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Merhaba 
Bu sa}'l ile birlikte Bimebün 
dergisinin ilk sayısı elinize ulaşmış 
bulunuyor. Orta Anadolu'lu birgrup 
Kürt, 
1996 sonbaharmda bir kaç 
defa bir araya geldi. Bölge Kürt 
toplumuna yönelik bir derginin 
çıkanlmasını tartıştı 
ve sonuçta görüş birliğine vardı. 
Işte ilk ürün elinizde 
Birnebün öncelikli olarak Orta 
Anadolu Kürt kimliğinin 
pekiştirilmesi amaanı güdüyor. Bu 
kimliği oluşturan olgu ve bulgulan 
ortaya çıkarmak ve katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Derginin ilk 
sayısı sm1rfl sayıda arkadaşm maddi 
ve manevi desteği ile çıkan/dı. 
Birnebün'un yayın yaşamma devam 
etmesi birazda sizlerin katkısma 
bağlı. bunun için: 

Abone olmak, bulmak, 

Öneri ve efeştirilerde 
bulunmak, 

Maddi katkıda bulunmak, 

gibi beklentilerimiz vardır. Şimdiden 
katkılannız için Teşekür ederiz. Bir 
dahaki sayıda buluşmak üzere. 
lı bo Birnebün'e 

Redaksiyon. 

Orta Anadolu Kürtleri 
Politik.a, Kültür Ve Sanat Dergisi 

Üç Ayda Bir Çıkar 

Sorumlu: 
Yazışma 
adresi: 

Telefaks: 
Fiyatı: 
Hesap no: 

Haci Erdoğan 

Kar!strasse 2, 
35576 WZ, 
Almanya 
(0049) 6441.52615 
7, DM 
Commerzbank- Hambom 
Kto·Nr. 534lll0 
B ll 35040038 
Almanya. 

Okurdan 
Değerli Haci arkadaş, 
Özgür Politika gazetesi'nde bundan 
kısa bir süre önce yayınlanan Orta 
Anadolu Kürtleri konulu yazı dizinizi 
ilgi ve beğeni ile izledi m. Bu amaçla 
öncelikli olarak sizi kutluyar çalışma
larınızın devamında başarılar dili
yorum. Kulu Kürtlerindenim. Yaklaşık 
olarak 14 yıldır lsveç1n Göteborg 
şehrinde yaşıyorum ve uzun yıllardır 
çevirmen olarak çalışmaktayım. Kürt 
ulusal sorununu bir bütün olarak ele 
alan bir eğil i me sahip olmakla birlik
te, Orta Anadolu Kürtleri'nin gerçe
kliği de sürekli olarak ilgi duyduğum 
alanlardan biri olmuştur. Derginizin 
yazar kadrosu arasında adı geçen 
Gabar Çiyan arkadaş ile bu konuda 
zaman zaman sohbetlerimiz olmakta
dır. Yüzyıllardır Kürdistan coğrafya
sı'ndan ayrı yaşamak zorunda bıra
kılan Orta Anadolu Kürtleri konu
sunda elbette aydınlanması gereken 
birçok nokta, cevaplandırılması gere
kli birçok soru vardır. Bir yandan tari
himiz büyük bedeller verilirerek yeni· 
den yazılırken, diger yandan halkımız 
geleceğimizi yeniden yaratma süre
cini yaşıyor. Bu bağlamda tarih yazı
lırken, Orta Anadolu Kürtleri ve Kür
distan coğrafyası'ndan koparılmış 
milyonlarca Kürdistanlı'da bu önemli 
süreçte yerlerini alacaklardır. Zira 
yüzyıllardır sürgünü yaşarnalarına 
rağmen, kültürel birikimleriyle, konu
ştukları özgün Kürtçe, nüfus yoğunlu
kları ve üzerine yerleşlikleri geniş 
coğrafya ile Orta Anadolu Kürt gerçe
kliği ulus olarak yeniden yapılan
dıgımız şu günlerde hiç de gözardı 

edilecek, önemsenmeyecek bir olgu 
değildir kanısındayım. Kürt ulusu 
parçalanmışlığı iliklerine kadar dün 
yaşadı, bugün de hala yaşamaktadır. 
Bu bağlamda yüzyıllardır kendi öz 
yurtlanndan sökülüp atılan Orta Ana· 
dolu Kürtleri gerçekliğinin irdelenme
si, araştırılması, tartışılmasını çok 
anlamlı buluyorum. Ekim ayında çı
karmayı planladığınız derginiz BiR· 
NEBüN, (içeriği, hedefleri ve yayın 
stratejisi hakkında bilgi sahibi olma
mama rağmen) bir yandan Orta Ana
dolu'da yaşayan bu yoğun Kürt nüfu
sunun ülke gerçekliğimiz ile ku cakla-
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şmasını beraberinde getirecek, diğer 
yandan yakın bir zamana kadar Orta 
Anadolu'da Kürtlerin varlığından ha
bersiz Kürdistan kitlelerini bir araya 
getırecek, bır köprü rolü oynayacak
tır. Bu a~dan çalışınanızı çok önemli 
buluyorum. Büyük bir memnuniyetle 
sizinle ilişkide olmak istediğimi belir
tiyor size ve arkadaşlarınıza başanlar 
diliyorum. 

Ka dir Çelik 
Göteborg 1 lsveç 

Nınanya'da yaşayan Kırsehir1i bir 
Kürt olarak, Bir arkaştan, böyle bir 
dergi girişimi olduğunu duydu
ğumda çok sevindim ve duyguları
dım. Varlığımızın rededildiği bu 
ortamda, dilimizin, kültürümüzün ve 
bir çok değerimizin kaybolması, yok 
olması ka~nılmazdır. Biz'lere bu 
bakımdan, büyük sorumluluklar 
düşüyor. Çünkü; dilimiz, geçmişimiz 
ve kültürümüzle ilgili, büyükle
rimizden kalan bir mirasa sahip 
değiliz. Umarım Birnebün bu an
lamda bir başlangıç olur ve bu 
boşluğu doldurmaya çalışır. Kendi 
adıma şunu sizlere iletmek isti
yorum: Birnebün'un doğması ve 
yaşaması i~n ben de bir çok yöre 
insanı gibi hazırım. 

Xas bı me! 
Ca h it 1 Siegen 

Merhaba lar, 
Özgür Politika gazetisi'nin 30 Haziran 
nüshasında, Ekim'de çıkacağı bildiri
len Birnebün dergisinin ilanını gör
düm. ~ktığında mutlaka abone 
olmak isteyeceğim. Bir yıllık abone 
ücretinin ne kadar olacağını bilmedi
ğim için mektupla para göndere
miyorum, ama ücreti n ne kadar ola· 
cağını bildirirseniz gönderirim. Ilanın 
fotokopisini çekip iki Haymana1ı Kürt 
arkadaşıma verdim. Onların da 
Birnebün'a ilgi gösterdiğini gördüm 
ve yanılınıyorsam Bonn'da yaşayan 
diğer Orta Anadalulu Kürt tanıdık
Iarına da haber verecekler. Birne
bün'un yayın hayatında devamlılık ve 
başarı diliyorum. Onu çıkaran bütün 
arkadaşlara selamlar gönderiyorum. 

Forrest E. McMunn 
Mclean, Va. 1 ABD 
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ÇDkarken 
Bilindiği gibi, Orta Anadolu Kürt Yerleşimi, 

Kürdistan ve Horasan'ın yanısıra ana yerleşim 
bölgelerinden bindir. ll. yüzyıl (yy)'dan başlaya
rak Kürtler de, ülkeleri Kürdistan'dan, Anadolu 
içlerine akarak Batı bölgelerinde çeşitli beyliklerin 
kuruluşlarına katılmışlar ve bu bölgeleri yurtluk 
edinmişler. Yavuz Sultan Selim1n halifeliği 
almasından sonraysa, özellikle Osmanlı ve Safevi 
devletlerinin kesişme böl~elerinde bulunan Kürt
ler, dinsel, inançsal çelişkıler dolayısıyla bir yan
dan Anadolu içlerine, bir yandan da Elbruz 
Dağlan üstünden Horasan'a göçerek buraları 
yurtluk edinmişler. Böylece Kürdistan'ın yanısıra 
Orta Anadolu ve Horasan Kürt yerleşimleri ortaya 
çıkmış. 

Işte bugünkü Orta Anadolu Kürt Yerleşimi, 
yoğunlukla bu tarihten sonra gerçekleşmiş. Gerek 
Osmanlı-Kürt savaşları, gerek ı 9. yy' da yoğun
laştınlan iskarı çalışmalan dolayısıyla da Orta 
Anadolu'ya dönük Kürt yerleşimleri oluşmuş. 

19. yy'ın ikinci yarısından sonraki Kürt ulusal 
hareketlerine bağlı sürgünler ve yeni yerleşimler 
de bunlara eklenince, Kürt halkının yerleşim 
coğrafyası alabildiğine genişlemiş. '901ı yıllarda 
başgösteren yeni zorunlu göçleri e yerleşimler ise, 
şimdilik bu demografik yapı değişiminin son 
halkasını oluşturuyor. 
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Ancak işin ilginç yanı 19. yy'dan itibaren, 
Batılı gezginler ve araştırmacılar zaman zaman 
Orta Anadolu Kürt Toplumu üzerinde dururken, 
bu gerçeklik yalnızca Türk araştırmacılar tarafin
dan değil, Kürt yazar ve araştırmaalarınca da 
çoğu kez görmezlikten gelinmiş. Ya da yüzeysel 
olarak değinilip ge~ Imiş. Oysa, Orta Anadolu Kürt 
Yerleşimi'nin, yedi ana Kürt yerleşiminden biri 
olması bir yana, bu yerleşimdeki Kürt toplumu 
gerek inanç, 9erek kültür, gerekse yaşam bi~ mi 
bakımından bırçok ilginç özellikler gösteriyor. Bu 
nedenle de çevresi Türk unsurlarınca kuşatılmış 
bulunan ve tarihi, coğrafyası, sosyolojisi, etnolojisi 
ve folklörüyle yeterince işlenınemiş Orta Anadolu 
Kürt Toplumu'nu değişik yönleriyle inceleyip elde 
edilen bulgu, belge ve bilgileri bilince çıkarmak, 
başlıbaşına bir görev olarak önümüzde duruyor. 
Batılı lar, daha ı 9. yy' dan itibaren etnik temelde 
bile olsa, Orta Anidolu Kürt gerçeğiyle ilgilenir
ken, bunun bugüne kadar Kürt araştırmacılarınca 
yapılmaması kuşkusuz büyük bir eksikliktir. 

Açıktır ki, bu herşeyden önce bir kurumlaşma 
işidir. Ancak yine de, gecikme li olsa bile Orta Ana
dolu Kürt Toplumu'nu çeşitli bo- yutlarıyla ele 
alıp işleyerek bir periyodik yayın, bu toplumun 
yarattığı kültürel değerleri kaybolmaktan kurta
racağı gibi, bu toplumun ulusal kimliğinin pekiş
mesine de katkı sunacaktı< Orta Anadolu Kürt 
Toplumu'nun yerleşim, siyasal ve sosyal tarihi; 
coğrafik konumu, dil, din, inanç ve kültür yapısı; 
sözlü, yazılı sanatı ve edebiyatı; gelenek ve 
göreneklen; etnografık ve folklorik ürünleri; aşiret 
ve boy yapısı; yazılı ve sözlü tarihi kaynakları; 
sosyal ve siyasal yapısı; iç ve dış göç! en; ekonomik 
durumu; çevreyle ilişkileri vlı çeşitli konular bu 
periyodun dağarcığını oluşturacaktır. 

"Orta Anadolu Kürtleri'nin Politika, Sanat ve 
Kültür Dergisi" olarak yayın hayatına başlayan 
BiRNEBüN, bu amaçlara hızmet yolun_da bir katkı 
sunarsa amacına ulaşmış demektir. Uç ayda bir 
yayınlanacak olan dergi; Inceleme, Araştırma, 
Sanat, Kültür, Edebiyat, Gelişmeler Yorumlar gibi 
üç ana bölümden oluşacaktır. Özellikle sanatsal, 
kültürel ve yazınsal ürünlerin Kürt toplumunun 
anadili olan Kürtçe ile verilmesine özen gösterile
cektir. 

Bundan dolayı, özellikle alan çalışması yapa
cak arkadaşların ürünlerine büyük gereksinme 
olacaktır. Bu nedenle gerek bölgede yetişen derle
meci, araştırmacı, sanatçı ve yazarların, gerekse 
bölge dışından yazar ve araştırmaaların bu alana 
ilişkin eserleri dergimiz açısından büyük önem 
taşımaktadı< 

Bu vesileyle, yukarda vurguladığımız alan
larda çalışma yapan tüm arkadaşların, üretimle
riyle dergimize katkı yapmalarını beklediğimizi 
özellikle belirtiyoru~ Ozgür bir gelecek adına 
dotça selamlarımızla .. 
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Dr. 
Hecibram 

Mikaili 

1950'H yıl~rda 
Polatlı 

Kürtiminin yayla 
yaşamından 

bir resim. • 

• Mala Meht 
Dsıkıl - Mıkalla. 

Yörelerimizi Tamyallm 
'Merieyl nezan, newerake camer dike.' 

Polatli Kürtleri 
Merhaba, Birnebün'un sevgili, sabır

lı, inançlı okurlan ... 
Ben BimebOn'da mümkün oldu~unca 

Orta Anadolu Kürt yerleşim birimlerini tanıta
ca~ım. lik sayıda memleketim olan Ankara 
Polatlı'dan başlıyorum. Yani en iyi tanıdı~ım bil
di~im yerden. 

Polatlı, Türk-Yunan Savaşı esnasında 
küçük ve önemsiz bir tren istasyonuydu. 
Tarihte bölgenin idare merkezi Haymana'ydı. 
Haymana aynı zamanda geleneksel olarak 
bölge Kürtlerinin merkezi durumundaydı. 
Osmanlılar buraya ço~u kez bölge Kürtlerinden 
yöneticiler atıyorlardı. Bu gün Haymana 5-6 
bin nüfuslu küçük bir ilçe olarak kalmışken, 
Polatlı; Ankara-Eskişehir asfaltı, tren yolu, 
topçu ve füze okulu ve sanayi bölgesi Ilan edil
mesi nedeni ile hızla gelişen bir merkezdi[ 

Nüfusu 100 bine yaklaşmış durumdadı[ 
Toplam 95 köyden 20'si Kürt köyüdü[ Türk 
köylerinin önemli bir bölümü Cumhuriyet 
döneminde yerleştirilmiş göçmenlerden oluşu[ 

Kürt köylerinin hemen tamamı Polatlı'nın 
güneyinde bulunu[ Son yıllarda Ilçe _mer
kezinde de Kürt nüfus artmaya başladı. üzel
likle Haymana ve Yunak Kürtlerinden de göç 
alınmaktadt[ Kayabaşı köyü hariç diğer bütün 
köyler Kurmanci Kürtçesini konuşurla[ Kaya
başı ise soraniceye yakın Şeyhbizeyni (Şex-
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zOni) a~zı ile konuşu[ Şafii'de bulunurken 
nüfusun tamamına yakını Sünni ve Hanefidi[ 

Polatlı merkeze ilk toplu Kürt göçü, Kürt 
kökenli olan ilçe belediye başkanı rahmetli 
sayın Hacıkadir Özalp zamanında olmuştu[ 
Hacıkadlr Özalp, Uzunbeyli köyünün sayılı aile
lerindendi. 1996 başlannda vefat etti. Allah 
toprağını bol etsin. Yerleştirilenler Haymananın 
şeyhbizeyni (Ş8xz0ni) Kürtleıiydi. Oturduklan 
mahalleye Esentepe adı verildi. Halen Polatlı 
merkezde toplam 32 bin seçmenin 12 binln 
Kürt oldu~undan yola çıkılırsa, nüfusun en az 
1/3'nün Kürt olduğu varsayılabili[ (Burada 
resmi rakam maalesef veremiyoruz.) Bu sayıda 
size Polatlı'nın Kürt köylerinin Kürtçe isimlerini, 
mensubu olduklan aşiret! ve de~iştirilmiş Tür
kçe isimlerini bir tabela ile vereceğiz. lleriki 
sayılarda da tek tek köylerin yapısını analiz 
etmek istiyoruz. 

Burada siz de~erli BimebOn okurlanndan 
çok önemli bir beklentim va[ Lütfen köyleri
nizle ilgili tüm bilgileri bize yazılı olarak uıa
ştınnız. Bu bilgiler; köyün Kürtçe adı, nüfusu, 
hangi aşiretten olduğu, geldiği tahmin edilen 
yöre ve tarih, en çok ilişkide olduğu aşiret, 

inanç biçimi, konuştuğu şive ve lehçe'ye ait 
özellikler (örnekleri ile birlikte), köyün kurucu 
aileleri, sonradan aldığı göç, verdiği göç, yük
sek okulda okuyan veya bitirmişlerin sayısı, 

Kürtçe konuşma oranı gibi konulan içermelidi[ 
Coğrafik, tarihi ve kültürel olarak bir 

bütünlük arzeden Orta Anadolu Kürtleri cum
huriyet döneminde idari tedbirler ve dıştan 

gelen göçle farklı merkeziere bağlanarak 

bölünmeye çalışıldı. Polatlı'ya, Cihanbeyli'ye 
bağlı köylerin çoğunun Cumhuriyet öncesinde 
Haymanaya bağlı olduğu gerçeği buna somut 
bir örnek olarak verilebilir. Kınm, Bulgaristan, 
Bosna, Yunanistan ve Orta Asya'dan gelen 
göçmenlerle, etnik yapı değiştirilmeye çalışıldı. 

Gelenler Kürt köylerine yerleştirildikleri 

gibi Devletçe çok iyi desteklenen köylerde 
kuruldu. Bütün bunlara rağmen 75 yıldır vanl-
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mak istenen sonuç; hiçte istedikleri gibi olma
dı. Kürt köylerine yerleştirilenler 3-5 yıl sonra 
köyleri terk ettilee 

Kalanlar'da Kürtçe öğrenip uyum sağla
dılal Istisnalar tabiiki oldu. Fakat pek az. Örnek 
vermek gerekirse: Konya'nın Yunak ilçesine 
bağlı Küçükhasan köyü Türkleşti. Bunlar Can
beg Kürtleriydi. Son on yılda TV'nin, dışa açıl
manın, şehirlileşmenin verdiği etkiyle Türkçe
nin köylerdeki etkisi hayli arttı. Ama buna 
paralel olarakda Kürt kimliğini sahiplenmede 
kuwetıendi. Kasım '95 seçimlerinde EBÖB 
adına HADEP'e verilen aylar Kürt kimliğine 
sahip çıkmanın somut bir göstergesiydi. Bu 
durum gelecekte azalmayacak, tersine daha 
da güçlenerek devam edecektic Bunun ideolo
jik, politik nedenleri olmakla birlikte esasen 
globalleşmeyle ilgisi vac Dünya küçüldü. Orta 
Anadalulu Kürt, lranlı, Iraklı, Suriyeli, Diyar
bakırlı, Kazakistanlı, Horasanlı Kürtle tanıştı. 

Zaten nesiller boyunca, Ben kimim ? Ne
reden geldim ? Hangi aşirettenim ? sorgula
ması yapılıyordu. Şimdi bunun yanıtını buldulac 
BimebOn'da işte bunun yazıya dökülmüş bel
gesidie El ve güç birliği ile tarihe önemli eserler 

1. Kayalıaşı 
2. Yenimehmet H 
3. Sapanca 
4. Hacımusa 
5. Ka rabenli 
6. In ler 
7. Uçı 

8. Hacımusul 
9. Sinan lı 
10. Kürttaeir-Özyurt 
tl. Unınbcyli 
12. Yüıüklıaşı 
13. Yoşilöz 
14. Hacıosmanoğlu 
15. YTO!rıl<çioğlu 
16. Eski-Karsak 
IZ Karapınar"' 
18. Ada Toprakpınar 
19. Mıcıkoğlu 
20. Gülpınar (A.ZTO!ckçioğlu) 
21. Şıhahmotli 

bırakabiliriz. Bölge Kürdü artık şunu sorgula
yabiliyor, talep ediyor, istiyor: 

Tıirkçenin yanısıra Kürtçe'yle de temel 
eğitim, 

Bölgenin kalıcı unsuru, yeriisi olduğunu, 
2 milyona yaklaşan nüfusu, güçlü ekonomik, 
sosyal ve kültürel yapısı ile en azından, bir kaç 
yüz bin nüfuslu Kıbns, Batı Trakya, Bulgaristan 
ve Kerkük Tıirk'ü kadar hakka sahip olması 
gerektiğini, 

Bu Cumhuriyet'in kurulmasında yuka
nda bahsedilen unsurlarla karşılaştınlamaya
cak kadar emeği olduğunu da biliyoc 

Sakarya Savaşı'nın Doğu Cephesi Kürt 
köyleriydi. Bu köylerden kaybı olmayan yoktuc 
Hem malı hemde canıyla bu savaşta yerini 
almıştıc Ama maalesef Banşta en tabii haklan 
unutulmuş. inkar edilmiş yok edilmeye çalışıl
mıştıc Bölge kültürünün korunması ve gelişti
rilmesi için bizleri tarihi görevler bekliyoc 

Önümüzde yüz yıllardır biriktirdiğimiz, 
ihmal ettiğimiz bir iş vac Ve bunu bizden başka 
yapacak kimse yok. 

Haydi vazife başına! 
Rastgele! 

Kürt adı Iret i 

Şcylıbizcyni 
Ruta Nev.ıl<l Rutan 
Koç ı ka Rutan 
HaciMusa canbey 
Rulo Gazô JElkofoglu) Rutan 
Mikaila Mil<affi-Milli 
lı cc Mikaffi-lUrk 

Rutan 
Sina ye Şuso canbey 
Tecira Kurmanca canbog 
Uzunbey Ganbey 
Yüıüklıaş Canbey 
Momo~JKokar) can bey-Terkanlı 
ııcrosmana canbey 
TO!okçioğlu canbcg 
Zırka Zır~ JZirkan) 

Toprakpınar canbog 
Micixa Canbog 
Mılscfa Torkanlı-canbey. 
Qirpolu canbog 

. .. . . ··-· 
'fskiılcrjjatir J<öyÜı'dü .. (ızurıırıı'dan gelen Kürttcmo tÖptan satın alındı.4Ô-50Haııc. 
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Nuh Ateş 

• Batı Kürtleri 
kavramını kolaylık 

olsun diye 
tercih ettim. 

Aslında tarihser 
olarak Kürt 

coğrafyasının 

dışında kalan, 
Türkiye'nin 

her yöre ve 
bölgesinde 

Kürtler vardır. 

Bat1 Kürtleri 
Gerçekliği ve 
Çözüm Perspektifleri 
üzerine sesli 
düşünceler.* 

Batı Kürtleri hakkında bazı görüşler 

Tıirkiye'nin Batı yakasında yoOun bir Kürt 
nüfusun yaşadıOı biliniyor Ancak konunun ay
nnulan pek bilinmiyar 

Bu konudaki zorluklar. sayısal durum, böl
geye geliş tarihi, nedenleri ve biçimi. ulusal 
kimliklerini sahiplenişleri. sosyal ve mesleki 
konumlanyJa ilgili sorulara yanıt aramaya kal
kışlığınııda karşınıza çıkar 

Bunun başlıca nedeni, araştırma, incele
me ve anketıere dayalı verilerin azlı O ı ya da bu
lunmayışıdır Böyle olunca da, Batı Kürtleri 
üzerine ileri sürülen kimi görüş ve tespitler 
maddi temelden yoksun, daha çok görüş 

sahiplerinin politikalanna yönelik olmaktadır 
Mesut 'ıjlmaz, kısa süren Başbakanlık 

döneminin ilk günlerinde, Federal Almanya'ya 
yaptığı ziyaret öncesinde, "Der Spiegel" dergi
sinin yöneltiOi bir soruya yanıt verirken şunlan 
söylüyor " ... Ne kadar Kürt kökenli Tıirk vatan
daşının olduğunu bilmiyoruz. Belki 8 belkide 
15 milyon. Ama üçte ikisinin Türkiye'nin güney 
doğusu'nun dışındaki bölgelerde yaşadığı ve 
tamamen asimile olduklan kesin ... "( Der Spie
gel, 1996 sayı 167) Tıim Kürtlerin sayısını 

kesin olarak bilmeyen eski Başbakan, batıda 
yaşayanıann sayısını ve asimile olduklannı 

nasıl bilebilir? Belli ki bu tespit gerçeği yan
sıtmaktan çok bir istemi, politik bir hedefi ve 
Devletin başından beri, Batı'ya sürgün ve de 
göçe yüklediği misyonu dışa vuruyor 

Anadolu halklannın yüz yılımızın ilk çeyre
ğinde yabancı işgale karşı yürüttüğü "Kurtuluş 

savaşı"sonrasında kurulan yeni devlet, baş

langıçtaki söylemlerinin aksine, etnik Türk kim-
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liğine bürünerek, her bakımdan teklik esasına 
dayalı homojen bir Tıirk ulusu yaratmayı önceli
kli hedefleri arasına koyımuştur Türk olmayan
Iann eritilip Tıirkleştirilmesi için yapılan plan
lann, Kürtler bakımından bir ayağını, Kürt böl
gelerine göçmen Tıirk nüfusu yerleştirmek, 
Başta huzursuzluk yaratanlar olmak üzere 
Kürtleri batıya sürmek ve göç etiirmek oluştu
ruyordu. 

Kabacası, Devlet batıya asimilasyon fabri
kası Kürtlere de burada işlenecek ham madde 
gözüyle bakmıştır Ancak Kürtler hammadde 
olmadıklan için, bu politikalarda tümden başa
nlı olunamadı. Aksine devlet bununla Kürt 
sorununu tüm Tıirkiye sathına yayımış oldu. 

Batı'da yaşayan Kürt nüfusun sayısı konu
sunda yapılan tahminler. toplam Kürt nüfu
sunun üçte biri ile yandan fazlası arasında 
deOişiyor. Ancak Kürt kimliğinin yasaklı olma
dığı demokratik ve özgür bir ortamda, etnik 
köken ve anadil temel alınarak yapılacak bir 
sayım sonucu, kesin sayı ve sonuçlara vanlabi
lir Kürt gerçeğinin ulusal yanını göz ardı 
ederek, onu sadece ekonomik boyutuna indir
geyip "Feodal kalıntılann ve ilişkilerin" ya da 
"kalkınmada geri kalmışlığın" sonucu olarak 
tanımlayanlann öncülerinden biride Bülent 
Ecevit'tir 

Ecevit görüşlerine haklılık kazandırmak 

için Orta Anadolu Kürtlerini sık sık örnek göste
riyor Ona göre bu bölgedeki Kürtler ekonomik 
durumlan göreceli'de olsa iyi olduğu ya da 
Feodal ilişkiler tasfiye edildiOi için Ulusal 
düzeyde talepler ileri sürmüyor bu konuda 
çaba göstermiyorlarmışi En kaba gözlemler 
bile, bu iddialann doğru olmadığını gösteriyor 
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Şimdilik Batı'da ve orta Anadolu'da yaşayan 
Kürtlerin, ulusal ve demokratik mücadelede 
aktif bir biçimde yer aldıklannı ve önemli bir 
dinamik olduklannı belirtmekte yetinelim. 

Batı'daki Kürt toplumuna bir nevi "yaban
cı", "göçmen" "geçici" statülü ve gerektiQinde 
kovulabilecek bir topluluk gözü ile bakanda var. 
Bu tip görüşlerin temelinde bilgisizlik ile 
şoven-milliyetçi kanşımı bir anlayış yatıyor. 

Batı'daki Kürtler kimi yerde Cumhuriyet'ten 
daha eskidirler. Bu yazıda verilen bilgi ve 
kaynaklarda da görüleceği gibi, Kürtler Anado
lu'nun, Tıirlkiyenin yenisidirler. 

Batı Kürtlerinin genel özellikleri 

Balı'daki Kürt toplumu, bölgeye geliş tari
hi, geliş biçimi, nedenleri, ana dili bilme, etnik 
aidiyet, sosyal ve mesleki konumu itibari ile 
homojen bir topluluk özelliği göstermiyor. Orta 
Anadolu Kürtlerini bölgeye geliş bakımından şu 
ana gruplara ayırmak mümkün: 

- Osmanlı ve öncesi dönemde göç, sür
gün, iskan ve başka nedenlerden dolayı gelen
ler, 

- Cumhuriyet döneminde 50'1i yıllara dek, 
özellikle kürt ayaklanmalanyla bağlantılı olarak 
sürgün edilenler, (Bunıann bir bölümü daha 
sonra çıkan af sonucu geri dönmüştür.) 

-Ankaranın sömürgeci politikalan sonucu 
oluşan politik ve ekonomik mağduriyetıerinden 
dolayı göç edenler, 

- 1980'1i yıllardan günümüze dek, özellikle 
halen süren savaş sonucu yerleşim birimlerini 
terlk etmek zorunda kalan ve bir nevi mülteci 
konumunda olanlar. 

Batı Kürtleri sosyal ve mesleki konumlan 
itibari ile de farklı sınıf ve katmanlara mensub 
olup, aralannda aşın yoksulluk çekenlerle, aş ın 
zengin olanlar da vardır. Anadili bilirlik konu
sunda, veri yokluğuna raQmen farlklılıklann 

olduQu gözlemleniyor. Kürtçe'yi bilen, onu aile 
içerisinde konuşanlar, dil bakımından asimile 
olupta aldiyet olarak kendini Kürt sayanlar, 
Kürtçe'yi bilip bilmemeye bakmaksızın kendini 
Tıirlk sayanlannda bulunduQu bir manzara söz 
konusudur. Fakat Kürt kimliğini sahiptenişin 
güçlü bir eğilim olarak yaşandığı bir süreçten 
geçiyoruz. Batı Kürtlerini bir de kırsal alanda ve 
metmpollerde yaşayanlar olarak iki katageride 
ele almak gerekiyor. Büyük kentlerde yaşayan
Iann dil ve kültür temelinde asimile olma 
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olasılıklan yüksek iken, kırsaldakiterin Kürt 
kimliğini yaşatma olanaklan daha fazla. Yine 
gelinen bölge ve yörelerle akrabalık ve mül
kiyet temelindeki ilişkiler önem arzeımektedir. 
Cumhuriyet döneminde gelenlerin bu temelde 
ilişkileri mevcut iken, Osmanlı döneminde 
gelenlerin bu türden ilişkileri bulunmuyor. 

Anadolunun yeriisi Kürtler 

Kürtlerin Anadoluya; bugünkü Türlkiyenin 
iç ve batı bölgelerine gelişleri Tıirklerin gelişleri 
ile aynı döneme rastıar. Kürt ve Tıirk ilişkileri 
bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu zaman dili
minde Tıirlkler önce Kürdistan'a, oradanda 
Anadoluya gelip yerleştiler. Mevcut ilişkileri 
sadece aralanndaki savaş boyutunda ele 
almak eksik bir yaklaşım olur. Iç içe, yan yana, 
banş ve ittifak içerisinde de olmuşlar ve ortak 
beylik devletleri bile kurmuşlardır. 

Birbirine nüfus verilmiş, ulus olma har
cında bir diğerinin tarihsel ve kültürel payı 
bulunmuştur. Bazil Nikilin ve daha pek çok 
kaynak, Kürtlerin yoğun olarak yaşadıQı böl
gelerdeki Tıirklerin Kürtleştiğine, Türklerin 
yoğun olduklan yenerde de Kürtlerin Türkleşti
ğine, kimi zamanda her ikisinin kanşımıyla Kürt 
ve Tıirlk aşiret konfederasyonlannın ve beylik 
devletlerinin oluşumuna dikkat çekmektedir. 
Karakoyuolu Devleti bu bağlamda bir Turk
Kürt konfedarasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Çakını, Ayınlu, Süleymani, Zırlki ve Mah
mudi adlı Kürt aşiret ve cemaatleri Karakoyun
luya bağlı olup, "Kara ulus" adı verilip, 50 bin 
evli bir "il" ya da ulus meydana getiriyorlardı. 
(Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Beşinci kitap 
S:20-39): Faruk Sümer Oğuzlan n "ll" kelime
sini "Kavmi ve siyasi bir teşekkül .. için kullan
dıklannı "Ulus ·· kelimesinin ise Moğolca "ll" 
karşılığında kullanıldıQını belirtiyor. (Faruk 
Sümer, Oğuzlar, S: 163) 

Kimi eski kaynaklar, Tıirklerin Anadolu'ya 
çıkışını mümkün kılan Malazgirt zaferi'nde 
(1071), Alpaslan'nın yanında yer alan on bin 
Kürt savaşçısı ve reisinin katkısına işaret 

etmektedir.( Mehmet Bayrak, Kürdoloji Belge
leri, S:535) Nikitin, egemenlik alanı Mısır, 
Suriye ve Mezopotamya'yı kapsayan Kürt 
Eyyübi devleti ordusunda çoğunluğu Türıkierin 
oluşturduğunu belirtir. Selçuklular için, aşağı 
tabakalarda Kürt kanıyla Turlk kanının yoğun bir 
kanşıma uğradığını öne süren Marr, Anada-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lu'da Türk tipinin oluşmasında Kürt etkisinin 
olduğunu söylüyo[ (B. Nikitin, a.g.e. S:323) V.A 
Gordlevski küçük asya Selçukluları'nın bazen 

250 bine ulaşan ordudaki askerlerin, Kürdistan 
aşiretlerinden devşinidiğini belirtmişti[( K.M: 
Ehmed, Çend Rup el Dirnka Gele Kurd, R; 41) 
Kürtler Selçuklu' ya sadece askeri değil, bilgin
ıeri ve sivil yöneticileri ilede katkı'da bulun
muşlardır. Tarihi kaynaklar bu dönemde Kürtle
rin Anadolu'nun orta ve batı kesimiertnde bey
lik devletiert kurduklarını belirtiyo[ 

Anadolu'da ortaya çıkan Türkmen bey
liklerinin yanı sıra Ege ve Orta Anadolu'da Ger
miyan adında güçlü bir Kürt beylik devleti 
kuruluyo[ A.V Gordlevski Selçuklulann, Baba 
lshak ayalanmasını (1239) bastırmak için, 
Malatya yönesindeki Germlyarı aşiretlerinden 

yardım istediğine değini[ (K. M. Ehmed, a.g.e. 
S:41) Faruk Sümer ise 1240'1arda Malatya 
yöresinde bulunan Germiyanlann, 1277'de 
Kütahya'da görüldüğünü ve buraya Moğol bas
kılan sonucu geldiklerini belrti[( F. Sümer a.g.e. 
S:135) Malatyanın pötürge ve Şim bölgelerine 
Germlyarı adı vertliyo[ Bazı kaynaklarda, Ger
miyanlann, Selçuklular tarafından Bizans'a 
karşı Uçbeylik olarak kullanılmak üzere 13 
yüzyılın üçüncü çeyreğinde Ege bölgesine 
göçertildiklert ileri sürülü[ (D. Avcıoğlu a.g.e. 
S:2253-54) 

lbni Batuta, Germlyanların Yezidi inancına 
mensup olduklannı kaydede[ Ankara Kızılbey 
Camii'ndeki 1299 tarihli bir yazıt, Selçuklu sul
tanı Alaaddin'e bağlı büyük emir Alişimğlu 
Yakuptan sözede[ Yakup; Germlyarı lideridir. 
Bu dönemde Germlyanlar 14 'üncü yüzyılın 
sonlarında, Kütahya merkez olmak üzere, Ege 
ve OrtaAnadolu'nun batı yakasında egemenlik 
kuran en büyük güç olarak ortaya çıka[ Anka
ra, Alaşehir, Menderes ovası, Denizli, Aydın, 
Afyon Germlyanların kontmlündedir. Bu dö
nemde henüz yeni ortaya çıkan Osmanlı beyli
ği; Ge rm iyaniardan bir çok bakımdan yararlan
mıştı[ Osmanlılar ilk Şair ve bilginlerini Germly
anlardan transfer ederle[ Askeri bakımdan 

Bizans'tan haraç alacak güçte olan Germiyan
lar, camiler yapmı~ vakıflar kurmu~ medrese
ler açmışla[ Yakup bey 1314'de Kütahya Vaci
diye medresesini yaptın[ ( D. Avcıoğlu a.g.e. 
S:2268) 

Germiyan'lar ile Osmanlılar arasında akra
balık ilişkileride olmuştu[ Germlyarı hükümdan 
Süleyman Şah, kızını Murat Hüdavendigar'ın 
oğlu Şehzade Beyazit( Yıldırım) ile evlendirir. 
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Çocuksuz olan son Germlyarı beyi 2.inci 
Yakupşah'ın ölümü ile (1429) Germlyarı devleti 
tarthe kanşı[ Şah tüm topraklarını ve varlığını 
yeğeni 2'inci Murat'a bırakı[ (K. Surkay Geç
mişten bu güne Kürtler ve Kürdistan, S: 
167-170) 1362'de Amasya Eyaleti'nin başına 
geçen Hacı Şadgeldi, Kürtoğullan olarakta bili
nen Kutluzadeler soyuna mensupdu. Kutlu Şah 
oğlu Şadgeldi, Amasya eyaleti'nde "Kürtler 
hükümeti", "Kutluzadeler Beyliği" adları veri
len hükümetler kura[ 

Osmanlı döneminde başta Anadolu'nun 
orta ve batı kesimleri olmak üzere yazının 

sonunda yer alan ek'te görüleceği gibi yoğun 
bir Kürt nüfusunun varlığı söz konusudu[ 

Orta Anadolu Kürtlerinin Ulusal kim
liklerini sahiplanişi 

Tarihsel olarak Kürtlerin ana yurdu olan 
Kürdistan coğrafyasının dışındaki Kürt yerleşim 
bölgelert arasında Orta Anadolu'nun gerek yer
leşim tarihinin eskiye dayanması gerekse 
nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer 
aldığını, Kürtlerin ikinci vatanı olduğunu söyle
mek abartılı olmaz herhalde. Bu bölgeye geliş 
mevcut kaynaklara bakıldığında bin yılik bir 
geçmişe dayanıyo[ Ancak bu gün bu bölgede 
yaşayan Kürtlerin büyük bir bölümü, Osmanlı 
döneminde ya yerleşmiş ya da is kan ettirilmiş
ti[ OrtaAnadolu'nun doğu yakasında yerleşik 
kimi Kürtlerin (Sivas, Çorum) yerleşim tarihi 
eskiye 350-400 yıl öncesine dayanıyo[ Iç ve 
batı kesimlerinde( Konya, Kırşehir, Ankara) 
yaşayan Kürtleri önemli bir bölümü, 19'uncu 
yüzyılın başı ile ortası arasındaki zaman dili
minde ko nar göçer olarak mecburi iskarı la yer
leştirtlmişlerdi[ (N.Ate~ Iç Anadolu Kürtleri, 
S:25-34) 

Bu bölgenin (sınırda olan bazı illerde dahil) 
Nüfusu içensinde Kürt olamayan il yok denebi
Ji[ Sivas, Çorun, Kayseri, Tokat, Yozgat, Amas
ya, Samsun, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Ankara, 
Konya, Kırıkkale, Afyon, , Eskişehir, gibi illerin 
daha çok kırsal bölgelennde yoğunlukla Kürt 
yaşamaktadı[ Sadece Ankara, Konya, Kırşehir 
ilieri kırsalında, toplam nüfusu 300 bin 
civarında olan 200'ü aşkın Kürt yerleşim birimi 
(Ilçe, bucak, köy) bulunuyo[ (N. Ateş a.g.e. S: 
44-45) 

Bu bölgede toplam Kürt nüfus en düşük 
tahminle 2 milyonu aşar. Kıbrıs'taki Türk nüfus
dan (1974 öncesi) yirmi kat büyük bir nüfus. 
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Başta kırsal kesimde yaşayanlar olmak 
üzere bu toplum iddia edilenin aksine 70 yıllık 
katı asimilasyon politikalannın yarattığı tahri
bata rağmen tümden asimile olmamıştır. Dille
rini önemli oranda korumuş, kültürel gelenek
lerini yaşatmış ve öteden beri kimliğine sahip 
çıkmıştır. halende çıkıyorlar. 

Bu gün Kürt Ulusal-Demokratik mücade
lesi saflannda yer alaniann sayısı binlerle ifade 
ediliyor. Yüzlercesi gerilla safianna katılmış, 

anıareası bu yolda canlannı feda etmişlerdir. 
Ulusal kimliğe sahip çıkışı gösteren bir 

başka kriter de 24 Aralık 1995 genel seçimle
rinin ortaya koyduğu sonuçlar oluşturuyor. 

Örneğin HADEP'in (Emek, Banş, Ozgürlük 
Bloku) Konya'da il bazında aldığı oy sayısı % 
2.5 'tir. Bu oran, Konya'ya bağlı Kürt nüfusun 
yoğun olduğu, ilçe, kasaba ve köylerde büyük 
bir artış göstermektedir. 

Merkez nüfusu kanşık, toplam nüfusu 
69.952 (1990) olan, 32 bucak ve köyden 18'i 
Kürt olan Cihanbeyli ilçesinde, Hadep ayiann 
%25'ni alarak birinci parti olmuştur. 

Yine toplam nufusu 56. 712 ( 1990) olan 
merkez nüfusu kanşık toplam 35 bucak ve 
köyden 23'ü Kürt olan Kulu ilçesinde, HADEP 
aldığı %20 oy oranıyla ikinci parti olmuştur. Bu 
oranlar nüfusu kanşık olmayan, Kürt kasaba ve 
köylerinde daha da artmış, ye yer ayiann % 
50'den fazlası HAOEP'e verilmiştir. 

Benzer bir eğilim, bölgenin diğer Kürt 
nüfuslu yerleşimlerinde de örneğin Polatlı, 
Haymana, Bala (Ankara), Çiçekdağı, Boztepe, 
(Kırşehir) görülüyor. Cihanbeyli ve Kulu bir 
zamanlar Ecevit'li CHP'nin kaleleriydi. 

Başlıca uğraşlan tan m, hayvancılık ve tica
ret olan bu iki ilçede, sosya-ekonomik geliş
mişlik, kişi başına düşen gelir düzeyi, okur-ya
zarlık ve yüksek tahsil gibi kriteriere vuruldu
ğunda Türkiye'nin iyi halli ilçeleri arasında ön 
sıralara gelecek konumdadırlar. 

HADEP'in Türkiyenin orta göbeğinde'bu iki 
ilçede aldığı bu yüksek oy oranı Ulusal kimliğe 
sahip çıkişın açık bir göstergesi değilmi? 

Kürt sorunu'nu sadece ekonomik boyuta 
indirgeyen ··az gelişmişlik ve feodalizmle" 
açıklamaya çalışanlarla, Batı'daki Kürtlerin 
tOmden asimile olduğunu her fırsatta vaaz 
edenlere bundan daha açık ve çarpıcı bir başka 
yanıt olurmu? 

Tabii anlamak isteyen için tüm bu söyle
nenler. 

Çözüm Perspektifleri 

Buraya kadar anlatılanlannda ışığında Kürt 
gerçeği ve bağlantılı olarak Orta Anadolu Kürt
leri için ne tür çözüm perspektifleri önermek 
gerekiyor? Ben bu ve böylesi sorulara yanıt 
aranmasının gerekliliğine inanıyorum. 

Kürtler tarihseL açıdan'da bakılsa Anado
lu'nun yerlisidirler. Batı Kürtleri Ne "göç
men"Ne de "geçicidirler"·. Onlar burada kalıcı 
ve yerleşlktirler. Etnik topluluk adı olarak Kürt, 
etnik, coğrafik, idari olarak ülke veya bölge
eyalet adı olarakla Kürdistan gibi kavramlar 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yasaklı 
değil resmidirler. Bu ad ve kimliklerin yasa
klanışı ve bu temeldeki çelişkiler Cumhuriyet 
döneminin ürünüdürler. Bu adiann çekincesiz 
kullanılması ve resmen kabul görmesi hiçte 
bölünme anlamına gelmez. 

Gerek tarihsel açıdan gerekse nüfusun 
etnik bileşiminin çeşitliliği, iç içe ve yan yana 
bulunuşu bakımından Anadolu, Türkiye ve Kür
distan coğrafyalan Türklerin, Kürtlerin ve 
onlarla birlikte yaşayan diğer halkiann ortak 
vatanlandır. Onlann bu gün ve gelecekte bir
likte yaşamalan bir istem ya da halkiann kar
deşliğinin gereği olmanın ötesinde bir çeşit 

zorunluluk teşkil ediyor. Bu nedenle de, bu bir
likteliği bozan, zoriaştıran, halklar arası ilişkileri 
düşmanlaştıran, politika ve yaptınınıann değiş
mesi acil bir zaruriyet olarak ortaya çıkıyor. 

lO 
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Tek etnik kimlikli ve katı merkeziyetçi 
"Uius-Devlet"modeli, ulusal, etnik ve kültürel 
çeşitlilik arz eden bu coğrafya'ya yabancıdı[ O 
birliği ve entegrasyonu sağlamadığı gibi, 
parçalanmışlığa, aynmcılığa ve istikrarsızlığa 

yol açmaktadır Buna karşı ulus devletin bir 
biçimi olan Federal devlet, farklı milliyet ve 
azıniıkiann birarada yaşadığı ülkelerin yapısına 
daha uygun düşmekte, uzlaştıncı ve bi~eştirici 
olmaktadı[ 

Ne Kürt sorununun var oluşuna sebeb olan 
bu tip "Ulus-Devlet " yapısıyla ne de "ver kur
tul","vur-kurtul","sev-kurtul", "ya sev, ya ter
ket" biçimindeki içi boş, kışkırtıcı, bölücü ve 
ırkçı fonmül ve sav'larta sorunu çözmek müm
kün değil. 

Bu anlayış ve yaklaşım, kan, silah, şiddet 
ve savaş demekti[ Bu her fırsatta söylenen 
kardeşlikle bağdaşır mı? Anadolu halklan ara
sında tüm farklılıklara rağmen, bin yıllık ortak 
yaşam ve tarihle, ortak değe~e~e yoğrulmuş 
bir kardeşlik söz konusu. Ayrca sayısı yadsın
mayacak olan, köktelinde Kürtlük bulunan 
Ttirkle~e. köklerinde TtirkiOk bulunan Kürtlerin 
bulunduğu boyutu olan bir kardeşlik. 

Inkarcılık, savaş ve şiddet devre dışı 
bırakılmadıkça ve kardeşlik; banş, sosyal ada
let ve eşitlik zeminine otunmadıkça, en iyi kar
deşliğin bozuıacağı, düşmanlığa dönüşeceği 
bilinmelidi[ Türkiye'de nüfusun etnik bileşimi, 
Kürt nufusun dağılımı ve mevcut koşullar gibi 
pek çok neden Kürt sorununu iç biçimiyle 

ı ı 

çözümünü gerekli ve tercihli kılıyo[ 
Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üze

re, çözümü kolay olmayan ağır sorunlan bulu
nuyo[ Bir biri lle bağlantılı olan bu sorunlann 
çözüm yoluna sokulması, diyalog ve uzlaşma 
yoluyla köklü anayasal ve yapısal reformlann 
yapılması temelinde mümkün olabili[ 

Bu peıspektifteki refonm pmjesinin köşe 
taşlannı kanımca çoğulcu ve katılımcı De
mokrasiye geçişi sağlamak, farklı Ulusal ve 
Kültürel kimliklelin va~ığını tanıyıp, onla n yasal 
ve kurumsal güveneelere bağlamak, merke
ziyetçi devlet yapısı terk edilip Federal Almanya 
benzeri fedeıalist bir yapılanmaya yönelmek 
oluştunmaktadır 

Bu ana eksenler üzelinde oluşacak yapı
lanma ve şekilleome nasıl olmalıdır? Çoğulcu 
demokrasiye geçişi sağlayacak geçici bir ana
yasa yapılmalı, bu çerçevede her tü~ü düşün
eeye örgütlenme özgü~üğü tanınmalı, Kürt ve 
diğer kimlikten partilelin kurulması önünde 
engeller kalkmalı. Buna genel politik bir af lle 
bi~ikte yerel ve genel seçimlerin yapılması 

eşlik etmelidir Arkasından bir kereye mahsus 
etnik köken ve anadil kıite~eıi temel alınaıak, 
bir sayım yapılmalı, Turikiye'nin etnik coğrafyası 
tespit edilmelidir. Sonıa, yeni bir anayasa 
hazırlamak üzere, tüm partilerin katılacağı bir 
uzlaşma ve diaiog platformu oluşturulmalıdı[ 

Ulus ve vatandaşlık kavramlan teklik 
öğelerden anndınlaıak, ortak kabul edilebilir 
hale getirilmeli. 

Söz gelimi Tıirkiye ulusu, farklı milliyetler
den ve kültürel topluluklardan oluşur"biçi

minde bir fonmülasyona gidilebili[ Yine vatan
daşlık, "Federal Tıirkiye cumhuriyeti devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes bu 
cumhuriyetin vatandaşıdır" biçiminde fonmüle 
edilebilir 

Merkeziyetçi devlet yapısında değişiklik 
yapılarak ülke çapında yaygın bir fedeıatif ya
pılanmaya gidilmeli. Merkezin yetkileri, savun
ma, dış ilişkiler ve para politikası gibi aıanıa~a 
sını~andınlmalı, bunlann dışında kalan alan
ıarda yetkiler, oluşturulacak eyaletıere devre
dilmeli, onlarla paytaşmalı bir biçimde kullanıl
malı. 

Eyalet düzeyinde merkeziyetçiliği önlemek 
Için il ve yerel yönetimlerin yetkileri artınlmalı. 

Devletin adı "Federal Turikiye cumhu
riyet"biçiminde değiştiıilmeli. Her biri otonam 
statüye sahip olacak olan eyalet, il ve yerel 
yönetimlerden oluşacak Federal Tlirkiye Cum-
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huriyeti devletinin bölünmez bütünlüğü pekiş
tirilmeli. 

Gerek tarihsel gerekse etnik köken ve 
anadil temel alınarak yapılacak olan sayım 

sonucu Kürtlerin çoğunluk oluşturduğu illerden 
-gerekirse referandum yoluyla-, bir eyalet o
luşturulmalı, Ülkenin diğer bölgelerinde oluştu
rulacak eyaletler ise, birbirine yakın, aralann
daki tarihsel, kültürel, ekonomik ve coğrafik 
ilişkilerde temel alınarak, il ve ilçe bazında 
yapılacak referandumlar sonucu oluşturulmalı. 
Eyaletler kendilerine, tarihsel ve kültürel geç
mişlerine uygun isim ve sembolleri kullanma 
hakianna sahip olmalı. Aynı şey, yöre ve şahıs 
adlan için de geçerli olmalıdır. Eyaletlerin, 
onlan adlannı, yetkilerini, organlannı, bu org
aniann oluşumu ve işleyişi gibi konulan içeren, 
Federal merkezi anayasa'yla uyum içerisinde 
olan ve referandumla kabul edilmiş anayasalan 
olmalı. 

Yine on lan n, seçimle oluşacak ve yasama 
yetkisine sahip EyaJet meclisleri ve hükümet
leri olacak. Eyalet düzeyinde yargı yetkileri 
olan, Eyalet yüksek mahkemeleri olmalı. Fede
ral Büyük Millet Meclisi'nin yanısıra, onunla bir
likte yasama yetkisine sahip bir eyaletler ve 
halklar konseyi oluşturulmalı. Bu organ da Eya
lellerin yanısıra, temsilleri başka türlü mümkün 
olmayan Türkiye'deki tüm halk ve dil gruplan 
temsil edilmelidir. 

Federal Türkiye'de konuşulan tüm diller, 
ülkenin tarihsel ve kültürel zenginliğinin önemli 
bir parçası olarak kabul edilmelidir. Tlirkçe tüm 
ülkede resmi dil olarak kalmalı. Kürtçenin 
çoğunluk olduğu Eyalet'te ise Türkçe'nin yanı
sıra Kürtçe'de resmi dil olmalıdır. Bu iki dil 
dışında kalan ve Türkiye'de konuşulan tüm dil
ler, çıkanlacak yasalarla koruma altına alın

malıdır. 
Eyaletler'de, resmi dillerin dışında kalan 

dilleri konuşaniann topluca bulunduklan bölge 
ve yörelerde iki dilli eğitim yapılmalı, birey 
bazında ise anadilde ders hakkı, ülke çapında 
geçerli bir hak olmalıdır. Kürtlerin çoğunluk 
oluşturduğu illerden oluşan eyaletin dışında, 

tüm eyaletlerde, başta Orta Anadolu olmak 
üzere, Kürtlerin topluca yaşadıklan yörelerde, 
Tlirkçe, Kürtçe iki dilli eğitim olanağı yaratıl
malı. 

Kürt yerleşim birimlerinin resmi adlannın 
yanısıra Kürtçe olan asıl adlarnın kullanılması 
sağlanmalı. Kimilerinin Kürtçenin bir lehçesi, 
kimilerinin de ayn bir dil olarak tanımladığı 

Zaza'ca konuşulan yörelerde, halkın istemi göz 
önüne alınarak, eğitim dili olmalıdır. 

Ekonomik alandaki dengesizliklerin gide
rilmesi amacıyla yapılacak reform ve yalınm
lann yanısıra, ülke çepında bir dayanışma fonu 
oluşturularak kalkınmada öncelikli eyaletlere 
finans kaynağı olarak sunulmalıdır. 

Bu yönlü perspektifle; Tlirkiye, Kürt sorunu 
dahil, temel sorunlannı çözüm yoluna sokabilir 
ve Bölge diktatôrlerine alternatif olarak halklar 
için cazibe merkezi haline gelebilir. 

Ek'te yer alan listeden'de anlaşılacağı gibi, 
daha osmanlı imparatorluğu döneminde, bu
günkü "doğu·· ve '"güneydoğulıolgeleri dışın
da, sürgün, iskan ve başka nedenler sonucu, 
ülkenin başta Orta Anadolu bölgesi olmak 
üzere diğer bölgelerde'de yoğun bir Kürt nüfu
sun'nun varlığı görülmektedir. 

Liste, Cevdet Turkay'ın "Başbakanlık bel
gelerine göre Osmanlı Imparatorluğunda Oy
mak, Aşiretler ve Cemaatler"'adlı eseri tarana
rak derlenmiş tir. Oymak, Aşiret ve Cemaatleri n 
"Doğu" ve "Güneydoğu" bölgelerindeki yerle
şim yerleri yer darlığından dolayı belirtilemedi. 

Listede, bazı Oymak, Aşiret, Cemaat
ler"Tlirkman Ekradı" 'Tlirkmen Kürd veya Turk
men Kürdü) ya da "Ekradı Yôrükani" (Kürt 
Yôrük) olarak adlandınlmış. Kitabın yazan 
önsözünde 'Türkrnan" ve "Ekrad"kavram
lannın aynı anlamda kullanıldığı, "Yani Turk
man'da Ekrad'ta", Oğuz Türkleri demek oluyor; 
Oğuz Türkierine 'Türkmen"adı verildiği tarihten 
sabittir; Kürd"kelimeside Tlirkçe olup, karyığın ı 
demek olan "çığ"anlamına gelir diyor. Bu 
iddianın komikliği bir yana yazann kendi 
tarafından çürütülüyor. Böyle olması halinde, 
kitapta yer alan ama sadece 'Tlirkman" ya da 
"Kürd" olarak adlandınlmazlardı. Hepsine 
'Tlirkman" ya da 'Tlirkman Ekradı" denilmesi 
gerekirdi. C. Orhonlu, 'Türkman" kelimesinin 
kimi zaman konar-göçerlikle eş değer manada 
kullanıldığına işaret ediyor. (C. Orhonlu, Osm
anlı Imparatorluğu'nda Aşiretlerin iskanı, S 
48/d). Böyle olunca da 'Türkman Ekra
dı"kavramıyla daha çok konar-göçer Kürt aşi
retlerinin ya da Tlirkmen ve Kürt kanşımı olan 
aşiret ve topluluklann kasdediimiş olabileceği 
güçlü bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor. 

"Ekrad-ı Yôrükani" (Kürt Yôrük) kavra
mının, benzer biçimlerde kullanıldığını göste
ren belgeler bulunuyor. \{. Halaçoğlu 18. yüz
yılda Osmanlı Imparatorluğu'nun lskan Siyaseti 
ve Aşiretlerin yerleştirilmesi, S: 141) 
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Oymak Adı 

Av~anlı. 

Aziz! i 
BaJıllı Ccmokanlı 

Cciikanlı 

Dibanlı 

Düdiik Velioğullan 
Bozkanlı 

[ntilli dnülii) 
KalLuıi 

Karaca. K iirt 

Kayukanlı 

Kcller 

Sinılikan 

SirıLın 

:)ey !ıli 

Velioglu 

Adaman lu 

Alı i 
Al çul 

Alican( Alihan) 
Alicııl 

Alıclı (Aiı~lı) 

Aslıhan 

Atmalı 

B:ıdııki 

Balıliyarlı 

Bakırlı 

Balabarılı 

Yerleşim Yerleri Bat!h Bulunduğu Topluluk. 

Hacıo)\lu Pazan Kazası(Silistre Sanca)\ı) 
Adana Eyaleti 

Türkman-Kürt (Türkman Ekradı) 

Yenice-i Karasu Kazası (Paşa Sanca)\ı) 
Gümülcine Kazası 
Antai-ya kazası, Kilis Sanca)\ı 
Sivas, Karaman 
Konya, Ankara,Kayseriyye, Kızılöz(Sivas) 
Sivas Eyaleti 
Adana, Karaman 
Çerkez Kazası,(Kengiri Sanca)\ı) 
~hir, Sanca)\ı, N~de Sanca)\ı 

Hamid (Isparta) Sanca)\ı, Kayseriyye 
Kütahya, ,Aksaray Sanca)\ı, Nevşehir, 
Kocaeli SancMı 
Sivas Sancastı 
Selmanlı--i Kebir Kazast (~hir Sanca)\t) 
Adana Sis Sanca)\t (Adana) 
Sivas Eyaleti, ~hir Sanca)\ı, Nevşehir Kazası 
(Ni,l>,de Sanca)\ı) 
Sivas Eyaleti, ~lıir Sanca)\ı 
Sis Sanca)\t (Adana Eyaleti) 
Adana Sis Sanca)\ı (Adana) 

Kürt 
Kürt 

Türkman- Kürt 
Türkman-Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 

Kürt 
Kürt 

Kürt(Uius) 

Kürt (Ulus) 
Kürt 
Kürt 

Yerlesim Yeri BaS!lı Bulundu!!:u Topluluk 

AnkaraSanca)\ı, Sivas, Kocaeli, Kürt 
Bala Kazast (Ankara),Kütahya Sanca)\ı, Aydın Sanca)\ı 
Gelibolu, Halep, Kilis Kürt 
Çorum, Sarusun Kazası (Canik Sanca)\ı), ~hri. Kürt 
Yazgad Sanca)\ı, Sivas Eyaleti 
Eski li Kazası (Konya Sanca)\t) Kürt 
Çorum, Sarusun, Kır.>ehri, Yazgad Sanca)\t Kürt 
Sivas SancMı. 
Kengiri Sanca)\ı 
Sijj\üd Kazası (Hüdavendigar Sanca)\ı) 
Darende,Kazası,(Kayseriyye Sanca)\ı), Sivas, 
Trabzon Of Kazas~ (Trabzon Eyaleti), 
Ankara, Turgut Kazası(Konya) 
Sivas, Amasya, Tokad 
Konya Sanca)\t 
Sivas Eyaleti 
Edirne, Adana, Selmanlı(Konya Sanca)\ı) 
Tırhala SancM:ı, Sivas, Karaman, 
Hezergrad Kazası(Ni,l>,bolu Sanca)\ı) 
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Türkınan-Kürdü 

Kürt 

Kürt 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt (İran Kürdi) 
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B allı 

Bariçkan 
Bayatlı 

Bayczidli 
Bazıki 

Be~ li 
Belikanlı 

Bereketli 

Bilhas 
Bozan 
Canbep,Ii 
Citıan~li 

Cum, Cumlu 
Curkanlı 

Çekvani (Çek van) 
D~lı 

Delicanlı 

Do~ an lı 
Dudikan 
Diiıerli 

Geyikli 

Gigi (Gigi!i) 
Hacabanlı 

Hacılar Kürdü 

Halikan (H alikanlı) 

Hamatlı 

Ha tmaili 
Hatmarılı 

Herıli (Herdili) 

Kava Bali 
Karaçadır lı 

Kengiri, Zile(Tokad), Mecidözü(Amasya) 
Sivas, Çorum, Turhal, Aksaray Sanc~ı 
Tokad, Sivas, Yazgad 
Ta.)köprü, Tosya Kazaları, (Kastamonu Sanc~ı) 
İncesu Kazası (Nij\de Sanc~ı) 
Sivas, Kı,.ehri 
Karaman , Sivas Eyaletleri 
Sivas Eyaleti 

Kürt 

Türkman Kürdü 
Türkman Kürt 

Kürt 
Kürt 
Kürt 

Sivas Kürt 

Pa!ia Sanc~ı, Ni,l\de Sanc~ı, Adana, Kürt 

Selanik Sanc~ı 
Lofça Kaza;,, (Ni,~\ bolu Sanc~ı) Kürt 

Edremit Kazası,( Karesi Sanc~ı) Kürt 
Kütahya, Sivas, Amasya, Kastamonu, Içe! Türkman Kürd 

Cebel-i llgaz (Kengiri Sanc~ı), Ankara, Kütahya, 
Sivas, Çerlw; Kaz..,, (Kengiri) ................................................... . 

Dinek Keskini (Kı,.ehri) Kürt- Yörük 

Yozgad Sanc~ı Kürt 

Yozgad Sanc~ı, Kı,.ehri Sanc~ı Kürt- Yörük 

Ka!i Kazası (Teke Sanc~ı) Kürt 

Içe! Sanc~ı Kürt 

Sivas, Karaman EyaJetleri Türkman Kürt 

Kengiri Sanc~ı Kürt 
Uzeyr Sanc~ı, (Adana Eyaleti), Antakya ve Kürt 

Payas Kazalan (Halep Sanc~ı) 
Ankara, Adana, Haymana(Ankara) Kürt 

Sivas, Bursa, Kütahya 
Kengiri, Kastamonu, Adana Sanc~ı 
Konya, Ankara Sancaklari, Kı,.ehri, 
Kayseriyye, Mucur.Kazası (!Cı,.elıir Sanc~ı), 
Hacıbekta.'i Kazası, Sivas. 
Karaman, Adana, Develi, Kadınlıaru k=' 
(Konya Sanc~ı)Yozgad Sanc~ı 
Kangal, Asudi Kazası (Sivas), Konya, 
Ni,!\de Sanc~ı 
Kütalıya Sanc~ı 

Ankara Sanc~ı 
Edirne, Malkara, Evreşe, lpsala Kazalan 
(Gelibolu Sanc~ı) 
Ankara, Çerkeş Kazası,( Kengiri Sanc~ı) 
Bolvadin Kazası,Kütalıya, Zünnüabad Kazası 
(Amasya Sanc~L..aynı sanc~ın Doj:\muş ve 
Pınarba.)ı Köyleri), Hanbarçın Kazalan, Karalusar-ı 

Salıip Sanc~ı, Afyon KaralUsar 
lznik (Kocaeli) 
Kengiri Sanc<ıP,ı, Kastamonu, Tosya Kazası 
Amasya Sanc~ı, Tokad Sanc~ı 
Sivas Sanc*ı 
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Kürt 

Türkman 

Kürt (İran Kürdü) 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
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Kavili 

Kalecor (Kelecori) 
Kerküdlü 
Kmlkoyunlu 

Koçgiri 
Koybantı 

Koyunoj\lu 
Kurdikantı 

Kürd- Kürdler 

Kürd Mılımadtı 
Kürd Melımetli 
Kurmanc 

Lek Kürdü 

Mıhanlı 

Mandilli 

Melilc;an 
Merdisi 
Mikaili 

Milli 

Milli Karili 
Modanlı 

Musalxi'li 
Muslihli 
OkcuoAullan 

Okcu lzzeddinli 
Omalıyantı 

Omar (Omarlı) 
ümerantı (Omarlı) 

Öksüz (Öksüzlü) 
Pesbaıı 

Sivas, Çorum, Turhal Kazası, Mecidözü Kazası Kürt 
(Amasya Sancaj(ı),(Tokad Sancaj(ı), (Sivas Sancaj(ı) 
Sivas Eyaleı..i, Divri~i SancMı Kürt 
Kütahya Sancai(ı Kürt 
Nevşehir Kazası, (NiMe Sancaj(ı), Barçıntı, Kazası, 
Karahisar-ı Sahip Kazası Kürt 
Sivas Eyaleti, Rumeli, Bozok, (Yozgad) Kürt 
Ankara Vilayeti Kürt 
Koçgiri Kazası (Sivas) Kürt 
Sivas 
Göle, Sancai(~ Aydın, Sivas, Kütahya Sancai(ı 
Karaman Eyaleti, Teke Sancaj(~ Manavgat 
Kazası, (Aliye Sancai(ı), Kaş Kazaru, Durai(an 
Kazası ( Kastamonu Sancaj(ı, Altıntaş, Kütahya 
Eyubeli Kazası, Aksaray Sancai(ı 
Balıkesir, Yeni ll, Bursa, Saruhanlı, Mihalıç 
Aydın Sancaj(ı, Saruhan Sancaj(ı 
Kütahya Sancakları 
Karaman, Konya, Sultanönü Saııcaj(ı 
(Eskişehir), NiJ\de, Kayseriyye, Harmancık 

Kürt_ 
Kürt 
Türkmen-Kürt-Yörük 

Türkman 
Türkman 
Kürt 

Türkman 

( Kayseriyye civaıı) Çorum ve Kırşehri Sancaklan, Çukurova 
Adranos Kazası (hüdavendigar Sancaj(ı) Bursa Kürt 
Halep, Adana Eyaletleri, Yeni ll Türkmaıı- Kürt 
kazası (Sivas Sancaj(ı) 
SinopKazası, (Kastamonu Sancagı) 
Kengiri civan~ Çerkeş Kazası 
Ankara Sancaj(~ Haymana Kazası, Kengiri 
Adana, Çerkeş Kazası (Kengiri Sancaj(ı) 
Üıeyr Sancaj(ı(Adaııa Eyaleti 
Mecidözü Kazas~ (Amasya Kürt Sancai(ı) 
Harnid Sancai(ı, Sivas, Kırşehri, Çorum 
Amasya Sancaj(ı, Tokad,Bozok (Yozgad) Sancai(ı 
Sivas, Çorum, Amasya 
Sivas, Haymana (Ankara sancagı) 
Koçhisar Kazası (Aksaray Sancagı), Karaman, 
Kocaeli, Biga Sancaj(~ Ankara 
Edirne, Aydın, Ankara, Bursa 
Çorum, Kırşehir Sancaklan 

Kürt 
Kürt 
Kürt 

Kürt 

Kürt 
Türkman-Kürt 

Kürt- Yörük 
Kürt 

Halep, Yeni ll (Sivas), Hezargrad Kazası (Nİ)\ bolu) Türkman-Kürt 
Söi\üd Kazası, Seriice Kazası (Paşa sancaj(ı), 
Antakya Kazası, Tımova Nahiyesi 
(Tılıala Sancai(ı), Kararnan Eyaleti 
Rakka (Suriye), Antakya, Halep 
Ankara, Sivas Sancaklan 
Filibe Kazas~ (Akşehir Sancai(ı) 
Sivas, Halep, DivriJ\i. Mud Kazası (!çel Sancai(ı) 
Eyübeli Kazası (Akşehir Sancai(ı) 
Sivas 
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Türkman-Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt- Yörük 
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Sayfanlı 

RLıvan (Rc;vanlı) 

Sekenli (Sekenlü) 
Şeker (Şekerli) 

Seyfanlı (Seyfan) 

Seyyid Vend 

Solaklı 

Süfyanlı 

Şa!ıablar 

Şakak (~akakyan) 

Sefaatlİ 

Şeyhan 

Şeyhhızini 

Tilkanlı 

Tirikan (Tirikanh-

Umran, Umranlı 
Unvanlı 

Y<unbe~li 

Yerebadilli 
Z~liranlı 

Zahoran 
Zerikan 
Zeyve, Zeyvcli 

Ztbari 

ZiJan 

Cemaatin Adı 

Akb~, Akb~ Kürdü 

Ankara, Haymana, Çerkeş Kürt 
Kazası (Kastamonu Sanc~ı) 
Ankara, Kın;ehri, Tosya Kazası, Kürt 
(Kastamonu Sanc~ı) 
Sivas, Bozok, (Yozgad) Sancaklan 
K~ Kazası, ( Tekke Sanc~ı) Kürt 
Yeni İl Kazası (Sivas Sanc~ı) Türkman-Kürt 
Ankara, Haymana, Çerkeş Kazası Kürt 
(Kcngiri Savc~ı), Bozok (Yozgad), Kın;eJıir SancakJan 
IskiJip Kazası, (Çorum Sanc~ı), MihiaJiç Kazası Kürt 
(Hüdavendigar Sanc~ı), Samsun 
Kazası (Canik Sanc~ı) 
Tekke Sanc~ı 
Ankara Vilayeıi 
Sivas 
Aksaray Sanc~ı 
Sivas ve havalisi, DivriJü Sancastı 
Ankara, Trablus, ve civan 
Kütahya, lskilip, (Çorum), Geyve (Kocaeli) 

Kürt 
Kürt 
Türkman-Kürt 
Kürt 
Kürt 
Y czidi_Kürt 

Haymana, Ankara, Kastamonu, Kengiri Kürt 

Bozok, (Yozgad), Kararnan 
Yeni İl (Sivas sanc~ı), Çerkeş Kazası Kürt 
(Kengiri Sanc~ı), Kütahya Sanc~ı 
Ankara, Konya, Kın;ehri, Mucur Kazası, (Amasya Kürt 
Sanc~ı) Terkan)Yeni ll (Sivas), Çerkeş(Kengiri), Kütalıya 
Bozok Kürt 
Karahisar-ı Salıib Sanc~ı, Sivrihisar 
Kazası Bolvadin Kazası 
Ankara Vilayeti 
Sivas, Amasya, Tokad 
Sivas Eyateli 
Zile Kaza;~ (Sivas Sanc~ı) 
Aksaray Sanc~ı. Sivas 
Ankara, Çorum, Budaközü Kaza;~ (Bozok 
Sanc~ı) Mecidözü kazası (Amasya Sanc~ı), 
Çerkeş Kazası (Kengiri), Sivas 
Amasya, Tokad, Mut Kazası (lçel Sanc~ı) 
Ürgüp Kazası (Alacalıisar Sanc~ı) 
V ultçitrin Sanc~ı 
Sivas, Kengiri 

Kürt 

Kürt 
Türkman- Kürt 
Kürt 

Kürt 
Kürt 
Kürt 

Kürt 

Kürt İran Kürtlerinden 

Yerleşim Yeri BaJHı bulundu~u Topluluk 

Karaman, Haymana, Bergama kazası Türkman-Kürdü 

(Hüdavendigar Sanc~ı), M~rıisa Kazası, 
( Sarulıan Sanc~ı), Ankara, Aydın, Adana, İçel 
Tarsus, Sililke ve S~üd kazalarİ (Hüdavendigar 
Sanc~ı), Filibe Kazası Türkman-Kürt 
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Akçadağ 

Alicanlı 

Al-i Ganem 
Alkı.ş 

Aran ik 
Avşanlı 

Badıllı, Badili Kürdü 

Bahaddin( Mlli Pezguri) 
Ballıca 

Bazildİ 

Bebe, Bebeli 
Behramlı 

Bektaş, Bekıaşo~ullan 

Bcnanılı 

Bozgeyikli 
Bular, Sularkanlı 
Ca bir li 
Caferli 

Canan Şark (Cenan) 
Carikanlı (Cerikanlı) 

Cemokan lı 
Cudikanlı 

Cuşlu 

Çakır 

ÇoRumlu, Ç~unlu 
Dabanlı, Debanlı 

Dalyanlı (Dalyanlı 

Torunlan) 

Sivas sancağl 
Aydın, Adana, Tarsus, Sis 
Konya Sancağ~ Karaman ve Aksaray Sancaklan 
NiMe ve Aksaray Sancaklan 
Karaman Eyaleıi 
Hacıo~lu Pazan Kazası, (Silisıre Sancağı) 
lskilib (Çorum), Adana, Sivas 
Tirnurca Kazası (Saruhan Sancağı) 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Türkman-Kürt 
Türkman-Kürt 

Aydın, Kütahya Sancaklan, Firecik Kazası (Gelibolu Sancağı) 
Bursa, Ankara, Kocaeli Rumeli, 
lpsala Kazası, Gtimülcine Kazası 
Ordu Kazası, Edrenıit Kazası 
Kastarnonu Sasncağı, lvrindi 
Kazası ( Karesi Sancağı) 
Tosya Kazası (Kastamonu Sancağı) 
Yürağir Kazası (Adana Sancağı) 
Gelibolu Sancağı 
Sivas, Adana, Hanıideli Sancağı, Samako 
Kazası (Paşa Sancağı), Harmancık (Hüdavendigar 
Sancağı), Çukurova, Aksaray Sancağı 
Kilis SancMı. Gümüşhane ve Kuruçay Kazalan 
Çorum ve Kırşehri Sancaklan 
Karahisar-ı Develi Kazası (Nip,de Sancağı) 
Bozok (Yozgad Sancağı) 
Bozok, Adana, Tarsus, Nip,de Sancakları, 
Müsevri Kazası (Silistre Sancağı) 
Aksaray, Nevşehir, Nip,de 
Antakya 
Aydın, Kütahya, Sivas Sancaklan, Edirne 
Bozok ve Sivas EyaJetleri 
Kayseriyye Sancağı, Develi Kazası, Adana Eyaleıi 
Kırşehri, Aksaray, Kayseriyye ve Bolu 
Sancaklarn, Saruçarn Kazası (Adana Sancağı) 
Yalvaç Kazası (Hanıid-lsparta Sancağı) 
Edime Kazas~ Sinop Kazası, Gümülcine Kazası 
(Paşa Sancağı), Nip,de, Bursa Kazası 
Kırşehri ve Göle Sancaklan 
Sivas, Kararnan Eya!etleri, Ankara Sancağı 
Halep Eyaleıi, Sivas Eyaleıi 

Kürt- Yörük 
Kürt 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Türk-nıan-Kürt 

Türkman ~Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 

Türkman-Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt-Yörük 

Türkman-Kürt 
Türkmen Kürt 
Kürt 

Deli Alili, Delialio~ullan Bozok Kürt-Yörük 
Kürt Delikanı, Delikanlı Islahiye Kazası (Adana Eyaleıi), Arabgir 

Diranlı, Deranlı 

Dirzanlı 

D~ anlar Do~anlı 

Sancağı (Sivas Eyaleıi) 
Arabgir Sancağı (Sivas Eyaleıi) 
Sivas, Di~i. Arabgir 
Kütahya, Aydın, Sivas, Karaman, Konya 
Uşak Kazası( Kütahya Sancağı) Çölebad Kazası 
S~üd Kazası (Hüdavendigar Sancağı) 
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Dögerli 

Dudikanlı, Dudukanlı 

Ebu Seyf 
Eger Kürdü 
Ekrad-ı Badılı 

(Badılı Kürdü) 
Elhaslı (Elhas Kedhüde) 
Emir llyas 
Evliidi 
Gcdcn, Gedenli 
Gcvanlı, Gevan 
Geyikli 

Gürün, Güranlı 
Hacıkır lı 

Hacımırtı 

Hacıyusuf 

1-!amadi, J-!amad Koşan 
Hamokan lı 
Hasanmelikanlı 

lniıli, Intili 
Jri.ıvanlı (RL5Vanlı) 
Kalfani (Kalkani) 
Kanberlerbala 
Karabali 
Karay~murlu 

Kamık, Karnıklı 

Karta!, Kartallı Kürdü 

Kasanlı 

Kchlüvan, Kchlüvanlı 
Kcrecurlu 
(Kir00rlu Kürdü) 
Kerminç, Küm1an 
Kevkani 
Kiliçorlu, Kireçorlu 
Kirmanc, Kunnanc 

Kılıçlı, Kıluçlu Kürdü 

Kıran, Kıranlı 

Kınnu, Kınnuh Kürdü 

Karaman, Adana, Sivas, Menteşe 
Aydın Alacaham Mevkii (Kangal Kazası) 
Aksaray, Akşelıir, Begşehri, Karaman 
Amasya, Sivas, Kırşchri, 
Çorum Sancagı 
Sivas, Kütahya, Aydın 

Türkman-Kürt 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 

Darende Kazası (Div.-mi Sancagı) Kürt 
Adana Sancagı, Tarsus Sancagı Kürt- Yörük 
Adana Eyaleti Kürt 
Karaman, Adana, Kayseriyye Türkman- Kürt 
Ordu Kazas~ Zile Kazası (Sivas Sancagı) Kürt-Yöri.ik 
Adana, Ankara, Sivas, Kütahya, Biga Kürt 
Sancakları_, Haymana Bursa, lnegöl, Sandıklı Kazalan 
Sivas, Amasya, Tokad Kazası Türkman-Kürt 
Kütahya ve Aydın Sancaklan Türkman- Kürt 
Sivas, Kütahya, Aydın Kürt- Yöri.ik 
Bozok,Tarsus Sancaklan Kürt- Yörük 
Kayseriyye Sancagı Kürt 
Sivas, Küıalıya, Aydın Sancaklan Kürt 
Bozok Sanca)\ı Kürt 
Adana ve Sis Sancaklan Kürt 
Sivas, Kütahya ve Aydın Sancaklan Türkman-Kürt 
Çerkeş Kazası (Kengiri Sanca)\ı) Kürt 
Dcdcagaç Sancagı (Edirne Eyaleti) Kürt 
KıiôChri, Bozok, lznikmid Kazası (Kocaeli Sancagı) Kürt 
Hüdavendigar, Kocaeli, Biga ve Karasu Sancaklan Türkınan- Kürt 
Harmancık mevkii (Kayseriyye Sancagı) Kürt 
(Develi Kazası) 
Kayseiyye, Bozok, Adana Sancaklan, Türkman- Kürt 
Develi Kazası 
Sivas, Amasya, Tokad Kazası Kürt 
Kararnan Eyaleti, Rumeli Türkman-Kürt 
Sivas, Revan, Gence Eyaletleri Kürt 

Saruhan ve Aydın Sancakalan Türkman-Kürt 
Alaşehir Kazası (Aydın Sancagı), Sarulıan sancagı Kürt 
Karaman Kürt 
Adana, Aydın, Kütahya ve Adana Sancaklan, Türkman-
Akhisar, Marmara, Timurcu ve Adala (Saruhan Sanca)\ı) 
Bozok, Hamideli, Isparta, Tarsus, Kocaeli, Türkman-Kürt-Yörük 
)çel, Adana, Sivas, Anamur Kazası 
Emirdag, Ka> Kazalan 
Sivas,Aydın,. Bozok, Samsun ve Bafra Kürt- Yörük 
Kazalan, IskiJip Kazası 
Nigde, Karaman, Konya Sancaklan 
Kayseriyye, Nigde, Karaman, Adana, ]çel, Aydın Türkın an-Kürt 
Saruhan san.caklan. Develi Kazası,Kıbns Ceziresi, 
Harmancık Kazası, Çukurova 
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Kızılkoyu ni u 

Koyunop;ullan 
Kösebekirli, 
(Kösebekiro~lu) 

Kürdınahmudlu 

Kürdınelunedli 

Kürd 
(Nam-ı digerHacıbeg). 

Karaman, Kırşehri Sancaklan. Haymana, Bolvadin, Sahanca 
lznikrnid, Bergama, NeV>;ehir Kazalan Türkman- Kürt 
Konya, Sivas, Antakya Kazalan Kürt 
Evreşe ve Malkara Kazalan (Gelibolu SancMı) Türkman-Kürt 

Aksaray SancM~ Balıkesir Kazası, Yeni . Türkman-
II Kazalan (Sivas SancMı) 
Aksaray, Kuşehri, Take (Antalya) Türkman 
ve Harnid (İsparta Sancaklan) 
Sı~la SancMı, Şabanözü Kazası (Çankın SancMı) Türkman-Kürt 

Kürdi Teke, Adana, Amasya ve Dirnotaka Kazaları (Paşa SancMı) 
(Nam-ı ~er Murtana) Ordu ve Tire Kazalan (!zmir SancMı) 
Macavdanlı Sivas Eyaleri Kürt 
Madanlı, Madanlu Kürdü Ankara SaneMt Yörük 
Mahmudi, Mahmudlu Konya, N~de, Yeni II (Sivas SancMı) Türkman-Kürt 

Mahyanlı 

Maksud 
M arnavi 
(Nan1-1 d~er Kehlor) 
Mandallı 

Mansur. Mansurkanlı 

Maşki, Maşkili 

Merdanlı 

Mesıanlı 

Molla Süfyanlı 
Mucur, Mucurlu 
Mududlu 

Mukri 
Musanlı, Musayanlı 

Mülükanlı 

Nasıri, Nasırlı 

Nebili, Nebi 

Okcu, Okcular 

Osmanlı 

(Nam-ı d~er Çankcı) 

Öküzbaba 

Tire Kazas~ Aydın SaneMt Dirneteka ve Filibe Kazalan 
Bozok SaneMt (Yozgad) Kürt 
Çorlu Kazası, Aydın, Ankara, Selanik SaneMt Türkman-Kürt 
Sivas, Kütahya, Aydın Sancakları Türkman-Kürt 

Alacahan (Sivas),Kararoan, Adana, Antakya Kazası Türkman-Kürt 
Adana ve Tarsus Sancaklan Kürt-Yörük 
Hezargrad Kazası (N~bolu) 
Arapgir SaneMt (Sivas) Kürt 
Edirne, Evreşe ve lbsala Kazaları ( Gelibolu SancMı)Kürt-Yörük 
Gümülcine Kazası [Paşa sancMı), Cebel Kürt 
Kazası (Gümülcine SancMı) 
Bozok fY ozgad), Kengiri, Ankara, N~ de Sancakl. Kürt 
N~de SaneMt Kürt 
Aksaray, Kuşelıri, Adana ve Tarsus Sancaklan, Kürt-Yörük 
Geyve Kazası (Kocaeli) Göl Pazarı Kasabası 
(Hüdavendigar SancMt), Karaman 
Göynük, Kazası (Hüdavendigar SancMt) 
Tarsus sancMı, Ulaş Kazası 
Inecik Kazası (Gelibolu sancMı), Bozok saneMt 
Sivasın Divrip;i Kazası civan 

Kürt (İran-Kürdü) 
Kürt-Yörük 
Kürt 

Bozok, Tarsus, Adana, Kütahya SancMı, Kürt-Yörük 
Boyabad, Sinop Kazalan 
Ku su (Tarsus SancMı), Adana Eyaleri Kürt-Yörük 
Menteşe SancMı, Yama Kazası,(Silisıre SancMı), 
Mu~la Kaz.,ı (Menıeşe SancMı) 

Tarsus, Adana, !çel, Bigadiç Kazası (Karasu Kürt-Yörük 
SaneMt Filibe Kazası [Paşa sancMı), Ordu, 
Anıal,ya, Kazalan Sart Kazası 
(Aydın sancMı), (Marmara ve Saruhan Sancaklan) 
Bozok, Biga, Ordu, Kazası, Kırkkilise Kazası Türkman Kürt 
(Vize sancMı), Gürnilcine Kazas~ (paşa SancMı) 
Uşak Kazası (Kütahya SancMı) Kürt-Yörük 
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Öküzler, Öküzlü 

Raj\vaılı 

Rak, Rakuri 
Rişan 

Rumiyanlı 

Said, Saidli 
Salar 

Sa un alı 
Seç-en, Seçinli 

Senir, Senirli 

Scpctçi, Scpctçili 

S erektan lı 
Serikanlı 

Scyfkanlı 

Scyyid, Scyyidli 

Sinik, Sinkanlı 
S um aklı 
Sürgü cü 
Süreydi, Süreyilili 
Şalıab, Şahablı 

Şahlı 

Sivas Eyalcti, Kcdcfgara Kazası (Amasya Sancaj\ı) Kürt- Yörük 
Sinop Kazası (Kastamonu Sancaj\ı), Ula-ı Kazası (Tarsus Sancaj\ı) 
Tosya Kazası (Kastamonu sancaj\ı), Sivas Sarıca,!\ ı Kürt-Yörük 
Yeni ll Kazası (Sivas Sancaj\ı) Kürt 
Sivas Eyaleıi. Haymana Kazası Kürt 

Sivas ve Amasya Sancak.lan, Tokad Kazası Türkman-Kürt 
Karaınan ve Aydın Sancaklan 
Tatar Pazan Kazası (Pa.-ıa Sanca)tı) Kürt. 
Sivas, Çorum, Aksaray Sancaklan, Manavgat Kürt 
Kazası. Y alavac-ı Karaajtaç Kazası 
(Hanıideli Sanca,l\ı), Çatalca Kazası( Hasha-i Istanbul Sanca)tı) 
Ordu Kazası (Karahisar-ı Şark-i Sancaj\ı) 
Karaman, Konya, N~de, Sivas, Div~i, Bozok Türkman Kürt 
Kütahya, Aydın ve Saruhan San 
Yeni ll Kazası( Sivas Sancaj\ı), Düşenbe Türkman Kürt 
ve Senir Kazalan (Aiaiye Sancaj\ı) 
Firecik Kazası (Gelibolu Sancaj\ı), Da,l\ırdı Kürt 
Kazası (Kütahya Sancaj\ı) 
Kilis, Mara-ı ve Antakya Kazası Kürt 
Kilis, İskenderun Kazası (halep Eyaleti) Kürt 
Ankara, Kangiri, Konya, Bozok Sancaklan Kürt 
Tokad Kazası, Dirnetoka Kazası (Pa.-ıa Sanca)tı) Kürt 
Geyikler, Çal ve Baklan Kazalan (Kütahya Sancaj\ı), 
Anamur Kazası (İçel Sanca,l\ı) 
Sivas Sancap,ı 
Biga Sancaj\ı, Sultaniye Kazası (Biga Sancaj\ı) 
Konya Sancaj\ı 
Aksaray ve Kayseriyye Sancaklan 
Sivas Sancaj\ı, Yabanaj\bad Kazası 
EdirneKazası (Pa.-ıa Sancaj\ı), Içe!, Tarsus 
ve Karaman Sancaklan 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt-Yörük 
Türkman-Kürt 
Kürt-Yörük 

Şakak, Şakaki Sivas Sanca,l\ı Kürt 
Türkman-Kürt 
Kürt 

Şarkcanarı Aksaray ve N~de Sancaklan 
Sefaatlı Sivas ve Havarisi, , Div~i Sancajtı 
Şeref Kürdü Karaman, Konya, Aydın ve Kütahya Sancaklan 
Şerefli, Şerelli Türkmaru Sivas, Bozok, ~hri, Konya. Aksaray, Ankara 
Şerefli Kürdü Akşehir, Karaman, Kütahya, Aydın 

!zmir ve Adana Sancaklan 
Şe yhan, ŞıJıan, Şılıanlı Ankara. Mut ve Gülnar Kazalan (İçel Sancaj\ı) 
Şeyhbılanlı, Şeyhbulanlı Sivas Sanca,l\ı 
Şeylıhasanlı Sus, Sis, Içe! Sancaklan, Balıkesir Kazası 
(Nam-ı di~er Disirnlü Ekradı) 
Şeyiunusanlı Yenice-i Karasu ve Gümülcine 

Kazaları( Paşa Sancaj\ı) 

Şokviran 

Tayılar, Dayılar 

Tarsus ve Adana Sancakları 
Çorum, Sivas ve Adana Sancaklan 
,Samsun ve Bafra Kazalan 
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Tirkanlı, Tılkan 

Togan, Toganh 
(Doganlı Kürdü) 

Tomluca 

Topuz, Topuzlar, 
Topuzlu 

Umran, Uınranlı 
Omaran 

Uzmanlı, Ormanlı 

Yelili 

Yediboy 
Yedisoy 
Yaralı, Yora, Yöreli 

Zahranh 
Zerikan, Zırokan 
Zeyne, Zeyneli 

Kayseriyye, Ankara, Kın;ehri, Konya,Kütahya, Kürt Yörük 
Kengiri Sanc~ı (Tirekanlu) Mucur ve Hacibektaş, 
Zile Kazalan, Sivas Eyaleti 
NiP,de, Aydın, Boyabad Kazası (Kastamonu Sanc.) Türkman-Kürt 
Çölebad ( Karahisar-ı Sahib Sanc~ı), 
Egrisöz (Kütahya Sanc~ı) Kazalan 
Amasya, Sivas ve Divrigi Sancaklan, Kürt 
Tokad ve Niksar Kazalan (Sivas Sanc~ı) 
Kıztlhisar, (Sıj\la Sanc~ı), Hatuneli (Vize Sanc~ı) Kürt-Yörük 
Dirneteka (Paşa Sanc~ı), Kazalan 
Bozok, Çar.ıarnba (Canik Sanc~ı) Kürt-Yörük 
D~ardı (Kütahya),Mud (İçel Sanc~ı) Kazalan 
Rumeli Ve Anadolu sakini, Kocaeli, Biga, Sivas Türkman-Kürt 
Kütahya, Aydın ve Saruhan Sancaklan, Bursa Kazası 
NiP,de, Karaman, Konya ve Çorum Kürt 
Sancaklan, Çölebad Kazası (Karahisar-ı Sahib S. ) 
Bozok ve Kengiri Sancaklan Türkman-Kürt 
Kütahya Sanc~ı Türkman-Kürt 
Adana, İçel ve Tarsus sancaklan, Silifke, Marmara Kürt 
( Saruhan Sanc~ı) Kazalan 
Zile Kazası, Sivas Sanc~ı 
Aksaray, Eyyubeli Kazası (Aksaray Sanc~ı) 
Adana ve Tarsus Sancaklan, Paşa Sanc~ı 
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Rıza Baran 
Eğitim 

Anadil'de 
Eğitim 
Kürtçe olunca* 

Bütün yasal infazlar; 
Bir dilin, dil uğruna elden 

alınması ile başlar. 

Roland BarUles 

Almanya'da yaşayan Göçmen ve Mülteci 
çocuklannın ana dillerinde eğitim gönneleri 
konusunda verdiğimiz mücadeleye salt Alman 
tarafından tepkiler gelmiyor Benzer tepkilerin 
sık sık Tıirk meslektaşlanmızdan geldiğini göz
lemlemekteyiz. 

özellikle Kürtçe dilinde eğitim söz konusu 
olduğunda bu karşı çıkış daha belirginleşiyor 
Kuşkusuz bunun arkasında yatan neden Tıirk 
Rejim partilerinin bile kabul etmek zorunda 
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olduklan ··ıç savaş·· biçiminde telafuz edilen 
gerçeklik. 

Türkiye'de; Kürtçe halen resmi bir dil ola
rak tanınmazken, devlet dairelerinde, eğitim ve 
okul sistemlerine girmesi, Kürtçe proğramlann 
radyo ve televizyonlarda yayımianmasına izin 
verilmernekiedir 

Sahip olduğu kelime hazinesi, cümle 
kurumu ve gramer yapısı itibari ile Kürtlerin 
konuştuğu dil Hint-Avrupa dilleri ile akrabai 
özellikler taşıyan lrani kökenli bir dil olduğunu 
biliyoruz. Bu gün latin harfleri ile yazılan Tıirkçe 
gibi Kürtçe de yazılabiliyor. isiense iki dil eşit 
bir biçimde geliştirilir, öğretilir ve gerekli istem
ler yönünde konuşanlar tarafından özgürce 
kullanılabilir 

Ama durum farklı. Dilsel zorluklardan 
değil, iktidann içerisinde bulunduğu tercihler 
ve ilişkiler devreye giriyor. Tıirk rejimi azın

Iıkiann kültürlerini geliştinne, dilsel kimliklerini 
korumalan konusunda her hangi bir adım at
mayı gerekli görmüyor. halbuki dilin yaşanan 
sorunlann en hassas yönünü teşkil ettiğini bil
mektedir Farklı olan bir dili özellikle Kürtçe'yi 
ortadan kaldınnak -eğer mümkün olabilsey
di-, tümden silmek için olağan üstü bir güç ve 
kan dökmesi gerektiğinin de farkındadır 

Almanya'da yaşayan Kürt çocuklannın ana 
dillerinde eğitim haklan konusunda Türk mes
lektaşlanma şunu haliriatmak istiyorum. "Biz 
gerek sendikal hareket'te, gerekse başka plat
fonularda Türk çocuklarının ana dilde eğitim 
hakkını hep savunduk ve yıllarca mücadele 
ettik; şimdi aynı şeyleri Kürt çocuklan için 
sizlerden bekliyorum.·· 

• Almanca'dan çeviren: Valıit DURAN 
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Maçoyii Dare 

Van gotınen yen lı jer, jı devi gundiyen dor ü 
bera qeza Bala ye (Anqare) hatıne gırtın 

... Ruvıki berdayi, Ji şereki girildayi nndtıre 

..,. Kurnil Eli li sere Weli 

..,. RO dıbın bost, dıjmın nawın dost 

... Por spiye dıbeje: " Ez jı eş tem" 
..,. Jı pıra pır, jı hındıka hındık. 
..,. Xençer bıraye, tıfınk pısmame 
..,. Xezal bo Y!Ne dırewe, taji bo xelke. 
... Ro te meri jı yane diya Y!Ne ra dıbe, 

"Bavo" 
..,. Dıli tıısok; singe gewr naxine. 
... Şıwan bi Y!Naze jı neri şir bıdoşe. 
... Kılila pinkil li siye (stuye) ruvi gıredaye. 
..,. Mina ewne Nisan e dıke gure gur, nabare. 
..,. Akıl taca zerine, lı seri herkesi nine . 
..,. Hevalen baş, mina meqesene. 
... Ma dıle merya dıl be, turn paıse lı mıl be, 

bıni tur ji be. 
..,. Roja ku bıra ban bıra dıkın, av dısekının . 
..,. Bızına kol he danya biye. 
..,. Dawata xelke ye, eş kewçiya belaw dıke. 
..,. Kewçiye hesıni bı Y!Ne Y!Ne pesıni. 
..,. Bı dızi dıke, bı dıruzi di Y!Ne. 
..,. Bı dini dıke, bı aqıli dı Y!Ne. 
..,. Ne di Y!Ne, ne dıde hevala, geni dike 

dave newala. 
..,. Bı şiri heta piri. 
... Xudii çiya dıbine, berfe le dıbarine. 
..,. Mala zave del O zıme, mala buke 

tıştek tune. 
..,. Men bı pııskınne dıçe mala xude . 
..,. Benişte Y!Ne cOye bı enya Y!Neda hOye. 
..,. Ker zırya bışqıl fırya. 
..,. OOr e bı gıl O nOr e. 
..,. Pore YiNe lı ber puş spi kıri. 

..,. Hespe mınne bezaye. 

..,. Golikek nawi naxıreke xırab dıke. 

..,. Dıjmın goma merya dıkole, 
dost merya vedışerine. 

..,. Bı YiNe, bı qınyat, bı esi O bınyat. 

... Jı gur ra gotın; "Çıma stüyil te qalınge T 
Got: " Ez bı destil YiNe dıkım, bı deve 
Y!Ne dıY!Nım". 

23 

..,. Ma hındık bı, ma nndık bı. 

... Berxe çe lı ber koze beliye . 

..,. Ji niske ter, ji nakil bırçi. 

..,. Deri Y!Ne kılilke cirane Y!Ne dız 
demexine . 

..,. Zıman dineja pener kufıki. 

..,. Sen şili, bını kermel. 

... Eşa tılye, derdil hexye . 

..,. Jı xelke ra elba şire, jı Y!Ne ra teleri pire. 

..,. Mar bı mariya Y!Ne xulye bı qınyat dıY!IYe . 

..,. Nasya 1irk a are qırşa . 

..,. Mar jı punge hez nakın, 
pung lı ber paz derte . 

..,. Destil YiNe neke her gule, dı 
hınekanda mar hene; dı hınekanda mışk . 

..,. Dıne bı dare, çerxek lı jer e lı jor e . 

..,. Bave te siyar kuşt, peya kuşt ? 
"Kuştın pewa siyar be çi, peya çi."' 

..,. Ku mer biikes bOn jar dıbın, 
jın bilkes bOn har dıbın . 

..,. Nekene bı nasa, te seri kesa . 

..,. Rindye bıke, bı mda berde . 

..,. Bene Y!Ninga berbı bıra, 
bere bıra bırbı çiya . 

..,. Xalan xelkın, apan mılkun . 

..,. Mıhin dıbeze, siyar Y!Ne dıpesine . 

..,. Heta Adem em dızanın, jı we şunda 
tıştek heye be . 

..,. Ker O hespa dı axOraki da gırenede; 
e ji hev tır o !ısa he bıkın 

..,. Kerran bı guh neke 

..,. Dest desta dışon, paşe serçawa dışon . 

... Bena de jı xaltiye ıe . 

... Bı Y!Ne mina mera, rawe mina şera . 

... Xatıne kuçke tune, xatıri xudya heye . 

... Meleye e bın orxane çeleye . 

..,. BOke zar zıman tune,xusya din iman tune . 

... De O dosta şer kınn; kem aqıla inakınn. 

..,. Jına dılkır, diwar qulkıl 

..,. Nivii merani ye jı reve . 

..,. Xudane sebıre, buye mire Mısır e. 

..,. Aqıli sıvık, bari gıran. 
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Va h it 
Duran 

Deneme 

Memleket Neresi 
Hemşerim? 
Ve Biz 'Sürgün' 
Ya da 'Ehli' Kürtler 

Memleket'te nasıldır; bilmem ama biz 
Almanyadaki'ler ilk tanışma seanslarına 

ço~unlukla "Memleket neresi hemşehrim ?" 
diye gireriz. Günlük yaşam içerisinde nerede 
olursak olalım, bu soruyu sorar verilecek yanıtı 
heyecanla bekleriz. 

Karşıdaknin bizim memleketten olup ol
madığı merak edilir Hemşehri ise sevinilir Bu
nu gözleresinen partaklıktan, yanaklara hakim 
olan tebessümden çıkarmak mümkündür 

Soruya; Hemşehrim kelimesinin eklen
mesi boşuna de~ il dir Girilecek diyaloğa zemin 
hazırtama, havayı yumuşatma telaşını ifade 
etsede, muhatabı ürkütmemekUr amaç. Ne 
olur ne olmaz başka bir şehirden geliyorsa 
so~uk bir hava esmesin ve ··önemli de~il, ne 
de olsa aynı ülkenin insanlanyız hepimiz, hepi
mizin hemşerisiyiz'' nakaratının tekrarta
nabilmesi içindir 

Sohbet; verilen yanıla göre şekillenir Ön
ceden biriktirilen, bilgiler ve beslenen ön yar
gılartatakviye edilerek devam eder gider Veri
len yanıtın önemli oldu~unu söylemiştik. Mu
hatabın; Alevi mi?, Sünni mi?, Kürt mü?, Tiirl< 
mü?, Sa~cı mı?, Solcu mu? yani sahip olduğu 
Kollektif kimlik bu sayede tahmin edilecektir 
Hemen her şehir üzerine genel yargılar bulun
du~undan fazla düşünüp, zahmet çekmeye, 
kafayı boş yere yarmaya da gerek yoktur 

Konya'lı ise: ya gerici, ya da dini bütün, 
Tunceli'li: ise ya ilerici ya da Bölücü, Yozgat'lı: 
ise ya faşist ya da milliyetçidir 

Bu iş bu kadar basittir Bireysel anlamda 
taşıdığın d~erler, sahip olduğun kimlik belirli 
kalıplar içerisine oturtulur; do~duğun şehrin 
genel görünümüne yedirilir gider. 
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Kuşkusuz yukandaki örnekler ço~aıtıla

bilir ama bu; her Şehir için geçerlidir anlamına 
da gelmez. Bazı şehirter vardır biraz düşünme
yi, biraz da dikkatli olmayı gerektirir Kırşehir, 

Çorum, Erzincan örneklerinde olduğu gibi. 
Bu şehirter söz konusu olduğunda bilgi

ne, tahmin gücüne ve sezgilerine güvenemi
yorsan gayet dikkatli olup, ince eleyip sıkı do
kuyacaksın. llçesini, kasabasını hatta köyünü 
soracaksın. Yanılıp ballayı taşa vurınakta var 
işin içinde. Hiç yoktan belayı başa sarınakta. 

Ne yalan söyleyeyim bu soru ile karşı

laştığımda benim başı m çoğunlukla belaya gir
miştir Sahip olduğum kollektif kimlikle, doğ
duğum şehrin ayn görünümler arz etmesinden 
midir nedir bela eksik olmamıştır Meramımı 
daha iyi ifade edebilmem için başımdan geçen 
bir olayı aniatmarn gerekiyor 

Bir iş görüşmesi için evine uğradığım 

Diyarbakır'lı bir Aile'de benim gibi misafir olan 
bir hemşehrim ile karşılaştım. Tahmin ettiğim 
gibi ilk sorusu: Memleket neresi hemşehrim? 
oldu. Kırşehir yanıtını aldığında gözlerini ani
den sarmalayan partakliğı aniatmama gerek 
yok her halde . O da Kırşehirtiydi. Başka nereli 
olabilirdi ki ? Aynı memleketten oldu~umuz or
taya çıkınca, sohbet derinleşti ve sorular ardı 
sıra gelmeye başladı. Köyüm, sülalem, baba
mın ismi itina ile sorular zincirine dizildi. 

Otuz yıllık Almanya macerası Hemşehri mi 
epey değiştirip çok şeyler unutturınuş olacak 
ki verdiğim yanıtlar bir işe yaramadı. Köyü mü n 
ne tarafa düştüğü, kimlerden olduğum, 

babamın kim olduğunu çıkaramadı hatırlaya
madı. 

Ben hemşehrimle Kırşehir'in kulaklannı 
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çınlatırken, telefon çaldı. Ev sahibi ana diliyle 
daha kolay aniaşıyor aimaiıki karşıdaki ile 
Kürtçe konuşmaya başladı. 

Bundan son derece rahatsız oldu(ju kafa 
sallamasın dan belli olan Hemşehrim yalnız 
olmamız dan güç almış olacak, fısıltılı bir ses 
tonuyla: 

"Görüyorınusun terbiyesizi, Kürtçe konu
şuyo[ Tıirkçe konuşsa ölü[ Bunlara var ya 
hemşehrim bunlara fırsat verıniyeceksin. Açı
ğını buldularını gerisini sen düşün. Devlet 
şimdi yaptığında haksız mı? Haı Haksız mı ? , 
söyle sevgili hemşehrim haksız mı ? .. 

Kıpkırınızı olmuştum. Içim bulandı, titre
diğimi his ettim bir an. Donup kalmıştım. Kürt 
olduğumu bilmiyordu. Bilseydi bu kadar rahat 
konuşamazdı zaten. Bu sorumsuz aynı zaman
da ırkçı suçlamaya gereken yanıtı verınem 

gerekiyordu. Ama ikimizde misafirdik. Belki 
ağzının ortasına bir yumruk. Yeri değildi. üs
telik benden epey fazlasıyla yaşlıydı. Içim içimi 
yediği halde bir şey diye m eden sustum kaldım. 
Ama o gündür bu gündür kendimi suçlanm 
hep. O laflan neden yedim diye. Benden dalaylı 
da olsa onay alamayınca, üstelik sinirlendi(iimi 
yüz lfademden anlamış olmalı ki, Sevgili hem
şehrim hiç bir şey söylemeden sustu ve ko
nuyu değme cambaziara taş çıkamcasına 
de(jiştirmeye çabaladı durdu. Farklı makamlara 
atıayarak görülmemi~ duyulmamış türküler, 
şarkılar söylemeye başladı. 

Neden ihtiyaç duyanz? Son zamanlarda, 
bu diyalog biçimi üzerine düşündüğüm çok 
olmuştu[ Bizleri böylesi davranışlara iten sa
ikler, güdüler ne olabilir diye. Arkadaş çevresi 
içerisinde tartıştığımız da bilinen yorum ve 

de(jerlendirmelerden öteye gidemedi(jimizi ve 
fazlası ile açıklayıcı yaklaşımıara sahip olma
dığımızı gördüm. Benim ve benim durumumda 
olanıann konumlan özgün bir tartışmayı gerekli 
kılıyordu. Bu davranış biçimi üzerine söyle
nenler bilinen şeyierdi zaten. 

Göçmenliğin yerleşik olmamanın özgül 
koşullan, insanlan ··tanıdık-bildik'' alanlara iter 
belirlemesi kuşkusuz doğruydu. Yabancı ol
manın ve öyle tanımlanmanın doğal olarak bu 
gibi davranışlara zemin hazırladığını kabul 
etmek gerekiyordu. 

Sosyoloji ve psikoloji kendi çalışma alanı 
içerisinde yeterli olmasada bir yekün veri 
ortaya koyuyordu. Bunlara'da diyecek bir şey 
yok. Peki davranış biçimlerinde taşıyıcı ve 
seçici bir rol oynayan Biz öznelerin burada 
payına düşen neydi, sorumluluğumuz hiçmi 
yoktu?. 

Yeni ve yabancı olana karşı sahip oldu
ğumuz korkulan ve ürkekliği ele veren bu 
davranış biçimi, esasen kültür ve düşünce 
dünyamızın niteliğini şekillendiği dönemin ana 
özelliklerini ortaya koymuyormu? Bireye ve tek 
başına birey olmanın taşıdığı anlama verdiği
miz önem bu özgülde yeniden gündeme geti
rilmek durumunda değilmi? Parekende bir 
mantıkla bireyi doğduğu şehrin genel gö
rünümüyle özdeşleştirınek, açık söylemek 
gerekirse: kendine güvensizliğin ve tek başına 
ifade edernemenin çelişkiler dünyasında do
laşmak anlamına gelmektedi[ 

Bu gerçeğin bir yönü. Diğer yönlerine ö
zellikle beni doğrudan ilgilendiren yönüne 
değinmek istiyorum daha çok. Bu da önümüz
deki yılların güncel problemati(ii olmaya aday 
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ulusal , kültürel, Inançsal ve yerel kimlikler 
dolayımında bir polemiğe olan ihtiyaca dikkal
leri çekiyor. 

Bir oria anadolu Kürdü olarak karşılaşlı
ğım tek olay değildi bu. Üslelik onore ediliye
rum havası verilerek "Siz başkasınız doğunun 
kOrdüne benzemezsiniz , sözümüz size değil" 
gibi ırkçı nitelikli jestlerle karşılaştığım çok ol
muştur. Hesapla benibiz başkaydım.(dık) 

Çocukiuğum'dan bu yana muhattap oldu
ğum bu sözler, ırkçılığın farklı bir tezahürü 
olmakia beraber, başka bir gerçeğede parmak 
basıyordu. Orta Anadolu Kürtleri hakkında 

pek fazla bilginin olmadığı ve geleneksel dü
şünce kalıplannın bu özgülü has ır altı ettiğiydi. 

Orta Anadolu Kürtleri ve bu günkü ger
çekliğimiz biçiminde çizeceğim çerçeve, bu 
somut üzerine şimdiye kadar neden durnı

madığının nedenleri üzerinde kısaca durmaya 
çalışacağım. 

Toplumsal Gerçeklik ve Biz 

Anadolu da yaşamıannı ikame eden top
luluklar olarak, nesnel gerçekiiliğimiz üzerine 
henüz yeni yeni düşündüğümüz bir süreçteyiz. 
Farklı renklere sahip, etnik, kültürel, inançsal 
ve yerel kimliklerimiz ya yok sayıldı ya da baskı 
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ve zor yöntemlerine maruz kaldı. Aynı zamanda 
Unuturulmak silinmek istendi. Bununla yetinil
medi; Tıirklük ve Sünnilik eksenininde yeniden 
biçimlendirilme konusunda yetmiş yıllık bir 
sürecin olumsuz ve acı verici pratiği arkamızda 
duruyor 

Şimdilerde can çekişen bu sistemaliğin 
hedeflerine ulaşamadığını iflas ettiğini söyle
meyen kalmadı zaten. Haldeki sistemin temel 
dayanaklannı dinarnitleyen, yeni ve farklı bir 
arayışa zorlayan Etnik, Kültürel ve Dinsel top
luluklann kendilerini yeniden ifade çabalan far
klı bir sürecin kapılanmda açmış oldu. 

Konumuzia ilgili olduğu için Kürtlerin ve 
özellikle biz Orta Anadolulan n bu gelişme- ler
den nasıl etkilendiklerine bakalım. 

Etnik topluluklan bölgelere göre tasnif et
me, bölge ile özdeşleştirme anlayışının epey 
taraftar bulduğunu biliyoruz. Coğrafi k tanımla
ma içerisinde ele alırken, Kürtleri doğu ve gü
ney doğu bölgesi lle sınırlı tutma eğilimi en 
azından ciddi bir ilirazla karşılaşmamıştır Bu 
sadece egemen otorite ve onun ideolojik 
bağlaşıklar ile sınırlı özellikler taşımıyor Sis
teme muhalif olduğunu her fırsatta vaaz eden 
hareketlerde benzeri görüşlere rastlamak 
mümkündür 

Orta Anadolu'nun hemen her şehrinde 
yaşayan ve kendisini bölgenin yeriisi olarak 
tahayyül eden Kürtler ya görmezlikten gelin
miş, ya da Anavatana bir gün nasıl olsa döne
cek olan sürgünler olarak değerlendirilmişler
dir Nereden? ve neden? geldikleri sorusu 
yanıtsız bırakılırken, ne düşündükleri? gele
cekte durumlannın ne olacağı yönünde bir 
açılıma, perspektife rastlamak mümkün olma
mıştır Burada Ulusal varlığı tümden yok sayıl
mış bir halkın bağlaşıklan hakkında var olan 
belirsizliği normal karşılayanlar olabilir Ve ya 
"Ağlamayana meme yok" denerek top Orta 
Anadolu Kürtlerine de atılabilir Ama sınırlar 

ötesi toplumlann sosyo-ekonomik ve etnik 
dokulan üzerine kıl ı kırk yaran tartışma ve ara
ştırmalan ile ünlü muhaliflerimizin bu gerçeği 
görmemelerinde farklı nedenler olsa gerek. Bu 
nedenler çeşitli özellikler göstermektedir Buna 
burada girme imkanımız şimdilik yok. Ama 
kapsamlı bir çalışmaya ve araştırmaya olan 
ihtiyacın altını çizerken Kürtler ve Tıirkler için 
kurtuluş projeleri ve birlikte yaşamayı savun
anlan gerçekliğimizi iyice tanımalannı ve bir 
daha derinliğine ele almalannı öneriyorum 
şimdilik. 
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Had 
Erdoğan 

,. 
hıce~eme/ Araştmrma/Tarbşma 

Ülkeden 250 yıllık bir kopuş sürecine 
rağmen asimile edilemeyen bir Toplum 

iç Anadolu Kürtleri 

Giriş: 
Dünya tarihinin bazı evrelerinde, var olmuş 

bir çok halk toplulukları; yaratmış olduklan yüksek 
kültür ve tarih de~erlerine ra~men yok olup git
mişlerdir. Bu yok oluşların do~al, sosyal ve siyasal 
bazı etkenlerden kaynaklandı~ı üzennde tarih 
bilimcileri artık hem fikir olmuşlardır. Büyük kültür 
uygarlıklarını yaratan ilk ça~ kavimlerinden Hitit
ler1n, Babiller1n vs. yok oluşlan artık günümüz 
tarihçilerinin açıklayamadıklan bir şey de~il, 
aksine tüm detaylarıyla açıklayabildikleri; gerekçe 
ve nedenlerini ortaya kayabildikleri bir gerçeklik
tir. Ama halkların yok oluşları salt ilk çağ'a tekabül 
etmemektedir. Ortaçağ'da ve 20.yy'ın ilk başla
nnda da yok olmakla ve daha doğrusu yok edilme
kle karşı karşıya kalmış halklar söz konusudur. 
Sömürgeciliğin do~uşuyla; işgal edilen toprakların 
kültür uygarlıklan ve değerleri sömürgeci güçler 
tarafından saldırılara maruz kalmış ve tahrip edil
miştir. Sömürgelere misyonerler gönderilmiş, kat
liam ve zulümle onların kültürlerinin, dillerinin, 
değerlerinin ve yerli dinlerinin ilkel ve gayrime
deni (gayri sivilizasyon (olduğu kabul ettirilmeye 
çalışılmış ve yerli halkiann yarattıkları tüm değer 
ve kültürler bir hiç sayılarak, bu halklar asimile ( 
kendi benliğinden çıkarma (edilmeye çalışılmıştır. 
Afrika, latin Amerika ülkeleri vb. bunların bariz 
ömekleridir. Amerika'da yerli halk olan Kızılderi
li1ere yönelik yapılan katliamlar bu politikaların 
en kanlılarından olmuştur. Işte şu anda Amerika 
Birleşik Devletleri'nde; bu topraklann esas sa
hipleri olan Kızılderili'ler yok gibidir. Onları şimdi 
ne politik alanda ne de toplumsal yapılanmanın 
diğer alanlarında görmek mümkün değildir. Fakat 
bu topraklara göçmen olarak gelen !talyan, Yahu
di, Ingiliz ve hatta Yunanlıların toplumun her 
alanında görüldüklerini izlemekteyiz. 

Sunlan anlatmamızın bir nedeni; aynı tarih
sel sürecin farklı şekillerde'de olsa, Anadolu ve 
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Mezapotamya topraklarında da yaşandığı gerçe
kli~idir. Türklerin Orta-Asya'dan çıkarak Anado
lu'ya yayıldıklan dönemlerde, tarihin de kanıtla
dı~ı gibi girdikleri toprakları yağma ve talan 
ederek. halklan ya oralardan zorla sürmüşler ya 
da oranın insanları zulümden kaçarak, göçebe 
konumuna girip kendilerine başka yurtlar edin
mişlerdir. Bu topraklardan biri de zengin Mezapo
tamya-Kürdistan topraklandır. Daha sonralan 
kurulan Osmanlı Imparatorluğu döneminde de 
aynı politikalar farklı yöntemlerde devam etmiş ve 
özellikle de Kürtler üzerindeki asimile politikaları, 
islamın ve halifeli~in kalkan olarak kullanıl
masıyla; ümmet kisvesi altında sürdürülmüştür. 
Osmanlı ı ?.yüzyıldan sonra girdiği sarsınU 
dönemlerindeyse artık Kürtlere yönelik yasalar 
çıkanlarak zorla dağılılmaları ve hatta uzak yer
lere sürgün e tabi tutolmalan sözkonusu olmuştur. 
Karşı gelenlere ise, aşağıda daha sonra bahsede
ceğimiz gibi saldırı ve katliamlar söz konusudur. 
Işte bu saldırı, katliam ve sürgünlere tabi tutulan
lardan bir kısmı da şu anda Iç Anadolu' da yaşa
yan Kürt toplumudur. Ama ne hikmetse yukanda 
anlattı~ımız yok olmuş toplulukların tersine, Iç 
Anadolu Kürtleri 250 yıllık bir sürece rağmen, 
kendi, dil ve topluluklarını koruma, yaşatma ve 
yaşama erdemliliğin i gösterebilmişlerdit 

Günümüzde ise Kürdistan'dan sonra en 
büyük Kürt kolonisi olan Iç Anadolu Kürtleri aynı 
kimliklerini koruyor ve hatta okuyan insanların 
aile içinde Türkçe konuşmasını (Xag ü Wirek) 
diyerek ayıplıyorlar. Onlar, 68 ve 80'1i yıllar 
arasında gelişen devrimci toplumsal muhalefette 
yerlerini alırlarken; yaygın olan ve Kürdistan'da da 
o dönemlerde birçok yerde kendine ayak bulan 
Türkiye soluna, Iç Anadolu Kürt toplumu hiç bir 
zaman sempatiyle bakmamış, aksine, ilk dönemle
rinde DDKO içinde ve daha sonralan ise, farldı 
Kürt örgüt ve partilerinde yerlerini almışlardır. 
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Onlar ünive.,.iteli yıllarda Kürdistanlıların yanında 
olmayı ve onlarla ilişki geliştirmeyi kendilerine bir 
ayrıcalık saymışlardır. Bu, bilinçli bir taraf olmak
tan ziyade, Kürt olmalarından kaynaklanan bilinç 
altı ve içgüdüyle oluşan ilkel bir Kürt kimli~ine 
sahip olmaktan kaynaklanıyordu. Burada, okuyu
cu Iç Anadolu Kürt kolonisinde kimlik nedir ve bu 
toplumun insanlannın benliğinde bir kimlik şekil
lenmesi oluşmuşsa, nasıl ve hangi süreçlerden 
geçilerek oluşmuştur diye sorabilir. Bu soruyu 
cevaplamak kendi başına bilimsel, tarihi ve sosyo
lojik bir araştırma gerektiriyor. Bunun da bu yazı 
ile mümkün olmadı~ını okuyucunun insafina 
sığınarak belirtmek istiyorum. Ama, HADEP1n Iç 
Anadolu Kürt yerleşim birimlerinde ( sırasıyla; ll, 
Ilçe, Kasaba, Köy ( aldı~ı oy oranını baz olarak 
alırsak. çıkan sonuç; burada oluşan Kürt kimliğinin 
bir resmini verir. Bu, aynı zamanda, Kürt sorununu 
salt bir ekonomik sorun olarak gören devlet 
düşüncesinin de hiç bir bilimsel, maddi geçerlilik 
kazanmadığını, aksine çürüklülüğünü ortaya 
çıkarıyor. Çünkü ekonomik olarak güçlü değerlere 
sahip ve bu düzlemde de iktisadi istemleri pek de 
olmayan Iç Anadolu Kürtlerin'de de, ilk planda 
Kürdistan'daki gibi, kendini dayatan, Kürt Kimliği
nin tanınıp özgürce ifade edilmesi istemi çıkıyor 
karşımıza. 

Kimli~in tanınması isteminin bu Kürt kolo
nisinde de kendisini dayatmasının farklı neden
lerinden bir tanesi de ve belki de en önemlisi; 
kanımızca ı 984~e başlayan gerilla savaşı olmuş
tur. Çünkü bu özgürlük savaşıyla, Kürdistan'da 
hızla gelişen ve büyük bir ivme kazanan, Tür
kiye'de de tüm toplumsal, sosyal dinamikleri 
sa.,.an ve uluslararasılaşan Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi; Kürt kimliğinde ve uluslararasılaş
masında bir rönenansı yaşatmıştır. Bu, nasıl ki 
genelde tüm Kürt halkını derinden etkilemiş ise; 

M;ij) S. Aılınlruıtntivc Un! ts of Corucmpı..ır.ıry Kurı.Uı:un 

n.ı. Pıııowiaoc Byal<:t 
• ~ ~ Clo>&l Hyıı.let &ık=ıti 

rifm ,.,_~ınajoril)'ofı!ıııp<>S!~\6tıçq ı...WıJ\u 
i:JKwdiı.tı ~ço~aıııu\:ıagi4Uu- ı .. 
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Iç Anadolu Kürtlerini de yoğun bir şekillenmeyle 
karşı karşıya bırakmıştır. Bir yandan Kürdistan'da 
ülke ve kimlik kavramları insanların beyinlerinde 
netlik kazanı rken, di ğeryandan Iç Anadolu Kürtle
ri'nde de ülke ve kimlik kavramları arasında bir 
kargaşa başlatmıştır. Kanımca o geriliaya katılır
ken, ülke bilincinden çok, kendisinde oluşan ve 
pekişen Kürt kimliğinden dolayı katılmıştır. 

Işte 250 yıllık tarih sürecinde kendine özgü 
bir kültür ve değerler birikimi yaratan Iç Anadolu 
Kürt toplumunun; Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi içinde yer almasının örneklerini verirken; 
ta 74~e şehit olan Mehmet Bayram, faili meçhul 
bir cinayete kurban giden HEP Ankara ll başkanı 
Av. Faik Candan, yüzlerce şehit gerilla, hapisha
nelerdeki onlarca özgürlük mahkumu ve en son 
HADEP kongresi sebebiyle yapılan gerici darbeyle 
içeri alınan HADEP Genel Başkanı Sayın Murat 
Bozlak'ı anmamak mümkün mü? 

Biz burda gün geçtikçe çözüme giden Kürdi
stan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin hep yanında 
hatta içerisinde olmuş Iç Anadolu Kürt kolonisinin 
yaşam, kültür ve tarihleri hakkında üzerinde kitap 
olarak çalıştığımız araştırmamızdan kısa bir özeti 
aşağıda vermeye çalışırken esas amacımızın bir 
başka yönüde; kendi kimliklerinin kavranmasında 
tarihi bilgileri ( geldikleri yerler, nedenler ve şu 
andaki konum vs. (ile ilgili bilinçlenme ihtiyaanın 
doğduğu ve buna yönelik büyük bir boşluğun 
olduğu gerçeğinden hareket etmemizdir. Biz bu 
yazıyla bu boşluğu ne doldurabilme iddiasindayız 
ve ne de bu birikime tek başına sahibiz. Kaldi ki 
bizim araştırmamız bir tarihçiden çok, bir gazete
cinin ilmik ilmik birbirine bağlamaya çalıştığı 
tarihi bulgu ve belgeler binkiminden ibarettir. 
Ama umarım bu boşluğu doldurmaya; Iç Anadolu 
Kürtleri'nin tarih, kültür ve edebiyatma yönelik 
çalışmaları başlatacak; onların talep ve istemle-

--
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Map 29. Knrdislı Migıaıioııs. 5th Centwy 
BC to 4th Century AD: The 
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rini tek merkezden kar>ılayacak biryayın çalışması 
olan ve elinizdeki ilk sayısı ile yayın hayatına 
başlayan BiRNEBüN dergisi cevap verecektir. 

lı: Anadolu Kürt Toplumunun 
Yerleşim Coğrafyası 

Başta Konya iline bağlı Cihanbeyli, Yeni· 
ceoba, Yunak, Kulu kazaları olmak üzere; bu kaza
ların köylerinin o/o90'ı Kürt köyüdür. 

Yine bu köylerle sınır olan Ankara' nın Hay
mana, Polatlı, Sereflikoçhisar ve Bala kazalarının 
Kürt köyleri başlamakta ve onlarla da sınır olarak 
Hirfanlı Barajı' ndan itibaren Kirşehirin Kaman 
kazasındaki Pis yan aşiretine mensup Kürt köyleri 
başlamaktadır. Kırşehir merkez köylerinin yansı 
Çiçekdağı kazasının o/o60'ı ve Boztepe kazasının 
ise o/o80'i Kürt köyleridir. Burada Konya, Ankara ve 
Kır>ehir il sınırları arasında olan Kürt yerleşim 
birimlerinin birbirlerine ya sınır olduklan veya 
aralannda çok az mesafe oldukları görülmektedir. 
Fakat mesafe olarak biraz daha uzak olan Yozgat 
Kürtleri; genellikle. Yozgat, Çorum, Tokat ve A· 
masya il sınırlannın kesiştiği bölgededir. Bu böl
geye serpiştirilmiş Kürt köyleri Çekerek, Zile, Alaca 
ve Ortaköy ilçelerine bağlıdırlar. Burada meskun 
köylerin sayısı4ı 'i bulmaktadır. 

Sizce Iç Anadolu Kürt toplumunun kültür bir
liği içerisinde olan ancak, Kürdistan1a coğrafik 
yakınlığı daha yakın (Eibistan1a) olan Kayseri iline 
bağlı Sarız ilçesinin Kürtleri, ise yoğun bir nüfus 
birikimi arz etmektedirler. 

Biz bu incelememizde. elimizdeki kaynaklar
dan, coğrafik konuşlanış ve tarihi olarak birbirle-
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riyle olan yakın ilişkilerden dolayı daha çok Kır>e· 
hir, Ankara ve Konya Kürtleri üzerinde duracağız. 
Burda Çorum ( bakınız Özgür Gündem gazetesi 
ı 4- ı 5- ı 6 Kasım ı 992 sayılı nüshalarına (ve Niğ· 
de'de Kürtlerin olduğunu ve bunların da kendi 
Kürt kimliklerini şimdiye kadar yaşattıklarını vur
gularken, bunların neden coğrafik konuşlanış iti
bariyle uzak düştüklerini incelememiz içinde 
açıklayacağıL 

Aşiretler 

Iç Anadolu Kürt aşiretlerinin en büyükleri 
kuşkusuz ki Reşvan, Canbeg (Cihanbeyli (ve 
Sexbizinllerdir. Bunun yanında yoğun nüfusa 
sahip Koçgiri (Sanz), Badili, Mahasi, Pisiyan ve 
B eski gibi aşiret i ere de Iç Anadolu'da rastlanmak· 
tadır. Bu ve bunun gibi bir çok aşiret Kürdi
stan'dan küçük gruplar halinde sürüldükleri için 
Reşvan ve Canbeg aşiretleri arasında erimiştir. 

Bir aşiretler konfederasyonu olan Reşvan aşi
reti hakkında yazılı en eski belge. Serername ve 
Osmanlı Imparatorluğu'nun iskan belgeleridir. 
Serername'de Reşvan aşireti Hasankeyf eyaretinin 
en büyük 8 aşireti arasında sayılır. Necdet Sakao
ği u,· Köse Paşa" adlı eserinde;· Doğu Anadolu'
nun en namlı ailelerinden olan Reşvanzadeler, bir 
yandan konfederasyon üzerinde mukaata voyvo
dası, bir yandan da Maraş, Malatya ve Besni mali
kaneleri mutasarnfi olarak 200 yılı aşkın kendi 
bölgelerinde mutlak söz sahibi oldular. Bu ocak
tan ı 650 ile ı 850 arasında çoğu mirmiran rütbeli 
Halil Paşa, Ömer Paşa, Mehmed Paşa, Süleyman 
Paşa, Abdurrahman Paşa, ömer Paşa (2), Abdur-
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rahman Paşa (2) gibi tanınmış derebeyleri gelip 
geçti. Devle~ bu hanedanın nüfuz alanına dışar· 
dan yönetici göndermeyecek derecede çekingen 
davranmayı, zulüm ve taşkınlıklannı kulak ardı 
etmeyi seçti. Mesela ı 750'de "Reşvanzade Süley· 
man Paşa, yönetim alanı dışındakı Darende'ye 
2000 süvari ve piyade ile giderek 4 gün kalmış_ 
ahaliden karşılıksız yem ve yiyecek almış , köylere 
yüzlerce asker sevk ederek haraç toplamış_ maz· 
!umları zincire vurdurmuş, Elbistan'da da benzer 
zulümleri tekrarlayarak Malatya'ya dönmüştü ... • 
diyor. Yine yazar, Reşvanzadelerin; Besni'deki mu h· 
teşem taş konaldarında keyfi rejimlerini baş dön· 
dürücü bir nüfuzla sürdürurlerken bir Türk dervişi· 
nin o dönem Reşvanzadeler için söylediği dizele· 
rini aktarıyor. 

"Sen Reşvanoğlusun- bulunmaz narhın 
Aşılar öldürür- verdiğin vergi n 
Altında arap atın,- elinde kargın, 
Kollarında ongıraklı balarda diişeL." 

Reşvan aşireti hiyerar>i ve örgütlülük biçi· 
minde başka bir çok aşiretten farklılıklar göster· 
mekteydi. Yusuf Halaçoğlu, 8. yüzyılda Osmanlı 
Imparatorluğu Iskarı siyaseti adlı yapıtında: "Re· 
şvan aşireti gibi bazı teşekküllerde ise. kethüda· 
lan, ihtiyarları ve diğer söz sahibiplerinin iste· 
dikleri şahısları Boy beyi yapma yetkisine sahip 
olduklan görülmekte ve Aşiret Kethüdaları ise, 
tabi olduklan Boybeyi tarafindan tayin edilirlerdi. 
Buna rağmen kethüdalığın ırsi bir müessese 
olduğu ileri sürülmektediı" diye aktarıyor. 

Diğer en büyük bir aşiret olan Canbeg (Ci· 
hanbeyli ( aşireti ise Ulus diye anılmıştır. Y. Hala· 
çoğlu aynı yapıtında Cihanbeyli aşireti için: "Gü· 
neydoğu ve Doğu Anadolu'da Ulus (yeni il adıyla 
da( adıyla anılan büyük aşiret" diye bahsetmekte· 
dir. Reşvan aşiret konfederasyonu kendi içinde 
bir çok aşirete ayrılıyor. Bunlar sırasıyla: Belikan, 
celikan, Oxciyan, CUtkan, Xelkan, Sefl<an, Nasire, 
Şexbılan, Mifl<an, Omeran, Serkati (Barkalı da 
deniyor(, Sevidi, Moliki, Canbeg ( Cihanbeyli) aşi· 
retinde bilinen alt gruplan ise yok. Keza Şexbizini 
aşiretinde de öyle. Ama tek tük köyleri bulunan 
Milrı aşiretinde bilinen alt aşiretler de şöyle; Hatu· 
noğlu ve Hacibanlı'dır. Bu aşiret federasyonları 
içine ginneyen aşiretler ise sırasıyla şöyle: Taburo· 
ğlu, Pisiyan, Mahasi, Beski, Bad ili, Atmani v~ dir. 

Bunların yerleşim birimlerinin adları ise 
genelde Kürtçedir. Fakat Türk devletinin bu Kürtçe 
isimleri de Kürdistan'da yaptığı gibi değiştirdiği 
görülmektedir. Örneğin; 2akere ismi Yalnızağaç 
olarak Qişla ismi Mahmutlu olarak ve Omeran 
ismi Tavşançalı olarak değiştirilmiştir. 

Nüfus: 
(1990 Genel Nüfus Sayımı 
baz alınmışbr ) 

Kır>ehir il merkezi ve kırsal alan toplam Kürt 
nüfusu 50.000 civarındadır. Ankara il sınırları 
içinde bulunan Kürt nüfusu toplam 100.000, 
Konya Kürt nüfusu ise ı 70.000 civarındadır. 

200'ü aşkın Kürt yerleşim biriminin ( ilçe, 
kasaba, köy ). bulunduğu Konya, Ankara, Kır>ehir 
illerinin sınırları içinde. il merkezleri dahil Iç Ana· 
dolu kökenli Kürt nüfusu toplam olarak 300.000 
aşmaktadır. Buna, bu iliere daha sonraları Kürdi
stan'dan gelip yerleşen nüfus dahil değildir. 

Özellikle başkent Ankara'da yaşayan nüfu· 
sun dörtte birinin Kürt kökenli olduğunu söyler
sek, bu üç ildeki toplam Kürt nüfusunun tahminen 
ı Milyonu bulduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Diğer taraftan bu yukarıda saydığımız nüfus 
toplamına Çorum, Tokat, Yozgat, Amasya, Aksa
ray, Niğde ve Kırıkkale'de yerleşik Kürt nüfusunun 
2 milyona yaklaşacağını söyleyebiliriz. 

Iç Anadolu Kürtlerinin 
Kürdistan'dan kopuş tarihleri, 
nedenleri ve geldilderi yerler 

Yukarıda da vurguladığımız gibi tarihin bir 
çok dönemlerinde gerek doğal nedenlerden ve 
gerekse siyasal-toplumsal (savaş, işgal, baskı. vs) 
nedenlerden ötürü Mezapotamya ve Anadolu 
topraklan sık sık göç örneklerine mahsur kalmıştır. 
Ama, Iç Anadolu Kürtlerinin göç tarihleri daha 
çok Osmanlı Imparatorluğu'nun ikinci yarısına 
yani ı 8.yy1n sonlarıyla ı 9.yy'ın ilk yansına teka
bül etmektedir. Bu göçlerin, siyasal ve ekonomik 
nedenlerden kaynaklandığı aşağıda vereceğimiz 
bilgilerde de görüleceği gibi şüphe götünnemek
tedir. Ancak bu göçleri n, Kürt olmalarından kayna· 
klandığını söylemek ise pek inandına olmayacak
tır. Çünkü Osmanlı Imparatorluğu'nda özellikle 
ikinci dönemin birinci çeyreğinde olan isyanların 
kimlikten çok ekonomik nedenlerden kaynaklan
dığı bir gerçektir. Ama imparatorluğun yönetici 
kadroları ve özellikle Padişah için bu sürgünlerin 
esas nedeni Kürtleri dağıtıp, eritmek ve böylece 
de zararsız, asker ve vergi deposu yaratmaktı. 
Çünkü Osmanlı Imparatorluğu dağılma ve yıkılına 
sürecine girmiş; bir yandan Balkanlar olmak üzere 
birden çok cephede. komşularıyla ve bağımsız· 
lıklarını elde etmek isteyen halklarla savaşa ginni
ştir. 2aten ı 683 yılından beri devam eden 
savaşlardan dolayı masraftarın gittikçe artması, 
normal zamanlarda dahi zoryetişen devlet gelirini 
ve hazinesini eritmişti. Öyle zamanlar oldu ki 
cephelerdeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için para bulmak imkanı kalmamıştı. •rneğin; 
Ord.Prof. !.Hakkı Uıunçar>ılı, "Osmanlı Tarihi" adlı 
kitabında; • Balkanlarda durum çok feci idi. Mu ha· 
rebelerin müthiş tahribalına sahne olan yerler 
fena halde tahrip edilmişti. Her tarafta boş tarla
lar ve terk edilmiş meskün yerler bulunuyordu. 
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Devletin gelir kaynakları çekilmiş ve tükenmiş bir 
halde idi. Zira iş gören ve kazanan vergi mükellef
leri artık kalmamıştı." diyor. 

Işte bir yandan boşalan hazineyi doldurmak 
için vergi mükellefterini arttınnak ve diğeryandan 
savaş cephelerine asker yetiştirmek için ilk akla 
gelen unsurtardan birisi de konar-göçer aşiretler 
olmuştur. 

Aşiretler konar-göçer olmalarından dolayı, 
mevsimden mevsime yaylak ve kışlak bölgelen 
arasında hareket etmekteydilet Yaylak ve kışla
kiarı bazen birbirlerinden çok uzaklarda 
bulunmaktaydı. Erzurum yaylalarına, Fırat Nehri' 
nin çıktığı yerlere yaylamağa giden bir aşiret 
kışlak için Suriye çöllerine ve lran'a kadar inmek
teydi. Bu devlet için bir çok sorunları'da berabe
rinde getirmekteydi. Bir yandan vergi alınama
ması, asker elde edilernemesi ve diğer yandan 
sürüleri ile yayiakiar arasında gidip gelmelerde 
çevredeki tanm alanianna zarar venneleri en 
büyük sorunlardı. Ahmet Cevdet Paşa Tarihi Cev
det ' inde; 'Iran hududundaki aşiretlerin bazılan 
bir tarafta kışlamayıp, diğer tarafa yayiaya çıkar
dı. Bazen Osmanlı devleti, bazen de Iran 
tebaasına geçerlerdi. Böyle hangi devletin tebaası 
olduğu bilinmeyen asiretler, ara sıra iki devlet 
arasında çekişmeye ve kavgaya sebep olurlardı.' 
diyor. Yine bu sorun hakkında Yücel Özkaya da 
şunu aktarmaktadır; 'Türkmen ve Kürt aşiretleri 
bir yerde durmayıp, yaz-kış yer değiştirmekle ve 
yer değişiirirken gitmiş olduğu yerlerin halkına da 
zararları dokunmaktaydı. Bu aşiretlerin meselesi, 
ı 8.yy'in ilk yarısında devleti devamlı uğrastıran 
büyük bir sorun olmustut En çok dağ eşkiyası 
Doğu ve Orta Anadolu' da faaliyet halinde idi. 
Güney Doğu'daki aşiret! ere mensup kişilerden pek 
çoğu vergilerin ağırlığından dolayı yerlerini, yurt· 
larını terkederek 'Ra'iyyetlik" vasfindan kurtu
luyordu. Başka bir tarihçi de aynı dönem için şöyle 
diyor, 'Ülkenin merkezi kesimini olusturan Anado· 
lu'ya bakıldığında, ll Eyaletle 63 Sarıcağın (li· 
va'nın) yer aldığı bu yarımada da, her bölge, ortak 
veya kısmen farklı meselelerle çalkalanmaktaydı. 
Rakka- Urfa- Maraş- Uzunyayla çizgisinde gitti
kçe kabaran konar-göçer olayları; Orta Anado
lu'yu saran çeteler, Munzur eteklerindeki isyan 
provaları; Doğu'da Rus ve Iran Cephelerinde ara 
vermeyen savaşlar ve mezhep çatışmaları; yüzyıl 
Anadolusunun başlıca sorunlarıydı." 

Yukarıdaki nedenlerden ötürü aşiretlerin 
iskana tabi tutulmasına geçildi. ilk olarak ı 692'de 
başlatılan ve göçebe aşiretleri yerleşik hale getir
meyi amaçlayan iskarı uygulaması zor yöntemi 
kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır. Yani bu iskarı 
politikası bir sürgün ve cezalandırma eylemi ola· 
rak uygulanmaya konulmuştut Esas amaç olarak 
a) Göçebe aşiretleri yerleşik hale getirip tarıma 
yöneltmek, böylelikle vergi açığına kaynak bul
mak, b) Aşiretleri iskarı etiirmek suretiyle, onla n 
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disiplin ve denetim altına almak ve bu yolla asker 
devşirmeyi ve vergi toplamayı kolaylaştınnak. 
Böylelikle iskanların amacına ulaşması için aşiret· 
leri bölüp parçalama k, birbirine kırdırlmak da yön
temler arasında olmuştur. 

Özellikle konumuzun esasını teşkil edecek 
olan Iç Anadolu Kürtlerinin en büyük aşiret 
federasyonu olan Reşvan ve canbeg Aşiretlerinin 
iskanı bu dönemin devletini en çok meşgul edeni 
olmuştur. Necdet Sakaoğlu, ·Köse Paşa Hanedam 
• adlı kitabında Reşvani aşireti için şöyle diyor; • 
Orta ve Doğu Anadolu Bölgeleri, özellikle Karasu
Murat Havzaları, değişik karakterde derebeylerin 
saltanat kurduğu yerler olarak dikkati çeker. Bir 
yönüyle tahıl üretimine öteki yönüyle konar
göçertiğe ve hayvancılığa dayanan bu yerler, kent 
ve kasaba asayışından ziyade • kır • ve 'dağ • 
güvenliğine muhtaç olduğu için, derebeylerin 
eline daha istekli sanlmıştır. Bu zaruretin çıkardığı 
derebeyi tipi ise, peşinde silahşörleriyle dolaşan, 
eşkıyadan daha gözü pek ve kuvvetli bir çetebaşı 
kimliğindedit Sözü edilen havzaların bu tür 
ocakları arasında ilk akla gelenler, • Kığı beyleri 
ve Rişvanzadeler ve benzertendi~ ( ... ) Bu ailele
rin bazılarının hakimiyeti, ülke genelinde 
Ayan'lığın geçerli olmaya başladığı dönemden 
daha eskilere dayanmaktadır. Çünkü özellikle 
Doğu Anadolu, derebeylerine daha değişik statüi
erde hayaliyet verilmiştir. Mezhep mücadeleleri, 
aşiret hayatı, Iran'la ilişkiler bunun başlıca sebep
leridir. 

Iç Anadolu Kürt toplumunun en büyük aşiret 
konfederasyonu olan Reşvaniler (Reşan ya da 
Rışvani de deniliyor) bu dönemlerde Osmanlı Dev
leti için hep sorun olmuştur. Hatta salt Reşvani 
aşiretini dağıtmak için fermanlar hazırlanmış ve 
üzerlerine ordular gönderilmişti< Bu salt ordu 
gönderme ile de kalmamı~ onların üzerlerine 
dönemin büyük aşiretlerini de göndennişlerdir. 
Yine o dönem için Necdet Sakaoğlu şöyle diyor; • 
ı 750'1erden itibaren, eski-yeni ayırmaksızın dere
beylerine ve Aşiret Voyvadalarına karşı 'iti ite kır
d ırma' politikası gütmeye başlayan devlet, bu 
kadim aileleri de mücadeleye sürükledi. Mahalli 
derebeylerin birbirlerine karşı düşmanlıkları, kan 
davalarına ve kanlı muharebelere dönüştü." Işte 
bu dönemlerde Malatya Valiliği görevini de yapan 
Reşvanzade Ömer Paşa'nın Milli aşiretinin üzerine 
gönderilmesi de bu politikaların bir sonur.udur. 

Artık devletin kendisi için sorun gördüğü ve 
bir türlü de çözemediği aşiretler sorununa yönel
mesi gerekiyordu. Cengiz Orhunoğlu, (Osmanlı 
Imparatorluğu'nda Aşiretlerin lskanı) şöyle diyor, 
"Anadolu devletleri için büyük aşiretler bir mesel e 
teşkil etmekteydi. Bunlardan biri olan Reşvan aşi
reti kışlak için Arabistan topraklarına inmekle 
iken, artık Bozok ve Uzunyayla taraflarına git
mekte idi. ı 830 yılında Sivas Eyaletinin muhtelif 
kasaba ve köylerine kabile kabile yerleştirildikleri 
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halde aşiret usulünden çıkmamışlardı. Kışiakla 
olan aşiretler üzerine birer Nazır tayin edilerek 
onların başı bo; hareketleri hiç olmazsa kontrol 
altına alınmak istendi. lmparatorlugun nüfus 
tarihi (ı83ı) bittikten sonra Re;van aşiretinin 
iskanına devam edildi". Cihanbeyli A;ireti'nin 
iskanı hakkında şunu aktarmaktadır; "Güney
Dogu Anadolu aşiretlerinden olan ve eskiden beri 
otuımakta oldukları Gerger kazasını terkederek 
Çemişgezek, Pertek ve Sağman kazalarma tabi 
köylere girip, ahalisini sürerek kendileri yerleşen 
Cihanbeyli, $eyh Hasan lı ve Dede Sülü v> cemaat
lerinin bu hareketleri, Çemişgezek kadısı Mevlana 
Mehmed tarafindan bir aızla lstanbul'a şikayet 
edilmişti. Bunun üzerine ı705 yılında Cihanbeyli 
Aşireti'nin Rakka'ya sürülmesine gönderilen ferm
anla emir edilmişti. • Ancak onların da iskanları 
Re;vanlarla aynı döneme tekabül etmektedir. 
Yine de Kürdistan'da iskan işinin zor oldugunu 
görmekteyiz. ı692'de başlayan iskan siyasetinin 
tam başanya ulaşamarlığını ve bu işi sonuca ula
ştıırnak için ı B66'da tekrar devletin işe koyuldu
ğunu ve hatta adına Firka-i Islahiye denilen bir 
komisyon kurulduğunu görüyoruz. Yine Ankara 
Haymana'da olan Sexbizini aşiretinin iskarı tarihi 
için farklı tarihler söylenmekle beraber, bir avru
palı gezgin Hüterroth'un iskarı tarihi olarak ver
diği ı BOO ile ı BlO'u doğru buluyoruz. Ama Iran 
savaşının verdigi iktisadi ve sosyal külfet yüzün
den bu aşiretlerin daha önceden geldikleri ve bu n
I ann tekrar eski yerlerine gönderilmeleri için sık 
sık fennanlar çıkanldığı da görülmektedir. 

Örneğin Yücel Özkaya, ·osmanlı Imparator
luğu'nda Ayanlık", adlı kitabında; "Haymanateyn 
(Büyük ve Küçük Haymana] Mukata'sı nı malikane 

Map'27. Tribcıud'nibai.Co:ı!ock:rteieı A.fDıl,voA$GU~ 

Jl.4..,t..{t "*"'ıta..ı~ . c:JAıe.uplc:IMI!J 
ltuP'.:ı4 )Qb'li~TemdqiıtC~ X4nHDiı:ı:uDIII -

olarak elinde tutan Haci Mehmed1n bildirdiğine 
göre, Iran Savaşı sebebiyle Levent Eşkiyalarının ve 
diger aşiret ve kabilelerinin hücumlarından Hay
manaleyrı Reaya'sının bir kısmı Ankara ve yakın
larındaki çiftliklere yerleşmiş, bu yüzden geride 
kalan reaya perişan olup, gerekli vergileri dahi 
ödeyememişti. • Yine aynı eserinin başka bir yerin
de; • Aşiretlerin iskanı meselesi de devleti ugra
;tıran önemli bir sorundu. Aşiretlerin bir türlü yer
leşik hayata girmek istememeleri, devletin bu 
yoldaki te;ebbüslerinin akim kalması tedirginlik 
yaratıyordu. ı8.yy'in ikinci yarısında da eskiden 
olduğu gibi bu aşiretlerin zararlan sürüp gitmiştir. 
ı769'da Haymanateyn kadısına yazılan ferman 
bu durumu güzelce yansıtan bir örnektir. Oraya 
buraya saldıran göçebe aşiretlerinin verdigi zarar
ların bir an önce önlenmesi istenmektedir • diye 
aktarmaktadır. 

Yine başka bir ya bana kaynakta Kürt aşiret
lerinin ı7.yy'ın sonlarına doğru Haymana çevre
sindeki dağlarda görünmeye başladıkları 
aktarılmaktadır. (Bak. Çev. Gabar Çiyan] Aynı 

kaynak Re;van ve Sexbizini aşiretlerine bağlı kişi
lerin Osmanlı idaresinin kontrolünde batıya zorla 
göç ettirilmelerinin yanısıra, hayvaniarına yeni 
otlaklar bulmak, otlaklarını genişletmek için de 
buraya gelmişlerdi diyor. 

ı8. yy boyunca Kürt aşiretleri Orta Anado
lu'ya gelmeye başladılar. ı850'Ii yıllarda, Fransız 
asıllı coğrafyacı Perrot, Haymana'lı Kürtlerle yap
tığı söyleşilerden yola çıkarak, Kürtlerin en az bir
kaç kuşak önce buraya geldiklerini açıklamaktadır. 
(Bak. Çev. G.Çiyan] Bu aşiretlerin mümkün oldu
ğunca dağınık, birbirinden kopuk yerleştirilmeleri 
özellikle planlanmış ve uygulanmışbt Yine Cengiz 

~JoL.ıı.,. .. w .... ,.._...,.., _____ ı...ıı-uooo.•....,~_., 
..,._ • .._.,.-.~-,.,~ı.-ıoıaıı...,.)oo<Ma...,;oır..o.ı.-.-.w.
n.ı.ı:.ıı. .... _,ıc 
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Orhunoğlu (age..); 'Tazminafla birlikte başlayan 
iskan hareketleri, daha dikkatli bir sekilde yOrOtOI· 
meye başlanmıştır. Bu sırada aşiret reisierine 
bulundukları eyaJet valisi tarafindan birer mühür 
verilerek, aşiret mensubu hiç bir şahsın izinsiz ola
rak baska bir yere gitmemesi sağlandı. Aynca, 
eyaJet mOsirierinin nezaretleri altında olmak 
üzere asiretler müstakil birer muhassillik haline 
getirilmiştir. Bu devirde yapılan yeniliklerden biri 
de , daha önce başarısızlığa uğranılmasında 
büyük etkisi olan yaylak-kışlak meselesinin bir 
nizama bağlanmış olmasıdır. ı 842'de alınan bir 
kararla, aşiretlerin bulundukları kaza ve sancak 
topraklarından dışarı yaylak ve kışiağa gitmeleri 
önlenmiştir. Böylece bu sayede ordu için de, yeni 
taze kuwet kaynağı teşkil edilmiş olmaktaydı. 
Iskana muhalefet edenlere kuwet kullanılması 
öngörülmüş, yerleşecek olanlara da, köyler tesis 
etmeleri ve ziraalla meşgul olmalan şartıyla 
toprak tahsis edilmesi karanastırılmıştıt Bu 
şekilde olmak üzere Cihanbeyli (Ulus da deni· 
liyor), Resvan ve Reyhanıl gibi asiretler, Amasya, 
Sivas, Konya ve Kayseri sancakları dahiline yen eş· 
tirilmislerdir.Bunlardan Resvan gibi kalabalık asi· 
retleri n dağınık bir şekilde i skan edilmelerine dik· 
kat edilmiştir.' diye aktarıyor. 

Yabancı bir kaynakta; Kulu çevresindeki köy· 
leri n ı 8. YY:ın ortalanndan sonra kurulmaya baş· 
landığı aktarılmaktadır; ·ı s.yy:ın ortalanndan 
sonra Kulu çevresinde yeni köyler kuruldu. Bun· 
dan baska yaz boyunca gezinilen yaylalar, yerleşik 
hale dönüştürüldü. Bu , genellikle daha sonraları 
yerleşik hale gelecek göçerleri ilgilendiriyordu. 
Günümüzde Kulu'da bulunan Kürt köylere -ki 
bunlar göçenerin yeneşik hale getirilmesinden 
sonra inşaa edildi- örnek verirsek, Dipdede'nin 
ı 830'da, Celep'in ı 839'da , Omeran (Tavşançalı)' 
nın ı 886'da, Şerefli'nin ı 863~e. Beşkardes ve 
Karacadağ 'ın ı 870'de, Kırkpınar'ın ı 886'da, Tuz· 
kaya ve Yazıçayır'ın temelleri ı 890'da atıldı.'(Bak. 
Çev. G. Çiyan) Türk devletinin Kürtlere yönelik 
zorunlu iskan ve daha sonralan sürgün siyasetleri 
günümüze kadar farldı şekillerde, ama özünde 
aynı amaçla devam etti. Iç Anadolu'ya toplu aşiret 
iskanlarından sonra; Cumhuriyet Türkiye'sinin de 
sürgünleri eklenmiştir. 

Örneğin Ağrı lsyanı'ndan sonra Iç Anadolu 
Kürt köylerine yerleşen bir çok Kürt olmuştut Bu n· 
!ara verilen ad ise • Muhacir' olmuştur. Bu satır· 
!ann yazarının geldiği köyde de bu 'Muhacirler • 
bulunmakta ve ordaki yerleşik Kürtlerle hemen 
kaynaştıkları ve evlenme yöntemleri ile akraba 
olduklarına şahit olmusumdut Burada son olarak 
M. Emin Zeki'den bir pasaj aktarırken sOrgünlerin 
Kürtler için ne kadar zor ve zalimane olduğu ger· 
çeğinin, günümüzdeyakılan 3000 köy ve yeneri n· 
den edilen 3 milyona yakın Kürt insanının· kaderi 
• ile çakıstığına şahit olmaktayız. M. E. Zeki; • 
ı 9ı 9 yılından, Osmanlıların 2. Ordusunda erıak 

ve yiyecek sıkıntısı baş gösterince, Oiyarbekir ve 
yöresindeki Kürtlerden asker ve sivil olanlar yurt· 
larını bırakarak Musula gitmeye zorlandılar. Bir 
bölümü de Adana ve Halep'e sürgün edildi. Çoğu 
yollarda açlıktan ve hastalıktan öldü. Bu arada 
Musul'a kadar gelebilenlerin anlattıkları olaylar, o 
masumların kitleler halinde yollarda ya da erise· 
bildikleri şehirlerincaddeve sokaklarında toplulu· 
klar halinde ölüsleri; dinleyidlerin ve görenlerin 
dğerlerini parçalıyordu' diyordu. 

Iç Anadolu Kürtlerinde 
Iktisadi Yaşam 

ı 9501ere kadar kapalı toplum tipine sahip 
olan Iç Anadolu Kürtleri; genellikle o döneme 
kadar hayvancılıkla, özellikle de koyunculukla 
uğraşmışlardıt Kürdistan'da sahip olduklan ağalık 
ve beylik (1950'1i yıllara kadar ve kalıntıları da 
günümüze kadar sürmüştür) kurumlarını, gel· 
dikleri ortamda uzun bir süre sürdürmüşlerdit 
Büyük sürü sahibi ağa lar, Kırşehir'de Mala Baxde, 
Cihanbeyli'de Mala Celep Axa ve Ankara'da da 
Mala Ercan Axa vs. gibi. Bu ağalar bölgedeki Kürt· 
!erin çoğunu kendi himayelerinde yetkilerini 
devam etiirdikleri sürece; ya Azap olarak ya da 
$ivan (çoban) olarak çalıştınnışlardıt Yaygın olan 
$ivan mesleği ile övünen insanların çokluğu ve 
hatta derlernin kendisine yaşıt birisine kızarken, 
'Herkes $ivan olamaz, olsaydı ağalar ona su veya 
bu kadar itibar gösterin erdi.' dediğine çokça şahit 
olmusumdut Ilginç olan bir başka konu ise ağa· 
ların yanında çalışan çobanların, ki bunları çoban· 
lık yapmış yaşlı insanlardan dinlemiştim; Kırşehir'· 
den kalkarak ta Haymana ve Cihanbeyli köylerine 
sadece Kürt ağalarına çobanlık yapmalarıydı. Bir 
diğer yön ise ağaların sadece ağalarla akrabalık, 
yani evlilik yapmaları idi. ı 9501i yıllara kadar 
Sivas'ın Kürt köylerine kadar gidip oradaki ağa 
veya bey çocukları ile akraba olunurken, Türklerle 
evliliklere hiç rastlanmıyordu. Bence tüm bu ilişki· 
ler de gösteriyor ki; Iç Anadolu Kürtlerindeki ikti· 
sadi iliskileri tümüyle olmasa bile ı 950'1i yıllara 
kadar salt kendileri arasındaydı. Kendi Kürt kim· 
liklerini simdiye kadar tartışmalarının esas inceliği 
de bence burada yatmaktadır. 

ı 950'de Toprak Komisyonu Kanunun çık· 
masıyla binikte, Iç Anadolu Kürtlerinde tarıma 
yönelme hızlanmış ve özellikle de bu dönemde 
tarıma makinalaşmanın girmesiyle (traktör, biçer
döver); içine kapalı bir toplum olan yapıda aniden 
bir dışa açılma görülmüştür. Bu dönemden itiba· 
ren Türklene az olan ilişkilerde bir canlanma ol us· 
maya ve yine bu dönemde çok az da olsa tek tük 
Türklerle evliliklerde görülmeye başlanmıştıt 

Iç Anadolu Kürtleri ı 9451erde kapitalizmle 
tanışmıs ve 60'1ı yıllarda da kapitalizmin haki· 
miyeti ile karsılasmıslardır. Artık ağalık kurumları 
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eski işlevini kaybetmi> köylüler koyun ve tarla 
sahibi olmuşlardır. Yurtdışı göçünün de başla
masıyla, iş alanlan da değişmiş; insanlar artık 
aldıklan yük kamyonlan ve biçer- döverlerle uzak 
yenere ve genelde de Kürdistan'a gidip üretimin 
başka şekillerine girmişlerdir. Kendi başına bir ara
ştırma konusu olacak bu yeni üretim araçlan ve 
yarattıkları yeni üretim ilişkileri sayesinde; Iç Ana
dolu Kürtleri iş icabı Kürdistan'a gidip gelirken 
kendi Kürt kimliklerinin yaşamasına bilmeden 
katk saçlamışlardır. 

Iç Anadolu Kürtlerinin tan ma yönelik üretim
lerini yeni teknikleıle desteklemeleri ve yukanda 
anlattığımız değişik üretim araçlan sayesinde ken
dilerini iktisadi yoğunluk olarak, Kürdistan Kürt
lerinden ayırma ktadır. Türkiye tahıl üretiminin en 
çok yapıldığı Iç Anadolu'da, bu ra nın Kürtleri azım
sanmayacak bir zenginliğe sahiptirler. 

Iç Anadolu Kürtleri'nde Dil, 
Din ve Kültürel Yaşam 

Dil: 
Iç Anadolu Kürtlerinin Şeyhbizeyni aşireti 

dışında, hepsi Kürtçenin Kurmanci lehçesini konu-
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şmaktadı nar. Ancak yer yer ağız farklılıklan görül
mektedir. •rneğin Kırşehirde bulunan Sexbiları 
Aşireti, yere; "Erd" derken yine aynı aşiretle yan 
yana komşu köylerde yaşayan ve akraba bulunan 
Mifki Aşireti yere; "Herd" diyor. Yine çeşme için 
Sexbil'lar "Holiq" derken, Mifik'ler ise, • Kani" 
diyor. Milli aşireti ile de bu tür farklılıklar görül
mektedir. Yine bir başka özellik de Iç Anadolu 
Kürtlerinin Kürtçelerinde Zazaca kelimelerinin 
bulunması. •rneğin şarkıya "Stran' demez, aksine 
Zazaca'da olduğu gibi "Ki lam· derler, yine (:ewayi 
başi? diye hatır sormaz; daha değişik olarak "Çir 
diki rindi?" diye hatır sorarlar. Kırşehir, Anka
ra,Konya, Yozgat, Çonım ve Sanz Kürtleri'nde bu 
tür küçük farklılıklana beraber, Kürtçenin başka 
bir lehçesi olan Soranca'ya benzerlik arz etmekte
dir. Ancak 70'1i yıllarda başlayan ve günümüzde 
doruğa ulaşan Kürt kimliğindeki uyanış Iç Ana
dolu Kürtlerinde ve özellikle de Kırşehir, Ankara, 
Konya ve Sanz Kürtlerinde eskinden var olan Tür
kçe kelimelerden arınılmasına yönelik bir gelişme 
hızlanmış ve hatta şimdi MED 1V'nin de yayma 
girmesiyle bu hızlı an konuşma dilinin sadeleşme
sini kuruıniaşmaya itmiştir. Bu arada 70'1i yıllarda 
çocuklara yaygın bir şekilde verilen Kürtçe isimle-
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ri n artık günümüzde en olağan şeyler olduğu vur· 
gusunu yaparken; Kürtçe isim vermeyenierin ayıp· 
landığı ve hor görüldüğüne şahit olmuşuz. 

Din: 
Iç Anadolu Kürtlerinin hepsi Müslümandır. 

Kırşehir, Ankara, Konya ve Çorum Kürtlerinin çoğu 
Islamın Hanefi mezhebine mensup iken Şeçbizine 
aşireti mensupları ise Şafii mezhebine mensuptur· 
lar. Sarız ve Yozgat Kürtleri ise AlevidirJet Burda 
Yozgat Kürtlerinin bir kaç köyün dışında çoğunun 
Alevi olmalarına karşın; hepsinin Konya'da yerle· 
şik Hanefi mensup Canbeg Aşiretinin bir parçası 
olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Bazı Iç Anadolu'lu Kürtlerin eskiden Alevi 
kökenli olduklarını ama, sonradan zorla Sünni 
(Hanefi) yapıldıklarını söylemelerinde gerçeklik 
payı olduğu; onların anan e ve törelerinden görül· 
m ektedir. Kürecik aşiretleri ve Koçgiri aşiretleri ile 
olan akrabalıkları ve 19.yy'a kadar süren ilişkileri 
bunun bir diğer kanıtı olarak gösterilebilir. Fakat 
bu zorla sünni1eştirmenin hangi döneme tekabül 
ettiğini burada söyleyebilecek bulgulardan yok· 
sun uz. Yine de bu zorlamanın Iç Anadolu'daki tüm 
Kürt aşiretleri için geçerli olduğunu sanmıyoruz. 

Kuran-ı Kerim'i Kürtçeye çeviren Abdullah 
Varlı da 1995'te •zgür Politika gazetesiyle yaptığı 
bir söyleşide; • Kürtlerin ilk ve isteyerek Müslüm· 
anlığı kabul eden kesiminin şu anda Ankara, Kırşe· 
hir ve Konya'da yaşayan Kürtler olduğunu söyle
miştir".Sayın Abdullah Yarlı'nın neye dayanarak 
bunları söylediğini bilmiyoruz. 

Babllnançlan: 
Iç Anadolu Kürtleri Kürdistan'dan geldikle· 

rini hangi kuşaktan olurlarsa olsunlar vurgularlar. 
Anlattıkları masallarda ve hikayelerde bunun vur· 
gusunu yaparlar. •rneğin bir masal anlatırlarken 
bunun gerçek olmuş bir olaydan kaynaklandığını 
vurgular ve bu olayın da "Welate Jeri"ye giderken 
ya da gelirken meydana geldiğini söylerler. •rneğin 
ateşin üzerine su dökülmesine. işenınesini ve 
tükürülmesini günah sayarlat Güneş battıktan 
sonra evden dışarııya ateş çıkarılmasına izin veril· 
mez. Yine şimşek çakması esnasında tandırda 
közün üzerinde bulunan demir parçasını dışarı 
atmalarını bir "nisti • dedikleri inanca bağlarlar. 
Keza yine hamile kadınlarda veya doğum yapmak 
üzere olan hayvanlarda dikkat edilmesi gereken 
şeylerin olduğu söylenir ve bunlara dikkat edilme
den karanlık yerlere girilirse bir tür ruhsal bir 
hastalığa (Haw te ser) bulaşılabilineceğine ina· 
nılır. 

Ayrıca "Buke Barane' ve koçların koyun 
sürüsüne bırakıldıklan dönemde yapılan "lza Pez" 
oyunları da çok ilginçtir. •rneğin burda gençler 
yüzlerini bayar, maskeler takar ve değişik kılıkiara 
girerek ev ev dolaşıp sürü çobanı için yağ, bulgur, 
un, vs. toplarlar. 

Sosya~ Kültürel Yaşam ve Töreler: 
SO'Ii yıliann ortalarına kadar köylerde zen· 

ginlerin, yani ağaların Cemaat odaları vardı. Bu 
odalarda, gelen misafirlerin kalmalarının dışında, 
kış vakitlerinde tüm köylülerin toplandığı ve en iyi 
Bilurvan'ın (Kaval çalan) Biluru eşliğinde sohbet
ler edilirdi. Ya da sesi güzel birisinin Meme Alan'ın 
hikayelerini aniatma eşliğinde kılarnlarını söyler
di. Bu kişi Kürdistan'dan gelen birisi de olabiliyor
du. Yine bazı çocuklar (daha sonraları 70'1i yılların 
sonlarına kadar çocuklar oynarlardı) "Ka" denilen 
hayvan kemiklerinden bir tür aşıkla, ceviz vs. 
kazanmak için oynarlardı. 

Evlenme gelenekleri önce 'Xazgend" 
dedikleri kız istemeye giden yaşlı kadın ve erkekle· 
ri n kız evine giderek kızı istemeleri ile başlar. Daha 
sonra "Qelin" denilen başlık kesilir ve 'Xelat" 
denilen, kız dayısına ödenen bir miktar para 
vs.den sonra düğün işine girişilir. Düğünler ise 
genellikle dört gün yapılır. Yani CUma günü 
başlanır ve Pazartesi gelin çıkarılır. Düğünlerde 
sadece davul ve zurna çalınır. Bu eskiden iki davul 
ve iki zuma eşliğinde yapılırdı, fakat şimdi ekono
mik nedenlerden dolayı bire indi rilmiştir. Düğünl
erde "sin sin" (Ateş dansı) denilen eskiden geceleri 
büyük bir ateş çevresinde. daha sonraları bir fene
rin asılı olduğu ağaçtan direk etrafinda dönülerek 
diğerlerine meydan okunarak el çırpmayla başla
yan bir gencin orta yere çıkmasıyla başlar ve 
başka bir gencin çıkıp onunla güreşerek veya 
çelme takarak onu alt etmesiyle devam edet 
Gelin kınasının yakılması yine gece yapılır ve Kür
distan'daki düğün kınalanndan pek farklı değildir. 
Gelin getirilirken, damadın hiç kimsenin bilmediği 
bir evde gizlenmesi önemlidir. Gelin geldikten son· 
ra, gelin çeyizinden bir parça alıp damadın yerini 
bularak, damada bu çeyiz parçasını veren çocuk 
damat'tan yüklü bir para hediyesi alır. Düğün 
oyunları genellikle "Govend"dedikleri Adıyaman 
dolaylarındaki halay türlerine benzemektedir. 
Düğünlerde davetliler köy köy gelir ve düğün 
boyunca sabahlara kadar eğlenilit Misafirler 
düğün evinin masrafini azaltmak için "Oqunti " 
denilen hediyelerini sunarlar, ki bu ya bir koyun ya 
da şekertorbası vs. olurdu. Yine Iç Anadolu Kürtle
ri'nde "Şin" denilen ağıt şarkıları çok önemlidie 
"Şin"; genellikle söz, kelime bulmada yetenekli, 
sesi güzel kadınlar veya erkekler tarafindan söyle· 
nir. Genç yaşta ölmüş veya öldürülmüş insanlar 
için çok güzel "Sin' ler okunmuştut Örneğin, 
1974'de Iç Anadolu Kürtleri'nin ilk devrim şehidi 
Mehmed Bayram ve geriliada şehit düşenler için 
çok anlamlı "Şin"ler okunmuştut 

SO'Ii yıllara kadar kapalı bir toplum olma 
özelliklerinden dolayı, Türklerle sosyal ilişkileri çok 
geç başlamış. ancak 60'1ı yılların ortalanndan iti
baren Türklerle üretim ilişkilerinin gelişmesiyle 
paralel bir sosyal ilişki başlamış ve süreçle 
yoğunlaşmıştı< Ancak Kürtler şimdi de alış verişle-
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rini kendi Kürt esnafinda yapmakta ve ilişkileri de 
o şekilde kalmaktadır. En son yennde yaptı~ım 
gözlemlenm; Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin hızla 
yükselmesi ve devletin sürekli ırkçı ve şovenist 
propaganda yapması, Kürtleri tekrar kendi iç ilişki· 
lerini yo~unlaştırmaya yönlendirdiğidir. 

iç Anadolu Kürtleri'nde 
Kadının Yeri ve Konumu: 

Iç Anadolu Kürt kadını göçebe yaşantı döne
nıinin verdi~i özelliklere sahiptir. O koyunlan 
sa~arken, erkek de koyunları beriye getiren, çoban 
olarak güden bir özelliğe sahiptir. Kadının özelliği 
Iç Anadolu Kürtleri'nde sadece evlenen, çocuk 
doğuran bir özellik olarak görülmemektedir. Evin 
reisi içeride hep kadın ve dışarıda gerekirse belli 
bir yaştan sonra yine kadın olabilnıiştir. Yeni 
evlenmiş genç kız uzun bir dönem, kayınpederinin 
ve kaynanasının yanında yüksek sesle konuşamaz 
ve çocuklarını yanına çağıramaz. Bu, çocukların 
babası için de geçerlidir. Yani genç baba çocu
klarını, isimleri ile yüksek sesle babasının yanında 
çağıramaz ve kendilerini sevmeye kalkmaz. Bu 
davranışlar çok ayıp görülürdü. 

Ama kadın artık genç kızlık ve taze gelinlik· 
ten çıkınca erkeklerle aynı odada da oturabilir, 
onlarla şakalaşabilir ve hele kadın yaşlı ise, kimse 
ona saygıda kusur etmez. Günümüzde ise kadın 
okuyan, üniversiteye giden, çalışan ve gerilla ola
bilen dir. Iç Anadolu Kürt kadınının en büyük özel
liği ise, kendi Kürt kimliklerinin şu ana kadar 
korunmasının en temel değeri olmasıdır. Çünkü 
evde Kürtçe'yi yaşatan, konuşturan ve çocuklarına 
Kürt kimlik de~ erini veren Iç Anadolu Kürt anası 
olmuştur. Kendi başına bir inceleme konusu 
oldu~u için dergimizin ikinci sayısında bu konuyu 
daha derin işleyeceğiz. 

Iç Anadolu Kürtleri'nde 
Kimlik ve Polibl< Tercih: 

Iç Anadolu Kürtleri politik tercihlerini hep 
Kürt olma gerçeğini kendilerinde saklı tutarak, 
kendilerine yakın olanını tercih etmişlerdir. Milli 
Şef döneminden hemen sonra, çok partili döneme 
geçildiçinde, tercihlerini Kürtlere daha liberal 
"davranan· DP ( Demokrat Parti ) tarafina 
yapmışlard" 601ı yıllardan 70'1i yıliann sonlarına 
kadar ise tercihierin genellikle sol söylemli CHP'
den tarafa yapmışlardır. 801i yıllarda Özal'ın Kürt· 
!ere yönelik liberal söylemleri, Kürtlerin tercihle
rinde bir bölünmenin SHP'den Özallehine olduğu 
gözlemlenmekteyken, bu süreç HEP ve SHP itti
fakıyla yeniden SHP lehine döndüğü görülmekte
diL 24 Aralık 1995 seçimlerindeyse, başta Kırşehir 
olmak üzere, Ankara ve Konya Kürtleri'nde tercih
Ierin ezici çoğunluğu HADEP'ten yana olmuştur. 
•rneğin Kırşehi(de toplam seçmen sayısı 30 bindir. 
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Kürtlerin yoğun göç nedeniyle seçmen sayısı ise 
lO bindir. HADEP'in bu seçimlerde aldığı oy sayısı 
4905'tir. Yani Kürt seçmenlerde oran olarak 
o/o50'dir. (Burada devletin Kürdistan'da yaptığı 
seçim baskılarının bir biçimini de Iç Anadolu Kürt
leri'ne yaptığını belirtmek istiyorum. Örneğin 
Çiçekdağı'nın Zekare (Yalnızağaç) köyünde oy 
pusulalarını !andanna'nın açtığı basma yan
sımıştır (Bak. Ozgür Politika. 26-27 Aralık 1995). 
Bu, kendisini Ankara ve Konya Kürtlerinde de 
göstermiştir. Konya'da il bazında HADEP'in oy 
oranı o/o2.5'tir. Bu oran Konya'ya bağlı Kürt nüfu
sunun yoğun olduğu ilçe ve kasabalarda büyük bir 
artış göstermektedir. Merkez nüfusu kanşık 
tnplam 23 bucak ve köyünden 181 Kürt nüfuslu 
olan Cihanbeyli ilçesinde HADEP ayların o/o25'ini 
alarak binnci parti olmuştur. Yine merkez nüfusu 
karışık, toplam 35 bucak ve köyünden 23'ü Kürt 
nüfuslu olan Kulu ilçesinde HADEP aldı~ı o/o20 oy 
oranıyla ikinci parti olmuştur. Kırşehir, Cihanbeyli, 
Çiçekdağı, Sereflikoçhisar ve Kulu'nun köylerinde 
yaptığımız söyleşi ve araştırmalarda çıkan söylem; 
HADEP'e oy vermeyen veya az veren köylere 
yönelik eleştiriler de çıkmaktadır. 

"Biz zaten onların Kürtlülderinden şüphe 
ediyoruz"diyerek HADEP'e oy vermeyen kişi ve 
köylere sert eleştiriler yapılırken esas olanın Kürt 
olma olgusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki 
tüm Kürt yerleşim birimlerinde HADEP ezici 
çoğunlukla oy almıştır. HADEP 'e oy vermeyen 
kesim ise, Refah Partisi milletvekili olan •m er Hati
poğlu ve Haşim Hasimi gibi insaniann kimliğine 
bakarak islamın Kürtlere "özgürlük" vereceği inan
oyla Refah Partisi'ne oy vermişlerdir. Burada ilginç 
olan; Refah'a verilen oy'un da, Kürtlere belki bir
şeyler verir düşüncesiyle verilmis olmasıdır. 

Bir yandan yasal legal partiler için tercihle
rini yukarıda anlattığımız gibi kullanan Iç Anadolu 
Kürtleri, diğer yandan da, kendilerini Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin doğal müttefiki, 
hatta sahiplerinden biri olarak görmektedirler. 
Geriliaya giden gençlerin sayısındaki artı~ şehitle· 
ri n varlığı, hapisanelerdeki Iç Anadalulu özgürlük 
mahkumları, Kürdistanlı örgüt ve partiler içindeki 
örgütleniş ve Avrupa'da bulundukları alanlarda 
Ulusal Mücadeleyi sahiplerıişleri göstermektedir 
ki, Iç Anadolu Kürtleri artık politik tercihlerini Kür
distan özgürlük mücadelesi yanında ve içerisinde 
olmaktan yana yapmışlardıtBu insanların tercih· 
lerini salt bugün değil, geçmişte de yaptıkları 
DDKO ve Kürt partilennin kuruluş ve örgütleniş 
aşamalarındaki yapısındaki isimlere baktığımızda 
görmekteyiz. 

Sonuç: 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız politik ve 
siyasal tercihlere rağmen, Kürdistan'la olan coğra· 
fik uzaklık, 250 yıllıktarihsel ayrılığın yarattığı far· 
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klı kültür ve yaşam biçimleri gerçekliğidir. Ve bu 
gerçeklikten hareketle Iç Anadolu Kürtlen'nin de 
farklı istem ve talep! en olduğu olgusu çıkmaktadır 
karşımıza. Bu istem ve talepler genellikle kendi 
yapıları üzerinde yoğunlaşan sorunlardan kayna
klanmaktadır. "Biz ne olacağız?"(sorusu özellikle 
sonılmaktadıı Devletin dayattığı şovenist-ırkçı 
politikaların, pratikte de maya bulması; genellikle 
sivil faşistlerin sıkı örgütlendiği Iç Anadolu 
Türkleri ile Kürtler'in yan yana komşu olarak 
yaşama zorunluluklar, bir iç savaş esnasında ken
dilennin konumu ne olur endişe ve kaygısını Kürti
erde haklı olarak doğunnaktad" Ama tüm bu 
endişe ve kaygılara rağmen Kürt özgürlük miica
delesinin yanında taraf olduklarını da a~kça vur
gulamaktadır. 

Yararlanılan Kaynaklardan Bazılan 

ı- Şerefname 
2- Anadolu'da Türk Aşiretleri (Ahmet Refik) 

***TIŞTONEK*** 

3- Osmanlı Imparatorluğu'nda Aşiretlerin 
Iskani (C. Orhunoğlu) 
4- Türk Halk Hareketleri ve Devrimler (Dr. 
Çetin Yetkin) 
5- Türkiye'nin Iktisadi ve lştimai Tarihi 
C. ı -2 (Prof. Dr. M. Akdağ) 
6- Tarihi Cevdet-Tüm Gitler 
{Ahmet Cevat Paşa) 
7- The Kurds (Meherdad lzady) 
8-1. lunedberg-1. Svanberg. Kulu utvandra
bygd i Turkiet, Uppsala (Çev. G. Çiyan) 
9- Osmanlı Imparatorluğu Oymak, Aşiret ve 
Cemaatlar. 
ı O- Anadolu lslahab ve ASa kir Paşa 
(Dr. A Karaca) 
ll -.Osmanlı Imparatorluğu'nda 
Derebey Teşkilatı (C. Orhunoğlu) 
ı 2- Osmanlı Imparatorluğu'nda 
Ayanlık (Yakup Özkaya) 
ı 3-lç Anadolu Kürtlen (Nuh Ateş) 

BlRNEBÜN'un her savısında sizlere bazı bilmeceler soracagız. 
Bunlann tamamını dol(ru cevaplayanlara bazı sürprizlerimiz olacak. 

* Kume h il tık, tı iı nutik 

* lı ax G ave çekır, hesın den vekır 

* Lewık got seremın, 
bave got pışta mın 

* BGke ı;ekır, zarya gepkır 

* Kale mıni nıngeki, 
bazdayi ser sıngeki, 

hokır naxıra gundeki 

* Sehena niv, hıncturda ziv 
* Lı kevir xıst nekeşt, 

ave xist keşt 

* V ırda xıış weda, 
navda loxek qumıış 

* Em jı wera serkeftın dıxwazın 
Menyi nezan newereka camer dıke 
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Kürtlerin Iç Anadolu'ya 
yerleşmesi tarihinden kesitler 
~ 

28. Kurdish Mlgrations, 15llı to 6Ul 
Century DC: Coming of the Aryans 
and olber tndo-European Tribcs 

Approximate di.ıtctill'1 of movement 

(ı.ı::§.s) The i.ınınign.ting group at their fuu.l ıksliny 
t;;EI Areas wi1h Kuıdbh ma.jority r.oday 

17 yüzyıl sonlarına 

doğru, Kürt aşiret-
• leri Haymana çev

rc:-;indcki dağlarda görünmeye 
başladılar. Rcşvan ve ŞCxbizini 
aşiretlerine bağlı olan bu kişiler 
Osmanlı idaresinin kontrolünde 
batıya zorla göçetirilmelerinin 
yanısıra, hayvaniarına yeni ot
laklar bulunması, otlaklarınİ ge
n işletmek için buradaydılar. 

Kürt aşiretlerinin Konya ve 
çevresinde ne zaman yerleştik
leri konusunda kesin bir tarih 
belirtmek zor, ancak I760'lar
dan önce buraya geldikleri be
lirtilmektedir. 1850' li yıllarda, 

Fransız asıllı coğrafyacı Perrot, 
Haymanalı Kürtlerle söyleşiler 
gcrçekleştirdiğinde, Kürtlerin 
en az birkaç kuşak önce buraya 
geldiklerini açıklamaktadır. 

18. yüzyıl boyunca Kürt aşi
retleri doğudan (buralara doğru) 
gelmeye başladılar. Devlet da-

İrcierinin bu göçer aşiretleri 

üzerindeki kontrolü çok az idi. 
Bunlar, 1 880'lcrde O.smanlı 

idari kayıtianna alınarak, sulta
na vergi verir duruma getirildi
ler. 

Göçerlerin yerleşik duruma 
getirilme süreci, çatışmalı geçti, 
hiç de kolay olmadı. Bu acılı 

dönüşümün aynısı, Çukuro
va' daki göçer aşiretlerde de 
yaşandığı ve yerleşik duruma 
gelebilmek için eski yaşam bi
çimlerini terketmeye zorlandığı 
anlamına geldiği konusu, Yaşar 
Kemal tarafından da birçok ro
manında kaleme alınmıştır. Ay
nı şeyler Konya Ovası 'nda köy
ler imar edilirken de pratikte ya
şandı. 

Bu tip bir baskı Osmanlılar
ca Kulu civadannda yazlık ot
lak bölgeleri olan Kürtlere karşı 
uygulandı. Yaşam biçimleri bir
çok yönden sınıriandı ki bunlar 
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en son olarak ~ski ya~aııı biçim
lerini terketmeye mecbur bır;ı

kıldılar. Yerlc~ik dUzcnc gc<.,_.i.~ 

1u anlama g.cliyordu: Bir a~irct 
y:ı da akraba grubuna bir otl;ık 
bölgesi verikcek. daha sonr;ı 

burada bin;ılar in~:ı edilecek ve 
ycr!qik hak gclinccckti. Dalw 
önce, Osm•ınlı İınpar:ıtorluğu 
dönemi boyunca, tıpkı TC tara
fından da uygulandığı gibi, dev
lete ait topraklar yeni ycr!c.~iın 

ycrkri. köykrin kurulması i\in 
dağıtılını~ıır. Bu .~ekilde. önec
leri göçerlcr. daha sonraları 

göçmenler, hem de B;dkan
lar' dan ve Orta Asya 'tb n gct iri
lcrek burada uyumlu bir hale 
zorlanark. ycrlqik hale getiri!~ 

di. 
1 g. yüzyılın onalarından 

sonra Kulu çevresinde yeni 
köyler kuruldu. Bundan ba~ka 

yaz boyunca geziııilcn yaylalar. 
ycrlqik hale dönü~tlirüldii. Bu. 
genellikle daha sonraları ycrlc
~ik hak gelecek güçcrk:ri ilgi
lcndiriyordu. Günümüzde Ku
lu 'd.:ı bulun<Ul Klirt köyleri-ki 
bunlar göçerelerin ycrlc~ik hale 
getirilmesinden sonra in~a edil
di-örnekler verirsek. Dipde-
de'nin IX30'da, Celep'in 
ı 839'da, Tav:jançalı 'nın 

18R6'da. Şerefli'nin !X63'ıc. 

Bc~kardq ve K:ırac:ıdağ ·ın 

ı 870'ıc, Kırkpınar'ın ı XX6 'd:ı. 
Tuzkaya ve Yazıçayır 'ın temel
leri !X90'da atıldı. 

(*)Kaynak:/. Lundhcrg-1. 
Sw111hcrg. Kulu ım•mulrarhvgd i 
1iu'f.:ier. Uppsulu /992. Sı•ai· 
gc'dnt rcı·iri. 
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Pewist e ku Ciye "Kurden Anadoluya Navln" ı1 "Kurden 
li Anadoluye" Di tevgera Demokrasi ya Tirkiyaye ı1 

Tevgera Kurd ya Mili de Baş Be Tesbit Kirin 

W ek em hem O Kurd baş 
dizanin, di p&vajoya 
ıevger U pirsa Kurd de 

hevgiradancke organik O dirokC 
çC nebGye. Le\vra tevgera Kurd 
O hewidanCn di derhcqC pirsa 
Kurdi de her deme bi zul, zorda
ri Cı eskeri hatine tenıirandin, 

binperde kirin. Ji bana wC ji pir
sen tevgera Kurd di çcrçcveka 
gişti, dirokİ Cı organik de nchati
na formCıle O realize kirin. 

Lam ji, di pirsa "KurdCn 
Anadoluya Navin" G "KurdCn li 
AııadoluyC" de ji her deme ve 
kCmasiyC xwc daye his kirin. 
Her çiqas di vC pirsC de hclwes
tCn biçuk G formulayen giştl G 
tcng hatibin pCşkCş kirin ji, e w 
ji platfornıck a teng ü sivik vC
deıir neçünc. Helbct di ve pirsC 
de ew siyasetvan O Kurdzana G 
çcndzanln "KurdCn Anadoluya 
Navin" xwediyC berpisyareki 
mczin in. Lcwra wan, demeka 
direj. "Ji darİstane tu canı dar 
neditine" ew bi darİstane re ya
ni bi pirsa mezin ya bingehi re, 
pirsa herCma KurdistanC re mi
~ul bunc. Ji bana vC darİstane 
diko~inc. Denıa ku bala xwe ne
dane, pin~a xwc ya taybeli yani 
pirsa "KurdCn Anadoluya Na
viıı" lı "KurdCn li AnadoluyC", 
hdbeı ji doza ınczin re ji kCına
siyek aniııe halC. 

Ev pırsa demek e ku sere 
min dagirtiye. Hctta dem ü dem 
her ku min firset ditiyc ji , min 
ji dost G hevalCn xwe yCn nCzik 
re ew ycka diyar kiriye ı1 "czC ji 
bana ku rCxistineke KurdCn 
Anaclo!iya Navin çe bi be, xebat 

~ 
bikim. Lewra ew rCxistina G xe
bata dikare zCdetir ji demokrasi
ya TirkiyeyC G pin.;a Kurdi re 
xizrnetclar be." Hezar mixabin 
ev nCrinCn min, hctta nGha di ji
yanC de clh ncgirtine. M lımkin e 
ku di çcrçevcka teng de li ~cw
rcyCn siyasi yCn Kurdan, Crini 
(pozitiv) tesir kikibc: \Van di 
progranıCn xwe de giı·ingi dabc 
"KurdCn Anadoliya Navfn" ü 
"KurdCn AnadoliyC". Hclbet 
derket halC ku ew ji tCrC nakc. 

Lewra di deh sa!Cn dawi de 
ew guhartina biçek organik G bi 
girani ncorganik ya li Her~mCn 
Kurdan pCk hatinc, ev koçberi
ya ınezin ya ber bi heremen Tir
kan (Ro java) G valakirina bi hc
zaran gundCn Kurdan, giringl
yavC pirsC zCdetir dcrxistiye qa
da (çabaya) civakf ıJ siyasi. Lo
ma, ez, di vC nivis:mı xwe de : 
l-Dixwazirn tespltCn bingehl 
yCn ku ji bana rcali'zckirin Cı for
mUJekirina pin;C pCwist in; bi
nim ser zimCn. 2-Li cem van 
tespitCn bingehi, tespitCn hcyi 
yen şa~ di yar bikim. 3-Ji van gi
ringtir, "KurdCn Anado!iya Na
vin" G "KurdCn Li AnacloliyC" 
pCwistinÇi bikin?", 
"Ji bana wan rexisıinen çawa 
pCwist in?" ü ''di xebata wan de 
rC ü rCbaz de ~-i bi bin?" , ez v;ın 
pirsan dixwazinı ~irave bikim. 

Helbet tespit, ~irovc U pC:;;ni
yartn min mıJıewazi ne: mCım
kin ku nU bin Cı hewcedari gcl
lek ınuncqc~cyCn firch G kGr 
bin. 

Gelo Çima Du 
Kategoriyen Cihe '1 
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Helbcı dcma ku ez di vC be
~e de ııcrinCn xwc pC~kl'ş di
kim, ez rasta rast nibrim hizi
manCn hcjınaran (rcqcınan) iı 

ist<.Histikaıı qisc bikim (bipCyi
vinı). NCrlnCn ıllin, zCdctir, gi
rCdayi çavneriyCn (gozkmCn) 
ıııin Li iddiayen ku ji ;ı!iya rcy:ı 

gi~t! ve tCn pcjirandin (qchııl ki
rin). 

CJnri iddiayekc xıın y:ı ıC pl~
jirandin. di dclı sah~n dawiyC de 
pirani ya Kurdan, ku c w X- 1 O 
mjlyon Kurd tt': hesibandin. li 
herCınCn Tirk;ın, Rojav;ı, Aıı:ı

doluyC bi cihüwar bunc. E\\ 
Kurdan !i Rojav:ı bi cilıüwar bü
nc, di nav xwc de du kategori
yen giring lı diroki didaıııczri· 
nin {te~ki! diin). 

Kategorly:ı yckcm mirov di
bre bi "KurdCıı Anadoluya Na
vin" lı kateg.oriya duycmin, bi 
"KurdCıı liAnadolııyC" ıı:ıv bi
kc. Lcwra van hcrUdu kategori
ya xwcdlyC xususiyctCn cihC ne. 
Gerek cw du xususiyetCn xwc 
yCn dhC bCn ıws kiriin. Çimki 
dcına ku xususiyctCn v;ııı herlı
du k:ıtegoriy:ın ba~ bC di yar ki
rin, pcwendiyan w an bi hev re ü 
pcwandiyCn bi pirs:ı Kunli y;ı 
gi~ti re (i pi!wandiyCn w;ın de
mokr:ısiyC re, h;ış tC .~irovckirin 
Cı tesbit kirin. 
KURD~N ANADOLUYA 

NAViN, xwcdiyC dirokckc kc
vintir in. Di dcma iınparatoriy:ı 

Osman! de hatine !i An:ıdo!uy;ı 
Na vfn bi cihCıwar büne. Scdcıne 
hatina wan ya xun ü ya tCn z:ı

nin Cı ya bingc!ü; hekokiyCn l'-~i
rctl Q koçeri büne. Cihüwarbüna 
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Kurdan li AnadoiuyC, nCzikl 

200 sali ye. Kurd, li Anadoluya 
Navln: li HeymancyC, li Cihan

begC, li hewirdoren CihanbegC, 
li Kuluyc, li Çlyayc Karaca, li 

Ş. Koçhlsarc, li Bala ye, li Polaı
liyC, li AnkarayC, li Çiçekdaxi
yC (Çiy:ıyC KG \il kan) bi clhtiwar 
bUnc. KurdCn Anadoluyl! Navln 

tcvayi bi Heyınaneye tCn nask
rin. Ji bo vC yckC, ew bi ''Kur

dı.!n HeyınaneyC" dihatin bi nav 

kirin. El di wC bawcriyC de mc 

kudi ı;crçevekc tCn de disa w isa 
tCn bi n;:ıv kirin. LC dcma ku mi

rov hin hUr U kur li pirsC binCre 
ı} pirsC bixemilinc dC bibine ku, 
KURDEN ANADOLUYA NA
YlN, wek" Kurden KonyayC" Cı 
"KurdCn HeymaneyC" G "Kur
dCn Kir~ehlrC-ÇiyayC Kulllkan'' 
tı.!n naskirin G bi nav kirin. 

KURDEN ANADOLUYA 
NA YİN, tahminen xwcdiyC nC

ziki 1,5 G an ji 2 milyon nufuse

kC (mCrlıejmarekC) ne ... Derna 

ku ınirov dhtiwar G herCm wan 
binere G bigere, dibinin kuew li 
:-;cr ~eritcke tcng, bi hevgirCda
nckc dirCj, xwe dibe digihi~tlnc 
Zozana SivasC. 

Kurden Anadoluya Navin, 
bes !i HeymaneyC, li PolatliyC O 
CihanbcgC ınirov hcgcr zorC bi
de, dikare bajari bibeşibine, ji 
dcrvcyi wan hereman Kurd li 

An.:ıdoluya Navin, gundl ne. 
KURDEN ANADOLUYA 

NAVIN, bi sC zaravCn (lehçe
yen) Kureli dipCylvin. KurdCn li 
HcymaneyC, neziki zarava So

rani dipCyivin. Ji wan re "ŞCx
bizini" ô ji zarava w~ın re ji 
"ŞCxbizineki" tC gotin. Kurden 

Aksara ye re "Ckecikl" tC gotin, 
cw nCziki zarava Dimilki dipC
yivin. Kurden heremen din, bi 

Kurmanci qise dikin zCdetir e. 
LC bc!C ew mumkin c ne rast be 
jl. Ji boııa ve ycke, KURDEN 

ANADOLUYA NAVİN, wck di 
her pirsekC de di vC pirsC de 

hcwcedari scrhejrnareke ne. 
Ji boııa k di nav KURDEN 

ANADOLUYA NAVİN, de gi-

rCdayi ~arlCn aborl, civaki hcv
pCwcndiyckc xun ncbllye, pC

wendiyCn wan ji ınirovatl G c~i
reü O hcrCıni pCşve ncçuyc: Lo

ma ji KurdCn AnadoluyC N avi
ne ji zaravCn hevOdu ji tC m na
kin. 

Di salCıı 1950-yi de, ku di 
sal.:ı 1 956-an de de ma ku min 

dest hi r.libistana navin kir, ba~ 

tC bira min. ))u jinCn Kurdan lıi 

tevayi fitJi{·hcJizanin. MCrCıı 
Kurdan jl, li eskeriye bi çek Tir

ki fCr dibOıı. E w ji, pişti ku ve

di geriyan gundCn xwe, cw Tirkl 
ya ~ikesti ji bira dikirin. Bes ka
rObarCn wan, bi riyaçend kesen 
bijarti O scrbCjing O berpirsCn 
gundan re bi dcwletC re diıneği
ya. Ji bo vC yekC ji, zarokCıı 
Kurdan ji hctta ku diçun eskerl
yeyC Tirki ncdibihistin. Lcwra, 
di wan salan de di nav Kurden 

Anadolu ye de ji xwendavan tek 

G tek bOn G an ji tGne bOn. \Vck 

nıinak, deına ku min di sala 
1956-an de dcst bi dibistana 

destpCkC kir, li gundC mc yek 
kcsek hebü ku dibistc.ma despC
kC ya sC sinifi xelas kiribG. Li 
gund O heremen din yCn Kurdan 
ji kCm G zCde rew~ wlsa bu, ya
ni wek hevGdu bO. 

PCwendiyCn Kurden Anado
luya Navin bi bajaran re bes gi
rCdayi karGbarCn bGrokratik 
blın, ku cw ji gellek kCm bGn. 

Lewra li gundCn Kurd yCn li 
Anadoluya Navin bi gundCn 
Tirkan re hiç xwediyC pCwendi
yekC. ncbibün. Lewra aborfya 

wan tCra wan dikir. Ew bi zira
mC G heywancitiyC re mijlıl dib 
in; rençbcr bGn. Keçik ji Tirkan 
ncdigirtin G keçik ncdidan Tir

kan. Mirov dikare bibCje ku 
Kurden AnadoluyC Navin di 
nav xwe de girti, xwediyC. pC

wendi O aborlya gunditi ya wan 
tCr dikir, bGn. Di wan salan de li 
bajaran, yek ü dG csnafCn Kurd 
hebOn. 

Pirsa din ya giring, pCv,'en
diya waıı ya HerCma Kurdist;:U)C 

re ji bi tu maneya maddi nema 
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bG. Lewra, li HerCma Kurdisıa
nC ne cnJC w an !ıebü (ı ne .il pc

\Vendiycke w an ya c~ireti, ıniro
vaıl ya nCzik mabü. Bes pewcn
diya wan bi Hereına Kunlistanl' 

re, ınanewf bü. Di sa!Cn 60-yi 
de cw kesCn 60-70 salibün, radi

bfııı Cı rüdini~tin, keser tkııılıı lı 

digotin ku gclo cıne bikarin cl
hGwarCıı ka!lıpirCn xwc bibinin, 

an na? Di cncaınC de ew tbxwa

iiy;:ı wan ji bi cih nchat. Bes 
ıcınsi!a wC daxwaziyC, Ilcger bC 

qcbul kirin; dikarİm bibCjim ku 
min, pi~ti sa!Cn 1 970-yl kir. Ez 
çOın qczeya DiyarbekirC li Er
ganiyC bi cih btinı. Hc!beı cv ji 
büycreke gel!ck istisnai tc~kil 

dikc. 
Pi~ti sa!Cn 1 96:5-;ın her bi 

lro.i, di rcw~a Kurden An<ıdolu
yı.! Navin de gu!ıaninCn gcllck 
mczin yen Criıü (poiitiv) Cı yen 

ncCrini (neg.:ııiv) pCk !ı:ııiıı. 

XwandevanCn KurdCn Anado
luyC zCdc bün. Pireken Kurdan 
Tirki !'Cr blın. Zarok dema ku 
hatin dinyayC, Tirki bihistin. 
Kurdan bi bajaran re pCwendi
yCn X\VC xurt kirin. GundCn 
Kurdan koç k iri n çGıı bajarCıı 

nıczin, KonyayC G EnqcrcyC. 
Esnefciti di n~ıv Kurdan de pC~ 
ket. Ji Tirkan kcçik hatin girtin 
Lı keçik hakiıı dayiıı. Aboriya 
gundan, tCrl guncliyan nckir. 
Kurdan bes koçi bajarCn ınczin 
ne, koç! EwrupayC ji kirin. Bi 
aybeli jl gundCn Kurd yCn li 
KonyayC, koçber'iyckc gcllek 
mczin bcr bi EwrupayC ç0büyc. 
Di sa!Cn 1970-y! de rojnameyen 

Tirkan ji çcnd gundCn Kurd yen 
li Konyaye, wck gundCıı Cclc
bC, KClbasiyC, GordoxluyC 
(Zinciri! KuyuyC), bchsdikirin 

ku ji dervcyi jiıı ü rnCrCn kal kes 
li wan gundan ncmane. 

Hclbel girCdayl ve pCv:ıjoy0. 
asiın!lasyonek ü entegrasyonc
kc xun ji Jest pC kir. Cici kk !{ur
dan, Kureli bir kirin. LCbeiC 

KurdbGna xwc bir nckirin. Kcç 
ji Tirkan ginin ıJ kcç dan waıı. 

Di ııavbcyna Kurdan ü l)ıtan 
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de n~zikatiya civakl zCdetir p~k 
hat. 

Ti~tC nchaki guhartin ew c, 
ku her çiqas Kurden Anadoluya 
NavlnC koç! bajarCn mezin Ew
rupayC ji kirine, ber bi HerCma 
KurdistanC ji ııeçGne. Ew ji bO
yer Cı tcspltcke giring e. pewist c 
ku mirov ba~ li ser bisekine G jC 
cncaman (ncıiccyan) dcrxe. PC
wcndiyCn wan bi HerCma Kur
distan@ re dlsa di çerçeva m~me
vi de U di v<m sa!Cn da wl de ji di 
çerçeve ideoloji Cı siyasete de 
ye. 

KURDAN Ll ANADOLU
YE, pişıi ·sa!Cn !925, girCdayi 
scrihildanCn Kurdi; pişti sa!Cn 
I 960-i girCdaşi pCşveçUna kapi
talizme U şartCn aboriyC; di van 
15 sa!Cn dawiyC de ji girCdayi 
~ere li herCma KurdistanC hatine 
li hcrCnıCn AnadoluyC yCn cıJr 

be clır bi cihıJwar bünc. Hcjma
ra waıı gcllek mezin e. Ew nıJha 
li Heremen Tirkan Rojava xwe
diyC kar, xani U ticaret Cı fabri
kayan e. Gori tesbit (ı çavnCri
yan, girCdayi ew pCşveçUna 

abori, civaki ıJ çapemeni ya Tir
kan di nav cw KurdCn di deınCn 
mCzik de hatina li heremen Tir
kan bi cih bGne de ji, asimilas
yonekc xurı dest pC kirCyc. 

Beşeki KurdCn li Anadolu
ye, li HerCma Kurdistan@ ji 
xwediyC mal Q ınGlk, erd in. Bi 
eşireten xwe re xwe re xwediyC 
pCwendiyCn xurt in. LC belC be
şeki mczin, ji bona ku ew gun
diyCn girCdayi axa axayan c ü 
hatine Heremen Tirkan bi cih 
bOne, pewendlya wan mal G 
nıGlk G erd ninin; pewendiyen 
wan bi HcrCma KurdistanC re 
ber ber bi zeyifbUnekC diçe. LC 
be!C pewendiyCn. w an yCn cşire~ 
ti lı mancwi dom dike. 

Disa gori çavnCriyan G tespi
tı.m, di nav ve beşe de asimilas
yon O entegrasyon bCştir dikcve. 
Lcwra, tiştcki wan yC maddi tu
ne ya ku wan bi HerCına Kur
distanC re girC bide. Disa wisa 
xuya dike ku statGya wan ji, di 

peşcrojan de dC wck statGya 
Kurden li Anadoluye Navin bi
bin. 

Piştl van tespitan, em dikarİn 
tespitekc gişti fı serektcspit bi~ 

kin. Ew tespit ji ew e: Ceriban~ 
dina Kurden AnadoluyC Navin 
di yar dike ku ew naçin G nikarin 
biçin li 1-:IerCma KurdistanS bi 
cih bibin. Ew ji aliye imkan O 
rewşa HerCına KurdistanC ya 
abori U civakive ji ınGmkin xu
ya nake. Lewra Kurden HerCma 
KurdistanC ji tu canı ji wrın re 
hembCz venakin. Ceribandin Q 
tecrCıba min bi xwe ji, vC rasti
ye gellck cşkere dike. Deına ku 
di sa!a 1974-an de li ErganiyC 
ez bi cih bOm O dest bi xebata 
siyasi U rexislini ya Kurdi kir; 
E w kes G ınalbaten xwcdi nOfuz 
bun, Crişi min dikirin O digotin 
ku "c w 1\csa ji Anadolu ye hati~ 
ye. Xv.-·cdiyC cşir ji n ine. Bi sc~ 
rC xwe dixwazc li vir hukiın 
bike. Ji bo vC yekC ji gcn~l.;: cm 
izin ncdin pCşkctin (ı nlıfuza 

wi." Li cem sedemen siyasi, ji 
bo vC yekC ji li hemberi min Cri
şCn gellck bi tchllike pCk harin. 

KurdCn li AnadoluyC ji, du 
kategoriya teşkil dike. Katego
riyek ew c ku, di salCn 1960-i ü 
beriya wC de hatine li Heremen 
Tirkan Rojava bi cih bOne. Ew 
venegeriyane Hcrema Kurdista
nC. Kategori ya duyenı ya ınezin 
ji, di 10-15 sa!Cn dawi de hatine 
li Hcn~men Tirkan bi cihıJwar 
bUne. Her çiqas, ji bo vegere 
wan ya Herema Kurdistane nC~ 
rin di yar kirin zlı be ji, akibet Cı 
hatina wan ji, ji yCn din zCdc 
ferqekC nişan nade. 

Ji bona ve yekC gerek cm 
Kurd rcalist bin. Rastiya xwe 
bibinin. Lo ma ji, welatC Kurden 
Anadoluya Navin: Anadolu. 
Rojava ye. 

Çend Nerinen Şaş lı 
Xeyalist lı Ütopik 

Ji bo pirsa KıırdCn Anadolu~ 
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ya Navin Cı Kurden Li Anadolu~ 
yC hetta nuha nerinCn gc!lek 
kür, girCdayi !Ckolin ü rastiya 
wan hatine pC~kC~ kirin ıuncne. 
LCbciC li ınCydanC, gcl!ek neri~ 
nCn vulgar, tehlüke U kCsperesı 
ıJ tcng hene. 

Pi~ti nerineho: vulgar, ı,:are

serkirina pirsen Kurden /\ııado~ 
luya Navln Q yCn AııadoluyC. 
giradayiye rizgari (ı xdı.ısbüna 

HerCma KurdistanC ya B :ık ür e. 
l·lcıta bcşek ji wan neri nan, di· 
bejin ku deına Kurd nebin dc.w
let wC deme ıu vexıC pirs:ı Kur~ 
dCn Anadoluya Navin (ı yCıı li 
Anadolu ye ji çareser na be. Hel
bit disa gori ve nerlnC pi~ti ku 
dewlcta Kurdi ji ava blı, I<urdCn 
Anadoluya Navin il y·Cıı !i Ana
do!uyC dC biçin. li Kunlist:ınC bi 
cih bibin. Jiy;ıneke xwe.~ıir Cı bi 
adc!eııir Cı bi demokratiktir ji 
bona wan dC :ıva bi be. 

X\vcdiyc ''-'C nerinC. ji bon:ı 
vC ji xcbata KurdCn Anado!uy:ı 
N:ıviıı Cı yCn Li AnadoluyC an 
rast n:ıbinin, an jl pL-wist nabi
nin. Gori v~ nl:ri"nL- p~wist e ku 
Kurden An:ıdoluy;ı Navin Cı 

y~n Li AııadoluyC ji, wı.:k yCn li 
HcrCma KurdistanC dijin ı.:yni 

kari bikin, eyni ıcvgcrC doz hi
kin ü bes bi bin hqek ji ıevgcr:ı 
HcrCnıa Kurdisı:ınC ya l3:ık.Cır. 

Bi kurti ü xCılama, Kurden Ana
doluya Navin ü yen Li :"\.n:ıdo~ 
luyC, "Quwcki ixıiyat" qcbül di~ 
kin. 

He!bct e w ncrina ~a.~ e Cı ııc 
reılist c. Lcwra , Kurd ne ın ile~ 
tC Yahüdiyan e. HerCma Kur· 
distanC ji 1-lerCma Roj;ıva pC~~ 
ketitir ninc. J i bo vC ye kC ji. 
rcvgera koçkirine bcr bi hen!~ 
ma Tirkan RojavayC. Pirsa din 
ya giring j!, ew e ku KurdCn 
Anadoluya Navin ji ;:ıl iye axC Cı 

jiyana civaki ve, ji HcrCm:ı Kur
distan0 bi tcvayi qetlyanc ü bU~ 
ne bqek ji HerCma Tirkan Cı 

Rojava. 
Disa yC giringtir , pirsa B;ı

kGrC Kurdistan& bi .xwc ji wek 
tC pejirandin ü idealize kirin ne 
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di mcrhela avakirina devlete de ilmi G bi sev/iye, dC min kCfx

daye . Ji bana ku CW pCvajoya WC!j bike (i ji wC jf giringtir xiz

dewletbônC biçe seri, wisa di- mcti pirsa mc dikc. Hczar mixa

yar dikc ku pirsa Kurdi dC di bin, beşck Kurd dC nerinCn min, 

çend qonaxan re derbas bi be lı beriya ku bixinin, bikolin U bifi

dcmeke dirCj ji dC bixwaze. kirin; dC bikin malzemeyen te

Mümkin e ku cw· guhartinCn li w ambar kirinC. Ez bi xwe ji vC 

TirkiyeyC bi federal; sistem yekC re ji anıade mc. 

temsila Kurdan, Tirkan G henılı TC wC mancyCn ku cw pCva

milletCn din bikc; Kurd henılı joya xweser lı nü ji KurdCn 

mafCn xwc yCn mirovi, civaki, Anadoluya N<ıvin G KurdCn Li 

mill bikarin bi kar mişterek; wC v· 1\nadoluyC dv st pC d ike, dC di 

dcmC berjcwcndiya (mcnfeta) rojCn pCş de firchtir, klırtir U 

Kurdan ji pCwist nablnc dinya- genntir be. Ji bana ve yckC, czC 

yC tcngtir bikin. Dcma rcalita pCşniyar G projeya xwc bes xal 

HcrCına Kurdistan[: bi xwe wisa bi xal diyar bikiın. Vckirin, kGr

be, xwescr karkirina KurdCn kirin U dcwlemcndkirina van 

Anadoluya N av in bi gellek pCşniyarC G projeye, ji rojCn bC 

awayan dikare ji tevgera gişti ya re dihCliın. 

stratejik ya HcrCma Kurdistane + Kurden Anadoluya Navln 

re bi be allkar. pCwist e ku rcalita xwc na:-; bi-

Ew ncrina !ia~. vulg<lr, Otopik kin. Xcyali~t. ütopik nebin. De

lı xcyalisı dibe scdcnı ku Kur- ına KurdCn Anadoluya Navin 

dL>:n Anadoluya Navin li HerC- realite lı rastiya x,ve nas kirin, 

ma Kurdistan(! telef bibin. Di wC deme bi hCsani di kar in tespit 

eslC xwe de e\v cw nerina li he- bikin ku d0-çi bikin: dC çi bi ka

mU fnsanCn Kurd wck malzcma rin bikin U t.l2. çava biscrkefin. 

dinen~ . + KurdCn Anadoluya Navln 

Nerineke din ya hi'n ımıkul gerek baş tCbigihişin ku ew be

heye ku ew rcalitaya Kurden şek ji HerCma Rojava ne. Di vC 

Anadoluya Navin G KurdCn Ll herCmC de civateke mili ya cihC 

Anadolu ye nas di kin ı.i di çcrçe- ne. LCbelC ew cihCbllna w an, 

vckC de ji bona xwe programek nayc wC manayC ku berjewcndi

jl di yar kirine . LCbelC di enca- ya wan, li diji bcrjewendiy<ı cw 

mC de ew ji tCn wC noktayC ku civatCn mili yCn din ku li hcrC

dest linge KurdCn Anadoluya ma Rojava dijin c. EwC bi hev 

N:ıvin girC dadin. re bijin, bi hev re civatcke başti

Kurden Anadoluya 
Navin Dikarin 
Ç,. B'k· ') -1 ı ın . 

\Visa di yar c ku pişü cwqas 

tcspitan ji min tC xwastin ku ez 

pC~niyarCn xwe G projeyeke re

alist pC,Ifniyar bikirn. Dis.:ı di yar 

c ku hem tcspitCn min ü hem ji 

peşniyarCn min ji bo tcvgera 

Kurd bi ıevayi dC nü bCn qcbul 

kirin. Ji bo vC yekC, ez gellek bi 

hCs.:ınf ji iro de dibfninı, ku neri

ne n min di hcwccdari mfınaqc

~cyCn giring bi bin. 
Hclbct mlıneqcşeyCn makul, 

rin biafirinin fı ji mafCn hcvfıdu 

re hurmctkar bin. Lama, heın

kareke wan yC mişterek di herC

ma Rojava de hey e ll hem ji ka

rcki wan yC xwescr hcyc. 
+ KurdCn Anadoluya Navin, 

hclbct bcşek ji mikteki ne. Ew 

mileta ji, nıiletC Kurd. MiletC 

Kurd bes li TirkiycyC naji, li lra

qC, İranC G SmiycyC dijin.Kur

dCn Anadoluya Navin ji gorl vC 

rastiyC ji bona ku pirsa Kurdi 

çareser bibe kar dikc G di zch

ınetiyan de ji bana ku ji Kurden 
HerCnıa Kurdi:-;tanC re dibe all
kar. LC ba~ dizane, jiyana wan 
ya nıişten~k dC di hcrCrna Roja

va de be. 
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+ 1-ktta bi kar lı xelxıtCn 

xwc yen .xwc:-;cr, pc!jlya ııcrinCn 

Gtopik, vulg:ır ü nıaccrapcrcst 

yCn li HcrCnıa KurdistanC jl di
kare bigrc; li hembere hukumc

ta merkezi dC bibiıı balensckc 

heja. 
+ KurdCn Antu.loluy~ı Navin 

ji bonu ku m~ıfCn xwc yCn mili, 

y;ıni çandi (kultur!), pcrwcdcki

rinC (xwcndin fı nivis:ındinC). 

civaki; yani \vek civatcke etnik i 

bCn qcbul kirin. m;ıfCn idari Cı 

siyasi yani xwc bik:ırin di belc

diyan U parlmcııtoyC de temsil 

bikin, xebat bikin. Ji bona v~ 

yckC, di partiyen siyasiyen Tir

kiyC de ü bi taybetl ji rCxistin~n 

ku dixwazin pirsa Kurd! di çe,ı.J

çeva dcnıokrasiyC de çareser bi
kin de cih bigirin. 

+ DcsıpCkC de li ser .ily:ın;ı 
civ:1ki. ;ıbori, ~·:mdi (ı serhejın:ı

ri y;ı KurdCn Anadoluy:ı N:ıvin: 
LCkolin tl \Cgerln b0ıı kirin d0 

baş bibe. Çirok Cı nıctclok bCn 

civandin; ji nlı ve di çcrçcvcka 

modern (Hevdcm) de b~n nivi

sandin fı weysandin gellck hl:ja 

dibe. 
+ Ji bo ku Kurdi fCr bibin, 

xwcndin ü nivisandiıw Kurdl 

pCş bixin: QursCn zimanC Ku nil 

dikarİn li her bajareki, qczayeki 

ti hetta gundcki p6k bini n. 

+ Em KurdCn An:ıdoluya 

Navin ji bon:ı ku radyo ü ıt:.lc

vizyonCn hcrCıııi avtı bibin, iın

kanan dikarİn çt!bikin ü lıewl 

bidin. 
+ KurdCn An:ıdoluya Navin 

dikarin, rCxistinCn c;;ındi, civakl, 

demokratik yCıı kitlcwi. ;ıva bi
kin. Ew rCxistiııan bi rcn!.!,C ko

ıneleyan, wcqf;n ıi cnsıftuyan 
dibe. 

+ KurdCn ,\ııadoluy;ı Navin 

dikarin, kovar ü rojnameyen ci

vaki, :-;iy;ısi fı çıııdi biwe~inin. 

Pirtükı:!n ICkolincgeri, edebi tl. 

w. d. dikarin çap bikin 
+ Bi riya rCxisıinl:n xwe ji 

kn\·bcrCn ku ji HcrCm:ı Kurdis
taııC ;ı C n li 1-lcrCman An:ıdoluy0 

bi cıh di bin re hi l!.dlck :ıw:ıv:ın .... - . 
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dikarin bi bin alikar. 
+ KurdCn Anadoluya Navin, 

ne ku aboriya HcrCma Kurdi:-;ta~ 
ne ji bana xwc ıninak qebul bi~ 
kin; ji ıecrübeyCn (ceribandi~ 

nCn) aboriya li HerCmCn Ana
doluy& istiüıde bikin, xwe ji ali-

yC abori ve pe~ bixin. Ew ji bi 
riya ticarete ü bi awakirina fab
rikayan dibe. 

+ Ji bo ku ew pirsan çareser 
bibin tck reyeke stratejik heyc. 
Ew rCya ji: Demokrasi, deng
dan, dengirlin ü bi rCya demok-
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rasİ girani di civaki de pek ;mi
ne. Ji dcrvcyi reyen dcınokr;ııik 
ü a~itixwaz, reyCn din bi ınuııa

h:eşe ü bC qcyiı Cı şcrı zerarC di~ 
de. 
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Mehmet 
Bayrak 

"' ~nceleme/ Araştwrma/Tarbşma 

Hugo Grothe'nin 
Seyahatnamesi'nde 
Orta Anadolu 

11Kmzdbaş Kürtleri" 

Insan yaşamının ilk yedi yıllık sürecindeki 
anılar, en kalıcı izler bırakan anılardır. Babam, ço· 
cukluk yıllarından başlayarak bir Alman heyetinin 
yöremizdeki bir gezisinden ve heyettekilerin böl· 
gemiz halkına ilişkin izlenimlerinden yeri geldikçe 
övünerek söz ederdi. Babamın büyüklerinden ak· 
tarara k anlattıklarına göre, 20. yüzyılın başlarında 
bir Alman heyeti köyümuzünde içinde yeraldığı 
Binboğa yöresini dolaşmış. köylülerle görüşmeler 
yapmış. Heyetle sanşırı Alman kızları da bulun· 
maktaymış. 

Heyet üyeleri, komşu köyümüz Kırkkısrak'ı 
ziyaret etmiş ve özellikle bu köyde Aleviliğe yeni 
bir yorum getiren Momıke Kosa'dan (Köse Memo) 
oldukça etkilenmişler ve şu itirafta bulunmuşlar. 
"Siz yaşama ve insanlığa bakış felsefenizle biz 
Avrupalıla~dan yüzyıl daha ileridesiniz!..". 

Bu söylentiyi babam, büyük bir haz ve övünç 
duyarak anlatırdı. Kuşkusuz heyetin gerçek niteli· 
ğini ve kimliğini bilemiyordu. Heyetle kimlerin 
bulunduğunu da. Zaten kendisi de büyüklerinden 
duyduklarını aktarıyordu. 

Kendi köyüm ve yöremle ilk kez temasa 
geçen bu heyet, çocukluk yıliarımdan itharen 
sürekli kafamı meşgul etti. Yaşım ilerledikten ve 
Batı literatürünü biraz tanıdıktan sonra bu gezi· 
nin yazılı kaynaklarını bulabileceğim konusunda 
bir umut belirdi ve Avrupayı tanıdıktan sonra bu 
umut daha da arttı. 

Yanılmamıştım, halkozanı yakınım Temeli ile 
ortak bir arkadaşımız bu yazılı kaynağın ilgili kes i· 
tini fotokopi ederek ı 987 yılında kendisine ver· 
miş. ancak kaynağını belirtmemisti. Avrupa'ya 
zorunlu gelisimden sonra kaynağın aslını yeniden 
arastınmak zorunda kalıyordum "Kürdistan'a ve 
Mezopotamya'ya ilişkin Batılı Seyahatnameler 
Bibliyografisi"ni hazırlarken, bu kaynağa yeniden 
rastladığım gibi yazarı Hugo Grothe'nin birçok 
başka eserinde de rastladım. 
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Anladım ki, Üniversite'deki doçent konu· 
mundaki yazar, aynı zamanda bazı araştırma 
kurumlarıyla ve dönemin Alman lmparatorlu· 
ğu'yla birlikte çalışıyor. Yani 20. yüz yıl başlarında 
Ortadoğu'ya ve uzak doğuya açılmaya çalışan 
Alman devleti adına yapılan bir araştırma gezisi 
söz konusu. Dahası, eski seyahatnarnelere daha 
çok gravürler eşlik ederken, bu seyahatnameye 
çok sayıda resim eşlik ediyor. 

Sözünü ettiğimiz seyahatname. Hugo Gro· 
the'nin "Meine Vorderasienexpendition ı 906 und 
ı 907 • ( Ön asya gezim, ı 906 ve ı 907 ) leipzig, 
ı 9ı 2 adındaki iki ciltlik eseridir. Eserin ilk cildinde 
daha çok Mezopotamya'daki Halklar ve özellikle 
Yezidi Kürtler işienirken 2. cilt orta anadolu üze· 
rine yoğunlaşıyor. Bu cildin en ilginç bölümü, kuş· 
kusuz halklar'a ( Die Bevölkerung) ilişkin 

bölümüdür. "Halklar Köprüsü olarak küçük Asya" 
(Kieinasien als Völkerbrücke) başlığı altında Müs· 
lüman olarak, Avşarlar, Kürtler, ve Kızılbaşlar, Çer· 
kezler, Muhacirler (Göçmenler), Hıristiyan halklar 
olarakta Ermeniler ve Rumlar anlatılıyor. 

Burada üzerinde duracağımız asıl konu ise. 
Orta Anadolu1u Kızılbaş Kürtleri olacaktır. Kürdi· 
stan'dan ve Mezepotamya'dan söz eden ı 50 
dolayında kitap boyutunda seyahatname. 50 
dolayında'da makale belirledim. Bu kitapların 
ıoo'den fazlası ise ikişer ciltlik. Daha derinlikli bir 
çalşmanın bu sayıyı artıracağını biliyoru~ 

Bu seyahatname'lerin bazıları ile Ön asya ola· 
rak nitelendirilen Anadolu'ya ilişkin seyahatna· 
meler'de ise baska halkların yanısıra orta anadolu 
yerleşimli Kürtler'ede değiniliyor. Perot' nun ı 865 
tarihli "les Kurdes de Haimaneh'(Haymana Kürt· 
leri), D.G Hogarth'ın ı 892 tarihli "Pases of the 
Ta u rus and Anti-Taurus"(Toroslar'dan ve karşı 
Toroslar'dan geçiş), Edward $illiam Noel' in ı 920 
tarihli • B'Diary of major No el on Special Duty in 
Kurdistan" (Major Noelln Kürdistan gezisi) adlı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



makale ve kitaplan buna örnek olarak verilebilir. 
Hugo Grothe'nin konumuz açısından önem 

taşıyan yukandaki eseri dışında bu geziyi tamam
layan bir de fotoğraf albümü bulunuyor. "Geogra· 
phische Charakterbilder aus der asiatischen Tür
kei und dem südlischen Mesopotamisch, Irani
schen Randgebirge"(Asya Türkiyesi ile Güney 
Mezopotamya ve Iran Dağlık kesiminden Coğrafi k 
karekler resimleri). leipzig, ı 909. 

Bir çok bağımsız eseri ve makalesi bulunan, 
Hugo Grothe'nin, özellikle bizi ilgilendiren kimi 
kitap ve yazılan şunlardır. 
• Hugo Grothe: 'Orientalisches Archiv' ( Doğu 
Arşivi), leibzig, ı 910. -H u go Grothe: 'Auf Türki· 
scher Erde, Reisebilder und Studien'( Türk Topra
klannda, Gezi Resimleri ve Araştırmalar) Berlin, 
ı903 
·-Hugo Grothe: 'Meine Studienreise Durch Vor
derasien'(Ön Asya'da Araştırma Gezim), der Ori
ent içinde Münih, ı 908 
·-H u go Grothe: • Die Asiatische Türkei und Deut· 
sche lnteressen ( Asya Türkiyesi ve Alman Çıkar
lan) Derneu Orient içinde 2. basım, Münih ı913 
·-Hugo Grothe: Deutshland die Türkei und der 
Islam ( Almanya, Türkiye ve Islam) Leibzig, ı 914. 
·- Hugo Grothe : Lander und Völker der Türkei ( 
Türkiye'de Bölgeler ve Halklar) leibzig, ı 9ı 7 

Yedi ana Kürt yerleşiminden biri olan Orta 
Anadolu Kürt yerieşi mi, bu güne kadar üzerinde 
durulmamış ve işlenınemiş alanlardan birisidir. 
Kürdistan'ın diğer kesimlerindeki Kürtler gibi bu 
bölgedeki Kürtler konusunda araştırma yapa
caklar için de Batılı seyahatnameler büyük önem 

taşımaktadır. Orta Anadolu Kürt toplumunun 
coğrafik dağılımı, etnik özellikleri, din ve inanç 
yapısı, kültürel dokusu konusunda çalışma yapa
cak araştırmacılar Osmanlı resmi ve gayn-resmi 
belgelerinin yanısıra bu kaynaklara baş vunnak 
zorundadırlar. 

Bu gezi izlenimleri objektif özellikler göster· 
meyebilir. Kimi doğrudan gözlem e kimi de duyum
lara dayalı olabilir. Araştırmacılann görevlerinden 
biri de karşılaştırma yöntemi ile bu ayıklamayı 
yapmaktır. 

Hugo Grothe'nin çalışmalarının, Alman ve 
Osmanlı devletlerinin ilişkilerinin doruk noktasına 
vardığı bir döneme rastladığını unutmamak gere
kiyor. Nitekim burada söz konusu ettiğimiz önaşya 
gezim adlı ana eserin, Osmanlı padişahı 2. Abdül
hamid'den Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiya
zını koparan ve bu vesileyle Anadolu ve Kürdi
stan'ı gezen Alman imparatoru 2. Wilhelm 'e 
armağan ediyor. 

Ilginç bir döneme rastlaması ve o güne kadar 
yeterince seyahatnamelerde işlenınemiş Orta 
Anadolu Kürt toplumunun bir bölümünü oluştu· 
ran Kızılbaş Kürtler hakkında epeyce bilgi vermesi 
açısından, Grothe 'nin 'Meine Vorderasiene pedi
tion (Ön asya Gezim) adlı eserinin Binboğa yöresi 
Kürtler' ine ilişkin • Die Kurden und Kyzylbasch' 
(Kürtler ve Kızılbaşlar) başlıklı bölümünü veriyo· 
ruz. 

Kürtler ve Kızılbaşlar 

Dillerine bakılırsa Kızılbaşlar ve Kürtler birbi-
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Maraş 

yakınlarındaki 
Gavurgöl 
yüzer 
adaaklarında 
kamıştan 

yapılmış 
kulübelerde 
yaşayan Kürtler. 
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Dogu 
Binboğa· 

larda 
Kürt 

Çadırlan. 

rinden ayrılmaz gibi görülürler. Ancak antrapolo
jik açıdan birbirinden ayrı tutulması gereken far
klı toplumları oluşturmaktadırlar. Genelde Anado
luda yaşayan, özellikleri ve ögretileri hakkında 
hala kesin bir bilgi edinemediğimiz bir mezhebe 
bağlı insanlar Kızılbaş olarak nitelendirilmekte
dir.(ı) 

Toros dağları 'nda Avşarlar ve Çerkezler Kızıl
başlardan Kürtler diye sözetmekdir. Ancak bu gizli 
mezhebe bağlı olmayan insanların yaşadığı Kürt 
Köylerinden bahsedilirken, bu köylerden 'Kürt 
Müslim' olarak söz edilmektedir; kısacası 'Kürt 
Kızılbaşla(dan• ayrı tutulmaktadırlar. Ancak Av
şar bölgesinde bulunanlarda dahil olmak üzere, 
tüm Kızılbaş köylerinde Kürtçe konuşulduğuda bir 
gerçektir. Kızılbaşlar Anadolu'da geniş bir alana 
yayılmışlardır. Pontus dağlık kıyı şeridinde, onlara 
ilk kez rastladığım Enneni Platosunda(2), Dersim 
bölgesinde, Fıratın kaynadığı yerlerde Kızılbaşlar 
ile karıılaşmak mümkündür.(3) Kızılbaşlar ayrıca 
Orta (4) ve Aşağı Halis (5) bölgesinde, Afyonkara
hisa(ın batısındaki Dolaçay ovasında, Toroslar 'da 
ve Aksu ırmağı yakınındaki Maraş ovası ' nda 
yaşamaktadırlar. Likya 'da dini açıdan benzer özel
liklertaşıyan başka topluluklardanda söz edilmek
tedir. Örneğin • Bektaşiler"ve • Tahtacılar", yukarı 
Suriye'de • Nusayniler·, yukarı Mezopotamya'da 
"Yezidiler',lran Kürdistan'ında ise· Ali Ilahi' ler. 

Islam mezhepleri konusunda başarılı araştır
maları ile ünlü Georg Jakob, Bektaşiletin ve Taht
acıların özdeş olduğuna dikkat çekmektedir. Türki
sı:he Biblothek 9, S. ı 4). Nitekim, • Bektaşiler ve 
Benzer Inançlar "(Die Bektaschije und Verwandte 
Erscheinungen, Abh. d. Bayrak. d. Sis~ ı. KL 24, 
Bd 3. Abi. München, ı 909) adlı çalışmasında 
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Jakob bu Cemaatlerin gerek değmaları açısından, 
gerekse örgütlenmeleri açısından benzer hatta 
özdeş öğeler taşıdıklarını, tespit ettikten sonra bir 
yandan Bektaşile( in, Kızılbaşlar'ın ve Ali- Ilahi
ler' in bir birine çok yakın bir üçlü oluşturdukları, 
bir yandan da bu üçlünün Yezidiler, Babiller ve 
Nusayriler ile de bir çok bağlantı bulunduğunun 
sonucuna varmıştır.(6) 

Kızılbaşla(ın dini gelenek ve göreneklerine 
ilişkin bilgiler burda anlatılanlarla örtüsürken yeni 
bilgiler bi~minde de karsımıza çıkmaktadır. 

Bilgi edindiğim kaynaklar güveniriilik açısın
dan büyük farklılıklar taşımaktaydı. Bu kaynaklar
dan bir tanesi dini bütün bir Çerkez olan Zapliye 
Onbaşısı Ahmed'di. 'Ramazan ayında yolculuk 
halinde bulunan bir Müslüman Sereri sayıldığın
dan oruç tutmak zorunda değildi. Ahmed günde 
8- ı o saat At üzerinde olmasına rağmen ne bir 
şey yedi ne içti ne de tütün sardı. Buna karşın 
akşamları yolluk olarak hazırladığım kızarmış 
tavııkiara saidırınayı yemeyi ihmal etmedi. Bin
boğa dağını geçerken, buluşacağımız dini önder
ler konusunda ön bilgi edinmek üzere bir Bir Kızıl
baş'ın evine uğradık. Onbaşı Ahmed bir Kızılbasın 
evine ayak basmaya önce pek istekli görünmedi, 
Çünkü peygamberin buyruklarını hiçe sayıp, 
Ramazan ayında oruç tutmayıp şarap içen insan
lar ona göre değildi. Köye dönerken bana her 
muttaasıp müslümanın hazırda bulundurduğu 
türden• Yoldan çıkmışları aşağılayıcı' nitelikli öy
küler anlattı. 

Örneğin: Kadın ve Erkeklerin gece ayinle
rinde rastgele birleştikleri yönünde. Kızılbaşların 
bu ahlaksız davranışları konusunda ortada dola-
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şan ve bilinen öyküler ayine katılanlar arasında 
dnsel ilişki sürdürüldü~ü konusunda iddialar da 
bulnmaktaydı. Bunun la yetinilmeyip Kızılbaşla(ın 
evlerine gelen Türk'e sunduklan yemeğin içine 
tükürdükleri masalını anlattı. Sadece sundukları 
ekmeği kirletmezlermiş Buna karşın Ben Kızıl

başlar'ın misafirperverlik gibi övgüye değer 

geleneklerinin de olduğunu ileri sürdüm. Tepkisi 
yine çok pişkindi. "Evet misafirperverlikleri olduk
ça iyidir hatta köye gelenleri on beş gün misafir 
ediyorlar ve on beş tane genç kız sunarlar. Bun
ların arasından iki tanesini seçebilirsin" dedi daha 
da ileri giderek "Köye gelen Kızılbaş Dedelenne 
her gece başka bir kızın sunulduğunu· da ekledi. 

Aziziye'de görevli olan ve bu bölgenin köyle
rini ve sakinlenni çok iyi tanıdığımdan, Toroslar
daki gezilerimde bana çok büyük yardımlarda 
bulunan Zaptiye lbrahim çok daha güvenilinir bir 
gözlemciydi. Dinsel bir fanatik değildi. Bursa'dan 
buraya göç eden birTürk aileden geliyor olmasına 
karşın, Avşarlar, Kürtler, Kızılbaşlar, Çerkezler ve 
Ermeniler ile iyi dostluklar kuruyor ve bu Etnik 
grupların değişik gelenekleone hoş görü ile Kar
şılıyordu. 

Geeelernek için Kızılbaş köylenni yeğliyordu. 
Anlatlığına göre başka bir yerde daha candan ve 
içten ağırlanamazdık. Içten bir duygudan ziyade 
midesinin sesine göre olan bu Kızılbaş düşkün

lüğünden dolayı, Kızıl saçlı ve yine uzun kızıl sakalı 
olan bu Zaptiye lbrahime ben "Kızılbaş lbrahim" 
adını taktı m. Buna hiç bir zaman kızmadı. Gülerek 
karşıladı hep. 

lbrahim Kızılbaşla(ın yemek yerken, su içer
ken ve yıkanıdarken sergiledikleri farklı tavırlann
dan dolayı kolayca tanındıklannı söylerdi. Örneğin 

iki elle su içerlerdi. Yine lbrahimin anlattı~ına 

göre Abdest alırlarken kollarını aşa~ıdan yukarı 
yerine yukarıdan aşa~ıya do~ru yıkadıklarını söy
ledi. ( Bu kural Şiiler'de de geçerli.) Çocuklarına Ali 
sevgisinden ötürü Ali'nin ve Imamların isimlerini 
koydukları çok doğruydu. 

Kızılbaşların arasında iki silahlı kişi vardı. Biri 
tavladaki ev sahibim Molla Ali idi. Ali zenginliğin
den ziyade çok çocu~a sahip olduğundan saygın
IIğı olan altmış yaşlannda birisiydi. Ölen ilk 
karısından altı yetişkin o~ lu ve üç kızı vardı. Tom
bul ve güzel olan otuz yaşlanndaki iki nd kaosın
dan ise üç o~ lu ve iki kızı vardı. 

Kürtçe tercüman olarak yanımızda bulunan 
Zaptiye lbrahim varken, sorularıma hep kaçamak 
cevaplar verdi. Ancak başbaşa dolaşırken kıt Türk
çesi ile bir ay önce köye dede'nin geldiğini on beş 
gün evinde kalıp dualar etti~ini, törenler yap
tıklarını anlattı. (On beş rakamının gerçekten bir 
anlamı var demek ki) Inançlarına ilişkin bir kitabın 
var olup olmadığına sordu~umda ise kesin bir 
şekilde: "Kitap var" diye yanıt verdi. Ancak yal
nızca Dedeler bu kitaba sahip olurlarmış Ayin
lerde cemaate bazı bölümler okurlarm ış 

Anladı~ım kadarıyla bu kitap Yezidi1erin 
büyük bir olasılıkla sahip oldukları, inanca ilişkin 

öğretilerin kitap haline getirilmiş şekli değil de 
Dedelenn çokca özdeyiş ve öğreti olarak yararlan
dıklan Fars felsefesine ait eserlerdi. Sanırım belli 
başlı eğitim almış, okuma yazma bilen tek zümre 
Dedelerdi. 

Yunanlı hizmetkarım sayesinde, bir gün Kızıl
başla(ın Ali sevgisine ilşkin inançlarını açıklayan 
hoş bir olay oldu. Kendisi bir gün tarlada bir 
tavşan vurur ve benim için pişirmeye, Molla Ali'nin 
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Binboğa 

dağlannda 
yayialaıda kilim 
tezgahı ba~nda 
Kızılbaş 

Kürt kadınları. 
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evine getirmek ister. Zapliye Ihrahim Tavşam kap
tı~ı gibi heybesine atarak saklamaya çal ısır. Tabii 
"Bir Kızılbaş'ın oca~ında Tavsan pisirilmez" diye
rek. 

Akşam yemekte sohbet ederken Kızılba
s'lann tavşanla ilgili inançlarının iç yüzünü öğren
meğe çalışıyorum. Bunun üzerine Ihrahim Molla 
Ali ve o~ullannın sözünü bir kaç kez kesmelerine 
rağmen Kızılbaşlar arasında anlatılan bir öyküyü 
anlatır. 

Aralarında Ali'nin de bulunduğu dört Halife 
Muhammed'in evinde misafirdirler ve yemek 
yemekteler. Diğer üç halife Ali'den bir mucize ger
çekleştirmesini isterleL Ali ise "Sadece Allah muci
zeleri göstermeye kadirdiL Yüce Allah isterse yüz 
saati bir saate çevirebilir." deL Ali'yi dinleyen üç 
halife ise inanınayıp bunun imkansız olduğunu 
söylerler. O arada Om erin karısı hamur yağurmak
tadır ve suya gereksinimi vardır. ömer su getirmek 
i~n en yakın dereye gider. Dere 'nin berrak ve 
serin suları derede yıkanma iste~ini dağuruL 
Sudan çıktıktan sonra şaşkınlıkla bir kadına dön
düğünü görür. Üzüntüsünden ağlamaya başlar. O 
ara köpeği ile bir çoban yaklaşiL Dere kenarında 
ağlayan kadına acır, eve götürerek nikah kıyar. 
Yıllar geçer ve iki çocukları oluL Aradan yedi yıl 
geçtikten sonra çobanın karısı dereye gelir ve 
içinde yine yıkanma isteği doğar. Sudan çıktıktan 
sonra Ömer olmuştur yine Hemen evine koşar, 
hamur yoğurup kendisini bekleyen karısını görür. 
Çobanın çocukları ise Annelerini aramaktadırlaL 
Örnerin evine geldiklerinde iç güdüsel olarak 
Örnerin kucağına otururlar. ömer çok utanır ve 
Peygambere yalvararak beni bu utançtan kurtar 
deL Peygamber onu dinler ve çocukları Tavsan 
haline dönüştürür. "Kaç" deyincede Tavşanlar ka
çıp giderleL O günden bu güne hiç bir Kızılhas 
Tavsanı n gözlerine bakarn az. 

Nasıl bizde Avanın karşısına bir kadının çık
ması uğursuzluk sayılıyorsa, Kızılbaşlarda da Ise 
veya geziye çıkaiken önlerine çıkan Tavsan uğur
suzlu alameti olarak görülmektediL öykü'de Ali 
övünerek Allahın isterse bin saati bir saate nasıl 
çevirebileceğini övünerek kanıtlamış bulunuyor
du. Karısı hamur yağururken yanından ayrılan 
Ömer bir saat sonra geri dönmüştü. Yedi yıl kadın 
olarakta yasamıstı. Tavşan olayına gelince Kızıl
başlar halen Tavşan eti yemezler. 

Kızılhas köyü Kınkkısrak1a sorduğum her 
soruyu hiç çekinmeden yanıtlayan zeki, kendine 
ait bir sahsiyeti olan elli yaslarında bir köylü çok 
yardıma oldu. Yüzüne ciddi bir ifade veren derin 
çizgileri olan, ancak gözlerinde canlı ve muzipçe 
bir ifade olan, uzun sakallı, $arkta dini konular söz 
konusu olduğunda pekte alısık olunmayan alaylı 
birtarzda soruları yanıtladı. 

Hugo Grothe: Kızılbaşlar kime Inanır? 
Allah, Ali ve Hüseyin'e Bunlar ile yetin-
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meyenler Abbas ile lmaml'ara bas vurabillL (8) 
Hocan1z ve Camiiniz var mı ? 
Bu yasıma kadar hiç Hoca görmedim. Canı 

dua etmek isteyen evinde etsin. Bir gün birisi köye 
Cami yapalım diye tekiifte bulundu, öyle bir sey 
yaparsak i~ ne eşekler dolusur yanıtını aldı. 

Sünnet olurmusunuz? 
Evet ama bu bir gelenek zaten. Gerçi bu 

adam'da pek bir değişiklik yaratmıyor, sanki 
Horoz'un gerdamndan ya da Köpeğin kulağından 
bir parça kesmissin, aynı şey. 

Ramazan tutar mısınız? 
Ha, O benim dostum. O gelirse eğer onu ben 

tutmam, istediği gibi yoluna devam eder. (9) 
Sizde düğün, nişan nasıl yapılır? 
Nisan çiftierin Ana-Babası ya da onların 

vekilierinin de hazır bulunması ile yapılıL On gün 
sonra da düğün olur. Eğer Dede köyde o an bulu
nuyarsa nikahı ya O ya kızın Babası kıyar yada 
Damat üç sahidin huzurunda kızı karılığa kabul 
ettiğini açıklar. 

Sizde tek eşlilik m~ çok eşlilik mi hakim? 
Töremize göre tek kadın alırız. (lO) 
En önemli görevleriniz nelerdir? 
En önemlisi misafirperverlik. Verdiği hizmet 

için misafirinden para alana iyi gözle bakılmaz. 
Köy halkı onu aezalandırabilirde. Köydende kova
bilir. Insanlar çıkar gözetmemek ve ve birbirleri ile 
yardımlaşmak için dünyaya geliri eL 

Öğretilerinizin yazılı olduğu ve yayılınasını 
sağlayan bir kitabınız var mı ? 

Bende yok. zaten okumasını da bilmem. Ya
radana ve insanoğluna karşı yükümlülülüklerini 
bildiren kitap erdemli insanın içindedir. 

Yörede yasayan halka Kızılbaşların gizli gece 
ayinleri konusunda sorular sorduğumda, 'Bunu 
desem beni döverler" yanıtını aldım. Bu konuda 
Tavla daki ve Kırıkkısrak1aki adaınımda sessiz 
kaldı. Şimdiye kadar yaptığım araştırmalara 

bakılırsa; Toroslarda Dede önderliğinde yapılan 
gece ayinlarinin belli bir zamanı yoktu. Köye Dede 
geldiğinde yapılırdı. Ayinlerde dua nın yanında bir 
çeşit dans da ediliyordu. Burada gizemli eski Ana
dolu geleneklerinin etkisi olduğu kadar eski Hıri
stiyan akşam yemeği törenleride aklımıza gelmek
tediL(ll) 

Törene katılanlar vücut hareketleri ile bir
likte çok yüksek duygu ve düşünce yoğunluğu 
içinde bir çeşit vecde kapılıp, Ali sıfatında tannya 
tapariaL (12) Karanlıkta yapılan ahlaksızlıklarda 
kuşkusuz bir iftiradan ibarettiL Mumlann sön
dürülmesi ve karanlık mistik bir hava yaratılarak 
dua ve ibadetlere daha iyi konstantre olmak için 
oluşturulan ortamdan olsa gerek. 

Kızılbaşiann ibadetleri Müslümanlarda oldu
ğu gibi namaz kılarak, kısaca belli bir şekle bağlı 
kalarak yapılmamaktadır. Kızılbaşlar içlerindeki 
sese uyarak dua ederler. Ancak Onlarda ve özelli-
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kle Dedele(de nesilden nesil e geçen bazı duaların 
ezberde olduğu düşünülmektedir 

Kızılbaşlar hakkında edindiğim bilgi ve göz
lemler bundan ibaret. Daha ayrıntılı bilgileri ise 
onlarla bir süre yaşayan ve Dedenin güvenini 
kazanan birisi edinebilir. Torosların dışında, Mara
şırı doğusunda Aksu Platosunda da Kürtçe konu
şan Kızılbaşlarla karşılaştım. Bunlar kendilerini 
Kızılbaş ya da Alevi diye nitelemektedirler. Demek 
ki bu iki terim bir tutulmaktadır. Bu iki olgu arasın
daki bağlantılar bizi Doğuya doğru yönlendirmek· 
te. Kanımıza göre Bektaşi ve Kızılbaş (13), Nusay
ri, Ali-Ilahiler, vs, sonusta birbirlerine bağlı olan 
Dinsel bir öğretinin değişik şekillerde adlandınl· 
malarıdıt Sağlam bir teşkilata sahip olmadıkları 
için yaşadıkları bölgelere göre farklılıklar geliştir· 
m işlerdir. 

Bu düşüncemizi daha da ileri götürüp, bu 
inançtaki toplulukların kanbağı taşıdıklannıda 

varsayabi li riz. Henüz 190B yılında, Jakob tarafin· 
dan ortaya çıkarılan materyali daha bilmezken 
(Gezi raporumun 15. sayfası) tüm bu mesheplerin 
belki de özellikle Anadolu ve Kuzey Mezopota
mya'da yaşanan ve büyük ölçüde Putperestlikten 
henüz kurtulamamış olan Iran 'dan gelen Şiilikten, 
özelliklede Sufilikten etkilenen dağınık Hıristiyan 
toplulukların bir kalınıısı olabileceği konusunda 
yazmıştım. 

Tüm bu farklı inarıçiara sahip insanların ge
nelde ana yollardan uzaklaşması güç dağlık böl· 
gelerde yaşadıklarını ve böylelikle Irklarını ve 
Inançlarını koruduklarını göz önünde bulun
ılurursak bu dini grupların Etnik olarak da bir bir· 
lerine bağlı oldukları olasılığı ortaya çıkmaktadır. 
ilk zamanlar geniş bir alanda yaşayan bu Halk 
uygun sığınaklar bulmak için dört bir yana göç 
etmiştir. Akrabalık bağları kuşkusuz Anadolu'nun 
Islamiyel öncesi nüfusuna dayanmaktadır. Bunu 
Mısır sanatının bize sağladığı, antropolojik özel· 
liklerin çok iyi belirtildiği Önaşya halk tiplerine 
ilişkin resimler kanıtlamaktadır. 

luscham, Tahtaalar ile ilgili araştırmasında 
incelemelerine dayanarak. Likyalı Tahtacı1arın ve 
Bektaşi'lerin en yakın akrabaları olarak, ayrı öz
gün kafatası yapısına (Hipzikefazi) sahip oldu
klanndan Ermenileri göstermiştir. luscham daha 
da ileri giderek Anadolu'nun geniş bir kesiminde 
bir zamanlar Homejen bir halkın yaşadığını ve 
bunların bir bütün olarak bozulmadan Ermeni
standa yaşadıklarını ancak diğer bölgelerde. 
Türklerde. Islam mesheplerinde ve Yunanlılarda 
bunların kalıntılarının bulunduğunu söylemekte
dir.( ı. S: 20) 

Ben'de gözlemlerimde. Orta Toroslarda yasa· 
yan Kızılbaşlar ile Torosların güneyinde. Ceyhan'ın 
batısındaki dağlık bölgede yaşayan Ermeniler'de 
aynı kafatası yapısı ile karşılaştım. 

Bu gerçekler, tartışmasız Toroslardaki bu böl
gede bir zamanlar Homojen bir "Prota Ermeni" 

(luscham) halkın yaşadığı ve bu gün bile belli 
fizyolojik özellikleri kalıtım yolu ile koruduğunu 
kanıtlamaktadır.(l5) Şimdi eğer Mısır taş anıt
larında resmedilmiş olan figürlerıle Hitit tipine 
rastlanılıyorsa, Mısırlıların H. ta diye nitelendir
dikleri halkın daha önce sözü edilen Anadolu'daki 
Prota-Ermeni halkın ya da onların akrabaların
dan söz edildiği sonuauna varmamız mümkündür. 
(16) Winckler tarafindan yapılan incelemeler bize 
Hititler adı altında şimdiye kadar bir çok halk gru
plarının adının da geçtiğini göstermiştir. (17) An· 
cak kesin ilan bir şey varsa, o da menseleri konu
sunda hala kesin olarak belirlenemeyen Hitit özel
likleri taşıyan bu grupların Toroslar civarında 

yaşamış olmalarıdır. Bunu tartışmasız olarak Toros 
bölgesinde bulduğum Hitit işaretleri ile bezenmiş 
anıtlar kanıtlamaktadır. (Bk~ Önaşya gezim ı. 
Anadoludaki Hitit sanatına ilişkin notlar. S:CCC 
Vf.) 

Comanain yazıtlarında verilen Yunanca 
olmayan isiınierin ( Bkz. eberıda S.CC 17, ay nca 
Jerphasion'un (C. Taurus et Coppodoce. Melanges 
d. 1 Faaulte On centale Beyrouth. Tom e 4 S: 327), 
bu en eski Halk katmanınarnı yoksa daha geç 
Kapadokya halkınarnı işaret edip etmediğini ara
ştırınayı genç nesil arasurmaolara bırakıyoru~ 

Zamanında Strabo da Kataonları ve Kapado· 
kyalıları aynı dili konuşan iki farklı kabile iolarak 
nitelem iş. Anadolu'nun iç kısımlarındaki Halkların 
bir biri ile olan çözülmesi güç ilintilerine değinmiş
tir. (!2. ı. S. 533) (lB) Kataonların Hititlere yakın 
bir halk mı? yoksa tamamı ile onlarla özdeş mi? 
buna karar vermek güç. Kaldı ki Kapadokya1ılar 
daha geç bir göç katmanma sahiptirler. Sykes( 19) 
bize Tur- Abidin dağlanndaki Jakobitlerve Yezidi
lere ait kısacası daha doğuda ve güneydoğudaki 
kabilelere ait sunduğu tipolajik resimlere bak
tığımızda yine karakteristik olan Hipsibrakesefal 
(20) kafayapısına rastladığımızıla (Bu özellik Pu
scht-i Kuh'daki Feililurlarda Kafkasyalı kanı ta· 
şıyan kabilelerdeıle gözümüze çarpmıştı) iki 
sonuca varabiliri~ 

Birincisi luscham'ın dediği gibi bu günkü 
Ermenilerıe akraba olan Homojen halk kitlesi 
sadece Anadolu'nun bazı bölgelerinde değil, 

Torosların etekleri boyunca uzanan tüm bölgel
erde ezelden beri yaşadığı ortaya çıkmaktadıt; 

bunun da ötesinde su i gemris (benzeri bulunama· 
yan 7 diye nitelendirdiğimiz bu eski kavmin izle· 
rini sürersek doğuya doğru yol alıp olası kökeni 
ülke olarakta Kafkasya ya ulaşmaktayız. Heinrich 
Kiepert de zaten 1B7B'de Eski coğrafya (S. 37B) 
adı adındaki ders kitabında Anadolu'nun dağlık 

bölgeleri ve civarında Aryan göçte daha önceki 
tarihlere ait belki de Kafkas ve yarı (sub) Kafkas 
grupları ile akraba olan eski bir halkın yaşadığını 
öne sürmüştür. 

Bu tahminler Pauli (Lemnos adasında bulu
nan Yunan öncesi yazıtlar 1BB6 ve 19B4) ve 
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Hommel (Antropoloji Ar;ivi ıB90) tarafindan 
somut dayanaklar ile desteldenmektedi' Kısacası 
Irkların köklerine ilişkin araştırmalar kadar içinde 
tezatlar barındıran başka bir konu yoktu' Bu 
nedenle bölgedeki halkların birbirine karışmasını 
araştırıken Coğrafyacılar, Fililoglar, Anatomistler 
ve Anadolu etnogrofyası uzmanları ile sıkı bir 
işbirliği'nde olmak gerekmektedir. 

Onümüzdeki araştırmalardan da anlaşılacağı 
gibi, Kızılbaşla(a etnik özelliği olan bu yörelerdeki 
yerli halk ile kanbağı Kürtlerden (2ı) daha fazla 
bulunan bir topluluk olarak bakmamız gerekir. 
Araştırma yaptığımız bölgelerde Kürtler daha çok 
carpu havzasında, Huni ( Chuni ) de, Binboğa 
dağının doğusundaki köylerde ve Elbistan ova
sının (22) batı ve güney doğusunda yaşamakta
dırlar. Ancak Elbistan ovası bölgesindeki Kürt'ler 
saftıklarını koruyamamışlar, Avşarlar ve Moğoli
stan'dan buraya göç etmiş topluluklar ( Yörükler) 
ile karışmışlard" Buralarda konuşulan dil daha 
çok Türkçe'di' Kürtle(in bulunduğu yerlerin batı
ya doğru sınırını çizmek istersek Fırafa doğru 
uzanan Anabat çayı vadisini izleyip, buradan 
Erkenes Çayına kadar Maraş ovasından (23) 
geçip, sonra tekrar kuzeyden Elbistan ovasına 
doğru Ceyhan ırmağı ile kesiştiği yere kadar ilerle
memiz gerekir. Elbistan'nın doğusundaki dağlık 
bölgelerde yaşayan Kürt1er kışın güneye kayarla' 
Bazı kabileler hala yan göçebedi' Örneğin Yazın 
Maraşın güneyinde Gavur gölündeki yüzen bir 
ada da bulunan, Nurhak dağında yaşayan bir aşi
ret ile kar;ılaşmıştım. Bunların tipleri (Bkz. nes. 
58) Avşarları andınnaktaydı. Diğer bir değiş ile 
Moğol karışımı sezilmekteydi. 

Toros bölgesindeki Kızılbaşlar, özellikle 
erkekleri fiziksel olarak Avşarla(dan belirgin bir 
farklılık gösterirler. Örneğin daha uzun boylu, 
güçlü, kuwetli bir yapıya sahipler. Bu da belki 
dağlık bölgelerde yaşarnalanna bağlanabili' Bu 
insanların yüzleri genelde uzunca, kafa yapıları 
daha çok hipsibrakisefal, gözleri kahverengi, nadi
ren de mavi, burun ince uzun, çene güçlü 
yapıdadır. (24) Saç ve sakallarının sıklığı dikkat 
çe km ektedir. Sadece yaşlı adamlar değil, orta yaşlı 
adamlarda sakallıdır. 

Kızılbaş kadınları Avşarlardan daha zayıfya
pılı ve onlar gibi başlık takmaktadırlar. Ancak bu
nun için kırmızıya olan düşkünlüklerini etek şeklin
deki önlüklerinden anlamaktayız. 
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10- Aynısını Andreas, Iran'daki Babiller için 
söylemekte.(leipzi g, ı896) 

11-Grenard, bize bu töreni n ayrıntılarını ver
mekte (l. Ci lt, s.5ı6). Öne sürdüğü Hırıstiyanlık ile 
benzerliklerden (hazır bulunanlara ekmek ve 
Şarap sunulur) bana bir şey bildirilmedi. Kızıl
başlığı, yarı Hıristiyan mezhebi olarak gören 
Red us (9. 350) ile de kıyaslayın. 

ı2-Aii'nin enkarnasyonu ve "teslis" düşün
celeri için bkz. Jacob: Bektaschije (Bektaşilik), 
s.33-34 

ı3- Jacobta (Türk Kütüp. 9, s.34) Bektaşi ve 
Ali-ilahiler arasında bağ konusuna dikkat çekmiş
tir. Belkide Bektaşi ve Kızılbaşlar birbirine san
dığımızdan daha yakındır, hatta özdeştir. 

ı4- Körsülü ve Ceyhan arasında Demerek 
( Gemerek olmalı MB) civarında. Eski Hitit merkezi, 
Maraşa yakınlığı dikkatle değer. 

ı5- Kayseri bölgesinde ki Yunanlılar'ı (Rum 
MB) Kapadakyalı olarak niteleyen Wilson, şöyle 
yazmıştır (l. Cilt, s.3ı2): 'Bu insanların yüzleri 
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Hitit anıtlanndaki yüzlere büyük ölçüde benze
mektedir. Bu nedenle büyük olasılıkla bu insanlar 
eski Irkların kalıntılarını taşımaktadırlar ve tiple
nni arı bir şekilde koruyabilmişlerdir' Ben ise Kay
seri'deki Yunanlılar'ın Hitit tiplerine benzer
liklerinden çok Toroslar'daki Kızılbaşlar ile Maraş 
bölgesindeki Ermeniler arasındaki benzerliklen 
fark ettim. Bugünkü halkın bazı tiplerinde Hitit 
yüz örneklennin bulunduğunu, Garstang da 
Güneydoğu bölgesinde Aintab {Antep) yakınların
daki halk için ilen sürmektedir (ı.Cilt, ~ ı6). Gars
tang, özelilikle Kartal ve Küçük-kızılhisar adındaki 
kasabalara değinip fotoğraflarda göstennektedir. 
(Piate V ve ı5) 

ı6- Bkz. Zimmere, ı.Cilt, ~ ı2 lesi us anıtları, 
Pl. CdX; Roselini, monumenti, PI.CIII. sözü geçen 
tip resimler ı4'de belirtilmiştir. Hitit ırk tiplenni 
Petrei toplamıştır (Raciel Type~ ~ ı43-ı48). 
Garstang ise plaka (XXXIII. ı. Ci lt) da Abydas'daki 
Ramses tapınağından gelen iki Hitit figüründe 
mongoloid ve proto-yunan tipini ilen sünnekte
dir. Garstang'ın Hitit halkının farklı ögeleri konu
sunda vardığı sonuçlar, yakınlarda Hugo Winck
ler1n söz ettiği tahminlerle uyuşmaktadır. 

ı7- H u go Winckler, 'Vorlaufige Nachrichten 
über die Ausgraben in Boghasköi im Sommer 
ı907 (ı907 yazında Bogazköy kazılarına ilişkin 
geçici Rapor), Mitt. 0.0. G. Nt36, ~46", yeni bilgi
lere göre şimdiye kadar daha genel ve kesin olma
yan isimler hakkında daha somut bilgiler elde 
etmemiz mümkün olmuştur. ytam'Bunlar Mitan
niler, Chattiler, Chariller ve Arsava nüfusu hak
kındadır. Mittani ve Chatti'de Winckler en eski kat
manı görmektedir. Daha sonraları Fatih olarak 
ortaya çıkan Charnler'i ise Aıyen bir Irk olarak 
tahmin etmektedir. 

ı8- Şunu'da belirtmek gerekir. Ne dillen 
açısından, nede örfve adetleri açısından Kapado
kya'lılar ve Katann'lar arasında bir fark bulunma
dığından, kabile farklılığının belirtisi olan izler 
tamamen silinmiştir. 

ı9- Sykes: Journeys in North Mezopotamia 
(kuzey mezopotamya'ya Geziler), geog. Jornal, 
XXX,3-4, londra,~ 386-39ı. 

20- Georapischen Charakterbilder (Coğrafi 
karakter Özellikleri) çalışınam ile karsılaştırın. R~ 
ı68. Chantre da,(Anadolu'da Bilimsel Araştıona 
hakkında Raporda) ı896, ~ ı7. Bahtiyarlar hak
kında aynı şeyi söylemernekte Ansariler'i (Nusay
nler) ise, kısa boyun la dik kafa yapısına sahip ola
rak niteler. 

2ı- Kürt tiplenni, Coğrafi karakter Özellikle
n ne ilişkin kitabım da (Bkz. re> 32,35,36,37,58, 
59) bulabilirsirtiL Doğuya doğru gittikçe Kürtler 
ile Kızılbaşlar fiziksel açıdan büyük farldılık göster
mektedirler, Torosla(da olduğu gibi. 

22- Aynı bölge ı378 yılında, taht yeri Ma
raş olan Türkmen Hanedanı taralinda fethedilir. 

sı 

(Hammer. Pourgstall; llhanlılar Tarihi. ~ 294, 
Osmanlılar Tarihi ll,~ ı76.) 

23-ı8ı2 yılında Bruce'da, Sunye'den Elbi
stan'a giderken yukarı Aksu bölgesinde Kürtler ile 
karşılaşmıştır. 

24- Kürtle(in fiziksel özellikleri konusunda 
ayrıca bkz. Chantre, ı. Ci lt,~ ı5. kafa yapılan yine 
çok daha brakisefal. 

Zıman 

Koman heye zıman dev 
Peşta here gav bı gav 
Zıman meradayık bav 
Camer rawe bese xew 

Zımane dayık hıngıv 

Dıbırıqe mina ziv 

Zıman ayam av fr şiv 
Reve rawat kıriye hiv 

Hubikin zarave hev 
Jin dıbeze wek leh fr av 

Ronahiye neke şev 
Dilbırin, dılenze lev 

Kom zımane xwe zani 

Dawisti herni bani 

Çav zem, yeke kani 
Bına te Kurdistan} 
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Curuki 

c;; 
--------------------~ 

~~ 

Destana Qam1şe Qiil 
Orta Anadolu'da, özellikle de Ankara-Konya-Kırşehir Kürtleri arasında nesilden 

nesile sözlü olarak olarak varlığını korumuş bir halk hikayesi ve Destanıdır. Bölge 
Kürtlerinin geleneksel müzik aleti olan Bil ür eşliğinde anlatılır. 

Bu güzel geleneğimizin, Bilürvan'larımızın azalması nedeniyle yavaş yavaş 
kaybolmaya başladığını göz önüne alırsak, Qamişe Qul'ın Birnebün'un ilk sayısında 
yayınlanmasının ne kadar önemli olduğunu takdir edersiniz. 

Hikaye 19. yüzyılın başlarında bugünkü Yunak-Çeltik'te Çeltik beylerinin kızı 
Mırc Xatun ile Xınto arasındaki aşkın trajik bir şekilde sonuçlanmasından 
kaynaklanan gerçek bir olaydır. 

Destanı en iyi anlatan Bilürvanlar Azize Osmen'le bu gün hala Aksehirde 
yaşayan Sinaye Suşe köyünden Satoyi KEKO durlar. 

Ape Curuki eseri derierken aynı hikayeden yola çıkrak kendiside olayı şiir 
tarzında birkez daha yazmış. Biz burada her ikisinside yayınlıyoruz. Bu destanın 
başka biçimlerde yazılısını veya farklı bölümlerini bilen okuyucularımızın bize 
ulaştırmalarını memnunlukla karşılarız. Böylece insanlık kültürünün önemli bir 
değerini yok olmaktan kurtarmış oluruz. 

M. Mikaili 

Curuki üzerine 
Kendisini aşiretinin adı olan Curuki ile tanıtan yetmiş yaşlarındaki, dinç, 

heyecanlı, hoş sohbet bu amcayı gençliğimizden beri güzel Kürtçe şiir okuması ve 
konuşmalarından tanıyorduk. BiRNEBüN dergi projesi gerçekleştirme aşamasına 
gelince çevremden yöreye has Kürtçe deyiş, Atasözü, Türkü, Bilmece, Masal ve 
Hikayeleri bilen şahısları arayıp sormaya başladım. Tabiatı ile ilk karşı ma Ape Curuki 
çıktı. 
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Onun yaklaşık olarak otuz yılda -ağırlıkla Polatlı, Haymana, Yunak'tan
topladığı, derlediği pekçok Folklorik değeri yazıya döktügünü gördüm. Şiirlerinde 
kullandığı Kürtçe yöreye özgü anlaşılır ve diğer dillerden çok az etkilerımiş akıcı bir 
Kürtçe. 

Bunları zaman zaman dergimizde. derginizde görecek ve de sanırım keyifle 
okuyacaksınız. Gelecek nesillerimiz Curuki ve onun gibilerini, bu kültür 
hazinelerimizi kaybol maktan kurtardıkları için minnetle anacaklar. 

Ümit ederimki siz değerli BiRNEBüN okuyucularından da bunun gibi daha pek 
çok eser bizlere ulaşır. 

Qam1şe Qül 
Lı gunde sina cirana pez ü naxıra xwe pır bün. Dewletiya kerı kerı peze xwe n er 

(yoz) berg ü zozanan diçerin. Sıvan ü doje (dugajo) du hefta care dıhatın gund, 
zavzeçe xwe dıdin, serı kın ce xwe dışuştın. Ci ran lı bın dare çınar ü sıncan dıcıvin ü 
qale çere , qale eyem dıkırın. Gıli ü gazince xwe jı hevra dıgotın. Dew vedıxwarın, 
tıtun dihavetın hev, pışo dıdan ser heste ü heste vedıjendın. Bi ari pişo cixala xwe 
vedıxıstın, govend dıkışandın, bazdıdan ü ture dılıstin. Bilürvane mezın Azize Osmen 
bı bilüre ava dıgerandın strane deyari meyrem, besa peme, kılama mırce ü xınto 
dıstıran ü avaye qamişi qülledixistın. 

Here mi ro tera namine 
Kumi te mal da bımine 

Eze nıfira lı te bı kım 
Tu qeriniye çeleyi ner newine 

Qamış bilür pıfkır ava 
Kesere dıllı ser leva 

Xuri ye zık denge bava 
H ev veketin bük ü zava 

Mılenge gulike satoye keko, dengbej b ün ü qale qamişe qül pır rınd dızanin. 
Satoye Keko bı dengeki xweş dıstra; 

Qamişe qulo. qamışe qulo 
Çeme hurimiya jorda teye xulo xulo 

H avi n payiz axe şılo 
Teva nebün derd ü kulo 
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Kal ü piran, Zar ü zeç giştikan bi xeşk guh dıdayı ser kılama Mırca bebext ü 
xıntoye evindar. Ber evareSıva n ü doja hesp ü keren xwe sıwardıbün dıçün binde pez 
ü bızınan. Panzdehe Gulane dı feze da dıhat bırın Qusesan hevrıng tüj dıkırın ü 
qusesen bı dest h üner dı sıve da heta evare heşte nod pez dıbırin. Xudane pez heriya 
qer dıda wana. Jına hen dırıstın ü jı bo law ü meren xwe şal-gore çedıkırın. 

Sı ve, nivro kevaniya şive goşt çedıkırın. Goşt zad ü dew lı ser sinıya dıçu sifre. 
Eger pez qelew ü bı goşt derket Axe xelat d ıda ş ı van ü Dojan. Keçık ü jinan he rı 

nurdıkırın, b ış konya ji dadıwand türü torba n. 
Zarakan lı şu ne bı re herıya hur,lıva berhev dıkırın, dıbırın ser çerçi tışte xwarıne 

dıkırin. Peze yoz bı çere dı hefteki da diçu istasyona Polatli'ye. lı vır pez vagona bar 
dıkırın, dıbırın ber kere, Senbol e tene jı sina şuşe her sal bist hezar pez ü berx dıçu 
bazare. 

Dengbejan dıgot Curukan dı çaxa Ebasiyan da jı ber tertele ü zulme Areba jı 
dare Musul ü Sengale barkırıne ü hatıne Malatya Xarput ü Sevase. 

li çiya ü zozana kon vegırtıne gund çekırıne, bı sedarı sala lı vıra bi şunbune; va 
axa piroz jı Curuka rabüye welate Sirin. Dem hatiye devran çex büye jı Asya Navin 
kome Tırkan hatıne Anatoliye. 

Anatali jı wan ra bü nıştıman. Lı rohılate bı Farisa va tım şer dıkırın ü Kürd dı 
navbere da dı man. Wenge Curuka pır dewleti bün, hesp ü naxır, pez ü bızıne wan bı 
hezeran dıhatin hemjırtın. 

Pırani jı wana lsevi bün. Hıneki jı wan jı Zerduşt ü Elewi bün. (Çavkani: 1973 A 
159 Ahmet bin El Yakup bin cafer bin Wahap (F) Tarih El Ya ku bi) Va mance mezın lı 
eşiren canbeg, Pirika, Cıvıkan. Memelan bı n av dıbün; gıştık jı Curuka veqetine. 

Osmani bana hesp ü naxıre jı dest Kurmanca bıstine h ucu me ser Curuka kırın; 
mal ü malal jı dest gırtın gund zozan ta lan kı rı n; xane ü hewşo şewıtandın. Pır men 
hatın kuştın. 

"Pera Fırat, para tir hat" 
Dı navbera çeme seqere ü gola xwe Canbeg disa berev b ün. Manca Curukan lı 

Musul ü Sengale bıgre h eta Qafqasya ü Anataliye bela bün. Hınek jı wan hatırı lı 
Pulathisare runıştın. Va gunda jı wan ra bü navend. 

Mire mezın Elişer lı vıra hatiye kuştın. Mire nü kınco qonaxa xwe lı gunde 
Çeltuke çekır. Mir Kınco jına Elişer bı zore mal ü melala wi jı tev m ale xwe kır. Jı M ir 
Elişer keçıkek çar sali sevi mayi bu ü nave we Mi re Xatun bü. Mir Kın co jına nü diya 
Mırce jı Cihan xatuna delallawıkek dıxwast. 

Cihan xatun bı zara ma ü dergüş dı pa. Cihan xatun jına delal dı ber bari zarok 
da m ır ü Mırca delal sevi ma. lı hınde dapira xwe mezın bü. Sal zu derbas bün, Mırca 
tılbıs ü delal kete panzdeh sal ü notle roye havine dıbırıqi. Roke bı keçık ü bük, heval 
ü hogıra va tev hev daketın bazara Pulathisare; li çarşiye dıgeriyan. 
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Mirc'a delal Xinto ye cam er ditiye ü 
çave xwe hatin hev herdu ji li ser xwe 
çiin. H u ndi re wan da evin peyda bii dile 
wan ket hev. Mirc şune leda çengiji 
hevala bı dest gırt ew bırın ber siya dara 
Çinare ü lı wır runışt. 

Xınto ji mina Mirce be de ii be bav 
bii. Li bajer hesinkar bü. Tevir, tevşo, şur 
ü çakuç çedıkır ü dıfrot. Ew jı lı cem kale 
xwe Hewedi ye zana mezin bıbü ü xorte 
camer telay rıhane mina şüre Amede 
diçülısi. 

Çırçır ket nav bajar ü gundan hale 
evindaran gişdera hati bıstin va hala 
heval ü hogiren guhbıs hevidıkırın. 
Hewedi bang Xınto kır, le pırsi, hosi ü 
şiret kır. Tazır kır qıse ü gotine defer 
nekır. Sere Xınto mina çiyaye Cudi bı mıj 
ii duman bü ü lı Mirce veneqeti. 

Mir Qınco dıxwast Mırca delal bı 
paşaye Qonye va bizewıcine ü Mırc a 
bekes va qısa jı deve jına mir lı damariya 
xwe bıhıstibü. 

Hefteki vırda xew dı çave weda tu ne 
bii. Jı fediya neweri va qıse Xınto ra bı be, 
pırr dıtırsi. Xınto got eze lı ve riye da 
bımırım ji lı Mirca delal venaqetim. 
Rojeki Mirc ü Xınto va deste hevdu gırtın 
revin lı orte wendabün. 

Çün Çiyaye mengale şıkevte 
Kevokan da xwe veşartın. Roj derbaz 
bu n, eskere Mir Notle neçirvan lı Mirce ii 
Xınto digeriyan. Du hefte ketın navbere, 
nan ii buxuka evindar a teva bü. 

Xınto axze çemen lı gunde merxe 
pismame bave xwe Ape Mıço rudınıst 
Xınto ü Mirce va eniya xwe dan. Çem 
diçün gunde merxe. Reda Xınto jı şivana 
nan xasti şivanan got: 

Mıço lı pış leşkere Mir reviye xwe lı 
gunde çiya veşartiye ü panzdeh roje 
çuya nake. Birbange kur xınto ii Mırce va 
xwe gihanden sazi hurmiya. Gider qamış 
bü nav qamış da şünek zıha ditın, Le 
runıştın ü bina xwe dan. Gideri sez av ü 
heri bü. Ve şeve rojeki sıbe rabün ser 
xwe. Mırce got, lo xınto tu here gunde 
merxe jı mera nan ü xwerine bıgre ü 
bine. Eze te lı vır bıpem. xınto jı Mırce 
xatır xwast, kete re çü. Riya gunde 
merxe nivi kır, pera sıwware Mir dıhatın. 

Xınto xwe nav dara da veşart. Leşkere 
Mir peri re lı ser kaniye Hanıskan 
dawwıstın. Mola dan hespen xwe u laf ü 
ka kırın torba, bı sere hespan xıstın. Heta 
ber hevare leşker giştık bın siya dare da 
runıştın. Bina xwe dan ber xwe. Ber 
evaredisa hespen xwe siyar bün üçü n. 

Xınto n av darıstanda derke ü kete 
re. Nive şeve çü gunde Merxe. Dere mala 
Mıço kuta. Jına Mıço, Besa bedew denge 
xınto naskır ü lı deri lı xınto vekır. Xınto 
rawwırt hundıre xani da runışt. Besa 
bedeww hal xatıre xınto pırsi. Bese je ra 
şiv ani dani ser mase ü hawan tıji nan ü 
xwann kır ü da deste xınto. Bese got • Lo 
bıra mesekıne here·. Zava ket re bı lez 
dımeşiya ü dıbeziya. Gaveki zu xwe bı 
Mırca delal xine. Mırc sıbe heta evare 
riya xınto payi Mırc bı tırs runışt şüne 
leda çılmaş dıbu. Paşe xwe va nışkheva 
hılfıriya, nive şeve bü. Bırek Beraz bu 
hive roni xwe dabün enber Mırce. Buka 
delal nızanıbü çıbı ke. Pır tırsi lı erde 
gılmıtek ax ü kesok hıla, avet berazan. 
Kuviye hov tevhev erışi ser Mırce kırın. 
Xınzire gıri mezın, canga, dırane xweye 
pij ü tij nexqa bekese xıst. Mırc cırıfi ü 
nal i, bexut lı ser erde ket, heta sı be can e 
sor ü sıpi xwin le heriqi. Xwin xenda kır. 
Mırca canı k nav cilda can da, çü behişta 
evindaran. 
Xınto jı gund hat, şuna ku Mırc le runışti 
bu. Buka delal nedi. Bang kır, dora xwe 
da çex bü. Geri ü beziya, ne dengek 
bıhist, ne ji Mırce Xuyanikır. 

Lı jere çeme hurmiya aşe ave hebü. 
Çu xıra aşxan Sexedi derket ber deri. 
Hale rexi pırsi. Xınto barıji gıriya. Got, ez 
çü m gunde Merxe nan ü xwarine binım. 
Mın Mırc lı nav saz da hişt. Ez lı gund 
vegeriyam hatım, mın ew nedi, nızanım 
çı bıkım. 

Swedi got xwarziye delal sıbede ro 
qasi bejne mereki bılınd bü, nezik 
erdekite Mırc hiştibü, hılkışe ciyek bılınd, 
kijan dere meş ü moz, vızık kom bün, fırin 
ü venıştin lı xe mezeke nav heriyeda 
wenda nebüye, xıre tuye lı ıma jına xwe 
bıbini. Xınto şunda vegeriya disa ket re 
bı lez çü. Aşwan Swedi hınık hınık lı du 
Xınto dıçü. Xınto gihişti ser saze ro nu 
hıldıhat. 

Rasti, çep mezekır hele raste, sed 
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metro peşta hundıre saz da meş ü moz, 
vızık notle gılele ü bılındiye mınare qi 
şune h'lda radıbün disa we sune 
vedınıstın. Xınto weda beziya çü ü nav 
pus ü pelexta Mırca delal dı n av xwin ü 
heriye di. Brezan Mırca tılbız n av sezda 
pelıfand ü kustibün. 

Xınto şune leda be xut erde ket. 
Aşwan Swedi beziya gihiste, dev ü ruye 
wi sust. kete bın çengen wi ü jı erde ra kır. 
Men jı eş hatın cenaze Mırce jı hundıre 
heriyeda derxıstın, bırın hında e~ Jına 
Swedi bejna Mırce a delal ser texte 
mewsane suşt. Suna kefen lı bervanka 
we werdan. Mırce cındi kırın. Gore ax 
avhetın. Seruber lı seri zınarek nıç kırın. 

Lı Pulathisare Mire xwinrıj zanaye 
mezın, hewedi fetısand ü bır merıv avet 
hundır xelqe gundi bajari mina leh 
herıqin hatın. Cenazeya nemır rakırın 

gorn bı çiçekan çemılandın. Xelke gund 
ü zozanan beref dor serok Mıço bü. Bı 

hezaran camer ü xort lı dev serok meze 
dıkırın. Qıse Mıço ji vanra bü zexon. 
Mıçoye camer peviste yek yek xwandi, 
kom tevhev bü qurmuçk ü erisi ser mire 
xwindrıj kırın. Serok Mıço roj ü şev ber 
qade mezın geriya hawar qast. Nıskava 
deng ü seyinek hespan keti guh. Mıço 
dor ü pas xwe meze kır, axze çepe hespe 
kurnet şune leda ax pekol dıkır. kurnet 
neye jare. 

E be zin ü be hefsare 

Camer çu hınde kurnet stuye wi 
mısta. Bı tel ü bujiya va gırt, hılbazda 
mıli tazi, sur kışand eriş ser Pulathisare 
kırın. Bı hezerandan du wi. Deriye qelaye 
hılbışt. Peştare Curukan, Canbeg, Ma
malan, Mırdesi, Rerşiyan, Sexbizeyniya 
gıştık buna yek. 

Tevhev zorbaz gırtın. Leşkere dıjmın 
sur ü mertal avetın, revi. Ser em re dad ü 
zexone, seriye Mir Kı neo bı sur jekır. Mıço 
kırın serok. Xelk lı şelpe mezın xılas bü. 
Xudaye mezın lı wana razi be. 

Kurdistan e runıstin Med 
Sur ü mertal hılgırt rawat 

H ol e dı n ye kurmanc zaza 
Jir saware hespi beza 

Dirok nıvisand Gor ü Soran 
Ew Mitani lawe meran 

Sün ü welat ajotın Lur 
Dıjmın bi monc Loristan xwar 

Kurdan Islam qebul kın n 
Lı rından ra sün çekırın 

Cot ajoti, xani çek ir 
Teji rısti hı ri şehkır 

Sam ü Bağdat büne seri 
Tıji kırın kod ü beri 

Dad ü zexon hole wenda 
Avet stü merıv bende 
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Hut ü pızek gerin be pan Nerin çaven, nedi armanc Be xwedi be welatın 
Talan bün gund, kuştıne can Deste dıjmın, ew hevirganc 

Welat şewti ar ü peti Osmani ra bü destbırak 
Beziyan meşiyan bo pergal 
Xuyakıri çiya mengal 

Ku rm ü kul i gav gav hati Sınge kurdan xısti tırek 
Lı Malatya h atın vıra 

Epasiyan halif Mansur Kurd kırın bist ü heşt keriya Dest dane h ev xwuşk ü bı ra 
Wan xwe nedi derd ü qusur Holhol ü zerketi beriya 

Çiyaye Mengal kon vegırtın 
Eba Muslim, Mansur kuşti Curukan pır hesp ü mehin Jine canık, mere xurtın 
Xwina camer gul vehışti Dıjmın goti kurdan durxın 

Sina şuşe runışt meşi 
Di taridakome kurdan Pez ü naxır hesp dest gırtın Avay kurmanc rıstın teşi 
Qe nehati paşye derdan Zar ü zeç ferat ra bırtın 

Govend kışand mina Varto 
Welat Musul, Sincar, Sengal Şah ü sultan, serok bün hut Xwe xemıland kal Urarto 
Ax ajotın, unandın mal Xişil de ser, qün derva rüt 

Rojhılat hat, rındi xasti 
Kon rakırın barkın n tışt Cam er ü jir sınge ket tir Sun ü ari n n av Gawesti 
Sıncar şengallı du xwe hışt Zana m ırın wenda bu n jir 

Deşta canbek ş un u welat 
camer u jir sınge ket tir Rawat h elli, xelat welat Cotkar şıvan gerin rawat 
Stüye wan neqeti n ir Pera ferat, para tir hat 

Hundıre wan ne gırti zeng 
Selpa tevhev hati hayra Musul, Xarput çiya şengal Ken ü guşet listın bıheng 
Kundan hılkışand şuna teyr a Canbek h atın, gaze mengal 

Hogır deste hevdu gırtın 
Kon vegırtın gaze xarput Per gole xwe axzek seqar Zevi çın in behder hertın 
Welate ğenc bajar melit Nedıweri dız u bınar 

Çiya welat pan u tujın 
Coş rabırtın bı seden sal Wır Malatya, vır Heymane Jeri pivok, jori mıjın 
H ın ek m amın, h ın ek ji xal Reda mı rı n hezar can e 

Pez u naxır çeri zozan 
Seddad, merwan dirok bu rez Reda: Ce ü genım çandi gazarı 
Dıjmın xıland bela kır fez Lı ser dewse Kayseri 

Dızan dıxwastın seri Kon vegırtın gaze bılınd 
Selehadin, serok sultan Hat zıvıstan vegerin gund 
Zıvıri çu dem ü dewran Lı kurda xastın zer u ziv 

Ro bırıqi vebu hiv Tewn u na nd, hacal ü çav 
H ın ek Sexın h ın ek axa Lı govende da xwaş avet gav 
Nebün qurmuçk, negehşt çaxa Jiran bazda hate vır 

Şev jekırın d use kur Dayık goti çirok u qal 
Bone ol e revin lı hev Zaru zeç va derbas bu n sal 
Bün qırefok nevetın gav Yozgat şuna çeriya 

Xwarın xwine meriya Tıri şıven guş u guş 
Aded heli, man c bu n qedi H iz da dagırt tomast ü tırş 
camer u jir dılda fedi Keçe lawo zu bajo 

Lı du mın kuştın dajo Guzık pırpal, pivaz, gızer 
Turan, Iran tım listın şer Sewte xwe xwaş, can goga zer 
Mıli kurdan disa nişt bar Pez u mange çu mehın 

Jer beref kın jor dexın Keçık u bu k, cam er zava 
Kurdistane şex bu ldris Blurvanan gerand ava 
Pır mezın mire Bıtlis Roj ü hiv xwaş h ılatın 
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Hesın kuta ü na nd bajar Notle teyran baş fıri çü Berefbüye kunte dızan 
lı m ıle jar lenışti bar seroke ğenc nexazen cu Mizarı kışand, deste huzan 

Dengbej stran, cıvin evar Qıncoyı xwinrıj Alişer kuşti Jina Alişer büye xastek 
Nan ü nimet hevkırın par Bejna delal xwinda hişti Bona kurmanc bı bın destek 

N ıç kır fıki, xuşi kani Dewran çex bü ayam tari Roje qenc çü n meydan tari 
Çü k ü mezın aded zani Meji westin, şelpa bari Xelke kurmanc d isa zari 

H u ri segar, hışk xuşin cem Mir Qınco Cihan hılgırt, bır tışt ü mal 
Gelbarı çekırkani avzem Jına del al jera be mal 

Sultan haj şand, tu mm ra pıl 
Ciran lı h ev hacet ani Dest bı mm de em hevdın mı i D ın e çex bü dem çüye zu 
Seri bılınd armanc zani M ir benişte dıjmın dıçü 

Qınco ra şand şur ü ferman 
Buke delal genn bı zo Ziroy mezın tım m eti can Qınco law xwast bı rı k ü zori 
Xorte ricailistın rexço Cihan bizare hundır xuri 

Qe n edi ri li çave şıl 
Cot ajoti bergan şıvan Rı k ü doze qerısand dıl Jına qenc hut ra bü jin 
Revi hati gunde m ivan Eşi kezew nıske mezın 

Deste sultan hut büye lol 
Mivan perest pırse i eva Wan dıxwasti heroj holhol Mırce delal qe ne hewi 
Va adetan dayik bava Dayik mı ri, mırc ma sewi 

Komi xızan xüz buye pışt 
Hılgırt fırot parxane kar Jar ü bekes pelıfand hışt Zayi bed e w dergüş kı ri 
Pır ü hındık tev zarok xwar Çave belek be fer neri 

Qasre bılınd unand lı gaz 
Mir Alişiir Miya doti dayi beraz H atın d ın e cotek derguş 

Cihan çü gorn, ket diları eş 
Rınd ü zexor hıldayi jor Gen im ceh gırt nehişti tışt 
Zana camer cıviyan dor Zarok sewi jın be m er hışt Mırca cındi mayi sewi 

Xemla Alişer qe nehewi 
Comertiye notle Hatem Gundi bırçi, benane kom 
Cameriye Zali Rustem Dad ü rawat lı hole com Zana hertım çü erzan 

Be dıbıstan m eri nezan 
lı zana ra ew bü sultan Bo pexilan zıvırin aş 
Dest gırt ra kır, bekes xızan Gej bün merıv, püç mayin h ış Here miro tera nemine 

Qumi te malda bı mine 
Koma Kurda n avet gura Zılm ü rı k pij kı ri hırs 
Can ık, xuşk bün camer bı ra Unand, çe kır stü ra rı s Eze nıfıra lı te bı kım 

Tu denge çeleyi ner nebini 
Kurmancan ra heş ü çav bü Dest xelk gırtın zevi ü xan 
lı welat ra guh ü dev bü H eka mırişk, berxe şıvan Mırca Bedew 

Seri bı lı nd Behrame gor Bejne merıv bın n tıji Mırc pıjıqi bı har h avi n 
cenge xeybon ew are sor Dız tım listın gıriz rıji Pesır hekın kelmısk ü bin 

Mir Alişer çuye neçir Welat revin hogır ü rı nd Cındi bedew, delal ü şeng 
Dıjmın pışte xıstiye tir Kufıfın jar, şewitin gund Bej na dırej, bazın pıteng 

Rındü cam er kı rı n gori $eren camer zar ü zeç m ır lı avzeme vexari av 
Heval, hewej, hogır lori Mıllet derıs, stü xwari nir Bıske dırej belekin çav 
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Bejna çeleng, pozi pije Xewn ü xılmaş, hevi dur e Mir lı wan geri, bu neçirvan 
Dıli evin seri mıje H u ndır da jan, d ıl xıst tire 

Dıle rından keser ü başi 
Zımane xwaş qıse dıgot Pırs dışandın hevdu ditın Rabırt roni, teye şevresi 
Tev pışgoriya mange dıdot Bejne pivaj, hezg fırotın 

Xınto cam er hogır yar bü 
Seke gerin berbi ü bük Hati payiz, rabırti sal Çek lı nave xwes siyar bu 
Bırüye kıl, sorın nenük Mı re ü Xınto nehewin mal 

Gunde Merxe: 
Keçık ü bük tevhev gerin Hewedi: 
Dı li sıvı k, hışk hılfırin Gunde merxe Hurriyan dur 

Hewedi hal hogıra bıhist Reya dırej zınar ü pur 
Mı re ü xınto, çav hatın h ev Tevdayin ri ş xınto zu xwast 
Hellin h u ndır, nelivin lev Ewra qurmıji rabırtı tav 

Va lı me ra nexe xiyal Serok Mıço, pısmame bav 
Mırce gezi panzdeh nedin Peşi şirin duye xwe tah i 
hat pivaje, xwasti evin Sev derbas b ün pıra ü gaz 

Merıv bı dews re ra xwe hes Deşta çeman heri ü saz 
Nıqıti dıl hezg dı resand Jar bu genım dewlemend aş 
Çave bel ek sıl af dışand Çeme sel u rust qamıse 

Guhe xınto guj ü guj e Pus ü pelax riçık rıse 
Çiçege sor, jiyan dayi Ciya Cudi seri mıj e 
Çave xastek lı du mayi Rek ü qulıng, ordek qaz ın 

Hewedi kal henjıri dı i Pine pır xofgı berazın 
Ricale ru giyaren çü Jore çi ya, jer çe me sıl 
Sosban sandi, pırsi hıl pu Gıjgılok da jiyan bıji 

tu hatına cu rı kan list Çem çü hemze hogır rıji 
Sosban qıse emcırt hedi Xort qurmuji, reya m ın rast 
Mırca del al sermest qedi Hışk herıqi xul ü xule 

Rinde mezın çüyin zani Ezman vesart qamsi qule 
Kal Hewedi, xort n av Xınto Qıse zana, fırın bani 
Bınate ma ne, şün ü kunto Aya m pır germ tım axe sıl 

Xınto Mırci! revand: Tawa qelbe, raxısti cı i 
Xınto kiye: 

Mırca delal singe da ar Mahluqat gı n av qırş heji 
Xınto sewi lı h ında kal Go Qonye ra xwe na kım par Tik ü tawa h ev dımıjı 
Ketın rez e çune bi st sal 

Canike go erne hev ın Mı re ü Xınto n av sez runışt 
Cam er suke d ıkan ve kır Jı mire xwin rıj bırev ın Moz ü vızık rehet nehişt 
Hesın kuta tevşo çekır 

Xınto peça sur ü mertal Roj çü ava n hati evar 
Dıbıstan qelem xwandi Bırıqin kın c, son n seka i Xınto listibi guhe gar 
Tışti neçe jı dı i dawşandi 

Lı dür maye bajar ü gund Bır ü hivın i eve sor sıl 
Pi vemastın, h ısk aveti gav Wan ra helin çiya bılınd Ax bü balgi, ezman mıtel 
Sor axefti, hıngıve dev 

Pesta gerin bük ü zava Mırc vencaqi xwe xwe tırsi 
Keti dı la xastek xüri Evindaran mal bü ava Gunde marxe, xınto pırsi 
Dıke sıbe xwe dıgıri 

Xewa seva çavan nedi Xınto here tu bine nan 
Mir dewlemend, çiya gır e Hezg ü fınca bu ne qedi Dare zurin denge xopan 
Çave belek neçün jı bir e 

Heftek zu çü teva bü nan Henber listın rek ü gusi 
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kesare wan nan e tısi Xınto gund hat nediye şün Gorn kolandın lı peri eş 
Beziya bang kır, xızan bu din 

Jına delal n av sez m ivan Bej na be gan dırej wıra 
cam er canı k veqetın gan cam er dere s az ra bezi Bı rı n gorne ser du dara 

Juni westin, zana bu xazi 
Xınto çü gund: Xınto keti beheş_ be xut 

Xızan dılziz, korfan fedi H ev veqetin cındi u cot 
Xınto meşi hılkışi pal Çu hınde, aşwan sıwedi: 
N av sez mayi mırca del al Hewedi kuşbn: 

N içi d ıli xastek derzi 
Gunde merxe tene ropi Mal tıılbışi, şewıti pozi Mir hılkışand xani u mal 
Ş ur dı desta, tıfıng ser pi Zindan tıji hogır heval 

Mırca tılbız n av sez w e nda 
Xınto revi n av daristan Bona tıştan ez çum gunda Pi gıredan bend u warıs 
Xwe veşaıti çav u destan Merıv h elin zar u zeç tırs 

Taxe bang kır, tu ne cındi 
Gehişti merxe şev bu tari Nızam mıri, nızam zındi. Gund u bajar xwinda hıştın 
Male mıço kuta deri Rınd u cam er, tevhev kuştın 

H u ndır peti dıli zize 
Bese goti: "Lo kiye ew· Qıse aşwan qe nabıze Zana kutan, çoke zoxal 
Deri veke Besa bedew Xeniqandın Hewedi kal 

Aşwan Siwedi: 
Denge xınto naskır zani Behr u navi heqiqete 
Xwerin u nan jera ani Sıwedi got, xorte cam er Çem çu hınde, muhabete 

Tu mı n mezke, bıke guhdar 
Nave Mırce hilda pırsi Mezin zana wek u şer bu 
Besa bedew, qıse tırsi Tu meqere şu n u dore Pııtuk tışand, zere zer bü 

Mı re ku hışti, here wıra 
Bese ani hıngıv u mast Jın vemııti çave gel şıl 
"Lo zu here." ri ya te rast Sı be rojhılat h ılkışe gaz Daynın gorne, çiçek u gul 

Rabün vızık, venıştin moz 
Mırc wenda bu: Mıço: 

Wıra mezke tü le m hebe 
Bırıqi hiv dengek qiri Mahluqat hov, haji xwe be Miço hewar Yezdan xwasti 
Mırca rıcal, hışk hılfıri Xwede mezın jir paresti 

Xınto çü nav sez: 
Bire k beraz hati vıra Welat beroş keli rıji 
Cıwangayi xof notle gura Xınto d isa çuye n av sez Singe merıv, bı ri n tıji 

Bu n gijgılok vızık u moz. 
Pırçe direj, dırene pij, cam er lı xwe h atın pırsi 
Mırca bebext tırsi bu gej Jı meş u moza ewr bu tari Çüyin zani qe netırsi 

Jerva rabün jor da bari. 
Del al tırsi avet qılmıt Mıço hale mı ll et bisti 
Kovi newqe xıstiye pit Xınto bezi, wi diti şün Çiya geri deştan rusti 

Mırc mıriye, zava kır şin 
Dırine kınc bejn xwina sor Poren dırej guhanda gıhar 
Pesir bırin, kewıji zor Bejna delal, xwin heriri Rawııt çi ya çe m ii gewar 

Siwedi rı nd, hındur xuri 
Ro hılati, ax ger m ii ar Jir ii peywan hati Mıço 
M eş ii moz xwin sor xwar Mırc kuşti kovi ii guran Singa camer pal ii pırço 

H eri ii xwine hılıstıran, 
Xınto: Şelpa mezın tu ne dewar 

Lı h ev çave bel ek ii baş Hazaran ra mıço serdar 
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Salan vırda komkıri cat Keti bejne dıjmın xuri Xelk gı tevhev, beden bii yek 
Dewlemend fınd, kargenn sot Pug ii bahoz, ser evr fıri H ev qehvi, sor ii bel ek. 

Xelke son d xwar n er ii me ko m Can h esp sı w ar va Mıço bii Du sed cam er dızi şandi 
Da yi n dest xwe kaliiç ii zom Şune leda kurnet hılpu Pewist e w an ye k ye k xwandi 

Xuşi menv, xışil xali Pekol kır ax. gemi xwe cu Camer ii jir ketın bajer 
Serok Mıço xelk dıqali Bızmel njand gehişt menzil zii Peştar xınto, b rus k ii ar. 

Mıço are rawat d ada Nıng seklawi bırıqi pırç Bajar da pır hogır heval 
Sitüye M ir ra wans b ada Çiya hılbiin zınar ii quç Sıbe bırbang, se sed mertal, 

Hespe lwmet: Pulatilisar Teyr şur h ılda kurnet fıri 
Notle şeren, dıjmın neri 

Çiyaye zagros xuri daket Qela bıhnd pulathisar 
Xuriye sor kırnet derket Dore tıji dırik zınar Tewer kır n m, hev xıstın gur.z 

Bırc hılbışin, ne gırti der.z 
Van urmiye lı qolan hat Çem henqi xuşi kani 
Geri aras, dicle. li rat Holhole m ir, zulum ani. Hezar hatın henber ü hev 

Leşkere m ir leketi rev 
Suphan cudi, mengal gav gav Bı re dawıstın h paş ii peş 
Seri munzur vexwari av Kınc unandın bı hime res Zahm revin, kor ii kendal, 

Meydan tıjı bejn ii mertal 
Muş, Malatya dewse xwe zav Çeme huriyan dore geri 
Şere xoybun dıkenın çav Do re qela av ii h eri Daxıstın jer, hat hole mir 

Henber mıllet bej n bii hevir 
Seri çe kur guhe kenc şut Deri qela hesinpulat 
Nuh ra heval wi tufan d it H und ır runışt hute welat Xelk peş qasre h uz dawısti 

Hut çılmısı,lev alesti 
Eba Muslim, nişt pışte rut Şer ii çeng: 
Çaxa wırda dibezi rut Deşte kurmanc Mıço ye jir 

Mır pır leşker ajot hole Seri jekir zexon bü şur 
Zerdust mı Ili kehel nışti Bajar gerin bı holhole 
Gund ii bajar dum xe hişt Kurdan tevhev hılgırti şan 

Şarap vexwar, şor goti lez Ş üre wan ra mayi meydan 
Hespe reş poz da bınışti H atın cenge gundiye pez. 
Pexil revin, hındur şuşti Qamşi qulo, qamşi kul o 

Ew mzanın şere bı kin Çem henqi derd ii qolo 
Bırca belek kasr ii xani Xwine wan h erde rokin 
Kurnet listi pe ü pani Roj şevquxi xul ii xulo 

Zar ü zeç gı dıltiye mını n Qe roj nedi axe şılo 
Boze rewan weke ca ni Seri Mıço, mın ra bi nın 
Guhder.z gerand, Rustem hani Qamiş biliir pif kır ava 

Deri ve bu leşker derket Kesare d ıl h ser lev a 
Deve kurnet bizmel xazi Gernar rabii, toz bı serket 
Jana sınge nexaz der.zi Xuri ye d ıl bang kır deva 

Xellc H ev veqetin bu k ü zava 
Notle bırusk deşte bezi 
Erd ü ezman tevhev hezi Roj ü şevan ku rm ane meşin Qamiş kul o qamişe kul o 

Gund ii bajar du hevweşin Teva nebün derd ii qulo 
Piroz qem çu,lı dur nıheri 
Riya direj kın kır bıri Serok Mıço bayrak derxıst Curuki 

Deşta canbek her xwe raxıst 
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Boyre 

Boyre boyre kure boyre, 
Boyre boyre çavreş boyre, 
Xas hername dar e viye 
Jina eskergel gi vaviye. 
Çiime paşan ncaciye 
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Dılgırtım 

Nuştigim lever nane, 
Kilikim hatiye jane. 

Min go merdun, xılasvıkırda eskeriye 
Boyre boyre çavreş boyre 

Doktor doktor gerdendin em, 
Vit ilace tu remezane 
Remezan kure gulıke 

(lı Heynıane hati strandın) 
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Lem kırde fend il fındıke, 
Dı! gırtım le sezde sali, 
Gıre le rnıda kokil dali 

(Gunde Koseebdale Heymane) 
Derleyen: Curukl 
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Hüseyin Kalaycı 
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Karanlık günlerde doğduk 
Aydınlığa aşık olduk 
Aşkla yanıp ışık olduk 
Kıl olur sandılar bizi 

Ateşlerde çiçeklendik 
Sevda ile ateşlendik 
Su döktüler alevlendik 
Sönecek sandılar bizi 

Fidan ız halk ormanında 
Büyürüz aşk yangınında 
Olgun meyve çağında 
Yanarı sandılar bizi 

Yasaklandı türküleşen sevgimiz 
Kardeşız diyen dilimiz 
Bayrak bahar renklerimiz 
Susarız sandılar bizi 

ısavgaya kalbirnizi kattık 
Olümden yaşamı yarattı k 
Biz güneşten yaratıldık 
lşıksız sandılar bizi 

Gün biziz, biz güneş iz 
Sevdayla yana ateşiz 
Bütün halklarla kardeşiz 
Sevdasız sandılar bizi 

Biz eşitlik duasıyız 
Biz insanlık davasıyız 
Biz kardeşlık bayrağıyız 
Duasızsandılar bizi 

Tarihin altın sayfasından 
Halkların dostluk dünyasından 
Mem'le Zin'in sevdasından 
Sil in ir sandılar bizi 

Aç., sefil, çıplak 
Paslı zincir taşıyarak 
Dörtbaşlı canavara tutsak 
Kalırız sandılar bizi 

Halkiara dostluk sözümüz 
Barış için ölmüşüz 
Savşsız dünya düşümüz 
Rüyasızsandılar bizi 

~iz baharın ruhundayız 
Qzgürlüğün yolundayız 
Olürüzyoldan dönmeyiz 
Dönerizsandılar bizi. 
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M. Özgür 

Kutluhan'da 
Maistro 
Haydo'dur 

Bu yazımda, zılgıtlarımızın (tnm) hiçbir 
zaman yok olmadan yükselmesine katkıda 
bulunan ve düğünlerimizde Kürt gelenek-gö
reneklerinin, müziğinin, meydan tiyatrosunun, 
halk oyunlarının, kısaca; folklörünün yaşa
masında, gelecek kuşaklara aktarılmasında 
büyük rolü olan, Kutluhan (Kutlıcami) köyünü 
ve onun gerçeklerini tanıtacağım. 

Kutluhan'a defalarca gittim. Bana hep 
ezgili bir ortam gibi geldi. Dağların arasına 
sıkışmışlığı, yoksulluğu, beni hep gördüğüm 
Kürt coğrafyası'na alıp götürdü. Bunu kendi 
köyü m de, çevre köylerde hissetmezdim. 
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Kutluhan'da melodik bir duygu sarardı 
beni, heyecanlanır, tanıdığım sanatçılardan he
men bir klasik eser çalmalarını isterdim. Kutlu
han; Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı 40-50 
hanelik bir yerleşim birimi. Haymana'ya 35, 
Ankara'ya 75 km uzaklıktadır. Köye Ankara'dan 
Burunsuz köyüne kadar asfalt olan yoldan ula
şılır. Anayola 3 km'lik şose yol ile bağlanır. Adını 
yanındaki cami ve tür be harebelerinden alır. (•) 

Köylülerin geçim kaynakları az da olsa; 
tarım, hayvancılık ve bunun yanında en önem
lisi de sanatçılıklarıdır. Erkekler, Mayıs-Ekim 
ayları arasında bölgede yaşayan Kürt toplulu-
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ğunun düğün törenlerinde müzisyenlik yapar
lar. Çalışma alanlan Cihanbeyli'den Bala' ya, 
Kulu'dan Yunak-Haymana'ya kadar geniştir. 
Ayrıca, bu işin uzmanlan Ankara'da düğün 
salonlannda ve müzik stüdyolarında da çalışır
lar. 

Kutluhan'da erkek gençlik bu işi daha ço
cukluk yıllannda öğrenmeye başlar. Melodi
-ritm-yorumla sanatçılıklannı geliştirirler. Bu 
dersler pratiktir. Evde başlanır. Kulu-Haymana
Cihanbeyli çevrelerinde Kutluhan'dan sanatçı 
getirmek bir kültürse-viyesi belirtisidir bence. 
Eğitim-öğretim oranının yüksek olduğu köyl
erde gençlik Kutluhan sanatçılan olmazsa 
düğüne katılmayı istemezler. Bazı köylerde Kut
luhan sembolleşmiştir. 

Düğün yapacak aile ön- ce karar vermişse 
Kııtluhan'a gidip sanatçılada pazarlık yapıp 

anlaşmak zorundadır. Kaparo ödenerek iş 
bağlanır. Kutluhan'da bahar ve yaz aylan cıvıl 
cıvıldır. Sezona iyi başlamak için müzik aletleri, 
parçalan yenilen ir. Müşteri beklenir ... 

Kutluhan'a gittigirnde hep hareketlilik 
gözledim. Anayoldan köye dönüldüğünde 
aracımızı görenlerde bir hareketlilik gözledim 
hep. Köye yaklaştıkça herşey netleşir. Duvar 
dipleri, köşe başlan, merdivenler, çeşme başı, 
yol kenarları müşteri bekleme yerleridir. Koşa
rak yolumuzu kesip konuşmak isteyenler hep 
oldu. "H un bi xer hatin. Em ji wera werin. Ez ü 
hevale min xaş ledixin." vs sözlerle bizimle 
anlaşma yapmaya çalışan insanlar oldu. Sordu
ğumda bu işlemin gelen herkes için yapıldığını 
söylediler. Müşteri kazanmanın bir yoluy
mu~Kııtluhan'da uzman (bana göre zurna çal
mada, dallannda ünlü Mozart, Beethoven, Arif 
Sağ, Orhan Gencebay gibi ünlü) HAYDO'dur. 
Yaşlı kurt ünüyle Iç Anadolu Kürtleri arasında 
çok iyi tanınır. Son yüzyılın değerlerini zurnasın
dan melodik birsevdayla yaşama bağlar. 

Haydo bana hep Kürt klasiklerini hatırlatır. 
Meme Alan, Meryem Xan, Cizrevi kardeşler vs 
Ondan Iç Anadolu Kürtleri'nin klasikleri olan 
"Kamişe Qül, Vay Wane· gibi eserleri dinledi
ğimde, özgürlüğün doruğuna ulaşılması gerek
tiğini daha iyi anlamısımdır. Haydo kendisinden 
sonra yerini dolduracak kadroyu oluşturmu~ 
Oğulları ve yeğenieri bu isi 30 yıl devam etti re
bilirler. 

Kutluhan'da çalgıcılıkta büyük rekabet 
vardır. Türkiye'de piyasaya çıkan kasetierin 
müzikleri hemen algılanır ve reperetuarlanna 
kazandırılır. Zurnacılar bolca egzersiz yaparak 

hünerlerini geliştirirler. Son yıllarda yoğunlaşan 
Kürt müziği çalışmaları bu insanların repere
tuarlannı büyütmüştür. Klasikierin yanında, 
günümüzde çıkan tüm kasetierin türkülerini 
hemen çal m ayı bir görev bilirler. 

Kutluhan'da maistro Haydo'dur. Omo, Uso, 
Aydın, Ali, Haso bu işin başını çekerler. Bu ins
anların çoğu alkol alırlar. Iş esnasında alkol 
alınca h ünerleri daha fazlalaşır. 

.Sanatçılanmız, gittikleri yerlerde 3-5 gün 
kalıp, müzik yaparlar. Ilişkide olduklan insanlar
la, özellikle gençlerle. içiçe olurlar. Geçmişin 
sevda türkülerin i, uzun havalan ve halaylarını 
gençliğe aktarırlar. Son yıllarda siyasal içeriidi 
ezgiler artmış ve sohbetlerde yer almıştır. Bu 
işlem her alanda (gittikleri köylerde) devam 
eder. Böylece geçmişten günümüze bir köprü 
kurarak kültürümüzün yaşamasına katkıda 
bulunurlar. 

Bence. Kutluhan sanatçıla- rının önemi 
büyük. Örnek verecek olursak; Bala'nın Sofular 
köyünde halkın kültürel değerlerini bir sonra 
gidecekleri Cihanbeyli'nin Gölyazı kasabasına 
taşıyabilmektedirler. Sofular köyünde yaşanmış 
bir sevda ilişkisinin anlatıldığı türkü, bu yolla, 
başka bir alana aktarılmakta ve kültürel birlik 
ve heyecan korunabilmektedir.Kulu Karaca
dağ'da oynanan bir halk oyunu, bir sonraki işte 
müziğiyle ve figürleriyle gençliğe aktarılabil
mektedir. Bunu, defalarca, canlı olarak 
yaşamışımdır. 

Iç Anadolu Kürtleri; özellikle Cihanbeyli
Kıılu-Bala-Koçhisar-Haymana Kürtleri, Hay
do1arın, Ali'lerin, Omo'ların, Hüso1arın kolay 
yetişmediğini unutmamalıdırlar. Onların yaşam 
standartlarını yükseltmek ve onları kendilerin
den birileri olarak görmek zorundadırlar. 
Onların; 3-5 günlük bir dost değil, tarihsel 
bağlarla bağlı, dünleri unutturmadan yarınları 
hazırlayanlardan olduklannı bilmeliyiz. 

Bu yazıyı kaleme alırken, Haydo'nun zur
nasından ·wa çi gundi di korte da" türküsünü 
çaldığı nı duyar gibi oldum. 

(•)K.atlahan; kesin imar tırihi bilinmiyor. Cami ola
rak inşa edildiği mihrabından bellidir. Yanmda yatırlann 
oldu~u söylenen mezar vardır. Çevresinde çok eski bir 
mezarirk vardır. Efsaneye göre; yatırların yanına cami inşa 
edilir. Astü hıpatı!ır.l~er bitince caminin üstü kendiliğinden 
açılır. caminin üstünü örtme işi 3 Kez yapılır. Sonuç aynıdır. 
Yatırlann buna izin vermediği söylenir. Çevre halkı, 
kötiiliiklerden lıırunmak, mutluluk, huzur , ölülerin anıl· 

ması, sağlık, ç.ocuk sahibi olma, basan, Hıdrelleı vs. için 
burayı ziyaret eder ve Kurban keseri er. 
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HAYDO'dur. 
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Ali 
Biçer 

• 
Iç Anadolu'da 
Unutulmuş 
Bir Kürt Kolonisi 

Kürtle(in ülkesi, daha doğrusu Kürtle(in fazla yayılmamaları durumu Türkler ve Ara-
üzerinde yaşadığı coğrafyayla ilgili olarak plarla kıyaslandığında, bu çarpıcı tablo, daha 
Nikitin, 'Kürtler' adlı yapıtında, 'Kürtler yüz- iyi görülür. Kürtlerin bu özelliğinin nedenle-
yıllar boyunca Medya'daki ilk yurtlarından rini onların barış sever ve yurtseverliğinden 
ufkun her doğrultusuna doğru küme küme çok, toplumsal örgütlenmelerinden, yani alt 
dağılmışlardır, öyleki şimdi batıda Antakya ve üst yapı ilişkilerinde ve Kürdistan coğraf-
ve Halep yöreleridir,doğuda ise Kürtler Afga- ya'sının özelliklerinde aramak daha isabetli 
nistan sınırlarındaki Horasan'da bulunmak- olacaktır. 
tadırlar'der. Şerefxan'da 'Şerefname'de; Bugün nasıl ki Kürdistan'da Türk, Arap, 
'Kürtlerin memleketinin sınırları, olyanustan Acem ve Azeri kolani ve köylerine rast-
ayrılan Hürmüz Denizi kıyısından başlar. bir lanıyorsa, Kürtler de komşu halkların ülkele-
doğru çizgi üzerinden oradan Malatya ve rinde irili ufaklı kolaniler ve köyler şeklinde 
Maraş illerinin nihayetine kadar uzanır. bulunmaktadırlar. Kürt ulusal kurtuluş müca-

Böylece bu çizginin Fars, Acem lrak'ı (Gü- delesinin ivme kazandığı bu dönemde, Kürt 
neybatı Iran'daki Khuzistan Eyaleti 1 M.E. tarihinin de yavaş yavaş gün ışığına çıkması, 
Bozarslan) Azerbeycan, Küçük Ermenistan ve dağılmış olan bu Kürt kolonilerinin tarihinin 
Büyük Ermenistan teşkil eder. Güneyine ise, de incelenmesini gündeme getirmiş oldu. 
Arap lrak'ı Musul ve Diyarbakır ilieri düşer. Özellikle Iç Anadolu'daki Kürt kolonile-
Bununla birlikte, bu insanların soyundan bir ri ne dair çeşitli yayın organlarında araştırma-
çok halk ve kabile, doğudan batıya kadar bir lar yayınlandı. Bu araştırmalar daha çok 
çok ülkeye de yayılmışlardır' belirlemesinde Konya, Ankara ve Kırşehir Kürtleri üzerinde 
bulunur. yoğunlaştı. Bu araştırmacıların bir çoğu Yaz-

Bu belirleme olsa da, Kürtler, savaşçı bir gat Çorum ve Tokat illerinin sınırları içe-
millet olmalarına karşın, istila ve talan için risinde de Kürt kolonilerinin varlığı belirtme-
ülkelerinden pek uzaklaşmamışlardır. Kürdi- lerine rağmen, çok az bilgi verdiler. Bizim 
stan'ın dışında bulunan Kürtler (Horasan gibi gözlemlerimize göre Yozgat, Çorum, Tokat ve 
birkaç bölge hariç) bulundukları yere ya sür- Amasya'daki Kürtlerin tarihi ve sosyal 
gün edilmişler yada bir kıyım ve felaketten yaşamları kısmen de olsa, araştırılmadan 

kurtulmak için yutlarını terk etmek zorunda Konya, Ankara ve Kırsehir il sınırlarının için-
kalmışlardır. Cumhuriyet dönemindeki isyan· deki Kürt kolonilerinin tarihi ve sosyal 
lardan sonra sürgün edilen aşiret ve ailelerin yaşamını belli bir düzeyde bile olsa çözümle-
hemen hemen tümü yakaladıkları ilk fırsatta rnek oldukça güçtür. 
yutlarına dönmüşlerdir. Çünkü Iç Anadolu'daki Kürt kolonilerinin 

Oysa yerleştirildikleri topraklar eski top- tarihi sanıldığı gibi birbirlerinden kopuk de-
raklarından daha verimli ve olanakları da ğildir. Örneğin bir Yozgat, Tokat ve Çorum'-
daha genişti. Kürtlerin bu deri i toplu oluşu; daki Alevi canbeg'lerin tarihi incelenmeden, 
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Yu na k ve Cihanbeyli Sünni Canbeg'lerin tııri
hini kısmen de olsa çözümiemek nasıl ola
naklı olabilir? ya da neden Konya, Ankara ve 
Kırşehit'de Sünni Kürt kolonileri, Yozgat 
Tokat, çorum ve Amasya'da ise daha çok 
Alevi Kürt kolonileri bulunmaktııdır? 

Bunun belli bir planın parçası olduğu 

açık. Işte bu yeterince biJinınediği zaman Iç 
Anadolu Kürtlerinin varlığı "17. yüzyılda 

Osmanlı-Iran arasında yapılan ve Kürdistan'ı 
ilk kez resmen parçalayan Kasr-ı şirin Antiaş
ması sırasında şiirler ile Iran'daki sünni Kürt
ler değiş to kuşa tabi"(1) tutulma yanılgısına 
bağlanabil ir. 

Biz bu çalışmamızda söz konusu bütün· 
lüğü sağlayacağımız iddasında değiliz. Her
şeyden önce bu satırların yazarının içinde 
bulunduğu konum geniş bir araşurma yap· 
maya engeldir. Bizim yapmak istediğimiz, 

ilerde bu konuya daha kapsamlı yaklaşacak 
olan araştırmacılara bir ön bilgi vermek ve 
bu güne kadar Kürtlerle ilgili hiç bir yazılı 
kaynakta rastlamadığımız bir Kürt kolonisi· 
nin üzerindeki örtük perdeyi aralamaya 
çalışmaktır.(2) 

Yozgat, Çorum, Tokat ve Amasya'da sayı
sını tıım olarak bilemediğimiz bir çok Kürt 
kolonisi vardır. Birbiriyle bağlantısı olan Kürt 
kolonileri bulunduğu gibi, başka bir Kürt ko
lonisi ile bağlantısı bulunmayan tek tek kolo· 
nilere ve köylere rastlamak olanaklıdır. Bu 

dört il sınırları içinde bulunan Kürtlerin 
büyük bir çoğunluğu Alevi Kürtlerden oluş
maktadır. Sünni Kürtlere tek yada iki üç köy 
şeklinde rastlanıldığı halde, Alevi Kürtler 
büyük kolaniler şeklinde rastlanır. Bizim ko
numuz olan Iç Anadolu'nun en büyük Alevi 
Kürt kolonisi olduğu kanaatindeyiz. Bu kol
rıide kırk'ın üzerinde köyvardır.(3) 

Bu kolani Yozgat, Çorum ve Amasya il 
sınırlarının kesiştiği bölgededir. Bu bölgeye 
serpilmiş Kürt köyleri Çekerek, Zile, Alaca ve 
Ortaköy ilçelerine bağlıdırlar. Köylerin önem
li bir kesimi Çekerek ırmağı kıyılarına yakın 
bir şekilde konumlanmıştır. Kolon i yarı dağlık 
bir bölgeye sahiptir. 

1950 yıllarına kadar bölge oldukça orm
anlıktı. Bu bölgedeki Kürtlerin son zamanlara 
kadar ilişkileri daha çok birbirleriyle olmakla 
beraber Türk köyleriyle de ilişkilerini geliştir
meye her zaman dikkat etmişlerdir. Türk köy
leriyle olan ilişkileri genellikle ekonomik te
melde olmuştur. Örneğin; birbirlerinden kız 
alıp verme yada birbirlerinden kız kaçırma 

bugüne kadar görülmemiştir. Bu katılık Kürt
Türk çelişkisinden çok dinsel nedenlerden 
kaynaklanmıştır. 

Sünni Kürt köyleri ile Sünni Türk köyleri 
arasında evlilik ilişkilerine rastlamak ola
naklıdır. Alevi Kürtlerde prensip olarak Alevi 
Türklerle evlilik ilişkilerine karşı değillerdir. 

Alevi Kürtlerle sünni Kürtler arasında ise 
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evlilik ilşkisine sıcak bakınarnakla birlikte, 
seyrekte olsa rastlanır. 

örneğin; bu evliliklerden dolayı koloni
deki bazı ailelerin Haymana'daki Sünni Kürt
lerle akrabalık bağları vardır. Çevredeki Türk 
köyleri ise tamamıyla Sünnidir. Kürt köyleri
nin arasına da Türk köyleri serpiştirilmiştir. 
Sınırlı da olsa, kurulan dostluk ilşkileri ol
dukca güçlü sayılır. Gerektiğinde birbirlerine 
maddi ve manevi yardımlarını esirgemezler. 
Örneğin; Türk köylerinde kız kaçırma (yada 
herhangi bir sığınma durumu) olduğu za
man, bir başka Türk köyüne sığınma k yerine 
Kürt köylerine sığınınayı tercih ederler. Bir
birlerinden çok Kürtlere güvenirler.(4) 

Kürt Kolonisi'nin Kısa Tarihi 

Kürtlerin Iç Anadolu'ya gelişini kimi ta
rihçilerin haklı olarak belirttiği gibi, M.Ö'ye 
dayandırmak olanaklıdır. Anadolu, başka bi 
deyimle Küçük Asya yarım adası, Kürdistan'a 
uzak bir bölge değildir. Hatta Anadolu diye 
adlandırılan coğrafık bölgenin sınırlarının 
Kürdistan'la nereden başlayıp nerede bittiği 
de karışıktır. Kimi dönemde içe doğru daral
mıştır.(S) 

Kürtlerin ilk devletlerinden biri olarak 
bilinen Mittani devleti, Suriye-Asur topra
klarıyla beraber, Hitit devletinin topraklarına 
(Iç anadolu'ya) yönelik saldırılarda da bulun
muştur.(6) Medlerin ise Lidyalılar'la Kızılır
mak kenarında tutuştukları savaş ünlüdür.(7) 
Her iki örnekte de görüldüğü gibi, Kürtlerin 
çok eskiden beri zaman zaman Iç Anadolu 
içlerine doğru yöneldikleri açıktır. 

Harun Reşit döneminde Selçuklulardan 
önce bazı Kürt aşiretleri Iç Anadolu'ya yerleş
tirilmiştir. Iç Anadolu'ya yerleştirilenler Hora
san ve lağros Dağları dolayiarından getiril
miştir(8). Keza 7-10. yüzyıl'lar arasında müs
lüman Arapların Kürdistan'a yönelik yoğun 
saldırıları sonucunda kimi Kürt beyleri (aşi
retleri) Anadolu içlerine doğru kaçmak 
zorunda kalmışlardır. Bunların bazıları müslü
man olduktan sonra geri dönmüşlerse de 
bazılarının Anadolu'da kalmış olma olasılığı 
fazladır(9). 

Islamiyelin Kürdistan, Iran ve Azerbey
can bölgelerine yayılmasında, yani bölgenin 
Islamiaşmasından sonra bir türlü dinmeyen 
toplumsal ve dinsel olaylar Kürt nüfusu üze
rinde büyük bir rol oynamıştır. Bölgede bitip 
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tükenmeyen kıyım ve !alanların yanısıra 
günümüze kadar sürüp gelen göç (kaçış) ve 
sürgün olgusu yoğun olarak yaşanmıştır. Kürt 
toplumu, gerek islamiyel'le ilk tanıştığı 
dönem, gerekse de lslamiyeti kabul ettikten 
sonra çıkan mezhep ve din ayrılıkları bölge
nin üstünde hep kara bir bulut gibi dolan
mıştır. 

Özellikle de şii Iran ve sünni Osmanlı 
hanedam Kürt toplumundaki din ve mezhep 
farklılıklarını çok iyi kullanarak Kürt toplumu
nun merkezileşmesini zorlaştırmışlardır. Yu
muşak bir kütle, hızla kendisinden daha sert 
bir nesneye çarptığı zaman nasıl ki sığlaşıp 
gövdesinde kimi parçacıkları etrafına saçmak 
zorunda kalırsa, Kürt toplumu da islamiyelle 
buluştuktan sonra böyle bir süreç yaşamıştır. 
Iç Anadolu'da, Azerbeycan'da, Ermenistan'
da, lran'da, Lübnan'da vb. ülkelerde irili ufaklı 
Kürt kolonileri oluşmuştur. 

Bugün Anadolu'nun birçok ilinde Kürt 
köyleri ya da kolonilerine rastlamak ola
naklıdır. Bu kolaniler ve köyler daha çok Iç 
Anadolu'da bulurısa da Istanbul'da bile, Ka
nuni Sultan süleyman zamanında "Daniş
mentlu"(lO), "lşıklı"(ll) adlı iki Kürt köyü 
bulunduğu belgelenmiştir. 

Konumuz olan Kürt kolanisini tarihine 
gelince, bu Kürt kolonisinin ne zaman ve 
nasıl oluştuğunu kesin olarak yanıtlamak ne 
yazık ki, bugün sahip olduğumuz kaynakların 
yetersizliğinden dolayı neredeyse olanaksız 
gibi gözükmektedir. Çünkü l922'ye kadar 
genel olarak Iç Anadolu Kürtlerine dair 
köklü bir araştırma yapılmamıştır(12). 1922 
yılı içindeki arŞiırmaiarın da hem bir bütün
lük oluşturmadığı hem de yeterince kapsamlı 
olmadığını konunun araştırmacıları da kabul 
etmiştir(l 3). Ayrıca, bu araştırmacıların hiç 
birisi konumuzu oluşturan koloniye değinme
mişlerdir. 

Biz ulaşabildiğimiz kadarıyla sözlü ve 
yazılı kaynakları irdeleyerek, kısmen de olsa 
bir sonucu varıp yeni bir Kürt kolanisini gün 
ışığına çıkarmaya çalışacağız. Bu kolonilerin 
yaşlıların anlattığına göre, anayurtları Hora
san'dır. Göçe ilk, Horasan'ın Maşhed kenti 
dolaylarında başlamışlardır. Buradan hangi 
nedenlerle göç ettiklerini tam bilmiyorlar. 
Ikinci kez ise, Eızurum'un Aşkale ilçesinin 
Karasu kıyılarında göçe başlayıp gelip 
bugünkü yöreye yerleşmişlerdir. 

Keza, yine hangi nedenlerden dolayı 
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ikinci göçe başladıkianna dair de sağlıklı bir 
bilgileri yoktur. Bunların bir bölümü Bingöl, 
Malatya, Maraş ve Sivas, diğer bir bölümüde 
Anadolu'nun daha içlerine doğru Yozgat. 
Tokat, Çorum ve Amasya'ya gelip yerleşirler. 
yanlız kendilerinden ayrılıp Bingöl, Malatya, 
Mara~ Sivas vb. benzeri yerlere yerleşenlerin 
Horasan'dan mı yoksa Aşkale'den mi kendi
lerinden ayrıldıklarını ayırt edemiyorlar. 
Bizim kannatimize göre bu ayrışmanın 
Horasa göçü sırasında gerçekleşme olasılığı 
daha fazladır. Aşkale'den bu bölgeye gelen
ler daha çok Çekerek ırmağı boyunca kıyıya 
yakın bir şekilde yerleşerek sözünü ettiğimiz 
Kürt kolonisini oluştururlar. Bu koloniyi oluş
turan Kürtlerin hepsinin aynı zamanda mı, 
yoksa parça parça mı geldiği konusunda net 
bir bilgi yoktur. Bu koloniye ilk gelip yerleşe
nin "Kaki Kalik" adında biri olduğu söyle
nir(14). 

Göç maceralarını birbirini tutmayan 
öyküler şeklinde anlatırlar. Bölgeye gelir gel
mez yerleşik düzene geçmişler ve yerleşik 
düzene geçtikten sonra da zaman zaman 
köylerini bırakıp dağa çekildiklerini belirtirler. 
En son birinci dünya savaşı hengamesi son
rasında topyekün dağa çıkmak zorunda kalır
lar(15). 

Cumhuriyet öncesi yönetimine karşı hep 
temkinli ve belli bir güvensizlik içinde yaşa
dıkları açık. yerleştikleri bölgenin dağlık ve 
ormanlık olması da gerektiğinde izlerini kay
betme düşüncesinden kaynaklanmış olabilir. 
Keza bölgeye ilk geldiklerinde Zile'nin Reşa
diye yöresine yerleşirler. Reşadiye düz ve 
verimli topraklara sahiptir. Ama orada rahat 
ibadet edemeyeceklerini düşünerek gruplara 
bölünüp gelip şimdiki bölgeye yerleşirler. 
Korku ve kaygıları etnik kökenierinden çok 
dinsel seçeneklerinden kaynaklanmıştır. 

Her ne kadar sözlü kaynaklafla bilimsel 
bir tesbit yapmak çok sağlıklı bir yöntem 
değilse de özellikle kimi konular açısından 
sözlü kaynaklarda belli ip uçları ve gönderiler 
bulmak olanaklıdır. Sözünü ettiğimiz Kürt 
kolonisinin yazılı bir tarihi yoktur. Öyle 
sanıyorum ki, bu kolon i için osmanlı ve Cum
huriyet tarihi belgelerinde de sağlıklı veriler 
elde etmek zordur. Durum bu olduğu için 
sözlü kaynakların önemi daha da artıyor. 
Böylece biz de sözlü kaynaklardan yazılı 
kaynaklara doğru gitme yöntemini denedik. 
Horasan'ın çok eski büyük bir Kürt kolonisi 

olduğuna dair hemen hemen bütün ciddi 
tarih kaynaklarında rastlanır. 

Aynı zamanda, Horasan kimi dönem 
bazı Kürt aşiret ve aileleri için terk edilip 
kaçılması, bazı Kürt aşiret ve aileleri için de 
gelip sığınılması gereken yer olmuştur. Hora
san Fars, Türkmen, Afgan vb. halklarıyla 
çevrili bir ada niteliğindedir. Doğu ticaretine 
(Ipek yoluna) köprü olması, islamiyenen 
sonra da politik bir arenaya dönüşmesi uzun 
yıllar hem ticaret hem de politik açıdan 
önemli bir merkez olma özelliğini korumuş
tur. 

Arap kaynakları içinde 10. yüzyıl Kürt 
kabileleri ve aşiretleriyle ilgili bilgi veren (bi
linen tek yazar olduğu söylenen) AI-Mahsu
di, Kürt yerleşim merkezlerini sayarken ilk 
dördün içinde Horasan'ı da sayar. Serefxan 
da Şerefname'de geçmişteki ünlü, kahraman 
ve tanınmış Kürt yiğitlerini sayarken Be h ram 
Çupin'in de Kürt olduğunu ve Acemistan 
Kralı Hürmüz bin Nuşirvan döneminde "Tür
kistan ve Horasan'da yetişmiş ve buraların 
savaşlarında ün yapmıştı. Kürdiler ve Islam 
dönemindeki Güri Sultanları(16) bunun 
soyundandır" demektedir. Ayrıca Curzon G.N. 
Iran tarihini inceleyen büyükyapıtında Hora
san Kürtlerine değin ir ve dört aşiretin adını 
verir. Bilindiği gibi Eba Müslim ile ilgili şii
rinde aşağıdaki üç dizeyi vererek iddayı pe
kiştirmeye çalışır. 

"Sen Mansul'un saltanatını 
yıkan değil misin? 
Lakin bu sana çok görülmez. 
Zira senin ecdadın olan Kürtleı'de 
böyle insafsızdı (1 7)". 

Eba Müslim'in Horasan'daki kargaşayı 
önlemesi için görevlendirilmesi, daha sonra 
oraya Vali olarak atanması ve Horasan hal
kıyla kolayca bütünleşmesi bölgede yoğun 
bir Kürt nüfusun var olduğunu gösteriyor. 27 
Eylül 1618 yılında Iran ile osmanlı devletleri 
arasında yapılan yeni bir anlaşmayla $ah 
Abbas'ın isteği üzerine Iran topraklarına 10 
bin Kürt geçirildi. $ah Abbas Iran'ın Kuzeydo
ğusunda lranlılar için sorun yaratan Türmen
lere karşı kullanmak için sorun yaratan Tür
menler karşı kullanmak için bu 10 bin Kürdü 
Horasan dolayiarına yerleştirdi"(18). 

Konumuzu oluşturan Kürt kolonisi eğer 
gerçekte dedikleri gibi Horasan'dan Aşka-
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le'ye gelmişlerse, büyük bir olasılıkla Hora
san'dan 1618 yılındaki anlaşma sonucu 
götürülmüşlerdir. Kolanideki nüfusun çoğun
luğunu oluşturan canbeg'lerin asıl yurt
larının Doğu Anadolu bölgesi olduğunu 
Şerefname'den çıkarıyoruz. Şerefname'de 
Sultan Süleyman'ın Haydar Aka'yı 'sancak 
göreviyle. Cihanbelku (Cihanbeyli) aşiretinin 
işlerini yönetmekle ve Pa lu vilayetinden ona 
ikta mülkiyeti yoluyla bir belde vermekle tal
tif etti' demektedir(19). 

Koloninin Horasan'dan göç etmesi ise 
kanımızca Nadir Şah döneminde gerçekleş
miştir. Nadir Şah Ardalan'ın Kürt valisini 
görevden alarak yerine kardeşini atayınca 
buradaki Kürtlerin ayaklanmasına neden 
oldu. 1727 yılında Horasan'daki Çemişgezek 
ve Karaçorlu Kürt aşiretlerini Türkmenlerle 
çarpıştırarak, iki tarafın da bir çok zarariara 
uğramasına yol açtı. bununlada yetinmeyip 
bu iki aşireti Meşhed'e zorla sürgün etti. 
Ayrıca Horasan'daki Kürtlerin pek çoğunu 
kılıçtan geçirdi. Bunun gibi daha bir çok 
zulümlerde bulundu'(20). Kolani bu 
dönemde Horasan'dan kaçıp Nadir Sah ile 
ilişkisi iyi olmayan Osmanlı egemenliğindeki 
topraklara sığınmıştır. 

Koloninin Aşkale bögesinden gelip şim
diki yerlerine yerleşmeleri ise Osmanlı'nın 
toprak, reaya ve kendisi için (dinsel, Etnik 
nedenlerle) sakıncalı gördüğü kesime karşı 
takındığı politikanın bir sonucudur. Kolonini 
kendi isteği ile gelip bölgeye yerleştiğini 
düşünmek oldukça zordur. Çünkü, Osmanlı 
Imparatorluğu'nda çiftçi, göçebe. hatta 
şehirli halk ve vergi verecek durumda olmay
anlar da dahil devletin kendilerine göstere
ceği yerlerde görev almaya toprak üzerinde 
yeriesmeye ve toprağı terk etmemeye zorun
ludurlar(21 ). 

Buna karşın Osmanlının denetimini dı
şında da bölgeye kimi küçük değişiklikler 
yapılabileceği olanaklıdır. Ama bunu asıl gö
çü ve yerleşim yerini belirlerneyeceği gayet 
açık. Iç Anadolu'ya ne zaman gelip kolani 
oluşturduklarının kesin tarihi bilinmemekle 
beraber özellikle sözlü anlatımlarda (kuşak 
hasabıyla) bu tarihin 18. yüzyılın sonları ve 
19.yüzyılın başları olabileceğidir. Iç Anadolu 
bölgesine yerleştirilen diğer Kürt kolonileri 
ile ortak bir planın parçaları olduğu izleni
mini güçlendiriyor. 

Kolani nüfusunun çoğunluğunu oluştu-
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ran Canbeg'lileri de biraz irdeleyecek olursak, 
sözlü kaynaklar doğu Anadolu'dan Horasan'a 
gittiklerinden hiç söz etmiyorlar. sadece ilk 
göçe başladıkları yerin Horasan olduğunu 
söylüyorlar. Hemen belirtelim ki, Türk olsun 
Kürt olsun Alevi'lerin önemli bir kesimi Hora
san'dan olduğunu söylüyorlar. Horasan'ın çok 
eski bir Kürt yurdu olduğunu belirtmiştik. Bu 
durum Türkmenler için da geçerlidir. 

Alevi'lerin Horasan'dan geldiklerini ile
riye sürmelerinin temel gerekçesi, Alevi'liğin 
oradan yayılmaya başladığından dolayı olsa 
gerek. Kolanideki canbeg'lerin gerçekten 
dediği gibi Horasan'dan geldikleri doğru ise 
bunu ancak yukarıda anlattığımız biçimde 
olabileceğini düşünüyoruz. Ama yurtlarının 
Horasan olduğuna dair önemli hiç bir yazılı 
kaynak yoktur. Bunlar hiç Horasan'a gitme
miş de olabilirler. Horasa'dan geliş öyküsü, 
Alevi kültürünün soyut bir değeri de olabilir. 
anayurtlarının 'Doğu Anadolu' olma 
olasılığı ise daha güçlüdür. Şerefxan'ın Sultan 
Süleyman döneminde Palu vilayetinin bir 
anlamda 'Cihanbelku(Cihanbeyli)' aşiretinin 
elinde olduğunu belirttiğini vurgulamıştık. 

Keza bugün, Yunak, Cihanbeyli ve Hay
mana ilçelerindeki Kürt kolonilerindeki can
beglerin de anavatanının Malatya dolayiarı 
olduğu kendileri taranndan belirtiliyor. 
Kanaatimize göre, canbegler 'Doğu Anado
lu'da' bir vilayeti oluşturacak kadar geniş bir 
aşirettir. Osmanlı politik kaygılarla ya da bu 
aşireti, herhangi bir başkaldırı durumunda 
dağıtmıştır. Bir kısmını güneye (Suriye'ye) 
doğru, diğer bölümünü ise Iran'la yapılan 
anlaşma sonucu Horasan'a sürmüştür. Daha 
sonra güneydekiler Yunak, Cihanbeyli ve 
Haymana dolaylarına, Horasan'dan geri 
kaçıp gelenler ise bir süre Aşkale 
dolaylarında kaldıktan sonra şimdi sözünü 
ettiğimiz bölgeye iskan etmişlerdir(22). 

AI-Masudi, 10.yüzyılda Kürt yerleşim 
yerleri beraber önemli Kürt kavimlerini de 
sayar. Bu kavimlerden biri 'AI-Cabarika (al
cabarkiya)'dır. Kanımızca 'al-cabarika', 'Ci
hanbekli' ve '(anbeg' aynı adlandırmalardır. 
aradaki küçük faklılıklar ya zamanla oluşan 
etnolojik değişiklik ya da farklı dillerle söyle
nirken oluşan değişim farklarından başka bir 
şey değildir. Bir çok Kürt aşireti içinde hem 
Sünni hem de Alevi kabul edenlerin hiç de az 
olmadığı bilinir. Bunların en önemlilerinden 
biri de canbeg'lerdir. 
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Bugün Kürdistan'da Canbeg aşiretinden 
olanların halen bulunup bulunmadığını bil
mediğimiz için bunların Alevi ve Sünni oldu
ğuna dair de bir bilgimiz yok. Ancak Iç Ana
dolu'ya yerleşen Yunak, Haymana ve Cihan
beyli'deki Kürt kolonilerinde bulunan Can
begler Sünni, konumuzu oluşturan kolanideki 
Canbegler Alevidir. 

Koloninin Dininin, Dilinin, Kül
türünün Ve Ekonomisinin Kısa ÖZeti 

Koloninin içindeki bir kaç Sünni Kürt 
köyünün dışındaki diğer Kürt köyleri Alevidir. 
Alevi Kürt köylerinin hiç birinde cami yoktur. 
Hiç bir biçimde namaz kılmazlar (cuma ve 
bayram namazları da dahil). Muharrem 
ayında on iki imamlar için oniki gün oruç 
tutarlar. Bu on iki gün içinde canlı olan hiç bir 
şey öldürmez ve kesmezler; biti, pireyi dahi 
öldürmezler, saçlarını, tırnaklarını, kuru 
sağanı dahi kesmezler. Oruç tutanlar on iki 
gün yıkanmaz, traş olmaz ve eşleriyle cinsel 
ilişkiye girmezler. Oruç tuttukları oniki gün 
boyunca su içmezler. sadece akşamları 
oruçlarını bozunca ayran ya da buna benzer 
sıvı maddelerini oniki kaşığı geçmeyecek 
kadar içerek günlük su ihtiyaçlarını gider
meye çalışırlar. Gece boyunca bu ölçü birden 
fazla tekrarlana bilinir. 

Cem koşullara uygun olarak sonbahar 
ya da kışın iki üç kez kurulur. yediden yetmişe 

herkes katılır. cinsiyet ve yaş ayrımı yapılmaz. 
Bazı Alevi Türkler Cem'e çocukları almazlar. 
Aksine Alevi Kürt kolonisinde ise çocukların 
katılmadığı bir Cem'in tanrı katında geçerli
liği olmayacagına inanılır. 

Cem'e katılmak zorunlu değildir. Cem'de 
söyleşi yapılır, sorunlar, şikayetler dinlenilir, 
tartışılır. Saz çalınır, deyişler söylenir, içki içilir 
(içkiyi pir-dede-mürşit ve saygınlığı olan 
ihtiyarlar içer) semah dönülür ve zikir çekilip 
cem bitirilir. 

Cem bitiminde elli pilav yen ilir. Bu kolo
nideki bazı Aleviler de kendi içinde Maliki ve 
Morniki diye ikiye ayrılır. Malikiler: Ocakzade 
yani pirler-dedeler ve onların soyunda olan
lardır. Malikiler Eba Müslim Horasan i ile aynı 
soydan olduklarını ileri sürerler (23). 

Momikler ise, dinsel açıdan daha sıradan 
iddasızdırlar. Aslında kimin Maliki kimin 
Morniki olduğunu ayırt etmek çok zordur. 
Çünkü Maliklik ya da Mornikilik birbirlerin
den kız alıp vermeye engel değildir. Bunun 
için Malikilik ve Mornikilik daha çok baba soy 
çekimine göre belirleniyor. Kolonide musayı
plik (yol kardeşliği), kirvelik en etkili sosyal 
kurumlarda ndır. 

Örneğin normalde kardeş çocukları bir
birleriyle evlendikleri, ölen kardeşin eşinin 
nikahı erkeğin diğer kardeşlerine düştüğü 
halde, musaib çocukları ve kirve çocukları 
direkt birbirlerinin kardeşi sayılırlar. Özellikle 
musaibler her konuda birbirlerine yardım 
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etmek zorundadırlar. Pazar günü Hıristiyan
ların, cumartesi günü yahudilerin, cuma 
günü de müslümanların kutsal olduğu halde 
bu kolonideki Alevi Kürtlerin Kutsal günü 
Perşembe'dir. Perşembe'yi cuma'ya bağlayan 
her akşam, her aile komşusuna ya da köyün 
en fakirine bir tabak yemek ve bir ekmek 
ikramında bulunur. Bu yemeğin öbür 
dünyada ölmüş yakınlarına ikram edilece
ğinevebu ikram yapılmadığı durumda ölmüş 
yakınlarının bir hafta boyunca aç kalacağına 
inanırlar. 

Dikkate değer diğer bir inanç ise ateşle 
ilgilidir, ateşe su dökülmez. işenmez ve 
tükürülmez. Bunu yapan insanların çarpıla
cağına inanırlar. Güneş battıktan sonra 
evden dışarıya ateş çıkarılmasına izin veril
mez. Ev dışında (yazıda) yanmış odun ve 
tezek kesinlikle eve sokulmaz. Hıdırelleide 
sabaha karşı (şafak sökmeye az kala) her ev 
uyanıp evinin önünde yüksek ateşler yakıp 
yediden yetmişe herkes bu ateşlerin üzerin
den atlar. Bu atlama sırasında boyundaki 
günahların ateşe dökülüp yanacağına ve 
günahlarından arınıp temizleneceklerine 
inanırlar. 

70'1erden sonra bölgede kapitalist ilişki
lerin hızla yoğunlaşması ve devrimci müca
delenin gelişmesi din faktörünün etkisini kır
mış ve çözülme sürecini başlatmıştı. Özellikle 
genç kuşakta önemli gelişmeler ortaya çık· 
mıştı. Ancak 1984'ten sonra Kürt ulusal kur
tuluş mücadelesi'nin yeniden ivme kazan
ması, devletin Alevi toplum üzerinde oyna
dığı oyunların etkisi söz konusu koloniye de 
yansımıştır. Alevilik olgusunun yeniden can
lanıp topadanması açısından bölgede belli 
bir etkinlik göze çarpmaktadır. 

Koloni bir bütün olarak Kürtçe'nin Kur
mancı (Kırmand) lehçesini konuşur. Tarihi 
kaynakları bilinmemekle birlikte, Alevi Kur
marıçiarın kendilerine özgü bir konuşma 
ağızları vardır. Örneğin, Yozgat'lı bir Alevi 
Kürt Diyarbakırlının, Ağrı'lının ve Van'lının 
Kurmancı~sini anlamakta zorlanır. Ama aynı 
Yozgat'lı Kürt, Erzurumlu, Tuncelili, Maraş ve 
Malatyalı Alevi Kurmanc'ın dilini çok rahat 
anlar. Bunlar arasında kadın-erkek ad ve 
lakapları da birbirine çok benzer. Alevi ve 
Sünni canbegler arasında biraz ağız farklılığı 
olsa da birbirlerinin Kurmancı~sini anlamakta 
çok zorlanmazlar. Alevi Kurmandar "anla
mak" sözcüğü için "fehm kirin" yerine "zan 
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kirin" sözcüğünü kullanırlar. "Nasılsın iyi 
misin?" için ise ·cawayi, baş i?" yerine "Çitoni 
rind i?" yi kullanırlar. buna benzer örnekleri 
çoğaltmak olanaklıdır. 

Farklılığa neden olan sözcüklerin köke
ninden çok söylem biçimi yani ağız ağır 
basar. ilk etapta ortaya çıkan anlaşmazlık 
biraz kulak alışkaniiğı olunca büyük oranda 
ortadan kalkıyor. Kolonideki dil asimilasyon u 
ise özellikle 70'1i yıllarda sonra hız kazan
maya başladı. Kolonideki köylerde ilk kez 
1960'da ilkokullar açılmaya başlamıştır. 
Buna karşın kolonide yüksek öğrenim yapmış 
insan sayısı yok denecek kadar azdır. 

lik başlarda koloninin kendi içine 
kapanık olması bunda rol oynadıysa da, buna 
neden olan asıl etken koloninin son derece 
yoksul olmasıdır. 1960'tan önce ise köyler
deki "mıllalar" kendi olanaklarıyla arap alfa
besiyle Kürtçe eğitim yapıyorlardı. Bu eğiti
min daha çok dini temelde olduğunu belirt
meye gerek yok. Ayrıca bu eğitim düzeyi son 
derece sınırlıydı. Koloninin kayda değer yazılı 
herhangi bir tarihi ve kültürü yoktur. Sözlü 
edebiyat ise Kürdistan'da olduğu gibi burada 
da gelişkindir. Özellikle deyişieri çok ünlüdür. 
Bir çoğu Türkçeye çevrilmiştir. Ulusal bilinç 
yok denecek kadar azdır, Alevi bilinci daha 
baskın dır. 

"Ülke" denince kendi kolonilerinin sını
rını anlamaktan öteye geçemiyorlar. Ama 
ulusal mücadelenin ivme kazanması özellikle 
son yıllarda gençler arasında bir ilgi uyandır
dığını gözlemlemek de olanakl ıdır. Bu güne 
kadar kolonide çok zengin insan çıkmakla 
beraber orta ha Ili ailelerin sayısı da belli bir 
ölçüde vardır. Ekonomik durum köyden köye 
değişebileceği gibi aynı köyde farklı aileler 
arasında da değişebiliyor. 

Kolon i nüfusunun% 90'nını yoksul köy
lülük (yarı-proleterler) oluşturur. Üretim 
tarım ağırlıklıdır. Kolonide ağalık beylik ve 
belirgin bir şekilde aşiret farklılıkları ve kan 
davaları hiç birzaman oluşmamıştır. Nüfusun 
artması tarlaların hızla payiaşıiıp küçülmesi, 
sürekli ve bilinçsiz ekimden dolayı verimin 
düşmesi ve de yeni üretim araçlarının edinil
mesinin son derece zor olması koloni halkını 
yeni ekonomik arayış ve kavgasının içine sok
muştur. 

Özellikle 1975'ten sonra metropollere 
yoğun bir göç başlamıştır. Bu göçler daha çok 
Istanbul, Ankara'ya yapılmaktadır. Bu gün 
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kolanideki aile sayısı üçte iki oranında azal
mıştır. 

Sonuç 

Çeşitli nedenlerle Kürdistan'dan sürül
müş yada göç etmiş Kürt kolonileri ivedi 
olmasa da, bir sorun olarak Kürt tarihçi ve 
sosyologlarını bekleyen konulardan biri 
olduğu kuşkusuzdur. Yazımızın içinde belirtti
ğimiz gibi tek tek kolani ya da aşiret olarak 
ele alınıp incelemek yerine, konu, Kürdistan 
tarihinin bir parçası olarak ve Kürdistan 
tarihi bütünlüğü içinde ele alındığında daha 
sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. 

Politik çözümlemede ise durum daha 
farklıdır. Iç Anadolu Kürt kolonilerindeki 
Kürtler Cumhuriyet'ten sonra daha çok da 
ekonomik (özellikle de ı950'1i yıllardan 
sonra bu yön belirleyici olmuştur) nedenlerle 
Istanbul, Ankara, !zmir, Adana, Mersin vb. 
işgücünü satmaya elverişli metropollere yer
leşen Kürt kitlesiyle karıştırma mak gerekir. 

Keza bu kesimler (ekonomik nedenlerle 
göç edenler) Kürdistan'la tamamen bağlarını 
koparamamışlardır. Sadece dil, kültür açısın
dan değil, aile ve ekonomik bağları da bir 
biçimiyle devam etmektedir. Bu açıdan bu 
kesimler Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi 
içindeyerini alacaklardır. 

Kürt Ulusal Kurtuluş mücadelesi'ni ve 
Kürdistan Demokratik Devrimini önüne ko
yan her örgüt ve parti, doğal olarak bu ke
simleri örgütleme ve bu kesimlerin gücünü 
Kürdistan'a aktarmaya çalışacaktır. Doğru 

olan da budur. 
Iç anadolu kürt kolonilerinin durumu ise 

çok farklıdır. Bu kalanilerin Kürt halkıyla dil, 
kültür vb. özellikleri açısından ortak payda da 
buluşsalar da toprak ve ekonomik birliği, kıs
men ruhi şekillenme açısında Kürdistan halkı 
ile yeterli bir örtüşme sağladığını ileri sürmek 
güçtür. Iç anadolu Kürtleri'nin (kolonilerinin) 
sorunu, Kürdistan temel alınarak çözülemez. 

Kuşkusuz Kürt Ulusal Kurtuluş Mücade
lesi ve Kürdistan demokratik devrimi Iç Ana
dolu Kürtlerini dil, kültür ve politik canlanma 
olarak etkileyecektir. Bu açıdan Kürt Ulusal 
kurtuluş ve Kürdistan demokratik devrimine 
omuz vermeleri soy ve gönül bağından öte, 
bir sorumluluk olmaktadır. Ancak Iç anadolu 
Kürtlerinin yazgısını asıl belirleyecek olan 
Türkiye proletaryasının mücadelesi olduğu 
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unutulmamalıdır. 

Iç Anadolu Kürtlerinin sorunu ulus değil, 
azınlık sorunudur. Bu azınlık sorunu Türkiye'
deki diğer azınlık sorunlarından farklı bir pre
speklif sunmamaktadır. Bu açıdan Türkiye 
proleteryasının yanın da yerlerini almalılar. 
Türkiye'de M-L önderliğinde gerçekleşecek 
sosyalist bir devrim (içinde Iç Anadolu Kürtle
rininde bulunduğu) azınlık sorunları için 
yeterli politik ve ekonomik çözümler ürete
cektir. 

Dipnodar 

ı- Çetin Taşçı, Azadi Gazetesi, Sayı ı7 ( 
6 Eylülı992) 

2- Mehmet Emin Zeki • Kürdistan Tari
hi" adlı yapıtında, Yozgat'ın güneyinde otu
ran yarı göçebe Milli aşiretine bağlı dörtyüz 
aileye varan Hatunoğulları'ndan ve Koreş
li'lerin bir kolu olan, ikiyüz aileye varan Yoz
gat yakınlarında oturan Badeli'lerden ve de 
dörtyüz aileye kadar çıkan aslen Yörük
Türkmen aşiretlerinden olduğu sanılan, 
Amasya Tokat arasında yaşayan Erukçili aşi
retlerinden söz eder. Keza yine Özgür Gün
dem gazetesinin ı3-ı4 ve ı 5 Kasım sayı
larında, "Anadolu'nun sürgünleri" adlı R. 
Batur ve R. Yıldız imzalı dizi yazıda, Çorum
daki bir Kürt kolanisine değinmişlerdir. Sö
zünü ettiğimiz kolani ise bunların dışındadır. 

3- Alevi kolonisindeki Kürt köylerle 
Sünni Kürt köylerinin bazıları şunlardır: ı

Kırkdilim (Qirdilme 1 Üç ma haleli) 2- Büyük 
Aköz (Oxoze Mezin), 3- Küçük Aköz (Oxoze 
Qicik), 4- Doğanoğlu (Qirmi), 5-Şeyhköy, 6-
Ciğerbağ, 7- Gümüşkaş (Kürt Üngür), 8-
Başalan ( Kotike/ Üç mahaleli) 9-Aiaca ( 
Büyük oranda Türkleşen koloninin Asimile 
olan tekköyü), 10- Cevizli, Kuyu, Fındık, 11-
Kava Alan, ı2- Büyük Kışla 13- Senemo
ğlu, ı4- lncesu, ıs- Dona ( Biıike), ı6-
Sakızlı. ı7- Kürt Bakır, ı8- Büyük Toraman, 
ı9- Küçük Toraman, 20- Gül Alan (Kişle 

Gule), 2ı- Kışle Benli, 22- Kışle Soleğe, 

23- Kıykışla, 24- Üzümlük, 25- Qirmoluk, 
26- Badıllı, 27- Nallı, 28- Uzunöz, 29-
Yücepınar, 30- Kuyme (Mala Hesi Nerm), 3ı 
Senemoğlu, 32- Ağyara, 33- Çulpara, 
34-Köyüncek, 35- Koriköyü, 36- Dirgen li, 
37-Yara~ 38-Kuzgun, 39-Male !smail, 
40- Yapalak ( Birbirine yakın üç köydür), 
4ı-Zoğura ( Zaxaro) ve Haremi (Bunlar dört 
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beş köydür, kendi içlerinde ayrı bir kolani olu
şturuyorlar denebilir, Zaxolular diye bilinme
lerinin nedeni, Zaxo trafından geldikleri 
fikrini güçlendiriyor. 

4-Bu gözlemlere TC'nin son yıllarda 
bilinçli olarak yarattığı şovenist ve militarist 
propagandaların oluşturduğu atmosferin 
yansımaları dahil değildir. 

5- 10. ve ı ı. yy'larda Anadolu bugünkü 
Göller yöresindeki bir Bizans adıydı. 1 831 
sayımındaki yönetsel bölünmeye göre Ana
dolu, Küçükasya yarım adasında Teke ve 
Menteşe yörelerinden Karadenite doğru Si
nop'a kadar uzanan ve Batı Karadeniz bö
lümünü kaplayan yaklaşıkl.2 milyon nüfuslu 
bir eyaletin- Eyaleti Anadolu- adıdır. ( Mey-
dan larousse) _ 

6- Mitaniler ve Hititlerin M.O 1350 'de 
yaptıkları anlaşma kitabesi eski Hitit baş
kenti Boğazköy'de bulunmaktadır. (lhsan Nu
ri Paşa, Kürtlerin Kökeni, s. 36) 

7- Bu savaşın iyice kızıştı ğı bir dönemde 
Güneş tutulması olur. Her iki taraf da tan
rıların bu savaşı onaylamadığı kanaatine 
vararak barış imzalarlar. Bu barışı güçlendir
mek için lidya Kralı kızını Med Kralının 
oğluyla evlendirir. Heredot yapıtında bu 
savaşa geniş biryer vermiştir. 

8- R. Satur, R. Yıldız, Anadolu Sürgün le
ri, ö. Gündem gazetesi 

9- Arşak Poladyan, 7. ve 10. yüzyıllarda 
Kürtler 

10- "Danişmentlu (Kırk ha nedir) " .. Kürt
lerdir. Anadoluda Dokurcan Adlu Kasye sür
günleri imi~ Bunlar dahi ticaret idüp elle
rinde mezarından nesne yoğmu~ Resmi 
arüsleri ve bad-i hava'ları Hassa-i Sahiye 
tasarruf olur imi~ Bu köyün civarında Oğul 
Beylu, Halaclu, Yarımcalu, Kırık Hacı, Yassı 
Viran, Uzuncalu, Musa Veledi, Mustafa 
Cemaatleri yaşamaktadır. " (Ö. Lütfi Barkan, 
Türkiye'de toprak meselesi, C. ı. s. 607 ) 

n-ışıklı (Kırk ha nedir) " Kürtlerdir ab-i 
Sofya (?) dan sürülmüşlerdir. Bunlar dahi 
Salif-üz Zikr köyler makulesindedir. ( Ö. L. 
Barkan age., s.607) 

12- 1992 yılı içinde Iç Anadolu Kürtle
rine dair Çetin Taşçı'nın Azadi gazetesinin 
17. sayısı Nuh Ateşin Deng dergisinin22. 
sayısında veR. Satur- R. Yı ldıtın Özgür Gün
dem gazetesinin 14-15-16 Kasım 1992 
sayılarında kısa araştırmalar yayınlanmıştır. 

13- Her şeye karşın, Nuh Ateş'in araştır-
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masının bu konuda bir kilometre taşı niteli
ğinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. 

14-" Kaki Ka lık" ın Ziyaret olan mezarı 
Kırkdilim köyü arzisi içerisinde, Çekerek 
ırmağı'nın kıyısında, " Kevri Hesin" denilen 
yerdedir. Etrafında şimdi kullanılmayan eski 
bir mezarlık yeride vardır. 

ıs- 1920 'de Yozgat, Boğazlıyan, Sor
gun, Alaca ve Zile ayaklanmaları sırasında 
dağa çekilmişlerdir. Ayaklanan güçlerin 
Sünni olması, Alevi Kürt kolonisinin korkarak 
dağa çıkmasına neden olmuştur. 

16- Afganistan'ın Gür bölgesinde yer
leşmiş bir kabileden çıkan hanedan ( Meh
met Emin Bozarslan, Şerefname) 

17- M. Emin Zeki, Kürdistan Tarihi, s. 60 
18- M. Emin Zeki. age. s. 101-102 
19- Serefxan, Serfname, s. 416 
20- M. Emin Zeki, age., 113 
21- Ö.L. Barkan age..s. 745 
22- Koloninin en büyük köylerinden biri 

olan Kırkdilim, aynı zamanda merkez köydür. 
Koloninin önemli Dedeleri bu köyde bulunur. 
Kırkdilimli olan Abidin Dede ( Abidin Yıldız) 
Türkiye'deki Alevi cemaatlerin önemli bir ke
simi tarafından tanınır ve sevilir. Kırkdilim 
adıda bizlere belirli ip uçları vermektedir. 
Kırkdilimin Kürtçe adı" Qir-dil-me"dir. Bunu 
inceleyecek olursak, "Qir" harap olma, kırmak 
yok etmektir. "Dil" ın ise köle, esir, esaret ve 
tutsaklıktır. "Me"de "Qir-dil" cümle içerisin
de kullanıldığında aldığı ektir. Keza kolonide 
"Qir-Me" ve "Qirm-Oiuk" adında iki Canbeg 
köyü daha vardır. Bu adlar, bize ister istemez 
geçmişte kolani halkının bir kıyım ve esaret
ten geçtiği düşüncesini uyandırmaktadır. 

23- Buradaki Maliki adının lslamda 
Sünnet ehli denilen dört mezhepten biri olan 
Mal iki'likle ilgisi yoktur. Imamları Imam Malik 
değil, Imam Caferdir. Maliklik, Malik-aneli 
anlamında kullanılıyor olsa gerek. 
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91 Kürt baharının 

5 Mart 1991 günü Ranya, ?'sinde Süleymani
ye. 1 1 'inde Hewler ve 20'sinde Kerkük'te 
Saddam'ın, özel bir itina ilc kurduğu tüm is

tihbarat ağları, ~ehirlerin merkezinde yıkılmaya
cağından emin tahkim ettiği istihbarat, zından ve 

Baas' ın __ ikametgahı görevi gören kaleleri ele ge
çiı·iJdi. U nlü i~kcncecileri kitleler tarafından linç 

edildi. Neredeyse bir haftada ıncınkclctimizin gü

neyinin tümü dlinyanın 4 bliyük gücü olduğu id
diı.ı edilen bir i~galci güçten temizlendi. Hem de 

uzun bir süredir dünyada görülmeyen bir halk 
ayaklanması sonunda. 

Bir gün önce Saddam 'ın Irak sınırları içinde 
uçak kaldırmasını yasaklayan büyük güçler bu ol

du-bitti karşısında Saddam'dan bile daha çok ~a
şırdılar. Sindiği, örgütsüz kaldığı konusunda güç

lü istihbaratlar alınan Kürtlere ne olmuştu? Son 
yapııkiarı devlet ilanı demekti ve dünyadaki hiç 
bir büyük güç bu konuda herhangi bir hazırlık 

yapmamı~tı. SSCB 'nin yıkılınası sonucunda dün
yanın siyasi kodları değişmişti. Yeni kodlar; de
mokrasiden, insan haklarından ve özgür seçimler
den bahsediliyordu. Eğer Kürtler bir gün sonra 
Kerkük'te özgür seçime başvurup devlet demek 
olan özgür iradelerini dünya aleme duyurmaya 
kalksalardı yeni kodlara göre bu özgür iradeye 
teslim olmak gerekiyordu. Bu durumda, Ortado

ğu'nun aktüel haritası tehlikeye girecek ve belki 
de, bögesel bir sava~ ile karşı karşıya kalınacaktı. 
Bunun kmşısında Körfez savaşının ilk iki yüzlü 
devlet politikası açığa çıktı. Bir gün önce yasak
lanan uçak kaldırma iznini Saddam 'a bir kez da
ha tanıdılar. Çünkü uçak dışında ayaklanan bir 
halkı "ycnecek" hiç bir gücün olmadığını tecrü
belerinden biliyorlardı. 

21 tv1art'ta, Newroz'da, yenik Saddam mem
lcketimizc bir kez daha uçaklarla saldırdı. Büyük 
güçler bir kaç saat rahatladılar. Çünkü uçağa kar
şı sava~mak mümkün değildi.( 1 ) .. Ama çılgın 

Kürtler mümkün olmayanı becerdiler, "ya herro 
ya ınerro" diyerek 5 milyon dağlara yöneldi ve 
önce uçakları ve komşu sömürgecileri ve de ar
Jınd<U1 da B.irkşnıiş Milletl~r'i şaşkına çevirdiler. 
Klirtlet hiç.urnulmadık bir anda Ona-Doğu 'da 70 
yıldır özenle korunan statüko'yu darmadağın et

mek üzere idiler. 

Üstelik bu kez; karşıianna 
alıp tehdit dahil h~r imkanı kul
lanarak orta yol arayacaklan bir 
örgüt de söz konusu değildi. 

Karşılarında; her sınıftan, cins
ten, ya~tan koskoca bir nıilkı ve 
bu milletin kararlı iradesi vardı. 
Hergün binlerce sayılan ve gö
mülmeye bile vakit bulunama
yan bebelcr ve yaşlılar parçal~ın
mış menılckcti birlcştirıniş!crdi. 

Yıllardır Kün okur-yazarları 

dahil egemenlerce ısrarla beyin
Iere ııak.~cdilmeye ça!ı~ılan İran. 
Irak, Suriye ve Türkiye Kürtleri 
kavr:ımı bir günde Kün!cr VL~ 

Kürtlerin ıncmlekeıi olarak dc

ğişmişti. Rcnan'ın deyimiyle 
"felaket içinde ulus olunur" tari
fini Kürtler bir kez daha doğru
luyor ve dünyanın neresinde 
olursa olSun tüm Kürtler kimliği
nin korunması kavgasında yerini 
alıyordu. SUddam'ın evinde de
vam edeceğine inanılan kıvıl

cım; Diyarbekir, Mahabad, Q~ı

ınışlı, Koçhisar ve I-Iaym:ın;1'7:G 
koskoca bir yangına dönii~ıııck 
üzere idi. 

İlk canhıraş feryat Türk ve 
Fars devletlerinden yükseldi. 
Kürtler ne pahasına olursa olsun 
70 yıl önceki sınırlar içine dön
dürülmeliydi. Özellikle bu iki 
devlet en azından 7 ylizyıllık tec
rübelerinden, bir tek devlet sının 
içinde, özgürlüğü konusunda ka
rarlı bu halkla baş cdilemcycce
ğini çok iyi biliyorlardı. Halepçe 
sonrasınd<ı whammül etmek zo
runda bırakıldıkları bir avuc.,: 
Kürt "mültccinin" 70 yıllık ınc
todlannı nasıl "tar Cı mar" ettiği
nin anıları ise henüz çok taze idi. 
Muş, Diy.-:ırbckir veya M.:ırdin 'de 
hapscdildikleri kamplarda "şal U 
şepik"lcri ile kocaman Newroz 
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ateşleri yakıp, zavallı Türk devletinin yıllarca yok 
dediği bir dille halaylar çekip krunp duvarlarını 
parçalayan Kürt ''mülteci'' belası henüz başınday~ 
kcn ınilyonlarla başetmeleri mümkün değildi. 
Hem de bu kez gelenler, ülkelerini bir haftada 
kurtarmanın gururu ile Diyarbekir, Mahabad ve
ya Qamışlı 'yı da temizlerneye geliyorlardı. Bu 
panik içinde BM'lere başvuruldu. 

Soldan bir takım Misak-i Milli fanatiklerinin 
iddialarının aksine olarak BM veya onların tabi~ 
riyle emperyalistler bu öneriye uzunca bir süre 
mesafeli davrandılar. Çünkü ayaklanan Kürtleri 
yatıştırınanın bedeli sadece bölge ülkeleri açısın~ 
dan değil ama planetimiz üzerindeki tüm egemen 
güçlere ve devletlere oldukça pahalıya mal olabi
lirdi. 

Kürt halkı Irak devleti ile bütün köprüleri at
mıştı. Çağın 2.Kürt devletini kabullenmek dışın
da, bu halkı bir gün önceki sınırlara geri döndür
mek mümkün değildi. Böyle bir tavır ise; en baş
ta süper güçler olmak üzere 2 yüzyıllık devlet
ınillet tezinin temeline dinamit yerleştirmek ve 
BM'in anayasasında radi-

nedenle, Kürt halkının kendi rıza::; ı ile d~ıyananw
yıp bir süre sonra kendiliğinden Saddam \ı teslim 
olacağına inanılarak geçici bir kararnameyle kü~ 
çük bir Kürt devletini kabul etmek zorunda kaldı~ 
lar. Aynı anda da bu uygulaımıııın BM'lerin temel 
prensibinde bir değişikliğe sebep olmaması ve 
başka ezilen halklar açısından karara dönüşme~ 
ınesi için tüm imkanlarla Kürtleri teslim olmaya 
zorladılar. Körfez Savaşı nedeniyle BM lr;ık'a ik~ 
tisadi ambargo kararı almı~tı. 

Fakat Irak devleti komşu Arap devleth::rinin 
dayanışması sonucu bu anıbargoyu bir yığın alan~ 
da delebiliyordu. BM himayesinde olduğu iddia 
edilen bölge ilan edilir edilmez, Saddam bizim 
memlekete karşı ikinci iktisadi aınbargoyu da ha~ 
yata geçirdi. Yani yeni Kürt devleti merkezi oto~ 
riteninkine ek olarak kendisini koruyac~ığını ilan 
eden BM'lerin ekonomik aınbargosu ile de karşı 
karşıya kalıyordu. Memleketimizin en zengin 
parçası olan bu kesim normal şanlarda kendi ken
dine yeter durumdadır ama süper tarım alanları~ 
nın mayın tarialarma dönü~tüğünU de iyi biliyor-

lardı. Yüzyıli<lr boyu 
kal bir değişiklik anlamına 
geliyordu. 

• ürt 1ıa1kı Irak kom~ul;ırına ct, süı ihraç 
eden Kürtler çocukları 
için bile olsa süt tozundan 
süte ihtiyaç duyacaklardı. 
BM h;ıstalar ve çocuklarla 
ilgili cüzi durumdaki mal
zemeleri ise J. aınbargocu 
güç olarak Türk ve Fars 
devletlerine takılacaktı. 

Yıllardır bölge solu da da
hil herkes t;ır;ıfından 
Kürtlerin ba~ına kakılan 
Biv1 (Çekiç Gliç) hiınaycsi 
sadece Saddam' m uçak 
kaldırnımnası dli7.eyinde 

Kurulduğu günden iti
baren BM; her üyenin dev
leHnilletinin birliğini ne 
pahasına olursa olsun ko~ 
ruma ilkesi etrafında bir 
konscssüs etrafında yaşa~ 
mını sürdürüyordu. Bu an~ 
Janıda, bir çok devrimcinin 
yıllarca öne sürdükleri id~ 

diaları doğru idi. Bu ku~ 
rum anayasası itibariyle 
Birleşmiş Devletler olarak 
;ıdlandırılmalı idi. Çünkü; 
bu birliğin harcını oluştu~ 

devleti ile bütün köprüleri 
atmıştı. Çağın 2Kürt 

devletini kabullenmek dışında, 
bu 1ıa1kı bir gün önceki sırurlaza 
geri döndürmek mümkün değildi 
Böyle bir tavır ise; en başta süper 
güçler olmak üzere 2 yüzyılhk 
devlet-millet tezinin temeline 
dinarnit yerleştirmek ve 
BM'in anayasasında radikal bir 
değişiklik anlamına geliyordu. 

ran prensip gereği olarak; "toplu imhalar dahil ne 
olursa olsun" üye devletlerin iç işlerine karışma
mak gerekiyordu. Bu prensip bir kez sarsıldı mı 
ABD dahil hiç bir devlet-millet üniter yapısını 
koruyamazdı. 

Ama Kürtler, Gandhi' den sonra pasif direnişin 
yeni bir örneğini sunmuş durumdaydılar ve bu 
eylemleriyle 4 sömürgeci devleti birden tehdit 
ediyo~hu·dı. Öyleyse; ilk tedbir olarak, Kürtleri 
birgün önceki sınırların içine çekerek diğer 3 dev
leti bu büyük tehlikeden korumak gerekiyordu 
Akabinde ise Kürtleri pişman etmenin yollarının 
aranması gerekiyordu. Yapılan tüm analizler; 4 
taraftan kuşatılmış bir parçanın uygulanması ön~ 
görülen haskılara karşı direnecek ne siyasi ne de 
iktisadi imkanı .olmadığı doğrultusundaydı. Bu 

kalıyordu. ;\q1:ı bıı ~ksik

lik de telafi edilmekte gecikınedı. 'i 'ürk ve Fars 
devletleri 5 yıl boyunca top atışları ve uçak bom
bardırnanları ile Saddam'ı aratmadılar. Yüzbin
lercemayına rağmen köylerine dönüp, derme çat~ 
ma kepirlerde ziraatle uğraşmak isteyen köyililer 
de böylece engellenmiş oluyordu. Ve Klinlcr BM 
. himayesinde ya Saddam ya da açlık veya soğuk~ 
tan ölıne seçeneğiyle karşı karşıya bırakılıyordu. 
(!) 

Daha yolun başında diplomatik masalarda ve 
pratik eylemlerde; Kürtlerin kendilerinden başka 
hiçbir dostları olmadığı, sadeec 4 devleti değil, 
BM anayasasını da karşıya aldığı ve bu kar.~ıya 
alışın bedelinin ağır olacağı ve de bu bedeli tek 
başlarına ödemek zorunda kalacakları açığa çık~ 
mıştı. Silahla başeğdirileıneyeıı Kürtler ;ıç!ık vı:: 
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soğuk la terbiye edilmek istcnccckti. 
Hiç bir dostları yok mu diyorum. Çünkü; bu 

parçaınız jeo-politik olarak en dezavantajlı parça
ınızel ır. 4 taraftan kuşatılmış ve nefes alacağı en 
ufak bir çıkış noktası bile yok. Türk, Arap ve 
Fars'Jarın insafına bırakılmış durumdalar. Dev
letlerin düşm.:mca tavır takınacaklan açık ve anla

şılır bir durum. Böylesi durumda egemen ulusla
rın demokrasi güçlerine önemli fonksiyonlar dü-
şer. 

Hiç olmazsa çocuklara aspirin yetiştirebilir ve 
önemli vergilerinden savunmasız sivilleri bomba
layan uçaklarakarşı bir kampanya başlatabilirler
d i. Vietnam savaşında ABD halkı, Cezayir sava
~ında Fransız demokratlan en azından bunu yap
mı~Jardı. Ama malesef bu 5 yıl boyunca bu üç 
koınşu ulusun birbirinden en ufak bir dayanışma 
cmaresi görülmcdiği gibi, hepsi dön gözle bu kü
çük devletin çöküşünü bekliyorlardı. 

Kısacası 92 Mayıs'ında Kürtler memleketleri
nin ufak bir parçasında da olsa De Facto bir dev
let sahibi olmuşlardı. Öyle bir devlet ki; hiç bir 
konuda siyasi :-;ınıfına insiyatif hakkı tanınma
yan, tüm dünya tarafmdan iktisadi ambargo altm
da tutulması bir yana, özellikle iki komşusunun 
da s~ıva~ ilan ettiği şanlarda geleceğini inşa etme
ye zorlanıyordu. 

I3u özgürlüğün sonuçlarına katlanmak Kürt 
halkına, siyasi idareden yüz akı ile çıkmak yü
klimlühiğünü de siyasi sınıfın omuzlarına yüklen
mi~ti. 20. yüzyılın 2. Kürt devletlerinde yaşanan
lar tüm Kürtler için hayati öneme sahip bir tecrü
b~ yığını sunmaktadır. Bunları irdeleycbilmek 
için Kürtleri 91 balıarına taşıyan şartları gözden 
gcçirnıı.::k gerekiyor. 

91 Öncesi Memleketimizin 
Güney'inde Siyasi Durum: 

1946 'da Doğu KDP'nin bir şubesi olarak ku
rulan ve uzun yıllar sol eğilimli aydınlar tarafın
dan yöntendirilen Güney KOP'si (2) Mahabad 
tccrübesi esnasmda SSCB 'nin dayattığı Otonomi 
siyasi tezini aynen devralnııştı. 1961 'de başlatı
lan silahlı mücadele ise; o dönemde moda olan 
"kurtarılmış bölgcler"i esas alarak yüzyıllar bo
yunca iki büyük imparatorluk arasında varalımı 
sava~ı veren Ki.irt devletlerinin kullandıkları si
yasi taktiği <ıynen dcvralıyordu.{3) 

30 yılı :ı~kın bir sliredir gerek programlara 
vcrlestirikn siv:ısi amaç ve !!,erekse egemen ınü
~adcl~- an !ayı~;, Körfez Sava;ı önce~indc mcmle
keıimizın güneyini hemen hemen bir harabeyc 
çcvirnıi~ti. Hakpçc'de kimyasal si!~ıh kullanıldı-
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ğında dünya siyasi arenasında herhangi bir ciddi 
tepki ilc kar~ıla~ınayan Saddam, katiianıcı ıavrını 
tüm Kürt halkına kaqı Enfal (4) ilan etmeye k~ı
dar götürdü. 

88 sonbaharında nihayet bir cephe ilan eden 
Kürt örgütleri i~c İran'ın loji~tik dı.::swği kalma
yınca 75 sonrasına benzer bir akibet ile kar.~ ı kar
şıya kalmışlardı. .. Bu şartlar içinde artık ağır bir 
külfete dönü~en pC~mcrge miktarını :ız:ılııp, yeni
den yolun ba~ına dönme ko~ulbrı yaraınıaya ça
lışıyor ve böylesi durumlarda adet olduğu üzen: 
diğer parçalara bir ulusal kongre ç~ığrı~ı yapıyor
Jardı.(S) 

Gerek sömürgeeder ve gerek Linlü politogbr 
ve hatta Cephe içindeki Kün iirgUıleri bile gli
ncy'de halkımızın anık uzunca bir müddet kıpır
dayamacak derecede terörize olduğu konusunda 
hemfikir idiler. Bu nedenle Rany:ı'dan b:ı.~l;ıyan 
halk ayaklanmaları Saddam kadar süper güçleri 
de hazırlıksız yakaladı ve gafil avladı. 

Özgür Memleketin 
Siyasi Coğrafyası 

Ayaklanma sonucu SadJam'ı ve sliper ;,!iiı;h:ri 
dize getirecek kadar özgürlük wlı.:bindı..::k.i Lırar!ı
!ığı ile örgUıliiliiğünü ispat eden halk ma!ese:r iç 
siyasi arenada bu glicünü vurgulayacık bir alıcr
nalif siyasi yapılanmadan yoksundu. 30 yı lı ;ı~

kındır sürdürülen silahlı mücadele :ınlayışı, bu 
parçamızda siyasi iktidariara kar~ı baskı grubu 
olabilecek alternatif örgütlenmelerin önünü tıka

m ış, imkan!5ıZ hale getirmi~ti. Bir yandan dağda 
olan Kürt örgütlerinin, farklı mücadele biçimleri
ne, "biz dağda sava~ırken ... " Ic başlayıp ku~k.uy
la yaklaşına~ı ve küçümsemesi hatta iınhaya yö
nelmesi, diğer tarafıan merkezi otoritenin terörli
nlin dozunu en ufak bir bildiriyi idam ile cezalan
dırma düzeyine çıkarnıasma ek olarak, egeıncn u
lus içinde de demokratik kitle örgüıleri ve gene! 
olarak demokrasi mücadelesi konusund;ı d!e tu

tulur bir geleneğin olmaması, özgürlük içiıl ayak
lanan lıalkm, Kürt siyasi sınıfına br~ı demokrasi 
taleplerini savunmada 5 yıl boyunca ciddi bir 
baskı gurubu yaratamamasının nedenlerini olLı.~

turdu. 
Ayaklanmanın hemen akabinde dağdaki kl:ı

sik örgütler, Bere (Ccphe)lcri üncülüğünde mem
lekctinıizi yönetmeye geldiler. Halk bu yeni siy;ı
si salmedt: ne kadar örgütsüz idi ise yıllarca birbi
rinin kanını içcıı siyasi sınıf o or;ınd;ı örglitlli idi. 
İlk İCraatları şehirlerde ayaklanmalar sürecinde 
oluşan nüve halindeki örgüt!cnıneleri (Siilcyıı:ı

miyc'dc Şura-sovyet-lar vb.) tasfiye etmek oldu. 
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Bu tasfiye eyleminde hiç zorlanmadılar. Çünkü; 
kendi aralarında birlik kurmu~lardı, silahlı-paralı 
idiler, en azından 30 yıllık sürekli yüceltilen bir 
pC~merge geçmişleri vardı ve en önemlisi halk bu 
siyasi sınıfı iktidarda hiç yaşamamıştı ve 7 örgü
tün (6) tümü kendisini en azından sosyal-demok
rat olarak tanımlıyor ve sık sık demokrasiden ve 
"Kurdistane NG"dan bahsediyordu. 

Kısacası; 30 yılda 2 kez yenilen bir siyasi an
layı~; 91 Eylül'ünde özgür bir mcklekette rakip
siz ve tek başına iktidara getirilmişti 

Gerek sömürgeciler ve gerekse süper güçlerin 
rUm engelleme çabalarına rağmen, 92 Mayıs'ında 
%100'lük bir katılımla seçimler yapıldı. Bu se
çimler, KUn devletini bir kez daha meşrulaştırı
yordu. 

Seçimlerde Bere üyesi örgütlere ek olarak 
kendi aralarında başka bir birlik oluşturan değişik 
tandanslı islami hareket de katıldı. Hepsinin se
çim program ve propagandalan hemen hemen 
aynıydı; geçmiş 30 yıllık mücadeleleri, denıokra
!')i talepkri ve Saddam 'a kesin bir düşmanlık. Sa
dece YNK bu süreçte otonemi talebini federas
yon olarak değiştirmişti.(7) 

Neredeyse I yıl boyunca iktidarda olan Bere, 
halkın yaşanıında herhangi bir iyileştirme girişi
ıninde bulunmamış ve her şeyi seçim ve parla
mento-hükümet kuruluşu sonrasına ertelcmişti. 

Seçim, parlamento ve bu parlamentodan çıkacak 
hükiimct halk kitleleri açısından neredeyse kilrta
ncı bir Mehdi'ye dönüşmüştü. 

91 Mayıs'ında nisbi temsili %7'lik bir baraj 
ilc öngören seçim sistemi gereği halkımız tüm ta
rihi boyunca ilk kez özgür oy hakkını kullandı. 
Bölgede İsrail' den sonra en demokratik seçim 
sistemi uygulamyordu ve dışarıdan gelenlerin de
yimiyle "Kürt halkı bu sınavdan tan1 bir olgunluk 
ve yüz akıyla çıktı", "bölgeye demokrasi dersi 
verdi." KDP ve YNK dışındaki örgütler barajı 
a~amadıkları halde seçimin hemen akabinde hep
sine aldıkları oy oranında meclis ve hükümette 
temsil önerisi yapıldı. 105 kişilik parlamento, 50 
YNK, 50 KDP ve 5 tane de Asuri milletvekilin
den oluştu. Diğer örgütler parlamento dışında ka
lıp ımıhalefet edeceklerini iddia ettikleri halde; 
YNK ve KDP'nin işbirliği karşısında kendilerini 
tehlikede hisscderek, hükümet ilanının hemen 
akabinde bu iki parti arasında bölünüp, bunlara 
katılmayı tercih ettiler. (8) 

Böylece de; Kürt siyasi sınıfı 92 ortalarında 
seçimler sonucu bir kez daha meşrulaştınlmış 
olan iktidarı iki başlı tck bir siyasi güç olarak ele 
geçirmiş oluyordu. Ufukta hiÇ: bir siyasi muhale
fetin esamesi okunmuyordu. Ustelik 5 milyonluk 
bir halk tüm umudunu bu hükümete bağlayarak, 
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bu siyasi güce açık çek vcnni~ oluyordu. 

Federe Kürt Devletinin İcraatları 
Ve Kürt Halkı 

Aylarca bayram yapılarak kurtarıcı l'vle!ıdi gi
bi karşılanan Kürt hükümeti ilk icraatlarıyla; 
"Kurdistane NG"nun ha deyince ve in~a edilece
ğiyle ilgili ideal vaatlcrlc kendiliğinden gökten 
zembille aşağı inemeycccğini göstermekte gecik
mcdi. En azından 30 
yıl boyunca demokrasi 
havariliği yapan örgüt
lerin hiç birinin gün
lük yaşama yansıya

cak demokrasi ile ilgi
li en ufak bir geleneği 
yoktu. 30 yıl boyunca 
esas alınan mücadele 
anlayışı kendi manta
litesini her yanıyla 

egemen kılmıştı. Silah 
bu anlayışın merkc
zindeydi. TUm ihtiyaç
lar ve bu ihtiyaçların 
karşılanması ile ilgili 
arayışların tümlinde 
silah merkezdeki be
lirleyici rolünü oyna
maya devarn ediyordu. 
Silah ve demokrasi 
yan yana konulması 
mümkün olmayan iki 
kavram, birinin güç
lendiği yerde diğeri 

aynı oranda gerilcr. 
Dağda, silah ve mcr
ıni, hava ve su kadar 
zorunlu bir ihtiyaçtır. 

Ye iyilik-kötülük, ya
rarlı-zararlı, korkak
yiğit, halkın dostu
düşmanı vb. her tür
den değer yargısı buna 
göre belirlenir. Bu sü-

Ayaklanma 
sonucu 

Saddıun'ı ve 
süper güçleri dize 

getirecek kadar 
özgürlük 

talebindeki 
.kararbhğı ile 

örgütlülüğünü 
ispat eden halk 

maalesef iç 
siyasi arenadıı 

bu gücünü 
vurgulE.yacak bir 

alternatif siyasi 
yapılanmadım 

yoksundu. 30 yıh 
aşkındır 

sü,rdüriilen 
silahlı mücadele 

anlayışı, bu_ 
parçamızda siyası 

ikiidariara karşı 
baskıgrubu 

olabilecek 
alternatif 

örgütlenmelerin 
önünü tıkamış, 
imkansız hale 

getirmişti. 

re ne kadar uzatılırsa hal ilc ve halkın talepleriy
le silahlı güç arasında o oranda bUyük uçurumlar 
oluşur. Uzun süreli ve kendini toplumun günlük 
yaşamından izole eden "kurtanlnıış bölgeye" da
yalı silahlı mücadele anlayı~ının doğal sonucu 
olan bu gerçekliği dcngeleyecck tek güç, sivi! 
halk ile yakınlaşmak ve siyasi hayatta ana rolü 
onlara teslim etmekten geçiyordu. Bizim ınemle
kctte ise bu tipteki savaş en azından iki nesi i kıı-
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c:ıklıyordu ve daha önce değindiğim üzere siyasi 
ikıid:ırdan pay talep etmek bir yıma, ınütevazi 
baskı grubu görevi ü.stlcnccek bir sivil olu~um 
(a~ireılcr dı~ında) bile yoktu. Doğal olarak dün
yaya sadece kendi pencerelerinden bakan resmi 
örgütlerin hiç birinin bu konuda parmağını kıpır
datrnaya ve en ufağından bir reforma gitmeye bi
le niyeıli olmadığı çok çabuk orıaya çıkıı.(9) 

Oysa, merkezi otorite ilc kalan köprüleri de al
manın ba~Jıca yolu acilen bir dcrnokratizasyon 
sürecinin başlatılmasından geçiyordu. Saddam, 
fiziki olarak ülkeden atılını~. ama tüm yasal~u·ı ve 
kurumlarıyla varlığını devanı cttiriyordu. Pamuk 
ipliğine (Saddam'ın ani bir kalp krizi sonucu öl
memcsinc) bağlı özgüdüğümüzün tck t~minatı, 
devlet kurumlarının yapısal farklıla~tmlmasından 
geçiyordu. Ayrıca federc devletin her adımını 
kuşkuyla izleyen, düny~uıın, sömürgecilcr dahil, 
bu reformlara açıktan tepki gösterme imkanlan 
yoknı. Çünkü planetimiz üzerindeki son siyasi 
kodlar, demokrasiyi esas alıyordu. Hemen hemen 
tüm K ün aydın ve demokratları bu konuda ısrarlı 
öııcrilcr ve somut projeler sundular. Halkın deği
~ik kesimleri reform önerilerini, demokrasi kural
iarı çerçevesinde binlerce imza eşliğinde parla
mento, hükümet ve siyasi partilere ilettiler.( 10) 

i·Llya!ini bile cdemedikleri iktidı:ın bir anda 
elinin altında bulan Kürt siyasi sınıfı, mcmleketc 
sadece kendi gözlüğü ile bakmaya dev;un etti. Bu 
gözilik ise halkı yönetilecek yığın ve yedek güç 
olarak görme nıiyopluğundan muzdaripti. Hükü
mct kuruluşundaki siyasi güçler dengesi devletin 
tüm birimlerinde esas alındı, kliantaliznı televiz
yonlarda karikatürize edilecek kadar abartıldı 
( 1 1 ). Halkın açık siyaset ilc ilgili talepleri bir ke
nara atılmakla kalmadı, halk terörize edilmeye 
ba,landı. İlk elde kadınların eşitlik ile ilgili ıalep
lcrine cevap verir gibi, yüzlerce kadın "jina xi
rap" denerek, ardından profesör, aydın vb. bir çok 
insan infaz edildi. Oysa ayaklanma sırasında çok 
isabetli bir karar alınarak, tüm eski cahşlara hare
kete katılmalan koşuluyla af ilan edilmişti ve 
memleketin kurtuluşunda bu kesim de önemli bir 
rol üstlenmişti. Eski büyük cahşlar (Müsteşar de
niyor) örgütlerin önemli merciierinde konumlan
dınlırken, sivil insanların infazlan halkın siyaset 
ilc arasına mesafe koymas ma ve büyük bir hayal 
kırıklığı yaşamasına neden oldu. 

İkinci önemli icraatlan, memleketin çok sınır
lı olan maddi imkanlarının (Xabur ve Doğu ile 
olan sınır kapılanndaki gümrük gelirleri ve dev
kit! ait bir k<ıç fabrika) aslan payının iki parti ara
sında paylaştırılması idi ( 1 2). Bu maddi imkanla
rın sarfı.:dildiği alanlar başlı başına bir tr<.~jedi idi 
(13) 
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Yaşamın idamesi ilc ilgili olarak: ya~lı ve ~·o
cukbra (~chil çocukları d;ıhil) dikncilik, gen~ 
kızlara bedenini satma veya intihar etme, genç er
keklere ise kahve köşelerinde birilerinin bir \:ay 
ısmarlaınasını beklemek veya örgütlerden birinin 
silahını (çekdar) taşımak alternatifleri sunuldu. 
İki taraf da sivil elbise giymelerine rağmen ilk 
günden tüm imkanlarını sibhlı güç rezervlerini 
arttırmaya yöne! ttiler. Iki taraf da hemen düzenli 
ordu oluşturma hayallerini gcrçekleştirmcye ba.~
Jadı. Hem de paralı ordular. Bir prnfesürün bir 
kaç ayda bir anc;ık eline geçen maaşı 300 diııar
ken, partilerden birinin silalıını t;ı.~ıyan yeni bir 
çekdar 1000 dinarla işe başlıyordu. Büy!csinc bir 
kaos ortamında silah taşımanın yan ;ıvaııt;.ı.iları 

ise, sayılmakla bitmez. 
Oysa De Facto Kürt devletini k:ılıcı bir mevzi 

haline gctircbilınck için Kürt halkınlll ve lı;ıtta 

özgür bir memlekette iktidarda kalmak isteyen 
bir siyasi sınıfın bile hali hazır koşullarda en son 
ihtiyacı ordu teşkilatlanması idi. Adına askeri 
akademi denen okullarda yetiştirilcıı ve standarı 
askeri giysi ve potinieric donatılan bir askeri gü
ce sahip olmak, özgür bir devlcti dış s;ı!dırılar;ı 

karşı koruyacağı varsayıını ilc y;ıratılaıı bir dli
zcnli orduya sahip olunduğu anbmına gdm('z. 
Her milli ordu genel olarak kendi halkının baş be
lasıdır. Ama günümüz koşullarında Kürt ordusu 
denen silahlı güçler kendi kendini imha eune ara
cıdır. Çünkü; politik statü bir yana, savaş mater
yali anlamında eldeki imkanlar itibariyle her iki 
ordu da nıemlckctimize dışandan g~leı.:ek (Türk, 
Arap ve Fars devletlerinden) hiç bir saldırıya kar
şı memlekcti düzenli ordu biçiminde savunacak 
konumda olabilemczdi. Savaş ilan eden 4 komşu
muz en safİstike savaş materyali ilc donanın ı~ ve 
meşru devlet statülerini de el altında bulundurur
ken, kalaşnikof ve bir kaç topla donatılmış paralı 
çekdarların gönüllü ve gerek giysileri ve de gerek 
halk ile ilişkileri ilibariyle daha cıkili olan bir 
peşmergeden daha dış düşmana karşı caydırıcı ol
maları mümkün değildi. Nitekim son 5 yılda 2 
devlet sürekli nıemleketimizi bonıbaladı. J 1 Ara
lık ise Saddam sadece tankları ile göründü. Bu iş
gal girişimlerine karşı var olan Kün ordularının 
herhangi bir caydırıcı potansiyeli temsil etmedik
leri açıkca görüldü. Oysa hali hazırdaki özgürlük 
BM himayesinde görünüyor. Bu imkan ısrarla 

zorlanarak askeri korunma onlara lıavalc edilir
ken, eldeki maddi imkanlar kalıcı ve halkın gün
llik yaşınında radikal değişimlere ve memnuniye
tc dönüşecek reformlara sarfedilmcliydi. 

Fakat iktidardaki siyasi sını rm iki yıl boyunca 
sürdürdükleri bu ordulaşma çabalarının- gcrçck 
nedeni ortaya çıkmakta gecikmcdi. İlk iki yıllık 
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balayı döneminde fiziki imha dahil, her yol dene
nerek menıleketi muhalefetsiz-dikensiz gül bah
yı;:sine çevirdiler.( 14) Hakimiyetlerinden emin ol
duktan sonra da KOP ve YNK bu kez birbirlerine 
ait olan hükümdarlık alanlarına göz diktiler ve 
her biri tek başına memleketin hakimi olmaya ha
zırlandı. Ülkenin maddi imkanlannın başlıca tii
keticisi ordular savaş içinde varlıklarını idame ct
tircbilirlcrdi. Dış düşmanlada boy ölçüşiilecek 

imkan bulunmadığına göre, iç düşmanlar yaratıl
ınalıydı. Onlarca yıllık Celali-Melai antagoniz
masını biraz deşmek, ordulanı kışladan çıkma im
kanı verıneye yetiyordu. Kaldı ki, böylesi koşul
larda kavgayı kızıştırmak için her birinin imdadı
na yetişecek en azmdan 4 başkenl hazır ve nazır 
bekliyordu. 

iv1alesef bu kez Celali-Melai kavgasından halk 
dolaysız etkileniyordu. Bu iki güç, dağın başında 
birbirleriyle savaşırken, kullandıkları silahlarla 
sivil halkın malına, c<mına ulaşamıyorlardı. Ama 
aktüel şartlm·da, yerleşim birimleri pazarlık alan
larına dönüşmüştü ve her top atışı sivil halkı ca
nından veya canının yogasınd~m ediyordu. Sivil 
halk uzun bir süre tüm imkanlarını kullanarak, 
bazen ricalarla, bazen yüzlerce kilometrelik pro
testo yürüyüşleri veya parlamento önünde açlık 
grevleriyle yarınlarını tehdit eden bu barbar sava
~a karşı tepkilerini dile getirdi. Ama yılların 
Marksistleri dahil iktidm· hırsı Kürt siyasi sınıfı
nın gözünü kör, kulaklarını sağır etmişti. 

Sonunda halk yeni tipte bir protesto yoluna 
ba~vurnıak zorunda kaldı. Sevgili ülkesini, anıla
rını tcrketrnek. Ne Qeledize ne de Ha!epçe katli
amları ne de Enfal Kürtlerin çok sevdikleri mem
leketlerini böylesine bir yoğunlukta terketmeleri
ne neden olmamıştı. Ama son 3 yıldır Xuıneyni 
soıını:-;ı İran' ın başına gelen beyin göçü erezyonu 
bizim memleketin güneyin'de de yaşanıyor. 

Doktor, Üniversite hocaları dahil, öğretmenler, 
miihendis, sanatçı hemen hemen tüm eğitilmiş, e
mek sahipleri, her gün mübalağasız binlereesi ül
keyi terkediyor, bir yığın risk göze alıp uzaklara 
kaçıyor. Saddam 'a sığınmamak için "kaçıyor" ve 
belki de ilk kez her iki anlamda da bir demorali
zasyon yaşıyorlar. Kalanlar arasında ise; orta yaş
larda ani kalp krizleri ve kanser sonucu ölümler, 
okur-yazar genç kızlar arasında; intihar oranları
nın yükselmesi, fuhuş ve en iyi ihtimalle Avrupa
lı bir Kürt ile hiç tanımadan evlcnme, genç erkek
lerin tck kurtuluşu birbirini kıran iki güçten biri~ 
nin paralı ask.eri olmak-gayri-meşru işlere yönel
mek dı~ında bir seçenek şimdilik görünmüyor. 
Ama yine de hala 9 I balıarına sahip çıkarak; Sad
Jam'ı-Irak'ı istemiyoruz demeye devam ediyor
lar. 

80 

Bu ortamda; İran ve Suudi Arabistan destekli 
köktendinciler cennd vaadlerinin yanı ba~ına, in
sanların bu günlerini de satın :ıl ma projelerini gö
nülleriııcc istismar ediyorl:ır. F;ıııatik islam belki 
de tüm tarihi boyunc;ı memlckctiınizdc ilk kei.'. 
ıneydanı bu kadar ho~ buluyor.( ı)), (ı 6) 

Sonuç 

"Bir musibct bin nasihattan cv !ad ır" denir. Bu 
5 yıllık devlet tecrübemiz tüm KUrt siyasi smıfı 
açısından tekrar gözden geçirilmesi gereken p:ıh:ı 
biçilmez dersler sundu. Son 2 ytizyıllık bağımsız
lık mücadelesi sürecinde K lin siy:ısi sınıfı ylizlcr
ce yenilgi yaş;.ıdı. Eıkat bu yenilgilerin tümü: i~

galci dü~manla qit olmayan ko1ullarda sürdürii
len askeri-taktik yenilgiler h:ınesine yazıldı. H:ı!k 
arasında da siyasi sınıfın tezkrine karşı bir sorgu
lamaya neden olmadığı çoğu kez di.i~ınana ye:ni
lenler, halk nezdinde kahraınanlaştırılıp idealize 
bile edildi. 

91 Eylül'ünden itibaren Kürt emaretlcri tecrü· 
besinden sonra ilk kez Kürt siyasi smıfı ve K lin 
halkı günlük yaşam içinde dolaysız kar~ıla~ıyor
ku·dı. 30 yıl boyuncı kendisini her derdc d~va 
kurtarıcı olarak empozc: eden bir siy<ısi sınıfıan 

beklentiler ve aynı oranda d<ı hayal kırıklıkları 
büyük olacaktır. 5 yıllık tecrübemiz ~imdilik lıal
kımız içinde hayal kırıklığı ve siyasi sınıfa kar~ı 
büyük bir güvensizliğe neden olınu~tur. Son ge
lişmelerle ilgili yapılan siyasi dcğerlcndiımclerc: 
bakıldığında tüm Kürt siyasi sınıfının yenil~inin 
gerçek nedenlerini tartı~ınaktan çok hala ayrıntı
lada uğraşmayı ycğkdikkriııe ph it oluyoruz. 75 
yenilgisi sonrasında bizim de savunduğumuz yü
zeysel değerlendirme anlayı:;;ı hala devam ediyor; 
biitün suç şu veya bu önderliğin sınıfsal kökeni 
veya sefinin kişiliğine bağl:.ınarak izah edilmeye 
çalışılıyor. Oysa ŞCx tvlahnıud'tan Mesut Barza
ni'ye kadar tüm Kürt önderlikleri gerek politika
Jm·ı ve gerek savundukları tezler itib<ıriylc mem
leketimizin dışında nerede olsalardı :;.u anda ımı· 
zaffer lider konumunda olurlardı. Un!U Ho Şi 

Minh dahil dünyanın bir çok ülkesinde programı 
doğrultusunda başanya ulaşanların hemen hemen 
hepsi Kürt siyasi sınıfınlll da kendine rehber 
edindiği pozitivist ikameci siyaset ilc birlikte ha
reket ettiler. Ba~ka ülkelerde başanya ula~ma ve 
halkın yaşamında görece bile olsa bir iyile.~tirmc 
sağlayabilen bu anlayış bizim menılekcıin jco
politik konumunda yenilmeye mahkum oluyor. 
Düny:mın en ideal siyasetçilerini getirip bu klasik 
tczle donatılabilse Barzani ve;'a Talabani kadar 
bile dayananıazı ar. 
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Yani, sorgulanması gereken esas konu başka kurtuluş sürecinde mutlaka tavizler verilerek dı~ 
kurtuluş hareketlerinde bir takım kazanımlar sağ- güçlerle ilişki kurulmuş ve akabindc siyasal sınır 
!ayan bir siyasi anlayı~ın bizim mernlekeue ne- mutlaka bir iç hesaplaşnwdan geçmiştir. siy:ısi 
den hiç bir başarı şansı olmadığı konusudur. Ör-. arenada birden fazla örgüt bulunuyorsa. üncc 
güticrin başına devrimci, en devrimci kavramları bunlar birbirleriyle tck gilç kurıarıcıya ulaşm;ık 
ilave edilerek ve şahıslar değiştiriterek bu gün amacıyla kıyasıya bir kavgaya giri~irler. Gı.:riyc 
Süleymaniye ve Zaxo'da yaşanan trajedinin yarın kalan "muzaffer" örgüt bu kez de kendi safların
Diyarbekir, Mahabad ve hatta Haymana'da tck- da muhtemel yorum fark!ılıkbrına karsı sav:ıs 
radanmasına engel olunamaz. Aynı tarihin teker- aç<u·. Örglittc irade, tck görli~-tek şe fe ineı;ı..: bda;· 
rür etmeyeccği ilc ilgili hiç kimse garanti vere- da bu kıyınıa devam edilir. Son iki yüzyıldır pla
mcz. 70'1i yıllarda geleneksel önderliğe alternatif nerimiz üzerinde bu siyasi an layı::: yüzlerce halkın 
olarak örgütlenen Komelay Rençder<ll1 (YNK'nın tarihinde o kadarçok tekrarlanarak beyinkrc işle
en güçlü kanadı) işe başladığında ve hatta yıllar- miştir ki; aydınlar açısından bile kurtulu~tan son
ca dağda idam sehpalarında bizim şimdiki sosya- raki bir iç savaş neredeyse kader gibi tehıkki edil
listlerimizden daha az devrimci değillerdi. Ama miştir. 
tüm idealist talepleri ve fedakarlıklarına rağmen Tüm bu olumsuzlukianna rağmen, bu siyasi 
bu gün yaşananları engelleme imkanma sahip anlayışın egemen olduğu bir \~ok Ulb:dc. o ülke 
obmadı!ar. Olumsuzlukların nedeni kurtuluş ku- halkını beJli ölçülerde memnun edecek bir takım 
ranı olarak -tabula1tırdığımız temel tezlerimizde sonuçlar alınabilm iştir. (bağımsız devktlcr kurul
ar<ım<ıya naşlamadığımız ---------------~ mu1 bc!Ji sosyal reformlar 
ııüiddcıçc halkımızın bu kısır Silah ve demokrasi yan yapılabilinnıi1ıir) H:ılkm it.; 
düngüden kurtulması mü m- yana konulması mümkün pot:ınsiy~linin i!ımali b;ı~k:ı 
klin olamaz. Çünkü, lıalkımız olzna.van iki .kavıam, birinin bir yerlerden, dii~ınanı ik: 
ne pahasına olursa olsun korn- gu··,...r:;,...:u.x.; verde .ri;~ avnr çc!i1mclcri olan ba~ka dc-v-
~ulanyla kayıtsız şartsız eşit ır'-' '-"~Tr ~~ ... 'J....... lctlcrlc olan i!i1kik:rdcn elde 
ya:::amak istiyor. Buna karşılık oranda geriler. Dağda/ silah edilen iınkaniarla telari edi-
bizim siyasi projelerimizin ve mernıt, hava ve SU kadar lebilinıni1ıir. Siyasi sınıf ;ıra-
(isıisnasız ıünıü) hala Barzani zorunlu bir ihtiyaçtır. Ve sındaki bu enternasyonalisı 
ve Talabani'nkinden esasta i~-.kötülük, yararh.zararlı, dayanı1nıa, bu anlamda ika-'-~·'·- r._.TnX-It .. L-"-- dostu 1 bir farklılık arzetmiyor. AU.A.:ı.uu.r..·J~, .ı.u::u.Aı..ıı ıneci siyasetin planet ölçü-

Siyasi sınıfımızın sunduğu düşınaru vb. her türden değer 1 sünde güçlenmesinde de 
kurtuluş ve toplumsal projeler yargısı buna göre belirlenir. 1 önemli bir rol oyn:ımı.~ıır. 
pozitivist ikameci mantalitey i Bu süre ne kadar uza.tıhrsa 1 "Dü~maıı gü\~ ler <ı rasında 
esas alıyor. Bu bakış açısının halk ve hallan talepleriyle var olan çeli1mcleri dcrin-
belirgin özeilikleri şöyle özet- silahlı gu""ç arasında o oranda lcştinnc ve bu durumdan ya-
lcncbilir; ülkenin VC halkın büTT~·yı,.. uçurumlar o]ff.'nfr. rarl<.\fllll<J" tezi de tüm siyasi 
özgün yapısı slog;.mlar dışında :r.......:o.. -y-· tezlerde ıarıı1ılınaz bir tabu-
hiç bir biçimde gözönüne ayete Jönü~ınüştür. 
alınmaz, halka lıiç bir biçimde güvenilmediği gi- Fakat bnzı halkların kurtuluşu açısından !ka-
bi sadece yönlendirilecek bir yığın olarak görii- mcci siyasetin ve ittifaklar anlayışının sıradan bir 
!ür, dolayısıyla halkın kültürel, yapısal iç örgütsel muz cumhuriyeti kurabilmek için bile olsa hiç bir 
ve bunlara daylı talepleri gözönüne alınmaz ve başarı ş:msı yoktur. Bu halkların başlıca ortak 
halk özellikle siyasetten uzak tutulur. Sonuçta si- özellikleri; kuşatıldıkJarı ülkelerin her birinin de 
y;.ısct, dışarıdan edinilen bir takım şablonlarla ayrıca iç sorunu olarak telakki cdilmeleridir. Bu 
eğitilmiş bir kesimin başlıca uğraşı haline gelir. nedenle hiç bir alanda kalıcı kazanımiarına izin 
Bu sınır halkı yönetmek ve kendi kapasitesi ora- verileıncz. Sadece bu devletlerin iç çclişınekrin
nında O'nun adına karar ve her türden tasarruf de istismar malzemesi haline getirilir ve ~ır;ıdaıı 
hakkını satkcc kendine tanır. Sonuç itibariyle bir ~anıaj malzcnıcsi olarak kullanılırlar. Ayrıca 
halk, sadeec oldu-bittileric karşı karşıya bırakılan bu halkların kurtuluşu, dünyadaki süper g.Uçler 
bir objcye dönüşür. Bu yaklaşımın önemli bir açısından en azından kıs:ı vade de, özel bir önem 
özelliği de her anlamcia üniter, merkeziyetçi ve arzetmektcdir. Çağın ilk yarısında Y:ıhudilcr gü
tck doğrucu olmasıdır. Bu nedenle kendi araların- nümüzdc ise Basklar, Kürtler. Amerika yer! ileri, 
d;ı bi k! çoğulculuğa, ç:ok rcnkliliğc talıammi.il Katalanlar vb. bu kategoride h:ı!kalar ar;ısınd;ı ilk 
edemezler. Bu siyasi mantalitenin egemen olduğu .sırayı alırlar. 
tUm ülkelerde adı toplumsal veya ulusal olsun her Bu halklar; asgari bir kazanım itibariyle bile 
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olsa dışarıdan bir destck imkanından yoksundur
lar. Sadece ve sadeec o halkın kendisinin özglir
liik talebi konusundaki olgunluk ve kararlılık dii
z~yi tayin edicidir. Lafta değil gerçekte; kısa sü
reli kazanımlar için bile bu halkların iç dinamik
leri belirleyicidir. Bu nedenle bu halklar arasında 
siy;ısi projeler üretebilıncnin ilk koşulu; mümkün 
olduğu oranda himayeci-ikameci problematikten 
uzaklaşmayı zorunlu kılar. Yani; sözkonusu halk 
ilc siyasi sınıf arasındaki uçurumları kapatmak, 
halkın en ufak bir dinamiğini bile heba etmemek, 
siyascıtc açıklık, yerel f,utlılıkları ciddiye alıp 
zenginlik olarak algılamak, her toplumsal kesi
min taleplerini en ufak bir ihmalc izin verilmeden 
gözönünde tutmak, halkın günlük yaşantısında 
mücadele sürecindeki deği~iklikleri bizzat hisse
debilmesinin şartlarını hazırlamak, her konuda 
merkeziyetçi dayatmalardan imtina etmek ve de 
hiç bir mücadele anlayışının tek ba~ına mutlak ve 
mukaddes adedilmesine pirim vermeyerek engel
lcyı.::rek, taktiklerde sürekli sorgulamanın esa 
:ılındığı esnek bir mantaliteyi hakim kılmak ge
rekmektedir. 

B:ı.~ka ortak özelliklerini bir yana bırakarak 
:-;adece stratejik dostlan itibariyle bize benzeıne~ 
:-;ine rağmen; önüne koyduğu ilk hedeJler açısın
dan ba~arılı olan Yahudi örgütlenmesine, müca
dele ve devlet inşa sürecine baktığını ız zaman yu
kanda sayılan her belirlemenin neredeyse bir iç 
manifesto haline getirildiğini görürüz. Daha ça
ğın başından itibaren Yahudi örgütlenmesi; birbi
rinin diliııi bile anlamayan, ya~am tarzı ve gelc
cck!c ilgili beklentilerde neredeyse birbirine hiç 
benzeıncycn fanatik dincisinden anar~istine kadar 
dlirıy:ınııı her tarafına dağılmış bir Yahudi potan
:--:iyL~!i son derece asgari birlqtirıncyi gerçckleşti
rcbildiğine tanık olmakıayız. Bu örgütlenme, bir 
ycrlcrdl!n kopya edilen asgari-azami programlar 
CL~ııdcresinc zorla kendi halkını hapsetme manlı
ğını bir yana itmiş, tüm Yahudi toplumunun ba~
lıca ı;imenıosu olarak sadece ve sadece "Yahudi 
kimliğini korumak" prensibini esas almıştır. As
gari-azaınisi ile ulusal prograrnı sadece; yok edil
me tehlikesiyle kar~ı karşıya bulunan Yahudi 
kimliğini korumak gibi tck birleştirici maddeden 
oluştuğu için Siyonisr hareket gerçekçiydi ve ku
nılu~undan 50 yıl gibi kısa bir sürede sosyalistler 
bile hcııiiz Yalıudilcrin bir millet o! up olmadığını 
tarıı.~m:ıy:ı devam ederken ve de tüm dünya karşı
];ırındayken amacına ula~tı. Hangi toplumsal kc
sim bu kimlikten ne anlıyor, nasıl geliştirmeyi dü~ 
~ünüyor, gibi sorulara her kesim kendi ccvabıııı 
\'Crmektc özgür idi ve hiç bir siyasi yoğunluğa bu 
iki soruda ba~kalarına kendi görüşlerini zorla em
poze etme imkanı tanınıııadı. Her taraft:m ku~atıl-
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dıkları ve devlet i !;ını yap:ıcakl:ırı s;ıloııd:ı son aıı~ 
da hala yayınlan;.ıcak ıııani!'cstoda kulbnıbcak 
kavramlar tck tck ıanı~ılıyor ve her ıarıırııı ikna 
edileceği onak kavramlar :ır:ınııı,ıya devam edili
yordu. Sadece kendi iç dinamiklerine öncelik ta
nımak zorunda olduğunun ayrıınında ol:ııı 'r':ıhu
di siya:--;i sınıfı kendisini bu poııınsiyc!in onayını 
aramak zorunda hisscdiyonlu. Bu ;ın layı~; siy:ısL~
tc yansıdığında dol:ıysız dcmokr:ısiyc cıı y:ıkın 
bir demokrasiyi, desanır:ıliz;ısyoııu ve yerel :-.iy;ı

si otorilClerin bir gerçeklik olarak tanmmasıııı ve 
ho~görüyle kar~ılanınasını gerektirir. Bu :ınbyı~ 
"i~birlikçi" kavramını geli1i güzel kullanma lük
sünü kendisine l:lnıyamaz ve sadece yı!tb ~ön
lüııden kopan bir maddi yani ı ını sun:ııı her h<~ngi 
bir Yahudi ilc elde silah veya çapa Filistin çölle
rinde direnen biri arasmda vaı;uıda~!ık hakl;ırı iti
bariyle bir ayrım gözetmeme anlammd:ı hirk:.~ti
ricidir. 

Kürt halkı özgürlüğü konusundaki k:ır:ır!ı İr;ı

dcsini ve olgunluk dcreecsini dcLıl:ırc:ı !spaıb
mı~tır. Bu halka yeni yenilgiler y:ı~aııııanı:mııı kk 
yolu halkımızın örgütsel y;ıpısını. gekcckk ilgili 
taleplerini temel alan siy:ısi pro_jclcr Urcınıckten 
ve kendi gerçek!iğinıizi olduğu gibi kilbul ı.:ımck
ten geçiyor. Klasik tcrıniııolo_jiylc uygunluk ar
zctsin diye, halkımızın kendisini tarif e ı mc biçi
nıini zorla değiştirme veya on;t yeni bir kimliği 
enıpoze etme çabalarının, öz-gi.icUmUzU parçala
ma ve yapay iç dU~manlıklar hatta ··cah1~koruyu
cu" sayısı arttırma dışında hiç bir i~c yaranıadığ.ı 
yüzlerce acı tecrübe ilc ispatlandı. :\~iret örgüı
lcnrncsine, Batı nonnl:ırıııa uymuyor diye tUm 
yenilgilerin ba~lıcı nıiiscbbibi olarak yakl:ı~ıldığı 
sürece, Kürt halkının tüm potansiyelini kurtuhı.~ 
ınilcadclcsine istihdam eınıl:k nıiimküıı olm;ıdığı 
gibi, sonuçta adı batılı ama özünde ne tarihi ne de 
buna uygun bir kültüre! birikimi olm;ıyan yeni 
a~iret ve a~irı.!l rı.!islcri brik:ıtUr!eri y:ır:ııı!ın;ıya 
devam edilecektir. 

91 baharının bedelini, memlı.!ketinıiziıı günc
yinde halkımız çok pahalıya ödedi ve ödemeye 
devam ediyor. Tüm Kürt aydınları ve siyasi sını
fı bu bahardan geriye kalan kazanımları korumak 
ve deneylerinden ders çık.:ırm:ık zorundadır. Böy
le olunca da; orada vuku bu !an herhangi bir olum
suz gelişmede; siyasi partiler ;ır;ısııı(tı hakemlik 
veya tüm suçu orad:ıki önderliğin sınıfs;ıl kökeni 
veya ki~ilikleriııdc arama zihinsel ıcnıbc!liğiııi bir 
yana bırakmak gerekmektedir. Çliııkü bir kez d:ı
ha altını çizerek söylemek gcrd.:irsc. hali hazmb
ki tüm Kürt örgütleri ne progr:ıııı:nik ne de pmb
lenlik açıdan Talabani veya Barzani'ye :ılıı.!rn:ııif 
bir perspektif sunamaın:ıkıadır. Do!:ıyısıyb y,·ni 
fotograflann siyaset s;ıhnesinc yıkması bunl:ırın 
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t!aha başarılı olacakları anlamına gclınediği gibi 
ıccrlibcsizliklcri itibariyle ancak sadeec Talabani 
VL')':t B:ırzaıü'nin k:ırik;Hi.irü olabilirler. 

SO sorırasında memleketimizin doğulu ve ku
zcylikr olarak bizler hepimiz Suriye'ye indiği
mizde bu gerçekliği ağır bir biçimde ya~adık. 

!) 1 baharı: İç Anadolu K iirtleri dahil tüm Kürt 
h;ı!kının geleceğinin aynasıdır. Oradaki demokra
tik kazanımlara sahip çıktığımız ve koruduğumuz 
oranda gdeccğimizi in~a etmeye ba~!arız. Bu ge
lecek ise; demokrasiyi esas alan toplumsal proje
ler ii retebilmek ve bunları sahiplenecek demokra
tik yerel insiyatifierin kayıtsız ~ansız desteklen
mesinden geçmektedir. Çünkü Kürtçe konu~an 

Dipnotlar 

{ J i- Sr!:~uktwı diyorum, çünkü mt•mlckctimi:iıı do
-~11.1"11 ı·c gimt'.\'inde eı·lerdeki 1.1"1111110 genellikle pctro!t' 
drıralıdn· ı·ı· soha horus11 hile yoktur. Soddanı' 111 am
/ı(!rgo.\"11 Ki1rtl<'rin pı'lrollerini yasak/adi.~/ ve inşaat 
nw!-:cnıe!crinin lıiks oldu.~ u şartlarda --10 dcreec so
/:ıtf.:tan ii/me naindı'n sayılı yın~ /Ju süre :arjinda ll elv
ler- KoysincaıJ arasında linenı/i pı'lml re:crvlcri Kiirr 
td:nisyt'lıla turujim/mı kullamlacak hale getirildi. 
/J.-\1" in insani tJrgiitlcri dahil ha rara{a kullamm hak
kı için IW."j\'111"11/du. İlk tt·pki "si: hu perrol/e tiim mem
/t'l:ı·flni::in ha.~ımsı::.lı.~ım salin ulırsı:ın ı•t hi::. huna 
i:.iıı ı·ı·rmt·yi:" şeklinde oldu. arduıdwı hüyiik perrol 
.yirkerlen (Amplann kmırroliirıdc) açık tm•ır koydular. 
"D tt fJı'trolii hiç hir hiçimdc pm.ariamayaaı,~ız, sade
cc kt·n,/i ocil ilıtiyaç!arımı: kadar ta.mrn~{ i::ni ram
yın'" hirimiwicki iJncrila ise "kuyu/arın homlwlan
ması" tehditi ile karşı/andı. Böy!ea Zaxo'daki Çekiç 
Giir K iirtleri ha.~ımsız olmaktan "korumak" için ora
da :oraki lıulwıdu,~wıu da iriraf ediyordu. 

(2)- KDP' nin 50' ler /Jaşındaki programi "Mark
sisr-Lcnini.l"l ilkelerin klavuziu,~unda" hareker cdilccc
,~i i/)(lrdaine ya \'amekrcdir. 

(3)- Sl~{cvi \'C Osmanlı imparatorluklan arasmda 
sıf..:ışnnş olan Kiirt dc1•h•tleri (cmarerlcri) yiizyillar ho
yufl(·o Inı ikifeodal impamtorlu,~ım iç relişmefainden 
rorarlwıarok varlikfarını devam elfirehilmişll!rdir. 
~ima JI.J. yü:ylfın haşmdan itiharl!n !m her iki impam· 
wr!ukltı da yapısal de,~işiJ:./ikler yaşanmış Vt' mcrkezi
y<'lçi devlet anlayışı esas almmaya haşlanmış11r. Dola
yısıyla da amk lıa ikisinili de Kürtlerle ilgili hcklcnli
/('l"i {ark!ılaşmış. K iirt del'lctlcrinin cnı~fak hir otonom 
raJnsılll k1·ndi .~c!eccklai ile ilgili tehdit kabul ermiş
.!crdir Nitekim /)// .l"iin•(!C/1 itibaren hangisine karşı 
olw.w olsun Kıirt/ain en uFıJ.: hir iJ::.giirliik wlchine 
kor.yı /I('J" ı/.:isı tll"/1/anndaki di.~cr r<'~işmeicri hir ymw 
hn·uLtrok hirlıktı' r,ıı·ır ,ı/mışlardır. Siileymwıiyc'_ılı"ki 
ı•n/ı,ı.\it /nr s:yusı lwrı'kcrli!i_~:. frak'ın _\"ı/lll sıra Iran, 
Tl!d;rc IT Stınw· ıÜ' k(' ndi i<: sorıın11 o/araf..: tdakki ı'f
nn.ylı'r,/iJ"_ !umillı :uman ihtiyo~"lon 11iboriy!ı• kendi 
f..:,llıtrulli·r; ultllufa tutnwya mcchıır cdec('kleri komşu 
iilkenin K iirt lwrek('tlı:rine ''1::111 ı·cnnekrcdirlcr. Ama 
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Saddam, Rafsancıııi. Hafız vcv:ı Demirel halkı
mız saflarında, gcrçcJ...:Icrindcn (.blı;ı büyük siy;ısi
psikolojik ve iktis:ıdi yıkım!ar:ı lll'lkn oluynr. ) 
yılda güney hiç bir .~ey )'ap;ıınanıı.~sa hi\· olnı;ızsa 
bu gerçekliğin acı ve canlı ı:ıııığı \)ldu. ··ı·Lılkımız 
bir daha asla bu :ıcı tcniibcyl' nıanız k:ılın;ısııı"" 
dileğinin tck yolu tUm Kiirtlcriıı ÜI.L"rinde :ınla~;ı
cağı ortak kimlik wrifini !ı;ılkın konu~ıu~u KUrt· 
çe ilc yapmaktan gcçmL"ktedir. "Kutsal'" tczll'ri
miıi kurtuluşunıuza kurbarı edebilmek ccs:ırcıiııi 
gösterchilrnek ve "Ne Bi Zore. Bi Dore'" g.~..~~~.,:ck
liğini kabul etmek için d:ı!ıa ııc k:ıd:ır ıcn::ddüı 
edeceğiz?., 

hu "'izin·)'W"dım" sii: konusulıurckl·till omocuw u/o.~·· 
nwsmo imkan ttııllm(ıdt.01 gi/Ji lıu 4 dı·ı·lcrin i( (i·lt.:nıe· 
lerinde birhir!Niw• karşı kullanucoklon sırodun hır 
ko:a dönüşmektniir. h· K1il"l lıon·f.:eti 7-l'tı' ııld11.~11 .::1· 
hi mcrkc::i owrueyı tı'hdir cdt'("t'k horuto ıt!a.yu~1 undo 
her 4 devlet oralanndaki her turden (di.ynli'ri /)Jr \"<1-

IW it ip 75 Cezayir ımtlo,lma.\"1/ıda oldu.~ u .-.:ihi. f.:or.yil1k· 
lı fi..'dakarlıklanla hulwnı;ı hirll".ymekh·n kO(IIItnıw!l·· 
/ardı. 

(4)- Enj'al; ;wygwnhcr Mulıommı·d in J..ufiriNill 
ropyckün imha edilmesi için ilan etti.~ i soı•a.yın 11dıılır. 
Saddam da 75'tc yaptı.~ ı gihi 88' dı· dı· İmn ılı· wı/(l.y· 
nkton hemen sonra /.:endi derimiv/c '".\{ıı·oş c:ı:nıclt·n· 
ni çıkarmadan" Kürtfac yillli'/di. liu .wlfdtndo ltı·ılcj 
sadece P''şmergder veya iirgiitlii Ktirtlcr de.~ i/di. Tiim 
Kürth~n· J:aji"r ilan effi.~i için .mn St'j(•J"ine Eıı(al tu/ını 
rakmıştı. Kiilfcz sm·aşt haşlorıldı.~uu/o ku::cy' de di" ('ll· 
fal devam ediyordu w· mcmfekctimi:lll gtint•vtndt· hı·
mc!l hemen hiç hir kôy hmıkılnWIII/Ş. K('l"kiik'tcn ho.y· 
iwwrak 12-13 yaşmdwı hıiyük tüm kaduı l't' akdla 
toplu katiedilmeye haşlanmışt1r (C7nır kı::. for Ba.~dat 
ve Arap cmir!iklerindi' gene/,·ı•lı•n' .wnulmuşrur) Sa
dece "Şiwan ti ŞCx/)i::l·ynf" mtknatısındo ISO hinin 
üzerinde hir insan kıyımının yaşlı kaduı tamk/an hala 
Ke/er \lt' Sumur kamplannda cn(o/iıt canlı ftmıkfan 
olarak göriirii/cn yakınla/"111111 gaiyc dhnı•n·.~i ı•n·o 
mezarianniii yerini iJ.~rcnen•k!ai ımwdu ile 111·kliror
lar. 

(5)- Bizim koşul/arm11:da mı"icw/l'f,• ed m u i nı halk· 
lar açıstndan,luılkın riim dcı•rimci entansiyclinin lt'!/1· 

.\·il edildi.~i hir ulusal kongrenin oluşmasi !ıawai hir 
önem ar::cder. lJu kongre .\"Iyasi arc1uıtla yer ıılon iir
giitlcr iizeri ve iç çt•kişmciadi• hncmfi bir C<lydıno 
lmsk1 gurulm rolü üstlenir ı•ı• rd tl'k hircy!t·r dalıilmil
let içimieki tı"im .\"iyasi e.~ ilim/en· c.yit i/tık lar ılkl"si ii: ı'· 
rinde yapı/anmosı irihariv/e Jıragnıatik-wktik .-.:ac.~l 
kurulan ceplıdcrdt'lı jlırklhlır. Jii-:dc siyaset .llliiii("Sin· 
de SO' den h u yana sık .nk giuıdt·nıc _';;('firi!mı.ytir lla
::ırlık komitcit'ri lwtw wslak ;ırogrunı ı·c fli-:iJk/i'i" !11/e 
lıa:ır/onımşw: :\molit·r Si'f(·nndı·. o anda kı·ndınl gtu:· 
lii hisscdl'n llm"(·amn siyasi <irgutlcrı wrajiı!ilun dı·1 1'· 
nt'l"i' edilmiş gider('/.: oskı_\V u/ınmı.yrır. 8()' dr n do.0u 
parçumı::da i!.:elliklt• J), Qa.rımlo <inderll.~indd·l 
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KDP. daha sorırcı güney Ha!epçe sonrası da hi:::.im ku
::. ey/ila 91 halıanndansonm hir kc::. daha giinı•y'dcki 
siyasi iJrgiit!er engelleyici bir rol oyrwnlişlardu: Bu 
('1/gcl/eme mamı.~ı .f(ız!a kompleks gcrdçelcrc de da
ymmuyor. Çiinkii hali lw::.ırda varolwı ve lıep.<;i dalw 
dılşlı'i,~üwle sık sık ulusal kongreden hahseden iJrgiitlc
rin rümiiniin kurlııluş ile ilgili programlan si)mürgcci 
del'lctlf'rıicn hiri veya hir kaçımn "yardtm1111" esa.1· al
mokradır. Ulusal kongre içinıle yer olındı.~lll(ia amk 
toktif.:. anlamda hile olsa sımrlardan hahst'tmek müm
kiin dı·.~ il ı·e hu /.:.ongre memlcketimi::.in hangi Jım-ça
suulo olursa o/.\'/l/1 si_ı;asi fal'fl" wkoınw durumunda, 
kunulu.yunwı haşlıca gô!Jck lı!ı,~mıl3!ı,~dm'rwı geçiren 
/-l(t/chı,:(·'ye, Tahran'dan sa.~layan Sııw'yc, Anka
n/don yapan Dcrsim'c, Şamdan yapan i.1·e Qamışlı 

cc:an•imk Ncwro::' da canlı canlı }'tıkılmı Kürr malı
kumlarıyla ilgili istese bile ulusal lıir ravır koyahi le
me::. Bu dummda Kiirt!erin4lıalfa 5 (hi:: de van::.) ay
n ulus o!dıi,~IIIW yemin hillalı edack !m 4 devleri ikna 
t'ıl<'n'.~i:: \'('ulusal kongre hıj/111 hir daha akzımı::.a al
nıavac(l,~ı::. ya da hu 4 hoşkentll' olan ,ı:iUJek /Ja.~ı iliş
kiiNiili en mdi/.:al hiçinule /.:endi ellcrimi::lı• kopanp 
U!Oı'O.~I:!. 

(6)· lhılep~·c karliamınm hemen ertesinde 88 son
hafwnnda İran'ın "do.Hane önaisi" sonucu ,\·iyasi 
an·nadaki Kürt ôrgiitleri "Baey Kürdisf(l!l" adı altın· 
do ceplıe!eşrileı: Bıı öı:r,iitler şunlardır; Parriya De
mokrarc Kurdistan (DPK). Yekltiy Nişrimwıi; Kımiis
rwı (}'NKJ. !-1/::hı' SosyalisrC Kurdi.\·flw (f!ES!K), Par
n\·a .)'osyalish; Kım/tsran (P.ASOK;. 1-/i::lı/' Gel. lli::hı~ 
Şu ir Imk-Irak Komiinisr Pani.\·i ı•c 1-!i::h[oy ZclımcrU
.)'011 -!id ai u::wı J'ıllar YNK' nın clindı: rıauf.:.!u olan · 
aynı şalıt.\' şu tında YNK'm po/it- Büro üyesi- Alay Şo
n·.y lwrı·kı·rı· /Jae'ye dahi/ (•dilmemişti. Bu ned('nle !m 
lwrl'kı·r sn;im dhneminde Ber<''nin hiç hir o/ww.~/11-
,/un yonırlanamwmş seçim arilesinde lalım('tf.:.Jşwı 

,Jolw sonra da fekrtr ile ynıiden hirlcşmiştil: Tiim lida 
J,udro.\'11 h u iJ1giir içinde 8--1 ayrıl ı.~ ı öncesi salı ip olduf.:.
/an makamlara geririlmişlcniir. 

(7j· Scrimlcnh•n hir süre sonra .. Hcsıa Bar:ani Pa
ris'tcn kendi partilainin elefederasyon ralchini hcnim
sedi,~ini açıkladı. Lübnan ve İngiltere' de Arapça ya
yınlanan El Hayat ga::.ctesinde, Kamuran Kcrcdaxi; 
Ki1rt siyasi sımjim n bu güdük siyasi talebini "Kiinlc
nn dll'rinin altında kendi dcl'lctlcri \'al', siyasi sım{ 
halkın rammadı.~ı hir mcrkc::.i otorircdcn oroJıomi veya 
ji·daasyon w/ep etme konusunda hala didişiyor"'sö::.

lcrivle \'ımmılamışrı. 
(8j- iki hiiyiik JWI'fininmcmldetin siya.l'i idorc.1·inin 

yan .l'tln_wı paylaşma konuswıda wılaşrıklaruıı ilan t'f· 
mclcrindı:n sonra Irak Komünist Pauisi ı•c İslami ll a
rdı'! lwnç seçinw karılan di.~ cr ..J pw·ri kendi gdccd
lai konuswıda endişeye kapı/dtlar ı·e knıdilaini relı
,/ıt altınıla lıisscfliler ı·c hww hir w kım hclgeleric açı
-~a (lkarınakwn da kaçınmadılar. Dışarıda kalıp nıu
lıa/cfl·r ('fmcyi gii::e alamadık/anndan lı ii küme/ ilanı
nın hemen ııkahinde if.:.i pan i arasında rcrcilılcrini ya
f)(ll'ilk !JII !lill'fifae katıldılar. 1~-\.'!0K ıre Portiyo Gel 
f..'/JP'\·c katılırken, J-IES!K'ın imemli hir kan(u/ı ı·ı· 

/ı/ar Şoreş l't' Lalımetki>şan'dan hir kesim }'NK'a ko-

rılmayı 1acilı elli ler. 
(9) Bir re k oy' 1111 hile he ho ı"dillli<'llıt·si iuhanl'lc 

kanlan örgiirler os:ıslildmı so1ı dt'n'<T denıof..:m:if... olun 
seçim süreciw/e lwlf.:.a sunulan nuilcrı'cl:i!i udo\'/{1/'111111 
saprwınul.\'1 konusunda henzer /)Ir !olenwshll! /ıoJı.\ef
md mümkii11 de.~ildir. /-ler rir:..:iiı kendi oılm· li.\lt'Sıni 
sunmuşmr \'<' hıı m/ay !i.\'ICSII!ılc do.~'daki dc.~t·r rurgJ
Iarımnışı.~uıda iirgialcrinJıo/iı-hnru-.ydlai /,uror ı·a· 
miştil: Parlwnnıro ürclt'l'llıiu ',.; ()O'ı du.~drı ı·ilnı'/U'! 

olup parlamcnloı·a _ı,:ı'lddlı·ri gun f'(;_~·lnı·rgc elhJ.\ı'iı·n· 
ni sivil dhisc olarak rlı·.~i:;linm.ylı•J' ınno 1(,· ı,yll.~lllillar 

haşlw· lwşlamo:: haşlwkan dalıı/l!cfJ.\'1 ıl'krar ı·.\J..i din· 
selerini giymiş/adlı: 

( 10)- J-liikiimctin kurulmasından /ı('ltıcn .\111/J'(J re· 
şirli roplunı.wl kesimler nıl'!nlckl·tin donokrollkfl·.~ıinl· 
mesi do.~rufluswu/a talcjılennı dile gc/ll'lllt'.\'1' lhJ.ylwli· 
lar. İlk tepki Irak medeni kununwıa .<..:lin· tojılıun !(_'ındı· 
islami şeriar Ç('/\'Cl'('Sinde rol ı·ali/'11 kadınfordmı ge/· 
di. Gere/.:. ayaklanmada. gad: 30 l'lilık silolı/ı:nuuıdc
lede !'ll cı,~ ır .wnımluluklan omu::fonuda /o.yıntn ı·c _,, .. 

çim pro;ıagandusı dhıwminde ı·rkd:lcrin inr !.111,· nın/1 
fa:la emek harcayan koduı/or "Kurcff.,t(lllı" .. Vı/",/,ıu 
kendi pcıylanıw diişeni wl(·p cllllı·r c('\'(/jl aftllllf/\'111· 

ca iktidarda olan lıcr ik1 ;ıuninin ,{!· ;ıro_<..;U1111111do ."('! 

alan "kadnı ı·rkek ı·.yit!i,~i" ho:.ında /lt('dı·ıu AınJı111do 

dc,~iştirilmesiııi istl'diklcri I!J(ulı/ı"la onlıinfcn·ı· un:.o 
eşli,~ inde parlanı('nto. Jııikiinıcr \'c tion sı_ı·ası ;ıarlifl'l'i' 
ileuilcr. 60'/ı yılfardomt•nıfd·(·rimı::m si\'OSI lıonı/in,/u 

h ir ôrgiiriiıı ( KDP) .wflonnda nw!'Jc:. f...u:nlfı· uı·dı.~tnc 
kadar yükselen ilk l:w/nı \'(' j(·ı/ı'l'(' lıiikiilil('fin i(.' 1.y/a: 
ha ka m Roj .)'m·cs' in tınnc.H Notuıle .)'uvh Sdw1ı ,fc0:
şiklik linerisini il/.: im:olavon n/,/u ,.\nluu/w; ;ıorla
mcııroda yer alan hirisi hakan. 7 K ii n kadın (1(·,/olw
nt'nin eşi dahil; ı·c isrisnosJ: uim iirgıirlcrin /.:,1dın k<~l
/on ve de iir,~.;iitsii: hın!ı•Jn· kuduı ,/e.~i.yık!Jk llil('/'1/(·n· 

ni imzafanwkra raeddiu crmcdilcr. 1/ukukı;lllor _\'(/r.-..:t· 
ya miidulwlı: cdilım·mı·si 1(,-in. ka111plarıla ru.yanwf..." :o
rımda kalan Xcniqin \'ı' Kı'rkıik Kıil'fl('l'i k<inttılann 

idaresinin kl'ndilerine hınık.ılnwsı l(:Jn l'h l'lı /('Jlf...ilc· 
rin hiç hiri 5 yıl boyunca siyasi otorite ilc lıcrhwı,::i hir 
diyalog imkalli bulamwil. 

(Il)· AI('m/ckctin rüm idaresini jijfi-f/f{i fl"\'laşnw 
ve klianıali::m ijyfcsine lıir ahsiirdih· dii::l'.ı·fn,· u/a,yrı ki 
hu konunun karikatiiri::e cıli!nwsı kalıl'dı·rdnı ı·c (_'n· 
cuk şarkılanndan rıku iirgilfiaiıı f.:cnıli rdı'\'1:\'r!l/ 

programianna hile yansıdı. Bu uı·gu/wıwya gim·. dn
lcrin her aşamasında yapilun anlıışnw gen·.01 hirino 

dcrcce(h·ki sorumlu Jhıniladcn hirinin lill('l'isiı-lc i.: 
haşına gelmi.y.w· yan/ımn.\'1 mut/at.<ı di.~('/' orgıilfı•n 

af(ıiii)'OI'dll. (Bu JWrçamı::.da hclcdiı·c rı· is/ai da!ıil !ıı·r 
gÖI'CI'C siya.1·i (i/W/W sonueli ula.yilahılinirnr. 1 )',·~·i

ri' nin teleı•i::yonwıda (ha iirgiiriin kcnduıe wr rcicı·l:;. 
yonu var) "Kaşka!" adı allinda sunulan ı·,· .11\'ll.li /ıi

ciı·leriylc iinfii hir Jlro.ı.:ranı ra1ıılt\'nr !lu ;ıro.-..:ram!ar
dan !ıirinde Jıcrlwngı hir dn'lcr da i rı',\! ll(' i.yr ı!u·.y,·J; !m 
siı•ilin işinin yilrumesi i<;111 ni'l<'r \'ilflliı,ıxl .::(·rdtı.01. 

n·hindc toŞI_\·aco.~ı hin son IK/)fl'ntn n·ng;J ,/t~!cr ;_,,. 
yc.yil (YNK'nın kiJ iki riilı~r ru.yrnwsı ıli' <tı.·,U,:nı\'or 

E.~er Srileymıınirc'de y,ı,yunırnr.\ıl (l'd:iti'nut u/wu_1 
wı!inin odasına .~ın·rkcn ı·c·.yı/ /i1lar. ı·ur,/mın.l'l!lil rı~st· 
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lmıdı.~mda ise mutlaka surıfulara sı.~mmak ~:erekiyor
du. /1('1"hmıgi bir karışıklık dımmıımda işinin çözülme
si kmwsımda herhangi hir umuda kapılmaması özel
likle ta\'.l'iye ediliyordu. 

(12)- Memleketin vtıridaruıuı paylaşılma biçimi; 
9( .. 35 KDP. 9L·35 YNK, %15 Hükümet, %/5 diğer siya
si partiler. (Bu !>ilgi için aynca, Londra' da yayınlanalt 
Heww dergisinin, Eyliill9Y6 rarilıfi 6. sayısmm 10. 
sayfasında Pişko Wurya Walıah imza/ı yazıya başvuru
/ahi/ir.) 

(13)- Memlekl!rimizin en zengin parçasmda yaşa
yan ve nen:dcy.H' dilencifiğini ıaııamuş durumda iyi 
yaşam srmıdanlaruıa sahip olan halkımız iizgürlii,~iin 
hedefi olarak açlı,~a malıkum edilmiş ve günlük azuka
.1"1111 çıkarmak için kapılarına varona kadar ve eşyala
nlll hamç--mezat eldw çıkarırken da,~dan gelen dünün 
Morksist/ai dahil siyasi smıfın "sefalıare" dalması, 
viiiolar smın alıp düşcmesi, ikinci evlilik/erin yapı/
JWJ.\"1, mcrrcslerin rwinlıale gelmesi vb. olaylar şok cr
kisi yaprı. K iin halkı siyasi sınıfın denetlenmesi açısm
dmı cıkrıf-komışkan !Jir halk. Bir çok Jıaikm sessizce 
İ(ifll' sindimıeyc çalışaccı,~ı bir çok oiumsuzlu,~u Kiirr
!a t',~l'l' lıir hir şey yapanw:!arsa bile konuşuyor/ar. 
i)alıa ~2 'de im anlamdaki pasıf direniş öyle bir bo.vu
ra wırmışrı ki, Jıalk siyasi rcmsilcilerin çöplerini karış~ 
nrıp kaç ~·iş(' viski smfcdild(~ini w bu para ilc kaç ai
lı' nin geçinchilcce,t;ini tartışıyordu. 94'rc iç çalişmalar 
başlar haşlwna:: örgiirlcr kendi rdevizyon/anndan as
kai hı::ammlarımn propagandasım ve ne kadara mal 
oldıt.~wıu lıesaplıyordıı. Yolsu::luklarla ilgili olaylar 
miin{air olsaydı halk açısından hcl/i hir hoşgöriiylc 
kar.yılawıhilir I'C "bütün diinya siyasi sımfinırı başına 
geliyor" dem•hilirdi ama, şu anda mem/ekcrimizde 
/uılı.\ı'lli_~imi:: _volsu:.lııklara hulaşnuımış her iki ôrgiir
tcn ,lı• i11sa11 sayısı malesef bir elin parmaklarını geç· 
meyecı'k durumda. 

(14)· Bir zamanların ün/ii komiinist K ome/u' 11111 c· 
sas giiciinii oluşwrdu,~u YNK"11111 klllllrohindı· olan 
Koysincak'ta mulwlı:.f"eri rcn)ri::.(' ('/11/ı' J>rogrwnı (ı'n;c

vcsinde bir günde hir sol gruhun 13 kişilik awı k(lifro
su infaz edildi. Dünün komini.1'1fcn veni f...o!lllinisr 
adayiara karşı Saddam'ın kcndi/('1"111<' iarşı ııy,ı.;tdwlı· 
.~ı yômemi kullanmakran imfina ermedila 

(15)- Ça,~daş oldu,~umi iddia eden iki JWrfi. amla
rmda nüfuz kavgasım devam clfirirken. is/onu· kiikrı·n· 
dinciler Suudi Arahisran \"(' imn .H·mwyt·si ık Kiin 
imanı saf/lı almaya çalışıyorlar. Bir ::wıuınlar .w.vwı
listlere ait olan toplumsal pmjda yam!ıp,lıa/kllt gı'in
liik yaşamında da hcl/i imkanlar .\"(/,~lıyorlar. Kurılu/.:.

/arı okullarda dcrs vermeyi ka/ml eden iirgiirlcrc dev
letinkinin hirkaç mi.l"li o/mı nwaşlar, ii.~rcncilt·n' okul
larda yemek vermenin yam sıra hurslar ı'ı' k1:: \·onık
ları!JI sümıcı errirmeyi ka/wl eden aifdere siinner ha.yı 
250 (iisr dereceden menwr maaşı) dinar \'c·mıı·yi rı'/.:./if 

ediyorlar. 
(16)- Bu hilgilerin rıimıine i.1·tı·diklai ::.wnwı urrık 

riim Kiirrlcr ulaşahilirler. Yeter ki swle("ı' kiraefan/an 
ve siyasi örgiir remsilcilaimien kendi lwlkmu::.!a i(t;ili 
bilgi alma merodu rcrkedilsin. /Jwıwı i~·in; :\ı'l"llf>ii'da 
herhangi bir müir~·ci hüroswıwı ihıündc, i\nkam'da 
Ulus ve civarında lstanhuf' da ise Sirkeci' de yan m su· 
at/ik bir tur almak ycrı:rli. Bu sılrnıin sonwulıt nıur/a
ka mcmleki!Iimi::.in özgür parça.l"/!11 rcrkemıek ::orunda 
kalanher sosyalsımfvc whakadan hiri ık kar.yiloşılır. 
im karşılaşmamil akahindc ele• makalemin ana hilgı 

kayna,~uıa u/aşılmış olur. Canlı insan ka_)'IW,~IIıdwı 

daha gerçek hir hihliogra{wı folll/l/ildl,~ll/1 iı;in ha.yka 
almll kapıa,~J göstermcdim. Pun' Kcskı; (f.:cski: ll ala) 
yukandaki bilgileri hww ilerri. O' 1111 fl'mcl ui1yor \"ı' 

Kiirr halkı konusımda O'ndan dalıa hilimsd du.yı"inehi
fccck birinin olahiln',~inc i/1(111/lll)'onım. 
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Kürtçe Alfabe 
GünumuLde Kıinççnin \'anh<;ınd;ı tiç tür :ılf~be 

J..ull.:ımhnakt.ldır; Laıin, Kıril ve Ar~p alra\ıesi. Sovvcı!cr 
Bir!ı>:i'nde ;·;ı:o;aran Kürtler, Kiril alfabcsini. Iran ve Irak 
Kürtleri Arap alfabc~ini. Turl;ive vt Surh•e Klınleri ir.e 
Latin alfabesini l.:ul!:ı.nm:U.ıa!ar. Di.ı!er ~:ınd:uı, Kiril ve Ar.ıo 
alfabelerini l.:ı.ıll:ı.nln kesimlerde de avdınlar ı.:eııellik!e Latin 
alfabe~ini bilmekle ve L:ııince r:u;lmi.Ş meıiııleri :ıııl:uııaktadırl:ır. 
Du nedenle Kunçe alfabenin ı.:elc:.cd.ıe esas o];ı.r;ı.l; Latin~e 
obc~ı silyknebilir. 
Burada l;ullandıAımız alf:ıbc de L:ılir.ce ol;uıdır. 
Kunçe ,\Jfabede J 1 h;ırf ~·:ır dır: 
ıı bcçdetf.ı: h it ik 1 mn o pqn$tu Ü'Vw 1~·ı 

Bu harflerden 8'i 5<:s!i, d~erleri scs1i1.dir. 
Sesli h:ır!1er ~uıı!;ırdır: ıı c e ı i o u 11 

Harflerin oJ:un~u 
a Tıirkçcdeki a ı:ıbi okunur 
b Tı.irkç.:deki b ı!ibi okunur 
c Türkç.:deki c !!ibi okunur 
ç Bu h::ırfin hiri Türkçedeki ç ı.c~i ı::ilıi vurı::u~uı. ditcri 

vurı::uhı olm:ı.k Uu:rt: iki tonu ~ardır. 
Vur.ı:usuıl::ır;ı örnek: c=d (bı;), keçık: (kıı.) 
Vur,l!u]u]:ııa Ornek :çe.lelı:: (inek), cal (çukur) 

VurJ!,ulu ol:uıında dil ucu dıuıı:ı.ıt:ı b:utm!ı.r. d türkç.edek.i d J!ibi okunur. 
e TU!kç.edeki e .eibi okunur. Ancak ,·ur.eulu bir tonu d.l h:ı 
vardırki e ilc a ar:l51 bir ~s verir. Eli kelimesinde C Ali'nin 
Künç.e W~·lenişi) oldui!u gibi. Ses cerıiı.den ı:dir. 
e Bu ses Türkç.ı:de yoktur. Anc.:ık ~·ab:ı.ncı dillerin eılisi ile 
bazı wu:Liklerde r:ı..<;ıl:ın:ıbilir. El (yJbarıcı), eloglu. kelimelerindeki 
c }!ibi. Dudaklar Çok hafif ar;ılı.ktır. ,.c Ü>l &;ler :ılı d~leri 
kısmen k:ıp:ıtır. Ornek: çe (iyi), b&ikiırckl. ı.er (bıç.:ıkl 
f Turkçedeki f .ı:ibi o)...unur . 
.1! Turkçedel.:i J! ı::ibi okunur. 
h Türkçedeki h .ı:ibi okunur. 

Tıirkçedd.i ı J!ibi ol.:unur. 
Türkçedeki i J!ibi okunur. 
Ttirkç.edcki i .c.ibi okunur. (Aslınd;ı Turkçedc bu se~ 

yoktur, bu dile dı:;:ııd:ın .ı:iren b:ı.:r..ı kelimelerde l.:ull:ınılııı:ıkıadır.) 

'~ A G lA, C' 

GUR ~~·''" : ""'-t.- ... 

~·· B H .:·':·:.··:· <' 
HiV 

c ı 1 

1 

ı 1/Ji}J ç 1 . 
1· .: 

IS OT 1 ; 

D J 
1 1~ JüJI 

1 'll E K 
1 

! . 
1 ' .o.~{'"ı KER ' . . 

E l 1 ~~ 1 

i L'V ' 
1 i.)~ o~ 

F M/ 
ı /'1.•-'v\_ 
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MAS i ı t& .... 
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lı: Bu U'>lll biri Turi..çedd..i ~. distcri i 'oC ceıı'ıı.deıı eden 
vurc.ulu biçiıııi olnu~ ıw:rc iki tonu vardır. 
Ome~: Vurgusuı.: lı:cr (esekl. kar (i:;) Vurc.ulu: lı:er b:ıo'.ır).lı:ar (Oı'.laU 
1 Turkçcdcki lc.ıbi o~wıur. 
m Tı.iri..{,'edcki nı c.ilıi olunur. 
n Tuı~çcdcl.i nı c.ıbı okunur. 
o Turhcdckı o cibi o\:unur. 
p Bıı hariin vurculu ve vurcu,uı_ ulın:lk u1.crc i!-.i wnu 
1·:ırdır. Vurculu ol:ı.nmda dud;ıl.!ar !-.uvveılc b:ı>mılr. 
\'urı::_u~ul oıııd.: oır (çGI:), ~ze (pcri-,:ınl 
\'ur~ulu ome!-.: Dııni (topu\:). liDUlP: h·cmlik otıı) 
lj Bu\<"\ Tuıl..çc :\lf;ıl>edc \Ol.. tur. Gcnin.Jcıı l.'t:'lt:'n 
~ '-CSI!lC \';ıl.ııı bir~' verir 

Ome!-.: Tctıin (p;ıtl:una), beq (lurh:lı'!:ıı 
Bıı 'o-C'in biri vurcıılıı. dis!cn vuq•,uw1. olnı.ıl. 

:u.:rc· -.en ve 1ııınu.;al..·ı~ı bi;;imi ,·:udır. 
\'ur~u~ıı~ orııc~: 11un:ı.r(n.u). Berivan (i '>im·\\)! .;;~~:ın ~ın 
\'urı::_ulu onıd.: Pır (o,;o~). brin t>:ıtın :ılııı:ı!-.) 

Turh.:dt:'~i s ;'.ıbi o~ıınıır. 
Tur\:çcdcl..ı) ı:ıbi olunur. 
Bu h:ırfın bin vur;'.ulu. dıı'.cri vur)!u\U/. olma~ uurı• 

ı!-.i tonu v:udır. Vuıcusuı_ ul;u-ıı Turl.çedc~i 1 :ı.c-.1ini •·erir 
Vurc.ulu ol:umıd~ dil u;;u uo;t ve :ıl! d~ ler :ıra•ınd:ı one 
do:~rJ uı..:ınhr I'C ıcl:ıffu: edilirken dl',lcrd<.'n 
ı:ırafındlll dıle b:ı.\lınhr. 

Vur~u\tll. orııd.: Si lll 1 ba.ııl. lı: urt (k:o;;ı), ııot (!ı:ı.~:ıı;ık ), 
pııılll~l>elJ Vurc_ulıı Tcnılı: (ıııceı. tO (ıhııı. lıılıl (.1'-'11 

u Bıı '>!:' Tuıl..;-e ;ıJfaiK:dc 1okn:r. Tıiıl.,·cdc!-.i 
ıı ık ı lt:.rtkrimn o!-.umıou :ır:ı,uıd:ı bir ,c~ verir 
Oıml.. Gul (~ul). Qulın_ı.: 1\ıırıı:ı), Gur (kurıı 
tl Tuıı..,·c,!c-i..ı u ı-:ıb: <J~ıınıır. 

:\lm.uı;::ıd.ıkı v lı:ır:inc 1a~ııı bir .ılıım;.:,ul';udır 
ümcl N:ı.v (:hi). evin (\C,·~ı). vı:;s.:ıni ı,;ı!-.lıi 
" ıur>.,·cıJcki ,. 'oe'ini 1·erir 

Bu Jı;ı::in de il..i t.ınu v:ırdır. llııı Turhedc!-.ıl'. 
i1·unıı;.:,.U..r. "'.,_;nı ,·erin. D~~n :,.c, ıLJ-ı:ı ,cıım •c ıml,.:dc Hı!.. lur. 
Omü: Yunııı):ıl.. ~ (f!_) ~ıbı o\:ı:n:uı: :ıx:ı (blıyUk [()prak 
.,;ıhıhı. ;~J),ıeıal ( ~n·i~). S nt okun:uı x: N:uır ('~ır 
;uru,u). \orı (dclıl..:.nlı). ı un ıcu,·iu) 

Tuıı..,·cdci..ı \ sc~:nı verir. 
z Twlı;cdcli ı. -;.e,ini Ycrir. 
B:vı lı:lf:lcrın dc;.~:~ik ıonl:uuım bulunu:,ıı ve bunların oıcl ~;,rcılcrlc 
ı:;o,ıcrılmnl'ıı. b:l',l:cıı~ıçı;ı o\-.u1 ııcu1·:ı f!.(:ç ~on:ndıdır. ;ıntal; ııJ.:uyucu, 
K tırıçe meı:ııkrı o~uvup I';IJ.ma!.:ı:ı b.:-lli bir dene\' ~:IJ.JJ\dı!-.ı.vı ~onr:ı. 
).d ınıden wmic i<.inde~i ycrkriı:c ı:•irc ]ıirini di,c.crindcn ~0l:ı1·.:a 
;nıı:ıh:lmc~ıcdır. Sol'\ cı ~ıırıknnin !-.ulbnd:t.ı Kiril :ılf:ıl.,,in<lc 
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Şevbiderim 

Rohilat li Nemrude h in 
Çeleng u bedewe 

Li hember ri nda şer d ike 
Av di çe me meda, pir zelal u sa re 

Dişeva hiv te da ajne d ike 
Berf li çiya ye me pir sipi u gevre 

Li bin da bertin vedika 
Denge keşa u çuçika 

Hin şerina, li ser zinaren me 
Li şir bi har bi Newroze dest pe di ka 

Le jfyan kuştin 
Gunde me şevitandin 

Ava çema şelf 
Çiya ye me ar ki ri n 

Roj reş 
Beıfa sipi sor 

. Çuçik be deng, kev lal 
Ez be ci u şarkiri m . 

Roje xwe veşart di pa ş Nem rude da 
Digrf G fedi d ike 

Edi di çe mf meda hiv por şii nake 
Sterkan~xwe veşart di ezmanda 

Bertin dernaka din man di bin berfe da 
Sev tari G be dengi çuçika 

Şevbiderim 
Ax d isa 

Revf u koçeberim 

MemXalikan 
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