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Narneyen ji xwendevanan/Okuyucu mektupian 

SEVGILI BiRNEBÜ!'\CCLAR! 

Ankara· da üniversite okuyan genç bir 
kızım. Bir <.ırkadaşıın Toplum Kitapevin
den BlrnebCın ·u almış. İlk gördliğünıde çok 
şaşırdım. Bizleri kendine dert edinen bir 
yayına öteden beri ihtiyaç olduğunu hep 
düşünüyordum. Yazıları okuduktan sonra 
heyecaniandı m. Ne kadar güzel ve zengin 
alımış.( .... ) 

İkinci sayıda dikkatimi bir şey çekti. 
Bcliıinıcdcn cdcmiyeccğim. Yazarlarını-zın 

lıcınen hemen hepsi erkek. Bunu biraz 
garipscdiın desenı yalan olmaz. "Kadınlar 
yazdı da bizınİ yayınlanıadık'' dediğinizi 
duyar gibiyiın. Böyle biryanıt veriyor iseniz 
şayet yeterli olmadığını belirtınem 

gerekiyor. Kadınlarımızı yazmaya teşvik 
etmede sizlcrcdc (erkekler) bazı görevlerin 
düştüğünü unuımamanız gerekiyor. 

Siz de iyi bilirsiniz ki; Kültürel ve edebi 
(ninni, masal, ağıt, türkü vs.) ürünlerin 
ürctcn ve yaratanları biz kadınlarız. ( ... ) 
Neyse lafı uzatınanıayayıın, ben yalnızca 
bir eksikliğinize dikkatleri çekmek 
istcnıiştiın. Yeni sayılarınızı ilgiyle 
bekliyoruz. 
Hoşça kalın. 

BEsE YıL:-.-ıAz 1 ANKARA 

tıiRNEIJÜN KÜLTÜR VE EDEiliYAITA START! 

Mektubuına çokça rastladığım ve sanırım 
hepinizin defalarca yaşadığı bir diyalogla 
başlamak istiyorum. 

Şehirler arası bir otobüs yolculcuğu ; 
-Merhaba arkadaş nerclisin? 
-Konyalıyım. 

-Çok Konyalı tanıyorum; ama onlara hiç 
benzeıniyorsun. 

-Ben Kürd üm. 
-H alla lıalla! Konya'da Küı1 var mı? 
-Var 
-Daha önce hiç duyınaınıştıın. Peki 

Konyaya nereden geldiniz? 
Her ikimizinde kafasında soru işareti. 

Yi nede yanıt vemıck gerek diyerek: 

-Biz aslcn Adıyanıanlıyız. Yavuz Sultan 
Selim (veya Abdülhamid) zamanında 
Konya ya sürgün cdilınişiz. 

Bu sorular, sadece Türkler tarafından 
sorulmuyor. Son zamanlara kadar Küı1ler 
de Türkler kadar şaşıyorlardı. Ve cevap hep 
aynıydı. 

Bimeblın 'u gecikınişte olsa OrtaAnadolu 
Kürtlerinin, -bölgeye iskan edildikten 
sonra- kültür ve edebiyat alanında atılmış 
en büyük adım olarak görüyon.ını. Çünkü 
Osamanlı İmparatorluğundan bu yana 
uygulanan yoğun asimiliasyon politikala
rından dolayı Kürtler; kültürlerini birnebze 
de olsa korumuşsalar da sanat ve edebiyat 
alanında büyük bir duraksama yaşanıış
Jardır. 

Bu dunıııı kendisini toplum üzerinde daha 
belirgin bir biçimde gösteriyor. Çok değil 
şöyle yüz yıl geriınize baktığımızda muğlak 
bir durum karşımıza çıkıyor. Geçmişimiz 
lıakkmda çok fazla birbilgiye sahip değiliz. 
Bildiklerimizin çoğu da rivayetten ibaret. 
Bunun başlıca nedeni de yukarıda 

bahsettiğimiz gibi asiınilasyoncu, baskıcı 
politikalar ve bunun kaçınılmaz sonucu olan 
geçmiş üzerine çekilen kara perdclerdir. 

Bu kara perde 80'li yıllardan sonra yavaş 
yavaş delinıneye başlandı. Önce türküler 
deriendi kasetler çıktı; çeşitli dergi ve 
gazetelerde makaleler yazıldı, kitaplar 
basıldı. Kısacası bölge insanı geçmişini 
daha çok merak etmeye amştını1aya başladı. 
Yine de kaynaklar sorulan sorulara çoğu 
zaman cevap verenıiyordu. Bazıları: "Biz 
Adıyaman Besni'dcn geldik" diyorlardı. 
Buna gerekçe olarakta kullanılan Jelıçelerin 
hemen hemen aynı olmalarını gösteri
yorlardı. Bazılar ise: "lSOO'lü yılların 
başlarında buralara ycrlcşmişiz." gerekçe 
olamkta yaşlılar gösteriliyordu. 

Bütün bu söylenenleri kabul etmedi
ğimiz gibi, tarihi belge eksikliğinden dolayı 
kesin bir belirleme şansımız da yok. Böylesi 
bir durunıda anlatılanlar dahil olmak üzere 
tüm bilgi ve verileri değerlendirmek 
zorundayız. Öte yandan Kürdistanlı, tarihçi, 
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ara:;;tırınacı ve aydınlarda Orta Anadolu 
Kürtlerine ve emiann tarihlerine ilgisiz kalıp 
ihmal etmişlerdir. Onlar taşaron bir güç 
olarak görülmüş ve ancak siyaset 
sahnesinde kitle gücü olarakl görülınüş
lcrdir. 

İşte tam burada Orta Anadolu Kürt 
aydınlarının, araştırmacılarının ve konuyla 
ilgilencnlerin birleşip daha sağlıklı 

çalışınalar yapacağı bir dergiye ihtiyaç 
vardı. Ta ki, BlrncbCın çıkıncaya kadar. 
BlrncbCın şimdilik bu misyonu üstlenmiş 
durumda. Bütün bunlardan dolayı 

Birnebeın·un çıkınasında emeği olan, 
yazıları ile destekleyen ve tüm okurlannı 
selamlarken baş~ırılar diliyiorum. 

İl lSA!\. TüıtK:-.1E:\ 1 AL~·1A:\YA 

BiRNEBÜN YAZI KURULUNA! 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine 
yapmış olduğunuz böylesi bir katkıdan 
dolayı sizleri kutluyoruz. Gerçekten önemli 
bir boşluğu doldurmanın yanında, ulusal 
değerierimize de ayrı bir renk kattınız. 
Dileğim bu güzel çalışmanın uzun ömürlü 
olması ve amacına ulaşnıasıdır. 

Birnebi'ın tesadüfen elimize geçti. Daha 
önce gazeteden tanıtım yazısını 

okuduğumdan merakla inceledim. İlk sayı 
olmasına rağmen beğendiğimizi ve içerikli 
bulduğuınuzu söyleyebiliriz. Var olan 
eksiklerinizi gcdcreccğinizc olan iııanc
ıınız tanıci ır. (ikinci sayıdan bahsettiğimizi 
bel i rtınci iyi m.) 

Ancak gözüıne çarpan bir eksikliği dile 
getirmek istiyorum. Derginizin 2. sayısının 
12. sayfasında yer alan SımoyC Herşid 
tarafından düzenlenen "Oıttı Amıdo!wıwı if 
ve ilç-e b:ızwd:ı te~pit edilebilen Kürt 
yer/cşim yöreleri" haritasında Çankırıyı 
gön.::mcdim. Şunu bcliı1nıcliyinıki; Çankırıda önemli 
or-ında Kürt y;ış:.ıınakıadır. Üzdliklc merkez köylerde 

yoguıılaşma ı;ızladır(en az 20 Kürt köyü vard1r). 
Kendim 93-94 yılları arasında bölgede 

öğretmenlik yaptığını yıllarda çoğu ile 
tanı~tını, ( ..... )dilerim derginiz bu bölgedeki 
Kürtlerin varlığını göz önünde bulun
durur.( .... ) 
Çalışrnalarınızda üstün başarılar 

diliyonım. 

HASAN ÖZGÜR/ ATINA 

4 l:ıimebilıı 3, payiz 1997 

BiR:-.iEBÜN DERGISINE EMEGI GE(E!\' BÜTÜ:-\ 

INSANL-tRA .'}~-t V(il VE _'>.ELAMLAR! 

Bir arkadaş sayesinde derginiz clime 
geçti. Böyle yürekli, doğru ve aydınlatıcı 
dergi okumadım hayatııııcl~L On yedi 
yaşındayını ve on beş aydır da Alnıanya
dayıın. Alevi Kürtlcrindcniııı. ( ... )On yıllık 
okul yaşanıım olmasına karşın Türkiye gibi 
bir ülkede Kürtçe okuma- yazınayı bırakm, 
konuşmayı bile öğrenemedinı. 

Kürt alfabesini, Kürtçe yazmasını ve 
konuşmasını rahfatça, çıkarmış olduğunuz 
dergi sayesinde öğrenebiliyonım ve bunu da 
gururla söyleyebiliyoruın. İçindeki bilgiler 
ile de dilimi tanıyor ve kendimi daha iyi 
aydınlatabiliyorunı. birnebün dergisini 
hazırlayan ve emeği geçen herkese 
selamlarımı iletirken başarılar dilerim. 

ASU\f.-\N 1 ALM:\~Y:\ 

DEGERLl BiRNEBÜN ÇAUŞ.·\?\LARı! 

Çıkannakla olduğunuz derginin ilk sayısı 
elimize ulaştı. Cezaevinde bulunan Konyalı 
bir Kürt olarak her şeyden önce böylesi- ilk 
olma anlamında- çalışmayı başlatınanız 

oldukça sevindirici bir gelişmedir. ( ... ) 
( ... )Derginin ileride çıkacak sayıları eliıne 

ulaştıkça düşünce öneri ve eleştirilerimi 
daha genişçe yazınayı düşünüyorum. 
Bundan sonra çıkacak sayılar düzenli bir 
biçimde elimize geçerse seviniriz. 
Çalışmalarınızda başarılar diler sılav ve 
saygılanını sunanın. 

SELAMLAR ! 

YusuF T,,~I'IN.-\R 
S,\(;\1.\Ul..\!\ l'[ZA!SI: I~T.\~fl\!L 

Birncbün uzun bir süreden beri gerek 
Kürdistancia gerekse Avrupanın bir çok 
ülkesinde ya:;;ayan demokrat ve yurtsever 
çevreler tarafından konuşulan bir dergi idi. 
Doğrusunu söylemek gerekirse bazı 

çevreler derginin araştımıaya ve İç Anadolu 
Kürt kültürüne yönelik hir dergi olacağını 
tahmin etmiyordu. Fakat ilk iki sayı değişik 
çevrelerin bu olumsuz düşüncelerini 
ortadan kaldırdı. Derginin yüz yıllardır 
anavatanianndan ayrı yaşayaşan İç Anadolu 
Küı1lerinin tüm hasret ve özlemlerini tatmin 
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Hevigazetesi, 9-15Ağustos 1997, sayt 38 

edecek bir çalışına olacağından eminim. 
Sönıürgcci güçlerin asinıilasyoncu ve 

inıhaya yönelik politikalarını etkisiz kılıp, 
kültürel değerleri bu güne ta~ıyabilınck 
öneınsenmesi gereken bir başarıdır. 
BirnebCın'uıı en önemli foksiyoııu ''bu 
günkü değerleri yarına taşımaktır" bu ise 
okuyucu ve araştırmacıların çabası ile 
olacaktır. Yayın hayatınızda başarılar dileği 

ile. 
NIHAT TOLHII .. DAN 1 DAN!:ı.ıARKA 

MERliABA ! 
İsviçrede yaşayan Hayınanalı bir 

Kürdüm. Temmuz ayında nıenıclckcte izine 
gittim. Ne göreyim Bimebün diye bir dergi 
çıkmış. Avrupa da çıkıyor dediklerinde ne 
yalan söyleyeyim utandıın. Soranlarada 
haberi ın vamıış gibi davrandım. İkinci sayı 
elimde var. Birinci sayıyı da gönderirsen iz 
sevinirim. Abone de olmak istiyorum.( ... ) 

Mısro 1 isvı(RE 

BiRNEBL;:\ yö:-;Ert~l!7\E! 

Kıymetli Kardeşlerim Birncbün'un 
çıkınası inanınki gözlerimi yaşarttı. Bir 
kültürün bir medcniyctin pisi pisine 
cahillikle yok olmaması için gösterdiğiniz 
bu çaba karşısında saygıyla cğiliriın. Bir 
gün tarih kitapları Anadolu Kürtlerini 
yazJıg_ı zaman Birn~bünu gör~ccktir. Bu 
çalnmız tarihte y~r alacaktır. 

Derginin yalnızca ikinci sayısını 

bulabildim. Bence biraz eksik olsada 
nıükcınıııcl olmuş. Hiç bir kompleksc 
kapılınadan konuştuğumuz Kürtçe ile 

hizmet edenlere bir şilt, madalya gibi 
ödülendirici h~diyelcr verilebilir. İlk 
ödüllün Kün Rcmzi ve Scrbılınd Kanat'a 
verilmesini dilerim. 

b.) Kaset dağıtma işi. 
c.)İlerdc Anadeluyu kapsayacak bir radyo 

çalışınası 

Derginin Kürtçe ve Türkçe çıkınası çok 
olumlu. 

Sizlerle gurur duyuyorum. 

Güneş! 
At~ş~ 

ak süt! 
elleri kınalı gelin! 
altın başak! 

san toprak! 
ınem~deki cocuk! 
univcrsit~li! 

duydunuz mu? 

Eıı~!EDE o~!:\RI / İsvı:c; 

dağdan kopan yıldızın 
nal sesini. 
gördünüz ınli? 
toprağımızın berckcti 
BiRl\EBl:K dergisini. 

Böylesine s~vinıneınişti 
Canbegli 

Reşvanlı 

ve şexbızınlı 
böylesine gürlcmeınişti 
Anadolu ovasında 

anık, bizimdc 
scsıınız 

hahar. 

soluğumuz var. 
Rası gele DOSTLAR' 
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Lı SER NIVlSA DR. HEclBRAM MIKAlLl 

Ji kovara BinıcbünC re 
Beri ku ez dcst bi rcxncyckc xwc ya piçı1k 

bi kim, ez wc piroz dikim ku wc kovarcke weha 
dcrxistiyc ku bibc dcng~ KurdCıı Anado!iya 
Naviıı. 

Di BirnebOn. no:2 (1997), r. 77-85 de bi navC 
.. Po/aril Kürr/cri-2" niviscke Dr. Hec-ibram 
~vlikaili derkcL Dr. ~vlikaili di ve nivlsa xwc de 
gava ku Kunnanclya KurUisıane Cı ya Anadoliya 
Naviıı didc !ıcmber hcv. bin fcr-qiyct di \varC 
Jıin gotinan de tesbit kirinc. Bi ya min cv 
fı:rqiycıCn ku Dr. Mikaili didc diyar-kirin, 
nıunıkun e ku li gor lıcrCnı an gundcki KurdCn 
Aıı;ıdo!iya Naviıı an yC KurdisıaııC wcha bin. LC 
ne bi gi~ti. Çirnki cw goıinCn ku Dr. !'vlikaili 
dibCjc di Kurmanci ya Anadoliya Navin de hcnc. 
ji 1}.95'C wan di Kurnıanciya KurdistanC de jl 
lıcnc. 

"\'lcscla cw dibCjc ferqckc nıezin a K.K ü ya 
K.:\,N ew e ku di hintillande herfa B dik W U 
ııimüneyCn w i jl cv in: 

K .K. 
Er- dibCjim 
Ez Jibinim 
Ez di bi nı 

KAN. 
Ez diwCjiın 
Ez diwlnim 
Ez diwinı 

Ev fornıajorin a ku di Kurmanci ya Anadoliya 
ııavin de hcye. di Kurınanciya Erxeıü (qezayeke 
DiyarbekirC), Agri U di ya eşi ra Kiçan (li Kurd
isıana Suriy0) de heyc. E w ji \'0 formajorln bi vi 
awayi dib~jin: dilı'i-nawi: dibe nabe, ez diwCml 
ez dii,Cm: ez dibCjirn, ez diwinim: ez d ibi n im. 
iı<lfill-'0: lıatibü ü hwd. 

Hi n gotinCn ku wi ni visine ev in: 
(Tc ne pcyven xw;ır/bcrwar (italik) (ı bi st ila 

reş hatine ııivisin yL~rı De ~vlikaili ne. Min ji li 
ber her pcy\'Ckl~ şerha (açıklama) wC nivisiye.) 

K.A. N. 
şarkiri n. dengkirin. qisekirin: Di 

Kıırnıanciya KurdistanC de :n:ıliin ten C li herCnıa 
HckariyC lı Behdiııan heyc. !C li her2ınCn din yCn 
Kurdistan& (wek: Eı-Lincan. Scmsür, Diyarbekir. 
iv1Crdln. SiCrt. Ruha. Elcziz. tv1Uş. Bed!is. 
Erlerünı. DCrsim ü hwd.) di şüna ax:ıfrirıC de bi 
pirani: şorkirin (Ruha). deng ki ri n. qisc kirin 
(Qercjdax). peyiv/n UvtCrdin). galgal kirin tCn 

6 biinelıiiıı 3. payiz 1997 

bikaranin. 
ı:izgMMn g/asbUn: Di K.K. de ev goıin 

bere tunebü. ve pa~iyC ji Sorani hat ginin ü nu ha 
di warC nivis U axaltinC de tC bi karani n, LC hcma 
henıa çi bigrc li heınU lıerCmCıı Kurdistan& 
xelasb{in U xelaskirin zCdetir bi kar tC. 

.i.§hr qotik:Di K.K. de ev herdu gotin 
ji ıCn bi kar aniıı. l;ı/ır weki ku Dr. ivlikai!i 
ni visiye zehir c. LC qorik ne ku )alır e. cürcyek 
ncx w eşi ye. Li gclek herCmCn Kurdistan& ji bo 
nexweşiya ko/enıy~ dibCjin qotik. Di nav Kur
mancan de weha dibCjin: "Bi qorikC ket iye. Bi 
qorike ket ılmir.'' ü hwd. 

hinbOn hubOn: Di K.K.ye de di eyııi 

maneye de lıobıin G lıokirin heye. 
kDfkİrin barkirin: Herdu gotin ji di K.K. 

de hen c. LC barkiriıı lı e ma henı;ı çi bigre li hem U 
KurdisıaııC Gdi hcmU lehçeyan de heyc. 

razanraketin xew kirin: Li hcrCıııa Qerejdax, 
Diyarbckir. MCrdin, RuhayC r;ıkeriıı. li bin 
hereman xew kirin, li h in herCmaıı ji nivistin tC 
gotin. 

ffin ~:Di K.K. de ji bi pirani ey d. 
eydi. id tC bi karanin. Di nav xclke de kCnı kes 
goıina cejnC bi kar ı ine. 

çe/ek mange: Herdu goıin ji ıen 
bikaranin.Bi ıaybeti hcrCnıCn Ruha. Diyarbckir, 
QcrejdaxC gotina man~cyC bi kar tinin. Yeki 
Qercjdaxi nizane çe/ek çi ye. 

g k uç. kuçik: Herdu go ı in ji di K. 
K. de heııe. LC bi pirani pey va kOç ik tC bi karanin, 

!J$ir M: Li heınU heremen Kurdis-
tanC lıcrdu gotin heııe. 

M ard: Di K. K. de ;ırd. ar, ;ın·;ın 

hene.\C bi gi~tl ~ırdtC bi karaniıı. 
lazilt garis: Di K. K. de g.1ris di maneya 

"darı"ya Tirkl de lı li hi n hereınan ji hıııit di 
maneya "ıııısır"a ıirki de tC bikaranin. Her wcha 
di hin devokCn Di mili de ji gotina hııUt di 
maneya "ınısır"a tirki de ye. Di sa li h in herCınCıı 
KurdisıanC ji bo "mısır"a tirki "g;ırise mi.->ri", 
"garise ş:mıe··. g:ırisC gen imi" ji dib0jin. 

WJ hCşin: Di K. K. de hcrdu gotin ji 
hcne ü maneya w:ın jl her weki ku Dr. Mikaili 
nivisiye, şin: mavi.lıCşirı/lıişinbiJn: ycşcrınek e. 
Ü li gele k hereınan ji bo sebzeyC dibCjin lıtşimıyi. 

berazxinzir. Di K. K. de lıerdu gotin ji hene: 
xenzfr. bcraz 
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kewroşk kemu: Di K. K. de herdu gotin 
ji henc. Bi ıaybcti li hi n heremen Diyarbckir, 
Qercjdax, SwCrek, Ruha. Scmslır. Entab lı lw.'d 
kerguh, kergo, kagu, kwügf ıe bikaranln. Li 
hcrCmCn diııji kevroşk. kfroşk. kcroşk. kewroşk, 
kfnnşk tC bikaraııin. 

kurt kin: Di K. K. de herdu ji hcne, 
di nav xclkC de bi pirani pey va ki rı tC bikar-anin. 
LC di warC ııivisinC de pey va kurt b Ct ir bi kar tC. 

biçflk çuk. hurik: Di K. K. de ev go-
tin hene (ı bi gdck awayan tCn tdafGzkiıin: çıik, 
ç(ıçik. biçuk. piçuk, biçuçik.Jıur. Jıurik u hwd. 

ggr gorn. mezel: Di K. K. de gor, 
gonı, mczel, mezer 

fQJ1 gir. gemar: Di. K.K. de k e ın kes 
dibCjin çop, yan ji kesCn ku li bajCr m ez in bObin 
dibCjin çop. LC li gundan Q di nav piraııiya 

KurmanciaxCf:.ın de peyvCn gemar. zibil. gen d ii 
genwrtCıı bikaranin. 

borf bere: Ev herdu awaji'di K.K. de 
Jıene, ı e bori di maneya "geçmiş. geçen ·;ı tirki 
de ı~ bikanınin. Ben: jl di maneya "önce. ilk, 
eskfdcn"a ıirkl de ıC bi karanin. 

nuha nuha. nika: Di K. K. ek nu ha, nilıa, 

mwlı:ı, nuk:ı. nika, arıubü h In ge\ck away~n w~ 
hen c. 

mirow meri: Di K.K. de goıina mirow 
kC ın kes bi kar linin, lC b~ tir meri, meriv, nıinw, 
ıCn bi karanin. 

jlll1." Di K.K. de hcrdu jl hene: 
ci. cih Cı şUn. şwin. 

IQj [Q: Di K. K. de di ınaneya 

''giineş. giin"a tirki de cv herdu gotin tCn bi kar 
:ıııin. Li h in hereman di ınaneya "giineş'h tirki 
de t:w ji dibCjin. 

birine riz: Di K. K. de herdu peyv ji ıCn 
bi karaniıı. 

njştiman wetan: Gotina rıiştimarı berC di 
K.K. de ıuncbü. vC paşiyC ji Sorani ket nav 
Kurnıanci. Di şCına wC de bCtir wc/at, werenl 
wetan. memleket. war. tC bi karanin. 

!/MY .qas. çjqas. weqas: Di K. K. de 
goıina qedar k Cm kes bi karıini n, lC di ş Cı na wC 
de weki ya K.A.N peyvCn q:ıs, q,1si(çi q:ıs. wc 
q:ıs.lıcw q;ı..;;) tl'n bikaraniıı. 

zarok zaro: Di K.K. de herdu goıin ji 
tCn bi karanin: z;ıro, znni. z;:ır. zarok. z:ınik 

sl!Jy_e de. eye. ete: Di K .K. de dayedi 
xitabkiıinC de tC gotin lC ji bo "anne-bab;ı"yC dC 
ıi b.w tC gotin. Disa di xitabC de eye ji tC gotin. 

Peyva et2 di rastiya xwe de di maneya xuşk:ı 
mczin (abla) de ye lC carııa di dcwsa d:ıyCde tC 
bi karaııin. 
~w sol. meras: Di K. K. de kcııı kes 

dibCjiıı pC/:ıw, lC li hertma Behdinan U Botan 
qisnıek jC dibCjin pi!lal', pirani ya herCnı0ıı din 
dibCjin sol. 

'K.K.:Kurın:ınciy;ı Kurdi~t:ııı\> 

K.A.N: Kurnı:ınciya .-\ıı:ıd•ıliy:ı \':ıvi1ı 

Malımüd Lewendi 

MERHABA BlRNEBÜN 
İlk iki sayınızı gururla okuduın. Sayfal<11'

ıııızda kendimi buldum, halkıının ya~aııtısını 
buldum. Bir İçanadolu Kürdü olarak böyle bir 
yayın çok duygubndırdı beni. 21. yüzyıla 

girerken. bala kimlik mücadelesi veren halkımız 
için, bölgemizde son yıllarda kimliğini 

sorgulayan ve de kimlik bunalımı yaşayan 
insanlarımız için. iyi bir çalışma ve iyi bir fırsat 
olarak değerleııdiriyonıın. 

Bir bütün olarak dergi içeriğini oluşturan 

yazılar tck kelime ilc mükemmeL Hele hepimizin 
günlük yaşamda birçok defa karşılaştığımız: 
"Memleket neresi hemşeriın?" sorusunun 
irdclcndiği o n efi s yazı için, ağzına, diline sağlık 
sayın V ah it Duran. 

Ben üniversite mezunu bir Kürt kızıyını. 
Ancak Kürtçe okunıa-yaznıa bilmiyorum. 
Dergide Kürtçe yayınlanan yazıları bilen 
arkadaşlara okuHuğumda aldığım hazı tarif 
edemem. Böylece eksikliğin ve kendimdeki 
boşliğuıı farkına vardıın. Bölgemizde dergi 
çevresinden arkadaşlara başvurduğumda bu 

konuda bana yardımcı olabileceklerini ve dil 
cksikliğimi gidennem için kaynak yayın 
verebileceklerini söylediler. Bu konuda 
yardımlarını esirgemeyen i\km Xelik;ın'a 
derginiz vasıtasıyla teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlar. bund:ın böyle gelecek 
sayılard;l elimden geldiğince, gücümlin 
yettiğincc bu yayının yaşatı!nıa:-.ı için, kendi 
bölgemele her türlü destck ve yardıma hazır 
olduğumu bilmenizi isterim. Bu onurltı 

çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyonını. 

Keçek Kurd · Kulu /Konya 
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"{/eni bir sayı ilc karşınızdavız . 
.I Bıhar ve Havin sayılanmızın 

bir arada çıktığını biliyorsunuz. İzin 
dönemine denk gelmesi bizleri 
böylesi bir seçime zorladı. İlgiyle 
okunduğunu gelen tepkilerden yola 
çıLırak söylemek mümkün. 
Sağ olsunlar dostlarımız, gönüllü 

dagııııncı ve okuyucularınıız 
ulaşanıadığımız yerlere Birncbün 'u 
fcdakürlık örncgi göstererek 
tıla~tırnıışlar. Bu arada bizlerde boş 
durmuyor. elimizden geldiği kadar 
dcrgiınizi en iicr;ı köşelere bile 
ilctıneye çalışıyoruz. Ulaşım 

kanallarında bazı aksaklıklarla 
karşılaşıyor olsakın ıncnılckcttcki 
okuyucularıımza yüzlerce adet 
ilctcbildiğiınizi gönül rahatlığı ilc 
söyleyebiliriz. 

Hedcf1cdigiıniz okuyucu kitlesi ilc tam 
anlamıyla buluşanıadığımızın farkındayız. 
Zamanla aranıızdaki mesafeyi parça parça 
daraltacağınııza inanıyoruz. Bu arada 
oldukça yoğun bir abone olına isteği var. Bu 
isteklcre yanıt verıneye başladıgımızı 
belinci im. 

Sizlerinde dikkatini çekmiştir; bir önceki 
sayınıızda teknik hatalarını ız tam olmasa da 
önemli or:mda azaldı. Buna seviniyoruz. 
Görsel açıdan daha iyi bir dergi 
çıkaracağıınızın sözünü vcnniştik. Bu taı-;: 
devam edecek. 

Senneh düğümü 

8 bfuıebiin 3, payız 1997 

ikinci sayıınızda Muzaffer Özgür 
arkadaşımızın kaleme aldığı n~vn tl re~·>i 
başlıklı yazıda Kürt düğümü teknik bir 
hatadan dolayı çıkmadı. Bu sayıda 
yayınlamayı gerekli gördük. 

Bu sayımız yine farklı ve zengin bir 
içcriğe sahip. Dergi ye yazı yazanların sayısı 
çogalıyor. Okuyucu mektuplarından da 
görebileceğiniz gibi Bimebün çok geniş bir 
coğrafya ve yelpazede okunuyor. Bizleri en 
çok sevindiren de okuyucularıınızın 

alışılmı~Jıgın ötesinde tepkilerini bizlere 
iletmesi. 

Her sayıda karşılaşacagınız Yörc!r:rimizi 
/Jımy;J/mı köşesinde bu defa Kulu Kürtleri 
yer aldı. M. Şirin Dağ imzasını taşıyan bu 
yazı, bölge Kürt nüfusu içerisinde hatırı 
sayılır bir ilçeyi ele alıyor. İlgiyle 
okunacağını biliyoruz ama katkılarınızı da 
bekliyoruz. Vahit Duran arkadaşımızın 
Yörc!crimizi liım)Wimı Köşr:.•;i üzerine bii' 
kiiç no! başlıklı yazısında belirnigi gibi bu 
yöreler farklı yönleri ik ele alınınayı 
bekliyor. Kulu sakinlerine duyurulur. 

Bu çerçevede bir ~eyler yazm:ık isteyip 
hı.!men kaleme sarılanlara MuzalTer Özgür 
arkadaşımızlll Ce!Jk;ın Aşireli ba~lıklı 

araştırma yazısını örnek gösterebiliriz. 
Kendi köyü ve aşirctinden yola çıkarak 
C:clikanların bu günkü yerleşim alanlarına 
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dağılımını, geldikleri yörede kalan 
akrabalarının durumunu, yaşam biçim
lerini, sosyal konumlanışlarının resmini 
çekmeye çalışmış Muzaffer Özgür 
arkadaşımız. Dikkatleri en çok çekende her 
halde gayet tartışmalı olan ve bir çok kişi 
tarafından nıerakt<ı edilen Ark:ıf:ıs1 köy 
isminin nereden geldiğine ilişkin yapılan 
açıklamalar olacaktır. 

Oı1a Anadolu Kürtlerinin güzel sanatların 
bir kolu olan edebiyatla ilgilenmelcri ve bu 
alanda ürünler vermeleri arzu edilen bir 
şeydi. Kuşkusuz ilk elde ana dilimizde 
ürünler vennek bu ortak arzuların başında 
gelmektedir. 

Bu sayının da kapak resmini Birneblın için 
çizen Ressam Bekir Dan arkdaşıınızın 
Türkçe yazdığı Anı-Deneme tüıü hikayesi 
ile bu aı-luya yanıt vernıeyc çalışıyor. Bekir 
Darı SıJ<Jyipii Ne :ıyı!JI v:ırs:ı? isimli 
hikayesinde Kırşehirin Şuayıplı köyünde 
yaşanmış bir olayı yöreye özgü espiri 
anlayışını katı k ederek insan ilişkilerindeki 
rahatlığı ve sabrı betimleıneye çalışmış. 

Sivas katliamında yitirdiğimiz Orta 
Anadolu Kürtlerinden Karikatürist Asaf 
Koçak'ın anısını lazeleyen bir denemeyi 
Emin Salınan kaleme alınış. Okurken 
katlİamın ne kadar boyutlu olduğunu 
hatırlayacak, f~matizmin ne denli tehlikeli 
olduğunu bir daha göreceksiniz. 

Çocukluk ve gençlik yılb.rımızın ilk 
Kürtçe söyleyen, sesiyle istisnasız hepimizi 
duygulandıran Kürt Rcınzi ile yaptığımız 
röportajı heyecanla okuyacağınızı 

umuyoruz. Röpoı1aj İsteğimizi kabul etmesi 
ve bir çoğumuz için bilinmeyen bir döneme 
açıklık getirmesi bizleri sevindirdi. Genç 
kuşaklar pek bilmeycbilir. Kürt Remzi 
yetmişli yılların başında söylediği yöreye 
özgü türküleri yöre insanını, kimliği 
üzerinde düşünmeye teşvik etmiş. En 
önemlisi de Kürt ismini kullanınanın tabu 
olduğu bir dönemde onun bu isimle kaset 
basması olmuştur. 

Adenı Gürdere kırklı yıllarda Haymana 
Kürt köylerinde memur olarak çalışmış bir 
sağlıkçı. Anılarını kitap olarak yayınlamış. 
Arkadaşımız Haci Erdoğan yazdığı bir ön 
yazıyla bu kitabtan bir bölümü bu sayıda 
sizlere sunuyor. 

A1oltkenin Mektupl:ırmd<ı Ona Anadolu 
Kürtleri ni Mehmet Bayrak der! edi. Bu 
belgenin yakın tarihin az bilinen yönlerine 
ışık tutması ve resmi söylemin etkilerini 
kıııııası açısından önemli olduğu inancını 
taşıyoruz. Bayrak beğenilen bir üslupla 
yazdığı yazıda gerçekleri tanışına götürmez 
bir biçimde ortaya koyuyor. 

Nuh Ateş, Alman kültür cografyacısı 
Henııann Wcnzel' in kitabından bir bölümünü 
Alınancadan Binıcbun için çevirdi. 

K1inlik Sorunu üzerinde Haci Erdogan 
bir makalesi yer alıyor. Hatırı sayılır 
araştırmacıların fikirlerine baş vuran Haci 
Erdoğan, bu özgülde bir tartışınanın 
gerekliliğinin altını çiziyor. 

SıınoyC 1-Icrşid' in Çli-ok;ı KJçe m<ı.•;a/ı, 
Meın U Hem ve İhsan Türkmen· in fıkraları 
bölge Kürtçesinin tadını farklı bir biçimde 
yansıtıyorlar. 

Bu gün bir çoğu unutulmuş ama tarihi 
süreç içeıisinde hep kullanılagelmiş hastalık 
adlarını Curiki derledi, Dr. Hecibraın 
Mikaili arkadaşıınııda düzenledi. Bir çok 
isim gibi hastalık isimlerinin de unuttılmaya 
yüz tuttuğu bir dönemde bu derlemenin 
önemi yadsınamaz. Okuyuculanınızı teşvik 
etmesi önemli dileklerimizin buşında 
geliyor. 

Mahmut Lcwcndi'nin Şc:.;xbızini Kürtleri 
üzerine yazısı, Hüseyin k alaycı arkadaşı
mızın bir Şiiri ve Şiir ve Tbplums:ı!l:)kilcri 
başlıklı yazısı, Curikl'nin derlediği türkülcr, 
Sanatçı Emekçinin :;;iiriııden bir bölüm, 
FeridUn arkadaşııı şiirlcri, Faruk Kanoğ
lunun derlediği Goliilen A1ezimm ve Bo(!Jk 
halay türküsü, SıınoyC Hcrşid'in NJ!Jr lar 
dcrlernesi diğer yazıların başlığını 

oluşturuyor. 

Daha zengin ve kaliteli bir BlnıebCın için 
okuyuculanzlll kalkıları gerekli. Bize yerel 
motifleri içeren resim (vcrc!g(vsiler. s:w<ıl 
ve kültür yönü nf!Jr bas:w), masal, hikaye, 
mizah ve benzeri yazıları yöre kürtçcsiyle 
bize iletilm~sini rica ediyoruz. 

Birneblın siz okuyucularımızın katkıları 
ilc yoluna devam edecek. Bir dahaki 
sayımızcia buluşmak dileği ilc hoşça kalın. 

ll 
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rrıe)<Vvaş.i,tan 
J ~ 

Va navanajı hCla nıviskan~n me Curukl ü Dr. Mıkalll va lı PolatlıyC 

hat mc bcrhevkınn ü m visand ın. Em bı vi kari birblın ü wendabüyina va 
navana ji jı nı.ıvberC radıkın. Dıwe ku doktoreki kurd kıtCbeki tebabctC, 
pıjıjkiyC, xweşıtıyC bınıvisine, e jı vana feydC bm• ine. 

Al: Kmı b:ısma 
Avısnıayin: Gebelik hali. Dalı:ı çok 
Jmyv:m/;ır için kulf:wilii: İnsan/;ır için 
Bızaroınayin, Bıbarblın gibi kavramlar kul
lanılır. 

Qefılandın, Qefılin: Soğuk :ılm:ık, üşütmek. 

Bingöl gibi b:ız1 bölgelerde Qefılandın 
yorulmak :mhwwıd:ı kulhıml!rken, Ort;ı 

An:ıdoluda yorulmanw k:ırşiiiği olan 
\vcstin, westandın da üşiitmek, üşümek 
mı /mn 111 dı k u 1/:ı m h r. 
Tılsını: Nezle, grip 
Qaydaşı: Çocuğun gJdasJz ka/m;ısJ 
Erguşk: Bademcikleniı şişmesi 

Baxc, ku la xcnnv: Kanser 
Balluk: Siğil 
Beşoşki: 1\1ide ekşimesi 
Birov: Temre 
Bırin: Y:ır;ı 

Bırindarbün: Y:Jralmımak 

BcravCtın:Düşük yapm:ık 

Bervaçün: Düşük yapmak 
Bıriştan- Munstan: Ekzcnw 
Bu kık: A1p:ıcJk 
Bakctın: Ronwtizma 
ÇavCş: Tra/ıonw 

Çor: li·b.1, Siğir vebas1 
,Çor hatıye ga, vıqinı kcti scya. (kuçıka)" 
Patrcşık: Da/;ık Şl~~·kJiıliği 

Eş: S:wc1 :ığn 
ZıkCş: K:ırm s:mcJSI. 
Tir: Ani k :ı rm ağns1, ko/ik 
DılCş: Kalp H:ısml!ğı 
Dorran: Ap:ındi.;;it 
Dorrantcqin: Ap:mdı:s·itiiı p:ıtl:ıııı:ısJ 
Deve kopan: Tetmws 
Guhrepık:Kab:ıku/:ık 

üır: Uyuz 
Gurıbün, Kcçclbün: S:ıç dökülmesi. 
ke/Jcşmck 

Hal: Tifiı 
1-Iari, Harbün: Kuduz, Kudunmık 

1 O OOııebiin 3, payiz t997 

Hefttuzık: Vediy;/ ÇJbam 
Merez: Ht~st:ı!Jklı, zayiFdiişme 
Meçclı: Verem 
Mirkutık: KlZII 
Mirkuıparze: Aşı 

Nıqısin: Ay:ık bwtulnwsı 

Nıqıxin: A1ide ŞJ~mıesi 
Lcrızin: ŞI~~·mck 

Perçıfın: ŞJ~<>mek 

Pışıkxıravi: Akciğer k:msen· 
Pistık: Ki~-t 

Ruvıpıçıkin: B:ırs:ık do/;wnws;. ileus 
Rehje: N:ıbzmluzl! :ıtnws1, wşikardi 
Sapılca: Z:ıtiire, Pnömoni 
Sorık: K1zmmk 
Sere~: S:mı, migren. simi· krizi 
Seqawi: Rwım Jwst:ı!Jğı, Ar nezlesi 
Serxwcçün: B:ıyJ!mak, kcıu!Jiıden geçmek 
ÇılavCş: ;\fide ii/seri 
Şewpotık: Bel soğukluğu 
Şelmızi: Proswr büyümesi 
Kcnk: Bel ve S1rt :ığns1 

Kejokheıeş: Siy.11ik 
Kullcki: Topd/ik 
Kcpcnek: Koyun ke/ebeği 
Katan: Ş:ırbon 
Kul: Çıb:ın. IllJJwplı y:ıra 
Ku iner: Abse, kıl kökü iltıllilbı 
Kuxık: Boğm:ıca, öksürük krizi 
Xcneqotık: Boğnwc;ı 

Xwingırtın: Kc1ll tutlllaSI 
Kula xıraw: Boğ:ız k:mseri 
Qotık: Dert./, zehir 
Kütblın: Felç olmak. yaw!:ıklık 
Zıravık: S:ıfhı kesesi i/tıJwbi 
Zerık: S:ınlik 

ZerC.ş: Anjin 
Zcrıka rcş: Kara san/ik. sıi·oza. karaciğer 
km1seni1e b:ığ!J sanlik 
Zıfs: Kil kım/u 
Zun: Solucan 
Sipık: Katamkr 
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CEND STRANEN DILAN 0 YEN 
' 

BESA PEME 

Ez hılkışını s ıla temC, 
M ın bang kıri, goti Besa PenıC. 
Şuşa jCnn tcv yörükın ten C ma mc 
M ın bı xwe goti, xwc gıriyanıe. 

Devi xweş qurna kanıyC, 
Sınga gcwr do yC miyC. 
Di ya cazı çü bcrıyC, 
M ın paç kıriye pCsira bı xi ye. 

Here lC !C Bcsa PcınC 
Ez şewıtandım te melhenıC. 
Şuşa JCrın ketını ceınC 

Şar dayi dorC herdeme 

Here pısmaıni nııno qehremano 
X wc da yi gazC pCş ınalane 
HındC xelkC goti here, çelcy sa no 
TenC wcre, cani Besık 

dotmaınC X\1./C qurbano. 

Ji gunde Sina ye Şuşe 

10.08.95 
JBcrlıcı•k:ır: Curuki 

Rüstmı'ısitm: Dr. Mik;ıi/F 

KLAMEı< Jl GuNDE MILSEFA 
(A. Tüfckçioğlu) 

Dı li mı n baxçe hClC pırC, 
Şenıok zewcş(zcbeş) tC da bCıne gırc. 
Ez terku can i te ji nakıın, 
Hcta ku stü yi ının nere bcr kCndırC. 

Beri taxa beri taxa 
Xev./C xwcş e cem banlaxa 
E ku yari ının nasnakc, 
LC ra (JC ra) dıwCn Onıer axa. 

1. Şar: Kadınların başına bağladığı tülbcnd 
2. H erdem: Gt:!nÇ kızların baş örtüsü. 

HELiMXAN 

Here lC lC Hclinıxane, 
SingC gcwr, ıncmık dfıkane. 
M ın ra büyc bazara CanbcgliyanC. 
Bü xana seri riyanC. 

Jor da tCyc, çokck rak ır 
Heva!C dorC qe deng nckır. 
Ez zıki xwc da pm· şa bünı, 
Şuşe ve care maşallah kır. 

Bıhar hati, te nawinını, 
Gul sosına naqetinıın. 
Herçık siyarck raw111iya, 
Ez kori xwcdC, nahawinıın. 

ı11 klmmı !J gundi Smc1ke lım i str:mdm. 

KLAMA EYŞANA Gozıı<E 
GundC Hccoıncra 

\Varda warda heyran warda 
Her çar ma!C hcrıya gewr da 
XortC canıCr dest xwe ber da 
X wc çü , me lı gundCn w arda. 

BcıjCr mere, beıjCr çcm c 
Qanıc werc eza te me. 
Derdi nııno tu neyi derd e, 
Kevıri nıerıncr wayne (bine) ser de. 

Yari xwc yi hcft salan berdc 
Here xwe me! i, zekaten wardc. 

3. Sı la tcnıC: Navc gazckC ye. Va sırana xali ınıni Hcc AbduıTahnıan lı ser dotnıanıa xwc, Besa PcmC 
strandi.J927 Valiyi QonyC Cemal Bardakçı yöıiik an ine Şuşa JCrın (ı bı zorC dane rünışıandın. E w ıncsclc 

ji dı strJnC da dcrbas dı be. 
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DESTEK NıFIR 
SıMüYE 1-:!ERŞİD 

Nıfır lı ba her cıvatC hcne. Kurd ji nıfırbaz ııL YCn nıfır pır bı ı in lı ba wana 
ne hınclık ın. Nıfır şorCn xerab ın. PC wan zıkC mcrıva dıCşe. Nıfırbaz pC 
nıfırkınnC hındın:: xwe vedısinc. 
ZıınannasC Hollandi, Pict van Stcrkenburg heyşt sala lı ser tarixa nıfırkırınC 
xcbıtiyc. Lı gor a wi, nıerıv bı nıfırkırınC strcsa ser xwe dıavCn anji wC dıkın 
bın kontrole. Bı nıfırC, mcrıv dıxwaze yC hemberi xwe bı tırsine U pC his Cı 

hcrsC xwe bawC dcr. 

Nıfır lomcyCn xerab ııı. E w merıwan ava na kın, lC xerab dı kın. Nıfır jipare k 
e,jı kultura insanan. Lcwnıa, dera ku em nıfırCıı xweji bınıvisın. 
Jı bo çı? Ne ku bo lıun wana bı kar bin ın, bo ku ew jı birnch m Cı bCn zanin. 
E w C lazım bı bın, bo ku em xwc Cı baplrCn xwc nas bı kın. 

Ki dızanc, belki rokC yek ji nav mc derkeve, mina zıınanna:;C Hollandi, 
bıxwaze lı :;er nıfıran ICkolinekC çCkc U bı be şegC nıfıran. 

Lı jCr czC, qasi ku tC b ira ının, destck nıfır bınıvisını. 
YCn jı deve KurınancCn hCla KuluyC (Konya), lı gundCn Rcşiyan. 

-Ar vı mala bave te keve 
Ar vı mala bave keto 

- Axiiye vcxwe 
Axü vexwaro ! 

- Bırina rcş lı te were 
Bırina reş le hato 

- Bırusk lı te keve 
Bıriisk le keto 

- Çave tc kür (kor) bı bın 
Kur büyo 

- Demcxwin bıbi 
- Dest ii piyen xwe baneki 
- Desten te bışken 
- Herda ku çü yi, je venegeri 
- Jı vır da lıeri, jı wc da neyi 
-Jan lı te were 

Jan le lıato 
- Kul dı bın çeng da hato 
- K ula nıerczc lı te wcre 

Kule ınercze le hato 
- Ku la qanserc lı tc wcrc 
- Kczcw lı tc rcş bı be 
- Kczcw lı tc werc xware 
-Mala bavc te weran bı be. 

12 bôııebiiıı 3, payiz 1997 

- Mala te meral bı be 
Mal ıncrat bıyo 

- Merez ü nııtık le hato 
- Mala te bışewıte 

Mal şcwıtiyo 
- Ocaxe te kur ( Kor) bıbc 
- Suye (stuye) te bışkc 

Su şıkcşto 
- Suye te dı bın te va be 
- Şuna xwe ranebi 
-Tu şerpczc bı bi 
- Text-tace tc wergcre 

Text- tae wergcriyo 
- Tu bışeyıti 
- Tu bıblıeceyi 
- Tu bıxcnıqi 
- Tu dı lıerde rcş bi 

Tu dı lıcrdc rcş kcvi 
-Tu dı sı be negchcyi 
- Tu we tu royan nebini 
-Tu bıpertıli 
- Xwedc bela xwe bıdc tc 
- X wed e bela te bı de 

• 
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berevkar; FARUK KANO(;ı_u 

Van GotınCn Mezinan yCn li jCr ku li jCr hatine nivisandin. Li gundCn ku 
vCra "GundCn ScwCda" (BıJşq:ıw:ıx, Qendil. Çfm:m, Yf.ıyl:ı, Ço/<5) dibCjin 
hatine bcrhevkirin. Ew gundana gircdayi yC. Navçeya Cihanbeyliye nı2. 

- !Giçik bi kurman namiıin. 

-Dı gundan da kuMelle neman, bi dikarı ra diben EwdiıTclıman. 

-Ez di bem ez xadim im, ew pirs d ike: "Çend zaroken te Jıenc ? " 

- Qatır çi ka' çe be,ji tim dole k er e. 

- Baveje çale, Jıcya sale. 

- Ro dihcrc Keda nan·c. 

- Şcrrc sibe bervc herre, c evare le birevc. 

- Hebu xenmuı e, nınebu deımaııe. 

- Mala bi ga, bi deve na be. 

-Kere miıi,ji gur natirse. 

- Bi gur be mi ya me bixwe 

- Pire memmir buhar tc, Kal o memmir pincar tc. 

- Dibeje ez dcw bikem xwe nclckinim, 

- Derde birçiyan tim nan e. 

- Li şwıa şeran kund dixwiııe. 

-Di xelkc ra li dür te,ji min ra li bine tiır te. 

- Bi ııiske berşoşki dibe. 

- Pez peze X e ll o ye nav na ve C el! o ye. 

- Mişke kor xweliye dikale li sere xwe dike. 

- Mala meran quça zcmın. 

- Dinike dine, mi fo>ı.ıheıi bi biziııe. 

- Dcwc m eri ya ji maste xclkc xwaştir e 

TCbini: BodikC kılaıncke govcndC ye U lı gundCn Se\vCda ji wC pır lıczdikın. Bodık ji 
çC!ika deve ra tC gotin. Keçi ka ji bi vi na vi bı nav dik in. Bu fhıl:!y 1ürküsü GundCn 
ScwCda o/ar:ık bilinen C!lı:mbeyli ilçesnc biiğ/;; Beşk:ıv:1k. Kandil. Çölköy ıcc Ç;inc:n 
köyleniuiı düjjün/cniıdc en sevden türkü/erdendir. Bodık ı:s·e: Deve kaurınm en sonunda 
yü ni yen küçük !:>eviinli vede süslennu~.;; yavru dcvedir. Aym z:mwnda kiZ çocuk!:ınn:ı da 
bu ı:s·irıı verilmektedir. 
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Çeroka Keçe 
SıMüYE HERŞiD 

ÇCrok hcııc~ kes mza ne cw jı kingC va 
ınanc. E w dı bın ma le xelkc. Çel sali 
beri ve. lı gundc Xelıka (Kulu), wexta 
ku ez Jıcft-heyşt sali büm, hemsaliye 
ki ının hcbü. JC ra dıgotııı Hcsc H eve. 
H esc çcroka kcçe dızani. ü lı odcn 
mCran katdıkır. MCran bani wi dıkırın, 
lı jorc odc, lı ser mindcra bılınd şün 
dıdana wi. 

H esC, bı çarmCrki rfıdınışt ı1 wcng dcst 
pc clıkır: 
-çı Jıcwüyc çı tuncwüye, kcçek 
Jıewüye. Ro kc, kcç çiiyc Jıclkıştıye ser 
ccmcdC xwc xüşkınyc. Ew jı nışkava 
ger dı be ii nıgc xwc clışkc. Kcç bı lıcrs 
kctıye, gotıyc, 

- CcmcdC tc çı ma nıgC ının şıkCna ? 
CcmcdC gotıyc 
-Ma ro nede mm! 
KCçC gotıyc, 
- Royc çınıa tu dedi ccnıedc 'i 

Royc gotıyc, 
!vla hızın lı paş çiyC ncçCrc! 

KCçC gotıyc 
- Bızın çıma tu lı paş 

çi ye d ıçeri '' 
/'l<c:J.' n-. --'~ B ı z ın C go tı y c, 

-Ma gur m ın 

14 l:ıirııebUıı 3. payiz 1997 

ncxwc! 
KCçC gotıyc, 
- Guro çıma tu bızınC dıxwi? 
Gur gotıyc, 
- Ma kuçık nı ın ncxwc, 
Keçc gotıyc, 
- Kuçık çı ma tu gur dıxwi? 
Kuçık gotıye, 

-Ma Xatiın nanC şcwıti nede ının! 
Kcçc gotıyc, 
- Xatiın qıına tu nanC şcwıti dCdi 
kuçık? 

XatünC gotıyc, 
-Ma nıışk nckcve çal i erel' 
KCçC gotıyc, 
- Mışko çınıa tu dıkewi çal i erel? 
Mışk gotıye, 

- Ma pısık m ın ncxwc! 
Kcçc gotıyc, 
- PıskC çı ma tu mı ş k dıxwi? 
Pıskc goııye, 

- Hım dıkım, gını dıkım, bina xclkc 
xcrib dıkım' Daniyckc xwc ya bı 
nok (ı n isk dıkını ü dı:xwıııı~ 
H esc çcrokvaıı: Çcroka nı ın 
çü qıyanıctc Rclııııcı lı 

vC cıvatC 
Dawi. 
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ÇiROK 

Bcrhevkar: CURUKİ 

Rasını vis: M !KA İLİ 

Çıraklar genelde şu tekerleme ile başlar: 

Çliok çirok. manga .Hi·ok. dıgcrıyan, mc rC ü rCç dıbırin, ıncrı tazi 
Ounajc?km, d1 tr_yştdkm. dıkırın. Ro kC cm lı bcr eskcra n 
Suwc5 da I<Jıvm bm ....... km. 
Ve şu söz ilc sonlanır; 
Çirok:ı mm mst. mm xar p:ırik masi. 

REWI Ü COTKAR 

E w mcrıycki xort üjir blı, pClwan blı. 
Kcsi ku tu bı wi bı kaniya, bı wi va gulaş 
bıgırta tu ne bt'L Pıri lafazan bü, kes i ku 
pırs ü qısc wi şuva vcgcrinc tunc bü. 
Guııd ü bajar ııchışt, gi tcv da. Rokc lı 

pcri re mcrcki cote xwc dıajot. Sılav da 
wi. Cotkcr sılav hılaııd. 
RCwı got; Lo Cotkaro! Mm tu gund fı 

bajar nchıştın, ez gcrıyam, le mın tu 
desteki ku jı ser dcsti xwc ra ncdi. 

CotkCr vcgcrand; Dcsti ser des ta ra ye, 
ço yi ser çoya ra ye! 

Lı ser vC bcrsıvC rCwı nışkava xwc 
bcrada na ve cotkcr, Ic be le Cotkcr çıng 
bı piiC rCwı va gırt cw avCt crdC ü lı ser 
singa wi rünışt, dcst kırc qınkC. RCwı 
aman xwcstı xwe bcrda. 

Cotkcr got; Xarzc czc jı tc ra qala 
heyeta xwe bıkıın. 
Eın zcınaııcki çel hüt, cşqıya lı çiya 

dıreviyan U mc, çel kcsi xwc lı pcri rC, 
dı kurckc h ış k da xwc veşart. Eskerek i 
kurıya hışkjı erde hılaııcl, da dcsti xwc, 
JC nıhCri fı bı yck va avCt zık newale .Em 
giştık ser hev da kctın, bırinelar bün. Aha 
wCngC va cw dıdani (dıran) m ın i pCşıyC 
jıkestiyc. 

\Vi tcwatur dık ır. 
Düra gaye xwc jı n ir bcrda ü bı rCwı 

va tcvhcv çün mala wi. Jına malCjı wan 
ra ş iv ani, c w xwarın. Pa ş nCn ji qchwc 
vcx\varın.Lı bcr dCrı mırişk dıgcriyan. 
çavc rcwı lı ınırişka ket ü got: Va 
mırişkana çıqas gır ın! 

Cotkcr disa bı tcwatur; Mırişkc mc 
wCqas gır ın ku, her hCkck w ana j ı h Cia 
hcyşt mcran va lı tutokc tc barkırın. 

Xırc, nıcrıyC wana çü k ü h ur ın? 
W i dom kır; i\1crıyC mc wcqas gır ın 

ku, avC birC bı ku lma dıkşinın. 
BirCn wana teng ü kür ın? 
BirC mc wcqas kür ın ku, mangC ku 

sı wC da hat i bcr boxC, CvarC dızayi. 
Çiı·oka ının rast, mı n xwar pari k ınast. 

• 
TışTONEKEN VE HEJMARE 

I-Oda şuşti ınaşti, si ü du nıela tC da rlını~ti. 
2-0da şuşti maşti, \or tC da rünışti. 
3-Tı~tcki mın heye, terc tcrc, lı paş xwe nan ı re. 
4-Podıın qoriya, bışqul fıriya.(Podıın: Deve yavrusu) 
5-('iwalC ri sini. genıme go~tini. 

BersıvCn va tıştonekana dı hCjınara tC da 0 bC day in. 

Bcrsıven tıstoneken lıejıııara 2 va 
ı.Zobe 2.Cıl, doşek 3.Küsı 4.Sterık 5.(jclı_)(_Y,:::":~B'~'Y 
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RivivE QüNE 
Hcso, Huso lı Misto hcrsC bı ra ne. Huso, 

tomofilck (otomobil) kiriye. Çuyc bajer, kü 
tonıotila xwc bine gund. Her du brayCn din, 
çav li rıya wi ne. Li der gund dipen. 
Ciranck, w an dibine ü dibCje: H üm: li ber 
!ek cra tomo!Jk;. çi sc~ic5J..:in? 

}-Icso: EınC t-./listo scıjCkın! 
Misto: ErC! ErC! Misto, scrjCkin bavC min. 

LC riviyC qlınC ji ıx.ıra brayC min 

YEK A ÇiRBiBE? 
Hcci ü Husin, hcrdu bıra ne. ,. ',. ...... -( 

HCci ji eskcrC, bi percne pir vcdigere-_;- .>\ 
gund. Bi waıı pcreııa 25 pcz standine Cı dcsr· 
bi şivaniyC kiriyC. Roj tCn ü dihcrin. Heci Cı 
H us in, dixwazin mala xwe jihcv cC bikin. 

RojekC Hcci,ji çolC laşC yC miyckC li ser 
kera wi, vcdigcrc gund. 

Husin jC dipirsc: V..-ı çi yC Hcci? 
Hccl: Gur haıc pcz, mi yck kuşt. 
Husin: Xizir bi hcvalC tc be guro, min ji 

tim digot. kü cm cC hibin, 12 pezCn HCci, 
12 pCzcn min. Va rniya din a çirbibc? 

QüRBANE TE ME 
I-lcıno, ji gundckl ciran dizcvice. Çend 

nıehan bi jina xwc jiyana xwe didoıninin. 
LC, jina wl nakcvc seri wl, pC qail nabe. 
Dixwazc jina xwc bcrdc. 

H u sin ji ci raneki Hem o· yi tenakC hişsivik 
bü. Ji bcr xiz;miyC hi n nezcwicibü. Dibihize 
kü 1-icıııo _i ina xwc herdidc. di here ceııı 
1-Icıno. JC ra dibCje: Hcıno qurban, min billisı 
tujina xwe bcrdidi, r<Jst c? 
Hcnıo: ErC bra, va ji min ra nabc. Ez 

dixwaziın wC berdi ın. 
Husin: QürbanC te mc Heıno, cw çend 

roja li cem min be, paşC berdc. 

16 lirııebün3.payrz 1997 

MEMO 
Meıııo zılaıneki jı gundCn dora KuluyC 

ye. E w 10- I 2 salan lı AlınanyayC ma ye ü 
pışti va salan dıxwaze ku here gundC xwe. 
LC ew bıryara xwc dıdc, lı balafire siyardıbe 
tC KuluyC. Lı wır banga tcxsiyekC dıke, 
dıbCjc: Gelo tu dıkari ının bıgihijini 
QerejdaxC, hcqi tc çı ye, cze bıdıın te. 

Lı tcxsC siyar dı be, tC gundC xwe. H eya 
vıra baş e. Lı dora xwc nıCzc dı kc dı kc şaş 
ü nıCtal dımine;_._guı:ıd_·l_~aJC ___ guhanın, gundC 
ku lC xwedi daye;ıe· iri ez ın .büyc, va gund a 
n ine. Jı şoforC t·eXSe dıpırs~: Ma .ılı baş dızani 
vıra Qcrcjdax -:~?.: __ :?_ofor._ç_l_ıb&:fC_;- 1::/nrC mw 
Çif e tl ez çd!ıez,?r-c:ıri1wtm1~ vigundi 

Menıo bı güiın,~.ı~_.:_~~forqaJlidıbe. LC icar 
ji mala bavC Xwe,_Jı<i_sna)<:e_.yan ji nızanc çawa 
here. Lı dora ·xw'C,nıCzc Jlkc,.'çcnd zaroyCn 
bı goga lıngan di1cyzın, dıbiric, dıpırse: H un 
mala El C M ıçe nasdikin? Zarok jC ra ni şan 
dıdın. Meıno dıçe dor mala xwc. Lı dora 
xwc mCze dıke jıncka pir dı bine ü dıbCje: 
XaltC, tu mala ElC M ıçe ııasdıki? Jına pir lı 
dızıvıre, hersıva wi dıdC: /v/;ı/a tc <IVil be 
1\1emo, te m:ıhı xwe nasncku; m;ı le dayik:ı 
xweji' !1i1.511Ck!r? 

MISTEFA 0 DU MOTOR 

RojekC du nıcrıvCn jı gundC Tctera 
(Kostengil-Kulu) lı motorC xwe si yar dıbın, 
tCn Qcrcjdaxe dızıtiyC. MangakC dıdızııı 
dıçın. Gundiyeki QerejdaxC, bı navC M ıstefa 
vana dıbinc. dıbCje: EzC lez bıkıın, hen m 
mala xwcdanC mangC, gazınca vC dızıtiyC 
jC ra bıkım. Mıstcfa dıçe mala xwediyC 
ınangC, jC ra dıbCjc. XwediyC mange, yCn 
dıziti kınnC, dıdc dadgchC ü Mısıenıji şahid 
clınıvisinın. 

Çcnd ınelı dcrbas dı bın, roja dadgchC tC. 
Gişk bı dor if~ıda xwc dıdın ü rüdının. 
Hakını gazi şah id dı kc (ı dıbCje: Sen olilyJ 
görmüşsün, :ınla1 b:1k:ılmı n:ısJ! oldu? 
Mısıcı:1 dıbCjc: V/ala bakım beg. hirad:nn 
iki molor:ı hinrl11~..,-u· ineği çal!yorl:ırdr. 

l·:lakınılı if ada MıstctC mCzc dıke ü dıbCjc: 
Y..ız k1z1m, şalııdirı hiç b1i· şeyden haberi 

yoktur. 
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KÜLTÜREL DEGERLERiMiZi YOK 
OLMAKTAN KURTARALIM 

M. ŞiRiN DA<:ı 

K
ürdistanı göç ve ekonomik 

nedenlerden dolayı terkedip 

011a Anadoluya yerleşmiş, küçük 

bir kesim dışında yerleşik düzene geçmiş 

olan Kürtler bir kaç yüz yıl önce bilinçli bir 

politika sonucu sürülmüşler ve nıecbtıri 

iskana tutulımışlardı. 
Bu sürgün politikasının temel hedefi, ulus 

olmanın temel öğeleri olan toprak birliği, 

dil ve kültür birliğini bozmak yok etmekti. 

Anayurtlarından sökülüp atılan bu 

insanlar doğal olarak Kürdistan Kürtleri ile 

olan toprak birlikiirini kayıp ettiler. 

Onlardan uzak bir coğrafyada yeni bir 

yaşam mücadelesi veııı1eye başladılar. 

Toprak birliğini boznıayı başarabilen 
söınürgcci devlet, diğer bir amacı olan dil 

ve kültür birliğini bozımı hedefine, tüm 

baskı ve asimilasyon politikalarına rağmen 

ulaşa-ınadığını söyleyebiliriz. 

Dil ve kültür olgularını yok etme politika

larını boşa çıkarnıada etkili olan bir çok 

neden vardı. Kürtlerin Orta Anadoluda ken

di aralarında sahip oldukları bir toprak 

birliği zaten oluşmuştu. (Konya-Ankara

Kırşehir üçgcni). Bu durum bölgede insan 

ilişkilerinin iç içe olmasına neden oldu. Bir 

birinden kopuk olmayan bu ilişkiler böylece 

izole bir biçimde 1950'li yıliarn kadar kapalı 

köy ekonomisi içerisinde devam etti geldi. 

Bu yıllara kadar Kürtler kendi kendilerine 

ydebilıneyi başarabilnıişlerdi. Pazarekono

misinin dili olan Türkçeye pek ihtiyaç da 

duymadılar. 

Yaşam anayurt dan Ütrklı özellikler taşı

ınadı. Ekonomilerini yine hayvancılık ve ta

rım üzerine kurdular. Önceden edilnilen 

tecrübeler ve tarihten alınan miras kültürel 

bağların konınnıasını sagladı. Kürdistan ile 

olan kültürel ve sosyal alandaki ilişkilerini 

sürdürdülcr. Bu Kürdistan da kalan akra-

baları ziyaret, dengbe.1lerin gelip gitmesi vb. 

biçiminde oluyordu. 
Dil ve kültürün korunmasında diğer ve 

en önemli etkenin ise bu alanda var olan 

gclişıııişliği gösterebiliriz. Bir başka dil ve 

kültür tarafından rahatça asimile edileıniye

cek kadar zengindi Kürt kültürü ve dili. 

Bölge Kürtleri toplumsal ilişkilerinde 

taziye ve ni şan ziyaretleri, misafir agırlama 

gibi kültürel öğeleıi aynen yaşadılar ve de 

yaşattı lar. Bu yaşam içerisinde dillerini- bu 

gün yasaklama ve asimilasyon politikaları 

karşısında bozulmasına karşın koruya

bildiler. Cenazelerinde ana dilleri ile ağıtlar 

aşklarını ilan ederken de sevdalılarına 

tlirküleryaktılar. Bebeklerini Kürtçe ninni

lerle susıurdular. (Aştkirin-Kürtçede bebek

ler, susınaz uyuyamazsa <JŞtbike denilir.) 

Kendi dilleri ile halaya durdular. 

Folklorik yapılarını ana dilleri ile 

betimlcyerek koru-dular ve yaşamasını 

sağladılar. Halkların dil ve kültürlerini 

koruyabildikleri oranda bir kimliğe sahip 

olabileceklerini unutınadı lar. 

Orta andolu Kürtleri'nin günümüz~ kadar 

ulaşan ağıtlarını, türkülerini ve ninnilerini 

incelediğimizde, kiiltürlerini nasıl koruduk

ları ve kimliklerine nasıl sahip çıktıkları 

görülebilir. Örneğin bir ağıdın mas~m dize

lerinde Kürt taziye geleneginin nasıl oldu

ğunu veya nasıl olması gerektiğini kolayca 

anlayabiliriz. 
Xw:mge br;ı wcng mıb1iı 
GuliyC xwe yek bi'ikc§n kctiya bin 
ReşC xwe ya girCdayi 
Z1i;·ıveyC: xwc di bdhh<;da bin ( 1) 

Burada ikinci dize de, Küı1 insanın ölüme 

karşı duyduğu isyan duygusunu şiddetli bir 

biçimde yansıtan saçların yolunması, kara

lann bağlanması olmaktadır. En önemlisi 

de bunun ağıda konu edilmesidir. Ağıt öyle 
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güçlü bir acı hissi ile söylenmelidirki, kava
l ın ezgisi durumuna gelebilmelidir. 
Ayrıca bu ağıdın, komşu köyden gelen bir 

bayan tarafından ölenin kız kardeşine 
hitabcn söylendiğini belirtmek gerekirki: 
Bu köyler arasında birliği, sitem edecek 
kadar samimi ilişkiyi ve bağlılığı gösterir. 

Geride genç karısı ve bir yaşındaki bebe
gini bırakıp Çanakkaleele şehit düşen birisi 
için kız kardeşi: 

.li ın . .> hengon.:> het:ı ve; hengorJ 
EZ rmıekciifnji denge derglişd.Ji !orrJ Jore (2) 

Dizelerinde acısını dile getirirken bölge-
ınizde kaybolmaya yüz tutmuş Lorik
,Nennikeliınesini günümüze taşıyordu. 

Bir başka ağıt ta, genç kızını amansız bir 
hastalıktan dolayı kaybeden anne; 

Li liviinJ Zc;vo. li livmıe 
Hcwc5s;ı dilcJ min da m;ıyi 
Ah/ı Zc!ıvik nedi bi ş;ır ii kiwnC 
k/ckd ku m:ıhı .nve şewiti 
Çe/i zcm!ıeriyC kli1iıc! .Ywe nizmıd (3) 

Orta Anadolu Kürt kültüründe Ş;ır ve 
Kit;m gibi giysi aksesuarları türkülerde 
önemli bir yer tutar .... 

Bölge Küı1\eri düğünlerinde de kültür-
krini yaşatınaya önem verdiler. 

Taıv w w t:ııv Jewendd 
S ing gcıvre. b;ı/gilı zendc! 
Seıv;ı x;wi·d le niıdc! 
Kellfn seri govendd (4) 

Dizelerinde görüldüğü gibi sevgilinin 
güzelliği, aşk, fcdak5karlık doğal bir güzcl
lik ve sağlam bir dil yapısı ilc yansıtılmıştır. 

Bununla birlikte aşk türküleıindc eşsiz bcnzct
ınclcri. özgün Küı1çc kelinıclcri, duygu yüklü 
ince ifaddcri yakalamak mümkündür. 

Kanty;ı gundi me m ermer e 
[:J'çiy:ı niıde dilıere sere 
Be;iw Ete d[lr<J ter e 
Wirda wc!da werdigere (5} 

Dörtlüktc sevgili taze bir ağaca bcnze
tilerck sallanışı ince bir dille anlatılmaktadır. 

Ağıt ve aşk türküleri ile birlikte ninnilerde 
de Kürt kültürünün ince özellikleri ustac~1 
dile getirilmektedir. 

Ninnilcr erkek ve kız çocuklar için ayn 
ayn söylenir. A~ağıda sözlerini vereceğimiz 
ninni de erkek çocuğa verilen değeri ve nasıl 
bir yaşamın beklediğini görebiliriz. 
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Qurb:m qurbmı lıelt c;ım 
li le m biwin /ıd( y.1ra 
Yek ;ı meşk ü y;ım 
Yek ,1 s dr ü kultiıd 
Yck ;ı de1zi tl dliiind 
Yek ;ı genııd /ı;ıvJiıd 
Yek :ızevi ÇJiıinc! 
Yek ,'J br§ri tl doriiıd 
Yek ascri ti k1fıe şuştiiır3 (6) 

Ninni'nin ilk dizesinde Qurb;w qurb;m 
/ıd( c;utıdcnilirken Kürt toplumunda erkek 
çocuğa verilen önem ve annenin çekinınc
den erkek çocuk için kendisini feda edebi
leceğini görüyoruz. Diğer dizelerde erkek 
çocuğun mutluluğu için kız feda edilirse de 
asıl göze çarpan kadına ailede biçilen iş 

bölümünün sıralanmasıdır. Aynı zamanda 
toplumdaki çok eşlilik ima edilmiştir. 
Kız çocuklan için söylenen ninnilerde 

öğütler verilirken namus öğesi ön plana 
çıkmaktadır. 

Kc?ç& keçe niıdrJ mereve 
Liııge te bi bcr tlip;ı k eve 
Bmyd te bi dti te k eve 
D:ıyikH biniyen xwe keve (7} 

Evet! yukarıda da belirtmiştim. Dünya 
halkları dil ve kültürlerini yaşatıp koruduk
ça etnik kimlikleri konusunda söz sahibi 
olabilirler. 

Orta Anadolu Kürtlerinin yarattığı 
sayısız kültürel değerden ağıt, türkü, ve 
ninnilerden bir kaç örnek sundum. Bunların 
korunması ve yaşatılması gerekiyor. 
Kaybolmalarını engellemek için derlcn
nıcleri, yazılı hale getirilmeleri ve 
arşivlenınelcri önemli bir görev olarak 
önümüzde duruyor. 

Her annenin bildiği bir kaç ağıt, her gen
cin bildiği bir kaç türkü vardır. Okurlarımı
zın yörelerinde söylene gelmiş ve bu gün 
çoğu anonimleşmiş olan ağıtlan, türkü leri, 
ninnileri yazılı hale getirerek dcrgirnizin 
yurtiçi ve yurtdışı adreslerine ulaştırma
larını bekliyoruz. 

Dipnotlar: 
(!)Gül C Hcci TiıC Gölyazı 
(2) HüsnC HcccH Karac:ıd:ığ 
(3) Eşmavi Kırkpınar (4)Anonim 
(5) Anonim Gölyazı (6) Anonim 

(7) Anonim 
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ÇlRA 
no:11/1997 

-kovara kulturi-
(Kovara Komeleya Niviskaren Kurd Li Swede) 

Navnişan/Adress: 

Box:2015 
176 02 Jartalla/Sweden 

NÜDEM 
no:23/1997 

-kovara huneri, edebi O çandi
Navnişan/Adress: 

Termov. 52, 2tr.176 77Jiirtiilla/Sweden 

AVAŞIN 
no:6/1997 

-kovara weje, çand O ramani
(Kovara instituya Kurdili Stockholme) 

Navnişan/Adress: 

Fridhemsgatan 15, 3 tr. 
112 40 Stockholm/Sweden 

DUGIR 
no:G/1997 

-kovara kurdili derveyi welat
Navnişan/Adress: 

Box: 3437, 165 23 Hiisselby/Sweden 
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YÖRELERiMiZi TANlYALlM 
KÖŞESi ÜZERiNE BiR KAÇ NOT 

VAHIT DuRAN 

Dikkatli okuyucu bilir. Blrnebün 
Orta Anadolu Kürt nüfusunun 
yoğunlaştığı yerleşim birimlerini, 

Yörelerimizi Tanıyalım" başlığı altında tek 
tek tanı tıyor. Polatlı, Aksaray ve bu sayıda 
Kulu Kürtleri söz konusu köşeye misafir 
oldular. Sırada ise bekleyenierin olduğunu 
biliyonız. 

İlgi ve merakla okunduğuna inandığını bu 
köşenin; bölge Kürt nüfusunu oluşturan 
parçaların yerel özelliklerini bctinılemesi, 
coğrafik konumlanışı rcsm etmesi ve 
kültürel dünyanın ücra köşelerine inmesi 
açısından ciddi bir boşluğu doldurmaya 
aday olduğunu söylemem gerekiyor. 

Söz konusu yazıları kaleme alan 
arkadaşların yukarıda bcliı1tiğinı gerçeğin 

yakıcı etkisi altında hareket ettiklerini 
biliyorum. Objektif olmada gösterdikleri 
hassasiyet ve elden geldiğince somut 
verilere dayanma kaygısı saygıya değer 
özellikler taşıyor. 

Ne varki; yazıların bu biçimi ile kalınası 
ciddi bir eksiklik olmakla beraber, 
birimlerin sahip olduğu nesnelliği fazlası ile 
ortaya koymadığı dü~üncesindcyim. Köy, 
kasaba ve ilçeler ağırlıkla göz önünde 
bulundurulurken, Kürt nüfus daha çok 
coğrafik boyut içerisinde ele alınnıı~ ve en 
önenıliside otuz yıl veya daha öncesi 
durumdan yola çıkılarak haldeki durum 
resm edilmiş. Veya en azından bendeki etki 
ve izienim bu yönde. Yazıları kaleme alan 
arkadaşların subjektif niyetleri bu 
olmayabilir. nitekim arkadaşlarda bunların 
gcli~tirilınesi gerektiği konusunda hem 
fikirler. Fakat yapılması gerekli çalışmaların 
da en azından köşe ta~ lan ve genel çerçevesi 
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konusunda bir kaç belirlemede de bulunmak 
gerekiyordu. 

ÜENEL ÇERÇEVE NASIL OLMALI? 

Toplumsal gerçekliğiınizi temel alacak 
olan çalışmaların yıllarca önce yapılması 
gerekliği ortada. Bizlerde toplumumuzun 
haldeki konumu üzerine araştım1a, tartışma 
ve analizlere gidebilınc hakkını rahatça 
kullanabilıneliydik. Bu anlamda yapılacak 
çalışmaların dün-bugün-yarın olgularını 

göz önünde bulundurarak yapılınası elzem 
olmaktadır. Bu toplum olarak bu gün 
yaşadığımız değişim ve dönüşümü bilince 
çıkarnıakla olanaklı gözüküyor. 

Yaşam doğası gereği sürekli bir devinim 
içerisinde. Dün bıraktığımız yerde değil. 
Bizi bekleme niyetide hiç yok. Hepimiz 
biliyoruz ki son yıllarda toplum olarak 
köklü değişimler ya~ıyonız ... Tarihin her 
döneminde peşimizi bırakmayan göç 
sonucu hemen her yere dağılmış 

duruındayız. Otuz yıl önce Çocukluğu
muzun geçtiği ve bizlere ev sahipliği yapan 
köylerimiz, kasabalarım ız, ilçelerimizeskisi 
gibi canlı değiL Kimi harabeye döndü 
kimide saygıyla karşıladığıın sakinleri 
tarafından ayakta tutulınaya çalışılıyor. 

Fakat buna karşı yeni ve farklı yaşanı 
nıekanlanınız oluştu. Ankaranın, İzmirin, 
istanbulun, Konyanın, Kırşehirin çeşitli 
varoşları, Kopenhag, Stokholın, Paris, 
Viyana, Alılen, \V inen ve Parisin banliyöleri 
yeni yaşam alanlarınıızın ba~ında geliyor. 
Abartılı kaçabilir ama nüfusumuzun belki 
de yüzde sekseni bu gün doğduğumuz 
köylcrin dışında yaşıyor. Söylediklerimin 
daha iyi anlaşılabilmesi için bir iki örnek 
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verınem gerekebilir. 
Örneğin Konya iline bağlı Kulu ilçesi, 

göçe en çok kitle veren ilçelerin başmda 
gelir. An karaya, İsvcçe, Danimarkaya göç 
eden kitle belki de bu günkü sakinierin bir 
kaç katıdır. İsveçtc, Danimarkada oluşmuş 
küçük küçük Kulu kolonileri vardır. 

Bu durum diğer ilçe ve merkezler için 
aynıdır diyebiliriz. Kırşehir Kürtlerinin 
hemen hemen yarısının Ankaranın çeşitli 
malıailelerinde yaşadıklan bilinmektedir. 
Örneğin Tosunburnu (Bızbenika) köyü 
sakinlerinin yüzde sekseni bu gün 
Ankarada- Yayla mahallesi, Şcntl!pc, 
Denıetevler vb, mahallelerinde ikanıct 
ediyorlar. Haymana. Bala Kürtleri 
neredeyse Ankaranın yerlileri konuımına 
gelmiş bulunuyorlar. Bunları bölge 
Kürtlerinin ana gövdesini şehir 

merkezlerinde aramak gerekir savını 
doğrulaınak içinde örnek verebiliriz. 

Gerçi ilk yerleşim merkezlerini tespit 
ettikten sonra sıra bu alanlarada gelecektir 
ama biz yi nede yerel birimleri res m ederken 
bu alanların özgül durumlarına dikkatleri 
çekelim istedik. 

Birde yapılan işin ne anlama geldiği 
üzerine kısaca durmak istiyorum. Üzerinde 
yaşadığımız coğrafyada geçmişte, yüzlerce 
etnik, kültürel ve inanç grubları na mensup 
topluluklar yaşıyordu. Çoğunun gerek doğa 
şartları gerekse egemen toplulukların baskı 
ve imha politakalan sonucu yaşama hakkı 
bulamadığı bilinen bir gerçek. 

Anadolunun renkli kimliğini red eden ve 
yerine Ttl!k/ük ve Sünmlikckscııindc yeni 
bir toplum yaratmak isteyenlerin resmi tarih 
anlayışiarına karşı çıkarken yerine ne 

konması gerektiğini bilmek gerekiyor. 

Evet Anadolu halklarının tarihi yeniden 
yazılıyor. Biz Orta Anadolu kürtlerinin 
payına düşeni iyi bilmek ve yerine getirmek 
zorunda olduğumuz görevler var. Ru 

konuda zorluk ve açmazlanmızın olduğunu 
biliyorum. ()ecikmiş tarihi görevleri yerine 

getirmek kuşkusuz kolay değildir. Üstelik 
bizden önceki kuşaklar gerekli olan itinayı 
göstcrnıeınişlcrsc -ki öylt: - işimiz clalıada 

zordur. Bu coğrafyada varlığımızı tescil 
eden verileri atalarımız yazılı hale 

getir(c)memiş olabilir. Bunun muhasebesini 
yapmak bir başka yazı konusu ama 
yazı\( a)ınaınış bir tarihi belgelemek bizlere 

düşüyor. 

Bu anlamda gerek Birnebün gibi 
nıctcvazi çalışmaları gcreksı.:: Vörc/crimizi 
77uuy:ılmı köşesinin özgül konumuna ciddi 
anlamlar atfcdiyonıın. Kuşkusuz bu genel 
çerçeve çeşitli alanları irdeleyen 
çalışmalarla destcklenirse anlamlı olur. Her 
aşireti, slilaleyi, haua tck tck bireyleri 
kendine baz alan ara~tırmalar üzerinde 
yoğunlaşmak durumundayız. 

Kültürel dünyamızı biz l~ırkıııda olma
sakla ciddi bir biçimde etkileyen olguların 
tck tek ele alınıp irdclcnmcsi gerekebilir. 
Sırası gelmişken bir kaç örnek verını.::k 

gerekirse: 

Örneğin: Man ve Ford kamyonunun 
Cihanbcyli ve Kulu Kürtleri üzerindeki 
etkileri, biçerdöverin Kırşehir Kürtleri ilc 
Kürdistan arasında sağladığı iletişinı, 

Avrupaya göç sonucu tlirkü vt: ağıtlarda 

değişen içerik, Türk köyleri ik olan 
ilişkilerin niteliği, inanç dünyasına ilişkin 
ilginç davranışlar ve geleneklerin cbha 
baskın gelişi, Çocuklara isim vernıı.::de 

yaşanan kınlma ve dcjenerasyon, devletin 
dil konusundaki asimilasyon rüyasını 
televizyonun yerine gı.::ıirınesi vb, gibi 
konular ele alınmayı, araştırılınayı bekliyor. 

Yazımı Yaşar Kemal'in bir söylcşidı.:: 
yaptığı tespite vurgu yaparak bitirmek 
istiyorum. Göç belasına oldukça bulaşmış 
biz Orta Anadolu Kürtlerinin bu tespitten 
çıkaracağı bir ders olabilir belki. Yaşar 
Kemal söz konusu söyleşide Bu gün 
kaybolnwya yüz lll/muş Ç'ukurov:wm 
kültür ve y:ış:ım dünyasinı rcsm cdc..•n 
rom:m/;ınııı l~·r:mbu/da. /•;t:mlwlunkini i~·c 
1\TCÇIC y:~xd1jjmı söy·lüyor. 

E vet tarihin her döneminde yok sayılmış, 
bastırılmış ve erime belası ik yüz yüze 
bmıkılınış etnik, kültürı.::l vı.:: inanç dünyamız 

yazılımıyı bekliyor. 
Illi 
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fırn ... 

Kulu Kürtleri 

üç 
yüzyıl önce 
1708-'' yıl

larında Kulupoğlu 

Mustaf~ı tarafından 

yerleşim alanı olarak 
seçilen bue.tinku 
Kulu ilçesi ismini de 
bu ~ahıstan almıştır. 
Daha önce sırası ilc 
Kony:.ı.'nın bugünkü 
Sillc bucağı, Anka
ra'nın ŞcreOikoç

hisar, Konya 'nın Ci
hanbeyli ilçderine 
bag lı nahiye merkezi 
olan Kulu 1954 yı
lında Haymana ve 
B:1la'nın bazı köyleri 
de İlçe sınırlarına 
dahil edilerek ilçe 
merkezi yapılmıştır. (ı) 

Kulu ilçesi: 
Doğusunda Şercllikoçhisar 

Batısında Cihanbeyli-Haymana 
Kuzeyinde Ankara/Bala-Haynıana 
Güneyinde Cilıanbcyli ve Tuz gölü ile 
çcvrilidir. 
Kulu 'nun rakıını: l.OOO.ın. ve yüzölçümü 
2R80 km karcdir. Kulu Ankara 'ya I I O Km. 
Konya'ya 148 Kın uzaklıkta olup ilçe 
merkezi E-5 karayoluna 1 1 km. uzaklık
tadır. Kulu karasal iklim özelliklerine sahip 
olup yazlan sıcak ve kurak, kışları soguk 
ve yağışlıdır. 

İlçeye bağlı 5 kasaba ve 30 köy mevcuttur. 
ilçe merkezi 9 mahalleden oluşmaktadır. 

22 biiııebürı 3, payiz ı997 

' ' 

M. ŞiRiN DAG 

' \ 
İlçenin I 990 yılı nüfus sayımına göre 
nüfusu 56920'dir.(2) Kürtlerin bölgeye 
yerleşimi-iskan ettirilmesi 1996 Kulu 
tanıtım rehberinde 100-150 yıl kadar öncesi 
verilirken, Kürt köylerinin yaşlı ve ileri 
gelenleri ile yapılan görtişnıelcrdc, bazı 

köyleri n yerleşimi için 1 80- J 90-yıl 

öncesine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. 
Batılı misyoner ve scyyahların not

Jannda Orta Anadolu Küı1lerinin bölgede 
bu-lunınası200- 230 yıl öncesi gibi birtarih 
verildiği gözönüne alınırsa Kulu Küı1lcrinin 
de bu bölgeye yerleşimlerinin l 00 ila 200 
yıl kadar öneeye dayandığı söylenebilir. 

K 

+ 
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Ancak bölgeye en son gelen Kürt 

köylerinden Kulu'nun Burunağı lı köyünün 

i skan tarihinin 1919 olduğunu belirtmek 

gerekir. 
Merkez ilçe hariç ilçeye baglı 5 kasaba 

30 köyün 4 kasabası ilc 20 köyü Kün'tür. 

Geri kalan 1 kasaba 6 köy türk, 4 köy de 

Orta Asya göçıneni olan Tatar köyüdür. 

Kürt kasaba ve köylerinin toplam nüfusu 

29430'dur.(3) Bu r.:ıkama merkez ilçedeki 

Kürt nüfusu dahil değildir. 
Kulu merkezindeki Kürt nüfusunu tesbit 

etmek bugünkü koşullarda olanaksızdır. 

Son yıllarda Kürt köylerinden önemli 
ölçüde göç alan ilçe merkezi, son on yılda 

köy yakma, köy boşaltma, ve can güvenliği 

ile ekonomik nedenlerle başta Mardin, 

Batman, Siirt, Şırnak olmak üzere K~rdis
tan'dan da önemli ölçüde göç almıştır. 

Son yıllarda Kürt köylerinin Ankara ve 

Konya gibi yakın merkezli nıetropdlere 

verdiği göç de gözönüne alınırsa Kulu 

nüfusunun yarısından çok fazlası Kürt 

nüfusudur. 
Kürt köylerinden Canımana, Dipdcdc, 

Karacadere, Soğukkuyu köyleri Soranice 

lehçesinin Şeyhbızcynl ağzı ile konuşurlar 

ve Şaiii mezhebine bağlıdırlar. Diğer I 6 
Kürt köyü ve 4 kasabası Kürtçenin 

Kurmanci lehçesini konuşur, Hanefi 
mezhebine bağlıdırlar. 

İlçeye bağlı Küı1 köylerinin isimleri ve bağlı oldukları aşiretler tablo-i· de gösterilmiştir. 

ili: Konya İlçesi: Kulu 

Kôvün Tıirkc(} .uir 
Acıkuyu 
Altılar 

Arşıncı 

Beşkardeş 

Bozan 
Bunmağıl* 

Canıınana** 

Celcp 
Çöpler 
Dipdede** 
Güzelyay la 
J-Iisar 
Karacadağ 

Karacadere* * 
Kırkpınar 

Köşker*** 

Soğukkuyu 

Şerelli 
Tavlıören 
Tavşançalı 

Tuzyaka 
Yazıçayır 

Yeşilyurt 

Zincirlikuyu 

Kürtce :ıdt 
Binalik 
O mera 
Gcııııik 

Cütkenbiçük 

Scfka 

YayJC Klıt~ 
Hesar 
Xclika 

Cclika 

Bire Şelıo 

Tav li 
O mera 
Cütka 
Mehina 
Celika 
Gundi Om~ 

Tablo-] 

AsiTeri 
Omeran 
Omeran 
Halikan 
Omeran 
Cütkan 
Terkan 
Şeylıbizeyni 
Sefkan 
Om eri 
Şeyhbizeyn 

Sefkan 
Celikan 
Halikan 
Şcylıbizcyni 

Celikan 
Terkan 
Şeylıbizeyni 

N asıran 
Omeran 
Omeran 
Clıtkan 

Mclüna 
Cc\ikan 
Selkan 

~- Kulu'ya ı.::ıı ~un ;:.kını.·nirikıı Kiirı: kliyüJlir. Agrı dı.ıbylanııJaıı göı;: ı.::ııirilmişkrdir. 

""' Şı.::ylıbizı.::yni agzını konuşan bu .ı köy kı.:: ndi aşirctkri için 

,,1\ofı.::li ,dcmckıcdirkr. Dr. 1-kcibram t\·1ikaili"nin Birnı.::blın"un ilk sayısında bu ag-zı konuşanlar Şcylıbizeyni 

:ış iret i olarak \Wilnıektcdir. ik n de bu y;ızıya dayanarak Tabloda böyle gösterdim. Ancak bu husu~ıııı araştırılması 

gcrı.::kıigi kanaatindeyim. 

"'*~ Ki·işkcr köyü bugün tamamen Tiirkkşıııi~ıir. Bireysel o !anık "bizim de a~!ımız Küı1tilr'' Diyenler varsa da 

Bu gün \ıu köyde Kiinçe konuşan tck kişi dahi yoktur. !995 seçimlerinde HADEP" e hiç oy çıkınadıgıda dikkat 

çekicidir. rrablo-2) 
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h:iin k:f(/ml:m ekmek y.v):uJ,:cn. K:tr:Jc:ul:ığ.Kulu 

Bölgedeki Kürt halkı Kürdiswn'daki 
ekonomik yaşantısını aynen sürdünııüştür. 
Tarım ve hayvancılık başlıca geçim 
kaynakları olmuştur. Bölgede büyük tarım 
i:;;letıneleri yoktur. Küçük çapta tarını 
işletmeciliği, hayvancılık, nakliyecilik, 
ticaret, Avrupa' da işçilik ekonomik yapıyı 
oluşturmaktadır. 1960'lı yılbrdan sonra 
Batı Avrupa'ya önemli ölçüdl.! işgücü göçü 
olmuştur. Bu durum {kar:;;ılığındaki 

kayıplara rağmen) toplumun ekonomik ve 
sosyal düzeyini yükscltmiştir. 

Kulu merkezinin Avrupa'ya verdiği 
hgücü göçü Kürt Köylerinden aldığı 
göçlerden dolayı olsa gerek Kulu pazar 
ckonomisindl: son yıllarda Kürt esnafının 
önemli derecede ağırlığı aı1nııştır. 
Başta Karacadağ, Zincirlikuyu, 

Tavşançalı kasabaları olmak ÜZI.!rc tüm Küı1 
köylerinde okuımı yazma oranı yüksektir. 
Toplumsal ilişkilerinde Kürt örf ve 
<Hkt!crinc bağlı olan bölge Kürtlerine 200 
yıla yakın anayurttan kopukluk, uzak 
coğra!i yapı ve asimilasyon politikaları gibi 
tüm olumsuzluklar dil ve kültürlerini 
unuıturamanııştır. Ancak yasaklama ve 
asimilasyon politikaları sonucu dil 
bozulmuştur. Şöyle ki: 'li ten sözcüklerin 
yerine Türkç.e sözcükler alınmış bunlara 
Kürtçe ekh~r ilavı.:: edilmek suretiyle 

24 birnebiin 3, payiz 1997 

konuşma dilinde önemli ölçüde Türkçe 
kelime kullanılmaktadır. 

1961 Anayasası ilc gçıirilcn kısmi 
demokratik haklar VI.! Ekim/ Bolşevik 
devriminin etkisi Türkiye insanlarını 
sosyalist düşünce ile tanıştırdı. Bu dönem 
de bölgemizin Kürt etnik kökenli üniversite 
gençliği sosyalist çevrelerle temaslarından 
etkilendi ler. 

Bu çevrelerin görüşleri adı geçen kesim 
tarafından bölgeye taşındı.Yine bu 
dönl.!ınde ortaya çıkan Kürdistan kaynaklı 
öz örgütlenmeler (DDKO) ilc temas ve 
kaynaşmaları sonucu etnik kimlik ve ulusal 
demokratik hakların bilincine varılmıştır. 
J973'den sonra bölge insanları siyasi 
düşünce bazında önemli ölçüde değişime 
uğranııştır. Kürdistan kaynaklı demokratik 
kitle örgütlerinin (DDKD, DHKD, ASDK
DER) bölgede çalışmaları ve örgütlenme 
çabaları sonucu daha çok öğrenci gençlik 
içinde taban bulan bir ulusal bilinçlenme 
süreci yaşanmıştır. ll Eylül sonrası yasal 
parti ı:ıaliycıleri (HEP, DEP, HADEP) 
sempati ilc karşıianmış ve yoguıı bir d~stck 
göııı1i.iştür. 

Yani son yıllarda bölge insanları 

asimilasyon politikaları ilc unutturulnıaya 
çalışılan kimliklerini sorgular ve savunur 
dunmıa gelmiştir. 24 Aralık 95 seçimlerinde 
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EBÖB adına HADEP' c verilen oy lar bölge Kürtlerinin kendi ı.::tnik kimliklerine sahip 

çıktıklarının ve politik tercihlerinin önemli göstergesidir. (Tablo-2) 

Tablo-2 de Kulu ilçesi Küıi köylcıinin 24 Aralık 95 genel seçim sonuçlan gösterilıniştir. 1 ~ı 

ili: Konyailçcsi: Kulu 

Kövün adı: DYP ANAP HADEP 
Acıkuyu 16 15 189 
Altı b· 76 26 261 
Arşıncı 4 46 
Beşkardeş 26 68 212 
Bozan '7 ,_ ll 102 
Burunağıl 3 4 42 
Canımana 26 63 13 
Ce i ep 105 77 334 
Çöpler 34 22 36 
Dipdede 121 19 34 
Güzelyay la 2 2 63 
Hi sar 8 4 
Karacadağ 55 51 740 
Karacadere 65 4 13 
Kırkpınar 57 55 268 
Köşker 26 9 
Soğukkuyu 24 19 16 
Şerelli 6 21 64 
Tavlıören ı 7 3 50 
Tavşançalı 175 172 779 
Tuzyaka 77 27 48 
Yazıçayır 14 35 295 
Yeşilyurt 10 7 158 
Zincirlikuyu 28 72 509 

Toplam 996 754 4276 

Yukarıdaki seçim sonuçlarını gösteren 
tabloda da görüldüğü gibi Kulu Kürtleri de 
etnik kimliklerine sahip çıkmakta ve 
KUKM'c sempati ilc bakmaktadırlar. Oıia 
Anadolu Kürtlerinin Kürdistan Kürtleri ile 
coğrafi k uzaklığı, ekonomik ve sosyal yapı 
farklılıkları, etnik kökcn ortak dil ve kültür, 
ulusal baskı gibi ortak sorunları 

gerçekliginden harı.!kctle Orta anadolu 
Kürtlerinin konunılarına denk düşecek 
politikalar üreterek yarın Kürt ulusal 
sorununun Türkiye· de çözümünde bölge 
insanlarının konumlarının ne olacağı net 
olarak belirlenmelidir. 

DSP RP CHP MHP 
7 so 59 3 
12 85 7 4 

104 2 
13 225 22 ı 

9 317 7 6 
3 74 9 
8 265 7 3 
18 107 10 4 
3 40 s 3 
7 so 10 

59 2 
45 2 

27 140 21 10 
8 115 3 
14 122 42 2 
ll 23 14 12 
2 48 ı 

6 63 27 
7 37 3 3 
57 1256 107 36 
ı 3 715 8 7 
lO 187 9 
9 172 35 6 
ı 7 213 104 3 

262 4572 518 ı lO 

Bölge Kürtlerinin Türk halkı ile birlikte 
eşit ve özgür koşullarda azınlık haklarını 
kullanarak yaşamlarını sürdürmelerinin 
gcrçckci bir yaklaşım olacağı inancın

dayını. 

Dt!motl:ır: 

(/}Kulu T:mJtlm Rc/ı/ıcri- N9fı 

(2} Kulu ilçe nülils miJdürliJYü-
/990 Nüliıs sapm ,:~·t:m:->tiklcri 

(3) Kulu Nülils i\Iüdürli.ij.jü i'>t<lll:~,tiklcri 
(4) Kulu Ilçe seçim kurulu 1995 seçim 

sonuç ,:'>tatt:wklcri. 

• 
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C elikan a~iretinin bağlı bulunduğu aşiret 
federasyonu Rcşwan (Rql)'dir. Buna göre 
yazılı kaynaklar da göz önünde tutulursa 
Cclikanların ıncrk~zi Malatya-Adıyaman 

dolayiand ır. Necdet Sakaoğlu ''Köse Paşa·· 
adlı eserinde ~öyle dcr; .. Dogu Anadolu 'nun 
en n:ım!J :ulcleni](/en olan Rcşı:mız;ıdeler 
büy:md:w konl2,dcr:.J.'>:V011 üzcniulc i\1ukata 
voyvod:ısi, bir .v:wd:.m d:.ı l\f.1r:.ış, Af:ıl:.ıty:.ı 

ve Besni it1:ıliklune!eri mut:ıs·aiTJfi ol.1nık 
İkiyüz yJ/1 :.ışkm bir süre kendi bölgelerinde 
mw!:ık sôz salıibi oldular. ... " 

Celikan Aşiretinin merkezi bugün 
Adıyaman'ın Çdikhan ilçesi ve çevre 
köylcridir. Çelikhan ilçesi daha önceleri 

.. , .. , ... , 

Celikan adı altında iv1alatya'ya balı bir 
bucaktı. Adıyaman 1954 yılında 

!v1alatya'dan ayrılıp il L)lunca Cc-likan'da 
ilçe merkezi oldu ve Çelikhan adıyla 
Adıyaman'a bağlandı. Söınürgeci Türk 
devletinin Küı1çc isimler üzerindeki yok 
etme ve inkar çalışmaları buradada 
kendisini bir kez daha göstermişti .. 

26 l:ıirnelıfin 3, payiz 1997 

Muzaffer ÖZGÜR 

Aşiretler konar-göçer olmalarından 
dolayı mevsimden nıevsime yaylak ve 
kışiaklar arasında hareket lıalindeydiler. Bu 
da Osm. iınp.'nun aşiretleri kontrol altına 
almas·ını, vergilerin toplanmasını 

zorlaştırıyordu. 1 700' lü yıllardan sonra 
imparatorluğun doğuda problemleri çoktu. 

Rus ve İran ülkelerinin güçlcnınelcri ve 
önemli bir tehdit olmaları, mezhep 
kargaşalıkları, Kürdistan'daki başkaldırı 
denemeleri, Anadolu'yu saran çetelerin 
durumu, önemli bir potansiyel olan konar
göçerlerin durumu, v.s. Bu farklı 

nedenlerden ötürü aşiretlerin iskana tabi 
tutulması kararı alınmıştır. Bu kararlar ilk 

O""'$~NUUI\f. 

0 

~., ..... 

kez sürgün ve cezalandırına politikalarıyla 
1690'1i yıllarda uygulanmıştır. 
Reşwan aşiretlerinin \'arlığı Osnı. iınp. 

için hep sorun olmuştur. Onları dağıtmak 
ve parçalamak için özel fermanlar 
çıkartılmış ve üzerlerine ordular 
gönderilmiştir. Bu bağlamda I750'lerdcn 
sonra çelişkiler hat safl1aya varnıı~tır. 
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Malatya-ivtaraş yöresine hakim olan 
Rcşwan'lardı. Bu hakimiyet nedeniyle 
konar-göçer olan a:-;;iretler farklı farklı 

bölgelere dağılıp yerlcşcbiliy·ordu. Cellkan 
aşiretinin bir bölümü Islahiye ovasına ve 
çevresine yerleşti. Bu bölgeye yerleşilince 
Ana bölgeden kopuş yaşanmış aşireıin 
buradakı aileleri bağıınsızlaşınış!Jnlır. 
Celikan\laki akrabalık b:ıglarıda böylece 
sona erıniştir. 

Bölgeye ilk kez aile ziyareti anı:ıcıyla ı 9~ ı 

yılıncia gittim. O tarihte 76 yaşında olan bir 
yakınımdan şu bilgikri ligrcnıniştim. 
Celik:m!ar bölgede /,1rkh ilçe ve bwılanı b:ıJ.tlı 
kö .. vlcniıdc yaş:ı!ıwktadır/m: Bugün /<;l:ı!ıJ~VC . 
. Nurd:ıjjJ (Kömür/ci), TılrJ.:c,jflu, ı:c Rızarc1k 

Jlçe/crinlil b:ız1 k(~vlc:rinde otunıJ:ıkwdui:u; 
Bu ilçelerc bağlı tespit cdebildigiın 13 köy 
mevcuttur. Bunlar; Toplama, Mesthôyük, 
Kırıçkal, Zcncirli. Çamurlu, Hisar. 
Külbaşkarahöyük ve digcrleridir. 

Bir rivayctc göre; bölgeye yerleştirilen 
Cclikan aşiretini ıslah ctınçk amacıyla 

Islahiye ilçe~i oluştunılınuştur. Islahiye 
isminin buradan geldiği söylenir. Bu 
Köylerden şehirlere \'Ok önemli hir gö\~ 
yaşanmıştır. Özçllıkle Antcp'c yüzlerce aile 
yerleşmiştir. Asimilasyon politikaları 
uygulanmış ve bundan dolayı önemli 
problemler doğmuştur. Köyler gününıüzdı.:: 
günlük yaşamlarında Türkçç konuşmakta 

ve Kürt kültürü, dili uııutulınayla yüzyüze 
kalmıştır. 

CclikanAşircıi mensupları hayvancılık ilc 
ugraşınaktaydılar. Koyun. keçi ve deve 
beslerlerdi. Dcvccilik taşıınacılıkta 

kullanılırdı. Islahiye ovasında küçük 
yerleşim alanları oluşturınuşbrdı. Bölgç 
sulak ve ~azlıktı. Sazlıktan aldıkları 
kanıışlarla barınaklar ve hayvanları için 
ağıllar yapmışbrdı. Bölgenin su\ak olması 
barınma ve sağlık problemlerinin 
çoğalmasına neden olıınıştu. Cclikanlar 
birbir]çrinc b;ıglıydılar. Aikler ve köyler 
arasında ilişkikr hep dçvaın etmiş bu 
nedenle ilerleyen yıllarda akrabalık bağları 
kopmaınıştır. Tcınd besin maddeleri bulgur. 
süt, yoğurt, yağ, pçynir ve t?tti. Ayrıca 
doğadan topladıkları yenikbilinir yqillik 
bitkileri de beslenme ürünleri arasındaydı. 
Ek~bildiklcri küç.ük alanlarda bugday 
yetiştiriyor, un, bulgur ihtiyaçlarınıda 
böylece çözüyorlardı. 

Orta Anadolu'daki yayialar 

Osmanlı :yönetiminin bazı degişiklikler 
yaparak aşiretlçrin i~kanını başlatması çogu 
aşiret i zora sokmuş v~ bu n~dçnlcde )/a)-.. lak 
ve kışlak soruını baş göstı:rıni~ıir. Cclikan 
aşirçti Islahiye ovasına yçrh.:ştiktçn sonra 
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kuzeyde Sivas ilinin Gürün ve Kangal 
ilçelerinin çevresini ya).rlak olarak 
kullanıyordu. Böylece Celikanlar ilk kez 
orta Anadolu'ya da gelmiş oluyorlardı. 
Tahmini tarih 1840'1ı yıllar. Anlatımiara 

göre, bölgede sivrisinek çoktu ve hastalıklar 
vardı. Ayrıca meraların azlığı önemli bir 
probleındi. Bu nedenlerin yaylak olan 
Gürün ve Kangal'a bazı ailelerin 
yerleşmesine vesile olduğu söylenir. 1994 
l'v1ayısında Antep'e yaptığım gezinıde çok 
yaşlı bir nineden yayianın uzun yıllar
yaklaşık yarım yüzyıl- kullanıldığını ve 
sonradan yerleşiidiğini duydum. 

Cengiz Orhunltı (Osmanlı İnıp. 
Aşiretlerin iskanı) şöyle der; ·:An:ıdo/u'da 
devlet iç;iı bü . .vük ;J~'>·iret/erönem/i bir mesele 
teşkil etmekteydt: Bunlardmı biri o/:w 
RcşF:w ;ışireti ktşl:ik iç..·in Ar:ıbist:w 
topmkLınn.1 tiımckte 1ken. :ıt1ık Bozok ve 
Uzunyay/a ramflanrm gitmekte idi. 1830 
ydmda Siv:ıs c_y:ı/clliuiı muhtr.:/ifk;ıs:ıb:ı ve 
köylcniıe k:ıbi!e k:ıbile yerleştirildikleri 
halde :ışirer usiilünden Çlkm:wnş/:ırdJ. 
Kış/:Jku o/mı nşiretk"'r üzeniıe birer rwztr 
t:ıytiı edilerek on/ann b;ışJboş hareker/eri/ıiç 
olm:ızs:ı konrro/ .'I/tma n/mmak istc..'ndı: . " 

!994 yılındaki yaşlı nine bana: .. Bir v:ıkit 
gclmi>· :ır!Jk y:ıy/ay:ı gichjJ gelenler onıd.1 
k1/nuş!ar. Bir p:ırç:.ırmzda or:ıd:ı kalmrş. ·· 
demişti. Aşiret parçalanıyor ve dağılıyordu. 
Bu arada yeni yurtlar ediniyorlardı. 

Cellkanlar Sivas'ın Gürün ve Kangal 
ilçelerinin bazı bölgelerinci<~ köyler 
oluşturdular. Ev ler ve hayvanlan için ağı ll ar 
yaptılar. Bölgede kışlar çok sert ve 
yağışlıydı.Yapılan cv ve ağıllar taş, keıviç 
ve çaınurdandı. Cellkan aşiretinin 

oluşturduğu köyler günümüzde hemen 
hemen terk edilmiş gibidirler. Aileler 
ilerleyen yıllarda ekonomik nedenlerden 
dolayı özellikle istanbul'a göç etmişlerdir. 
Kalanların sayısı ise birkaç haneden 
ibarettir. Glirün'c bağlı Bektaşlı köyleri. 
Kangal'a bağlı Havuz ve Avşarören. 

Bugün bile Kulu'daki Celikanlar Gürün 
ve Kangal'a yayla derler. Hatta bazı 
kimseler bu isimle anılır ve çağrılırlar. 
Örneğin; Mcsti Yayle, Haınoyi Yaylc, 

28 lıirııebün 3, payiz 1997 

Omeri Yaylc v.b. gibi. Yaylada, aşiretten 
bazı ailelerin evlerinin yıkınııbn halen 
mevcuttur. 

Yaylada yerleşik düzene geçilince komşu 
köy ve a~iretlerckn, Türklerden kız alıp 
veııneler olur. KomşuAlevi aşiretlcrlc dini 
çatışmalar yaşanır. Bu arada güneydeki 
anayurttla ilişkiler devanı eder, gidip
gelenler olur. Slirülerin otl~ıtılınası 
nedeniyle Anadolu 'nun içlerine, Hayınan;:ı 
ovasına doğru uzun yolculuklar yapılır. 
Komşu aşiretlerden ve ken·anlarla 
İstanbul'a gidip gelenlerden öğrenilen 
bilgiler doğrultusunda Haymana ovasının 
geniş meralara sahip olduğu öğrenilir. 
Celikanlar bu bölgeye gelip konaklayarak 
5-6 yıl kalıyor ve sürülerini ollatıyorlar 
Hicri 1297-(Miladi 1876). Bölgede 
yağışların olmanıası nedeniyle kuraklık 
oluyor ve Haymana ovasından yayiaya geri 
dönüş yaşanıyor. 

Kısa bir aradan sonra tekrardan yayladan 
kesin ayrılış gerçekleşiyor. Hicri 1303 
(Miladi-1882) yılında Haymana'ya göç 
edilir ve bugünkü Kırkpınar'ın bulunduğu 
yere kalıcı olarak iskan ederler. Yaylada 
kalanlar da olur. Bunlar genellik k: yöreden 
evlenenlerdir. Bazı ailelerde 5-1 O yıl sonra 
Haymana'daki yakınlarının yanına göç 
ederler. Kırkpınar köyüne çok geç tarihli 
dönemlerde bile göç edip gelcnkrolınuitur. 

Gelikan Kırkpınar köyü 
Celikanların Haymana' da iskan ederek 

kurdukları ilk köydi.ir. Buraya göç edip 
gelen aileler Mıhooğulları, Mala Hesı Use, 
Xeli Selım, Ma!C Gu!e, ve diğcrleridir. 
Burada aşiretin liderliğini Hacı Mıllooğlu 
25-26 yaşlarındaki Ömer yapmaktadır. Hacı 
Mıllo'nun babasının adı ise Sı mC Rcş (Kara 
İsmail). Onun babasının adı ise Mı ho 'dur. 
Bugün; Mala Omıne ve diger aikler 
ınıradan çoğalmışlardır. Dogan, Yıldız, 
Yaşar, Taşdelen, Durmaz, Kılınç, Ercan, 
:\kkuyu, Tokgöz, Ku:;; soyadını abıı aikler 
Mıho'nun çocukları ve torunlarından 
gelmektedirler. Ayrıca Köye gelen diğer 
aileler Gezer, Yıldırım, Can, Özdemir, 
Kandemir, Tüfekçi, Tetİk, Akbina aileleri 
ile Mala Çino, Male Üse Reşô, Mala 
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Hay do' dur. Bazı ailelerde çok geç tarihlerde 

göç edip köye yerleşmişlerdir. 

Aşiret reisi Oıno akıllı, barış sever, 

uzbşnıacı bir kişiliğe sahiptir. Bölgeye 

yerleşen aşiret Osmanlı tarafından izlenir. 
Aşiretin Osmanlı'ya itaat etmesi için 

Osmanlı çevre köylerden toplanan Aşar 

vergisini Oıno ağaya verir. Bu gelirden 

dolayı ağa çok zengin olmuştur. Koyun 

slirüleri, tifıik keçileri sahibi olur. Köyde 

ağıllar yaptırır. Sömürüden yana olmadığı 

için çevresindekilere yardımda 

bulunmuştur.Onıo ağa dört kadınla evlenir. 

ilerleyen yıllarda köy nıuhtarlıkları uzun 

yıllar bu aile tarafından yapılır. Onıo ağa 

1956 yılında vefat etmiştir. 

Genel bilgiler 
Kırkpınar'ın doğusunda Hisar, kuzey ve 

batısında Haymana 'ya bağlı Şıxbizini 

köyleri ve güneyinde ise Kazanlı kasabası 

bulunur. 
Araziye İskan edildiğinde dörtbir 

yanındaki derelerde su pınnrl:ırı 

bulunmaktaydı. Sular şan! şan! akardı. Bu 

nedenle köy ileri gelenleri köylerine 

Kırkpınar adını vcnnişlerdir. Bu pınarlar 

günümüzde Avrupa'daki işçilerimiz 

tanıfından düzenlenerek çcşnıc konumuna 

getirilmiştir. 

Kırkpınar köyü 1956 yılında Kulu'ya 

bağlanınca Ankara-Konya il, Kulu

Haymana ilçeleri sınır köyü olmuştur. 

Kulu'ya 23 Km 'lik asfaltyolla bag\anmıştır. 

Komşu Şıxbizini aşireti ve Türk olan 

Kazanlı kasabası halkı ilc arazi problemleri 

nedeniyle uzun yıllar tartı*ınalar ve 

kavgalar devam etmiştir. Toprak 

reforıı-ıunun yapılmasıyla bu sonın önemli 

oranda çözülınü~tür. Köyde kuru tarım ilc 

tahıl ekimi yapılırken, son yıllarda 

hayvancılık azalmıştır. 

Kırkpınar'a 1960 yılında devlet 

tarafından jandarma karakolu getirilmiştir. 

Bölgede kontrolun ve asa yi şin saglanması 

hcdcllcnnıiştir. 1 970'lı yılların başlarında 
ise bilinmeyen(!) nedenlerle karakol 

kaldırılmış ve Türk kasabası Kozanlı'ya 

taşınmıştır. Köye ilkokul 1949, elektirik 

1976, ortaokul 19B 1, ta ın otomatik tddön 

1991, su şebekesi 1994 yıllarında devlet 

tarafından yapılan hizınetlerdir. Köy'den 

Kulu ilçc~inc iiııcmli oranda ve kısmende 

Ankara ve Konya 'ya göç yaşanınaktadır. 

Avnıpa da özellikle Danimarka, Almany.:ı 

ve Hollanda'da işçi olarak yaşayanların 

sayısı da az degildir. 
Kırkpınar'ın nüfusu !990'yılında 
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1747'dir. Bugünkü tahmini nürusu 
2500'dcn bz!adır. Ulusal bilinçlennıc 
gençlik arasında DDKD ve DHKD'nin 
etkisiyle 70 ·lı yıllarda gel i*mc göstcrmi~tir. 
Özellikle l990'1ardan sonra ciddi bir ulusal 
kimliğe sahip çıkma ortaını doğmuştur. 
Önceki yıllarda özellikle CHP köyde L:tkin 
olmuştur. Son yıllarda RP'nin etkisi 
artmasına rağmen, Kürt kimlikli (söylcmli) 
IlADEP l'ok önemli bir oy (268)alarak 
24.Aralık 1995 seçinılerinde birinci parti 
olmuştur. 

Cellkan Yeşilyurt Köyü: 

Tarihçesi: 
Aileler arasında , Hep bir arada ve 

lmgünkü Kırkpın~ır köyünün bulunduğu 
y·crdc olanıayız, arazi bize dar gelir " 
anlayışı aşircti ikiye bi_'ılıntiştür. Bir 
söylentiyc glire. bugün \\~şilyurt'ta ikanıet 
edenler Kırkpınar'lılardan iki yıl sonra 
gelmişlerdir. Hqulwi bum_v:ı yerk'şcnıc:viz. 
kt~vün /I:pjj!l:ınm size venn'-:viz. denilmiştir. 
Yeni gelenler konaklayacakları bir yer 
ararlar. Aik krin önde gelenleri 
konakbyacakları bir :ılan ın bulunması için 
~~evreye dagılırl;ır. 

Bugün. Sarayönü ilçesindeki Devlet 
Üretme Çiftliginin yakınında bulunan 
Atkal~ısı rampası denilen bir bölgeyi o 
yörenin agasından 7 öküz karşılığı satın 
alırl~ır. Fakat halk oraya gidip yerleşnıcz. 
Sebebi ise h~ılcn bilinmemektedir. 
Anlatımiara göre: yöre düz arazi 
olduğundan çok sıcak olur ve davarcılık için 
uygun degildir. Burada yayla scrinliği 
olmaz düşüncesiyle oraya yerlcşilıncdigi de 
söylenir . ...-\yrıca o günün ko;;ullarında düz 
araziye iskan etmek aşiretin işine dı.! 

gelmez.! 

C~.: ll kan aşiretinin bir kaç kabilesi bugün 
ycrle~ıiklcri kt)yün · '{c~ilyurt- batısında 

bulunan Bingöl adındaki düz araziye 
konak l;lrlar. (l-l i eri 1 303 ın i la di ı 882) Fakat 
komşu aşircth.:r olan Scfikan- Gundikosc ve 
Nasıran-Şerelli buna izin vernıcz\er. Bu 
bölgı.:nin kendi arazileri oldugunu ve yay la 
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olarak kullandıklarını ileri sürüp buna karşı 
koyarlar. A;;iretlcr arası kanlı-öli_imlü 

kavgalar olur. Cclikanlar direnirler. Komşu 
Scwedi -Küçük Beşkavak aşiretinin b~lşında 
bulunan ivklımeı Ali Beg olaya müdahale 
eder. C elikanlar gizlic~ görüştükleri Sewcdi 
aşircti ileri g~lcnlerinden kendilerine 
yardım ctnıclcrini isterler. Bu amaçla da 
haraç denilebilecek hediyele-r verirler. 
M~hmct Ali Bcg aldığı haraçtan dolayı 
Cellkanları destekler. Bu hanıcın 

anlatılanlara göre miktan ise, bir öküz ve 
yiııni kadar koyundur. Bir başka aniatıında 
ise ivtchınet Ali Beg bunlara hısıındır 
akrabalıktan dolayı yardım etmiştir ve 
haracınıda almıştır. Bu yerleşimden sonra 
köylerarası zıt!a:;;malar yıllarca sürer. 

Cclikanlar ilk yıllarda Bingöl mevkiine 
yerlc:;;ir ve buraya barınak v~ agı!Ln 
yaparlar. Bölgeye, yüzey sularının ~:nk 
olın~ısı scbd1iylc Bingöl adı verilıni:;;ıir. 

Yüzey suları hayvanlarda çe:;;itli hastılıklara 
neden olmakta ve aşırı sıcaklarda 

sivrisincklcrin çok olın~ısıda huzursuzluk 
yaratmaktadır. Aileler 3-4 yıl burada 
konakladıkıan sonra. bugünkü köyün 
olduğu yere gclip isk~ııı ederler. Böylece. 
ıı~ıymana'ya bag_lı bir ki)y (...-\tkarası) 

kurulımış olur Hicri J ;)06 1'V1iladi- 1 X85. 
Köye yerleşen ilk aih:lcr 10-15 han~den 

ibarctti. iv1al& Tumiki, !Vlala Çavu;;, i'vtala 
Gü!le. Mala Absc(, l'vtala S~lın&n, !\·1ala 
Şehll, M:lla Ncvc, Mala RaıınC ve 
digcıkridir. 

AtkaLısı ismi nereden geliyor'! 
Kurulu:;;undan 1972 yılına kadar köyün 

resmi ismi i\tk;ıLısı'dır. Çevre köyler 
Kürtçe ismi olan Cclikaıı'ı ku!lanırlar. 
Yaptığım sonışturınalar, araştırınalar ve 

sohpeı ler de bana anlaıı !anlara gi)re; buglin 
Koza n lı \b n ki'ıye girerken Ş:ıno 'mın e\·inin 
hulundugu yer kayalıktı. Bu küçük 
Lry:ılıkı:ııııcrıııcrdcn y:ıpılını* bir at k:1t~ısı 
heykcl i varmış. Bu nedenle kôyc AıkaJ:ısı 
adı verilmiş. İkinci bir söyknti <k; bölgeye 
yerleşilirken çok at ölmü~ ve her t:ır:ıf at 
leşleri ve iskeletleri ilc do!ınu~. bu ncdı.:nlc 
bu isim kullam!ınış. Diger yandan aşirctin. 
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KO!haşkarahöyük'ten Hasan Safsöz, eşi ve k1z1 

Sarayönü ilçesinde bulunan Atkafası 
rampası dolayiarına ycrlc~ıncyc çalışmış 

olıııasıda isınin geldigi kaynak açısından 
ba~ka bir soru işareti yaratıyor! Ismin 
kaynagı konusunda tam bir netlik 
olınaın~ısına ragmcn ilk yazdığım anlatım 
diger anlatıııılarla çakışıyor. 

'{erlcşıncylc birlikte aileler y·ayladaki 
yakın b rı ilc lı~lberle~irlcr ve yaylada kalan 
bir bölüm aikderarklı aralıklarla köye gdip 
ycrle:;;ir. Daha geç tarihli gelenkrc yaylalı 
denir. Köye Kır:;;chirdcn bazı aikler gelip 
vcrksir. Bunlara Mal0 Vızıka denir. Daha 
ğcç t;ırihtc Agn'dan gelip yerleşenlerde 
olınu~tur. Ycr!cşimlcr sorun olınaıııı:;; bu 
aileler Cclikan a~ireti içinde crimişlcrdir. 

Zaın;ın içinde Ciürün. Kanga! ve 
]sJahiyc'dcki yakıniari ilc ilişkiler azalır, 

üıkaı hiç kopınaz. Bugün bile bazı aileler 
birbirlerine gidip-gelirler. Örııcgin: Bizim 
ailenın (Özglirlcr) iv1araş'ın Pazarcık 

ilçesine baglı Külbaşkarahöyük köyünde 
vakınl:ırı v:ırdır. ili:-;;kikriıniz devanı 
~tmektı:dir. nazı ailckrindc Sivas'ta 
ka!anlarla akrabalıkları devanı etmektedir. 
Bu ilişki dola)ilSıyla istanbul'a ta!;>ınanlar 
olınu:;;tur. 

Genel bilgiler 

Köyün; kuzcyinde Şerelli ve Bunınağıl 
köyleri, doğusunda Kozanlı kasabası, 
batısında Güzelyay la ve Çölköy, güneyinde 
ise Bulduk ve Kütüku~ağı kasabaları, 
Küçük Beşkavak köyü bulunmaktadır. 

1954 yılında Türkiye'dc yenidcn 
düzeıılt:::ııeıı iller yasası nedeni:,.: le Kulu ilçe 
olunca, Arkarası köyü de 1956 yılında 
l·laynıana 'dan ayrılıp Kulu· ya baglanını:-;;tır. 
Köv 33.km'lik ~ısf:ılt yolla İlçeye bağlıdır. 
To;)rak rı:forınuyLı ckilcbilinir arazi 
artmı:;itır. Günümüzde, köyün ekilcbilinir 
arazi toplaını yak la~ ık 20.000 dönümlük bir 
alandır. Tarını kurudur. Buğday. arpa ekimi 
vaııı sıra mercimek, kimyon. nohut ve 
:ıyçiceğ.i ekimi yapılır. iv1ı:raların ~ızalıııası 
ve hayvancılıgııı çok sorunlu olması köyde 
havvancılı~ı azaltmıştır. 

Köylülc; ta~ımacılık sektöründe kendi 
araçlarıyla çalışmakt~ıdırbr. Köyden kente 
göç 1975'1crdcıı sonra agırlıkl:ı Konya'ya 
olınu~tur. Son yıllarda Kulu ilçesine de 
öncmli bir göç ,·ardır. 1970'Jcnk :\\Ttıpa ·y~ı 
işçi gücü göçü sonucunda gid~n 

kö~ylülerd~n sonra bugün Batı Avrupa'nın 
heın~n her tilkesimk işçi olarak y;ı~ayan!ar 
mevcuttur. toplumsal ili~kilcrdc genel Kürt 
kültürü hakimdir. 
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Atkafası adı 1972 yılında yapılan 
değişiklikle Yı.!şilyurt olmuştur. Merkezi bir 
köydür. Köye ilkokul ( 1958), tatlı su 
çeşmcsi ( 1 958), 1~ırıın Kredi Kooperatifı 
( 1972), elektrik( 1976), Yeşilyurt TMO 
Ajansı ( 1 979), evlere su şebekesinin 
dağıtımı (I 981 ), tanı otomatik telefon 
( 1991 ), ortaokul ( 1993) yapılan önemli 
işlerdir. Ayrıca köylüler tanıfından yapılım ş 
fakat devlet tarfından kullanılaınayan 
mockrn bir ziraat binnsı mevcuttur. Köyde 
uzun yıllardan beri Kuran kursu 
bulunmaktadır. Ayrıca her yıl biçki-dikiş 
kursları devlet tarafından açılmaktadır. 

Köy gençliğinin kendi çabasıyla yaklaşık 
I O dönümlük bir spor alanı (futbol, 
vclcybol, basketbol) 1994 yılında 

yapılmıştır. 

'ı'cşilyurt Köyünün nüfusu 1018 (1990 
:-;ayını ı) dir. Bugünkü nüfusu tahminen 2000 
dolaylarındadır. Cumhuriyet tarihinden 
itibaren; CHP, DP, AP, ANAP, SHP, RP 
seçimlerde oy almışlardır. 1 975'lerden 
sonra okumak amacıyla kentlere gıden 
gençler köyde canlı bir atmosfer 
yaratmışlardır. DDKD ve DHKD 
örgütlenınderi taraftar bulıınış ve gençlik 
ulusal bilinçlenme süreci yaşamıştır. 
1990'dan sonra gençlik ulusal kimlikli bir 
oy propagandası yapmıştır. Bugün 
gelişmektc olan ulusal aydınlanma ve onun 
karşıtı olan Türk milliyetçiliginin 
gelişmesiyle köylünün Kürt kimlikli 
(söylcmli) partilere oy vamesine neden 
olmuştur. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde 
RP: 172 oy alırken, HADEP: 158 oy alarak 
ikinci parti olmuştur. 

Hisar köyü: 
Cclikan aşiretinin kurduğu bir başka 
köydür. Islahiye'den göç edip gelen Mala 
A.v~ denilen ailenin öncülüğünde 

kurulmuştur. Bu aile ilc birlikte gelen 
~ıilclcrdc Yardır. Kuruluş tarihi anlatılanlara 
göre talımini 1 S90'lı yıllardır. Mala AvC'den 
gdcn ailckr bugün Bağsökcn, Yıldız, 
Durmaz soyadını taşımaktadırlar. 

Kırkpınardaki akrabalarının yakınına 

yerleşmeleri bir nevi des kk alma ve birlikte 
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olma duygusundan kaynaklanınıştır. 

Karacadağ'ın etcğindc kurulan Hi sar bugün 
tt:rk edilmiş gibidir. 
Köyde 5-1 O hane kalmıştır. Ekonomik 
nedenlerden dolayı özellikle Kulu'ya 
önemli bir göç yaşanmıştır. Daha sonraki 
yıllarda Şixbızıni aşiretinden bazı aileler 
gelip yerlcşnıişlcrdir. Ül1aAnadolu Küı1lcri 
tarafından kutsal sayılan Ocaxe Ma le NolCI 
bu köydedir. Nüfusu272 ( 1990)'dir. Hisar'a 
Kulu'dan Kırkpınar'a giden yoldan gidilir 
ve bu yolun uzunluğu 22.Km'dir. Köyün 
tck Jcrslikli ilkokulu, suyu, clektriği ve 
telefonu mevcuttur. 

Kütükuşağı Kasabası Celikaıılan 
Kütükuşağı Cihanbey li ilçesine bağlı bir 

kasabadır. Nüfusu 2011 (1990) dir. Bugün 
yaklaşık nüfusu 3000'dcıı üızladır. Celikaıı 
aşirctindcn bazı aileler zamanında -?
Türkoğlu (Maraş) ilçesinin köylerinden göç 
edip buraya ycrlqnıişlerdir. Bu ailclere halk 
arasında Malc Üda denilir. Bunlar Dağ, 
Kütük, Kahraman, Biçer ve Biçen soyadını 
taşıyan ailclerdir. 

Yazarın notu: 
*Bu yazıyı yaptıgım araştımıa ve yaşlılardan 

edindiği ın bilgiler doğnıltwmnda kaleme aldım. 

Aşireıimizlc ilgili tüm verilerden malesef 

yoksunuz. Özdliklc Kütükuşağı Celikanları 

hakkında bu yazıınızda detaylı bilgi 

vcrcnıiyonız. Ayrıca Hisar hakkındada bilgi 

eksikligiıniz mevcut. Yeşilyurt ve Kırkpıııar 

ıcınci alınarak !ıazırladığımız bu yazı tarihimizin 

karanlıkta kalan bazı yönlerini ve bilinıncycnlcri 

aydınlaıır uımıdundayız. Ayrıca elinde ve 

çevresinde Ct~likan aşireti ilc ilgili bilgi ve 

dökümanı ol:ınlo:ırın bunları yazılı kaynak haline 

getircbi!ınenıiz için dergimiz 

ilctınesi çalışmalarıınızı 

zengi nlcşt irccekt ir. 

Birncbün'a 

daha da 
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ŞUAYIPLI 

NE AYIBI VARSA? 

uayıplı (ne ayı bı varsa?) köyü, düz 
bir araziye kurulduğundan mıdır 
nedir? diğer Kürt köylerine (dağlık 

araziye kunıludurlar) göre Şıxı ve 
Hocası bol olan bir köydü. Yalnız yeni 
yeımckri pek öyle değildi.Ncşcli, yaşamaya 
istekli ve buldukları her fırsatı dcğerlcndirir, 
günlük yaşamıanna katı k ederlerdi. 

Dini veeibelerinin zorunlu olanlarını 
yalnızca yerine gctirirlcrdi. O da not olarak 
şöyleydi: 

BEKiR DARI 

-Boy abdesti: su ve tirsat bu ldukça, (özürlü) 
- Nanıaz:ard-sıra (zayıl) 

- BayrJnı namazı~ devanılı(iyi) 

- Cenaze naınazı---7 kesintisiz(pckiyi) 
Hergün bayranı olmadığı gibi hergün de 

ölen yoktu nasılolsa ... 
BasC, peştanıalını şapka gibi si per ederek 

güneşten korunmaya çalıştı. Mcrdivcnlcri 
ıkına-sıkına çıkıp girdi evine. Ginnesiyle 
çığlığı basınası bir oldu. Köy, küçük ve 
düzlüktc olduğundan bu çığlıkla bir sallandı 
ne desek boş ancak o an orada olmak 
gerekir. Base, ciğerlcrini oksijenle 
doldurup, uçaksavar hızı ve şiddetiyle 
devam etti çığlıklarına. En ücra köşedeki 
evinde tir-tir titreyerek kara haberi köye 
yaymayı modern ildişiın araçlarına taş 
çıkartırcasına başarabildi ... Zaten kaç 
gündür kara kara düşünen köylülerc bu 
haber pek kara, ne bileyiın? katran karası 
gibi gelmedi. Doksan üç (sayıyla 93) 
yaşında aslan gibi kocasını kaybeden BasC 
ye ise her taraf zındandı, kap-karaydı. .. 

Köylü agır ağır yas evine yaklaşırken, bu 
arada imam da haberdar edilmişti. Bu 
cenaze merasiminde tek istisna inıanıdı, 
yani profesyonel olan ıck kişi olma 
özelliğine sahipti; çünkü yaptığı işin 

karşılığında para alıyordu. Eec, aldığını hak 
etmesi için eline düşen bu fırsatı da tadını 
çıkara çıkara değerlendirmesi lazıındı. 
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O da bunun bilincinde oldugundan en 
tesirli. en kuvvetli duaları en acıklı sesini 
takınarak bağırıyordu. Yola çıkını* bir 
yokunun ardından gönderilen <ILik gibi 
duaları pe*pqc gönderdikten sonra. 

Ölenin çencsiylc, ayak ba*parnıaklarını 
bağladı. Pek de zorlanmadı değil. Birincisi: 
öknin kcnıikkri ya*ına uygun scı11iktcy
di, lkiııcisi ise yatağa dümdüz uzanıp, uyur 
gibi ölmcmi* (günalu boynuna) sağ 
bacağını kıçına doğru çekmiş, sağ eli de 
kulak altında (~';mkig:ız.el çckccckmi>'[;İb/) 
yana yatık, öylece teslim olmuş. Yani azrail 
ik boğu*nıa- moğuşmanın izi falan yok. 
GLrçi istese de ncfesi yctınczdi rahmet
linin. J-lcrhalde bunu bildiğinden, karşı 
koymadan teslim dm iş ruhunu. 

imam. köylülerin de yardımıyla, azrail ilc 
ruhun terk ettigi egri-büğrü vücudu dümdüz 
düzelıi. Sanki köyün minaresi mübarek tck 
yizgi ve düp düz ... 

Köyde gcnçlcrlc yaşlıların buluşma 
mekanları dogal olarak !~ırklıydı. 

Nasıl ki yaşlı lar cami avlusunda toplanıp 
Abdı.::st: dev~ınılı (pekiyi) 
Namaz: kesintisiz (p-=kiyi) 
Bayram namazı: devamlı (pekiy'i) 
Cenaze namazı: mutlaka (pckiyi) 
H aç: imkan ve parasızlıktan (zayıf) 
Dedi-kodu: istisnasız (pckiyi) 

Uünlerinin önemli bir bölümünü, tan n ya 
yakın gcç.iriyorlarsa da, gençler de okula 
yak ın bir yt::rdc biraraya gelip toplanırlardı 
Bilim ve teknolojinin, kısaca uygarlıgın 
temsilcisi olan okulun avlusunda toplanıp, 

Pi*ti-> (pekiyi), 
kaptı-kaçtı (süper) 
tckniklt::rini gclişıiriyorlardı aynı zamanda. 

Kara haber tez ulaşırdı. ivt~ıça papazından 
yapılan pişti ilc h~ıber de "paaar· düştü 
gençlerin ortasına. i*tc kara haber burada 
rL"ngini yitirip karadan bı:yaza bütün 
n::nklcrL" bölündü. Stratejik bir duruındu, 
geııçkrin mcvziknını:si de ona gör-:: 
olmalıydı. Yeni dunıımm ~ınalizi yapıldı 
bilimsellik bunu mutlak gt::rckli kılıyordu. 
ihtiyar heyetinden birinin cksilnıcsi gençler 
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hanesinin güçlenınesini beraberinde 
getirdlginden sevinçleri daha terlememiş 
bıyık altında kalmak şartıyla sevindiklerini 
göstcrebilirlerdi. Hemen görev bölümü 
~yapıldı, haberciler yola, sucular ımıara ve 
nıezarcılar da mezara yöneldiler .. 

Kuşluk vakti, komşu köylerden gelen 
kafikler (Bclkide Kürtler arasında 

gösterilen day;ını*manın tck örneği 

cenazL'ierdc gösterilir, l1kn nereli ve nasıl 
birisi olursa olsun cenaze törenine koşulsuz 
katılınırdı) karşılandı. Taburoğlu, 

Tosunburnu, Terziyan, Scyrck, Göllü, 
sakinleri baş sağlığı dilcdi. Sonra hal hat ır 
sorulup vah-tulı edildi. 

Gençler gelen misalirieri ölenin akrabalık 
dcreecsine göre kontrolden geçirdiler. Bu 
i*i bir vcznadara özgü bir plirdikkatlc 
yapıyorlardı. Önce cnkmcsine {enlenıi) 
avradının kabiksi, sonra boylamasına 
(boylamı) rahmeılinin sülalcsinden olanları 
tck tck elden geçirdiler. 

Ve tespit cdildiki yegcni Tosunburnu 
kafilesi içerisinde yoktu. Hemen soruldu. 

- l'vlcnıo niye gelmedi '? 
- Dı.!girınendc. Avradma söyledik dayı-

sına karşı Sı.)Jl görevini yapmaya dönünce 
hemen gelip yapacak ... dediler. 

İşte tam bu sıralar, Mcmo değiııncndcn 
dönmüş ve avradından almıştı haberi! 
('abuc:ık üstünü başını dcgiştirip Şu~ıyıplıya 
(ayıbı hala belli dcgil) doğru yola yıktı. 
Köylüler önceden gittiginden tck başınaydı. 

Bclirtigiın gibi arazi düzdli. Yumurtayı 
yola koysan doksan üçlük rahmetli bile 
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görürdi.i. Kakiıki köyleri n arası bir adınılık 
yol. Yürümeyle yirmi dakika bilemedin 
yarım saat sürnıcz. Anlayacağınız bir köylü 
sigarası içimi zamanına denk. 

Şuayıplı {ne ayıbı?) gençlerinin şahin 
bakışlan M em o 'nun gelişini kaydetnıişti 
bile. (Not; yazının burasında haberlerde 
Le idi Diana 'nın öldüğü dünyaya yayılıyor. 
Bir kaç Şuayıplı genci de orayanıı 

göndcrsek acaba diye düşünüyonıın?) bir 
araya gelip !is-kos, !is- kos, sanırsın çok 
önemli bir işi konuşuyorlar. 

Hüso ilc Hacı orada kalırken diğerleri 
görevlerinin başına döndüler. Görev 
mukkadesti. Hiç mi hiç ihmal cdilemezdi. 

M cm o hiç bir şeyden habersiz bir biçimde 
Küllüğün orada duran Hüso ve Hacıya 
yaklaştı. Cenaze suyu tezek ve kıxla 
ısıtıldığından küllcrin arasında korlaşmış 
kıxlar insanı günaha davet cdcrccsine 
kı pk ırnıızı yd ı lar. 

Meme'yu küllüğün üzerinde ikisi 
karşıladı, Menıo üzüntüsünü dışa vuracak 
kelimelerle mendilini ararken Huso fırsattan 
istifade kor halindeki kıxı Meme'nun 
yakasının arasından koynuna salıverdi. 
Bunu gören Hacı hemen sarıldı ivlcıno'ya 
ve kor yapı~tı lVlcmo'nun bedenine. Yanık 
ten kokusu yayıldı ortalığa. 

Meıno, korkunç bir böğürtü saldı ortaya. 
Aaaagııx ~ yandım Allah ... 

Hacı: 

- Hepimiz yandık ama ölenle ölünnıezki ~ 

deyip Mcmoyu kollarıyla daha da sıkarken 
etraf1akiler yaklaştı lar. Her katadan bir ses; 

-Rahmetiiyi bu kadar sevdiğini bilmczdiııı! 
-Yalı, vah nasıl da üzülüyor zavallı. 
-Hacı Menıoya sarılı kollarını tekrar sıktı. 

Memo: 
-Yandım an am! deyip ilkbaharda çayıra 

salınmış tosun misali böğürürken gözleri 
pöı1lemiş, ağzında salya. 

Ccmaat, olan bitenden habersiz. Mcmoııun 
pörtlek gözleıiylc salyalı ağzına bakar.ık: 

-Kudurdu garibinı. 
-Kendini harab etme, ne kadar yansak ta 

gitti, allahın rahmetine kavuştu. 
Hacı bütün gücünü kolianna verip dahada 

sıktı. 

M em o: 
- Yanıyooııı ulan yanıyooın ~ 

Yaşlılar: 

- Bu kadar sevdiğini bilmezdik, nasılda 
belli etmemiş bu sevgisini 

- Belki de hava atıyor teres! 
imaının İstinalığına gölge düştüğünden 

bu şataHHı yatıştıııııaya uğraşıp, 
-Sabırlı olmalıyız eviadım sabırlı, yoksa 

ruhunu incitirsin rahmetlinin ve boyunca 
günaha batarsın. 

Bu sıra Mcnıo I-Iacın'nın kollarından 
sıyıılıııış, geldiği yöne koştu, üstünü başını 
paralayarak bir yandanda bagınyordu. 

- Ulaaan sizin ölünüzi.indc dirinizinde ... 
koyum ben Allahın ateşiyle yanıyonı, Alla
hın ateşiyle, ... 

Köylüler aklını çıvdırdı diye iki dua ona 
okumaya durdular. 

Gençler mi? kıkırkı kır gülüyorlardı. Kap
kara bir günü !'v1cıno'nun bedenini yakarak 
aydınlatıııışlardı. Mutluydular. 
Şimdi anlamışsıııızdır her hald~ 

Şuayıplı'nın neden ayıplı olduğunu. 

• 
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kalınıştıın. Bu olur yanıtından sonra 
yüzündeki zafCri anlatan gülümseme, bana 
yenilgilerinde mutluluk verebileceğini 
göstermişti. Ben ise savaş alanını terketmiş 
bütün dikkatim onun yüzünde. Bu zaferini 
nasıl kutlayacak mer.ıkla bekliyonım. Önce 
yanakları hafifçe gevşedi ve y;:ız güneşi 

dişlerinde balkıyıp gözlerine yerleşti. Pırıl 

pırıldı yüzü. İki kuşak arasında kalmış 

kamnlığın aydınlanması için mutlak böyle bir 
ışığa ihtiyacı vardı ... 

Rein nchrini dolaşıp zamanıını doldur
maya uğraşıyonıın. Valıit gelecek bimzdan. 
Kendimi yokluyorunı; mutluyuın. 

Çevreındeki bütün insanlar bu mutluluğu 
paylaşmak istercesine cıvıl cıvıl. Elimdeki 
somunnun son parçalarını ördcklere atıp, 
onlarıda kenardaki mutluluğa davet etmeyi 
başarıyonım. 

Nihayet buluşma saati gelip çatıyor. Ünlü 
Donı kilisesinin şatafatına da son bir k;:ıç 
dakikamı kurban edip istasyona giriyonım. 
Vahit gelmiş. Bu Almanl::ırın sanki yapacak 
başka bir işleri yok. Bütün enerjilerini dakik 
olmaya harcıyorlar diye lıayTctinıi muz ip bir 
küfi.irle ııoktabyıp kucakla!jıyoruz. 

Vahit buraın hur:ıın Bizim or:ı kokuyor. 
Sanki yeni köyden gclnıi!j. Kıı'*chir pazanııda 
alış-veriş yapıp tekrar köye döncceğiz. O 
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ınuyınuşum? 

Benim böyle dört başı mainnur zevkim 
olmadığından; ikircikli birifadeyle Ku-şehirli 
bir :ıik:rıin ~~·.-!ettiği bir Jokant;ı Far i<itersen 
onıy;ı gidelim.' diyorum. Fazlaca 
düşünmeden gidiyoruz. 
Dünyanın en eski bir şarabının tadına 

babn bir profeser ycnıiyorda sanki analiz 
yapacak. Hayret çorbayı beğendi ... Ben 
kendimi rakıından yuduınlayarak scsizcc 
kutluyonıın, o neredeyse çorba tasının 
içerisine kafasını soknıuş ama mutlu .... 

Dr. Hecıbram Mikaili'yi de alıp Kürt 
Rcınzinin yanına gideceğiz. Biletlerinıizi 

almak için istasyondaki gişeye yöneliyoruz. 
Yere atılmış iki gül buluyorum. Biıi pörsümüş 
diğeri daha diri. Su bulursam yaşamları uzar 
diye elimde güller sıraya giriyoruz. Tam bu 
sırada birisi yanımıza yaklaşıyor. Hayatımda 
bir daha rastlanıayacağıın bir insan. Bütün 
vücudu kırış kırış düz bir yer kalmamış. 
Yüzüne bakıyorum, gözlerini bulmaya 
çalışıyomnı ama nafile. Onlarda bu çatlak 
çizikiere saklanmış bulmak zor. Büyülennıi!j 
gibiyiın. Sanki yaz aylannda susuz H:ımm 
ovasının haritası bu kadına deri diye 
giydirilmiş. Nihayet gözlerini buluyorum. 
Yaklaşıp gülleri uzatıyoruın. Alnıanca 
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Rcmzi o!dukç:ı hüzün/li' bir :Jj!ui okurken 

Afcrlwb:ı diyorum. O ingilizce mcdwba 
diyerek yanıt veriyor. Avustralya lı olduğunu 
söylü)~or. Gülleri alırken gözleri daha da 
kaybolac.uk bir biçimde: gülümsüyor. Vahit 
gczctccilik tecrübesinden olmalıki dcklanşöre 
basıyor. Bu ilginç insanla kucakla:;;mamızı 
rcsın ediyor. Araınızd:1ki okyanusun bütün 
suyuyla, Hamını sularc:ısına kova kova bir 
kaç saniyı.: sonra ayrılıyoruz. Bu güzel 
ihtiyarcığın yol azığı olarak vcrdigi sevgisi 
bütün bedL'niıııc sıva lı ve görüntüsü Vahit'in 
fotoğrafmakinasında yola dcv;mı ediyoruz. 

Doktor bizi bekliyor. Otomobilini 
istasyontın önüne park t:tıniş. 1-kr zamanki 
gibi ncşdi. Pırıl pırıl yüzüyle bütün 
sevincimizi birlcştirip dülduruyoruz 

otomobilin bag<üına. 
Bir an önce vaııııalıyız hcdek. V:ıhit'in 

elinde olsa uçacagız. Öylesine sabırsız ki. 
Güne:;; kızıliaşmış hatır istiyor. Çekinerek 
(i'üncşi uj.j'url:~yalım mı:J diyonını. Doktor 
kabul ediyor, V:ıhit gönülsüz bize katılıyor. 
Bir park yerinde sessizce güneşin son 

ı*ınlarıyb ylizkrimizi okşayıp hatıp gidişini 
scyrcdiyl1nız. 

Beıı-ak bir gece. 'lıldızlarbirbirinc mesafeli 
dunıyorlar. Birtck hasrctiıniz kuynıklu yıldız 

diye akıp giden. 

Seni b:ıjfır.ıbif.~·cm seni 
Dıj;s'iz kuyul:ını 

.4k:ırı yıkhz:ı 

Bir kiprif çöpüne v:mııw 
Okyanusun en ıssız d:ılgasm:ı 
Düşmüş bir kıjJn·ı çöpürıc. 

Ahlendcyiz. Tanıdıklar bekliyor. Hasan 
abinin kahvesi köy odasına çevrilmiş ınisalir 
bekliyor sanki. Hasrctlcrinıizi kucaklaştırı
yonız. Birazdan başlayacak sohbctin tadı 

daım:ıgıımzda. Ufak ufak başlıyoruz sunulan 
rakının yanında çerez etmeye hal hatır 

soıınaya .... 
Ve Rcınzi beliriyor kapıda. Bütün bilgisini 

kullanıp l.!ll uygunlarından seçtiği giysilerini 
giymiş. Yüzüne çok yakışan bir gülüm
semeyle yakhışıyor. Gunırlu, sanki Polatlıda 
bir köy düğününe gelmiş. Biraz sonra 
nıutluluk\a coşacak gibi. Bizkrdc d;ıvcr 
havasında coşkuluyuz. Kı:ndi degcrk:riınize 

sahip çıkımı coşkusu. 
Derken Rcmzi'nin özel olar:1k lıazırladıgı, 

bir tck kuş sütünün L'ksik oldugu, hem damak 
hem göz zevkinin ihmal cdilıncdigi solhısm~ı 

yaklaşıyoruz vı; büyükniyoruz. 

Bu muhteşem sofraya ku:;; sütünün yerine 

bizde Birnebün'tı ekleyerek başlıyoruz 
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K.ılaınen Dılan/K_ılamen Şine 

sohbctc .. 
-Sevgili R.cm;;:i !ıürmetin 11C röpor/:Jj 

J~'ilc_fiimizi geri çcvil7ncdijjin için tcşı.:·kkür 
ederiz. Sı.:·ni mcm!ekc(!c :ır:ırkcn A!m:m
,.,v:ı 'da bulduk 1Jwad1 o/dujjww dojjrusunu 
S(~v!cmck gcn.:kin-;e whmin <.~tnu:vorduk. 

-!_:vet, yak b~ ık üç yıldır Alnıanya \la 

y:ı~ıyonıın. Siyasi iltica tah~bimk: bulundum. 
Gön.lügünüz g.ibidc oglumla birlikte bu txlada 
kalıyonım. I-l oş geldiniz se Hı getirdiniz. 

-Ojf/und:ı bt~vümüş. Ailenden bin:-;Iiıin 
yan;nd:ı oiiıWSII~vilıcrlı:ı/(k'. Nas1l. o dı -~·cn1İ1 
pihimü;dj!c' Kürrçc türkü .•;i~vlcmc)le !ıcvcsli 
mi:) 

-i\~talcscr pek değil. Annesi Boşnak 
oldugundan Künçcyi de iyi konuş;_unıyor. 
Gerçi biraz anlar ama istcdigim kadar dcgil. 
Bir~·ok K ün genci gibi o da dilini tam anlamı 
ilc konuşaınıyor. Büyük kızım Küı1çc ınüzige 
hcve:->li üstelik üzerinde çalı~ıyorda. Ondan 
ümidim var. 
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A u 
Kürt Remzi 

Sm.td da mbtlm, ro Jul.7ti bı/mr e 
Tc cigem mmjd k1ri. ani xwc m 
Ez bcr m:ıl:ı xwc b1gcnm 
SwyıJ mm lı Elmany~_:; um x:ır c 

- VJ!I:ır önce Kürt Remzi i·m1i ile kaset 
b:ısnu~·• biri:·ıinin ojjlumm Kürtçeyi iyi 
konuşmmun:ı.<:>I üzücü ama neyse. E':>·kiden 
mcmlckette bü· yak Im ölen, :ıcisJ olan .~·:ımı 
gc!ir :ıjj!l yaktınrdı. Burd:ı dı gelen oluyor 
mu? 

-0 dönemler kadar olımL<;::ıda gelen oluyor 
tabi. Alnıanya da yaşadığıını az kişi biliyor 
herhalde. Dediğim gibi yineele gelenler var. 
Geçenlerde Haymanalı bir aile geldi. Çok 
dcı1liydiler. Da yı ilc yeğeıı kavga etmişler, da yı 
çekip yeğeni vunmış. Ölenin anası benden bir 
ağıt yakınamı istedi. Zavallı kadın ölen ogul, 
vur;.m kaıtlcş. N<L'ııl duygulandım bikmcssiniz. 
Aldını sazı elimc hem onlar ağladı hem ben. 
isıerseniz bu ağıdı sizlere bir okuyayı ın ... (Rı:ınzi 
olduk~·a hlizünlü bu :ığıdı bizkrc okuyor, ve hı:p 

bı:rabı:r duygulanıyonız.) 

-JJizleridc duygul;m(fJrdm Remz/ ,Hü.s:!dc 
edeJ:•;en biraz eskikrc gidelim. ilk müziğe 
baş/;ul!f!m yıll:ır.ı. Bir çok okuyucumuz gibi 
h izde mcr:ık cdiyonız. Türkü söylemeye ne 
z.wwn ve nasıl başl:ıdm, :ıilcnde saz ç:ıl:m 
bin' ı--:ır Illl.V(h ? anl:ıy;ıc;ıjjm mı.•al oldu bu~~.,·? 

-Bir kere ailcmdc saz çalan birisi yoktu. 
Köyürn Bazıkı'da (Haymana) sazı ilk eline 
alanın ben olduğumu söyleyebilirim. 
Antalya'ya yatılı sanat okuluna gidiyordunı. 
/\hınc! Gazi Ayhaıı, Bedia Akaı1ürklcr falan 
gdip okuluımızda konserler verirlerdi. M üzi ge 
karşı !ıcvcsinı oldubıundan o tarat~ı yöneldim. 
ilk iş ohır.:1k kendime bir saz aldım ve kendi 
kcndimcde çalnıa.sını öğrendim. 

-Ama .<>en K ün çe .s·(~vlüyordun. 
-Baktım bütün millet Türkçe söyleme 
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yarışında. Bizim Kürtler bile! Aııadiliınde 

söyk:yccegiın dedim kendi kendime. Benim 

t~ır.1.ını da zaten Küı1çc söylemeye iyi gidiyor. 

Öylcdc oldu işte. 
-Jf:mgiyJ!Ii.m!J? 

-1972'nin sonlarına dogru)ldu. 

-Daha sonra '? 
-Bu arada köye döndüm, gençtim ve 

bekardıın. İlk önce amca m ın kızına sonra 

da teyzemin kızına sevdalandıın. Aşkımı 

açıkça ifı.1dc edemcdiğiın için türküleric 

dcrelimi anlatmaya başladım. Teyzemin 

kocası köyün ımıhtarıydı. Olmaz dedi 
diretti. 

-Se vd-ı J~'>leti J~'>e yarwmş her/w/de? 
-Tek sevda işleri beni türkü söylemeye 

teşvik etme-di tabii. İlk öııct:, o zamanlar 
üıkirdik. Sonra etrafınıdaki haksız ve acılı 

olaylardan etkilcniyordum. Fakir olmamız 

çok zonınıa gidiyordu. Bazı cehalet ömckk:ıi, 
ne bileyinı haksızlıklar vardı. Mesela 

köyilmüzde hamilc bir gelin vardı. Çocuğunu 
dağursun diye at arabasına bindirerek köyün 

etrafında hızlıca gczdirdiler. Hastaneye doktora 

göti.ireınediler para yok diye. Gelin doğuında 
öldü. Bu beni müthiş etkiledi. tv1esela ilk 

bestelediğim türkü bu gelin üzerinedir. Sonra 
nerde birŞin var, nerede bir Dahol varbeni davet 
ediyorlardı. 

-Bu ar.ıd:J ilk k:ıse!JİJ ÇiktJ!ıcrlı.·ılde? 
-Yörede Kürtçe söyleyen olmadığı ıçın 

halk arasında kısa sürede tanındıııı. 

inanmazsınız belki çok ilgi vardı. Polatlı, 
Kırşehir, Hı:ıynıana, Yunak, Kulu, Cihanbcyli, 

Ba!a Kürtleri arasında elden doldurulmuş 

kasetlerinı kapışılıyordu. Ankara da Erdal 

plakçılık vardı Ulusta onlar bastılar ilk 

kasediıni. 

-0 ilk k:ısedliı kap:ığmd<J Kürt Remzi'mi 
y:ıZJyordu ? 

-Tabi. Bende halen durur. isterseniz biraz 

sonra gi.isteririm. Gerçi kapak resmi benim 

değildi ama üzerinde Kürt Reııızi yazıyordu. 

Yaşlı, ağzında ağızlık olan sakallı bir dcdcnin 

resmini koynıuşlar. Bir gün plakçıya 

uğradığınıda beni tanımadılar. Kasedi 

gösterek bu nd? diye sordum. Sen klins1ii! 
dediler. Mahkemeye verecektim olmadı. Bir 

kaç tanıdık Ki.iı1avukatarkadaş vardı. Onlara 

tanıştım. Dava açmasına açanz ama senin 

Küı1çe türkü süylcdigin ortaya çıkar, ceza 

alırsın (kdiler. Biz de vaz geçtik. ilk 

kas~xiimin hikayesi böyledir. 

-Seni /:l (vlükk· ttllukl:ıdıl:u: JVc suçb
m:ısmd:J bulundu!:Jr? 

-Nc olacak aynı :;;ı.:ykr. O dönemi 

y:l~ayanlar bilir. "Künçc tiirkli söyleme 
yoluyla halkı bölmek vegalayana getirmek" 

suçlamasında bulundular. İki ay göz altında 

kaldım. Yaptıkları zulmü aniatınama gerek 
yok her h:ıldL. Snnra bıraktılar. Baktım 

Polatlıda bize ralı:ıt ynk 13ursaya taşındım. 
Yapmadıgını iş kalmadı yine de olmadı. 

Görüyorsunuz ~inıdidc burdayız. 

-Top!:nıı k:1ç .k:b'Cdin pk!J:' Yeni hir 

ç:ill:pn:m ı·:·mw? 
-Bcninı bilgim dahilinde\~ ıkanların sayısı 

yedi. \'eni bir çalışınaya gelince, 

-PJ~v;ısada .k:Jsc!leniı do/:JşJ_Vor :ım:ı .. 
-Yakın zamanda ~-ı kanlardan haberinı yok. 

Bana sormuyorlar hile. Kaset piy:1sasıııı 

bilmczınisiniz. Basıyorlar işte. 

-Peki Kürt Remzi i~·mi bilinçli b1i· :·>CÇJin 

m1~vdi? 
-Biraz ünce söyledim ya. 1 lerkes Türkçe 

okumaya hevesienirken ben Kürtçcyi seçtim 

diye. Tabiki bilinçli bir seçiındi. Benim bir 

türküın vardı. "Ne Lax1m 11L' J:u:mm. Kürr 
Rcm7J~VJin den s:u:mm "diye. Dügiinlcrdc 

filan en çok bu türkü istcııirdi benden. Derken 

adııııız Küı1 Reınzi diye anılır oldu. 
-Rcm?iscn düjjünlcrc çok J.;idcn!Jiı. Bix1in 

01~ı/.<ınn en ç·ok oyn:ın:Jnlı:ı!.·{Vl hıngi.:.;idJi· .'1 

-Vallaha: $1i·o var l_)ç;ıy:ık var. ... ondan 
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sonra. 
-:Hcsd:ı .')'1i·o n;ı_s·I/ oynamrd1 ? 
-Kırma varya çift kınna! 
-Jh.' şu çi/i di7 kum:J. Oymırdil .. : ;una ,·ıdmm 

.)'in.J olduğunu bJ/mczdJk 
-Evl'l, liç ayağı, Şi ro 'yu söyledim; birde 

IV1iv;m var. İki ileri bir geri biçiminde 
oynanıyor. Sonra Zevko var. 

-Zcvko 'mm türküsü var nu ? 
-Olamaz mı? tabi var ama sözleri Türkçe. 
-Kmlm!ar oynanii bunu dejjil mi? 
-Yok, yok erkeklerde oynardı. 
-(~yle mi? 
--ı~ıbi; mesela bizim köylü mhnıctli Osmcni 

Bedbekir bu oyumı güzel oynardı. 
(bu :ır:ıd:ı R.:ııızi bu halayın nasıl oyn:ındıgını 

bi;;;c gi)stcriyor) 

-Du k: Gu! !J~:vmJ admda/)li· tiirkiin v;ırc!J. 
Serbülent Ktmat 't:! bir k:ısc(fJiıde okudu. Bu 
türkünün lıi/..:;ı_vc.~·i ıwsıldı :mhıt1r mJsm/ 

-Ciuic, 'r'unak tarallarında yaşayan bir 
kadındı. l layınanalı bir ~~oban aşık olmuş. 
Zavallı aşkının karşılığını bulamamış. Onun 
aşkı üzerine bcstclcdim ben bu türküyü. 
\.:okta tutuldu. Degişik biçimlerde de 
söylenebilir. 

-Bu türkü çok scı.·ıkl!; Serbülent K.m:Jl '!:ı 
1:111/)'ill' Jll/S/Jl? 

-Hayır. Tanışmak nasip olmadı. Buraya 
gelmeden ôııcc Ankarada buluşalıın diye 
tclcfnnlaştık, olmadı buluşaınadık. 

Begcndigiın ve ilgiyle dinlcdiginı bir genç 
sanatçı arkadaşınıızdır. Kendi mliziğiınizi 

yöreye tizgii bir biçimde okuyan çıkarsa çok 
sevınıyonım. 

-BiL de :·>cvıiu)·DnJz. .)~crbülcm 'ıiı yeni bir 
J.:;ıscl ç:ı!Jşıııası olduğunu duyduk. memkb 
bcJ.:h~voruz. B1i.,.ız önce hı{ k;ınşt;, :·;en ne 
:J!cıJ](/c:>in. yeni bir ç:;ı/ışman yoJ.: nı u? 
-Açık konuşmak gerekirse bir kaç kaset 

dolduracak kadar türkliın var. Almanya 
gurbct!iği, çoluk çocuktan uzak olmam ve 
haksızlıklar kimligiınizc saldırılar beni çok 
ctkilcdi. Övünmek gibi olmasın ama 
hay~ıtııııın en iyi türkülerini lıazırlanıışını. Siz 
yabancı dcgilsiniz açık konuşacağıııı. Şu an 
bir ka:-;ct basacak olanaklara sahip değilim. 
Bir iki tcklif alınadım degil. O da olmadı. 
Belki birilerinin aklına geliriz diye 
bckliyonız, işte. 
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-Bu ,..,·(~vlcdijjılı bir:ml:mıd:ı muhatwbbnna 
bıi· pgnd;ı oldu. A:·;/m(/.·ı b ;i- gerçr:_'jjin :ı/tım 
d: ı çüdıiı. Dcjjc:rlcriınizc toplum o/ar;ık s:ılııjJ 
çıkm:uhjjmnz gc!p,:_iiJinlı. is·tcr.~·cn bu .1mda 
Bimebıln lwkkmdıJ.:i IİJ.:Jdc:n!Ii de ab/un. Ne 
düşünüyon;un, dergJ~Vi mıs!l buldun? 

-Buradaki ~n-kadaşlar dergi çıkacak 
dedilereli ama halen elime geçnıeınişti. Şimdi 
siz getirince gördüm. Çok güzel olmuş elinize 
saglık. Bir kere böyle şeyleri desteklemek 
gerekir. Her Orta Anadolulu Kürt bö)ilC 
düşlinınci i. Bizlcrk~ kinı:-;c ilgilcnınedi. Her 
şey kayıp olacak gidecek. Buraya gelmeden 
önce köy-üınc ugradıın, ya~lılann dışında 
kimse Kürtçe koııu:;;nıuyor. Dilimiz en önemli 
varlıgınıız. Kaybolac:ık diye ş:ıhscn çok 
üzülliyonıın. Aman savsaklaınayın dergiyi 
çıkanııaya devam edin. Güreceksin iz ki çok 
güzel bir dil, çok zengin bir kültür ve gelenege 
sahibiz. Haıırbyıp da gdnıcııiz beni çok 
duygulandırdı. Yaptıgıın işin kıymeti 

biliniyoımış (.kınck. 

-Bu riiport:y· ~~~Jiı teşekkürler Rcmzi 
-Ne demek bı.::n tcş\.:'kkür ederim. 

ll 
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Moltke'nin Mektuplarında 
Orta Anadolu Kürtleri 

Mehmet Bayrak 

Bilindiği gibi, daha l6.yüzyılda refoıınu
nu ve rönesansını gerçekleştiren Batı; bu iki 
devrimi ilc Doğuya üstünlük sağlıyarak, 
sonrJki yüzyıllarda aradaki uçurumu kendi 
lehine dahada büyütür. Geleceğe dönük 
yatırım yapmak ve etkime alanını 

genişletrnek arnacıyla, bu yüzyıldan sonra 
Osmanlı cgcnıenleğindeki batı ve doğu 
ülkeleri başta olmak üzere, tüm Önasya, 
Ortadoğu, İçasya ve Uzakasya'ya yönelik 
inceleme ve araştırma gczileri başlatır. 
Kuşkusuz Büyük Roma uygarlığı ik~ bir çok 
uygarlığın kesişme noktasında yer alan 
Anadolu-Kürdistan-Mczopotaınya üçgcni de 
bu inceleme gezilcrinin yoğunbştığı ülkeler 
arasındadır. 

Yaptığını kısa süreli bir çalışma; 

!6.Yüzyıldaıı 20.Yüzyıla kadar salt 
Kürdistan ve Mezopotamya üzerinde 
yoğunlaşan 200 dolayında kitap ve makaleyi 
ortaya çıkardı. (Bkz. M. B:ıyr.ık: Kürdı:\·r:m':1 ı'c 

A1ı:zopor:ımy.-ı'y:ı ilişkin f);ıfl Sc:y:ı/ı:Jf/ı.·ımc!cri 

JJib/iyogr:ılj•:ı:>t, Ron:ı!ıig:ız .s:1yı: -t3-46l /996) 

16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
gcrilcıneye başlayan Osmanlı Devleti; 
19yüzyıla gelindiğinde" Batılılaşmak" başka 

çözüm olmadığını görerek ,Batılaşma" 
yönünde adımlar atmaya başladı. İlk 
adınılardan biri, Yeniçeıi Ocaklannı dağıtarak 
Batı tipinde bir ordu oluştuıınak, diğeride 
ogünc kadar özerk bir konumda olan ,Kürt 
Mirliklcri" ni doğrudan merkezi yönetime 
bağlamaya çalışınaktı. 

Gerilenıckten kurtulmayı teknolojik 
devrim ve toplumsal kalkınma yerine askeri 
unifoıın;:ı, değişikliğinde ve Kürtleri askere 
almada, vcrgilendirıncde arayan Osmanlı 
kafası; bu işleride Batılı askerlerin 
danışmanlığında gcrçekleştirmeyc çalışı

yordu. İşte 1800 Almanya doğumlu 
Feldınareşal Helmut von Moltkc, bu iki 

"Türkiye Mektupları" nın yazan Feldmareşal Mallke 

görevin odak noktasında yer alan Batılı 
askerlerden biri. O bir inceleme gczisi için 
geldiği Türkiyede 1836-1839 yıllan arasında 
askeri uzman ve danışman olarak görev 
yapıyor. Moltke, 1835 sonlannda İstanbula 
geldiğinde, bir kaç yıl önce Yeniçcriliği 
kaldıran Sultan 2. Mahmud padişahtır. 
Moltkc, o tarihte yüzbaşı rütbcsindcclir. 
Padişah üzerinde büyük nüfuz sahibi olan ve 
orduyu nıodeıııleştimıe çabası içerisinde olan 
Mchıncd Hüsrev P~ışa, kendisiyle ilişkiye 
girerek Osmanlı ordusunda görev alnıaya 
ikna eder. l-l ükümet Prusya' dan Moltkcyi 
hemen askeri öğrctnıı.:n olarak ister ve 
böylece o !839 yılı sonuna kadarburada kalır. 
(Bkz. Fcfdm:u<.';:::J! ll. nm /'do/rkc: Tiirkr)-·.._· A!ckmp/:ın; 

11. 6r:> 'iin):Uıitp Ön.,ô-:. f?.._·m.-dAtfı.i,-r. Nô9). 

Moltkc başlangıçta tam 2 yıl ve4 aysürcylc 
Istanbulcia Nizamiyc askeri yetiştirir. ı 838'c 
Anadoluyu boydan boya geçerek Toros 
ordusuna katılır. Orada Prusyalı İstihkam 
Yüzba~ısı von Mülbach'la birlikte Müşir 
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1-Jafız Paşa'nın müşaviri (danışmanı) olamk 
çalışacaktır. 

Moltke tam I yıl 3 ay boyunca Kürdistan 
da Flm! ve Dicle havzasında görev yapar. Bu 
bölgçlerin Jıaritalannı yeniden düzenler. Bu 
arada Garzan ve Nizip bölgelerinde 
Osmanlılar ilc Kürtler arasında cercyan eden 
savaşlara katılır. '{aklaşık bir buçuk yıllık süre 
içinde Fırat ve Dicle boylanndan hemen hiç 
ayrılmayan Moltke, kuşkusuz Kürtlerin 
yaşamı ve Kürt-Osmanlı ilişkileri konusunda 
ilginç gözlemlere sahip olacaktı. 

işte, i"vfoltke bu gözlemlerini günlük notlara 
ve giderek nıektuplara dönüştürerek 

Almanyadaki yakınlarına gönderir. O 
tarihlerde Malatya' dan ve Diyarbakır' dan bir 
mektubun gidip-gelmesi 40-50 günü 
buluyordu. Bu mektuplardan daha sonra 
hemen hiç bir değişiklik yapılmadan 
,Türkiyedeki olaylar ve durum üzerine 
mektuplar" adıyla Avrupada kitap olarak 
yayınlanıyor. 

Son tahlilde bir Osmanlı görevlisi alınanın 
verdiği yan tutma ve bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan kimi maddi yanlışların ötesinde 
kitapta; Fırat ve Dicle boylarındaki 

gözlcmlerlc Kürtlerin toplumsal yaşamı 
konusunda ilginç belirlemeler yer alıyor. 
Kitabın bazı bölümleri doğrudan Künler 
üzerinde yoğunlaştığı gibi, kimi bölümlerinde 
de ilginç Küı1 nıotiilcri bulunuyor. 

Kitabın yaklaşık yarısını tutan 
,Antitoros/:ır Yiılıut Küçük:ısy:ı Y:ıyhısl; Fı

ınt, Kebmı A1:ıdem: Toros Ob:ısmın Umumi 
K:ırarg:ılu. Af<.thıtya ve Alksu, Töros/:ır 

Üzerinden Geçit, A1araş; Türk Ordugalu. 
Fıratm 01ta A1ecr.Jsl. Rumk:ı/e, Birecik; Urfiı, 
Dicle Üzcniıden A1usu/a K:ıd:ır Yolculuk. 
A1czopotmnyoı Çölünde Kervmı/:1 Sefer,· Bir 
Kürt l!i ... ;:ınnm Kuş,'ıtı/m:b·I; Kürdisttw 
D:ığ/:m, Kürtlere Km;••1 Sc/CH; lllrkleniı H:'rgi 
Top!:ıy1ş ve A . .,*erc Ahş/:m; D:ıjjlard'm At/:ı 
Geçerek Dicle 'den Fmıt iı Fmu Üzeniıdeki 
AkmtJ!ard:ın Geçerek Seyah:ıt, A.•;buzu; 
Dojjulu KJ!JjjJ: UrfıyH SLya/ı:Jt, Cirit Atm:J. 
Af:~ğr:ıhır, Nemnit 'un S:ımyi, Swtüko; Toros 
Ordusunun Topl:mm:ısi; F1r:ıt Ken:ınrıda 
E.__ijin L"' Sey:ıhm, Suhmn flı)~*m Olduğu Smıdü 
F1mt 'tmı A~<;;ığJ Kefekle İmnc Tccrübcsi; 
Ti:Jro.':.' Ordusunun Yol:ı ÇJkişı; Kll:ıl:ırm 
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Birecik 'tc Tbpl;mnıasJ; Niz1jJ Harbi, gibi 
bölümler ya doğrudan Kürtler üzerinde 
yogunlaşmakta ya da Kürt motifleri 
taşımaktadır. 

Sözgelimi Kiirdistmı D.-ıjj!an başlıklı 
mektupta şu belirleme Jr yer alıyor. 

.,BJJJiıdiği gibi Osm;m!J lmpar:ıtor!ujju 
:ıs/md;ı iizcdcniıdc Babı:ili'mlı lıiç bii· sözü 
geçmeyen geniş ülkdcri içeris·ine a!Jr. 
A1ulwkkak ki p:ıdJ~·;:ı!ı bizz:ır kendi devleti 
içeri.!lıiJde gem~~· JC3tJ!ılery:ıpnwk zoruııd.<ıd1r. 

Bunl.-ım İ mn :·:uun ile Dicle :ınJsmd:ıkidağ!ık 
memleket de dnhi/dir.( . .) Eğer böyle 
zengliı/iklerc s.:ı!ıip o!.-m bir memleketiii dörtte 
üçü iş/enmumiş !J.-ı!de durursa, bunun 
sebeb1iıi Jıa/km aCJk!J so.~J~al durumlürmd:ı 
:ırmıı:ık /;izuncl!r. Kürt hemen hemen !ıer 
b:ıkımd:w komşusunun, Ar::ılnn .-ıksidir. 

s:1[Jecc Jwydutluk bakmwıdmı !ıer iki~·iruiı 
zevki aymdu~· ilikat bwıda d.-ı Ar:ıpw d:ılw 
ziy:ıde lursız!Jk. K ün 'tc de s:ıv;ışÇJ!Jk t:JJ;ı/1 
vanilr'· {s. ı S7 -l.SS) 

Aynı nıcktubta, Osmanlı-Kün ilişkileri 

açısındanda şu ilginç bclirlcıncler yapılır: 
, Kün; ılıriy;u,~. yüzünden çiftçi~ eği!Jiııi 

yüzünden de s:ıvaşçulır. Bu sebeb/e köyler 
ve t:ır/;ıl;ır ov;ıd:ı, pal:mkal:ır ve k.-ıle/er 
dağ/ard;ıcilr. }'/ıy:ı ohır:ık SfJti.JŞir; duv.-ırl:ır ve 
d:ığl:ır onun .;;,·ipcd tüfc:ifide sıl:ıludır. Kürt 
mükemmel bir m~·:mcuiir. zeng1i1 k:ıkm:ı!J ve 
telkin J~'/emc!i tiik"'ği babad.w ojjul:ı miİ<JS 
k:ılır ve Kiilt onu en eski çocukluk .-ırk.'ui1şi 
gibi tmıır. 

Bu bô/gcdekiKiiJt/cniı çojju Afüs/ürmwdir. 
F.-ık:ıt İran smmn:ı dojjn; }··:ıkubiHinSti~v:m!:ır 
d.-ı vardır. Bu bölgedeki Ii:·;i :ule nüiiJz ve 
Iktidtınni İmp:ınıtorlujjun geri k.-ı/;w 
kısmı!.-ınnm çogwula olduğu gib1: yik:ıbllmck 
B.-ıbı:ili J~'Jİı :ıs/;ı mümkün o!ımımıştu: Kürt 
beylerinin :ıd;ım/:ın üzerinde büyük 
egemenlikleri v:ırdır. Beyler anı!.-Jrınd.-ı 
s,1 vaşuim; B:ıb!.'ilimiı egc~mr.mlijji-nu k<ır:p 
koy;ırl.-ır. vergi nmııektı..'JJ k:ıçımr!:ır; :ısker 
topl:mmasma müsmle etmezler ve .. '>Iğuı:ık 
ohır.'Jf.: d:ı _vük:•;ck d;ıjjlard:ı kcndik·ri için 
y;ıptJkl:ın k:ılc/ere çekJJirlei: .. (s. ı SS- ı S9) 

Garzan daglaıından yazılını:;; Haziran- 1838 
tarihli Kürtler'eKarşı S'dZ>rbaşlıklı mektupta 
da Moltke, bir Osmanlı müşavir-subayı 
kimliği ilc neden Kü11lcr' e karşı savaşıldıgını 
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anlatır. Bazı kesitleri birlikte izleyel im: 
,,Köy/en/en hiçbin .. •;:ı~van;ı (1 1CrgJ) vermez. 

:1/ı;ı/iden In~~ biri:ıskcrc gitmeye zmimwnwz 

G:ırz:m D:ıjj!:ınm :1111k B:ıbdfi'nin hükmü 

;ı/tma :ılm:ık için çok önemli h:ızırlıkl:ir:J 

gıiı~~·i!mJ~·m: çünküs:Jdccc bizıin J\fduııet i~'lşa 

bizz:ıt birlik/enYle Künli:st:ın In ka!büıc dojjm 

yıinlmek/e k;ı/mıyOJ; kum.uıduıd1 

Dı)r:ırbckir'dcn /9. Piy:ıdc :i/ayı (bizimle 

birlikte obn mükczc dışmda) i/ .. :ilwss:ı süıwi 
:ı/:ıyi, bir kaç yüz .•>IjJa!ıı: yüzlerce ba:pbozuk 

ve iiç top/;ı yani hepsi birden 3000 kişi ile 
yo/:ı çıkmışfll: BumLm başk:ı G:ır?mı 'm 

dojjuswul;ı o!Umn Ş;iv:m Bcy1~ kcmf!:..,·i de 

Kü11 ol:m ıHlll Paş:JsJ /ı:ıtw Erzwwn lilJ!J:..,·i 

de ç:ıjfnlmışll. Böylece G:ırz:w sarılmış 

o/:ıc:ık ve !ıer y:ınd::ın birden lıücum:ı 

ıığmyacaktı. Düşnwn 30.000 tüf(:kfi o!:ırak 

tahmin edebiliyordu, lfık.'JI ,'Jr:J!:ınnda bJiilk 

yoktu b:ışl:ınmia hiç bü·iindcr bulwmıuyordu. 
A1uk:ııiemet !ı:ırcket!cniule onl:ır:ı d:ıimi 

şekilde ku\Tc.'l verecek hiç: bir kı/c, hiç bJi· 
His:ır nıcvcut degi/di .. (s. 189-190) 

Moltkc: <Walarında bir u;'um bulunmayan 
ve önderi olmayan Küıiler' in yine Başıbozuk 
Kürtler'in yanlımıyla nasıl piiskürtüldügünü 
geride kalan Küıi köylerinin nası 1 yakıklığıııı, 

ele geçirilen yoksul köylülerin nasıl 

katlcdildigini çarpıcı bir üslupla anlatır: 
, Yo/d:ı bir düzine J.md:ır köy tuwşwruldu 

( . .) Bwıd:m sonr:ı Al/:ı!J .1 Allalı .' seslcn}"!c 
b:ıyn· :ış:ıjj1 köye Jıücum edildi K:ıçm:ık 

ı:~·rc..~vcnlc:rıiı bü· çogu .•;üngü/e!]{k Ötekileri 

s:tp:ı yo!J:ırd:w k:ıç1p kurtu!dul:ır. Ben bu 

m:ıcçr:ıya kalir s'ırtmd:ı k;ı!IImJştım.(. . .) 
.Askeder yajima/;waıı ktJ)-krden gmııinet
lcdc yüklü obr:ık döndü/cı:·· (s. 1.92) 

Moltkc Osmanlı'nın Kürtler'c yönelik 

katliamından geriye kalan acıklı manzarayı 
ise :;;öylc anlatır: 

, Bu .~ı.rad.1 ben. geçit ,'1(,-'J/ım; bulun;m 1·~ 

S:li';Jjjı :ış:ıjjul:ıki bir repcnin üzerinden 

.... -eyrcden H.·ıfiz P:ış:ı 'mn (Çcrkczkökcnli 
dindar bir ki:;;i, MB) y:mın:ı giuıin. Omy;ı 
g:ıminc..'!leli ve c.~·irlcrigctıiiyorl<ırdı. K:m ve 

y:ır:ı içerisinde erkek/ei: K:ıdm/ar. 

memedekilerden itib:m .. ·n Jıcr y:ışw çocuk. 
ke.~·iJ...· b:ışl:ır ve ku/;ıklm: Bunlın. gctJi·cııc: 50-

100 kuru:;duk bıi b:ılışiş ödcn(vordu. 
Küıt!er 'ıiı ses.'>·iz JLdmıln, kıdmbnn ümif.';iz 
/(}!yatl:ın yürek/en· p:m.,.·a/a)-'<111 b1i· m:mz:ır:ı 

o!uşwmyordu. ,. (s. 193) 
Kcsilnıi:;; ba:;; V(:' kulakları parayla 

ödüllendiren 0:-:manlı; bir başka iğrenç 

yönteme daha ba:;;vunır ve karşıdaki ,. 
düşınan .. ların \'czidi yani Şeytana tapanlar 

olduğunu, dahası zengin olduklarını 

söylcyerck askerleri daha da özendirir: .,Bu 
s:ıv:ışr:ı kuvvetini hiç k:ıybctnu.•miş olan 

k.-ıdcre IİJ:ıms!:m \'C g:ıminc.'t hu:~·J:ın on/;ınn 

ces:ırctlcniıi k:ınıp/:ıy:ın JJJlJ:J?..Z:ım kuvı··et/cr 

olmuştu; çüiıkü dtişm:ml<ın Vezidikr y:mi 
$r:..")"·t:m:ı mp:mlard; vc v:ııliklı idiler.··('>. 193) 

Bu arada yukarıda bclirtildigi gibi kimi 

Sünni Kürt kuvvetleriyle başıbozuk 

Küı1ler'in de bu savaşta Osmanlının yanında 
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yer aldığın belirtclim. 
Osmanlının Küı1ler üzerinde egemenlik 

kurma uğruna yaptığı katliamlarJan bir 
başkası, yine Moltke 'nin Garzan dağlarından 
yazdığı 22 Temmuz I 838 tarihli mektubuna 
şöyle yansır: 

,Bir Hskcri Jı:ırektıt d:ıluı l:izmı oldu. /4 
Bölük/e bir sürü bHŞibozuk son derece dik 
bir tepcyi dörtbir y:ındt~n s:ırmak üzere 
giindenJdi Tepeye tinıwnm11k için beş smıt 
l:ızmı geldi ve bu amd1 niz:ımiye .1skerlen· 
onalll ölü ilc altm1ş kadar y:ıra!J verdi 
Kadm!Hr bile nizamiyenin üzerine :ıteş 
ediyorl:ırdi. Bir Kürt k:ıdmı bir :ıskeri 
lımıçerle vump öldürdü. Yuk.1ny.ı v~1rmc.1, 

gözü dönmüş oltınllskerler, k:ırş1koy:ın kim 
F:ırsH vurup kirdJ!ar. 400-500 k:ıd:ır Kürt 
öldiiriilmi.iştü. Elli ktıdar kadm, götünnek 
ı:s·tenirken. k1lwrnuş o/mı d.1jj deresinde 
bogu!du. "(s./9S) 

Moltkc, aynı mektupta ,baştan aşağı iğrenç 
ve korkunç" olarak nitelendirdiği bu katliam 
ve yağmaya ilişkin şu ilginç tespiti de yapar: 
,Adım/;ınn köylerinde bile kendi/en· için mı 
yok, ç:ünkü :ıt!tmmiz ve k:wrlanmız onl-ırm 
güze!Jin bujjday!anm yiyip bliird!ler. "(s./98) 

Moltkc, Garzan DağJan'ndan yazdığı bir 
başka mektupta. diğer Prusyalı nıüşavir subay 
Mühlbach'ın, kelle ve kulaklar için para 
vcıme usulünün kötü sonuçlar doğuracağını, 
dindar Müslüman Hafız Paşa'ya anlattığını 
aktardıktan sonra; bir başka mektubunda 
,Kürtler Iki şeyden Şikayet etmektedirler; 
Vergi ve .-ıskcr tophım:ı·' demektc ve 
Kürtler'in, Yeniçerilikten sonra I 5 yıl olarak 
belirlenen askerlikten neden kaçtıklannı şöyle 
anlatmaktadır: 

,Onbeş yil :ıskerlik süresı: s:ıdccc ömür 
boyunc<mm başk:ı türlü söylcnişidir. Kürtler. 
erken cırlenirler. k;ınlan, çocukian ve 
yurtl:ırınd:m ebcdi o!:ımk :ıynlm:ık. onlt'1nn 
k:ıçm:ı, y.-ı d:ı si/;ılı/:ı k:ırş1 koym:ı .'wreu~vlc 

kunulm:ıy:ı ç:ılıştık/:ın bir knnı :ılmy:ızJSJ 
o/m:ıkt:ıdır. Ş1indi muk:ıddemt. y:m y:ın .. va 
Kürtler'den mürekkep :1skcri kJ{,'J/:ın 

Kürtler'in memleketlerinin d.-ığhınn:ı 

.'>-cvkcaijjindcn kadm/ar ve eJkeklcr. çokt:ın 
ümitlerini kesmi~'>' o/duki.'Jn evl:ıti:ınm. 
:ıkmb:ı/anm yahut dostlanm bir kere d:ılıa 
kuc:ıkhınwk için her yerden akın :ıkm 
ge!J:vori.1r. F:ık:ıt y:mn yine yo/.1 Çikibcak ve 
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bu, y1iıc cbcdi bıi· vcd:ı o/iıc:ık. ··r.~-.197) 
Yukarıda da vurguladığımız gibi, 

Osmanlı' nın Kürtler' i tümden egemenlik alt
ına almak amacıyla yürüttügü savaşın odak 
noktasında yeralan ve yakla:;;ık birbuçuk yıl 
Kürdistan'da görev yapan iv1oltke'nin 
Türkiye Mektupları, 19.yüzyıl Küı11arihi ve 
toplumsal yaşamı konusunda bize son dcreec 
ilginç gözlemler ve bilgiler aktaıınaktadır. 

Ancak, biz şimdilik bu alıntılarla yctinip, 
Moltke'nin Oı1a Anadolu Ki.iı1lcri'ylc ilgili 
iki mektubundan kesitler vcnııek istiyoruz. 
Bunlardan biri, bölgenin haritalarını çıkaıınak 
amacıyla yaptığı Malatya-I'v1araş yolculuğuna 

ilişkin i'v1araş'ta yazılan 28 Mart J 838 tarihli 
,A1ahıty.1 ve:.• Aksu-Ti.mJsbr t)zeniıdcn Gcçit
A1:ır:ış'· başlıklı mektup ilc Maraş 

çevresindeki yolculuğuna ilişkin Ur ra' ekı 
yazılan 6 Nisan I 838 t~u·ihli, Ttilk Ordupıilu
.fir:u 'm Ort:J k/cem sı- Kumk:ık:- Birccik
Urfiı"başlıklı mektubun bir kesit id ir. 
Şunu hemen belirtelim ki; Moltkc'nin 

ikinci mektubunda ,Türkmen kabilesi" ola
rak yansıttığı Atnıalı, Kılıçlı ve Sinemilli 
aşiretlcıi Türkmen değil, Küı1 aşirctleridir. Bu 
makalenin yaz:lrı da, Sinemilli aşiretine ıncn
suptur. Sözkonusu kesitleri birlikte izliyoruz: 

MALATYA VE AKSU-TOROSLAI~ 

ÜZERiNDEN GE(iT- MARAŞ 

ivtaraş. 28 l'kırt l ö38 

,Paşanın verdiği bir vazifcyi yerine 
gctimıek için ( 1) 23 Maı1 günü öğleden sonra, 
Suriye sınırına doğru bir yolculuğa çıktı m. 

Mai)'etinı mümkün oldugu kadar azdı ve 
bir tatar ağası, uşağım, bir yük atı, bir de 
yedek atla si.iıiicüden ibaretti. Geniş, ctrafi 
karlı dağlarla çevrili Harput yüksek 
ovasınd~m aşağı Fırat' a inen dar, derin bir dağ 
geçitine girdik. Biz yolda iken gece bastırdı; 
kayalık bir boğazda arayıp bulduğumuz bir 
Küı1 köylinde dostça karşılandık ve misafir 
edildik. Bu Asya dağlannda Arap f:ısulyesi, 
Hint şckerkamışı. Çin yaprakları, Fransız 
şarabı, Fırat'ın alabalıkları ve Suriye 
flstıklarından mükemmel bir akşam yeını:gi 
tcı1iplcmenin de ayrı bir zevk i var. Gece yarısı 
dehşetli bir gürültü koptu. Var kuvvetle avlu 
kapısı vuruldu, suvarilcr <ıtlarını sürüp 
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geldiler, tepeden tımağa silfihlı seyınenler 
ocağıımza sahip çıkmak için içeri doldular. 
Bunlar Harput 'a giden Malatya müselliminin 
mi yoksa benim mi daha fazla hakkımız 
olduğunu münakaşa etmeyi tatarıma 

bıraktım. Fakat müsellinı sadece geceyi 
geçirmek için başka bir yere aramakla 
kalmadı, üstelik büyük paşanın misafirinin 
yanına b1hyasını vererek, ona, Malatya' da 
misafirin iyi karşı lanmasını ve at bulunmasını 
cmrctti. 

Daha güneşdoğmadan dik birtepeden fırat 
kenarına indik. (Türkler buna Mur.ıt nehri 
diyorlar). Nelıir burada Toros'un birçok 
kollanndan birini yarıyor, yukarıda 250-300 
ayak genişliğinde iken burada 80 ayağa kadar 
darlaşıyor ve tepeleri karla örtülü yüksek 
siyah kaya yamaçlardan birine adamakıllı 
harap bir kale yapışınış, aşağıda nehir 
kıyısında da Sultan Murat'ın yaptırdığı, o 
zamandan beri harap olmuş bir lıanla cami 
yükseliyor. Bu Kömürhandan bir çeyrek saat 
aşağıda, sağdaki bir kaya du van nda, üzerinde 
binlerce küçük çivi işaretleri bulunan bir 
levha keşfettim. Bu yazıt sonradan Yüzbaşı 
von Mühlbach tarafından itina ile kopye 
edildi. Buradan daha yukanda geniş, bereketli 
birova açılıyordu. Bu ovanın batıdan doğu ya 
on saatlik uzunluğu vardı (bunı.lann haritalan 
o kadar yanlış ve eksik ki hemen hemen hiç 
bir işe yaramıyor). İzoli'de nehıi geçtik ve 
öğlen üzeri Malatya 'ya vardık (2). Burası 
5000 kadar, keıviçten yapılma düz danılı 
evden mürekkep önemli bir şehir; hatta 
camiierin ve hamamların kubbeleri bile 
balçıkla sıvanıııış. Bütün avlular toprak 
duvarlada çevrili, çevrili, şehir baştan aşağı 
aynı kurşun! renkte. Pencere canıının icadı 
yerküresinin bu kısmı için olmamış. Bir 
kimsenin, insan sever bir camcı sıfatı yle, bu 
eksikliği gidermek için bir miktar camla 
buraya gelmemiş o\duğumı çok üzüldünı. 

Mnlatya'da, henden iki gün önce yola 
çıkmış olan ve şimdi kendisine paşalığa terfi 
ettiği müjdesini getirdiğim Harput'tnki oda 
arkadaşım topçu miralayını ziyaret ettim. 
Sevincinden bana bir çift çizme yapınayı 
vadetti. Çünkü kendisi eskiden p:ıpuçcu imiş; 

şimdi de bazen sanatını amatör olarak 
kullanıyordu. 

Malatya yazın boştur. Herkes Asbuzu'ya 
(3) göçer. Burası 5000 cvceğizden meydana 
gelme bir köydür ve kimz, elma, kayısı, ceviz, 
incir ağaçlarından iki saat boyunda bir 
arınanın içine gömülınüştür. Beyaz ve 
dümdüz gövdeli narin kavaklar bu arnıanın 
üzerinden, tıpkı bir şehirdeki minareler gibi 
yükseliyor ve billür gibi duru sulu bir dağ 
deresi köyün bütün yollan boyunca şırıldıyor. 
Bu dağ deresini daha dağlarda, çıktığı yerde 
zaptetmişler, ırıüınkün olduğu kadar 
yüksekten, dağın böğrü boyunca gctinnişler. 
Üst tarafı bomboş taşlık bir çölden ibaret, alt 
tarafı ise sayısız gümüş gibi su damarlannın 
akarak verimli bir hale getirdiği bereketli bir 
bahçe alanı. Ağ:1çların çiçek açtığı zaman 
Asbuzu'nun nıanzarası her halde pek 
muhteşem olacak. Fakat burada bitkilerin 
ye!icnı1esi şimdi (mart sonu) ancak azar azar 
başlıyor. Eğer bizde hava döı1 hafta böyle 
gitse her yer çoktan yemyeşil olurdu. Ama 
güneş gündüzün ne kadar yakarsa yaksın 
geceleyin yine ayaz oluyor. 

On sekiz saatlik bir at yolculuğundan sonra 
geniş, fakat gittikçe darlaşan bir vadinin 
sonunda, yüksek, karla örtülü dağlar 
arasındaki Sürgü köyüne vardık. Ben 
doj;,irudan doğruya kaya duvardan çıkıyormuş 
gibi görünen coşku derenin üstündeki taş 
köprüden geçerken pek şaştım; bir kalkı:::r 
kayasının d ibinden yirmibir tane, 6 i iii 15 
pam1ak kalınlığında pınarkaynıyor, geniş bir 
havuz meydana getiriyor, sonra akıp 
gidiyordu. Anlaşılan oldukça önemli bir dere 
yeraltında akıp geldikten sonra burada 
yeryüzüne çıkıyordu. Bir buçuk saat yukanda 
da böyle bir arada kırk pınar bulunuyor. Her 
iki dere köyün yakınında birleşiyor ve 
Göksu'yu meydana getiriyor. Bu, çağlaya 
çağiaya akan, Harz'daki İlse kadar bol sulu 
bir ırmak. Ştırasında burasıında da nefis 
al:ıbalıklar bulunuyor. 

Ayın 26'sında katırlara binmek zorunda 
kaldık, bu hayvanlar çok mükkcınel 
yürüyorlar. Sadece uçurumların tam da 
kenanndan gitmeleıine müsaade etmek ve ne 
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dizgin ne de nıahınuzla 

rahatlarını bozmamak lfizını. ~~~~~;~~J~~~~:·~-· ; ;~,;.~:0~~~~;Ji~"~~.i;~,~~ Gayet dik bir dağ [ 
yanıacından Toros· un 
yamacına tırmandık ve ıoc.;d~·'•' 
oradan sonra daha vadidc 
bile k5fı derecede bcl<ilı bir 

görünüşü olan çakıl yığıııla- k•','o;.;;=.:• ,. \! 
rının üzerinden aşağı indik. 
Barikulade vahşi manzara! ı 
kayalık bir bağazda bir dağ 

yamacına küçücük Erkcnek J~1~~)~~:Jc~ · · '·'--·> 

köyü yapışnıış. Ta aşağıda ı ·-'•"~•···· 
kayalıklam köpüre köpüre 
çarpan bir dere akıyor. 

Simsiyah kaya duvarları, 
aşağıya inmcyi imkansız gibi 
gösteriyor. Belveren köyün
deki basık bir dağ sıı1ı Basra 
körfeziyle Akdeniz' e akan 
suların bölüm çizgisini 
meydana getiriyor. 

Dün yüksek dağlar üzcıin
den çok çetin bir yolculuk 
yaptık. Kar ve yağmur 
yağıyordu. Akşam üzeri 
geniş, muhteşem Maraş 

ovasına indiğimiz zaman 
sahne değişti. Söğütlerin ilk 
yaprakları sürüyor; özlü bir 
yeşil, içlerinden gümüşten 
iki nehrin kıvrıla kıvrıla 
aktıgı, saatlarca genişlikteki tarlalar ve 
çayırları kaplıyor, ağır kalın bulutlar Güvur 
dağının karlı tepclainc takılı dururken 
Allah'ın altın güneşi şehrin üzerinde 
panldıyor. 

Altmış beş saatlik at yolculuğundan sonra 
buoün İstirahat günümüz. Daha dün akşam, 
sınisıklanı ve yan donmuş bir halde, şimdiye 
kadar vardığını en güneydeki noktada sıcak 
bir Türk hamamında yorgunluklarıını 
çıkardı nı: bugün küğıtlarınıı düzene koydum. 
Paşa ile birlikte at la dolaşmaya çıktık, red if 
taburlarını göstcnli. Şimdi sana bunları bir 
Ermeni bankerinin evinin avlusunda, çiçek li 
badem ağaçlarının altında şakırdayan bir 
fıskiyenin yanında yazıyorum. 

46 blmebiin 3, payiz 1997 

-Bir Kürt emi ri (19. yüzyıl), Moltke·den 

TüRK oRııuGAıtı- FıRATJN oınA MECRAsı

Ku~ıKALL- BIRECiK- UınA 

Urfı, 6 Nisan 1 83R 

tv1araş ·ta o kadar yakla~mış oldugunı güzel 
Suriye· ye istemeye istemeye arkaını cWndüın 
ve atıını yine Fırat'a dognı sürdliın. 

29 nıaı1ta onsekiz saatlik bir yolculuğu aynı 
atla yapmı~tıın. Çünkü bütün bu dola~ına 
sırasında ta 13Jlvcrcıı'c kadar ne bir kiJy ne 
de bir cv vardı. Pazarcık ovasına geçtik. Bu 
ovada üç Türkmen kabilcsi; Atmalı, Kılıçlı, 
Sinemililer konaklaınıştı. Bu üç kabile halkı 
2.000 çadırda oturuyordu. Reşit paş:1 en 
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nüfuslu Kürt beylerinin akıllarını ba!;llarına 
getirdikten sonra bu Türkmenlerde hükümete 
karşı olan sevgi ve baglılıklarını ilan 
cııııi"l<.:rdi ve 400 kese akçelik ( 20.000 
filoriıı) bir salyana yani vergi ödüyorlardı. 
Bunlardan bazılan çifiçilik yapıyor, çogu da 
yazın sürüleriyle dağlam çıkıyordu. Kılıçlı 
kabilesi 600'dcn Hızla atlı çıkarabiliyor, öteki 
iki kabilc daha ziyade yaya savaşıyor. 
Kıymetli bir şekilde süslenmiş eski Türk ve 
İran tü fenkleriyle silahlı, iyi nişancı bunlar. 
Atlılar demir uç lu ve bunun altında devekuşu 
tüyünden yuvarlak bir top bulunan barbu 
kamışından bir kargı taşıyorlar. Kendileriyle 
aynı çadırda barınan atları mükemmel. 

Maraş paşası Süleyman, Sinemili kabilesi 
agasına, bir g<1vurun gdcccgini, ona çeşitli 
ikramlarda bulunması gerektiğini bildirınek 
için önden bir lıaberci yo\Jaımştı. Fakat aynı 
zamanda bana reüıkat edenlerin sayısını bir 
başçavuş ve tepeden tımağa silahlı iki süvarİ 
ilc aı1ırnıayı da uygun bulmuştu. Yeşil pirinç 
tarlalan ve basık tepelerden saatlcrca yol 
aldıktan ve Akdcre (4) ırmağını, geçit veren 
yerinden a~tıktan sonra kendimizi, 
yamaçlarda ve ovada küçük köyler halinde 
gruplanını~ çadırlar arasında bulduk. Ki.in 
beyinin konagını bulmakta hayli güçlük 
çcktik. Nihayet küçük bir vadide, herhalde 
yüz ayak boy ve bunun yarısı kadar en de çadır 
gördük. Güzel bir sakallı, saygı veren 
göıiinü~lü, nıkat ga;'ct sade kılıklı bir ihtiyar 
beni kapıdan kar*ıladı. c,::adırın içi (tJpki 
örekiler gibi bu da keçi kilmd;m dokunmuş 
k:u~·ı çuldındt)hasırdan alçak bölınek:rlc bir 
çok odalara ayrılnııştı; bunlarda yabanclar, 
kadınlar, atlar, dcvcler, incklcr, keçikr, hep 
ayrı ayrı yerlerini buluyorlardı. Ortada 
muazzam bir ateş yanıyordu. Künlcr daima 
orman yakınında kalırlar, yoksa hiç değilse 
bizim taraftakiler kadar ~iddeıli \'C onlardan 
daha uzun olan kışlarda böyk bir nıeskcndc 
barınmak hemen hemen imkansızdır. Aganm 
idaresi tamamen atacrkil bir sistemde; bana 
ekmek, süt, bal ve pcyııir ikrim eni, t~ıkat 

ancak ben kendisini davet ettikten snnra o da 
oturdu. Hiç bir tarafta ikti<.lar ve h[ıkimiyettcn 
eser yoktLı. Bununla birlikte bu adam 500 
ailenin üıniriydi; hükümlerinin tcnıyizi yoktu 

ve Türk makamlarının bu kabilclerin iç 
i:;;ierinc karışımı yetkileri yoktu. Ağa 
ihtiyarlan dinledikten sonra kabilcsinden 
birisinin suçlu olduğuna kanaat getirince onu 
i dama mahkum eder. Paşanın. Bir ağa öldüğü 
zaman onun halefini tayin hakkı vardır, üıkat 
yeni ağayı daima aynı aileden seçmek 
zonındadır. 

Bilveren, bir tck dam, daha doğnısu tck 
terasa altında, herhalde 200 evli k bir köy dür. 
Bu köyü çok az sokak keser ve bu sokakların 
üzerinden de, dar hendekler gibi, rahat rahat 
bir adımda aşılabilir. Pınarlarını Sürgü'e 
görmüş olduğumuz ve kar sularından çok 
kabarmış olan Göksu'yu ayın 30'unda 
geçmek zorunda kaldık. Tam yaklaştığımız 
sırada kar~ ı tarafta bulunan bir köyden yinni 
beş kadar adam koşup geldi. Buz gibi soğuk 
suya atladılar ve yüze yüze bu taraflı geçtiler. 
Dört kişi atıını ortaya aldı, ötekileri 
cşyalanınızı başlannın üzerinde taşıyorlardı. 
Sonra bağrışa çagnşa coşkun ımıak geçildi; 
fakat su ayer kuburluklarından içeri girdi. 
Akşam üstü Adıyaınan'a vardık. Burası 
önemli fakat korkunç derecede tahrip edilmiş 
bir şehir, yık ık bir akropolü var. 

Uçuruınlu dağ yollanndan ve kabarmış 
dcrdcrden geçen yiııııi saatlik bir yolculuk 
bizi Gcrgcr'e eriştirdi. Burası Fır~lt 

kenanndaki bir kayanın tepesinde eski bir 
hisardı.Bu h isan n, bu harap halinde bile, eğer 
içinde er;:ak bulunursa zaptı imkansızdır; 
ı:ıkat sadece bir kusunı vardır, o da bulunduğu 
yolsuz, Allahın dağında onu kimsenin almak 
isteıncyeccğidir. Fakat Küı1lcr arasın-daki 
savaşlarda yi nede önemli bir rol oynayabilir. 
Burada çok eski olduğu belli temeller ve 
kalıntılar var. Kayanın düz bir yerinde, yazık 
ki anlayanıadığım ve gayet uzun olduğu için 
de kopye edemcdiğim, yunanca bir yazıt 
vardı. Bir kaya duvarına oyulmuş odalanı 
açılan dört pencere görülüyordu, fakat 
bunlara eri:;;mek imkansızel ı. • KAYNAK: FD.n\!ARESAL HEL:ı.ıu-rıı \'. tvfoLTKE 
Türkive tv1cknıplan; Reınzi Ktb. İst 1%9. s. 154- JSS 

lli.pnOtlar: 
lı) l-latlz Pa.ş::ı \1o!ıkc.\\~ o böll!.cııin haritaları 
o lımdığından balıscımlş ve omlisıikşaf için vollamışı ı 
(2) Şimdi eski l\hlaiya köyü • 
(3) Şimdiki :--v1alatya 
(4)Aksu 
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"DELi ÇOCUGUN HiKAYESi" 

irncbCın okurları; Sivas'ta yani Osmanlının Hızır Paşaları ve ona karşı gelip 
Dadaloğlu'nun deyimi ile Ferm:m P:ıdJ~~~:ıJım iw.>, dağl:ır biz1indir. deyip isyan 
bayrağını açan Pir Sultan Abdallar diyarında, bundan birkaç yıl eve] çember sakallı 

faşist canilcrce iknci dünya savaşında Hitler faşizinıince Yahudilere mübah görülen 
katliaınııı bir benzeri yapılarak 37 insanın Madıınak otelinde vahşice yakılarak 
katledildiklerini aıııınsarlar. Bu insanlar arasında Orta Anadolu Kürt toplumunun yarattığı 
cııdcr değerlerden bir tanesi; D1iıo yani karikatürist-sanatçı Asaf Koçak'ta vardı. Bir 
dönemler Özgür Gelecek dergisinde de teknik danışmanlık yapan Asaf; annesinin tabiri 
ile ,Dino" yani ,Deli çocuk" Kırşehir'in Çiçekdağı kazasının Malımutlu (Kürtçe ismi ile 
Çı ş le) köyünde doğmuş ve o bölgedeki tüm Kürt gençler gibi politika, sanat ve edebiyat la 
küçük yaşta ilgilenıniti. O hep bir Kürt yurtseveri idi. Babası Hacı ve ailesi Hanefi 
mezhebinde olmasına rağmen, o herzaman çağdaş ve demokrat düşünen ve bunuda 
çevresine aktaran birisi olmasını bilmiştir. Onun Sivasta olması ve orda canice yakıtmasıda 
bunun bir kanıtı olmuştur. Asafyani bizim can ,Di no" muz hep biziınledir. Onun anısını 
yaşatmakta bizler için en büyük şcreftir. Belki anısını ona yakışırcasına yaşatmak ta, Orta 
Anadalulu Kürtler olarak üzerimize düşeni yeterince yerine getireınedik. Ama bu bizim 
Asafımızın kimligini başka politik-siyasi oyunlara alet edilmesinide gerektinnez. Biz Orta 
Anadolu lu Kürtler olarakta buna ınıjsadc ctmiyeceğiz. 

İşte bu nedenle Asaf'ın yakın akrabası olan yazar arkadaşımız Emin Salman 'nın ,Di no" 
ile ilgili ,Deli Çocuğun Hikayesi" adlı öykü çalışmasını sizlere sunmaktan gurur 
duyınaktayız. 

Haci Erdoğan 

,DELİ ÇOCUGUN HİKA YESİ" 
-1-

omantik ve ironik öyküler yazmak 
istiyorum. Ölümün yanı başımızda, 

karşımızda, içimizde 
yaşadığı bir dünyada güzellik leri, uınutları, 
aşkları, scvgileri, coşkuları, dansları, 

raksları, semallları yazmak istiyorum. Bu 
öykü romantik olmalıydı... Bu öykü, ölüme 
meydan okunıalıydı. .. Bu öykü, kansız, 

ölümsüz :-;onsuzluğu nıüjdeleıneliydi ... 
Ancak yaşadığımız acılar bizleri pençesine 
alınışken bunların hiçbirini yazamayız. 
Onlar LH$ısııH.la sçssiz olamayız. 

Olınamalıyız ... 
Ben Sivası Türkülerinden için kendimizi 

sorgulama! ı, döntiştürebilıneliyiz. Fırtınalı 
yaşaınıınızı sakinleştimıek için kendimize 
ateş edebilme! iyiz. 

48 lıi'mebün 3. payiz 1997 

-Haklısın. Biz, kendimizi eleştirmcsini, 
sorgulamasını becereıniyoruz. Bundan 
hoşlanınıyoruzda ... Yeni arayışlara gimıeli, 
değişiklikleri yakalanıalı, uınudunıuzu 

yitinnemeliyiz. Duygularımızla yaşamasını 
bilnıcli ... Katı kuralları, tabuları, eskimiş 

gelenekleri fazla uınursamamalı ... 
Değiştirmcli ... 
Konuşmaya ara verirsek onu, yitireceğiın 

korkusunu taşıyorum. Ara sıra gelip beninı
le deı1leşmesini, geçmişten, gelecekten 
bahsctnıcsini, rahatlaınasını, sükundi 
yakalamasını söylüyorum. Görüntüsü 
aniden kayboluyor. 

Bu kadar sakin bir düş görmenin 
şaşkınlığını, uzun bir süre, üzcrinıdcn 
atanıadı m. 
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-v-
Cuma akşamı ~pikcrin ,Madımak 

otelindeki yangınd~l, aralarında sanatçıların 
ve yazarların da bulunduğu çok sayıdaki 
kişi yanarak veya boğularak öldü ... " 
sözlerinden sonra düşmü görüyorum, 
uyanık nııyım diye uzun süre kararsız 
kaldım. Donduın. Bedenime inme indi 
sandım. Kızdını, öfkclcndiın ve utandıın. 
Avrıntıları daha sonra öı.trendiğiındc 
b~dcninıin VI.! nıhunıun y;ndığını, her 
şeyinıle ~yok olduğumu, yaşamın 

anlamsızlığını gördüm. Ölenleri 
tanımıyordum. Tanıınanıda gerekmiyordu. 
Yanan bendim.Bogulan bendinı. Aydınlık 
özlem im, umutlu yarınları ın, bcklentilerim, 
sevinçlcriın, coşkularıın küller arasında 
yandı. Ölenlerin isimleri sayılıyor. Asım 
Bczirci, Bchçet Aysan, Asaf Koçak ... 
sonrakileri duyınuyorumç Duymakta 
istenıivorum. Bevnim betknime hakim 
olınuy~r. Ç'ocuk!uğumun us! u, gençliğimin 
asi nılılu vürc0,i voktu artık ... Daha dün slayt 
r.österisiı;i va~Ja~·kcıı çocuklar çocuklar gibi 
Şen, glilcÇ yüzü gözkrinıin önünde ... 
Akvlcrc. fırtınalara tbyanan yüreği 
dumanlara yenik düştü. i\glamak istiyorum. 
Göz yaşlarımın bir ııınak gibi aknıasını, 
alevleri sündürıncsini. Kameraların 

önünde fütursuzca bağıran ,Yahın la, 
yahın!" diyen yüreği kömürleşmiş canileri 
çekip almak, düdenlere boşaltmak 
istiyorum. Dayanıl-maz acılar içindeyim. 
Alevleri otelin içerisine sürüklesin diye 
Allaha yada rüzgara yalvaran canilerin 
dünyasında yaşamaktan ürperiyorum. 
"Müşteki sürekli su içiyor; agız kuruması, 
yalan söylediğine işarettir." diyen bir 
savunmanla aynı havayı teneffiis ettiğim 
için kendime dinmeyen bir öfke duydum. 
Halen de duyuyorum ... 
Karanlık ve dumandan göz gözü 

görnıüyordu. Dışarıda kan ve ölüm 
haykırışları, içeride umut çığlıkları ... Sivas, 
bu kara lekenin izlerini uzun süre silcmcz. 
Haykırışiarı ve çığlıklan unulamaz .. Sonra 
ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Zafer ve 
ölüm sessizliği ... Geriye alev alev yanan bir 
otel, mide bulandıran yanık ct kokuları 
kalmıştı. Alevlerden ve yıkıntılardan insan 
cesetleri çıkartıldı. Arabalar onları bir 
yerlere taşıdı. Ancak nereye? .. Morg üst üste 
yığılınış cesctlcrle dolmuştu. Temmuz 
sı cağında birazdan kar yada yağımır yağsa .. 
Bizlere mezar olan bu kentten ayak izlerİnı 
silinse ... Adınıda silse, bir fırtına, bu 
kentin ... Hızır paşalara, Kuyucu Yusuf 
Paşalara, toplu kıyım "güruhu"cklense ... 
Varsın onların olsun kent. .. Bizlerin 
yaratacağı onlarca, yüzlerce, binlerce, 
milyonlarca kentimiz ... Kan, göz yaşı ve 
ölüme meydan okuyan;şcnliklcrin, 

şölenierin hiç eksilnıediği, ınızıkaların, 
ezgilerin, şiirlerin hiç susmadığı 

kcntlerinıizlc boğacağız onları ... 
Uzun, ince bir yoldan yorgun geldiler. 

Umut getirdiler. Çantalarında kitaplar, 
çizgiler, ezgiler, bağlanıalar, mızıkalar 
gönüllerinde sevgi vardı.Yürekleri teı1cnıiz, 
karalar bağlanıaınıştı. Kalemlerini sivriltip, 
dcklanşörlerine bastı lar. U mutları, yarınları 
çizccek, resınedeceklerdi. Kılıcı, kibriti, 
çaknıağı tanımamışlardı. Hoş göriiyi.idc 
unutnıanıışlardı. tanıdım. Pir Sult:ln 'nın 
kenti ozanlar kenti olduğunu sonradan 
öğrendim. Keşke ögrennıescydiın. O, şimdi 
benim için ölü azanlar kenti oldu. O 
güzelim türkiilerindeki Sivas sözcüğünü 
bile duymaya tahanıiii edemiyorum. Öfke 
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duyuyonını ! .. Öfke m bazen kızgın bir kin e 
dönüşüyor. 

Ve ansızın gecclcrin ürperten karanlıgı 
çöküyor üstümüzc ... Güneş mi battı'? 

Aydınlık yüreklerimizi kararttılar. 

Yarasaların kanatları her tarafı kapladı. 
Aydınlığı, ışığı göremez olduk ... Karanlık, 
nasır bağlamış yürekleri, aydııılıkta iş 

bitircıniyor. .. Duman kapladı her tarafı. .. 
Sim siyah, kalın bir sis gibiydi ... Dışarıdan 
ülümü çagıran seskr. .. içeriden kurtuluşu 
umutsuzca arayan çığlıklar ... Ondört 
yaşındaki çocukların çığlıkları ... Onsekiz 
yaşındaki gençlerin çıglıkları ... Yetmişlik 
dedelerin çıglıkları ... Mızıkası ilc ölüme 
meydan okuyan Asaf"ın çığlıkları da, 
iv1ızıkasındaki yarınlarda sustu ... Muzipçc 
bakan gözleri artık gülüsemiyecck ... 
Uzamış sakallarının protez olup olınadıgını 
artık kimse soraınıyacak. 'ı:'üreği 

almayacak. .. Yüreğini avuçlaınak, sakalını 
okşaınak istiyorum. Ancak, artık çok 
uzaklarda ... Kim, niçin yok etti onu? Artık 
ne önemi var. Her tarafı saran, kan ve göz 
yaşı isıiyen bu gözü dönmüş ,gürlıh" 
gazalarını mübarek ı.::ylı.::diler. 

Yorgun. umutsuz düşlerin 

ayrıntısındayd1m. Üstümde samyelinin 
hüznünü taşıyorum. Benim renksiz 
ya!nızlıg1ına sıgın1yordu. Birazdan kar veya 
yagmur yagsa .. Tenınıuzun bunaitiCI 
sıcağında yüreklerimizi ısbtsa.,. Göz yaşlan 
vc kann yerine aksa ... Hüznüınü dagıısa .. 
Yalnızlığıını ve uınutsuzluğuınu giderebi i ir 
mi'? Nefes almaını güçlcştiren, yüreğimi 
sıkıştıran, beyniınİ felç eden o kabuslan 
dağıtsa ... Bir fırtına çıksa, bir hortum 
yüksclse. beni göğe Nirvana"ya ulaştırsa .. 
O utancı görmcsem ... O ölüınierin 

çıglıklarını duymasanı ... Düş müydü 
gördüklcriın ... Değildi.. )'anan otuzyedi 
canla birlikte benim yüregiındi. 

yarınları ındı, sazımdı. sözümdü. ezgiındi, 
çizginıdi beniın! .. Ateşin km!arıyla yanan 
hcdeninıdi. karhonnınnnksiıin zehiriyle 
sıkışaıı, duran yürcgiındi. 

1\tcşin közlcrimk ölümü gördüm. Diri 
diri bedenierin ağır agır ölümünü duydumç 
Hayır, hayır yüregiınc kazıdım. Sanatın ve 
sanatçının lliks oldugunu ilk kez Sivas'ta 
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gördüm. Örümcek bağlayan kafaları 
gördüm. Acılıyım, kaygılı yı m, öfkcliyim, 
yaralıyım. Nereye gidiyoruz sorusu beyni mi 
kemiriyor. iyi duygularını, umutlu 
bekkyişleriın köreliyor, bilincim ve 
elirencim örsclcniyor. Tedirginlik, 
umutsuzluk ve acı duyuyorum. Sesim 
bozuluyor, uykularım kaçıyor, iştahını 

kesiliyor. Yalnızlığa alışkın ben yalnızlıktan 
korkuyorum. Göz yaşlarımı kunıtınalı, 
yaşama yeniden dönnıcli. Coşkularıııı, 
öll<elerim, sevinçleriın, kederlerim 
olmalı. .. Ancak, kavnılan bedenim ve 

beyni m eski dinginliğc, canlı lığa, bir türlü 
kavuşaınıyor. t'-.'lızıkamı arıyorum, Asafın 

yeniden çalınası için ... Çalınalıydını. 
Notaya dökıncli, dizeleri sıralamalı. Ölüm 
çanı çalanlara inat yazmalıyı m. 

-11-
2 Temmuz, hafızama yazıldı. Toplu bir 

öldlirlimün hepimizin gözleri ününde 
naklen görüntülcndiği, bizlerin unıarsızca 
kaygısızca, olağan izlediği bir film oldu. 
Belgescl, tarihi bir film ... Hiç bir yönetmen 
bu görüntüleri yaratamaz, hiç bir ressanı 
yaşananları tualına resıncdcınez, hiç bir 
ınüzisyen çığlıkların ınciadisini çalamaz, 
hiç bir ~air ölüm dizelerini haykıraınaz. 
Ölüm ~~ığlıkları ilc salyalan akan ,günıh" 
gönül rahatlığı ilc dualarını mınidanarak 
derin uykulan na dalabilir. .. Onlar uykularda 
kabuslar görıneli, ölüm çığlıklarından 
akıllarını kaçınnal ı, Ası ın babanın hoşgörü 

dolu bakışiarına yakalannıalı, i\·ktinin 
hümanist dizelerine çarpımılı, Hasrctin 
yan1k scsi kulaklarında uğuldaınalı, 

Asar·ın deve kuşu çizgileri karşısına 
çıkmalı, .tvlLıhlis"in yumuşak czgisi 
kendisini karşılaına\ı, ondört yaşındaki 
Koray'ın çıglıkları silinmemeli ... Ve 
uyuy~1nıaınalı. .. Her gı.::ce ölülerimizden 
biriyle karşılaşınalı kabuslu uykularında ... 
Rahat yok sana .. insan yakıcı yüzün 
siyahlaşını~, gözlerin kararınış, beynin 
körclnıiş. Öldürdüm ben onl:ırı ... Öldürdüm 
ben onu ... Öldürdüm ben .. Öldi.irdi.im.,. 
Öldüm .. Sözcükleri peşini bırakmayacak. 
Onlar senin peşini bıraksada, biz 
bırakmayacagız. Pejmurde kılıkları, 

ç~ınbcr saka ilan, kirlenmiş yüzleri ilc kann 
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ve ölüm böğürtüleri çıkartan, r----------------------, 
akan göz yaşları ilc yıkanan bu 
,güruh"nıu kutsal değerleri 
koruyor? Onların koruduğu 
kutsal değerler bana uğramasın, 
benden uzak dursun istiyorum. 
Onların gideceği cennete 
gitmek istemiyonını, onların 

olsun ... 
Yanan ateşin ve yükselen 

dumanınların karşısında ölüm 
dansı ediyorlardı. Ölümle alay 
cdercesinc kaygılı 
bekleyişlerini sürdürüyorlardı. 

Kurtulanlar uzun bir zaman 
kurttılduklarına scvincmediler. 
Neden kurtuldun? Niye 
ölınedin? Sorularına çok sık 
muhattap oldular. Her gün, 
her saat, her an öldüler.. 
Ölümü özler hale geldiler ... 
Yaşadıklarına scvincmedilcr. 
Otuzyedi canın ölümüne 
hıçkırıklara bağula bağula ağladılar. 

Sonunda ardından gelen ağlamalarıda 
tükcndi. Yaşamın günlük, olağan 
kaygıianna döndüler. Sivas kıyıınının 
öldürücü darbeleri ile burkulan yürekleri 
ağır ağır ölmeye başladı. Nurcan'ın gül eç 
yüzünü, Özlem ·ın umutsuz yalvaıışlarını, 
Sait'in yaşama sevincin i, Belkıs'ın 

arkadaşlarından ayrılmayan dost elini, 
Serdar' ın yeniden doğuşunu, Gülsün 'ün 
taşralı mahçubiyetini, Handan'ın "daha 
erken" diyen sesini ve diğerlerini 
unuınıası olası ını? .. Ölümle dans eden 
yürekler, ölnıediklcrine sevinemediler. .. 

--111.-

-İyi ki ölnıüşünı diyor, Asaf. Yaşasaydını 
her gün ölürdüın. Yaşaınm ağır, bunaltıcı 

soruları altında ezilir. ufalırdını. 

-Yaşaınalıydm diye, itiraz etmek istiyo
nıın ... Sözümü kesiyor. .. 

-Canlı bir ceset olarak yaşaınaktansa ... 
sonrasını geıiremiyor. Sözcükler boğazında 
düğümleniyor, yutkunuyor. .. Düşüncc
lerini toparlaıııakta güçlük çekiyor. 

,Deve kuşunu" tanıanılamalıydın, 

diyorum. 
-Burada tamamlıyorum. Göndereceğim 

A.s:ıf'm kcndı:~·ini çizdijji k:ıri/.:;uüdi 

size ... Sonsuzluk uykusundan uyandığımda 
çizgilerimle geleccğim,Yazacağın kitaplara 
kapaklar yapacağını, öykülerini çizgilere 
aklaracağı m, bekle beni .. 

Kurtulabilirdin. Mızıkanın sesine flütü 
ekler, güzelınclodik sesler çıkarırdık. Beni 
dinlemiyor, duymuyor. İrkilerck derin bir 
uykudan uyan ır gibi sıçrıyor. İtiraz ediyor ... 

-Benim kurtulmam neyi dcğiştirirdi? 
Yaşamınıda hiç bir :;;ey eskisi gibi olmazdı. 
Coşkumu yakalayaınaz, sevinçlerimi 
yaşayaınazdını. ,Ölüm, öHiın ... "naralarını 
haykıran cellatların seslerini unutamazdım. 
Hep üşürdüm. Bağucu Temmuz günlerinde 
de ısınanıazdım. Madınıak'ın ateşi ancak 
beni ısıtabilirdi. Karanlıkları aydınlatmak, 
Soğuk kış gecelerinde ısınınak için 
insanlara derin bir umut beslsrdiın. Bütün 
unıutlarınıın yanışını gördüm. Yaşamanın 
anlamı olabilirmi? .. 
Susuyonını. Söyleyecek sözcük 

bulamıyorum. İnsanlığ_ıınızın, uımıtlanını
zın yanışını beraberce izledik. Küllerin 
ardından ağladı k. Her ağlayışınıızla beraber 
küçüldük. Öfkemizi içimize gömdük. 
Nefrctinıizi, k inimizi onlar kadar yüksek 
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sesle haykıramadık. Haykıramazdık. Her 
yanan canla birlikte, her öldürdüğümüz 
yürekle birlikte bizden bir parçanın 
cksildigini biliyorduk. Kıyım günlerinin 
ardından, bu günlere zemin hazırlayan 
kimilerinin iki yüzlülüğünü, sahte 
ağlayışlarını, sızianışiarını gördük. 
Kahrolduk ... 

-Biliyonı1tısun, en çok neye üzülüyorum? 
Ölüme ... 
-Hayır, annemin umutsuz yakarışiarı na, 

yürek parçalayan inlcyişlerine, Asaf, Asar 
diye sayıklaınalarına, gece yarısı 

yatağından sıçrayarak ,ölmedi, ölmedi" 
diye nıırıldanışına, yavrusunu yitiren ana 
yüreğinin kararmasına, yaşama sevincini 
yitirişine ... Üzülüyorum. Ve korkuyorum. 
Umutsuz bedenine son vcreceğindcn, 
yanıma uzanmak, bana dokunmak, 
cllcriındcn tutmak için acele etmesinden 
korkuyorum. 

Senin için hep kaygılanır, üzülürdü. Senin 
özgür seçimini anlayaınadı. Değerlere 
boşvcrmişliğini kavrayaınadı. Asi, isyankar 
ruhunu sakinlcştircınedi ... 

-En çok neyi özlediın biliyonnusun? Elini 
ağzına götürüyor sus işareti yapıyor. 
Sessizliği ... Jssız bir adada başımı annemin 
göğsüne koyarak, derin, soluksuz 
uyunıayı. .. Kuşların ötüşüni.i, hafif esen 
rüzgarla dalların, yaprakların çıkardığı 

hışıı1ıları ... 
Tuhaf ! Sonsuzluk yolculuğunda derin, 

soluksuz uyku. Sen, kötü bir düş 
görüyorsun. Birileri bunun gerçek 
olmadığını sana söylemeli. .. Sızlayan 
yaraların, yaralı yüreğin, bütün bunlar 
karabasan değil, gerçek diyorum ... 

-Hayır, yüreğim her an tutuşnıaya hazır 
bir kömür. Yüreğimizin bu acıya dayanınası 
için çelikten olması gerekir. 

-ıv-

Bukadar acele ctmcmcliydin Bay 
,karika-turist". Bembeyaz gülüşi.in, çok 
desenli gönıleklcrin, fötr şapkan. 

arkadaşlarından bazılarının "Bay saka!" 
diye takıldığı sen, çok acele ettin. 
Karikatürlcrin, o çok sevdiğİlı "Deve 
kuşlar"' ın bant karikatür olacak, adınıda 

"A-SAFCA" koyaeaktın. 
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-Arada ölüm düşleri görürdüm. Acayip 
ölümler düşünürdüm. Bir kış günü, yanıma 
votkalar, kanyaklar alıp, bir dağın yüksek 
tepesine çıkıyorum. Orada saatlerce 
içi yorum, sızıyoruııı. Üstüıne yağan karlar, 
bedenimi kapatıyor. Böylelikle karlar 
eridiğinde cesediııı bozulmamış olarak 
kalıyor. 

Neden, en tepede bu işi yapıyorsun. 

Dağın eteklerinde yap şu işi ... Heın bizleri 
hemde kendini yonııaıııış olursun diyorum. 

-İtiraz ediyor. Bırakmadılar. Ölümün 
seçiminide bize bırakmadılar, diyor 
nıalıçup, ürkek bir ifadeyle ... 

Behçet'in dizelerini mırıldanıyor ... 
,Çünkü beyaz bir gemidir 
ölüm 
siyah denizierin hep 
çağırdığı 

batık bir gemi 
sönmüş yıldızlar gibidir. 
Yitik adreslere benzer 
ölüm 
Yanık otlar gibi 
Sen bu şiiri okurken ben 
belki başka bir şehirde 
ölürüm." 

Yaşanı fırtınalı bir yolculuktur. Ölümün 
nereden, nezanıan geleceğini kestirmek 
mtimkün değil. Sakin başlayan bir gemi 
yolculuğunuıı, fırtına sonrası alabora 
olmasını herLaman bekleyenıeyiz. Ancak, 
toplumsal sorunlara duyarsız kalamayız. 
Bunun için kendimizi sorgulaınalı, 

döııüştürebilıneliyiz. Fırtınalı yaşaınınıızı 

sakinleştirmek için kendimize ateş 

edebilnıeliyiz. 

-Haklısın. Biz, kendimizi eleştirnıesini, 
sorgulamasını becereıniyonız. Bundan 
hoşlanınıyoruzda ... Yeni arayışlara girıııeli, 
değişiklikleri yakalanıalı, uınudunıuzu 

yitiııııcmcliyiz.Duygulanınızla yaşamasını 

bilıneli ... Katı kuralları, tabuları, eskimiş 

gdcnekleri fazla uınursanıaınalı. .. 
Değiştirnıeli .. 
Konuşmaya ara verirsek onu, yitircceğim 

korkusunu taşıyorum. Ara sıra gelip 
beninıle dertleşnıesini, geçmişten, 

gelecekten bahsctmesini, rahatlaınasını, 
sükuneti yakalamasını söylüyorum. 
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Görüntüsü aniden kayboluyor. 
Bu kadar sakin bir düş görmenin 

~aşkınlığını, uzun bir süre. üzerimden 
atamadım. 

-V-
Cuma akşamı spikcrin ,Madıınak 

otelindeki yangında aralarında sanatçıların 
ve yazarlannda bulunduğu çok sayıda kişi 
yanarak veya boğularak öldü ... ''sözlerinden 
sonra düşmü görüyorum, uyanıkınıyıın 

diye uzun süre kararsız kaldım. Donduın. 

bu kara lekenin izlerini uzun süre silenıcz. 
Haykırı~ları ve çığlıkları unutanıaz ... Sonra 
ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Zafer ve 
ölüm sessizliği ... Geriye alev alev yanan bir 
otel, mide bulandıran yanık ct kokuları 
kalmıştı. Alevlerden ve yıkıntılardan insan 
cesetleri çıkartıldı. Arabalar onları bir 
yerlere ta:;;ıdılar. Ancak nereye? .. Morg üst 
üste yığılınış ccsctlerlc dolmuştu. Temmuz 
sıcağında birazdan kar yada yağmur yağsa ... 
Bizlere mezar olan bu kentten ayak izleriın 

Bedenime inme indi sandıın.Kızdım, .----------:-------------, 
öfkelendiın ve utandım. Ayrıntıları 
daha sonr_a öğrcndiğinıde bedenimin ve 
ruhuınun yandığını, her şeyinıle yok 
olduğumu, y;:ışanıın anlamsızlığını 

gördüm. Ölenleri tanımıyordum. 
Tanımaında gerckıniyordu. Yanan 
bendinı. Boğulan bendiın. Aydınlık 

özleminı, umutlu yarınlarını, 

beklcntilcrinı, scvinçlcrim, 
coşkularını küller arasında yandı. 
Ölenlerin isimleri sayılıyor. Asım 
Bczirci, Bchçct Aysan, AsafKoçak .... 
sonrakileri duynıuyorum. Duymakta 

istemiyorum. Beyni m bedenime hakim ~::::::~~ı:~~ç, 
olmuyor. Çocukluğumun us lu, 1 ----'""'11 
gençligimin asi ruhltı yüreği yoktu 
artık ... Daha dün slayt gösterisini 
yaparken çocuklar gibi şen, gülcç yüzü 
gözlerimin önünde ... Alcvlcre, 
fırtınalara dayanan yüreği dumanlara 
yenik di.işti.i. Ağlamak istiyorum. Göz 
yaşlarıının bir ırmak gibi akmasını, 
alevleri söndürınesini ... Kameraları n L _____________ :rı._L.tı.Q.. ___ _j 

önünde fütursuzca bağıran ,Yahın la, 
yalı ın~, diyen yüreği kömürleşmiş canileri 
çekip almak, düdcnlerc boşaltmak 
istiyorum. Dayanılmaz acılar içerisindcyiııı. 
Alevleri otelin içerisine sürükksin diye 
Allalı·a yada ri.izgara yalvaran canilerin 
dünyasında yaşamaktan ürperiyonım. 

"iv1üşteki sürekli su içiyor; ağız kuruması 
yalan söyledigine işarettir." Diyen bir 
savunnıanla aynı havayı teneffüs ettiğim 
için kendime dinmeyen bir öfke duydum. 
l-l alende duyuyonıın ... 
Karanlık ve dumandan göz gözü 

görmüyordu. Dışarıda kan ve ölüm 
haykınşları, içeride umut çığlıkları ... Sivas, 

silinse ... Adınıda silse. bir fırtına bu 
kentin ... Hızır Paşalara, Kuyucu Yusuf 
Paşalara, toplu kıyım ,günıhu, cklcnsc ... 
Varsın onların olsun kent ... Bizlcrin 
yaratacağı onlarca, yüzlerce, binlerce, 
milyonlarca kentimiz ... Kan, göz yaşı ve 
ölüme meydan okuyan; şcnliklcrin. 

şölenierin hiç eksilmediği. mızıkalann, 

czgilcrin, şiirlerin hiç susınadıgı glizcl 
kcntkriınizlc boğacagız onları ... 

Uzun, ince bir yoldan yorgun geldiler. 
Umut getirdiler. Çantalarında kitaplar, 
çizgiler, ezgiler, bağlaınalar. ınızıkalar, 

gönüllerinck sevgi vardı. Yürekleri 
tertemiz, karalarbağlaınamıştı. Kalemlerini 
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sivriltip, denklanşörlerini bastılar. 

Umutları, yarınları çizccck, rcsıncdccek

lcrdi. Kılıcı, kibriti, çakmağı tanınıarnış
lardı. Hoşgörüyü de unutmaınışlardı. 

-VJ-
Artık kin tutacağım. Kendime 

yakı!;itıramazdıın kini ... Ve hiç bir insana. 
Ancak, artık kin tutacağım. Başka türlü 
ayakta kalmaya imkan yok. Kuduran 
ruhlara ... Çünkü, onlar yaşamın ve yeni 
yaşanılar kumunın bilgisini inkar ettiler. 
Onlar cehcnneıni buraya taşıdılar. 

Yaşadığımız dünyada cenneti var etmek ise 
bize düşer. O, bizim işimiz ... Çünkü biz 
insanız ... Kalhimdeki keder bağazımda 
düğümleniyor. Gözlerim ıslak, kalbiın 

kırık. Bir onursuzluk damgası daha yedik, 
ateşle ve dumanla. Karanlıklara karşı 
çıkmanıız için her evden birisinin ateşe 
atılması dumanla boğulması ını gerekir? 
Aklımız ve yüreğimiz bize bu kadar mı 
yabancılaştı? Ölüm sahnelerine alıştırılan 
beynimiz artık ,tepki, bile duymuyor. 
Canların diri diri yakılınasına, boğulmasına 
öfke bile duyamaz hale getiri Id ik. Sessizce 
sıranın bize gelmesini bekliyoruz. 
,,Şairlerin'', ,,yazarların··, ,,politikacıların·· 

cellatlaştığı yerlerde önüne geçemezsiniz 
yakılmanın, boğulmanın ... Çünkü, kendi 
ölümümü, ölümleriınizi görüyorum. Garip 
bir boşluk içimi kaplamış. 
Düşlerime giriyorsun. "Protez" 

sakalların, bem beyaz dişlerinlc ... Kızgın, 
öfkeli ve küskün ... Yolları ayrılmışların 
terkcdilnıişliğini yaşıyorsun ... Yalnız, 
yoksul yaşamının unutulmasından 

ürküyorsun.. Seninle bütün konuşma 
çabalarıını kayıtsızca geri çeviriyorsun. 
Oradada mutlu değilsin, engel oluyorlar ... 
"Deve kuşlarını" bitirmcnc, mızıkanı 

çalınana ... 
Sanatta yeni arayışların peşindcydin. Var 

olanla yetinmck, senin anlayışına aykı
rıydı. Çizgileri tiyatro! bir gösteriyle 
sunmanın düşünü kuruyordun. Böylelikle 
mutsuzluklarını gidemıek, yalııızlıklarını 

paylaşmak aınacındaydın. Hiç bir zaman 
seni mutlu ve huzurlu görmedim. Hep 
kaygılı ve sıkıntılıydın. Acılar içinde 
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kıvranan bedenin sürekli yalnızdı. 

,İnıamlarla, müdürlerle başın hep belada 
oldu. Kanunları, tüzükkri, yönetmen
likleri, ders programlarını, müfredatları, 

müfettişierin sorgulayıcı bakışlarını, zil 
seslerini hiç sevmezdin." Özgürce 
dolaşmak, kır çiçekleriyle konuşmak, 
çizgilerin le deı11eşnıek en büyük özlemi ndi. 
Bu özlemini sonsuza dek göreceksin. 
Ancak, onlar ,deve kuşlarının" sonunu 
görmeye dayanaınayacaklar. Montunun 
cebinde taşıdığın ınızıkanla Ankara 
Caddelerinin kalabalığına aldırmaksızın 
dertleşirdin. Uınurunda ını dünya? .. "Büyük 
Simbad" adlı kısa metraj lı filmdeki yarım 
dakikalık rolünü ne çok sevıniştin, 

sevinnıiştin. Bu ro lde kendini-mi, ülkedeki 
delileri mi oynadın, anlatma-na fırsat 

vermediler. 
Belküfe kısacık ömrünün sorularını 

kendinde anyordun. Deli dolu yaşanııııın 
sorularına yayınlanımıınış ,.Fırtına" isimli 
yazında sende yanıtlar arıyordun. Boynunu 
eğen bakışları neden bu kadar hüzünlü? 
Neden bu kadar güzel bir dili var? Neden 
bu kadar candan konuşuyor ömrü kısa 
kelcbcklerle? Neden bu kadar delidolu, 
sevimli? Neden bu kadar sevgiye çağıran 
bir gülüıııseyişi var? Neden birilerinin 
dizinde uyuma yı, ağlamayı istiyor? Neden 
küstüğündc güzelliğine bir o kadar güzellik 
katıyor? Neden herkes gibi olmuyor? Neden 
bazen ıssız köşelerde acı çekiyor? .. 

Bu bir son söz değil... Yazıyı, seninle 
birlikte yakılan Metin'in dizeleriyle 
kapatıyonım. 

,.Gördün yaşarken v:ıdcsiz 
ölümümü 
ördümdc JJmek Jlmr:k 
sırtıma gı)~emcdim 

ömrümü. ·· 

EMJN SALMAN 

30-05-1997 /KJRŞEHİR 
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'c. 1 

YABANCI BiR ARAŞTlRMAClNlN KALEMiYLE 
CiHANBEYLi, YUNAK VE HAYMANA KÜRTLERi 

Nuıı ATEş 

Alınan asıllı 1-lerıııann \Venzel bundan 

yaklaşık 60 yıl önce Anadolunun iç 

kesimlerine bizzat gitmiş ve o bölgenin 

bozkır coğrafyası ve nüfus yerleşimi 
hakkında araştırma yapmış. \Vcnzcl'in 

araştırması, .. Forschungen in İnncranato

Lien 2. Die Stcppc als Lcbensraum, adıyla, 

193Tdc Kicl Universitcsi-Cografya 

Fakültesinin yayını olarak basılır. \Vcnzel, 

bu eserinde, diger etnik toplulukların 
(Türkmen, Yörük, Tatar vs.) yanısıra, 

bölgede yaşayan Küı1leıin durumuna ilişkin 

olarakta gözlem ve tesbitlerde bulunmuş ve 

kitabın 5-6 sayfalık bir bölümünü buna 

ayımıış. 

OrtaAnadolu Kürt topluluğunun tarihini, 
sosyal ve kültürel yaşamlarını aydınlat

nıaya yönelik kaynak birikimi yaratınaya 

olan gereksinim biliniyor. Bu birikime' katkı 

olması dtisüncesiyk aşağıda Wenzcl'iıı adı 

geçen eserinden bölge kürtlerine (Konya ve 

Ankara) ilişkin Türkçe çevirisini sunuya

rum. Burada, sözü \Venzc\' c bırakmadan 

önce, bir kaç noktaya değinmektc yarar 

görüyorum. 
Bir kere, ilke olarak, yazan kim olursa 

olsun, bu ve benzeri araştınııa, inceleme ve 

gözlem temelindeki ürünleri irdclerken, 

kuşkulu bakmayı temel almak en iyi bir 

yaklaşım biçimidir. Gerek geçmişte, 

gerekse günümüzde bu tür ürünlerin, hem 
ürün sahibinin mensup olduğu devletin, 

hem de sözkonusu araştırma başka bir 

ülkede yapılmışsa, o ülke devletinin 
yönlendiriciliğinde olabileceğini vı.:: de 
yazann subjektif ve taratlı olabileceğini 

hesaba katmak gcreki~lor. 

Yabancı bir araşumıacının herhangi bir 

ülke veya halk üzerine ilginç tcsbith.-~rdc 

~ ... ,.-•• h:. U...~,·.-,;.,"-~·· ·~·•~n ,,, c"··''"'''"' c
"<•~•·;•:;><J~- .,~.·::ı ~"'"•'"· ı·. w~" ' ,.,ı ı; '•'<·!•,.,;~,., 

~~,j \)L ,,,.,! 

Forsd1ungen in fnneranclolien 

IL 
Die Step pc als Lebensruum 

bulunduğu, hatta o ülkeye mensup 

araştımıacıların gözünden kaçan yanları 

ortaya çıkardığı sıkca görülür. Ama, aynı 

araştınnacının yabancı oluşu, dil bilmeyi.~i 

gibi nedenlerden dolayı, bazen de abartılı, 

yanlış ve yüzeysel tesbit ve gözlemlerde 

bulunduğu da göıiilen bir durumdur. 

Yaptığım bu açıklamalarla bağlantılı ola

rak ve örnek teşkil etsin diye, \Venzel'iıı 

bölge kürtlerine ilişkin bazı tesbit ve 

gözlemlerine değinmek istiyorum. 

ÖR~EK BlR: 

\Vcnzcl, bundan 60 yıl öncesi için, bölge 

kürtlerinden erkeklerin tümünün Türkçe 

diline hakim olduklarını ileri sürüyor. 

Verilere dayanmayan bu iddia doğru değil. 

Ömeğin benim gözlemlerime göre (Kulu, 

Cihanbey li yöreleri için) 1960-1 970' li 
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- Yunak, 1930'fu yılfar 

yıllara kadar Türkçe diline hakim olan 
erkekler azınlık teşkil ediyordu. Türkç-e 
bilen kadın sayısı ise parınakla gösterilccek 
kadar azdı. \Vcıızel'in gözlcıni, o dönem 
için dogru dcgildi, ancak günümüz için 
doğru sayılabilir. 

ÖH!'\EK IKI: 

H ·C n L d 'in Pe !TO! ·am ak t :ırcii jj1, JJ:ı ym:m:ı 
Kılrı/crini ·:~·o..ı-guncu çete .. biçimindeki 
t:mmıl:un:ıs1, geneli ~~~erdijji için doğru 
değ!l. Osm:ın!J döneminde ve Cumhuri
yetin ilk yJ!/;mnda göriilen çctcc!lik s:u/ece 
1-!:ıym:m:ıy:ı özgü dcjjildi. Diğer y:md:m, 
çetcci!Jk o dönemde. günümüzdeki gibi 
ncg:ui[ içerikli yüklü olmaylfJ, devletin 
b:ıskJsm:ı, yoksullujj:ı .. ·ıjj1r vergi ve asker/1k 
.küllf:tlerinc k:u~.;;ı so.~yal bir h.·pki~Vi ve 
b:ı).,·k;ı/dJnyi if.:ıde edJ~vordu. 

Örnek üç: 
H{·nzel'Jiı y1iıc: Perrol ':ı <J!J!l:J bulun:ımk, 

çizdiği Kürt !JjJlemc!eride gerçeği 

y.·1J1.'}J/mJyOI: ıVenLd de dönemindeki pek 
çok :ır:ıştinıwcJ gibi, 1rkl:ın bJ~volojik 

fiziksel temelde uwml:ıy:w ı'c tek tipe 
indirgcycn bilim dJŞJ bir y:ıkl:ışnnd:ı 
bulunuyor. Bir kere ne Kürt lerde. ne de 
b:ışk:ı nullc!lcrdc !ıonuy'cn \-'C tek ojJ 1iıs:m 
yokllu: Wi:~nzd 'in çizdigi iki Kürr njJi 
:ıra.~·md:ı ı~c (hşmdtı k:ıl:ın d:ılw yüzk'rcc, 
bıiılcrcc Kün lijJi bulunuyOJ: lşliı gerçeği 
şu ki her top!umd:J her bire)~ kendi b:ışm:ı 
bir ojJ o/u~.,·wruyor. 
Şimdi sözü \Vcnzcl' c bırakıyorum. 
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HERMANN W EN ZEL 

Kürtler bu bölgede toplu bir halde 
yaşıyorlar. Bu bölge ikoııya bozkırlarının 
kuzey ve batı kenarları, Emirdağı etek leri, 
Haymana ile sınır teşkil eden dağlık 
alanl:lrdan olu~uyor. Kürtler bugün 
Akşehire bağlı Yunak, inevi ve ona bağlı 
Sülüklü, Yeniccoba, Reşadiye halkının 
çoğ_unluğunu oluşturuyor. Yunak ve Stilüklü 
Cihanbey li (C:mbegmı) aşiretine ait olup, 
daha önce Cihanbcyli- Hatırlıda toplanmış 

bulunuyorlardı. 

Doğu grubunu, Espikeşan aşiretine men
sup alanlar oluştunıyor. Bir ara Cihan
bcyli'yc sonra Kadınhanı'na bağlı olan 
i nevi idari ıncrkczlcriydi . 

Cihanbey'li olarak da adlandırılan i nevi, 
Yunak Kürt yerleşimleri hariç tüm Konya 
Kürtlerini kapsıyordu. Bu bölgenin dışında 
kalan Kürtler. Ankara'nın güneyindeki 
Haymana ve Kızılırmak ilc Tuzgölü 
arasında kalan Koçhisar (Şerefli Koçhisar 
çn.)da çoğunluğu oluşturuyorlar. 1880 
yılına kadar Küıilcr bu bölgede bağımsız 
bir konuındaydılar. 1-Iüküınete vergi 
vermiyorlardı.( l) 

Perrot'a göre Haymana Kürtleri, 
kom~uları olan Türkleri, Ermenikri vs. 
Baskı ve korku altında tutan soyguncu 
çcteydilcr. Hükümet bile onlara 
yakla~nıaktan çckiniyordu (2). Onların 
vatanlarını batı Persya da aramal ı. Oradan, 
belki daha Persler zamanında Kürdistan'a 
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dağılmış olabilirler(3). Kürdistan 'dan Türk 
göçü esnasında ve akabindeki süreç içinde 
Kızılınnak'ı geçerek batıya gelmiş ler. 

Batı grubu, Konya vilayetinin kuzey
batısındaki ve Haymana'nın Kürt aşiret
lerinden oluşuyor. Perrot, Haymana' da 
sorduğu kişilerden, babalarının, atababa
larının bu bölgede oturdukları biçiminde 
cevaplar alır(4). Bu Küı1ler arasında sık sık, 
Perret'un (5) Karaönıerli Küı1ler hakkında 
tarif ettiği, soylu tipiere rastlamak mümkün. 

PeıTot bu tipi şöyk: tarif ediyor; Büyük, 
kara, canlı öne çıkık gözlü kibar ve uzun 
burun! u, güzel ve ince d udak lı, ki bar yüzlü, 
yay kaşlı, kara ve dik sakallı. Bu tipin 
yanısıra, diger yerli halk gruplarıyla karışı
mın sonucu, sıkça şu tipc de rastlamak 
mümkün: Kaba ve geniş yüzlü, büyük 
burunlu, kalın dudaklı.. 

Kürtler, açıkca görüldüğü gibi, üstün ve 
yüksek kültürleri sayesinde yanıbaşında 
bozkırlarda yaşayan göçebe çoban 
topluluklaıı, önıeğ_in Türkmen ve Yörüklcri 
asimile etmişler. Kürtleri, ke-sinlikle göçebe 
çoban topluluğu olarak tanımlamak doğru 
değil. İçlerinden bazı grupların buna 
yönelmiş olması bunu dcğiştimıcz. Herş
eye rağmen, Haymana, Yunak, ve 
Cihanbeyli Kürtleri yerleşik hayvan 
yetiştiricisidirler. Onlar ilk çağdan bu yana 
geçerli Angora keçisini yetiştimıc sanatını 
devralmış bulunuyor. Ve bunu, başka çoban 
uğraşılı halkiara öğretiyorlar. Keçi 
yetiştirme sanatı hiçbir toplulukta 
kürtlerdeki gibi yüksek bir yere sahip 
değildir. Türknıenkrin bu sanatı geliştirdiği 
ya da devraldığı savına karşı en güçlü kanıt 
budur. Bu satırların yazarı, bu konuda 
Ranısay'ın Angora keçisinin kökeni 
konusundaki görüşkrini paylaşıyor.(6) 

Küı1lcr dillerini, ahlak ve adetlerini yakın 
geçmişe kadar inatla korumuş lar. 

Aileler, çocuklar evienelikten sonra da 
dağıimam ış, birtek olmuşlar. Büyük hayvan 
sürülerinin bakımı oldukça kalabalık bir 
yardımcı iş gücünü gercktiriyordu. Erkek 
çocuklar, hizmetcileric birlikte, cins, 
cinsiyet ve yaş gruplarına göre bölünmüş 
olan siiriilcrin bakımını üstll:niyor. Aile 
reisi, tüm işlerin denetiminde sonııııluluk 

4., 

~ 
Ahır <, 

~ 

~S.W5J 

o 

~ 
Direk 

.~ li n,rek 

H. Wensel: Kürt evi'nin temel yapiSI 

alıyor ve büyük şehirlerde yün ve hayvan 
satışını yürütüyor. 
Tarımın gelişmesiyle birlikte ve sürü 

sayısındaki düşüş olması sonucu biiyük 
ailelerde çözülme başlamış, evli erkek 
çocuklar aileden ayrılıp, artık kendi 
başlarına iş güç sahibi olmaya yönelmiş. 
Eskiden, dışa kapalı bir yaşam biçimi 
sürdüren Kürtler, şimdi dışa açılmış, onlarla 
Türkmen ve Çerkezler arasında evliliklerde 
nonnal bir durum haline gelmiş bulunuyor. 

Varlıklı aileler, erkek çocuklarını Konya 
ve diğer şehirlerdeki yüksek okullanı 
gönderiyor ve memur olmaya, askeriyede 
görev yapmaya yöneliyorlar. Tüm erkekler 
Türkçe diline hakim bulunuyor, kadınlarda 
ise durum kısmen böyle. 
Yakın geçmişe kadar Küı1lerin ekonomik 

uğraşları, 19. Yüzyılda seyyahlann tasvir 
ettiği biçimdeydi. Perrot {7) Haymana 
Kürtlerinin yerleşik olduğunu, cv ve 
çadırıara sahip bulunduklarını belirtiyor. 
Onlar dağlık yaylalara artık gitmiyor, 
Haziran ortalarıyla Eylül ayına kadar 
çadırlarını kışlık köylerinin yanıbaşlarında 
kuruyorlar. Tarını ugraşı ikinci sırada yer 
alıyor, üretilen arpa ve bugday ailenin 
ihtiyacını ancak karşılıyor. Onlar, at, deve, 
koyun ve keçi gibi hayvanıara sahip 
bulunuyordu. Biiyük koyun sürülcri, o 
dönemde kesim için İstanbul, İzmir ve 
Trabzona kadar götürülüyordu. Gelirleri 
hayvan satımından, yün satımı ve yük 
taşınıada kullanılan develerden oluşuyordu. 
Haınilton'un (S) onların, köylerde 

olllrnıadıkları iddiası. en azından Haymana 
ve Konya Kürtleri için, Perrat Tşihatşefve 
diğerlerinin gözlemlerine göre dogru 
değildir. 

Büyük sürülcrle, köyün arazisi dışına 
yönelik dolaşınılar genelde yapılınıyordu. 
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N Köyümüzün bir de/isi, X ale Küto (1970) 

Tşihatşerin (9) verdiği bilgilere göre sadece 
Çeltik( akgöl'ün batısı) yöresindeki 
Kürtlerin, Emirdağına çıkmadan önce 
köyün çevresinde çadır kuruyorlarm ış. 

Kürt köyleri, yerleşim biçimi ve mimari 
açıdan ilk bakışta Türk köylerinden 
üırklılıklar gösteriyor. Ev ler birbirinden far
klı ve oldukça uzak mesafede aralarında 
hayvan sürülerinin geçişini sağlıyacak bir 
biçimde duruyor. 

Kürt evi, genelde, içinde insan ve 
hayvanın aynı çatı altında barındığı bir 
bütünlük sergiliyor. Bir başka deyişle, at ve 
sığır cinsinden hayvanlarla, insanlar 
arasında paylaşılmış oluyor. Koyun ve keçi 
sürüleri ise, onlara has ve köyün dışında 
bulunan barınaklarda tutuluyor. Develer ise, 
genelde dış ulaşımda kullanıldıkları için, ya 
yoldadırlar, ya da otlakta bulunu-yorlar. 

Evlerin temel itibariyle mimarisi kare 
veya geniş dikdöngen biçimindedir. Buna 
karşın, Türk evleri dar dikdörtucn 
biçimindedir. Dış duvarlar, kesiln~iş
yontulmuş taşlardan oluşuyor. Ön cephe 
duvarı nda. içinden bir atın zor geçebileceği 
büyüklüktc bir kapı bulunuyo; Pencerel~r 
hem sayı olarak az, hem de evin iç 
bölümlerini güçlükle aydınlatabilecek 
küçiiklüktedir. Evin iç bölümünde bir ara 
duvar, oturma yeri ilc ahırlık olan bölümünü 
birbirinden ayırıyor. Yayla evleridc ayni 
modele göre yapılmış. İç bölümler ara 
kapılarla ayrılın~ıınış. 

Kışlık evlcr daha donanımlı. Oturma 
bölümünde divan bulunuyor, pencereler 
caınlı, ara :-;alon ve odaların kapıları 
bulunuyor. Çatı /dam, k iriş, üstü kamış ve 
toprakla önülü ve arkaya doğru hafif eğik 
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bir vaziyettedir. Daının üstünde 
kışlık için gerekli olan ot ve sap 
yığınakları bulunu-yor. Evin yan 
tarafına bitişik, alçak havlu ile 
çevrili ahır bulunuyor. Kışın 
hayv~nlar burada banndınlıyor. 
Varlıklı olan ailelerin oturma 
evleri ile ambar ve ahırlıklan 
birbirinden ayrı olarak 
bulunuyor. Yine, misafirlerine 
(misafir odasına) sıkca 

rastlamak mümkün. Bura da 
evin zenginliğini oluşturan eşyalar 

bulundunıluyor. Kapı eşiği, kapı ve pencere 
çerçeveleri ve köşe taşlan Emıcni menner 
ustalarının elleriyle yapılmış. Taban değerli 
halılarla döşenmiş. Yatak yüzk:ri en kaliteli 
Bursa ipeğinden yapılmış. Kahve nıutvağı 
misafir odasından ayrı bulunuyor. Her ev 
kendi başına, soygunculara ve kışın sürü 
halinde ziyarete gelen kurtlara karşı 
mükemmel korunabilen bir şatoyu 

andırıyor. 

Köylcrin biçimsiz ve virane olan dış 
görünüşü, bahçe ve ağaçların olmamayışı
yla daha da belirginleşiyor. Sulama olanağı 
bulunan yerlerde bahçeler var. Mesela, 
Ortakışla ve Hacıömeroğlu yerleşimlerinde 
eski ve güzel dut, kayısı, kiraz ve büyük 
meşe agaçlarına sahip bahcı.:Jer kurulmuş. 
Ycicı.:obanın 13 bahçesinden hemen hepsi 
daimi olarak köyde kalan memur ve 
zenaatla uğraşan kişilere ait. Si.ilüklü, 
1-latırlı, Hacıömeroğlu ve diğer yöreler 
sulama olanağı bulunmadığı halde, üzüm 
bağiarına sahipler. 

Dipnotkır! K:ıvnak 

(ı) \V Ram.o;;ay: Intı:nnı*turc ofR:ıccs .. S. 393 
(2) Ci. Pcnuı: Lcs Koucrdı::s ... S. 630 
(3) Enzyklpadic des Islam. S. ı 2ı2 

(4) Malth:ı: in Kiq:ıeııs Mcmoir. S. 54 
(5) i\·1oltkc: BıidC übcr Zust-:;ndc .. , S. 232 
(6) G. Pcn·ot: lcs kourdcs, S.6 ı 3 
(7) G Perrol :L~:; Kourdcs, S.609 
(S) \V .:-...ı. Ranısay :Asıanıc Ekmcnl'>, 1927,5.2%'97 
(9) Ci.PcıTot: Lcs kourdc:; ... S. 6 ı 3-17 
(ı O) \V. Haınilton :Rcıscn in kleması en 2. S 2ı3/14 
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BiR TÜRK MEMURUN GÖZÜYLE 

HAYMANA KÜRTLERi 

Kendi g~çnıişleri; tarihleri, sözlü veya yazılı 

edebiyatları vs. hakında bilgi sahibi olmaya 1--:::;;;C"~-""' 

kalkışıldığında, zorluklarla karşılaşmak bir nevi 

Kürtlerin kaderi olmuş. Bunu, Kürtleri boyunduruğu 

altına alıp eritmck, asimile etmek isteyen ülkeler, ki 

özellikle de Türk devleti tarafından biltil sistematik 

bir devlet politikası olarak uygulandığını, yasaklanan 

Klirtçe dilinden, değiştirilen kliıtçe köy isimlerinden O((QR:···.·/ n ı CVOJ 
ve en önemlisi de tümden varlığı inkar edilen halk; U\W ;;;;;> 
Küıtlcrden anlıyoruz ... Orta Anadolu Kürtleri hakında 
araştırma yapmaya kalkıştığıınızda kaynak bulmada L-------------' 
bir çok zorlukla karşılaşmaktayız. Bu zorlukların nerdt.!n kaynaklandığını tekrar etmeye 

gerek yok. Ancak, bulduğumuz kaynaklarise bu zorluklarla km.şılaşmanıızın gerekçelerini 

de beraberinde getirmektedir. Ömeğin 1938 -40 yılları arasında Haymana ovasında sağlık 

memuru olarak çalışanAdem Gürdere isimli bir Türk, bu zaman zarfındaki hatıralarını 

Tc:zck Kokusu isimli küçük bir el bröşürünü andıran kitapçıkta toplamış. 

Bu kitapçıkta Haymana köylerinde geçirdiği günlerini anlatırken, çok ilginç bilgileri 

bizlere aktannaktadır. Ömeğin ağalık sisteminin daha işlevsel olarak yürüdligü, kadınların 

tümünün ve erkeklerinin yüzde doksanının okuımı yazmalarının olmadığı köylerin 

varlığında söz edilmesi ve insanların kendi kökenieri ile ilgili bilgi sahibi olmaları 

belirlemesini yapmış olması bizler için önem arz etmektedir. Ayrıca, yine bu kitapçıkta 

Oı1a Anadolu Kürtlerinin Türkleştirilmesi için .,misyoner'' olarak bu bölge köylerine 

gönderilen öğretmenler, sağlık memurlan ve imanılar hakında da bilgi verilmektedir. 

Asimile yani Türkleşitrınenin nasıl yapıldığı ve bir nevi burda Kürdistandaki Kürtlerin 

asimile edilmesine de tecürbe kazanıldığı sezinilnıektedir. Bu kitapçıkta Bunısuz 

(Burunsuz) köyünde öğretmenlik yapan Erzurumlu Cc!§.l bey için söylenenler bir nevi 

dönemin Mustatlı Kemal Türkiyesinin Küı1 politakasını çok açıkça bizlere aktaıınaktadır, 

:''Buııısuz (Burunsuz) Köyün' n ün şansı olsa gerek, eneıjik, çalışkan ErLurunılu Cel<il bey 

adında birde öğretmenleri vardı. Köylülerle kaynaşmış, dedikodudan uzak, milli hikayeler, 

tarih, tarihi konulu kahramanlıklan her fırsatta köylliye anlatmış, köylüyc iyiden iyiye 

nüfuz etmiş, hamur gibi istediği gibi onları yoğurınasını bilmişti." deniliyor. Söylenenler 

ilginç degil mi? 

Bu nedenle eldeki kitapçığı olduğu gibi yayınlanıayı doğru bulduğum için, ınlimklin 

olduğunca diline, cümle kuruluşlarına ve iınlfı. kurallarına dokunmamaya özen gösterdim. 

Dizi halinde yayınlanacak olan bu kitapçığın 1938 - 40 yılları arasında 1 l 8 köye sahip 

olan Haymana Künlcrini ve en önemliside o dönemin Orta Anadolu Kün\crinin sosyal, 

kültürel ve iktisadi konumlarını daha iyi tanımaımza yardım edecegi düşüncesiyle siz 

okurlanı sunarken, bu kaynak kitapçığı amcası Avukat Ahmet Fevzi beyin :;;:ahsi 

kitaplığından tedarik edip bizlere ulaştıran Bulduk köylü sayın Avukat Levent Kanat'a 

teşekkür ediyorum. 
HACI ERDOGAN 
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TEZEK KOKUSU 
Tc zek kokusu adını verdiğim bu kitap ne bir roman ve nede bir hikayedir. 1938- 1940 yıllan 
arasında sağlık işlerinde çalıştığını zamana ait lıüıır:ıl:ırıından meydana gelmiştir. 
Ne kimseyi yiğirdiın ve ne de bir kimsenin mcthini ettim. Bunlardan tamamen çekinilerek 
yazılmıştır. Bu yalnız köyün hikaycsidir. İçinde yaşadık!arımın ve gördüklerimin naklinden 
ib~ucttir. 

Bazı köylerden bahsederken kişi isimk-rinde değişiklik olmuştur. Köy ve köyiii deyince: 
onun gizliliklerinin içine bir parçacık girdiniz ıni? Nice nice gerçekler var yazılacak. 
Benim yazdıklarım, HAYMANA yayiasma ait küçük bir hatıracık tır. 

TEZEK KOKUSU 

G eniş ve uzun bir vadi, gözünün 
alabil-diği yerler yemycşildi. 

'adi nin üstü koskoca I'v1angaldağ. 
Yarı yüksekliğinden doruğuna kadar sis ve 
duman, dağın doruğunu görebilmek 
nıün1klin değildi dumandan. 

Bu dağın küçük bir girintisine sıkışmış 
köyelik 15-20 hane banndırıyordu. Dağın 
dunıanlarıyla tam tezat ınazgal deliği gibi 
kovuklardan ince-ince tütsü gibi dumanlar 
çıkıyordu. Havada hiç esinti de yoktu. Köye 
geldiğimiz zaman Mehmet Ağanın evinin 
yanında bulunan köy odasına gelnıiştik. 
Kapı pencere sıkı-sıkıya kapalıydı. 

İçerideki acı tczck kokusu tabiri caizsc 
burnumuzun direğini kırareasma içine 
doluvcrdi. Düz vadinin yüzünde tabiatın 
özenerek bezediği kır çiçeklerinin boraın
buram hoş kokularının içinden çıkıp, acı 
tezek kokusu, dayanılacak şey değildi. 

Ev sahibi: Efendi tezek yakmazsak 
sinekler yer bizi burada, köye gelirken 
görmüşsünüzdür. Mangaidağından çıkan 

uf~ık-uüık sular birikerek küçük bir çay 
oluyor, gerçi ınallarımıza yarıyar ama, sivri 
sineklerde canınııza okuyar doğrusu. 

O geceyi Kirazoğlu köyünde geçirdik, 
köylülerden hatırı sayılır üç-beş köylüdc 
yanımıza gelmişti. Kör petrol lanıbasının 
isli camından sızan ışık bir birimizi 
görmemize yetıniyordu. Esasen oda kara 
sıvaydı bina yapılırken vunılan çaımırla 
yetinilmiş, toprak yığını içerisinde gibiyclik. 
Sabahın erken saatında cv sahibi odaya 

geldi. Elinde kahve cezvesi vesairc. Yemek 
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Adeın GÜRDERE 

altı kahvcyi içtik, hayli dert döktük 
biı·biriınize; üstü başı perişan 35-40 
yaşlarında telaşi ı bir adam içeri girdi. Ağ:ı ... 
Atüınn kuüıküın kesilmi~<> deyince hemen 
fırladılar dışarı, bende pı.::şlerindcn koştum. 
Atların bulunduğu alııra girdik. Hayvanlar 
korkak korkak bize bakıyor bizde içimiz 
sıziayarak onlara bakıyor<luk. Mehmet Ağa 
ellerini böğrüne dayaınış, aglamsılı bir 
sesle; J~'>te bizim köylerimizin /w/i diyordu. 
Odaya döndük adam diz çökerek yere 
oturdu. Taylara çocuk gibi baktım beylik 
atlarından Arap cinsi kcıH.li kısraklanından 
yctiştirdim. Konuşma sırasında bu cinayeti 
kim işleyebilnıiştir diye sordum. 
Çekememezlik, bende yok, başkasında da 
olmasını istemeyen birisinin işidir, diyerek 
içini derin derin çekti. 

Bey, hükümete gidip şikayet etsem 
bundan da bir şey çıkmayacak. Üstelik 
düşmanlarımı çoğaltacağım. Zaten 
köyliınüz 15-20 hane kadar, kimi 
göstcrebilirim. Kulaklan kesilen atlarıının 
yarında karınlan yarılır, veyahut ahırlan 
yakılır. Gerçi gece bekçi m var canıma bir 
şey yapamazlar ama nede olsa lıuzurum 
kaçar, diye acı acı içini döktü. 

O sırada altnıışın üstünde, yaşlı dinin 
birisini Milli Mücadelede kaybetmiş, yüz 
hatları çorak toprak yarınıılan gibi 
dcrinleşıniş, elinde bir mektupla geldi. Evlat 
kusura sayma, giicenınedc şu mektubu 
okuyuvcr. İki gün önce askerdeki oğlumdan 
geldi okutacak kimseyi bulamadım. 
Biziınde alın yazını ız buynıuş diyerek kendi 
kendini teselli etti. 
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Dert bir değildi, canavarcJ hayvJnların 
kulakları kesilen köydcydik. Burada 

mektup okuyacJk ve yazacak tek bir ki~i 
bulabilmek mümkün değildi. Mektubu 

okudunı, ihtiyarın sevinci sonsuzdu. 

Kimbilircevap yazdırmak için o köye yazıp 
okuyan bir kişiyi kaç gün bek\eyecckti o 

baba. 
İhtiyarın deyimiyle bu alın yazısı acaba 

ne zamana kadar devam edecekti? Her 
yanından yaşlı gözlerden akan su misali 

doruğu dumandan görükmeyen dağdan 

sızan sular düz ovaya yayiıma bırakılan 
hayvaniann sabahlan yarı bcilcıinc kadar 

çiğden ıslanıyordu. 

Yaz günlerinin havasına, dcğme insan 

öınrüne günler ilave edecek kadar güzel 
oluyordu burası. Sonbahar yağmurları 

başladıını artık kasabalarla irtibatları 

kesiliyordu bu köyleri n. Onların dertlerini 

dinlemekten sağlık bahsinden hiç 

bahsctnıcnıiştik. 

Kulakları kesilen hayvaniara sahibi kadar 

bende acıdım. Yalnız acımak değil içim 

yanınıştı. Ama elimizden ne gelirdi? O 

köyde gördüğüm kadınbrın hiç birisi 

Türkçe bilmiyordu. Yalnız Kürtçe 

konuşuyorlardı. 

O günü Kirazoğlu Köyünd~n öğle üzeri 

ayrıldım. H~ınen benim yaşıtım olan 

emektar kısrağıma bindiği m gibi o civara 

yakın Bağçccik Köyünün yolunu tuttuın. 

Geçtiğiın düz ovada galagan (eşek) 
tikcnlerinin gölgelerinden fırlayan 

Liveyklcrin kanat !apı rtısına kır atın hiçdc 

aldırdığı yoktu. Köylcrin araları pek de 
yakın sayılamazdı. Gcçtigim bakir 

toprakların içinde yaban otları ve kır 
çiçekleri içimi biraz olsun açmıştı. Uzanan 

koskoca vadide yapayalnız, ne gcl~ne 
rastladık ne de gidene rastlamadı k. Benim 

gibi gelip geçenlerin atlarının pislerini cşcn 

bazı kuşlar J.t boyunca yükselmiş galagan 
dikenlerinin altına sin ip kalırlardı. 

Bağçecik Köyüne geldiğim zaman bekçi 

beni ta uzaktan görmüş olacak ki köye 
girerken karşıladı. Doğruca muhtarın evine 

götürdü. Benim emektar hayvanı ahıra 

yerlcştirdiktcn sonra yanıma geldi. Kim 

olduğumu ilk iş olarak sonnak oldu. Sağlık 
memuru olduğumu söyledim ve köyde 

hasta bulunup bulunmadığını sordum. 

Kendisine mahsus şivesiyle; bir aman 

çekti ... hasta bolunsa sanki ne yapacaksınız? 

Burada ilaç vcnnezsiniz, kasahaya gitsck 

yüzüınüzc bakmazsınız ... Yazık kır kısrağı 

buraya kadar yornıuşsuınız. Bizde 

aldanınakla kalırız. Diye yarı şaka yan 

gerç~k iyice lıaşladı beni. Kır kısraga 

vcrdigi cheınıniyeti bana vcrnıcdigini 

görünce: çok şakacısın bekçi dayı diye 

kendisine ıakıldını. 
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Bey sen köyümüze ilk geliyorsun, eski 
memurlar beni tanır, hayli eski bekçiyiın. 
Benim söylediklerime sakın gönül koyma. 
Ivfeımırlar bizi her zaman aldatırlar, ölen 
ölür kalan kalır. Şimdiye kadar hiç 
birisinden fayda da görmedik. Ondan 
söyledim sakın sen yine darılına, diye 
memurların yalancılığını yüzü mc ıokat gibi 
çarptı. 

Üziilmemek elde degildi. Demek ki 
devlet hesabına iş görmek için giden 
memurlar yalan söyleyerek zavallı 

köylülcre itimat telkin edemiyorlardı. 
Bende yapamayacağım bir şeyi yaparım 
dersem evvel gelen memurlar gibi benim 
de ardınıdan aynı şey söylcnecekti. 

Bekçi ilc çarçabuk ahbap olduk. Okuyup 
yazması yoktu ama uzun senelerin bekçilik 
tccrübesi ona hayli şey öğretmiş. Biraz 
sonra ınuhtarın nerede oldugunu sordum. 
Bekçinin yüzü birden ekşidi. Yeni bir kara
kol kanıandanı gelmiş nahiyeyc onu 
gönneye gitti. Birazda bir şeyler götürdü 
akşamdan evvel gelir deyince: 

Anlamazdan gelerek nedir o, ben 
anlayamadım, demem üzerine; aınan dok
tor sen bu işlerde galiba çok acemisin. Ama 
ileride öğrenirsin. Gerçi size pek i~ düşmez 
ya, yanlış meslek seçınişsin. Bir jandarma 
onbaşısı olsaydın o sana yeterdi. Bizim 
nahiyeye gelen her karakol komutanı 
dünyalığını toplar buradan öyle gider 
memleketine. Bizim ınuhtar hem hoş 
geldinc gitti hemde bir duvar halı sı, biraz 
da yiyecek vesaire götürdü. isterse 
götürmesin. Eline bir defa dü~tümü vay 
haline. 

Bırakın böyle şeyleri bunlar saçmalık-tır. 
Siz uydunıyorsunuz olmaz hem de alımız 
deyince: Sen çok gençsin, çocuklara aşı 
yapmak, biraz iğne-ıniğne, kinin veııncyi 
bir de laf olsun diye kenef çukurlarını 
kazıym dersin. Bildiğinizele bu değil mi? 
Hey yavruın hey ... Sen köylülere kenef 
çukurları kazdırnıan:ı bak. anla~ıldı ncnc 
lazım senin. ileride sende öğrenirsin diye 
benimle iyice alay etmişti adam. 

Bir bekçinin bu lalları genç dinıağınıa 
yumrukla vunılur gibi sarsıldı m. O geceyi 
de Bağçecik Köyünde geçirdiın. Binbir 
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emek le meydana getirilen yüzlerce fidanı, 
o gece namert bir elin tuttuğu balta ilc 
yüzlerce fidan kesilmiş olduğunu gördüm. 
Kirazoğlu Köyünde atların kulaklarının 
acısı içimden daha çıkmadan bu gibi bahçe 
katliamına şahit olmam ciddcn acıydı. 
Bundan daha da acı olanı bu deı1li insanların 
dertlerini dinietecek kapı bulaınamalarıydı. 

1--Iizınet edebilmek için geeeli gündüzlü, 
yağımırlu çamurlu günlerde duıına köy-köy 
dolaş hepsi nafıleydi. Umutsuzluk bütün 
benligimi kapsayı verdi. Güzel yerine 
vaktiyle oturmuş köye unıutsuzlukla 
bakmaktan başka elimizden ne gel irdi? Bazı 
yaşlılanı sordum, köyün kunılduğu tarihi 
bilen de yoktu. Etrafinda avlusu olmayan 
bakımsız bir camileri vardı. onu bir de köy 
imamları vardı. :\ma yalnız vakit 
zamanlannda czan okuyor. Tembelliğinden 
caminin içini bile bekçi ye süpürtüyormuş, 
o köyde okuyup yazan yalnız imamdı. 

KÖPEK VE ÇOCUK 
Bir gün Cihanşah Köyüne ınal iye 

tahsildan uğramış. Köyün çocuklarında 
çiçek olduğunu görmüş, merkeze ihbar 
etmiş, oraya gönderdiler beni. Görülmeye 
değer bir köy burası. Üç-beş çocukta çiçek 
vardı. Gezdiğim evlerin birinde sekiz-on 
yaşlarında bir çocuğun yatakta yatınakta 
olduğunu gördüm. Çiçek filan da çıkarını~ 
değildi neden yattığını sorduğumda: 

Hiç hiç dediler. Içlerinden birisi Türkçe 
biliyordu. Yarını Türkçesiyle :ığal;:ırın 

köpeği ısırdı, diyebildi. Kaldıracak oldum, 
çocuğun kalkmasına imkan yokttı. Zavallı 
çocuğun kaba etlerini koparmış çoban 
köpekleri. Ne doktora götünnüşlcr ne de bir 
yere haber vcrınişlcr. Hükümet duyarsa 
köpeklerin alınınası korkusundan sürü 
sahibi man i olmuş. 

ilk iş olarak çocuğu doktora göndermek 
oldu. Sürü salıipleri üç kardeşti, uüık yollu 
beni tehdit etmektcnde geri kalmadı lar. 
Burası köydlir. lı er ~ey(' lı ükümet adamının 
bumunu sokması kendisi için iyi olmaz, 
deyivcnliler. 300-500 koyumı bu köpekler 
bekler, gözü kör değildi ya. Davarlarııı 
yanından gcçnıeseydi diye k abahatı çocuga 
yüklediler. Burada her köpek ısıranı doktora 
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haber verecek olursak biz bu köyde 
yaşayamayız. Onun yarası 1 5~20 günde 
geçer gider. i~i gücü bırakıp s~ ı o saatlik 
yere mi gideceğiz diye iyice çıkıştıklan 
sırada: bereket ki ınuhtar anlayışlı bir 
adamdı, aşiret Jisanıyla bir şeyler söyleyerek 
işi yatıştırdı. Yoksa dayak yemek hiçtendi 
benim için. 

Odaya çekildiğinıiz zaman; doktor sen 
kusura kalımı, onlar biraz da sana kızmışlar. 
Her gelen memur ağaların odasına gider, 
::;en benim evime geldiğin için karınlan şişti. 
Gerçi ben ınuhtarını ama onlar ne isterlerse 
ben onu yaparım. Dedikkrinden dışarı 
çıkarsam laf aramızda burada barınamanı. 

Güzel ama bu yavruya yazık değil mi? 
Köpek yemiş bacaklarının yarısını, deyince: 
aman bey onların malları ve köpekleri 
ınühiın, başkasının çocukları gebernıiş 

onların uımınında mı? demişti. O civar 
köylerin mezarlıklarında hiç birinde duvar 
yoktu. Sağlık bakanlığınlll sıkı emirleri 
gercgincc bunlurın etraflarının çevrilınesini 
istiyorlardı. Baglı bulunduğum merkezdr.:: 
çalışkan bir doktor olan Ali Rıza Bak ay tüm 
ümitlerini bize bağlamış. ç:ılışnıabnnıızda 
daima öncü oluyordu. Ama scıneresiz bir 
\'alışmaydı bu. Kimseye söz geçirenıezdik. 
Ceza yaznıak gibi zecri bir tcdbirimiz de 
olamazdı. Çünkü muhtarlar köylüyle bir 
olup bizler yapayalnız iş göremezdik. 1 18 

parça köyü olan Haymana kazasının yalnız 
yedi köyünde okul vardı. Askere gidenlerin 
bazıları yazıp okunıayı öğrenmişlereli ama 
oda devede kulak bile olamazdı. Sağlık 
işleri hakkında ne tembih edCrsek edelim 
onların kendi bildiklerinden şaştıkları 
yoktu. İlkokulu olan köyler her bakınıdan 
çok iyi idi. Bu gibi tembihlerin karar 
defterlerine de yazdığıınız olmuştu. Ama 
kendimizi kandırmaktan başka bir işe 
yaradığı yoktu. 

ÇALINAN MEZAR TAŞI 
Düz bir vadinin yüzünde 5-6 zengini 

bulunan yüz haneden hayli fazla bir aşiret 
köyü olan Balçıkhisar Köyündeyiz. 
Mezarlıkları köyün içerisinde, çocuklar 
mezarlığın içerisinde oynarlar her vakit. 
Köyün küçük ve büyük baş hayvanlan 
mezarların üstünden gelip geçerler. Bu gün 
gömülen cenazenin mezarı üç gün sonra 
yerle bir olur. Nişan olarak konulan bir 
taştan başka bir şey kalmaz orada. Köyde 
kimse ölüsi.inün nerde yattığını bilmczdi. 

Bu acıklı manzara her geçtiğiııı zaman 
beni çok üzi.iyordu. Ne olursa olsun bu 
köyün mezarlığının etrafına duvar 
çcktinnck ilkişim olacak diye işe başladım. 
Köyün ileri gelenleriyle anlaşmadan bu işin 
altından çıkınakda mümkün değildi. Köyün 
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dış tarafında villa gibi bir evi bulunan ve 
İstanbul'a tahsil gönnüş Nuri Bey ismindeki 
zatın evinde misafir kaldım. O da acı acı 
dert yandı, mevsim de ilkbahardı. Onun 
evinde şehir ve kasabalarda ne varsa hepsini 
bulmak mümkündü. Kendisiyle anlaştık, 
her eve üçer beşer araba taş gctirtmeyi 
kararlaştırdık. Yalnız adam bana şaı1 koştu, 
en azından burada bir hafta kalmaını 
istiyordu. Bu teklifi kabul ettim. Çünkü 
benim için aranıpta bulunmaz bir fırsatı ı bu. 

Her eve on araba taş gelinneyi köylüyede 
kabul ettirdik. Hemen işe başlaınıştık. 

Yüzelli haneye yakın köy arı gibi 
çalışıyordu. Köylünün birisi kapı kadar 
büyüklükte bir taş getirmişti. Kapının bir 
tarafına o taşın yerleştirilmesini istedim. 
Nuri Bey illa kıralını diye tutturdu. 
Kırınazsak bu taşı çalarlar buradan, 
diyordu. Bende kırılmamasında ısraredince 
pekiyi demekk yetindi. Mezarlıktan 
çalınacak taşa bir türlü aklını yatmıyordu. 
Benim dediğim oldu büyük taşı kapının 
kenarına diktik. 

Aradan üç dört ay geçmişti, aynı köye 
yolurn uğradı. Doğruca mezarlığa giderek 
elinıle diktirdiginı kapı kadar taşın yerinde 
yeller esmiş, yerine bir kaç ınoloz taş 
konmuş olduğunu gördüm. Nuri Beyle ev 
cv dolaşıp taşın kim tarafından çalındığını 
bulduk. Birisinin ekin kuyusunun üzerinde 
kapak yapılmış olduğunu gördük. 

Köyünde hayata gözlerini yunıan Nuri 
Beyin bel k ide mezarının nerede olduğunu 
bilen yoktur şimdi. Bu taş çalma hikayesini 
köyün imamına va iz olarak günah olduğunu 
söylemesini rica edecektik. Yanımıza 
çıkmadı, yakın köylerden Baltalin Köyüne 
gittiğini söyletti. Sonradan öğrendik ki 
meğersc hiç bir devlet memurunun yanına 
çıkınazınış. Her devlet memuru onun 
nazarında yalnız adı ınlislüınanınış, o kadar. 

Cumhuriyet devrinde bir gün olsun başına 
şapka giymeyen bu hocayı hir ınaliye 
tahsildan inkılap aleyhtarı diye şikayettc 
bulunduğundan, oda sorgu sual karşısında 
kalmış olan bu zat Arap hoca adıyla da 
ınanıftu. Kendisini yetişmiş kişi olarak 
gösteriyordu. İki karısı olan SO' lik adamın 
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karısının birisi o zaman ancak 20-25 
yaşlarındaydı. Bunları da yine aynı köylüler 
anlatmıştı. 

Kendi çıkarı için kimsenin gözünün 
açılmasını istemiyor. Cami bakınısız, toz 
topraktan içine girilccek gibi değildi. O 
civarda hayli şöhret sahibiydi. Genç 
adamları tarikatına kaydettirmiş, hepsine 
saka! bıraktııınıştı. Okunnıası lazını olan 
şeylerin Arapça olmasını her fırsatta telkin 
ettiğini öğrennıiştiın. 

Hatırı sayılır büyüklükte olan bu köyde 
okul da yoktu. Başı ağrı yan, kanı ı burkulan, 
ınidesi bozulan, romatizınası olan Arap 
hacaya baş vurup muska alıyordu. Bir gün 
Yenicik Köyüne uğradım. Çocuğun birisi 
çiçek çıkarmıştı, nıçın doktora 
götürmediklcrini sorduğumda: 

Arap Jıocaya okulluk, ondan bir fayda 
görmedik ki, doktor ne yapacakmış ona, 
diye hastanın babası çıkışırcasına cevap 
vennişti. 

Okul girmeyen yere ne doktor, ne de 
sağlık memurlarının hiç bir şey 

yapamayacaklarını anlamıştım. Sümer ve 
Elamların batı! inanışları bu köylerde 
devam ediyordu. 

Bu köyler bir vadinin yüzüne sıralanmış, 
isimleri de zaten öz köylcriydi. Her köyde 
üç beş ağa vardı. Köylüler çalışır onlar da 
rahat rahat yaşıyorlardı. Bazılarının 

çocukları Avrupada tahsildeydi. Kendi 
yerlerini tutacak prensler yetiştiriyorlardı. 
Kendi çıkarlarının dışında hiç bir şeyle 
ilgilendikleri yoktu. Köye okul girecek diye 
adeta korkuyorlardı. 

Kıştan köylüleri borçlandınp, ilkbaharın 
ellerinde bulunan koyunlarının yünlerini 
alıp, çoraplık yün bile kalınıyordu 

köylülerin elinde. Harman zamanı çıkan 
mahsüllerini ambarlarına koymadan har
man yerinden borçlarına karşılık alınıyordu. 
Fiat zaten sonılmaz ağaya, ne nıünasip 
görürse o oluyordu. 

Bütün bir sene beklediği mahsül de bu 
şekilde doğruca ağanın ambarına 

döki.ilüyordu. Ellerinde kalan mahsül 
yemeklik değil tohuınluğa bile yetnıiyordu. 
Ağanın ambarları silolar gibi tıklım-tıklım 
dolmuş, devamlı müşteri-lerini orada 
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bekliyor. İster istemez ağanın kapısı tekrar 

çalınacak, fiat hiç de mühiınsennıiyor. Har

man yerinde (Beşe alınan onbeşe gerisi 

geriye veriliyordu) ge! de kalkındır bu köyü 

bakalım? 

Köye gelen devlet memurlannın Ağanın 

tesirinde kalması onların cüretlerini 

büsbütün arttırıyordu. Fakir derdini 

dinlctemiyor. Dinleyen memur olursa ağa 

ne yapıp yapıp onu oradan uzaklaştırımı 

imkanı buluyordu. Memleketine hizmet için 

yüreği çarpan idealistler de böylece 
sindiriliyordu. Fakir düz yolda şaşırmış 

ağalar arabalarını dağlardan aşırıp 

gidiyordu. 

BUMSUZ KÖYÜ 
O civar köyleri içinde Buınsuz köyü 

ınüstcsna bir mevki taşımaktadır. Yüz hanc

den üızla hayli kabarık nüfusu bulunan bu 
köye, gelen her yabancı kendisini evinde 

hiscdcr. Sıcak bir karşıianma görür. En çok 
güler yüzlü insanları orada görmek 

mümkündür. Her evin ayrı misafir odası 
bulunur, konuk seven insanlardır. Orada 

döğüş, kavga, hatır yıkma hiçte hoş 

karşılanmaz. Küı1 töreleri burada olduğu 
gibi muhafaza edilmekte. Faizle para alıp 

vermek ayıp ve günahtır. Yardım 

yapılacaksa komşuluk hatırı için yapılır. 

Aralannda para alıp verıneler herhangi bir 

senede dayanmaz. Gösterişten kaçınılır. 
Onlar için ınühim olan verilen söz senet 

yerine geçcrdi. 
Bu köyün birde tarih kütüphanesi vardı. 

45-50 yaşlarında bulunan, 190 kadar boyu 
bulunan, dinç kır saçlı herhaliyle itimat 

telkin eden bu zat o köyün yeriisi Halit 

beyden başkası degildi. Bu Kütüphane köye 

yolu uğnıyan Halit beyi görmeden 

yapaımızdı. 

Din ve dinler tarihinden tutunda insan 

oğullarına ait bütün safahatları siyasi 

tarihlere varınc~ı zamanında sıkmadaıı ve 

sıkılınadan ne güzel anlatırdı. Hemde rahat 

-rahat... Kendi köyüne ait bilgisi de tamdı. 

160 -170 yıl kadar evvel Zile civarından 

gelip oraya yerlcşınişler, Zileye de kendi 

köylerini kurmadan 15 - 16 yıl evvel 

Gaziantep civarlarından geldiklerini 

Rişvanlı aşirctindcn Bumsuz beyin 

öncülüğünde oraya yerleştiklcrini, onlarıda 

Şevket Üaşa adında bir zat şimdiki 

köylerine iskan ettiğini, Bumsuz beyin 

mezarını da halen canıilerinin yanında 

muhafaza ettiklerini söyliyerck onun 

mezarını bile göstenı1işti. İnsanları aydın 
olan bu köyde okuyup yazmayan tck kişi 

yoktu. Basitte olsa Cumuhuriyctle yaşıt bir 

de ilkokulları vardı. Köyün şansı olsa gerek, 

eneı:jik, çalışkan Erzurumltı Celfıl bey 
adında birde öğretmenleri vardı. Köylülerle 

kaynaşmış, dedikodudan uzak, milli 
hikayeler, tarih, tarih konuları 

kahramanlıklar, her fırsatta köylüye 

anlatılır, köylüy(: iyiden iyi ye nüfuz edilmiş, 

hamur gibi istediği gibi onları yağurmasını 
bilınişti. Ne yazıkki genç yaşında verinıli 

bir çağda zaturcden hayata gözlerini 

yunıdu. Yeri nur olsun. Köyü kurtaracak 
CcHiller lazım bize ... 

Beraberce bir gün Sinanlı köyüne 
gitmiştİk Celal beyle. Bizi götüren 

vasıtalanınızda Bunısuz köyünden tedarik 
ettiğimiz iki eşekti. O kahraman hayvanlar 

bizi rahatça götürıniişlerdi oraya. Biz 
S inanlı köyüne yaklaştığımız zaman uğultu 

gibi ağlayanları gördüm. Kalabalığın 

yanına vardığımızcia genç bir adamın 
öldügünü öğrendik. Yıkamak için dışarı 

çıkarınışlardı. Akraba ve hısınılan saçlarını 

yoluyordu. Hoca bir yandan cenazeyi 
yıkıyor, diğer yandan da sevap olsun diye 

herkes bir tas su ölünüıı üstüne atıyordu. 

Köy imamı da bir Karadenizliydi, 

sorduğumuzda btınmın adeti böyledir. 
Herkes sevap almak için cenazenin üzerine 

su atar. Biz alıştık artık bunları hoş görmeye 

demişti. Daha fazla kalmadan oradan 

ayrıldık, Bumsuz köyüne ccfak<1r 

merkeplerinıizle döndük. 

Devam edecek.. 
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Orta Anadolu Kürtleri 

"Kimlik ve Aidiyet" üzerine kısa bir deneme 

imlik kavramı ve oluşumu 
üzerine şimdiye kadar bir çok 

yazıldı ve söylcndi. 
Özelikle Kürtler açısında SO'Ii yıllar, 
kimlik kavramının açıklanınası ve 
oluşumu üzerine yoğunlaşmanın 

yaşandığı yıllar olmuştur. Bu 
yogunlaşınanın en önemli ve belkide en 
temel faktörü ise kuşkusuz, büyük bir 
ivme kazanmış olan Kürt Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi om uştur. 

Tarihi, kültürü, sosyo-ekonomik 
konumu ilc üzerinde azda olsa 
sosyolojik- toplum bilimsel araştırma 
incclcıncler yapılmış Kürdistan 
Kürtlerinin; kimlik sorunları belli bir 
düzeyde de olsa ineelenme olanağı 
bulmuş ve sürekli oluşan özgün Kürt 
bilim kurumları tarafından dahada 
dcrinlenmcsinc incclcnnıcyc devam 
edilmektedir. Ancak konumuz olan Orta 
Anadolu Kürtleri ise bugüne kadar 
böyle bir araştırma ve incelemeden 
yoksun kalmışlardır. Birııebun 

dergisinin çıkışıyla artık bu alanda da 
cüzi de olsa bazı çalışmaların başlandığı 
ve bu çalışınaların siircccği izlcnimi 
doğdu bende. Umarım bu nedenlede 
Orta Anadolu Kürtlcriniıı, başta kimlik 
soruını olmak üzere, tüm toplumsal 
sorunlarının dcrinlcnmcsinc irdclcn
mcsi çalışmaları dürtülcnir. 

Kimlik nedir') 
Kimlik kavramı tanımı iki yönlü ele 

alınabilir. Biri sosyal bilimlerde yöntc
mc ilişkin bir tanımlama, bir diğeri ise, 
siyasi ve ekonomik gücü temsil edecek 
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şekilde bir karşıt yaratarak ,Ötcki"nc 
göre kimliği tanımlama. 

Ben bu dcnememdc N.Vergin'nin 
toplumsal sürekliliğinin bir uç simgesi 
olarak taııımladığı kimlik kavramında, 
süreklilik anlayışının kendi tanıınıının 
genel çerçevesini oluşturacak biçimde 
kullanıp, interdisipliner kimlik 
anlayışınında gerekliliği üzerinde 
durarak kimlik tammını geliştirmeye 
çalışacağım. 

Sosyal bilimlerde kimlik kavramı en 
genelde, indirgemeci olmay'uı yaklaşımlar 
çerçevesinde, sosyal olgı.ılaıın üst seviyede 
sosyal piskolojik kavramlarla 
desteklenerek ya da bağ kurularak 
açıklanmasıııa dayanır. Kimlikler sabit ve 
değişmez değil, sürekli değişim içinde 
olan kavramsal oluşumlardır. 

Kimlikler çoğulcu ve değişken-dir, 
onları incelemek için tck bir yöntem 
yoktur. Kimlik çalışma-ları, ancak 
intcrdisipliner bir alan dalıilinde (sosyoloji 
ve sosyal piskoloji, tarih ve sosyoloji, 
ekonomi ve sosyoloji, kültiirve sosyoloji, 
dil ve sosyoloji gibi) açıklanabilir. Kimlik 
çalışmalan ampirik rcalite ilc tarih süresi 
arasında ilişki kurabilmelidir; böyle bir 
ilişkj aynı zamanda kimliğin~ değişme ve 
sürekliliği ilc açıklanmasıdır. 

Kimlik çalışmaları, bireyler ve 
kültürler arasında kurulan diyaloglar 
çerçevesinde, etkileşim biçimlerini 
ortaya çıkarabilmelidir. Bu şekliyle 
kimlik çalışmaları, sosyal bilimlerde 
cari olan relativizim ilkesinin yeniden 
yorumlanmasını gündeme getirmek
tedir. Relativizim ilkesinin zaman ve 
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mekana göre tanımlayıcı ve ayırd edici 
özelliğine karşın, iletişim ve etkileşim 
relativizim ilkesinin özelliklerini 
değişime uğratmaktadır. İletişim ve 
etkileşim boyutlarının dahil edilmesiyle, 
farklı coğrafyalarda ortaya çıkan olay 
ve olgular, mekana ilişkin sınırları 
ortadan kaldırmakta, özellikle de 
tarihten gelen paylaşılmış kimliklerin 
yorumlanmasına yol açmaktadır. Bugün 
Orta Anadolu Kürtlerinin, Kürdistan
daki Kürtlerle birlikte kendi ortak 
kimliklerini yorumlamarıııı, yani Küı1 
kimliklerini öne çıkararak ortak 
yaniarım vurgulamalarmı buna örnek 
olarak gösterebiliriz. 

Kimlik nasıl oluşur? 

Kimlik Erikson 'a göre özdeşimierin 
bittiği yerde başlar. Çocuk gelişirken 
çeşitli özdeşimler kurar. Yani 
çevresindeki yetişkin insanları dar 
anlamıyla da ana- babayı model alır, 

onların davraııışlarını taklit eder, içine 
sindirerek kendi özellikleri haline 
getirir. Çocukluktaki bu özdeşimierin 
birbiriyle bütünleştirilmesi ve gençlik 
dönemindeki arkadaş gruplarının 
değerlerinin alınmasıyla kimlik oluşur. 
Örneğin Orta Anadalulu bir Kürt 
çocuğu anne ve babasından kendi örf 
ve ananelerini alıyor, onlardan kendi ana 
dilini konuşmayı öğrcniyor ve daha 
sonralarıda öğrencilik dönemlerinde de 
kendisine bu yönlü yakın olaııı kişiyi 
arkadaş veya çevre olarak seçiyor. 

Üniversitelerde Orta Anadalulu Kürt 
gençlerinin Kürdistanlı öğrencileri 
kendilerine çevre olarak seçmeleri ve 
hatta Kürdistanİ örgütlcnıııclcr içine yer 
almalarını bu şekillenen özdeşimieric 
açıklayabiliriz. 

Yani kimlik tümüyle çocuklukta aile 
ve çevredeki kişilerden kazanılan 

özelliklerin bütünleşerek benliğe 
yerleşmesiyle oluşur. 

Hatta Helinger gibi Analütik 
Psikologlar ise kimliğin oluşmasırıda 
aile ve dar çevrenin kuşaklarla aktarılan 
subjcktiv kültürel normların ctkisni 
vurgulamakta ve çocuğun ana karınıda 
iken kimlik oluşumuna başladığını öne 
sürmektedir. Kimlik duygusu ise bu 
bütünleşmenin yaşanma sı ve buna bağlı 
güven duygusudur. Kimlik dugusu 
sağlam bir bireyin ben neyim, kimim 
soruları karşısında duraksamndan 
vereceği cevabı muhakak vardır. Bunun 
rahatlıkla yapılabilmesi için kişinin 
kendi bireysel benliğine yerleşmiş olan 
sürekli ve aynılık dugusuna gereksinim 
vardır. 

Kimlik duygusu oluşmamış 

kimselerin yaşamla ilgili seçimleri 
amaçları sağlıksız scyrcdecektir. 
Sonuçta ortaya çıkan duıum ise kimlik 
kamıaşası ve kişilik buhraııı olacaktır. 
Kimlik krizi denilen duıum ise ayııılık 
ve tarihsel süreklilik dugusunun yitimi, 
toplum tarafından kişiden beklenilen 
rölü kabüllencmemc veya yerine 
gctircmcmc durumudur. Bunun sonucu 

ise sosyal yalıtım ve geriye çekilme, 
aşırılıklar, isyankarlık veya herşeyi 
reddetme gibi tutumlardır. 

Diyalektik eleştirel psikolijidc 
sistematik aile çözümlemesi yapıla-rak 
psikolojik terapi yapılmaktadır. Yani 
aile ve bireyin kendisi çözüm-lenmede 
terapide başarılı olma şansı yok denecek 
kadar az olarak gösterilmektedir. Burda 
örnek olarak, genelde avrupada ve 
özelde ise Almanyada yaşayan 

göçmenlerin ikinci ve üçüncü kuşak 
çocuklarında şiddete ve uyuşturucuya 
yönelmenin nedenleri araştırılırken 
dahi, kimlik bunalımından yola 
çıkılarak tedavi yöntemleri 
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aranmaktadır. Aşağıdaki şekille bunu 
daha da basitlcştirmck istiyorum: 
Tez -------------------=ı> Antitez 

(şuandaki durum) (karşı isyan) 

~ 
/~ 

Sentez 

Ben o değil, buyum 
sürekli şiddet. 

(ikisinin ortak sonucu) 
Tez ve antitezde ortak nüvelerele 
anlaşma. Sen o olabilirsin. 
Tekrar yeniden tez olup, antitez yaratma 

Bu yukarıdaki verilerden hareketle 
Onaanadolu Kürt gençlerinin geriliaya 
katılımınıda çok basit bir şekilde 
açıklayabiliriz. Onlardaki gelişen Kün 
kimligi özünde bir diyalektik tarihsel 
sürecin iç dcviniminden kaynaklanmak
tadır. Bu iç devinim (çatışma)'in en uç 
belirtisi ise, tüm sistem içi kuralları 
çiğneyerek geriliaya katılmaktır. Bunu 
dahada açmak mümkündür. Ancak 
bunun birde .,Vatan" kimliği olduğuını 
söylemek güçtür. Kendisini Kürt kabul 
etmek, yada Kürt toplumuna ait 
oldugunu (Aidiyetlik) idda etmek 
herzaman o Vatana da ait olduğu 
anlamına gelmez. Bence bu bilincinde 
bizim gibi ezilen halklarda geliştirilmesi 
gerekir. Çünkü vatan bilinci yada vatan 
kimliği oturmamış halk larda, kölelikten 
kurtulmanın pek şansı yoktur. Uikin 
dünyada böyle bir öıııcktc yoktur. 

Sosyal kimlik, Tarihsel Kültürel 
kimlik ve Bireysel (individuel) kimlik: 

Ben burda yukarıdaki başlığı alt 

başlıklara bölmcktcnse beraber almayı 
dogru buldum. Çünkü benim için 
yukarıdaki başlıkların tümü iç içe 

geçmektc ve birbirlerini tamamla
maktadırlar. Kimlik hakkında yuka-rıda 

kısaca bazı tespitlerimiz oldu. Ancak 
bireysel kimlik ilc toplum ölçekli, yeni 

grup kimliğini ayıran en temel olgu ise 
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kollektif tarihi Süreç içinde oluşmuş 

kültürel kimliktir. 
Kültürel kimlikte, tarihi süreç içinde 

sürekli sosyal kimlikteki çalkalan

malarla değişiklik arz eder. Ama bu hiç 
bir zaman kökten bir değişikliği 

beraberinde getirmez. Örneğin; İç 
Anadolu Kürtlerinin 1938-40 yılları 
arasındaki toplumsal-sosyal, kültürel 
kimlikleri ilc günümüzde hem gelişen 

kapitalizmin ve hem de toplumsal 
entellektüel düzeyin (yani eğitim, sahip 

olunan üretim güçleri ve araçları ilc) 
verdiği sosyal-kültürel kimlikle 
karşılaştırdığımızda çok yağtın bir 
değişim geçirdiklcıi görülecektir. Ancak 
bu değişim; bir yandan pop dinleyen bu 
toplumun gençleri diğer yandan kendi 
ana dillerinde çiı·ok ve kı lam dinlerken 
de zevk almaktadırlar. Bunun farklı 
tarih sel-sosyal-psi ko loj ik o lgıılarla 
açıklanabilirliği mümkündür. Burada 
bireysel benlik ön plana çıkar. Benlik 
kavramı şahsi ve sosyal kimlik olmak 
üzere iki alt bölümü kapsar. 

-Sosyal 

-Kürt, akadcınikcr, 
psikolog vs. 

Sahsi (individucll 

memur, aga çocugu 
onun dostu. sevecen vs. 

Yaşanan ortamdan gelen uyaran 
dürtülcrin özelliklerine göre benlik 
kavramının yukarıda tespit ettiğimiz bu 
farklı bölümleri ön plana çıkar.Bu ön 
plana çıkma, algılayıcının özellikleri ilc 
ortanı arasındaki etkileşim sonucu 
meydana gelir ve oı1aya bir benlik imajı 

(sclf-inıage) çıkaı1ır. Bu imaj davraııışı 
kontrol etmeye başlar. 

Burda 68 kuşağı ilc gelişen, 70 kuşağı 

ilc oturan Kürt olma bilinci salt ,benlik 
imajı" çerçevesinde olurken, günümüz
de infannasyon ve iletişinıdc katedilen 
yolun düzeyi ilc farklı bir şekil arz 

etmektedir. İlk başlarda üniversiteli 
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öğrenciler arasında gelişen ve tartışılan 
ben kİnuin? kavramı 84'lü yıllardan 
itibaren değişik halk katmaniarına da 
yayılmaya başladı. Özellikle de ülkede 
süren kirli savaşın derinlemesine 
gelişerek salı askeri kurumları değil, 
aksine tüm sosyal ve siyasal kurumları 
ve böylccedc kendilerini etkilemesi ki, 
bununda bu gelişen enformasyon
iletişim araçlarıyla anında dünyaya ve 
kendi odalarına kadar yayılması 
"bcnlik"in oluşmasında büyük bir hız 
kazanmaktadır. Ancak burda "kimlik ve 
benlik" kavramlarının insanlarda 
oluşması sürecinde ,vatan'· kavramının 
bir bilmece olarak öne çıktığı 

görülmektedir. 
J. Jurncr, 1982'de benlik kavramı 

üzerindeki çalışmasında; Benlik 
kavramının iki alt bölümünden biri şahsi 
kimliktir (Individuel ldenıiıct ). Kişinin 
psikolojik özellikleri, bedensel ve 
zihinsel kapasite ve özellikleri gibi özel 
vasıfları na işaret eder. Sosyal kimlik ise 
kişinin resmi veya resmi olmayan çeşitli 
gruplardaki üyeliklerine işaret eder 
(cinsiyeti, dini, ınilliycti, mcslcği, 

politik görüşü gibi.)" 
Şahsın bu gruplardaki üyelikleri ilc 

sosyal olarak özdeşlcşmesi (sozial 
identifıkation) ve bu özcleşleşmelerin 
toplamı bize o şahsın sosyal kimliğini 
verir. Sosyal özdeşlcşmc benlik 
kavramlarının yönleri olarak benim
scnmiş, sosyal olarak önemli katcgo
rizasiyonlardır! Cinsiyet, meslek, mevki 
gibi sosyal kaıcgorizasiyonlarda 

üyelikleri bulunan bir şahsın bu 
gnıplarclaki üyelikleri ilc özdcşlcşıııclcri 
vardır. Şahıs sosyal kimligini tarif 
eelerken bu sosyal özclcşlcşmclerin 
hepsini birlikte kullanır. 

Kültürel kimlikte ise yukarıda tespit 
ettiğimiz gibi daha uygun bir tarihsel 
kavrayışı vardır. Burda, bu alanda 

çalışmaları olan Stuart Hall ve .l. 
Habermas'ın farklı yollarla kültürel 
kimlik üzerinde çalıştıkları, ama her 
ikisininde ortak tespitlerinin Kürtler ve 
özellikle de Orta Anadolu Kürtlerine 
uygunluk arz ettiği görülmektedir. 

Stuart Hall: Kültürel kimlik bu 

ikinci anlamında bir olma soruını 
oldugu kadar bir oluşma sorunudur da. 
Geçmişe ait olduğu kadar geleceğe de 
aittir. O zaten var olan, yer, zaman, tarih 
ve kültür değiştiren bir şeydir. Kültürel 
kimlikler bir yerlerden gelirler, tarihleri 
vardır. Ancak tarihsel olan her şey gibi 
onlar da sürekli dönüşüme uğrarlar. 
Mutlak bir geçmişte cbecli olarak sabit 
kalan bir şey olıııakıanuzaktırlar, tarihin 
sürekli oyununa, kültüre ve iktidara 
ıabidirler. Bulunmayı bekleyen bir 
geçmişin keşfine bağlı, bulunduğunda 

kendimize ilişkin yaklaşımımızı 

sonsuza dek saklayacak bir şey 
olmaktan uzak bulunan kimlikler, 
aldığımız değişik konumlara verdiğimiz 
isimlerdir ve bizi geçmişin hikayeleri 
içinde yeniden konumlandırırlar.'' 
Yukarıda belirlediğimiz gibi sürekli 

dei.!işim içinde olan kimlik. yada 
kühürcl kimlik, bazı diğer unsurlara 
göre önemlerini kaybcdcrlcrdc. Ancak 
bu bir yabancılaşmadan ziyade, 
kimJitJin dci.ii,kcnliiii sonucundadır. o .._ 'i '-' 

Kültürel kimliklerin açık olmadığı ve 
eski bir ulus da olmasa. belirli bir toprak 
parçasında yaşayıp ortak bir kültürü 
paylaşan insanların doğal eğilimleri 

vardır. Burda, Ona Anadolu Kürtlerinde 
gelişen Kürt olma ve bunucia neye mal 
olursa olsun sahiplcnmc, şu anda gelişen 
ortak bir egilinıdir. Diger yandan ise 
Birncbfın dergisi ise oluşan bu ortak 
eğilimin sonucu olarak ya yına başladı. 
Kimliğin tarihinde bazı cvrclcrin 

birbirinden ötekine basitec mantıklı, 
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tckdüzc bir sürekiilikle aktığına veya 
üretilen kütürcl kimliğin hep aynı 
şeyleri ifade ettiğine, yada belirli bir 
halkın veya ulusun çözülmüş bir 
kinılikle övüncceğine inanmak yanlıştır. 
İç Anadolu Kürt topluımı Anavatan
ından kopup geldiğinde ne Kürt 
kavramından yola çıkıyordu ve nede 
bunun için feda edecek bir şeyi vardı. 
Onlar için o dönem aşirctlcri, 

yaşatılması gereken aşiret sistemi ki 
buda aşiret hukuku, siyaseti, ekonomisi 
ve kültürü gibi tüm alanları kapsıyordu. 
Bunu kaybetmemek içinde verilccek 
canları vardı. Osmanlı ilc çelişkileri 
burada başlıyordu. Günümüzde yaşlı 
kuşağın Türkçe bilmemelerine karşın 
(Ki kadınların konuımı yine bir farklılık 
arz etmektedir) Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesine gençlerden daha az 
yaklaşınaları yukarıdaki aşiret 

olgusundan hareketle kendilerinde 
oluşmuş benlikten kaynaklanmaktadır. 

Yine burda yaptığımız tespille şunu 
söylemek istiyoruz: Kültürel kimlik 
uygun deneyimler, ilişkiler, mevcut 
senıboller ve fikirler doğrultusunda 
sürekli yapılanınakla ve yeniden 
yapılmaktadır. Bir kültürel kimliğin 
tanımlanmasında kullanılan sembol ve 
likirierin kendini tekrar etmesi bunların 
anlamlarının her zaman aynı olacağını 
veya yeni pratiklcrin içinde 
değişmeyeceklerini ifade etmez. Ancak, 
tarihsel, kültürel kimlik kavramını 
söylemek ve arıaylamak yetmez. 
,Kimlik" kavramının kendisi onun tck 
bir genci yorumunun olduğunu 

düşündürcbilir. İster değişmez bir öz 
olarak algılansın, ister tarihsel bir yapı, 
kimileri biraz objektiv payla neyin ona 
ait olmadığını herhangi bir biçimde 
belirleyebilir. Özünde belirli bir halkın 
toplumsal deneyimi ve kültürel 
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biçimlerinin muazzam karmaşıklığı ve 
çeşitliliği, toplum tarafından kendi 
kimliğine özgü olduğu düşünülen 
şeylerin farklılaşmasına yol açar. 
Burda Richard Johnson· a göre, kimliğin 
toplumsal ifadesi ve bir ülke yada 
bölgedeki yaşanı tarzlarının muazzam 
çeşitliliği kimlik akımının iki anıdır. Ve 
bunlar hem birbirlerinden farklıdır, hem 
de birbirlerini beslerler. Bu görüşlerini 
aşağıdaki şekille ele beslemektcdir 
Johnson. 

Toplumsal yorumlar 

kültürel üretim okıımalar 

yaşam tarzı 

Ben Orta Anadolu Küı1lcrindc gelişen 
kütürel-ctnik kimligin (kİ bu fiu*li 
scmbo!ici; oyun!:n; dİ! vs. sürck!İ 

bcs!cnmckrcdİI:) 84 ·c ge 1 i şen, 
Kürdistan'daki Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesiyle birlikte yukarıya doğru 
hızla bir tırmanışa geçtiği tespitini 
yaparken, iletişimiıı de etkisiyle şu 
andaki süreçte, hızla çeşitlenen bir 
kültür, yaşam (Orta Anadolu Kürtleri) 
tarzıyla karşı karşıyadırlar. Bu da 
karmaşık bir toplum yaratmaktadır. Bu 
karmaşık toplumsal yapıdan nctleşip 
ortaya çıkamayanda ,vatan" 
kavram ıdır. 

Bilindiği gibi Birnebün 'nun birinci 
sayısında da Orta Anadolu Kürtlerinin 
kafalarıııda, bilinçlerinde nctlcşmcycn 
ülke kavramı, Kürt kimiiki mi? Yada 
ülke mi? Diye sorular tespit etmiş tim. 
Şu andaki sonında odur. Ancak bireysel 
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kimlik, toplumsal kimlik, kültürel
tarihsel kimlik çözüleıııedcn ,Vatan
kimlik" arasındaki ikilemi çözmek 
bence olanaksızdır. 
Yalnız tüm bunların yanında; kültürel 

kimliğin söyleme dayalı oluşma 

sürecinin, eğer toplumdaki gerçek 
çeşitliliği ve uzlaşmasızlıkları gizlcmc
ye yönelikse idcolojikleşir ve red 
edilmelidir. Bunun sonucu ise uzun 
vadede ırkçılık ve faşiziıııdir, 

Ancak bizim gibi ana dillerinden 
turunda tüm her şeyleri ellerinden 
alınmış, yasaklanmış, czilcnı sömüriilcn 
halklar tarafından geliştirilen ve hatta 
seıııbollerle, söyleııılerle abartılan 

kültürel kimlik, egemen baskıya karşı 
bir direniş aracı rolünü oynayacağı için 
ideolojik ve çarpık olarak değerlen
dirileıııez. 

J. Haberıııas, iki Alnıanya'nın 

birleşmesinden sonra geliştirilen bu tür 
kültürcl-kimlik kavramının sonuçları 
olarak burda yaşayan yabancılara karşı 
geliştirilen ırkçı-şoven hareketleri örnek 
göstererek sert eleştirirken, diğer 
yandan ise Kürdistan gibi sömürge 
ülkelerdeki kültürel kimliği örnekler 
vererek, özgürlüğe gidecek yolda bir 
direniş aracı olarak görmektedir. 

Sonuç olarak, Orta Anadolu 
Kürtlerinde tarihsel olarak sürekli 
değişim ve çatışma içinde oluşmuş bir 
Kürt-kültürel, sosyal kimliği ortaya 
çıkmıştır, Bunun değişik olgular sonucu 
oluştuğucia bir gcrçckliktir. Ancak bu 
kimliğin tüm Orta Anadolu Kürtlerinde 
tanı ycrleştiğini söylemek güçtür, Bu 
nedenle Kürdistan· daki Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin oluşan Kürt kimliğinde 
esası teşkil ettiği, Med TV ve diğer 
günlük, haftalık Küı1 basınının ise esas 
olanı beslediği gözlemimi aktarabiliriın. 

Ancak, Habermas'ın da dediği gibi, 
bizim gibi halklar kimlik sorunlarının 

farkında olmalıdırlar. Çünkü kendile
rinin dışlandıgı, emperyalizmin hızla 
böldüğü dünyada yol almak, özgürce 
yaşamak yalnızca zor değil, aynı 
zamanda bclirsizlikde içermektedir. 
Çevreıııiz; tümden nıutlakçı, tarihsici 
hezeyanlarla kuşatılmıştır, 

Yararlanılan kavnaklard:ın bazıları: 

1. R .H. Tumcr, Anıerican Sosyo!ogi 
2.1-iabcrıııas, J. Stnıkıurwandd dcr Öffcnılichkciı. 

Unıcrsuchungcn zu c iner 3.Habc-nnas, J. Kaıcgoric 
dcr bürgcrlichcn Gcscllsclıaft. 

·nıcroi(~ und Pr<ıxis. Soszialphilosophisclıc 
Studicrı. 

4. Stuart Hcl!. Gcscllsdıafı 
5. Hcllingcr. Syst;ıınaıisclıc F:nnilicn und 

Vcrlıalıcns Tiırapic 

6. Han s Zygowski. Kritik dcr Mainsırcam -
Psyclıo!ogic 

,-------

1 Yar Zalime 

Pez nıcxcl bU li bin dare 

Rinda min li Anbari! 
Li vi derdi tune çare 
Oy lC yarC yarC yarC 
Yar mina tc zalim nabin 

Baran bari li ser ho lan 
Ket govcnd~ bi çi halan 
Ki lamek bi cşq naland 
Oy lC yarC yan: yar~ 
Yar mina te zalim na bin 

Ev de !av wck evin e 
CiyayC NürhaqC bir tl ne 
Tirsa şivanan şcvin e 
Oy JC yan:! yan:! yan:: 
Yar mina tc zalim nabin 

Tcbax Wı. P:ıdcrbom. 

SALt--.·1AN UNLUÇAY 
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ŞiiR VE TOPLUMSAL ETKiLERi 

H. KALAVCI 

ı ın tarif etmek, çcrçcvçJcndirınck 
zordur. Şiir yazılını~ ıürküdür. 

i·.·~~, _.Föcrçcgin. özgürlüğün bitmeyen 
ar.i.:),ı~ıdır. Dost ve hassas bir dünyanın 

yaratılma çabasıdır. Şiirin toplumsal etkileri 
küçümsenemez. Şiir gezegenimizdc kader 
kavgalarına, hak arama mücadcklcrinc, 
değişim çabalarına devriınci değişimlere, 

umut. rul1. yürek ve can vermekte, her yüreğc 
güneş ışığı gibi ulaşmaktadır. Şiirin öpmcdiği 
göz, ginncdigi gönül yoktur. Dünyamızcia her 
insan şiirin etkisi altındadır. Şiir kalpleri, 
ruhları, düşünceleri sevgi ilc bcslcınektc, 
insanları barışa, kardeşliğe dostça perçin
knıcktcdir. 

Her toplum, her sınıfkendi şairini yaratma 
ve yaşatma çabası içcrisindedir. Bu çaba 
toplumsal mücadelclerin doğasında vardır. 
Sosyal ve siyasal olaylarda şair dünya 
.düzeninin ezilenlerden J'ana değişimi için 
tavır bclirkındidir. Kölelikten karanlıktan 
kurtulmanın bundan başka bir çıkış kapısı 
yoktur. Şair hiçbir fikir akınıının esiri, basit 
bir aleti durumuna düşmemeli ve 
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düşürülıncınclidir. Kendi toplumsal 
gerçekliğini ve ınsanlığın evrimini iyi 
gözlcmliycbilmclidir. Şiir toplumun derdini 
davasını, düşünü, düşüncesini sürekli yansıtır. 

ı·. tolumun özlem-
lerini, amaçlarını, toplu
ımı bckliycn tehlikeleri 

layabildiği ölçüde 
getirmı::li, uyarıcı 

olınalıdır. Birçok şairi
miz, özellikle de EhıncdC 
XanC bu toplumsal görc

vi şiir! c yerine gctinııiştir. 
Şairacıları bala, umut

suzlukları uınuda, korku
ları ccsaretc dönüştür
ıneyi bilen kişidir. 

İnsaniann güzele, doğru
ya, özgürlüğe bağlanma
sına sanatıyla katkıda 

bulunur, hırsların, kinlc
rin, savaşların aşılmasını teşvik eder, şiiıini 
insani değerierk dokur. Şiirk yüreklerin 
taş laşmasına, insaniann robotlaşmasına engel 
olmaya çalışır.Şair içinde yaşadığı ve 
düşlcdiğ.i dünyanın yonımcusudur. Gördüğü 

her nesneyi, yaşadığı her olayı, duyduğu her 
haberi yoıumlarkcn olgulara yeni ve derin 
anlamlar verir, canlılık ve hareketlilik 
kazandırır. 

Şiirlerdeki sözlerin yakıcı olması, 

yüreklerde titreşim yaratması, insanları 
duygulandırınası, harekete gcçıı·mcsi 

kaynağını buradan almaktadır. 

Dil hayatı yoıuınlanıanın anahtaııdır. Şairin 
dünyaya bakışı, sosyal konuımı diline yansır 
ve ona etki cckn olaylar şiirle cl ele, gönül 
gönüle bir bütünlük oluştururlar. Şair 
şiirlerinde seınbollerlc, bcnzctiınlcrle 

karşılaştınnalaryapar. Şiirin içeriği yazıldığı 
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oı1aına göre değişir. Konu aşk ya da doğa 
güzelliği olsa da özgürlük kapısının anahtarı 
şairin elinden düşnıcmelidir. Düşünmenin 
ebedi düşınanlan şairi ve şiiri yasaklarla, 
zindan ve silahlarla karşılar. Oysa zulnıün 
egemen oldugu topluıniarda yani duygunun 
inancın, aşkın öldürüldüğü toplumlarda 
geriye katı ve anlamsız ilişkiler yığını kalır. 
Bu ilişkiler yaratıcılığı önler, toplumsal 
ilerlemeyi engeller. Aynı şekilde kendisini 
hergün yenileyerek eser veremeyen 
sanatçılarda geıiler, sanatsal anlamda ölür. 
Şaiıin ve şiirin yargısını zaman ve toplum 
yapar, egemen güçlerin eleştirisi yada 
desteği belirleyici değildir. 

Şairin düşünce kökleri derin olmalı, 
sürekli tutunacak bir dal, yaslanacak birdağ 
aramamal ıdır, hep scvilmek, hep övülmck 
kaygısıyla hareket etıncmclidir. Belli 
düşünce kalıplan içerisinde düşünmekten 
kendisini kuı1aııııalı, ufku sınırsız olmalıdır. 
Büyük adımlar atmaktan korknıaınalı, 
küçük adınıları gözünde büyütınemeli, 
pireyi deve yapmamalıdır. Örgütsel 
yapılardan kaçmamalı üıkat örgütlerin 
düşünce penceresinden dünyaya bakmayı 
alışkanlık haline getinnemelidir. 

ŞiiRDE BiÇiM VE iÇERiK 

Şiiri düz yazıdan ayıran içerik ve biçinıdir. 
Katiye kuralı şiirin içeriğini etkileyebilir, 
serbest vezinle yazılan şiirlerin belli bir ka lı bı 
olmadığından içerik daha da zcnginle
şcbilmektedir. Bu tarzda yazılan şiirlerin 
kendine özgü bir iç uyumu vardır. Kull<mılan 
sözlerde uyum ve bütünsellik olmalı ve 
biçimle içerik birbirini taınanılamalıdır. 
Verilmek istenen mesaj mümkün me11cbe 
açık olmalıdır. Şiirde neyin söylendiği kadar, 
nasıl söylendiğiele önemlidir. Ne anlama 
geldiği belli olmayan laf kalabalığı şiiri şiir 
olmaktan çıkaıır. Bölgesel ve evrensel olaylar 
bir bütünlük içerisinde işlcnıneli, sözler yerli 
yerine oturtulmalı, sınırsızlık, sonsuzluk ve 
sevgi yansımasını bulmalı, zorlamalar 
olmamalıdır. Şiirde biçim ve içerik çay 
bardağındaki şekerlc su gibi birbiri içerisinde 

eriıneli, e;.;tetik ahenk bozulmaınal ıdır. 
Katiye kuralı ilc y:ızılan ~iirk:rde dış biçim 

bclirleyiciykcn, serbest vczinlc yazılanbrda 
dış biçim kalkar ve bu dunını iç biçime daha 
yoğunluklu yansır, iç doku daha ahenkli ve 
sıkı dokunmak zorundadır. 

Şiirimiz humanisı, clcştirici, eğitici ve 
nıücadeleci olmalıdır. Toplunılan etkisi altına 
alan ırkçılıktan, kinden, fanatizındcn bcslcnc:n 
şiirler az değildir. Amaç haksız düzcnkri 
ayakta tutmaya sanat ceplıesindcn destck 
sunmaktır. Savaş ve kahranıanlık türkülerinde 
bu yön ;ığır basnıaktadır. Biz ise insanları 

birbirini f:ırkları ile kabul etmeye (,~agıran, 
Inırışı ve kardeşliği öne çıkaran şiiriere ağırlık 
vcıınek zonındayız. Ölmeye ve öldüm1eye 
azmcttircn, ölümü küçümseyen ve ona gerçek 
anlamını kaybcttiren, askeri uslupla yazılan 
şiirlertoplumsal banşa katkıda buluııarnazlar. 

Şiir düşüneeye duygu, duyguya düşünce 
katar, kalpk kal~1yı bütünleştirir. Ne kuru 
düşünce, ne de ham duygusallık şiirleşcbilir. 
Hi:-ısc fikrin, likn:; hissin katılışı hem fikri hem 
de hissi ışıklandırır. Şiirdeki söz şekil ve 
anlam dalgalanışları insanların nıhlarıyla 
iletişim kurar Şiir her mekana, her insana 
ul:ışm:l çabası içerisinde olmalıdır. 

ll 
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SEVGiMiZ 

Temiz tertemiz 
Yaktık 

karanlığı 

aydınlatan 

ı~ıkları. 
Bunlarla 
uyardık 

can can 
ölüme 

yatırılan 

uykuları. 

Kızgın ve dolu 
Sabırsız ve örgütsüz 
koşaınayız 

bu tuzaklı 
bu uzun 
bu engebeli 

yolu. 

Sabır sabır 

adım adım 

sevda sevda 
yürünıneli. 

Yine can cana küsmeıneli 
Yine sabırsız rüzgar olup 
Zamansız csmemcli. 
Adını verirken doğan bebeğe 
rengini verirken açan çiçeğe 
Yine dost dostu aldatmamalı 
Yine hain korkak, karanlık 
Ölümün koynuna yatmamalı. 

İsmini 
kokusunu 
rengini 

değiştirir yalan 
zehiri i dişleriyle bize yaklaşır 

derisini değiştiren yılan 
utangaç, hileli, bezirgan 
elin sıcaklığını ele 

gözün sıcaklığını göze 
vermekten korkan 

köle ruhi u insan. 
Kendi kaderiyle 
başbaşa bırak 
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özgürlüğün doğumuna ebelik 
özgürlüğe annelik 
yapacak bu halk. 

Yeter! Ölümün 'kolunda 
uykuyadalmamız 

yoksul gecelerde 
cahil uykularda 
hiç uyanınamanı ız. 

Yaprak yaprak 
kıpırdar 

yüreğimizde barış 

ve incir dalı 
Temiz 
tertemiz 
akıttı k 
denize 
akan suları 

Önünde koşmalı 
akan zamanın 
içinde olmalı 
haklı kavganın 

dışımızdaki dünya 
benzesin diye 
içimizdeki sevclaya 
ölüm sınınnda 
çoook yol yüründü. 

Vicdansız yüreğin gözleri görmedi 
Gözleri unuttu gördüklerini. 

İçinde yandık kara gözlerin 
İçinde yandık acı sözlerin. 

Ne saf 
Ne temiz 
Sevmişizinsanı 

hilesiz 
ihanetsiz. 

Bir selamı bir dostluğa 
Bir ışığı bir sabaha 
Bir ımıağı bir denize 
Bir gülümsemeyi bir yüze 
Ulaştıran sevgimiz 

Ne saC ne temiz. 

HCSEYI!'\ KALAYCI 
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NEWROZ ÇIÇEKLERI 

Erimiş nıaden 

ırmaklarından geliyoruz 
güneşin cocuklarıyız 

ateş sınavında geçtik, gunahsısız 
Bak!! 
Alnırnız tertemiz 
bıyıklanmız 

birer çelik çubuk 
ve kollanmız 
karta! kanatları. 

Tev tev! 
gel gör! 
başımız göklerde 
alnımız açık 

kanıniıkiarda vuroşarak 

akan sulara vurulmuş derbentleri 
tek tek yıkurak 
ocaklar ateşledik 
sarı öküz tımakları ile 
toprak eştik 
halay çekti k 
kundak toprağımızın nıitolojisini 
ve coğrafyasını 
dilberieri miz halılara dokudul ar. 

Gel gör! 
Kawa gibi düşünen 
başları Cüdiye değen 
süt beyazı alınlannda 
kundak bezini 
namus gibi wşıyan 
bir gençlik yetiştirdik 
kaygınıız yok 

Direndi k, direndik 
ve yine di rendik 
ölümüne direndi k 
bel bele 
aşiret aşirete. 

Bozkır çiçeği gibi 
hir ba~ına 
doğanın merhametine teslim 
vaktinden önce 
bir ikindi vakti 
boynu kırılmış 
kanatları ayaklarının ucuna düşmüş 
sessiz ve merasimsiz 

yaşamaya veda etmedik. 
Yuzyıllardır kesmedik göbeğimizi 
yuzyıllardır koparmadık bağımızı 

aynı anda 
aynı hızda 

yanaklarınıızı yaladı 

tuzlu sular, 
aynı anda 
aynı zamanda 
ak anne sütü ile yıkanmış alınlanınızda 

yankılandı 

aç bahar kunlarının uluınaları. 
aynı anda dalga! andı 
Newroz ateşlerinin dumanları 
Anadolu ve cennet ırmaklannın 

Unutmadık 

Usta deınircinin 
şimşek kesilen çekicini 
ve taze beyinieric 
acıları suslllrulan 
kötü adamı. 

Unutmadık! 

ülkesınde. 

kırık dalların hazin türküsUnU 
mercan dağını 
ve kanlı dişlerini 
Fıratın suyunda yı kı yan 
bindikuş dağlurının 

gözü kanlı kurtlarını 
unutmadık! 

"Evladı Kerbelayih 
bi hatay i h 

ayıptır 

sakalının her teli 
Newroz ateşi 

ve bahar şimşcği 

zulumdur 
cinayettir" diyen 

ihtiyar genci. 
Unutmayız 

ve unutturmayacağız 
zeytin dalı saçlarını aıeşliyerek 
bindikuş kurdunun ininde 
yangın cıkaran 

ve heyacan yaratan 
Newroz çiçekleri ni. 
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HELBEST 

BiRN EB ÜN 

Em bahozC j i agir bU n 
Em bahozC ji agir in 
Em dC bahozC ji agir bin 
Ma iştaha kcsl ranabc 

Bi hezaran sal in 
Mi ri n 
\V ek gurC dev bi xwGn 
W ek nıarC tazi 
Li pey me ye 
Çav bcrdaye canC me 
Çav berdaye xort ü kcçCn me 

LC, me stüyC X\VC xwar nekir 
Em dC stGyC xwe xwar nekin 
Em warCn xwc xopan ııakin 
Bi hezaran war vCdikevin! 
Bi hezaran xort ü keç di govcndC da ne~ 

Bi sedan sal derhas bGn 
BimebCın 

O bimckirin 
Ne tü şin~ diya xwe kirin 
Ne ji axa welatC ku jC hat ine, 

dan bcr lingan. 
\Viqas demsal derhas bCın 
Roj hi latin 
Roj çün ava 
Heyi lı tuncyi din 
Xizan ü belengaz blın 
LC. meriv rast deng kc 
MCr blın 
Pişta xwe li herkesi xwar nckirin 
Xerac nedan 
Heremzaele ncbün. 
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FERIDUN 

Güne~ sıcağı dii~lerim 

yıllardır seni di.i~iiniiriinı 
yıldızları bol gecelerini 
Mayıs ay mda ba~ak slitii kokan 
şafak rüzgarlarını 

yağınur sonrası taze ekmek kokan 
sarı toprağını 

sin sin 
ateş danslarını 

saçları alev dalgaları gibi örülmiiş 
bereket tanrıçalarını 
üniversitelerinkinden daha özgür ve 

bakkal ve oda sohbetlerini 
velhasıl 

kederli kedersiz günlerini 

Xalikanım 

Çok öz!edinı 
çok 

yalınayak gezdiğinı topraklarını 

delilerini 

bilimsel 

sanki bir adım ötede doğuyormu~ gibi 
bağlar tepesinde yükselen 
kutsal güneşini 
beyaz nıağaralı dağı 
süriilcrin barınağı beşağı lı 
kavalın sesini 
camurl u sularında yıkandığını 
üzüm bağiarına hırsızlık için girdiği m 
beygir özünü 
Oyananı oy 
öyle göresim geldiki 
kundak toprağı mı 

FERiDÜN 
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FERYAD o isYAN 
EMEKÇi 

Meın nelere garkolmadı Zin'in ateşi için 
Fcrhad dağlar delmed i mi Şiıin 'in düşü için? 
Kusur ise her saniye her yerde seni anmak 
!\'lccnun az ını yemin etti Leyla'nın başı için? 

Sesi yorgun gözlerinden uykusuzluk seçilir. 
Görkeminin zeıTesiııdcn Ağn dağı küçülür 
Gecclcıin kollanndu, leblerinin bal suyu 
Aydan dökülürcesine kana kana içilir 

Uykulanndan kopardım hoş geldin ınihmanımsın 
Artık geri dönüşü yok, ahımsın eyvahımsın 
Elalcın ne derse desin hiç um uruında değil 
Akibetinc razı yı ın sevabıımın günahmısın 

Sana, yine sana yandım Ncsiıni'ye dün gece 
Gözlcrinlc yüzüleyiın bcnd olayım Hallac'a 
Öyle hüküm huyunmışlar tannlar divanında 
Ha ben sana yollannıışım, ha !v1uhanııned nıirac'a 

Cümle cihun güzelleri yüzlerine ben örsün 
Gözlerin, balyozu oldu içerimdeki örsün 
Ruhumdaki fırtınalar M eri h 'i usandırdı 
Nuh'a habereyleyinde gelsin de Tuf.ın görsün 

Yokluğuna dayanamam ahım arşı boyladı 

Gö!gcni Nil' c gönnüşler Piranıidier söyledi 
Bak hele şu sevdaya, kimler yanmış ben gibi 
Dediği gibi Yunus'un ''gör beni aşk neyledi" 

Son duraklarda bcklcrdiın, sonun olsaydı senin 
Neler verilmez ki; yerim yanın olsaydı senin 
Çıkar k ınından ne olur kirpikleıinle bile 
Çal sineme gözlerini gözlerini, 

aşkına Şah Hüseyn' in 

Haıikalardan biıiymiş diyorlar Çin Seddi'ne 
Seni gönneden hükmetmek kimin düşmüş lmddine 
Ulu Divan·a baş vurdum, dönsün diye Bağdat'tan 
Ol sebebten ahvaliıni arzettim Bedreddin ·c 

Yağmur yükiii bulutlardan nıhunu koklayışıın 
Çağlan tedİf'Jiıl etmiş, ömrünü saklayışım 
Eyyub 'un sabrı tü kendi, tükcnmiyor nedense 
Ne senin gclmcyişlcrin, ne benim bckleyişiın. 

Seni Dicle beni Fırat resmctmiş Güneş yfirab 
Güneşin vekili aya, yıldızlar olmuş turfib 
Bizleri ıııemk edenleraydan izin alsınlar 
Bir başkadır yıldızlardan görülse Şattülarab 

imanım varsa kaşlaıın, kirpiklerinse diniııı 
Muhammed k<ibc'ye döner benimse sensin yönüın 
Musu meşhur fis:isıyb, ç.annıhı ile isa 
Bütün hepsi senin olsun, senin gözlerin benim. 
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KURDEN ŞEXBIZINT 
MAHMÜD LEWENDi 

(Di ve 11iv/sJ de bi kurti emC li ser deuoka Şi:xbizini razvestin, lı? hi mrmaseht!ta ı-'ı! devokC 
her weha ge/ek ca ran em e bchsa le/JçeyJn din ii bikiıı ıl gele k (ormCn ::.imhı if gotinan ji emi: 
bidiu berhev. Teksti':n k11 di z;i] meqaleyE de hatine hikaranin hemıl di navbcra sah'u 1985-
1990'/ de ji deve Kurden ŞCxbi;::ini yt'n ku li welat(m dir bi cifr Cn Ewrılpııy(> diminin hatine 
girtin. l'irmıiya wan ji mi11tiqa J-Jaymana(Ankara) if Kulu(Konya)yC ne.) 

Li derveyi Kurdistan&, li gelek herCınCn ku clranCn KurdisranC ne jl Kurd hcnc. 
Kurden van eleran di deınCn cihC cihC de ji ali b:ırbidcstCn wan wc!at Cı dcwlerCn 
c ira n ve bi darC zorC li van hcn~mCn d Cı rJ Kurdistan& hatine bi clh ki ri n (J ). Her 
çendi ji wan hinek dibe ku ji her h in sedenıCıı din (wc k şerC nav eş! ran, xela, tabıı U 
hwd.) ji KurdistanC bar kiribin j!, lC bi taybctl di dewra Osman! lı Safcwlyan de lı 
pişt re di dema Kenıallstan de, k;ubidestCn van dewlet;ln gel ek Kurd ji lx~r serihilekın 
an jJ ji bo nıenfeerCn de\vlera xwe, ji KurdistanC derxistine, li dereki din, herl>ııı an 
cihckl d Url KurdisranC bi clh kirinc. 

İ ro wekl re zanin li derveyl Kurdisrana Bak ur (Kurdistaıu TirklyC), lıı:..·r \Veha li 
TirkiyC; li Anadoliya Navin j'i Kurd lıene. Ji wan jl bi rayberi Kurden dcr-dorCn 
bajarCn Konya, Ankara U Kirşehire li ser hev in, yanC hem! li her2nıckl.> Jijin, ji hev 
ne belav in. LC Kurden li dcrveyl Anadoliya N~n1in hem! bcbv bebv in. Li her bajar 
an qezayekC çend guııd, an j! li hi n gundan çcnd ıııa!Cn Kurdan hen c (2). 

Li ser zinıan, folklor ü jiyana civak! y::ı KurdCn van deran heta nuka xcbarckc 
berbiçav nebatiye kirin (3). 

Li ve dere en'lC li ser Kurden Anadoliya Navin, bi tayberi Kurden der-do ra Konya, 
Ankara, Kirşehir lı HaymanayC bisekinin. 

Kurden van herCman kengl ü ji ber çi sebcb;:ın lutine van derana baş nayC zanln. 
Ü di sa ji kijan nıinriqey&n Kurdistan& bar kirine ew ji ji bo me ne di yar ü zebl e. LC 
bi qas! ku me ji devC KurdCn van hereman bihisriye, 200-300 sal bere ji heremen 
cihC cihC yCn Kurdistanebi zorean ji ji ber h in sedemen din bar kirine (4). 

KurdCn der-dora Ankara lı Kony::1yC bi reva yi ji sC eşirCn nıczin pCk tCıı: 
A-Reşoyi (RişwJni/Reşw~lnİ): hem i hi Kurmanci qisc dik in. 
B-Canbeg!: henıi bi Kurmanci qise dikin. 

(ll· Li dervcvi An;ıdolh:;~~··~~·in, li ErnıcııiscınL-,'AzcrlıcycanC, QJ.zaxist;H1C, Xor;ls;ınl·, JkxdadC, 
Efx:ınisranC, BdücistaııC \ı !srail(· ji Kurd hen c ku pir;ıniy:ı w :ın beri sedsaLı ı S lı ı9':ın li v:u1 herCm;ırı bi 
dlı bfıne.(binCrc: Roj :ı N lı, no:43, 19·14, r.l) 

(2)- Li Tirkiyl· lı li :\nadoliva N:win bi qasi ku nıe tl'spit kiriye Kur d li. v;ın hcrCnıaıı dijin: 1\.krzifon 
(Anıasya), Çankırı, B:ıy:ıb;-ıt (~iııop), :\d;ıpaz;-ıri, Denizli, Ceyhan (Adana), lskendcrlın, Dcvchı(K:ıyscri), 
Sariz{Kavscri) lı li bin qcz:ı ü gundL-n dcr dorL-n Konya, Kırşehir, Ankara ü Y ozgatL-. 

(3)· DI vi wari de biııl·n:: 
Pcrrot, Gı:.orp,c; "Le.' Km des De L'l-hıimmı<.'h", Rev u ı: de deux monde, P:ıris, 1 S (ıS, V ol. 5, r. 607-631 
Cuiııct, Viral; l.:ı T11rqırie d'Asic, Paris, 1 S90 (lıcmlı cildt·n wC} 
Sykcs, Mark; "Thç K.urdis!J Tribd ol the Ottmıı.m F.mpir,•", Thı.· Roy;ıl Anrlıropologi;ı] lnsıiıurc, 

jamı:1ry 28 tlı, !90S, vol: XXXVII!. 
Şcrcfx3nl! Bcdlisi; S~'rcfn,ılll<', (C,:c-\·irl'll: ;\·1. E. Bozarslan), 3. baskı, !-Lı~at Yayıııl:ırı, bt., 1990, r: 1 3S 
Kırııoğlu, M. Fahrettin; Kiirtlcrin 1\.hkii· 1. Böl li m, Diyarb;Ü:ırı T:ınıtın;ı Dcrnc(;i Yayınları, :\nkar:ı, 

1 ';)b3, r.29 
Osmanlı Tahrir Defteri, ı:v kiıChd:.c Jc~tııivis l' ku di 947 Hiı.:rifl539 ;\·liladi de h:1tiyc nivisin. Li gor 

.i\·1. E Kırzıoğlu, tC de behs:ıe~irCıı ŞC:-..:hiziniyan ji dikc (b. Kır zıoglu, kitCb;ı li jorL- hi n;w kirl, r: 29). 
Uçak, H3lil lbrahinı; Tı.ırih Içinde H.ıynt;m,ı, HaymanaiıL-ır 'ı'ardımlaşm;ı ve T:ını~ına Dcr nq!,i, y:ıyın 

no; ı, .-\nbr:ı 1986 
Yurt Ansiklopcdisi, Isı;ınhul, ını (bi rayberi qisml-n li ser Ankara, Koııy:ı lı KırşdıirC) 
C eli!, Dr. Ccli!C; 19. Yii::yılda Osm.mft lıııpmııtorfu,{fımd,ı 1\.iir rlcr, Oz·Ce Yayınları, :\ııkar.ı, 1 992, r. 

24, 29 (Tl· de q:ıhı Şl·xbiziniyl·n dı:rdor.ı ivtüş lı Erzl'rünıC d ike.) 
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C-ŞCxbizinl, ew jl bi devnka ŞCxbizinl qise dikin. 
Viral Cu iner di kircba X\VC ya bi na ve "b Turquic d'Asie" de derheqc Kurden der

dora Ankara ye de wcha dibCjc: 
" ... Di 1ıav sinor&n ıuilayeta A11karayC de I<urdC11 koçer ji hene. Bi tevayi ji neh 

-'eşiranfJCk hat ine, navC eşirCn n-'an ev İn: 
1-Rişıuan(Reşoyi): Eşirek e ku ji çe nd bavikan pC k hatiye ılnavC wmı bavikan ji ji 

navC seroh an mi11tiqa ku bavik bi xwe !C ne, hatiye. }i van bavikan hinek ev in: 

Misir/i, Quaranli, llalikiymıli, Şiiikiyan/i ri hıud. 
2-ŞCxbizin/i (Ştxbizini): Ev eş ir ji ji van bavika11 pC k tC; Horasmıli, Heyvedanli, 

Lermıli, ]irdikiyanli, Nosalanli. 
3-Badil/i, 4-Terikiyan/i, 5-Mikai/i 
6- Yambekli: (Reşoyi ne) ]i van bavikmı pek tC: Gm·ekli, DerıvCşmıli, Tuzonmıli, 

Topişaxi (an ji Topıişaxi-M.L), Toikiyanli (mı ji Toyikmıli-M.L). 
7- Koyibmıli(R.eşoyi ne}: Eşirek e ku ji gel ek bavikan pC k hat iye, h ine k ;e ev in: 

Alikiyan/i, Na(kiyaııli. 
8-Seij(m/i (Sey/anli}: ]i sC bavikCn /.:.u zCde nu/ılza U.-"111 tımeye pC k hat iye. 
9-AtiJtmıli: j i gele h bavihmı pCkhatiye, h hı ;e ev in: GCzermıli, je!ikiymıli, Dau.ııuimı, 

Eliasmıli ii hıvd. 
BC gummı cv hoçcrCn Kurdistan& hemi ji welatC xwe; ji KurdistmıC hatine van 

dermıa . ... Gele k ji van eşiran li h Cia A11harayC, li herCma Haymana, Kasaba-i Bala, 
ı\1ecidiye ı/ Keski1ı'C ciwar hı. Hinel.:. ji li mintiqa Kayseriye li Deuellu'ye ciwar 
in .... I<urdihı uan derana bi tevayi xwcdi erd ıl zeui 11e. Le gele kC n wtm deve (h&ştir), 
hCstir, bizin, dewar ıl pez ji xwedi dikhı ... Kıo-dCn ŞCxbizini ji bi tcuayi 
heştiran(deueymı) xwedi dikin .... Ev eşiren Kurdmı hemibi zimanC xıve bi Kurdi 
qise dikin .... Bi Tirkiji zmıin, !C fJİçeki zelnıet e ku meriv bi karibe ji Tırkiya wan/Cm 
bike. KurdC11 ve herCme hcmf Sumıi-Jı.1usulmmı in. (5)" 

Çi G. Pcrrot, çi V. Cu iner U çi ji 1\11. Sykes be, hersCyan her çcndl belısa KuıdCn van 
hcrCnı~ın k iribin jl, !C hiç belısa devokan jl zaravayCn wan nekirine. 

Piraniya Kurden vo.n minriqcyan, Kurden Kurmanc in, hinck ji wan Kurden Di mill 
(Zaza) ne (KurdCn AksarayC piraniZaza ne), yen nı ayi jl KurdCn ŞCxbizin! ne. 

Kurden ŞCxbizin! li derveyi dcrdorCn Ankara ü Konya ye, li KurdisranC jl li dcrdorCn 
Kexra, Diyarhckir, \XIo1n, Kcrklık, Xaniqin (6)U ElamC (Kurdisrana İranC) ji hene. 

Devoka ŞCxbizini bi qasi ku mc da lıembcr hemü lehçeyen Kurdl, her çendl nCzi 

Atq, Nuh; lç :\ıı,ıdo/11 Kiirtleri, Koııy.ı-Aııhmı-Kırşchir, Kombır Y:ıyınları, Köln, 1992 {Nivi:;,br di 
v~ kitt':bt· dı: bi tı:\':ı.yi qala KurdCn An:ıdoliya Navin dikı:. LC bi t:ıybı:ti ii bdıs;ı Kurnı:ınc:ın dikı:. Gclck 

keın cih d:ıyı: Kurden ~0xbizini. LC bi q;ısi kurt': zanirı yı:kcın kitt-b c ku li ser Kurden Anadoliya N:ıvin 
hariye nivisin.) 

Çiy:ı~~.Ga_bb;ır; 'J:ırihr~: Kiirt.:)iirgiinfcri (iııcı:h•mc-,mıştır ma-l), Aıt,ıdoluya (Konya, A11kar,'l ud.) si ir gii11 
edi/c11 1\.ıırdıstmrlı/,ıruı $.11rgımıı uc soıırası, Nor:.horg(lsvcç), 1992 

Lcwcndi, l'v1.; "}i HJlı1 Hıyw,m.ıy(_' Çe nd Sitrmıhı Şl:xbi::iniy.ııı", Ç;ırçir:ı (kovar), no: 3, {Tcbax, 1986), 
Stockholm, r. 3-·1, 24 

-; "Çiroke/.:. Bi Dcı!()/~a Şı.;xbi:::iııi", lkrb:ıng (Kovar:ı Fcdı:r:ısyon:ı Komı:lt-n Kurdist:ınC), no: 6 
(1988), Sto..:klıolın, r. 21 , 

-; "[)u Sitnm ıi ÇinıL·('k Hi DL'uok.ı ŞJ:ı:bi:::iııi", Berhcm, no:9 {lion 1990), Sro..:kholın, r:42-45 
-; "])ez·olw 1\.ıırdhı Şl:x 13i::ini-1"' \\1:ın (Kov:ır:ı 'ı\•kiriy;ı Nivlsk.ırCn Kurd Li Sw0dt-), Sto..:k-

lıolnı, no: ·1, 1992, r: 43-51 
-; "/)el'(!b KurdZ.n Şh· lli::ini-1" \\·';m (Kov:ır:ı Yckitiya Nivisbrl·n Kur d Li Sw0dt':), Sro..:k

holın, no: 7, 199"1, r:39 
(4\-l.i ~ı:r vC yck(·lıiıı kc~t·n ŞO:·:dıi7ini wdu dihCjin: " ... Bi q;ısi ku a di?:uıinı. t'\' nbi .'W_O s:ıl c ku ı:rn 

h:ırinc 1-!:ıyman:ıy.:·. Dapir:l min ı imi qal dik ir lı digor: h~ ta b:wC {~ı:nı:r:ı~yon) lıcfr-hqr:ın jllı H:ıymanayC 
biıne ... "(ji hevpcyivin:ı hi Şt:wqi re- 21.5.1986, Paris-~·1.L). 

" ... Li gor ku nıı:zinl:n mı: digotin, crn 500 s:ıl ben:· ii hCl :ı SiC rtl: (Siirt) ü Bedlist hatine v:ın dcr:ın. Bı:rt': 

cm niv koçcr bün, ıe nu b di na\· mı: dı: koı;cr ııcm:ıııı: ... " (Ji deve Dı:mir, 28.3.1987, Paris·J\·1.L). 
(5)· Cuincr, Viral; La Turqui~ d'Asic, P:ıris, 1 S90, ı.:ild:l, r. 252-253 
(6 )- Mclıınüd 'Ez iz Hı:~en; Kurtcyek Le .\.-1/:iiiy Ho::i Ca( ıi Basi Hcııdi!k Le Tirekmıi, Çapx:ınl.'y New· 

res, Si leman i, 1985, r: 7, (Nivisk:ır bı: ri ku bchs:ı cşir;ı Cafbike, di dcstpCk~ de qal:ı hcnıü cşirCn Kurdist· 
an:ılraqf d ike ku di n av w :ın (k bdısa ŞCxbiziniyan ji d ike \ı dibCjc ŞCxbizini li Kcrkuk ü X:ıniqinC niştcci 
nı: \ı d iminin.) 
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henılıyan e ji, lC ji Kunııanci, Hewraml Cı Dimili bCtiı; bi tevayi nıirov dikare bibCje 
ku devokek c ku nCziki lclıçcyCn din Cn Kurdi -Soraninv1ukrl, Erdelan i, Lurrl Beyreyl 
(an ji Feyli)- ye. Her çendi ji ali tewandina fiilan (ver b) ü bi karani na hi n zamiran 
(pronom personel enclirique) ve nCziki Sorani ye, lC ji all pirejimara(pluralis) na van 
ve ji nCıiki Erdelan i ü Lurri Beyreyi/Fcyli ye. Wek nimCıne: 

ŞCxbizinl 

min gcwrenı min gcwrem 
ının vırını min wiriııı/wut 
le ma leman Ic nıalm;:ın 
lmc xunıan Cmc xoman 

Kurmanci 
ez mezın ım 
min gor 
li mala mc 
em bi xwe 

... 

•" , .. 
·· ..... 

.. J ..... · 
.· 

sexbizini 
jinegel 
Insangeliman 

··••.•• \f'Pıq 
'··~ .... ·. 

~ .. ~ 
'• . . • .. -::.:::: 

Ciyen ku Kurden Şexbizini le hene 

Erdelani 
jingel 

piyawgelnıan 

( 

(Di ve xeriteye de te ne nave bajar ü hi n qezayan hene, min nave gundan le 

zede nekirin, ji ber ku nave gundan hemüyan di xeriteye de hilnayen.) 
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Ci yen ku Kurden Şexbizini le hene 

Xaniqln 
Kerkuk 
Xorasan 
Reqqa (Slıriye) 
Ivlüş (di sedsala I S. de eşireke bi navC 

Şexbiziııi hcbiıye) ( 1) 
Erzcrlını (Şioxbiziııi) (450 mal) (2) 
Artvin (lvl. Sykes) 
Saınslın (çend gundCıı nCi! merkeze) 
QezayCn SanıslınC: 

Bafra (Dededag mahallesi) 
Alaçanı (Kurnıanc~ŞCxbizini) 

Derekoy 
Havza (se gund) 

Kars; Çildir 
Trabzon (çcnd gund) 
Çankırı (ŞCxbizini- c!cwl ne) 
BJyabat (ŞCxbizini-elcwi ne) 
Çorum (NCii İskillp, gundC Gebse) 
Gumuşh:ıne (Bedrettin Dalan ıı 

ŞCxbiziniyCn wir e) 
Kırşehir Uvlecidiye) 
Ku tah ya 
Amasya- I\1erzifon 
Adana -Ceyhan 
Diyarbckir- Baglar 
Adapazarı (15 gund) 
lzmit (çcnd gund), Koc.1c!i; gundi: Gcyvc 

Yozgat 
Bozok 

Sinop 
Kasramonu 

Kengiri 
Karaman 
Konya-Kulu (ev gundCn jCrln) 

Dipdedc 
Caniman 
Karadere 
Qerekilis (Karacadere) 
ŞCxcfendi 
Soguk köyü (ŞCxbizini-Kurmanc) 
Hcsar (Hisar köyü)(Şexbizini-

KurmJııc) 

Ankara-Polatlı-Yeni me ınınerli 
Kayabaşı 

Anbra- HAYMANA 
Arkafas i 
Bac i he sa r/Ba Iç i k hi sar 
Balreliıı/Balta lin 
Bo s ta n igi/Bosta n i/B os ta n h ü y ii k 
Dereköy 
Gozgoz/Sindiran(Yenice) navC 

kevn ŞCxbizinll Nahiyesi 
Kuş burun! u 
K use i deli 
Kutluhan 
Sinan li 

Sazc (Sazagasi) 
Sigircige 
Şa v 1 i/Şa y lu/Se bi 1 i ba 1 a/Y u ka ri s ebi 1 
YCrgunı/YCrgom 

Ya prak bayli/Ya prak bay i ri 
Qalraxçi 
Xurxur 
Türin/Yenicik 
Tuqülax 
Yama k 
Sileni/Yeşilköy 
Gunde kose/Yurtbey li 
Ataköy 
Karasuleymanli 
Dururlar 
Eskikişla 
Eve i 
Evliyatak i 
Gedik 
Gedikli 
Incir! i 
Kara Oıııerli 
Kavakköy 
Sarigöl 
Sögüttepe 
Tabakl i 
Yaylabeyi 
Kose)cbdal 

(1) Cdil, Dr. Cdi!C; 19. Yii:.:yı/d;ı Osnuwlı lm{hırt~todu.{fımda 1\..iirtlcr, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 
1992, r. 24, 29 

(2) Sykc~, ı\-Lırk; 'The 1\..urdish Trihes o( rhl.' Ouommı EmtJire", The- Royal Amhropologial Insti

tııtc, Janu.ıry 28 tlı, 1908, vol: XXXVllL 
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Gotina Şexbizini 

Pir baş nayC zanin ku ev nav ji ku lıariyc. LC gelek reoriyCn di vC derheqC de hene 
ku ji hev pir cihC ne. Gava ku mirov ji ŞCxbizinlyan hi xwe dipirscı ev dibCjin ku 
goya ji ber "bizin xwedikirinC" ev gorin lıariye. KurıııancCıı derdora wan ü heta yCn 
Kurdistan& ji her bi vC maneye vi na vi li wan dikin. LC gava ku mirov li belgeyen 
nivisandi dinCre, ji gorina "bizin&" bCrir li ser hin maneyCn din tC rawestan. 

lv1csela, di "Osmanli Tahrlr Dcftcrl-1539" de hatiye nivisin ku ji KastamonuyC 
lıeta Otluye bela wela wek koçeran dijiıı. ji ber ku adeten kevıı en )i;zidiyaıı di n av 
wan de henc, SunniyCn derdora waıı hcqaret li wan dikirin. LC di es!C xwe de navC 
wan ji "Şah Basni"ye te. 

Her wc ha di Şerefnameye de j! navC w an \Ve k ŞCx Bizini/ŞCx Bizeynİ hariye nivlsln 
lı Şerefname wan digihine KurdCn Leki. 

Kurden Lurriyen Beyrcyi (Feyli) ji wan re dibejinŞcx Bizcni. 
Li Kurdistana İranC ji bi pirani ji waıı re dibCjin "ŞCx Bizcni", Bizeni {inf. zeden)ji 

di Farisi de tC ınaneya "ICxe, ICclc". Ji xwe gava ku nıirov li ditinCn 1\1ark Sykes ji 
dinihCre ku w i bi xwe di destpCka sedsala 19'an de di kitCba xwe de ni visiye U wexta 
qala wan d ike dibCje "siwariyCn gel ek baş ıl zirek in, he ma hema henıli bi tifingbı 
martini ne, şerkar in, xelkC dişe/hıin, çavsoriya di kin" O )(2) 

İcar ev ŞCxbizini kcngi hatine van derana ew ji bi remami ne kifş e, lC weki min gor 
di Osmanli Tahrlr Defteriyasala 1539'an de navC wan derbas dibe, lı ji ve tarlxe lı 
her weha ji deve hi ne k ŞCx Biziniyan ku wan ji ji bav U ka!Cn xwe bihistine, (Demirii 
hela Haymaııaye;"530 sal bere em ji hela Bedlise hatine") te fem kirin ku di dema 
Şere Osman! u Safewiyan de, di 1514'yan de, ev Kurden Şex Bizini ji Kurdistana 
İran lı IraqC hatine Ii van derana bi ci h bii ne. 
Şerefname (1597): Di Şerefnameye de navC wan derbas dibe lı Şercfxan wan digihlne 

Kurden Leki. 
Vital Quinet, di kiteba xwe "La Turqui D'Asie" ( 1890, ci lt: 1, r. 252) de gava ku 

behsa Kurden derdora AnqercyC dike, bi dlır ii dirCji bchsa Rişwan/Reşoyi U 
ŞCxbiziniyan Cı eşirCn wan dik e lı dibCje bi pirani pes Cı deveyan xwedi dik in. 

George Perrot, di nivisa xwc 'ıLes Kurdes de LHainıaneh" (Revue de deux Iv1onde, 
Paris, 1865, voluıne: 5, r. 607-631) de qala Kurden Şexbizini ji dike, hin adet u 
kultura w;:ın, navC ciyC wan dike, ku ew bi xwe di sa!Cn 1840'i de Cı pişr re di 1859-
1861 'an de çuye w an 'deran: (Derdoren Anqere, Yozgat, Kalecik, Nallihan, Kayseri, 
Samsun u hwd.) 

EşirCn ŞCx Biziniyan: H esen i, SiiCni (Haymana), Xorasani, Hcvcdani, Herfodani, 
Jirdikiyan, LCrani, Nosalanl. 

( 1) Sykcs, Mark; "The Kurdish Ttibes ol the Ottom.ın Empirc ",The Royal :\nrhropologial !nsriıurc, 
January 28 th, 1908, vol: XXXVllL 

(2) Di srr:uıckc Kıırnıaııd )'<l folk!orik de, ku li hen?ma KurdiHana İranl· tC p,otin, n:ıvC Nadir Ikg{: ŞCx 
Biziniy:m dcrb:ıs dibe. (Ez bi xwe nizanim cv N:ıdir !kg ki ye, lC weki tC zanin li ira n C deme kC keseki bi 
n:l\'l' Nadir Şah heblı ku Ji na\·bcn saiCn 17.36·1747'an de li ir:ınC hukum kiribO.): 

I.oy birano, loy birann 
Hcylo birano czC li KosCdaxC din(·rinı mirC çiyan c. 
Birano czC vC sibl- ji halC d ilC xwe ra li KosCdaxC dinCrim mirC çiyanc. 
De w eza gulibirC mine pa la xwc da ye 
\\1 ezC vC sibC rabinı di!C xwe yi kul i kovan qaseki herinıC li beri ... (?) 

De w ezC bCjinı geli birana de hlııı rabin 
Tarina mala Nadir BegC Şi:·xbiziniya talant· wc da ye lo birano, lo birano! 

(ji kırser .ı "Musikiya Gc/Z.ri y.ı Kurdist.ı11·ll", no: (ı, qismZ. 13, Institute Kurde De Pm is) 
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DENGEN DEV OKA ŞEXBIZINİ 

Di devoka Şcxbiziııi de 34 deııg heııe. 
]i waıı 24 bedeııg (coıısonııe), 1 O ji 
deııgdar (voyelle) in. 

YEN DENGDAR (Voyelles) 
A aw, arig, axir, azew, astar, amfızc, 
E ew, ewl, eşyar, elisrin, cşyarwln 
E kC, ser, çCw, mCwan 
I iznaq, ingirandin, qiç, nıirdin, vişc 
İ ide, iwe, i me, iwarig, mi, vine, cwi 
O ok, oxc, oxistin, omirandin 
ö gö, göl, döt, göh (tclafCıza we wck 

"ö" ya Tır ki ye) 
Ü glışt, rügi, püz, xtırr, rlırin 
U gup, qu!, kur, qut 
Ü gü, rüy, çün, çünC, düya, nüya 

(tclaflıza wC nCzi "ü"ya Tırki ye) 

YEN BEDENG (Consonnes) 
B bi, bisr, bale, boro, birdin, birang 
C ca, can, cift, cacik, cayin, ci\vane 
Ç çi, çu, çwar, çCw, çare, çiyin, çenge 

HEJMAR 

D 
F 
G 
H 
J 
K 
L 

da, dC, dör, dişi n, derin, diiye, dirij 
firC, kefrin, xeftin, heft, hefra, cifr 
göh, ganı, gişt, girin, girtige, gewrc 
hak, hurç, hezaı; heşt, heşra, hewa 
je, jl, jin, dirij, ijn'iye 
ko, ke, kerd, kirdin, kemçik, k ilik 
le, !Cxerlık, p'il, elgirtin, elisrin 
min, nıCrd, mimik, nıirdiıı, ınayin 
nöh, nüya, nawçe, n'iştin, ninıcrü, 
pa, pal, pay'iz, pes, püz, pil, pirç 
qe, qay, qul, qur, qap, qiç 
ra, riş, rilj, rind, rindi, riya, riljne 
si, sed, seg, slıke, sinig, siwil 

HejmarCıı devoka ŞCxbizin'i pirtir nCziki Sorani U Lurr'i/Feyli ye. Li jCrC em hejmarCn 
bingchin bi henılı zaravayCn Kurdi diniv'isin (1) 
ŞCxbizini Kurmanci Sorani Hcwrami 
yek yek yek yuwe 
du du dlı diwe 
si se se yere 
çwar çar çwar çwar 
penç pC ne pC ne pc ne 
ş eş ş eş ş eş ş ş 

heft heft hcwt heft 
lıeşr heşr heşr lıeşr 

nöh ne h no no 
de h de h de de h 
bi st bi st bi st bisltl 
sı sil hi si si 
çil çil çil çil 
pCnca pC nce pe nca pcnca 
şCsra şCst şcst şesltl 
lıefta lıefte hefra hefta 
lıeşra hcşr h eş ra heşra 
nod no d newed neweldi 
sed sed sed sel dJ 
hezar hezar hezar hezar 

Di mill 
ye w 
di 
hirC 
çi har 
pan c 
şcş 

hewt 
heşt 
new 
des 
vi st 
h 'iris 
çe w res 
pancas 
şeyşt 

hcwray 
heşr:ıy 

neway 
se 
hinzar 

LurriBcyrcvl/Fcvli 
ye k 
du 
sc 
çwar 
pe ne 
şcş 

hefr 
heşr 

nu ye 
diye 
b'isr 
si 
çil 
penca 
şcst 

hefra 
h eş ra 
newcd 
sed 
hezar 

(1)-Di nivisinC de me tcnl· ;ıw:.ycki tcbfüz;ı hcjımır;tn nivisi, y;tnC wch:ı.; mesel:. di Kurnunı.:i Je hci
m;tr;t 2 bi v;tn ;tway;tn rC rcbflız kirin: du dudo, dudu, dido, dü, mc ten(- "du" nivisi. An ji li şUna "jü, 
jcw, ycw'" :ı Dimili de ınc rcnC "ycw"' ııivisi. 
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CUMLEYEN CÜR BI CÜR 
Qe!emC min: 
?v1CrkC min: 
ıvıale Ahmed: 
]ine Ahmed: 
Mcrde Besc: 
KcrC i mc: 
XanigC gewre: 
Male biçikc: 
i\1esay min: 
Oday gcwre: 
Hefrey verjeye: 
Min xar dirinı: 

Qelema min 
N1CrC min 
Mala Alımed 
]ina Ahmed 
lviih·e BesC 

Kere me 
Xaııiye mezin 
Mala biçiik 

lviasa min 
Oda mezin 
Hefteya beri! 
Ez xar didiml 

direvim 
Çayenı dixwinı: Çayi? vedixwim 
Diyin Cı vitin n C wc ye k: Dilılı il golİlı 

nabin yek 
Le wi wingir: Li wi binCre. 
Tu le telcwizyone dingin~: Tu li 

telewizyonC dinCrf. 
Min je kweyo (köyo) rol diwim: Ez ji 

çiyC do! dibinı/Ez ji çiyC digCndirim. 
Eye ri nd e: Ev rinde/Eve rhıd e 
Eye ji eye rinrir e:Ev ji vC rindtir e 
E wc jin e: Eıu jhı e!Ewe jine 
E wc nıCrd c: E w nıCr e. 
Ewi dwCr e: Ew keç e. 
Ewi kura: E w kur e. 
E wl kurey baş e: 
İ ku re baş c: 
Xanige rikc di ki: 
Baş C: 
Baş im.: 
Clwanc oxc: 

E w kureki baş e. 
I.:u kura baş e. 
Xmıl dilopmı dik e. 
Baş i? 
Baş im 
cr raxe 
Nivinmz raxe. 

Ciwangcl oxe: Ciyan raxe. 
Nivhımı raxe. 

Çi 'ecayib gewra hesrin: Çi ecayib 
mezin he ne. 

Çuıı di kere, baş c? Çi d iki, baş i? 
Çun C? Çaıumı 1? 
Deng nCkerinı dengsiz inı, ke dcng ji 

kirelim 'arsİz im: Deng na kim bCdeng 

DCycnun: 
im, /::.u deng bikim be'ar im 

GundC mc. 
E wl Erew c: Ew E.reb e. 
Hdray dik c çinıc Paris, parq nedim, jc 

bl parql dam Ic 'crc\vcy G vayinı.: 
1-iefta din çıtm Parlsi?, min parq nedl, 

ji pC parqlyC min li erebeyeki? da ıl 
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revyanı. 

Huştire heman delisri wc d ide rCga.: 
Hi!ştir henıa ra dibe ıi d ide ı·i!. 

İ jine bivejin mage: Eu jina, jineblmaye 
İ nıCrdc blvenıCrd m age: Ev mera, 

merebl maye. 
]e mal diyam. ]i mali! ti!mldi!m. 
Le hendiın winiş: Li hi nda min rün e. 
Le nıaley i wc çend orax hestin? Li mala 

we çend zarok hen e? 
Le nıaley me du nıirg hesrin: Li mala 

me du mirlşk hene. 
Le qarşlyo yolclgel dlyan: ]i wi hemberi 

rewı tC n. 
Megersenı kuçik newige, huştir wige.: 

Megersenı kuçik(kevir) 
nebi/ye, heştir büye. 

J\1in diçinıe mal: Ez diçime ma/e. 
J\1in Kurd im: Ez Kurd im. 
Min rat vi tim: Min ji te re got. 
l\.1in ray vi tim: 1\tiin je re got. 
Nabernıan baş niye: Navbera me baş 

n ine 
Nawit ça? Nave te çi ye? 
Nawi oraxe Heso wlge: NavC zaroki 

1-ieso bılye 
Na wir we xer? Nave te bi xer? 
TewaxC xwC je girfani xwC derdixikC: 

Tebax(quti)a xwe ji berlya 
xwe derdixe. 

Pirçi seri m: Pirça sere min 
Pore sere min. 

Page! i qertele: PlyCn(nigen) qertele. 
SerCsaiC harinıc deri ma!C: Seresa/e 

hatime dere ma/e. 
Ra mCrdi neçar diınini:}i m&re neçar 

re dimine. 
Qay min elesri tu nCxwerinı: Qey ez 

deste te naxıuim 
Kc je şermi qule newu: Ku ji şen11a 

qula(insmıan) nebe. 
X w ar dCyenıan dar i vi ye: Xwara(jCra) 

gımdC me da ra bi ye 
iv1aletan: Mala we 
DCyenıan: Gımdfi mc 
K! cigcri ki xwardige: Kfi cigera kC 

Pay qcrrelc: 
Teminı adC ye: 

xwariye 
Piyi! (nigC) qerte!C 

Dile min ıe de ye, 
dili! min dibiji!. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



i -EK/YE K 
Şwln-i ri nd e: Şıfnek rind e/Şı.uinekil 

rind e. 
Purt-i: prlrtck 
Pindik-i: piçek, piçeki, lıi11ek 
Çcrciyc tudig-i diriye cucigc: Çerçi 

(Çerçiyi) dıldukck daye çıiçike. 
Tu tudig-i widc min: Tu dıidikekC 

!Jide min. 
Cucige d iç Cı eliçtı kc şiwan-i partıl-i şlr 

a le vert ye: Çıfçil~ d içe d içe kır şivmck 
satilck(/Jeroşek) ş ir li here ye. 

Dirik-i diçü de pay: Dirike k di piyC ıui 
re diçı{. 

Diçü kc plrcjin-i nan diki: Diçı! ku 
fJ'ircjhıck nmı!C dixe. 

PLURALIS/PIREJIMAR 
Di vC dcvokC de pirejinur bi revayİ bi 

suffİksa gel rC çCkirin. LC di hi n hala n de 
mı~ in jİ tC bikaranln. 

Jincgcl: Jt1W11 

Guranly mirdigcl: StranCn li ser 
miriy:ın. 

Guraniy dilgcl: Strmıihı d ilan. 
DCgeli Kurmanc: GımdCıı(dihCn) 

I< urma ne. 
DCgcli xuınan: GımdCn me/Cımdi!n 

me bi xıue. 
DwCtgcli Tirkgcl: KeçCn Tirkan. 
DwCrgcli Kurmancgcl: KeçCn 

Kurnımıcan. 

Pagcli qcrtele: PiyCıı(nigCn) qerte!J 

Vcrkcl: berxan, berxin, berx(hı (Gava 
ku K lı G wcrin ba hcv dibe kcl, wc k: 
vcrk+gcl : verkel) 

Hanırİycl: 
Oraxeycliııı: 

hevrCyan 
Zaroi.:Cn min. 

G~ll: gayan (nıunıkunc ku gagcl be ü 
b lı be gaye! lı paşC gal) 

Sc-w x::ıtirC du d ilan: Se!Ja xatiri! du 
di/an. 

Qujgcl: çılçilwıılçılçikiıı/çıiçikeıı Ev suffiksa (paşpirrik) pluralisc ku di 
Teyrgd: teyrmı/teyrinlteyrôı ŞCxbizinİ lı Erdelanİ de bi "GEL" diqede, 
lnsangcl: iıısmıiıı/insanaıı 1 di !ehçeyCn din yCn Kurdi de, di h in 
insangclnı:ııı karker in: i11sanCıı me i gotınaıı de nıavc: 

- 1 • 
karker in. 1 Eı deL1nl: 

Cucige verangel diweri: Çüçih 
1

1 jingel: kadmlar 
heraııan dibe. piyawgcl: erkekler 

Cucigc Ic na w qczangcl dingiri:: Çılçik Hewr:ınıi: 
li 1uw qazanan ( heroşa n) dini!re.[ pczgel: sürüler 

Vcrangcl xwardln: .Me heran xıuarin i mcygcl: koyunlar 
(Me heranan xwm:) 1 gawge!: ökiizler 

Kuregclit çcn sal in? KurCn te çend 1 Soran i: 
sali ne? gage!: öküz sürüsü 

Hz. Sulcynıan emir d:ı wc tcyrgcl gişt: nıCgel: hoyım süriisü 
J-lz. Suleymaıı emir da hemü tey1an. kurgel: çocuklar 

O tcyrgclc kc man: Eıu teyrCn ku man/i Kurnı:1nci: 
Eıu ıevr:ına ku man. i gCjgc!: kanşıklık, kalabalık 

Sazclgcl awirdin, dan le- saz: Sa zel : hcvgc! (pez hcugel kirhı) 
(sazciyan) an in, li saz(} da11 (xisthı). i ge! ek (gele k kes) 

Gwe,diri~ıe scı_·i ?ur;migcli ~Cxbizini: 1

1 

geli birano 
Em guh d ıd m ser strmıen 

Si!xhizilli. . IZAFE 
Guranl jC dil ge!: Straııek ji yC (ji!) 1 Di devobı ŞCxbizinl de izafe bi du 

di/an. 1 awayan tC çCkirin. LC cv du awa ne ku 
Cu ran! dilgele dCgcli xunıan wlş: i \Ve k Kurmanci an ji Di mill li gor nı e U 

Strmıeke d ilan ya gımdCn me bibCje. nCrtlya gotinan e. Ü ji bo !zafcy~z. ji dengCn 
Pczgcliıııan: PezCn me. I lı E dikevin navbera hcrdu gotinan. 
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-1-

Purr-i qerrele: IYirta qerte!C/i 
Pirç-i min: PorC!Pirça min 
Pirç-i serim: Pirça serC min 
Pagel-i qcrtclc PiyCn!NigCn qerte!C 
Ra nıCrd-i ncçar d imini. 
Qay min desr-i tu nCxwerinı. 
Kc je şerm-i qule newu. 
KI ciger-i ki xwardige. 
Xwar dCyenun dar-i vi ye. 
Dor lı !egel-i lnıe JCyik-i Kusewdell 

best. 
Ero wc mal-i Rcnızi Topa le. 
De tu boro, na w-i kure Hcso wige. 
Heso xwC le kefel-i huşrire dipiçikini Cı 

d iç iri o ıııCrdc. 
Deııg-i bkc dediyay nale-na le. 
TCwaxC xwC jc girfan-i xwC derdixikC. 

-C-
\Y/e bani birin-C min dC 
De bira awirdan le dest-C min dan 

kelepçeyk-C zeftiyan o. 
Axir-C pes U gal 
De bi ra le ver-C min wivisran wc çuw-C 

şıw;:ın U gawan o. 
Ew ji scw xarir-C du elilan o. 
DCy-C i me le şwinl ri nd c. 
Nav .. 'ç-C i me lı ewanc qe baş niye. 
Ra Heci-yC bi di ran e. 
Pirejinc cıy ;ıy dirik-C parne derxe. 
Pirejine dirik-C pa cucigc derdixi. 
Cucigc şeş verane diriye mal-C feqire. 
lca cucigc şeş veran-C xwC dixwazi. 
Na, y~1n da şcş ve ra nem wCm din, yan 

da blık-C wCnı din. 
Jvbi-C feqire blık-C dirine cucigc. 
Dil-C mi jc Caniman e. 
Şcwşewanok plırr-C xwC oririkand U çi. 
Hcfrey ve rj eye sur hewi, sure-y-C dwCr-

C Seyda wi. 
Qclcnı-C min 
Jin-C min. 
Jv1Crk-C min. 
IvLıl-e Ahmed. 
Jin-C Ahmed. 
Jv1Crd-C BesC. 

Qelema min 
}ina mi11 
A1ere m hı 
Mala Ahmed 
}ina Ahmed 
ı\1CrC Besi! 

Ali-yC ime EliyC me 
lv1Crd-C gewre wc hüş di wC. 
Ker-C im e. Kere me 
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Xanig-C gcwre. XaniyC mezin 
Dar-C gewrc. Da ra mezin 
.i\1Crd-C gewrc. ı\1CrC mezhı 

Jin-C gcwre. fina mezhı 
Xwer-a rawisran-C nawç-C nlmerG Cı 

diyer: Tava havinC ya navbera nivıv Ü esiı: 

Mal-e biçike Mala bi çü k 
Xanig-C biçike XaniyC biçük 

-y-
.iv1esa-y min. lviasa m hı 
Mesa-y biçike Masa biçı//, 
Pa-y qertele l'iyi!!Nigi! qertele 
Oda-y biçge/biçike Oda biçılk 
Oda-y gcwrc Oda mezhı 
Hefte-y verjeye. 1-Jefteya bere 
Disa dilim qisa-y Pakc dixwezi: Dile 

min disa qiseyC Pa kC dixwaze. 

RENGDER (Sifat) 
RengdCrCn besir Cn Devobı ŞCxbizinl 

henıa hema nCzi hemlı devokan e. Her 
weha wek! di hem U lehçeyan de ji heye, 
di ve dcvokC de ji hi n rengdCr bi alikarlya 
h in paşpirrik U pCşpirtikan rCn çekirin: 

w e: we huş: bi heşlbi hi ş 
ri: birangiti: birati 
i: peki: pak i 
tir: rı n tır: rindtir 
rırin: rınrırln: rimitil-in 

xürr: xort, gôıc 
aze w: azeb, hCkar 
xwcş: xweş 

rij: tüj, tıuij 
şirin: şirin 

dirij: direj 
teng: teng 
re' el: tah/, ta"/ 
rırş: tir ş 
pij: tılj, pij 
q ur: kurt, kin, qut 
qöl: kı ir, (Sora11i: qıll) 
gcwrc: mezm, gn· 
ri nd: rhıd, haş 

d üye: dmui, paş 
hive: bi 
blvcjin: jinebi 
bivenıCrd: mb·ebi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ZAMİR (Pronom) 
Di devolc:ı ŞCxbizinl de weki zarava 

Sorani renC grlıbck zamiren şexsi 

(pronom personel) hcne ku cw jlli gor ya 
Kurmanci zamirCn rewaııdl ne: 

SCxhizinl Kurmanci 
Min Ez, Min (1) 
Tu Tu, Tc 
Ewi 
İ ın e 
İwe 
Ewane 

Ew, WJ/\Y/C, Ewi/EwC 
Em, A1c 
Hiın(lngo,Win), We 
Ew, Wan(Ewan) (2) 

Di vC devokC de, di hem lı wexrCn hemtı 
lCkeran (fiil) de ev zemlrCn şexsi (pronom 
personel) ren bikar.:ınin. Yani çi di denıCn 
bori de be, çi di deıııCn nuhade be: 
ŞCxhizini Kurmanci 
Min dişi nı Ez dibejim 
iviin vitinı fv1in got 
~1in da wişinı Ez dC bibCjinı 
Min divirinı N1in digor 

{ 1 )Pronoml:n Ez (ı Min di Kurdi de n: n C di 
zar;ıvayl:n Kurm;-ınô, Dinıili de hcnc, di yl:·n din de 
hcnıa hcm;ı, ncnı;ınc, ger nı:ıbin ii rcnC di gorinckc 
pl:şiy:ın an ji carna di hdhcsn:h: kbsiki de manc, 
wı..·k yCn Nali {l797-1S73); 

Xawi bt; xmvi du zıd(i xaw im c;;: 
Ç(l!l't' çaıui )'C k xe;::a/e çaw im L'Z 

E)' re{iqa11, suhbeti Na/i mekm 
Ho (k e mill lewra wc kıl bed ı w w im c::. 
LC di hi n zinunl:ıı İran i \'Cn kt~vn \ı nü de ev bcrdlı 

formL:n prononıan hcne, ;,•ek: 
F7 ~vf!N 

Avesrayl czcm men c 
Jklü..:i men 
Farisi men 
F:ırish·a kcvn cdcm men :ı 
lşk:ışiı;ıı ez mi 
Ormi:ıri ez m un 

O seti ez men 
Peşni zı m ;-ı 
Rüş:ıııi ez mo 
Sak-Xot:ıııi ı.·zu/esu/cysu nı :ı net' 

S:ırikoli w ez llllll 

Seııııı:ıni ' nıtı 

Sogdi Z\\' nın' 

Şahrlıdi ez nıin/ıııcn 

Şuxni \Vl!Z mu 

Taeiki men 
Tak-~i oz (a;;) min! i] 
T:ni nwıı/nüıı 

Xorasmi 'd n 'z mn' 
Yazgu!:ınıi ez 
(_li bo zl·dı:tir :ı.galHbri biııL:re: Josif !\·1. Or:ınskij, 

Lcs Lıııgucs lraııicnncs, 1977, Paris, r. 9) 
(2) Lurri Bcyrcyi: mi, ro, y:ı {c\·), ı.·w {ı:w), ime, 

iwc, wan. 

Zamira pirsC jl "ki" ye ku ji ho herdCı 
h alan ji tC bi karanin. Yan C di şlına "ki" 
lı "kC" ya Kurmanci de her renC ''ki" re 
bikaranln: 

KI dişi 
KI xwardige 

Ki dibcje 
KC xwariye 

Prmıom personel e11litique her wcki 
lchçcya Sorani ü Lurri Bcyrcyi ye. 

~im/m/cm 

-ir/ri er 
-i/y 
-man 
-ran 
-yan 

hln: çi k, ewk, tişt, filan, filan kes, h in 
h'in dişi: fibnlkes dibCje, cwko dibCje, 

çiko dibcje, hiıı dibcjc 

FİİL (Verb) 
Weki gelek lehçeyen Kurdi di devob 

ŞCxbiziııl de jl halC infinirif J fiibn bi "in", 
"an" lı "in"Cdiqedin. (Di lehçeyen Dinıili 
ı1 Hewranıi de bi :ıwayC 1'lş" ü "enc" 
diqedin): 

:ı. wirdan or!rikandin 
birdin oxisrin 
cift kirdin okuştin 

diyin oxwardin 
c!isriıı obirandin 
e latin slızandin 

eşyarwin sCr kirdin 
gır'in sax win 
gırtııı ran in 
ganı kirdin vayanelin 
keftin vay ın 
kcnin verdan 
kirdin vırın 

kenandin vindirin 
kiş:mdin w!n:ı.ııdin 

mirdin wl nin 
niştin w in 
obirandin xefrin 
oşardin xwardin 
onıir:mdin xwendiıı 

birrıebiin3, payiz 1997 87 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Lı~xbT~~=~~ K~~:-~:ı-;·a·~;-cr--[Nn~li~=--~-~-HC\\~ran~t~JSoranf·-----u:~~y.!I ___ --ı 
i awircb.ıı 1 ;"illi n i ardcnc Lıwlırd~)/.ıwurdcn i hCn:ııı ı i 
IJ;T;~ıi;~- r~·ı;·i~~~--~-----Tb~~-;ı-~-~-, e--r be ~deıı·;·------1-bi~-di·;~··-··-·------r ı)i rd i ı ı ·-ı 
·.~-------~-----·. -·-···-----·-·-··---------'---~~---~·---------··------~--------------,--~---·----

~-~~JE~~~-· ıı __ ]~_cor ___ !~~~.:Lı_ı ___ j~~~-~-~~-cnc i h Ur- ---·-----~~i r0.~ n i"'x"u"r,..-------! 
ı--- d iyi n __________ \ __ d i yJ~~~ll~~~J~~~-:~:~·-·;:!~2.;::~~J~ 1 n-~-~~---_] di t i n~~-~J..ı.~ __ j bl n lı_ı_~. 

clistiıı i r:ıhlın/lıckııı 1 f,1\\'lf<\l~ndhurumnJ!ıurestcy/hurzt' 1 hclsan )elcstin i -· ~·------,--------····---•----·----------,·-··-- ------o-~--------·--·------1 i clarin i hiLHin 1 akcwtcnc ! ! hcLnin ldcr~ıtin 1 

~--~;~~~~~~~==ı-~~~:ü;;~'b~,;. ~t~~~,~;:~~~~jgi~i\,c~~~~~~!::;;;~~~~~;:ı;~)~~~-~~ 
~---·----~---~--~-~ --~------·----·-·"""'~"'~---·---·~----------·-·---~--~----··---"~~-~ 
-~ girriıı 1 gırrın lı:irrMnc/,:i•~wı~n~ lginev 'i girtin igırrın i 
i ga nı-k]";:·aı;;--·ı-~--~;-,:; ·-r~ ~:;--;·ı- ~~--~~:tn11 k~:;:ı;;;~-~------~------~--- .... -ttıCıı g<1 \v---naıı-r-----------1 

········ ----~-~--- --~---- -----c---·-----~-· -------,---- ----·--- --~-----,-·~·-.-· ---,---.-------1 kdrın kerın j kcwrcnc 'kefr- : kcwrın 1 kcfrın :-ız-ci-1Tiı-- .. ·-------·----i- --ı:eı-1'!!1 ___________ 1l1ll\VJ ve ne --j- x uailC~- -·-· --]--J)CkCiıln--------ı--~~---·-1 
·---kTı:-~rr;~-----·~-----ı--- ----I;·;:m----ıT;-;:dc;,~---ık:~&~·~;k::-rJ~~ki~~r;~~--- .. ---ırT;a~~~---·; 
.. -kc na ;,d~---~-'"~--- -r~;ı ;-;~~~;~~ rı~~;;;~:;~~----ı-~--------------·r -p~r~ en and i ~r-·-·------·ı 

!:~E!~;;;_ill!~-=--~~-]_. --~~~~~,-~;~i~;;;;-~~]~~;;·;:0:(rd:~~-I-==~~=·:·~~-~~-~----~l=~~i~-6~==--~~I~~ş~~-~:=~:-.] 
nıirdin i mırın ! mcrdcne ! nıcrdcy/nwrdeı~ mirdin iminlin i ··-----,--,---,--,-- ·-----· ---.---- -------l----------~--;;-·;· - .... ı---;~.~---, 
ıııştııı 1 nınıştııı 1 ronışrenc i crenıştcy 1 danıştın ,ııışnn i 

t:=~_I~rrı; ~-=:=J=·~;!!I1I~in=r~-~1 d~1 ,~~n c -L~~--=--~=~~]-~i~~~~~~y;i _____ --J~ :ı ~ırcı ı ;i-~ 
c) l1i __ ~-~~l~-~---;-~,--~~:E}~j~-~ _____ __L~~E~~~~--~------~---- ! J:.~~-~t-~E_c~! taşi:!_ ____ j 

L_Q~~ırdi_ı_ı ____ ~..] vcşartin i ııinıirene 1 l ~1rdiııcwc iwi~ardin 1 : om irandi n i .... ~mi rancÜ~~-j~;~,:ı~'~:::;~·;J~;;·;·---~~~rk ~~j·;;;d~~---- -~-~l 

f~----Q~0-~;·;·~-d--i.ıı .. ~J=--L(i.~~~ÖS]i.!Ll---r~cık·;~-;;;~G:iJ ~--~--~~~~-~rr:~~-;;~-~-~-~;L __ ~ 
i: OXIStin ·, rax_JSt1[1 1 .un·-~,·~·.ım.ıvıııcn~ __ ..... ._ .. _i_ rJX!Stıl1 lcxıstın/xıstınl· 
i okuştin ~~-ve~~~~~-;~diıı r mirCn~;~j~~---~- Tkujandine~v~----------

r ~'~;~~;;;' ~~~~ ;~~;.;;~~,~V~~~ş~;';;~~;-;j==:===nt~~:~,~~~cii~:, .. , .~~::.:~~1 
·~ser ı:-i-rd i;;--·-- -,---------~-~-)~··;:----G~~ ;~--r::;·_~;--.~·;"k'":-~---~-----------" .. -~-~ey ıii rcfi-;;----r~----- .. ---1 
; S~1 X wl-; . "' __ ,,_,_r·~----sa X ı;·rı~~-----"""Tw eŞi; i ya y-~-;~"1 ~-----~~-------1' sa ~htı n---·--r~-~~;zşblı n i ,-- ---·~---~--~------··-- ........... ----·····- -~-----~--------·---- --~~----·--··--·- .... -~-·----~-----, 
j tanin ! kanlıı/şiyan 1 şiyaycne ! rcwane- : rwanln jf\\\lnln j 

,----~~--~-----------······,- ----------·------ -·· . ,-,·~-~---·--· -------~----- 1 
j v<ıyandın 1 rcvandın ! renınaycn ! ! rıtandın 1 ·----c·-----···l······· ---;------·--·;--~-------;- ·····----,-------~--.~------~-,------~-------~' va yın revm/revv:m i renıavcne , : r:1kırdın !wavın i 
:--~~~-;J; n ~~~ ı;;~-~i?!i-::~~=ı~~~-d~~}~-ii_~_j-\'ei~de~-;e~.-~·-·_ı-ı-;~7-~L~ ~~--- __ .. __ j~~iki-~{i;~ 

vitin gorın 1 vatcııdwatiş ) wun:ııdw:ıır:y \ gutin/wutin '[wctin J 
~,.-~:.~~~~Tıı =ı~~~-~-~~';'-~~·:_-~.-~-,-~s-~~r:·~,-,",-~-~-~i~~~~len~f-~=-~-~:-~=j ra w_~~~~--- -!~~~~~~--~-: Jj 

\VC:xısrın ........ i l'·"'·'Y'"'J''"'mnr 1 i ıa-ı~".lınlp{-kir;Jin lt:ışkirdin 
~ \~E~~lTf!:~~--j=·~--~~fJ!·~;.... --;~ı na\·;c~;e----~~,~ ı n-/ eli=-- -rı;i~fıl7cwr·~·~,--ib ı nı n . 
1 wl n l n ! dl t in.. .. ~---T~~n a \~.-~~~--_r~;,i nı ~"kJ~---- ~-T b ı n lnfcliii~-] \) 1 ;;l~ı-------ı 
, \~~~~------~r~~-~;~~~~;r~~-li~~--~r~~i~2i=.ı:_-.I~!.)'C~~--=ri~~~~---~~~~-~-~-~-JE&ı ____ ~_·1, 
1 

xcftin j nivisrin 1 rakl·wtr:ndwiri{ wircn- j ıı\ısrin/xL'\vtin !xeftin 
-~---~------~,--~~---·----·· --················ -·:. ,---------,.-ı-· ·-·------.--~·-;-------. -l 
xwardın 1 xwarın ! wcrdcn 

1 
werdcnc(:') 1 xwarclın ıx\V~1rdın , 

-X ·;;;;;cıı·crııı-----~-----~~ ----- -- ~--;;·;;:.c ı1 (1 i n ----i w c ll d e n -- ------r----------------"---~- --" ------. X'\ \iC ;;·j-(n -"'j"X\\.:c-;·ıcr;--;ı"- i 
~x a ~(~~~-~~-~----;~~i~~-;-~-;-~~~:-~;i-ı;-j~}-,-c"7{Cj~--·-~-~---- x-~lfCGn~-----T~ı;;-~ 

';'"~\~:;.,y·~-;~;tlrıitif ~~rbarı di Kirdki!Diınili de hi dtı :ıwayi ne: ·Cl/(_' {·ine, -c111) lı ·i,' (-ı~'· ·yi~{ıl"li7ı-(c0T:ıwayC ·mc 
nivi~i.(b. ~b!nıi~~ıni j; z.ı:,ıc.; Tiirkçı~ Sö:.liik!Falmıg,; nimifknlrki, \\.-qa nCn Jiıı.ı 'lı, Stıxkholın, 1987, ·131 r. ı i 
i\!lınzlır (cm: Ferfıi!ng 1\ımiU/rki (l.ız,ıki). St()(kholnı, 1994, 5S9 r.) 
al-lin filkn Hcwr;ınıi nıip lıi :ıwayCn R~l (win-) lı R-2 (di-) ni\·i~in, ji her ku :ıwayC w:ıııl· iııfiniıif min pcydc 
nekirin. (b. Bcncdictscıı, Agı: ~tı:ycr-Chrisıcııscn, Arthur: !..es J)ia/ca,•s /)'Aıcromaıı ı'f dı• l'mc.i, Kopcnhag, 1921, 
r.29-S ll 

88 birııebiin 3, pay;z 1997 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Nu ha jl li jCrC em nCzi 60 peyvikCn besit Cn devoka ŞCxbizinl !ige! zaravayCn Kureli 
(Sora ni, Fcyli!Lurri Beyreyi, Dirnill, Hewranıi, Kurıııanci) dinivlsiıı. Ji vC listeya jCrin 
tC xuya ki ri n ku devoka ŞCxbizini bCrir nCzik'i Feyli/Lurri ye, pişr re nCziki Soran! lı 
Dimili ye. Di listC de, çi bigre me hemü varyanren gotinCn lehçeyen din nivlsin dak u 
nıeriv baştir bikaribc hem lehçeyan li gel hev nıuqayese b ike lı hem j! hcnıüyan b ide 
ber devob Şexbizini. 
ŞEXHIZINİ SORANi FEYLi DlMILi I-IE\\1R:\Ml KURMANCİ 

ar/arig agir/awlr agir adir cyirlcyr :ıgir/ar 

astar l'Sti':rc asi re csurdastare hL"S;ın: st~·r/h isr0r/sı~rk 

aw ;'!\\' aw ;>wlow/awk aw/awi av/;"l\\' 

ci it dır ciit/:xut c it hi re cor/clır 

diıbr/cotbr cotyar :xutkar citl·r biryar '' ıt k.ı r!..:o)t\ .1rkin y .lf 

çe m zC/çcm/rübar çe m rlı/ro/lay/dcrc J~·rc çcm/ro/roh:ır 

çoçik esk U qdlı:x çı.:mçik/kond!:z ko wc h çoçik/hcsk 

çCw çaw çcw/çı.:m çinı/çcm ÇL"I11 ç;w/ı,·dıv 

dal ik dayik/dak (h lig nuy/ıııar/da cı.hLı dayik/dô:./d;ıdô:. 

dem lk m dem fek Jcın dev 

d(•st des ı des Jest 'k s de:-. ı 

dt di': diyckelqurn dew/dcwddo d ega gund/dlh 

emrlı hcrmC crmid/crnıud miroy miro/hcmn> hi rm il1ırr mi"/hr rnıo 

cııgur tir[· cııgür engur !ıcngürl tir i 

cwsanik çirok/nıetdok m erel l'Stancki/$aııik çiroklxcbroşk 

firC fire/zor firdfiriyc z:ı \'/gclcki/pi r ii H· pir/gcleklz:ıf 

gam hcııg:ıw gam gaın/gami herıg;ıme gav/hcngav 

gcwre gcwrc!pir gep/gewrc pi!Jgird/girs gcwrc nıe:t.in/gir 

gur:ıni gorani gurani/ınCr/bi':r d ey iri gor:1ni :.irr:ııı/dürik 

gurg gurg gurg vcrg wcrg gur 

gö/gwı? gwô:./gö güş ger;; go~gos go/guh 

h :ık ht-lke xa bak ht le hl·k 

heir :ı lıcwra/heit:ı hdta lıewtay heir :ı. bdt0 

h esp esp esp l'Stor esp lıo:sp 

iıL~t<l hc~r:ı hL~L1. he~t;ıy be~ ra heşrl·Jhcyşrı? 

burç wurç/herYhirs xirs he~.ihc~ hL"ŞC hirçlhurçlhcrç 

inar hen ar c nar h inari/henar hen ar binar/henar 

jin jin )!ll ccııikini ı eni iin/pirck 

kcmçik kewçik kcmçiklqaşu:x kcm.;ik/koçik çenıçe kc\'çi/kevçik 

kirdin kirdin kirdin kerdene/kcrdiş kerdey ki ri n 

kö kCw/çiya kiip/çiga ko/ku c kl":Ş çip 

mang mang m :ıng mang/mcng mang hiv/heyv/nıdı 

minlin mirdin mirdin ııındtnrlm~ı,!.ı nıcr,lnlmcrclcn<" miriıı 

mCrd mCrd/piyaw piyag mC rJ elpeye piya/mirdcki mCr/pcy:ı 

ni~ıin d;ıni~tin niştin roıniıtı,..'ıııniıtm eren iş tey rlıni~rın 

nod ncwcd newc-d new ay ııcwc(d) ııod/ııot 

okhpik b;ıwk/baw bawg b;ıw/pi habdt:ııc b;w/bab 

p;l pl· p:ı pa/lin)! p;l pl·/pi/!iıı.l'/n ig 

pay h pay h payi:tlscrduwa p:ıyız pı.:yidpei1. pay iz 

pin; pirç/qii gl s por/pirç por/pirç!);ij 

pCııca pcnc;ı pe ncı pancas pı.:nca ptncl/pCııcclı 

riş riş/ridi:n ıi.ş cri~crdi~cyşi <iş rih/ri/rihdCn 

sı.: d sed sed sc sc( d) sed 

siwil siınbl-1/simô:.l sC\',.·il/sı.:wul zinbel siwC!C sinıC!/simbl-1 
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TEWANGA FiiLEN ŞEXBIZINİ 

sexbizini Kurmanci Sorani Şcxbizini Kurmanci 
Vili11(işluil} Go/İII(bij(gol} Wu/İII(!Nwul} I\1in nCwişim Ez nabCjim 
Min elişim Ez dibejim Min dclem Min da newişim Ez dC ncbCjim 
Tu dişe Tu dibeji To dcley Min newişinı Ez nebt~jim 
Ewi dişi Ew dibejc E w dcle l\.1in nevirim Jv1in negor 
İ me elişin Em di bej in Eme deleyn Min nevitiwim Min negotibCı 
]wc dişi n HCın dibejin E wc delen Min nedivirinı 1v1iıı nedigot 
Ewana dişi n Ew dibejin Ewan deiCn iv1in ııevitigim Min negoriye 

i'vlewiş Me bej e 
l\1in virinı l\1in gor i\1in wutim Mewişin Mebejin 
Tu vitC Te got To wutit 
Ewi vir Wi/We got Ew wuri Emir:(Fermani) 
İ me virin Me got Eme wurman Wış bibeje/beje 
İwe virin Wc got :Ewe wuttan W1şin bibejin/bejin 
Ewana virin Wan got Ewan wutyan 

sexbizini Kurmanci 
sexbizini Kurmanci U-latin: a!hat/ U-latin: d hat 1 
l\.1in da w iş im Ez de bibejim Min eliyanı Ez tcm(dem) 
Tu da wişC Tu de bibeji Tu diyay Tu re(dey) 
Ewi da w işi Ew de bibcje Ewi diyay E w tc(det) 
İ me cb wişln Em de bibCjin !me diyayn Em ten( den) 
İ wc da w işin I-!Cın de bibejin !we eliyan 1-Jlın ten( den) 
Ewana da wişin Ew de bibejin Ewana diyan Ew ten( den) 

l\1in wlşim Ez bibCjinı Min da wanı Ez de bem 

Tu wlşC Tu bibeji Tu da way Tu de bey 

E wl wl şi E w bi bej e E wl da way Ew de be 

İ mc wişln Em bibejin lnıe da wayn Em de ben 

İ wc w işin 1-ICın bibejin İ wc da w an H Un dC bCn 

Ewana wlşin Ew bibejin 1 Ewana da wan E w dC bCn 

l\1in vitiwlııı Min gotiblı Min wanı Ez bCnı 
Tu vitiwlyC Tc gotiblı Tu way Tu bey 
Ewi vitiwl \Y./i/\Y./e gotibCı Ewi way Ew be 
İ mc vitiwln ı\1c gotiblı İ mc waıı/wayn Em ben 
İwe vitiwin \Y./e goti b Cı İ wc wan H Cı n ben 
Ewana vitiwin \Xlan gotibll Ewana wan Ew bCn 

.i\1in divitiııı Min digot Nlin hatİnı Ez hat i nı 
Tu divire Te digot Tu harC Tu hati 
E wl divit \Y./11\Y./e digot Ewi hat E w hat 
Tnıc divitin Me digot İ me hatin Em hatin 
İ wc divitin We digot İwe hatin Hlın hatin 
Ewana divitin Waıı digot Ewana hatin Ew hatin 

ı\,1in vitiginı Jv1in gc)(iye ;vıin hariwiın Ez hatibünı 
Tu vitigC Tc gotiyc Tu hatiwiyC Tu hatibCıy 
Ewi vitigc \Y/i/'\l/C gotiye Ewi hatiwi Ew hatibCı 
!me vitigin l'vle gotiyc lmc h::ıtiwin Em hatibUn 
lwe vitigin \Xtc gotiye lwe hatiwin Htın hatibUn 
Ewana vitigin \Xlan gc)(iye Ewana hatiwin Ew hatibtın 
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sexbizini Kurmanci 
Min dihatim Ez di ha tim 
Tu dilıatc Tu dilıati 
E wl dihat Ew dilıat 
!mc dilıatin Em dihatin 
İ wc dihatin I-lun dilıatin 
Ewana dihatin E w diharin 

Min hatigim Ez hatime 
Tu lıatigc Tu lıatiy(i) 
E wl hatige Ew hariye 
lrne hatigln Em hatine 
İwe hatigin Hlııı harine 
Ewana hatigin E w harine 

sexbizini 
Bo/bo ro 
Bori n 

Kurmanci 
BC/were 
\XIerin/bCn 

Sorani Fcyli 
Wcrc Bere 

Di dcvoka Şexbizini de fiilen ku bi 
prefiksan(peşpirtik) çe di bin welıa ne. 
Prdiksa Q_dİ Kurmanci de piranlya ca ran 
hembere wan ve ü ra ne. 

SCxbizinl Kurmanci 
Onıirandin Yemirandin 
Orlıtikandin Verürikandin, rürikandin 
Oşardin Vcşar ri n 
Okuşrin Vekuşrin, vcnıirandin 

O birandin Vcbirandiıı, kurkirin 
Oxistiıı Raxistin, vcxistin 
Oxwardin (di listike de) qezenc kirin 
Elgirtin Helgirtin/Hilgirtin 
Elatin Helatin/Hillıatin 

Elisri n Rablın/Hclistin 

Elxcricandin Xcricandin/derbaskirin 
llioı.·k Şi-\hiıini di ılın.ı "Elgirıin'" de "D,·I;:inio\" Jobi-iın. 

TEKSTEN CÜR BI CÜR Bl DEV OKA ŞEXBIZINİ 

DİYALOGEK 
- Na\vit we xCr? 
-Bişar. 

-Tu çen sal e a( 1) li ray? 
-Sali ninılk e a lirem. 
-Tu çi kari d ike? 
- Qe kari nCkerim/nCkinı. 
-Ra çe kar ı~CkC? 
-Le kar digerdim, nCwininı, kar ijniye. 
- Çen oraxit hestin?/Çen oraxe tu hesr? 
-Pe ne oraxinı hesrin/hcst( ?) 
- Çen döt e, çen kura? 
-Du dür e, si kura, yekikC nıirdige. 
-E ke nıirdigc düt e yan kura? 
- Döt c. 
-KC çax nıird? 
-Par nıird. 
-Tu vitC du kurem hest, kuregelir çen 

sal in? 
- Yckikc heft sal e, edikc ji sizde sal e. 
- Dötgelit çcn sal in? 
- E te\v biçke du sal e, C nawçcylne 

penc sal e, C gewray jl nö sal e. 
-Le mali iwe relewizyon hcst yan ijni? 
- Ijnlyc. 

(Diyalog bi Bişar re, ji gundC Go~.gozC, 
Haymana, 30.03.1987 Paris) 

(ı)- Her cv form di Fı:y!i de ii her~·, ":\ Ic i ray/ 
ha k-lray''(?) (Feyli: Qeriyı:gC nıc ha d rehin C = 
b:l: li} 

TEKST jl DEVf: BIŞAR 
Ime iwarige te mali l\1endo niştigin. 

Giştm~m wc yeklı nan xwardln.Yreme te 
bendi çayayn kc way ke çay wixin. İ me 
de (10) nıcrdan lire nişrigin. Gwe(gö) 
dirine seri guranlgcli ŞCxbizini. Yeki je 
Gozgoz diritesaze ü gm·ani diçiri. Denge 
çi qcr xweş e. Xwezlkay lwarige le !aman 
wa, hcwi le saze da, hewi j1 gurani je 
dilgel wivita ke elgirtaynC we bante tim 
Cı tim gwC(gö) we serl dayn. De cay nı ji 
ra man hcwl je guranl dilgele dCgcli xu 
nı an w iş, ke tu nCzanC, bi ra .i\.1endo hewl 
ra man je guranigeli dwCtC(dötC) 
ŞChameti i\1emili wişi, C Pa kC kc le Can i-
man c. (li dcvC Bi~ar, 30.03.1 9S7, Paris) 

TEKST Jl DEVE BEKIR 
l\1in de h sal e kc ale Daninıarqenı. l\1in 

işçi olaraq ha rime Danimarqe, ç;:ılişmiş 
diwiın. Her sal diçimc Izine, eqrebam le 
U re ji hcst, le Cre ji hest. 

Hefrey vcrjeyc sur lıewi. Sureye dwCtC 
{dötC) Scyda wl. I\1i j\ çi mc wi. fire şen 
wl. Govend kCşayin, bazdayin. Sazcigel 
awirdin dan le saz. fire xweş wl. Guranl 
çirin, govend kCşan. DwCtl je i\1eleriye 
du-si gurani xweş raman vit. Scct şew 
!ıcra dwanzdiyanc vazi kirdin, gurani 
çi ri n, xwardin, giy serxoş w in. 

(Bekir, 50 s;-ıli,Yt·rgom, 1 S.6.90, Kopcnhag) 
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J-IESO 
Dor ü !egeli im e dCyiki Kuscwdcll best. 

O zenıane yeki je Kusewdell mal firrige 
wc ye k lke Şawllı, we kurC xwcy dişi: 

- Ero we mali Renızl Töpalc qerteman 
jC wlstıne. 

Kurc ji de 'umir xwCy qc huşrir 

nedigestin. 
Kurekc qeri du~si secri diçU divindiri a 

çü xwCy dir! yabani kuçikl dinişl. 
Tişrcke le bani nişrige destlye la Cı d iç Cı. 

De to bo ro, nawi ku re Hcso wigc, Heso 
dişi: 

-O X u de eye ça? 
Jc qarşiyo yeki diyay. Hcso xwe le 

kefe! i huşrire dipiçi kin! ü diçirl o nıCrdc: 
- Xalo, kc çiyC dCy i me, wişc apikim; 

"1--Ieso diçU" Cı wiş "Heso siwarige 
'clanıetc. Lımbir lıınıbir diçü wc 
qiyamete" wc w Işe apİkim ~>1-Icso si quriş 
kirdigc de binC kuçikC ser kCniye, hira 
rama n xCr widikC!" 

{Ji dı:vt: Ivtihcnıını:d, ji gundC Y(:rgoml·, 

1 S.06. 1990, Kopı:nh;ıg) 

H ESO (I<urmanciya wC) 
Li dor-hC/a me gundikC Kusewde/1 

heye. \\'li zemani ye/::.1 ji I<useu/deli mal 
/irotiye yeki Şmolıt, ıl ji kurC xwe re 
dibiije: 

- l-l ere mala R.emzi Topa! deynC me 
jC bistine. 

Kuriki di 'umr!J xı.oe de qet 
hCştir(deue) neditiye. }(u ri k bi qasi du
sC sactan d içe disekhıe ıl ji xwe re li ser 
kuçikeki (/.z.evireki) rıldine. TiştC ku 
kur ik li ser rılniştiye, radi/;e ü d içe. 

De were icar navC kurik ji /-Jeso !Jıtye. 
Heso dibCje: 

- O X wed e eve çi ye? 
]i wi hemberi yek tC. Heso xwe li 

hustuyC hCştir (dcue) dipiçikine ıl hi 
qirin ji mC ri k re dibCje: 

- Xa!o, he k e tu çılyi gmıdC me, ji bavC 
min re bibCje "1-leso diçıl" ıl bibi?je 
''I-Jcso siwar bılye li elametC. Lambir 
lumbur diçe qiyametC." ıt ji bavC min 
re bibCje ''l-feso sC quriş kiriye binC 
kuçike (keviı·e) ser kaııiye, bi la ji bo me 
xere bide!" 

ŞEWŞEWANOK Ü HEZRET! SULEMAN 

Dişi n kCçax kc Hczrerl SuiCnıan Belqisc 
ra xwC awirdiwi, Belqise je 1--Iczreti 
SuiCman xwesr kc ewi je pôrrC qujgcl 
ciwani ray wikin (ray wiki) (x\vas 
wikeri: çCbike). Hczreri SuiCrnan emir d;:ı 
we reyrgcl gişr ü wCyan vir: 

- lwe xweran oritikinin hcra kc ra 
Bclqise ciwani wikin. 

O gavc şewşewanok xwC wc nuyo 
awlr, zu-zu pôrtC xwC oritikand lı çi. O 
reyrgc!c kc nun, o fcrın:.ıne (emire) ncheq 
din Cı virin: 

-Ya Hz. Su!Cnun, gunc niye ke f3 jinet 
nı lme glşrinıan \vidt oritikandin. İıııc 
çun da 1 zinıistane bl pürr widinc pişt? O 
pürrc caniman je scrıııa doşarc (nıchcfezc 
dik i). 

Hz. SulCman qisay c\vane r::ıst di lı 

hlştiyan (scrbcstiyan kird). 
Cay şcwşcwanokc xwe orlrikaııdiwü. 

Jc o rüjo şernı diki ke wiçc dcrkefe wc 
113.\V birakÜ haııırlye!i xwC. je ruy ewc ji 
rcyna wc şew dcrdikcfl. 
(\\lcrgcrn ji Kurm~ınci: Şewqi 2l.OS.J9:-l6, Jl;ıri~) 
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Şevşevok lı Fl.czrcrl SuiCnıan 
DibCjin çaxa ku 1-!ezreti Sulhnan 

Belq1se ji xwe re ani!Jii, BelqiseyC ji! 
xwest ku jii re ji pılrta teyran ciyekil 
nivinekC çNw. 1-!ezreti Suliman emir da 
hemi{ teyran ü ji wan re got: 

-Gerek hün xwe birittikinin ji bo ku ji 
belq1seye re nivinekC çCkin! 

\\'lC gavC şeuşevokC hema xwe avet pC ş 
ıl zıi zıi pıirta xwe rıltikmıd ıl çü. Teyrbı 
din bı ku man ev (ennana neheq din ı.i 
gotin: 

-Ya Hz. Su!Cman, ma me ne guneh e 
ku tu ji bo jina xwe me hemılymı bidi 
rıltikmıdin. Afa eme çat.{)a uC zivistanC be 
pılrt derbaskin. Ew pürta canC me ji 
sermaye diparCze!? 

Hz. Su/Cman qisey!Jn U..-'a11 rast dit il ew 
serbest berdan. 

LC caı·ekC şevşeuokC xıue rütikandibıt. 
]i ber ıuC ji ji wC rojC de ye ku şerm d ike 
d erkeve nav heval ıi hogirCn xwe. ]i ber 
u .... •C ji tenC bi şeu derdikeve. 
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ÇiROKEK BI DEVOKA ŞEXBIZINİ 
Cucige w Pirejine ÇCıçik Cı Pirejin JÇCık Cı Pircj 
Ewsanikl· sunete 
Ax:ı. çi ye cc ne tc 
DarC crnrü inan: 
.i\·1iıııi bo çin i xwarc 
Wikurin aşi dane 

Ra lıc-dy2- bi diran c. 

Diwu nCwu, cucigl diwu. Cucige diçlı 
baıı dare, diriki diçu de pay. Diçü d iç u kc 
plrcjinl nan dik!, dişi: 

-Pirejine cay ay dirikC panıe derxe. 
Pircjine dirikC pa cucigc derdixl 

diwayjikC de tendure. 
Cucige dişi: -Ka dirikem? 
Pirejine dişi: -Awirinıe de rendGre! 
Cucigc dişi: -Na, yan da dirikenı wenı 

de, yan dC şeşi nan wCm dC ... ! 
Pirejine şcşi n:ın diriye cucige. Cucigc 

diçü diçG kc şiwani panıli şir ale verC ye, 
bl nan dixwikC. Cucige şeşC ııanc diriye 
şiwane. Şiwane şeşC n ane wc şi ro dixwi. 
İca cucigc dişi: -Ka şcşC nancm! 
Şiwane dişi: -Xwardime! 
Cucigc dişi: -Na, yan da şcşC nanenı 

wC m dC, yan da şcş ve ran wCnı dC! 
Şiwanc şeş veran diriye cucige. Cucige 

verangel diweri w d iç lı diçU. Diçü k e mali 
feqir şenvet dixwin. Cucigc !e naw 
qezangel dingiri ke gi bulxur e, glışt dC 
niye. Cucige şcş verane dir! ye ma lC fcqirc. 
?\1alC feqire şeş verane kCrJ dcnin, wc 
şCnayi şerwetC xuyan dixwin. İca cucigc 
şcş verane xwC dixwazi. 
Ewaııe dişin: -Verangel xwardln! 
Cucigc dişi: -Na, yan da şeş vcr3ncııı 

wCm din, yan cb blıkC wCnı din! 
?\1a!C feqirc blıkC dirine cucige. Cucige 

blıkC diweri w diçlı. Diçü, rasrl çerciyi 
diyay. Dişi çcrciye: -Tu tudigl widc min 
kc min bGkC widinıc nı. 

Çerciyc rudigi diriye cucigc w bükC jC 
diseni. Cucige rudigC xwC heleligiri w diçü 
ban dare, dişi: 

-Tü tü tlı tü tü tlı 
Diriki dam c Şl·şlnan 
~eşi nan dam şcş vcr;tn 
Şcş vı:r;ıntbm bük i 
Blıkl d:. rm: tü ki 

Tudigc diri le k uç ike w dişki. X um de 
mal, ewsanikem de çal. 

(Ji dcvC Bi~;ı n:· H:.rm;ıruyi, ·lO s:ıli, 29.3.1987 P;ıri~) 

Çiroh\ S/llllll'f{; 

Ax,ı çıiye ceJweh~ 

Dan~ hami ıi !Jinara 
MNJ biçi11 lli~ xıı,an~ 

Bifwti11 aşi: dmı e 

)i bo heciyi: {)C dirmı e. 

Hc!Jii tımebıi çltçikck he!Jii. Çit çi k d içe ser 
dare, dirikek di piyc ıui re d içe. Di çe d içe ku 
pirejinek ıımı !Cdixe. DihCje: 

-PirC, ca uC dirika piyC min derxe! 
Pirejin diri ka piyC çifçi kC derdixe ıl dauCje 

tendıirfi. 

Çıiçik dibCje:-Ka diri ka min? 
Pirejiıı dibCje:-Min avet ww tendıirC.' 
Çıiçik dibCje:-Na, yan tuyi? diroika mİ11 bi 

miıı di, ya11 ji tuyC şeş llımi bi min di! 
Pirejin şeş ııani dide çıiçikC. Çifçik diçe 

diçefdinCreJ ku şiuanek sati/ek şir li bere ıl bC 
ııaıı dixwe. Çıiçik şcş nan i d ide şiumıi. Şiumı 
şeş na ni bi şir re dixwe. İcar çıiçik dibCje:- Kıı 
şeş ııanC min? 

Şiua11 dibCje:-Min xwıırin! 
Çtiçik dibCje: -Na, yan d C şcş naui! min bi 

min di, yan ji tu ye şeş beraıwn bi miır di! 
Şiuım şeş herıman dide çriçike. Çıiçik 

berawm dibe ıl diçe, diçe. Diçe fdinCre} ku 
ma leke (eqir şerbetC dixwin fşerbeta dmuetC]. 
Çıiçik li nau qazmıa11 fberoş!sitil] diııCre ku 
giş bulxur e, goşt tCde ttme. Çtiçik her şeş 
beraıum dide mala (eqit: Mda (eqir ber<man 
şerjC dikiıı, bi şenayi şerbela .-ı:we dixwin. fca 
çıiçik şeş beranCn xwe dixwaze. 

Ew ji dibejin: -Me bermı xwııriu! 
Çıiçik dibCje: -Na yau de şeş bermıCn miıı 

bi miıı din, yan ji fhıiııe] brikC bi miıı din! 
Mal feqir bıike didi11 çüçike. Çıiçik bltke 

dibe ii di çe. D içe rasti çerçiyeki te. }i çerçi re 
dihe;e:-Tıı tıitik(dıidik)eke hidc miu k11 ez ii 
bük C bidim te! 

Çerçi tritikekC dide çiiçiki? ii bı/kC ;e distiııe. 
Çıiçik tıitika xwe hildigre ıi diçe ser dare ıi 
diheie: 

Tıi tıi tıi tıi tıi 

.\·fi11 dirikck da bi şcş lliliJ,/11 

Min şcş nan d,ı bi ~eş bcr,mmı 
Min şeş bcr.uı d,m bi bıikek~; 
. .\-lin bı/k da bi tıitikı.>h~. 
Tıirik li keuirckf dikeFe ii dişkC. 
F.::: li ma!J, çiroka min li çıı!t> 
(E:;: di lllilh; de, çirok,ı miıı di çıı!J de} 
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TEKSTEK Bl ÇEND DEVOK Ü 
LEHÇEYAN 

Li jCrC me teksteke bi devoka ŞCx 
Bizini wergermıd çe nd lehçeyen din yen 
Kın·di. Gaua ku mirov van teksta11 dide 
her hev, ji ali avahiya cu m/eyan ve miıov 
dibine ku devoka sexbizini bttir 
Sorani ye. 

TEKST ŞEXBIZINİ 
DCyC lme le şwi'ni rind c. Şwinay 

dwizlix c. GirdivcrC çayir U çimcn c. 
Hcway temiz c. İnsangdiman karkcr in. 
HcnikC rccwcri dikin, le pes U mangc 
dingirin, henikyan ji baxçcwancilixi 
dikin. Mi jl şiwani dikm. Birangem 
gawan c. İme xuman ŞCxbizinll yin. Le 
hClman dCyi Tırk hcst, nawçC imc U 
cwanc qc baş niye. Çunkc imc Kurd in, 
ewanc ji Tırk in. 

(}i deı'C Ebdul/,ıh, JS sali, ii gımdt; Cmıimıwı!, 
301311987, Paris) 

TEKST DlMILI 
Dcwa ma yew cawo rind da. Cay ja 

raşte wo. Çarqirni ja çayir tı çinıan o. 
Heway ja pank o. ŞarC ma rind xefrCno. 
Tani rencbcrey kcııi, pes Cı nıaııge 
hewnCno, tanizi baxçiwancy kenl. Ez zi 
şaııeyey keno. BirayC min gawan o. Ivla 
bi xwi Dimili yi. Ma hcri dewC Tırkan 
csri. I\1eyanC nıa Cı jini.qe rind niyo. 
Çimka ma Kurd i, e zi Tirk i. 

(ji deui! Ywu/ Kaymak, ji gundi! 

Qdbini:(Diy.:ırbekir), 81-t/1987, Paris} 

TEK ST HEWRAMİ 
Dega Cnıe ııcyagey weşe ne. Dcşrayi 

yen. Çwardewriş scwzc Cı çim en en. A w 
Cı huwaş weşc ne. P!yakCıııan gird 
hernıaııkerC ııC. Bireyşan hityan~ nC, 
birCçşan baxewanC nC. Eıııiniş şiwane 

nan. Birakem gawan en. f:.me wCnıan 
HewramiyC nim, belanı çiwar dcwrnıan 
dcgey Tu rkC n C. Beynma n wcş n iyen. Çon 
Cınc Kurele ni nı, wc ade Tu rkC nC. 

(ji deı•J A. nelmıml, ji P,ıwe'yi!, Kıırdisrmw 

İr.1m\ 30/311987 Paris) 

TEKST SORANI 
DCyekcy Cmc le şwCnCkl xoş e. 

ŞwCnekey dcşt e. Dewr ü beri şina\vcr e. 
Aw ü heway xawCn e. Xelki Cme be kar 
in. BeşCkiyan cCıryar in, nıcr lı mab.r be 
xCw deken. BcşCki tiriyan baxcwani 
dekcn . .'v1iniş Şİ\van İnı. Birakcm gawan 
e. E.me xonıan I\1ukrin. Le dewr. lı ber
nıan dChariTurk hen. NCwannıan qct baş 
niye. Çun Cme Kurdin Cı ewanc Turk in. 

(}i d eFi! l!mıhim, ji Meh,ıhadı\ I S/4/1987, 

Paris) 

TEKST KURlvlANCİ 
GuııdC me li ci he kC xweş e. Ci h C wC 

deşt e. Dor ü berC wC nıCrg ü çimen in. 
Hcwa wC temiz e .. MirofCr me şuxul dikin. 
Hindek rCncberiyC dikin, bindek ji 
parCziyC dikin. Ez xwc şivanctiyC dikenı. 
BirayC min ji gavan c. Em bi xwe Kurd 
in. Der ü dorC mc gundCn Tirkan 
(Romiyan) henc. N<.ıbCniya me ü wan 
xweş n ine. Çiınki em Kur d in, ew jl'Ilrk 
ın. 

(/i det'ı; ];:;:ct D11rm1, ji Culemi!rgc\ 11!7/J9SS, 

Stokho/mJ 

ÇEND STRANEN ŞEXBIZINİYA.N 

1 
Hewaman gi şenışitari 
Yanı girtige qe n Cva ri 
Cay tC!i je pirçit wCm de 
\X'clb nCdmt hcz;lri 
2 
Cay Ic riya çi duz diçlı 
Payiz wer di payiz diçü 
O siııigc w o nıenıike 
Axinim le duyay diçlı 
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Kumıanciya we 
Hewa me giş rev de ra ri 
Eyaın girtiye qc nabare 
Ca rClckC ji porC xwc bi min de 
\'\1elkh nadinıc hcz:ıri 

Ca li riya çi dlız diçlı 
Paylz di ser payize re diçü 
E w singa Cı ew memika 
Axina min li dü wC diçü 
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DCrin boro dwCtC hi ni 
Qcrreli Ic can ir xwini 
O rindiyc w o pCkiyc 
Ra nıCrdi ncçar elimini 

DwCrC rinde, dwere rinde 
Destir jc k uno wc min dC 
Qay min desri nı nCxweriın 
\XIc: hani birinC min dC 

Ko diçiyay, ko diçiyay? 
\'\Ic moriro xericiyay 
Kc je şernıi qule newu 
Serİnı elgiriııı w içim le du ya)~ 

3 
AZİ AZİ NECATİN AZİ 
Azi azi Necariıı azi 
Disa dilim qisay PakC elixwazi 
\Vizanisraın dil giran c 
Qe werdir nedikirdinı henek lı vazi 

Kcpiri Caniman de newale 
Dengi PakC dC eliyay nale-nale 
Herke dengC diyayc wCm 
Şaş dikere m riyC ma le. 

4 
PALE DUZE W PALE GIRO 
Palc duzc w palc giro 
Xwcra r:nvisranC nawçC ninıerü w eliyer 

Ic nazli yar kir zlıro 
Kc jc şcrnıi qulc newu 
Da \viçim kirascm ray wikinı 

wc parçey qereçadiro. 

Dilo dilo dil yemann 
De bi ra awircbn !c dcsrC min dan 

kclepçcykC zefriyano 
De bi ra li pa min dan sindiriki 

je hespano 
De biramin wikircbn de axirC 

pes lı galo 
De bir;ı Ic verC nı in wivistaıı 

wc çuwC şıwan Cı gawano 
De le Icle 
Ew ji scw xatirC du di!::ıno 

Kurmancı'ya ıue 

Edi were keça hine (çike) 
Qeretel li canC te bixwine 
E w rindiya w ew pakiya 
Jimere neçar ra dinıine 

Keçe rinde, keçe rinde 
DestC xwc ji pencere bi min de 
Qey ez destC re naxwim 
Bi ser birina min de 

Kuda diçlıy, kuda diçlıy? 
Bi ınororC (tu) xurici (bori) 
Ku ji şcrnıa qula ncbe 
Sere xwe he lgi ri m biçim li d Cı wC. 

Azi azi Necati n azi 
Disa di lC min qiscyC PakC dixwaze 
~vi in bizaniba dil giran c 
Min qct bi re ra ncelik ir hcııek Cı bazi 

KepirC Caniman di newalE de 
DengC Pa kC rC ji h tınder de nale-nale 
Herke denge wC rC min 
Şaş dikim ri ya nıalc. 

Pa la dlız lı pa la giro 
Tava havinC yanava nivro Cı 'esir 

!i nazli yarC kiriye zoro 
Ku ji şcrına qUia ııcbe 
DC biçim kira se xwc jC re bikiııı 

bi parçe qercçadiro. 

Dilo dilo dil ycnıano 
De bira biaııiyana li dcstC min dana 

kclepçeyckc zefriyano 
De bira li piyC min dana qeyda 

ji hespano 
De bira ıııiıı bikiraııa di axirC 

pez Cı gano (dewarano) 
De hirJ li nıiıı hixistana 
bi çuyC (çoyC) şivan ü gavanano 
De le le le 
E w ji seba xarirC du dilano. 

(ji dı:vC Apo, ji gundC GozgozC-Haynunn, 36 sn ll, 1986 Pnris) 
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TENIK UM\1E 
Unırne Unınıe ren ik Unımnıe 
Ray slızandinı nice nılınıe 
Qay dilim fire a !ere 
Jc çC min dikere lüıııe 

Xwcra clar rene niye 
Pirral şlırc leq i çenı e 
\Xlikirdanı ki wivaynandanıCr 
Virin sed qirenı jc aqiiC kenı e 

Ten ik gordim dcy nCkcrl 
]c çi min lüme dikeri 

f:inay pişrig wc perdigc 
Uş ü aqilim birdige 
Cay dem den i demi nıi kcr 
Ki cigcri ki xw:ırdige 

Kurma11dwı wC: 
Unıme Umme renik Umnınıe 
l\1in ji bo re vCxist çiqas ııılıme 
D ilC min hcwqas li re ye 
Ji çiyi min diki lonıe 

Roj he lar t!n tC da n Ine 
C ila dişo li ber çenı e 
ı\1in dikira birevanda 
Gotin sed giram ji aqi!C wC kCııı e 

TcnikC li ber min deng nakl 
Ji çiyi min !ome diki 

Pencera pişt(paşi) bi perde ye 
H iş Cı aqilC min biriye 
De devC xwe di dcvC min kc 
KC clgcra kC xwariye. 

(Ji dcvC I'v1ihcnımtd, ii gundC YCrgoml:, 1 S. 06. 1990) 

DILMEGIRIN 
Dil mcgirin dil girane 
D ilC min je Caniman e 
E ke d ilC mi n en as! 
D\vCtC nazC Neriman e 

Xwar dCyenıan dari vi ye 
Jin eskere ca vcvl ye 
E ke yan~ mi nenasl 
Dv.1CtC nazC Neriman e 

M aleran le Daxlerbaşi 
DagiııC wc Qizilbaşl 
KI çe dişi bi la \vişi 
Naw lı zikinı ray dixaşi 

Dil mcgirin dil aci ye 
Sevday i dile we sa nci ye 
lvlin çinıe endi sawclye 
\YJc dil girrandin qay sUc niye 

Dilmegirin dil giran c 
Di lC min ji Caniman e 
E ku di lC min nas nake 
Keça nazik Neriman e 

JCra gundC me da ra biyC ye 
Jin-esker e ca hi n bük e 
E ku yara min nas nakc 
Kcça nazik Neriınan c 

I\1ala wc li Daxlcrbaşi 
Dane (bi) Qizilbaşeki 
Ki çi di bej e bi la bibeje 
N av lı zikC min ji bo wC (jC. ra) dixaşc 

Dil nıegirin dil aci (eş) ye 
Sewda dila bi sanci (tajan/jan) ye 
Ez çlınıc hi nda sa wc i ye 
Dil girrin qey sUc nine. 

(Ji dcvC Ü>ım:ııı, ji gund0 Y~·rgoıni\ 1 8.06.1990) 

ŞEMŞE:V!ANOKI~ 
Usrikeke li ser şirovc Cı şerhkirina 

tİŞt::tıı e. z~1rnkckJ dişinin dcrvc. 
Zarok g~wa ku d içe derve dcngC pCşi 
yC ku li derve dibihlze, tC ji civatC re 
dibCjc. Civat ji wC gotina wl şerh 
dikin, li ser diaxifin. ji vC re dibCjin 
"Da şenışcınanike wikln". 

{28. 03. 1987, 1\uis, ji JcvC Demir) 
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SERESALE 
Di seresale de zarok eyni mina li 

KurdisranC, eliçin li nav nıalan !i gcştC 
digcrin. Gava ku digcrin il vC srranC 
dibCjin: 

Sere sa!C 
Hariıne deri nıalC 
f:. ke hewi ard ü pere wey me ncdl 
Da wikln pindiki gü le deri malC! 
pindiki: piı,:ek 
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ÇEND ROPORTAJ 
(Dema ku min xwest ez li ser dcuok ii adet ii 

torel!!ı Şi>xbiziniyan bixcbitim, u·C dı:m!: miıı bi 
ge/ek kesen Şi!xhizini, Kurmmzc ıi Soran rtJ ji di vii 
derheqC de heupeyivin çCkiri11. 1-fiııek ji wmz rop
ortajan em pi!şki!şi XUII.'Itdeuaırmı dikin. Li vir tmC 
bersivbı waıı diniuisim M.L.) 

BI ŞEWQİ RE 
Haymana U gundCn dorC ji (Yo 70-SO'C 

KurdCn ŞCxbizini ne. 
Li Diyarbekir li Baxleran ji KurdCn 

Ş~xbizini lıcnc, lC bi qasi ku min hihlstlyc 
z~manC wan hineki hatiye guhertin, yanC 
zınıanek! Kurmaııci-ŞCxbizinl ye. 

Li Ccylıane ji (qeza Adanaye) Kurden 
ŞCx.bizini hene. Li iv1erzlfon-An~asyayC ji tC 
go tın _hen e lC ez bi xwe baş nizaninı hen e yan 
~ıa. Lı Adapazariye bi qasi 15 ound hene li 
lzınitC ji çend gund henc. t> 

1 

Li lraqC li derdora KcrkukC j1 Ştxbizini hen c 
lC ez bi baş i nizanim, par (1985) Dr. Kemal 
Flıad hatiblı vCdcrC, wi digot hcne. 

Bi qasi ku ez dizanim, ev nCzi 300 sal in ku 
eı!ı .ha:ine. HayınanayC. Pirika min rimi qal 
dıkır u dıgot ku heta bavikC (generation) 
hdran ji li HaymanayC blıne. 

Gava ku em bi keseki bi yani, xerib re {wek 
Tirk, Ere b) qise dikin, wC gavC em ji xwe re 
dibCjin Kurd [ı ji ziınanC xwe re j1 dibCjin 
Kurdi. LC li gel Kurmanceki em ji xwe re 
dibCjin ŞCxbizini lı ji zimanC xwe re ji em 
dibCjin zinıanC ŞCxbizini. 

Li derdor:1 me Kurma ne henele ne pir in. 
~C _weki.~u ji diz:1ni Kurden hCla KonyayC pir 
ıı~ u en; ı ı w an r~ dibCjin Reş oy i ( Reş wani), ji 
zınıane wan re ı i em dibCjiıı zimanC Reş oyi. 
YanC cm ji wan re nabCjin Kurınanc U ji 
zinıanC wan re ji nabCjin Kurınanci. LC bi 
rev ;ıyi em dizani n ku ew ji Kurd in. 

TCkiliya me lı \van (Reş oyiyan) pir bi hev 
re nıneye, renC car-car di ücarerC de heve. 
ZimanC rica re tC ji h eta ku ez ge h iş ri mC ji. bi 
pirran i bi Kurmanci bU , carna ji bi Tirki blı. 

Pirraniya mezinCn me bi Kurmanci dizanin. 
Gelek Kurd ji KurdisranC tCn cem mc kar 
dikin. Bi rayberi Kurden lıela Mi'ışc u 
ErzerlımC tCn lı bi tevayi qirimçi lı pale ne. 
Geniııılı gih;ı ji ho me dirwCnc dik in ü tvar;ı.n 
j! jimere bi Kurmanci klanı ü srranan dibCjin. 
Em gelekiji srranCn Kurmanci hcz dikin. Li 
dcrvcyi stranCn xwe, di daweran de car-c;ır 
cm srranCn Kurmanci ji dibCjin. DeııgbCjCn 
me pirani ya w:m hem bi Şexbizini hem ji hi 
Kurın;ınci disrirCn. 

Li Aba me eş ir kCm in. Bi reva yi cm ji U 
xelken derdora me ji ji me re dibCjin es ira 
ŞCxbiziniy:ın. LC di nav me de bavik h~ııe. 
Wck mala filankes fı malhata bevankcs. Li 
ba me serokeş ir jl runene, ş Cx jJ tuııene, lC 
ındle lı axa hene. Em hemi !viusulmanCn 
sun ni ne, nıezheba me j\ Şafii ye. 
. Li ba me cil lı bergCn nıCran ş alwar ü çakCt 
~~l. Şa!;varCn ~van delingfire ne. Cil lı bergCn 
ı ınan J1 wek yen KurdisranC ne, jin bi kofi ne 
bUk U ciwan ji zCran bi xwe ve dikin. Di 
dawetan de govend tC girtin, jin ü nıCr dike
vin milCn hev. SrranCn daweran ji bi Kurmanci 
ü ŞCxbizini ne. Bi rayberi srranCn ŞCxbizini li 
cem me gelek bi qlnıet in. 

NavCn çend gundCn ku li dcrdora 
HaynıanyC ne ev in(yCn ŞCxbiziniyan): 

Bacihesar, Gozgoz/Sindir;ın,' Balrelln, 
Bostanigi, Tlırin (Yenice), Saze, Şavlü 
(Scbilibala), Yergom, Tuqul ax, Qereki.lis. 
Caniınan, Küseldeli. GundCn YCrnom. 
1
- ı . b , 
uqu ax u Qcrekilis herçendi Sunni ne, lC 

~;nc:~r DedeyCn Alewiyaıı tCn \'CdcrC, gundi 
J1 alıAk~riya wan dikin, lC \Veki min gor 
gundıyen van gundan ne Alewi ne. 

(Ji dcvı: Şcwqi, ji hCb Hayıııan:ıyC, 40 ~:ıli, 

26.05,1986, Paris) 

Bl DEMIR RE 
Em 530 s;ıl bere ji lıCla Siirt ü Bed li sC hatine 

van dcraıı:1. Di vC hatine de hinek li AdaıuvC 
b~ cilı blıne. Henılı niv-koçcr bün. Ş eş ınch;ıı 
dı konan de, ş eş nıehan jl di xani lı haniyan 
de dijiyan. Piraniya wan hevwan bi X\\;edi 
dikirin. LC nu ha di n av me de.koçeri nenıave. 
Em wek ŞCxbizini ji xwe re dibCjin Kirnıa;ıc 
ji KurdCn din yCn ku li dcrdoren me ne re ji: 
em dibCjin Reş o yi. Ji Kurden Iraq C n: ji em 
dibejin Baba Kurdl. 

Li Haym:lnayC du eş iren mczin en 
Ştxbiziniyan hene; yck Heseni, yek ji Si!Cni 
(SiiCdni) ye. Nuffısa wan nCzi sedhez;ırl ve. 
(Ji dev!: Demir, 28.13.1987, Pari~) . 

Bl TEMIRXAN RE 
~i SanıslınC li van qezayan ŞCxbiziııi hene: 

Batra (Dededağ iv1ahal\esi, henılı ŞCxbizini 
ne), A!açanı (Ni vi Kurden ŞCxbizini ne ni vi 
i.i Kurden Serhedi ne), Dcrcköv (l·ienıü 
~2xbizini}, Havza {li st gundt-n, Havza ve 
ŞCxbizini henc) ' 

Her wcha li sCzdeh gundCn din yCn 
SanıslınC ŞCxbizini hcnc. 
_Nuflısa ŞCxbizinlyCn van derana reqriben 

1) hezar c. ŞCxbiziniyCn van dcrana ni vi ji 
SiCrtC, nivC din ji ji hC!a \X'anC !urinc. Herra 

oonebiin3, payiz 1997 97 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



carna reqaber ji (di warC t!carcrC de) di n ava 
ŞCxbiziniyCn \X'anC ü yCn SiCrrC de heyc. 

Ev ŞCxbiziniyCn van dcrana li gor gorina 
wan 1 nCzi 250-300 sal in ku li van dcrana ne. 
Bere RUm li vi: deri: hebünc 1 piş r re 
Osmaniran KurdCn ŞCxbizini li van 
mintiqcyan bi ci h kirine. Pirani bi heywanc!rl 
ü zireerC mijül in. JinCn wan wek yCn Kur
mancan xwe girC didin 1 mesela; wek 
Qerejdaxiyaıı. 

Di van 15 salCn da\',·!n de ticarera BafrayC 
hcına hcma bi tema mi kctivc dcstC wan. 

Henılı Sunni-Henifi n~. Piraniya wan 
ninıCjC dikin. 

XwendcvanCn wan kCm in. 
QizC xwe nadin kesi (yanC Tirk Ü Laz lı 

hwd.), ren c d idi n Kurden Serhedc. Ji Kurden 
ScrhedC re dihCjin 1'KurdCn QersC" ı ku pişti 
Ş ere Üris harine vir. 

Di nav wan de ş Cx tunene, !C axayCn wan 
hen. Orobos Şirketi ya As Bafra, otCI, market 
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Ü gclck dikan Ü mcxazeyCn mezın yCn 
BafrayC, dikanC mobilya ü ri ş tC n sipi (makina 
cilş uş rinc, biızdolabi u firiıı u hwd.) di desre 
wan de ne. 

ŞCxbiziniyCn DereköyC pirani mas!firoş in. 
Her rim di navbera wan lı TirkCn BafravC 

de (Tirkcn Bafra ye goçnıen in) reqabet. u 
nerarri hcye. 

Li ba w an ger jinek nıCrC wC binıire ü xwedi 
zarok be, wek adet nazewicc. Ger bizewice 
ş crın ii ey b e. 

Li TrabzonC ji çend gundCn wan hene. 
ŞCxbiziniyCn Çankırı lı BayabarC Alewi ne. 
Bedrettin Dal an ŞCxbiziniyC Gümüş haneye 
\'C. 

, Kurdblınek wan hcyeı milli ne. Ya ne rene 
xwe Kurd dizanin.Agir venamirinin, ji ber ku 
gune ye. 
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Tiite paste 
çedike 

TOte yo pasta 
virazeno 

->ırrc 

GUNILLA WOLDE 

Tiite diçe 
derve 

Tüte yo şino 
teber 
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Pa le duzc \V pa !c· giro 

Xwera tawistanC ııawçC nlmcrlı \V diycr 

le nazli y::ır kir zlıro 

Kc je şerıııi qulc newu 

Da \'·.'İçim kiraseııı ray wikinı 

wc parçcy qcrcçadiro. 

Dilo dilo dil ycnıano 

De bi ra awirdan Ic dcsrC min dan 

kelepçcykC zcftiyano 

De hira li pa min dan sindiriki 

jc hespano 

De hira min wikirdan de axirC 

pes lı galo 

De bi ra Ic vcrC min wivistan 

wc çuwC şıwan ü gawano 

De Ic Ic Ic 

Ew·ji scw xatirC du dibno 

Pa la düz fJ pala giro 

Tava havlnC ya na va nlvro lı 'esir 

li nazli yarC kiriye zoro 

Ku ji şcrıııa qlıla ncbc 

DC biçim kirasC xwe jC re bik_inı 

bi parçC qercçadiro. 

Dilo di lo dil ycnıaııo 

De bira bianiyana li dcsrC min d;.lna 

kelepçeyckc zeftiyaııo 

De bi ra li plyC min dana qeyda 

ji hespano 

De bira min bikirana di axirC 

pez lı gano (dewarano) 

De bira li min bixisrana 

bi çuyC (çoyC) şivan ü gavanano 

De le le le 
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