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Ji Birnebüne 

Redaksiyolla Bimehıine li AlnumyayJ 

Bı hejmareke nu, merhaba jı wc ra! 

Mc dı Ncwroza salaçuııc de dcst bı 
wCşandına Birncblı.nC kırıblı lı cm vC 
NcwrozC de ji, jı wc ra hCjmarC çaran 
pcşkcş dıkın. Birncbün dı dcstpckc 
de bı ncrincıı (fıkrcn) kulmck hcval 
hatc dıııc, Ic paşc hun Ic xwcdi 
dcrkctın u gihcşt hcta ve royc. 

Dı name (mektup), telefon, faks, c
mail u solıbetcn wc da ji cşkcre bü, 

ku kovar dı her hCjınara nü da kCmasi 
U şaşiyC xwc yCn bı her awayi (yclı 

p1mJ ;i d1 bela 1ekmki da) lı ındı k dı bın. 

Hatına nıvısaran. çapkırın U 
bclavbüna kovan.~, sistema abonctiyC 
hcndc ruııışt. Şandına wc!Ct Iıin bı 

çcnd tcngasiyan va gırCdayiyc. LC, 
cm hCvidar ın ku bı pıştgırıya wc, 
Birııcbun de ve pırsc ji çareser bıkc. 

Jı bo halkırına van pırsana u 

Bimcbunckc lıin baştır, daxwazcn mc 

Jl wc cv ın: 
Hcva!Cn ku dcstCn xwc pCnüsC 

(qclcnı) dıgrın, jı mc ra bınıvisinın! 
KlaınCn dC U bavCn xwc, kal ü pirCn 

xwc, hcnckCn hcval ü ciranCn xwc, 

yaraniyen ku dı bira wc da nıanc yan 
ji wc bıhistınc, fcdi ııckııı, ihmal 

nckın, bışinın! 

XwcndcvanCn ku abonctiya wan 
xclasbuyc yan ji lı bcr xclasbunc ye, 
bıra jı kercma xwc re lı bencia 

nameyen mc ncsckıııııı, bıılıayc 

abcnetiye bı xwc bışinın ser hesabC 
banqa ye birncbünc' 
Dı vC hCjınan~ da cm disa nıvisan~n 

balkCş pCşkcşi nCrin U ditınCn wc 
dıkın. Nıvisarcki mc yi hinnü. M. 
Özkök, bı xwc ji şcxbızıniyc 

Hcymaııayc ye. Kcmasiyck nıczın jı 
ortc rakır. Wi lı ser şcxbıziniycıı 
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HCyınanC nıvisand. Ew tıştCn ku wi 
hılgırtınc pcnıısc jı bo pır kcsan 

cccr(nü) ın. 

Cunıki lı Mıkaili disa bı bcrlıcvkırııı 
lı rastıııvisandına Gotınen Mezınan ii 
meteloken, jı kurmanccn dcrbere 
Polatlıyc-Yunake lı Heyman e va dı 
vC hCjmarC da şUna xwc gırtınc. 

J ı mc hi n kes hen e ku, ew bı 

berxwedan ii karcn xwc gchiştıne 
maqamen bılınd, kariyeren mczın. 
Ew jı bo nesle nii ııımiineyen pır baş 
ın. Dı röportaja H. Erdoğan da hiine 
jı vana ycki, cndamC Parlaıncntoya 
Federal a bajarc Bcrline, Rıza Baran 
ııasbıkın. Ew dı röportajc da qala 
tıştcn direki (tarixi) dıkc, men bı kcf, 
wC dıxwinc. 
Sımeye Hcrşid, lı ser listıkcn zaroka 

ü xortan, Cn gcllck bala mcrıya 
dıkşinını nıvisandıyc. 

Mcm Xciıkan bı hclbesten xwe yen 
be timsal bı ditına mc dı nav şaircn, 
hclbcstvancn Kurd da şuna xwc lıin 

ji xurt dıkc. Ew jı düri "welate bere", 
bı hcsrctckc gır, hisiyata xwc tinc 
zımcn. H. Kalaycı ji ve yeke kurdi 
dıfikırc lı bı zımani Tırki tinc ci. 

M. Şirin Dağ bırck ıııfir jı dcrbere 
Qıılcke(Kulu) berhcvkırınc. 

Disa nıvisarcki mc yC nU Mamostc 
ı. Baysal, Çiroka Dik jı mc lı zaroken 
mc ra nıvisandıyc. Pır kes dı zaroktıya 
xwc da bı vC çirokC mczın bfınc. Bı 
ve çiroke şahüne lı kctıne xewcn kur 
ü şirin. 

Lckolinvane bırcz M. Bayrak dı 
nıvisara xwc da lı ser; ııDı nav 
Avşarcn Anatalya Navin'da MotifCn 
Kurdİ 11 sckıniyc. 

Röportaja bı hozane mc ye 
qcdırbılınd Serbülent Kanat re 
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rcngcki xwcş dayc Birncbiine. 
LCkolina hevale Feridun ku lı ser 

bıcih kırına eşiren Kurdan lı 

Anadoliya Navin, cw dı ve lekolına 
xwc da lı ser sebeb ii neticeyen ve 
yekc dısekınc ii navcn van eşıran 

ıııvısandiyc. 

Azimc Kutlay, jı Anadolıya Navin 
jı gundc Kose ye. Dı sal en ı 950i de 
lı Amerıkayc xwandıye. Yck jı 

entellektuc!Cn Kurda ye ku lı gcllek 
bajaren Kurdıstanc ii lı welaten 
Ewropaye gerıyaye. Lekolinvan, 
Rahat Alakanı jı bo Birnebiine 
röportajek dur ii dırej pe re kınye. 

Wek tc zanin eşıren Kurda lı her 
dere Kordıstane ii lı dcrveyı 

Kurdıstane belavbiine. Nıvıskar M. 
Azız Hcscn nczıkı naven 80 csırcten 
Kordıstana lraqc bı cı ii war tespıt 
kırıye. Gava ku nıcrı lı lıstcya wı 

dıncre lıınek navcn ku lı Kurdıstana 

Iraqe lıcnc, lı nav Kurden Anadolıyc 
jı lıcnc. 

M. Lcwcndi ve care ji fcrhcngoka 
devoka J'cxbızınıyan amade kırıyc, 
lıcrweha bı zaravaycn dm re jı dayc 
bcrlıcv. 

Tebiniyek; di naveroke de, lı bıne 

nivisa yareni/henek G Quncike 
zarakan de naven niviskaran cih 
guhartine. Em ji xwandevan Q 

niviskareiı xwe lebGrin1 dixwazin. 

Bı dılcki xwcş, jı bo royen baş, 
bıminın dı xwcşiye da. 
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Araştırma 

. . 
IÇ ANADOLU KURTLERI 

• 

I
ç anadolu Kürtlcrinin, şu anda 

üzerinde yaşadıkları çoğraf)ra, bir çok 

eski uygarlık-lara konukluk etmiştir. 

Bunlardan ilk akla gelenleıin başında Hititler, 

Frigyalılar ve Kapadokyalılardır. Kürtler, bu 

çağrafyaya yerleşmeden önçe, bu topraklara 

Yunanlılar döneminde Lykaonien Romalılar 

döneminde ise Galatien olarak adlandırı

lıyordu. 

Kürtlerin, yerleştikleri alanlar, bugün dahi 

geçmişin izlerini taşır. İnşaat için kazılan 

teınmellcrde veya nadas yapılırken eskiye 

ait bulanan canak, çömlcklcre ve Lahidiere 

sıkca rastlan ılır. Çıkanlan lahidleıin, bir kısmı 

ya yok edilir yada çeşme ve kuyu başiannda 

hayvanları sulamak için oluk olarak kullanı

lır. Günümüzde bu lahidlerin, bazı köylerde 

oluk olarak kullanıldığını görmek 

mümkündür. Cihanbeyli ilçesine bağlı, 

Bulduk köyü yakınındaki, bir tepenin 

üzerinde bulanan ve bugün tckke olarak 

tanınan yerde, geçmişin zengin kalıntıları 

bulunmaktadır. Mermer sutunlara işlenmiş 

hac işaretleri, üzerinde yunan harlleriyle 

yazılar yazıimiş mcnner sutunlar ve işlemeli 

menncrler bulunmaktadır. 

Kürtler, bu çoğraf)ra ilc tanıştıklarında, 

bölge tamamen terkcdilmişti. Bölgenin, 

boşaltı lmasındaki en önemli etkenler; Haçlı 

Seferleri ve Anadolu ·nun Selçukluların 

denetimine geçmesidir. 

Bölgenin, Selçukluların denetimine 

geçmesinden sonra, hİristiyan olan bölge 

halkı, bölgeyi bir daha gclmemek üzere 

terketmiştir. Hcrmrtnn \Vcnzel, Forsc/umgen 

İn İmıeranato!ien adlı Kitabında S:t Mar

tin den yaptığı alı nt ında, bölgeyi, I 1 O 1 yılın 

da gezmiş olan Alberts von Aıx, bölgenin 

tamamen yakılıp yıkıldığını ve insansızlaş

tırıldığı anlatır. 

Osmanlı İmparatorluğu, Kurdistanı kendi 

denetimi altına aldıktan sonra, o güne kadar, 

kendi topraklarında özgür yaşıyan Kürtler, 

koloniyal uygulaınalara karşı geldikleri için, 

çeşitli haskılara maıuz kalırlar. Bu baskılan n 

en acımasızı, Kürtleri ana topraklarında 

koparmak olur. 

Osmanlının baskılarına, boyun eğmeyen, 

asker ve haraç vermek istemiyen Aşiretlcr, 

ya sürgünc gönderiliyor ya mecburi iskana 

tabi tutuluyor yada kılıçtan geçiriliyordu. 

Zorla askere alınalar, devletin halkı lıaraca 

bağlanıası ve verimsiz topraklara yerleştiril

mesi ayaklarnalara neden oluyordu. 

Osnıanlılann i skan politikası, kolanizasyon 
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temeline dayanıyordu. Aşiretler gösterildik

leri bölgelere gitmek istemedik lerinde, zor 

kullanılıyor, böl ve yönet politisı uygulıyarak 

aşiretleri parçalıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğunun Kapsamlı i skan 

politikası, Osmanlının Avusturya savaşla

rını kayıp etmesi ile başlar. Savaş sonrası, 

bozulan ekonomiyi dlizeltnıek, düzenli asker 

toplamak ve merkezi otoritcyi sağlamak için 

hükümet, fenmill üstüne femıan çıkanyordu. 

Osmanlı yönetimi, iskan işlenılerini yürütmek 

için bir daire kumıuş ve yerel yöneticilere 

bağlı olarak İskan katibi, İskan başı, iskan 

mubaşiri, iskan bcyleri, kedhüdalar ve 

çö\t)(~yi ve buna benzer bir çok memurluklar 

oluşturmuştu. 

Birde bugünkü korucu yöntemine 

bcnziyen bir uygulama ilebazı işbirlikçi 

aşiret lerden, Dcrbenıçi olarak adlandırılan, 

yerel ınilisleroluştunılımıştu. Derbentçilerin 

görevleri: iskan politikasının uygulamasını 

sağlamak ve aşiretlerin başka bölgelere 

kaymasını önlenıckti. Derbençiler yaptıkları 

hainliğc karşı, işledikleri toprakların 

vergisinde muaf tutuluyorlardı. Deınekki 

konıCLıluk sistemi yeni bir uygulamaya değil. 

Bu ve buna benzer yöntemler, Caldırandan 

günümüze kadar devam etmektedirler. 

Geç im kaynağı, hayvancılık olan aşiretleri, 

imha gayesi ile bilinçli olarak , verimsiz 

topraklara (Rakka), yabancısı oldukları 

bölgelere, güvenlikerini sağlamalarının zor 

olduğu alanlara sürgün ediliyorlarJı. Ata 

toprakları tcrketnıeınek, asker ve vergi 

vermemek ve merkezi Otoriteye karşı 

bagımsızlıklarını korumak için aşiretler, 

Osmanlı ya karşı sık sık baş kaldırıyorlardı. 

Osmanlı Şikayet Defterlerine göre. 1677 de 

doğudan gelen Reşvanzadc ibrahiın 
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yönetimindeki, SOOkişilik aşiret, Bcsni 

kazasına bağlı Sığraz köyüne yerleştikten 

sonra, burayı bcğcnınediği için Hısn-ı I'vlan~ 

sur (Adıyaman) köylerine zorla yerleşirler. 

Osmanlı yönetimi, Reşvanlılan yeniden 

sığraza gönderilıneleri için 1688 yılında 

MütTetiş Paşaya ve Hısn-ı Mansur kadısına 

emir verilir. Ve yine Rakkaya yerleşen 

aşiretler, 1697 da buradan kaçarak Orta 

Anadoluya geçmek için Toroskıra yönclirlcr. 

Rakkavalisi Ahmet Paşa kaçışı önlemek için 

Fıratın iki yakasını tutınuşşsada 15000 

kişiden olan aşiretler kaçma yı başanrlar. 1 707 

yılında Maraş ve Adana beylerbeyine 

verilen bir emir! e, aşiretlerin batıya geçmeleri

nin önlenmesi istenir. 

Bütün baskı ve engellere rağman, aşireteler 

batıya geçmeyi başa-rırlar. Burada dikkat 

edilmesi gereken önemli husus, aşirtler 

kapıldıklan topraklanna geri gelmemeleri için, 

Osmanlının cabaları ve sürgünün Orta 

Anadoluya değilde, bugünkü Suriye 

topraklarına yöne Lik olduğudur. Sürgün 

ve mecburi i skan birçok Aşiret i parçalar ve 

yeni Aşiretlerin oluşmasına neden olur. 

Mesela Jibranlı aşiret fedarasyonunu 

oluşturan S aşiretten biri olan Tarini aşireti, 

Orta Anadoluya geldiğinde Bir Fedarasyon 

olan Xalikan aşiretine katılır ve bu adla anılır. 

Kürtlerin Orta Anadoluya ne zaman 

geldiklerinin kesin tarihi saptamak zor. Buna 

dair, yazılı bilgiler sınırlı ve sözlü bilgilerde 

az ve güvenilir değil. Kürtlerin, Orta 

Anadoluya 1767 sonra geldiği söyleniliyor. 

Tabii tartışılır bir tarih. Ama Rakkadan 

aynlmanın tarihi 1697 olarak alınılırsa, 1767 

tarihi mantıka yakın gözüküyor. Çünkü; 

Aşiret ler, Rak ka dan ayrılır ayrılmaz, bugün 

üzerinde yaşadıkları topraklara, ulaşınaları 

uzun yıllar alnı iş olması gerekir. Bölgeyi, 1850 
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yıllannda gezen fransız Perrot, Haymana ve 

çevresine yerleşmiş Kürtlere, nczaınandan 

beri burada yaşadıklarını dair yönelttiği 

soruya, aldığı cevap şu olur; 'babalarımız 

ve dedelerimizde bu topraklarda yaşadılar' 

olur. Buda, Kürtlerin bölgeye J 767 sonra 

geldikleri tezini güçlendirir. Aşiretler, Orta 

Anadoluda, uzun yıllar göçebe hayatı 

yaşarlar. Aşiretlerin büyük bir bölümü, 

bugün yerleşti k leri alanlan uzun bir zaman, 

yazın yay la olarak kullannıiş, kışında daha 

sıcak olan ve hayvanlannın barınmasına 

elverişli Cukurovaya göçerlernıiş. Xalikan 

aşiretinin \860 yıllarına kadar yazı Orta 

Anadoluda kışıda Cukurova da geçirdigi 

biliniyor. Tabii bu sav, bütün aşiretler için 

geçerli değil. 

Kan bağı ve evlilikler temeline göre, 

örgütlenmiş aşiretler, yerleşik düzene 

geçişlerinde aşiret yapılarına bağlı olarak, 

köyler kurarlar. Aynı aşiretten olanlar, aynı 

yerkşim alanına seçerler. Bazanda, aynı 

aşirete bağlı aileler, ayrı ayrı köylere 

ycrkşirler. Buna birde, merkezi yönetimin, 

aşiretleri parçalanıak için, bizzat kendisi yer 

göstererek. ayııı aşirctc mensup aileleri, ayrı 

ayrı alanlara yerleştinnesi gösterilebilir. Ama 

genelde aşiretler yerleşim alanlanııı çoğu kez 

kendi iradeleri ile ve ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde seçer ler. Yerleşim alanlarının 

seçiminde. Sürülerinin otlak alanları, su 

imkanlan ve kendi emniyetlerini önemli bir 

rol oynardı. 

Kürtlerin ycrkşik düzene geçmcsinde, 

merkezi hükümetin zorl3malannın yanı sır::ı, 

iki önemli olay belirleyici olur. Birincisi, 1839 

yılında Sultan Abdul Meçit zamanında 

çıkanlan Tanzimat Fcnnanı, ikincisi 1858 

yılındaki Arazi Yasası, Tanzimat Femıanı ilc 

devletin, halkın can, ınal, ırz ve namusunun 

güvenlik altına alacağına ve adil bir 

vcrgilendimıe sistemi için, gerekli yasalann 

çıkanlacağına dair yetkililer söz verir. 

Arazi yasası ilc: a- Devlet arazilerinin, özel 

mülkiyete geçişi sağlanmiş b- Devlet arazisi 

üzerinde, köylerin kurulmasımı izin verilmiş 

c- tarım için kullanılacak topraklar, tassanıf 

edenin özel mülkiyetine geçmesine ımısade 

edilmiş. Tabii; bu iki ana nedenin dışındada 

nedenlar var. 

Kopanldıkları topraklara, geri dönüş için, 

milli bilinçin yokluğu ve böyle bir 

hesaplannın olmayışı, Arazi Yasasından 

önce, yaylalara ve kışlık yerleşim alanlarına, 

sürüler götürüllirken, üzerinde rahatca 

geçdikleri toprakların ekim alanlarına 

dönüşmesi haraket olanaklarını oldukça 

kısıtlanıası gibi. Köylerin kuruluş tarihlerine 

bakılırsa bu iki nedenin belirleyici olduğu 

hemen anlaşılır. Ankaran m, Gölbaşı kazasına 

bağlı Karagedik köyü {N asıran aşireti) 1 846/ 

1847, konyanın Cih:.ınbcyli kazasına bağlı 

Bulduk köyü (Sefki aşireti)l853/l857. 

Konya'nın Kulu kazasına bağlı Karacadağ 

köyü (Xalıkan aşireti) 1870 vb. 

Başta, İç Anadolu Kürtlerinin bulunduk

lan alanlannın bir çok eski nıedeniyetlcre 

konukluk ettiğini yazmıştım. Küı1 köylerinin, 

büyük çoğunluğu, yüzyıllar önce yerleşim 

alanı olarak kullanılmış. topraklar üzerine 

kunılmuştur. Alımın kültür çoğrafyacısı 

\Volf-Dieter Hiitteroth tespit ettiği bazı 

isimleri, Ldndliche Siedlungen İm 

siidhchen lwıeranarolien in den letzten 

vierlıwuiertja/ıren adındaki kitabında verir. 

Bunlardan, bazılarını şöyle- AREA-Cani

ınana (Sıhbızın köyü), KLİNTA-Kütükuşagı 

( ), KİNNA-Öıneranlı (Oınam aşircti), DRYA

Karacadağ (Xalikan aşiret i) 
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İÇ ANADOLUYA YERLEŞEN AŞİRETLER 

iç Anadoluya yerleşen, Aşiretler hakkın

da İngiliz Sir Mark Sykes -ın 1908 yılında 

Royal Antlıropological Instıtute of Grcat 

Britain and iretand adlı journalda ;The 

Kurdish Tribcs of the Ottonıan Empirı.!;adlı 

makalesinde hem Kurdistandaki aşiretlerden 

hemde İç Anadoluda yaşayan Aşiretler 

hakkında, tcfCruatlı bilgiler verir. Anadoluda 

yaşıyan Kürtlerin , çeşitli aşiretlcre bağlı 

olduklannı ve Kurdistan ın hemen hemen her 
bölgesinden geldiklerini yazar. 

SYKES'İN BELİRLEDİGİ AŞİRETLER 

AHÇEMİ: Sıvasın batısına yerleşmişler 

mevcutlan 300 ailerdir ve yerleşik yaşarlar. 

ERUKÇELİ: S yk es, bunların yöıiik 

olacağını düşünüyor. Tokat ve amasyada 

yaşıyorlar, 400 ailcdirler. 

lv!İLLİ: Çobanlıkla uğraşırlar. Dersiındc 

veya Karacadağdan geldikleri sanılıyor. 

20 ailedirler ve Osnıancıkta Yaşarlar. 

ŞEYHBIZIN İ: Kerkükte yaşayan Şeyh

hızın aşiretinin bir kolu, 120 ailedir. Sultan 

Selim tarafında topraklarından 

çıkarıldıklarını söylüyorlar. Ycrleşiktirlcr, 

Uğraşları, tarım ve çobanlıktlr. Şeyhhızınlar 

Baban künlerindendirler. 

Şıhbızınlar savaşka n, iyi suvari, zeki ve 

soygunculukları ile ünlüdürler. 

Martin tüfeklerini kendi yaparlar. 

ŞİVELİ:Şekak aşiret fedarasyontın 

bir koludur. 

8 biiııebiin 4. Zivistan 1998 

BADELİ: Vaiı ve Diyarbakır çevresinde 

yaşayan Kureşli aşiretinin bir kolu, 200 

aile kadardırlar. Alevilikten Suniliğe 

geçmişler. Yozgat ve cevresinde otunırlar. 

İyi insanlar olarak bilinilirler. 

HACİ BENLİ: Milli aşiret Konledaras

yonunun bir koludur, 200 ailedir. 

Yarı göçebedirler. Dersim 

veya Kanteadağdan geldikleri 

tahmin ediliyo, Ankaraya bağlı, 

Bala ilçesi ve köylerinde yaşarlar. 

HATUNOCiLU:Sayıları 300 ailcyi bulur, 

yarı göçebe yaşarlar. Karacadağdan 

geldikleri. tahmin ediliyor. Milli Aşiret 

fedarasyonunun bir koludur. 

Yozgatın güneyinde yaşarlar. 

MAHASİ: Milli aşiret fedarasyonunun 

bir kolu, 300 aile kadardırlar. 

Kirşehir cevresiııde yaşarlar. 

OMARANLl: Cizre Botandan geldikleri 

tahmin ediliyor. Bugünkü. Cizreye eskiden 

Cezira Onınıera deniliyonlu. 

Gunümüzde Mardin iline bağlı Öınerli ilçe.-,i 

bulunmaktadır. 

Reşvan aşiret fedaresyonunun bir 

koludur. Bugün hemen hemen 

hepsi Konyanın ilçesi, 

Kuluya bağlı köylerde otururlar. 

BEREKETLİ: 10.000 aile kadardırlar, 

Kırşehirin güneyine yerleşnıişler. 

TABUROGLU: Yarı göçebe yaşarlar, 

Sayıları 300 ailcyi bulur. Kırşehirin 
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kuzeyinde otururlar. 

CUDİKANLI: Şırnaktan geldikleri büyük 

bir olasılık. 200 ailedir. 

XALKANİ: Rcvaııduz, un Kalif.:ıııi 

bölgesinden geldikleri tahmin ediliyor. 

Güney Kürdistanda Erbil ile Köysancak 

arasında Xalikan adlı bir kasaba 

bulunmaktadır. Buda Xalikanların, 

Revanduz ve cevresinde Geldikleri 

ihtimalini güçlendiriyor. Xalikaıılar, Baban 

kürtleridirlcr. 400 aile kadardırlar. 
Reşvanlıların bir kolu. 

SEFKANİ: Reşvanlıların bir koludur. 
Yarı göçebe yaşarlar. Hartuşi aşiret 

konfedaras-yonunun bir kolu olabilir. 

NASIRLI: 700 ailedirler. Milli aşiret 

konfedarasyonunun bir kolu iken daha 

sonraları Reşvan konfedarasyomıııa 

Katılıyor. 

TİRİKAN: 400 aile kadardırlar. 
Di yarbakıra bağlı Hani ilçesinden 

ve cevresinde gelmişler. Ankaraya 

yakın alanlara yerleşnıişler. 

ATMANİ KAN: Giyinişleri itibari ile herki 

aşiretine benzerler. Botan veya Bitlis 

kökenlidirler. Ankaranın yakınlarında 

otururlar. 

ZiRİKAN Ll: Sayilari 500 aileye varır. 

Ankaranın kuzey batısında otunırlar. 

CANBEG: Göçebe, yarı göçebe 

ve yerleşikolarak yaşarlar. 

Sayıları 5000 aileyi bulur. 

Milli aşiret konfederasyonunun bir kolu 

dur. Hemen hemen hepsi Konyanın 

ilçelerine ve köylerine yerleşmişlerdir. 

NOT: Aile sayıları Sykesin araştırmayı 

yaptığı döneme aittir. 

İç Anadoluda, Sykcsen belirlediği aşiret

lerden başka, aşiretlerde yaşamaktadırlar. 

Bunlardan bazılarını sayacak olursak, 

Kırşehirin Boztepesi ilçesinde ve köylerine 

yerleşmiş MİFKİ aşireıi, Cihaııbeyli ilçesinin 

köylerine ycrlişrniş SEVIDi ve Konya'nın 

kulu kazasına bağlı köylere yerleşmiş Ce! i kan 

aşireti. 

Kavnaklar. 

Kurdislan Tarihi 

/vf. Emin Zeki 

The Kurdish Tribes Of The Ottoınan 
Enıpire-Sir lviark Sykes 

İç Anadolu Küıilcri 

Nuh Ateş 

Kürtler ve Kurdistan 

İsmet Şer{!' Van/ı 

Kulu Utvandrarbygd i Tlirkiet 

Jngrid Lımdberg-lngvar Swmherg 

Forschungen in İnneranatolien 

Hermamı Wen:::el 

L5ndlichc Siedlungen im südlichcn 

İnneranatolien in den letzten vicrhundcrt 

.Ja/u·en-Wo(j'-Dieter Hülferotlı 

Yurt Ansiklopedisi 

Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 

Stefmıos Yerasimos 
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ÇEND LISTIKEN XORTANI(1) 

Bere li gundcw xort bi ÇI ıJ çmg dilisim? 
BI ÇI ncdi!J:s·tm ku, ton bi ton /isli k heıvıJn. Le heyf c kuh\'l!kcn xortani 

yen ku !n:s1-bistpenc sal bcn5 d!lımm listw, mlıa ncm<wc. E w ji birinine 
zi ;i bir di bm Bı ımna m, tonck kultur ıJ zmwn ;i ıvcmh dibe. 

Ez e li jel; qasi ku te bii;? mm, q,?/a çcnd II:stikc'n çaxa xortmıiy.? xıvc 
b1k11n. l!.:ın li'illkntı h lıcr den~ ne Inina lıcv In, n;ıv ıi qcydCn wmıa b1 
toneki dm I!l. 

Li'ı'!Jk{'n ku exe qak~ biklln, h gundCn Kunnanc L"'J dar bcnı Kulu 
(Kony.?) d!lwrm Jis·tm. 

Gczt3 gczC listıka Jawan C. Ew lı 

dcrva, lı pcş ıııalaıı, lı dcşt ü çalan tc 
Iistın. 

Dı ve Iistıkc da, her kes bı sere xwc 
ye ü hcval gırtın tuncyc. 

GczC gczC bı ço(şıv) tC Iistın. Lazım 

c ku her Iistıkvaııek çoyc xwc Jıcbc. 
Jchatiya dı ve Iistıkc da cw c. ku mcrıv 
çoyC xwc rı nd nışkC. \Vcgna nışkc ku, 
çoyc wi bıpckc here dürc. Xetck 
(çızıyek) tc kışaııdın ü ew dıbc qclc. 

Listıkvaıı gıştık, ço dı dcst da, lı ber 
vC xctC dısckının. PaşC bı novC, lı pCy 

1 O timebfin 4. Zivistan 1998 

Iıcv çoyc xwc ııışdıkııı. Çoyc kc 
nCzıki qclC bıınC, cwC çoyan gıştkan 
berhcv kc bine qclc. 

Ew lı bcr xctc ncfcsckc kür dıkşiııc 
ü bı !ez dılıere ü yck bı yck çoyaıı 
bcrhcv dıkc. Bı re da, wcxta ku cw 
çoyan bcrhcv dıkc, cw bı dcngcki 
bılıııd, dıbcjc; Gczcccc! .. Gczcccc' .. 
hctani ku çoyan gıştkan bcrhcv dıkc 
U dıgChinc qc!C, dıbCjc gczC gezC. 

Huncriya ve Iistıkc ye k ji C\V c ku, 
bı ncfcsckc ra çoyan bcrlıcvkc ü bini 
qclc. 
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KEVIRKE GERMO 

DczgchC vC kcvırcki listıkC pan c. 
Ycki qasi ku dcstC mcrıv wi bıgrc ye. 
Scv.ıa ku va kcvıra jı yCn dınC bC 
cCkırınC, cw bı ava genn tC şılkırın. 

Lama navC listıkC kcvırkC gcrmo 
ICkınnc. Jı vC listıkC ra ıncydanckc 
fırch lazım c. 
KcvırkC gcnno lı mchCn havin ü 

payizC, bı şev, lı bcr şcwqa hivC ü lı 

dcrva tC listın. 

KcvırkC gcrıno listıka lawan c, lC 
canıa kcç ü law tcv hcv dılizın. 

Kom anji bırck xort ten cem hcv . .lı 

wana du kes tCn hemher hcv fı 

hcvalan dıgrın ü wcgna du hCI(gnıp) 
çcdıbın. Pa~e, jı her helckc yek kes 
bı hcvra kes dıkııı (pekırın). Ku kc bı 
ser yC dın xıst cw hCla dcst pC listıkC 

dıkc. 

Her du hcl lı ber diwarc xaniycki 
yan jı kcvırcki gır ku jC ra 'qclc' tC 
gotın dadıwcstın. Ew dcra, yanC qclc 
hım şüna dcstpCkırına listıkC, hıın 

mcnzila wC ye. 

.lı hela ku bı scrkcti, listıkvanck 
kcvırC şıl ü gcrnı jı qcJC da bcrvc 
mcydanC dıavCjc dürC. Dı vC dcnıC 
da, listık vanCn dınC gıştık çavC xwc 
dıgrın. PaşC yC ku kcvır avCti dıbCjc, 
"ÇavC xwc vckın". HıngC hcrdu hCl 
dıbczın, lı meydana listıkc bclav dı bın 
ü lı kCvır dıgcrın. 

Arınane dı ve lisllkC da CW c: ku ka 
kijan hCl kCvırkC gcrmo bıbinC ü 
bıgChınC qclC. 

KcsC ku kCvır dıbinc, wi hıldinc ü 
pc ra, bı dengeki bılınd, dıbcjc "Mııı 
d it". Lı pCy vC gotınC cw, kcwır dı 
dcst da, bcrvc qclc dıbezc. Hcvalcn 
wi lı bcr xwc dıdın, ku bıgchıjın wi. 
Ew bı lcz(zü zü) bcrve qck dııııc~ııı 
Cı bı rC da kcvır wcgna(wckina) dıdın 
destc hcv du, ku hcla dınc nızanıbc 
kcvır bı kC ra ye. HC!a dınC ji hcw 
dıdc, ku pC$iya lı hC!a ku nCgıhcştıyc 
qc!C bıbırc ü kCvır jı dcstC wC bıgrc. 

Lı dawlyC, kijan hCIC kcvır gıhandc 
qc!C, cw bı ser dıkcve. Dü ra, listık 

car dın dest pc dıke. 

timebün 4, Zivisıan 1998 11 
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HELBEST 

KEÇA MIN 

Bcrxe mine li bcr kozc 
Dayika xwc pc dilize 
H1w he/ii! be şirc dayc 
SibC bcmmiı li doze 

Min birina dil pcça 
Bi por lİ biskcn kcÇ!l 
Pir dı/,1 bişcvitinin 
EıvL' Inimı Zin ii Xcca 

Li Ncıvroz lİ bJ!wr:ı 
BiYcmihiı ji xcinil di!tı rı1 

MH ro ıvcrc girtİn 
Hiv denzekeve ~.,-cv:ı. 

(ı 993) 
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BENDA BERBANGA ME 

Bcnd:ı bcrb.1nga me 
Runişt1inc li kcleka şcve 
Şev rcş lİ 1.1ri 
Dircj ü bt' dawi 
Kcrr li xtıylnc 

Li v:ın şcvtımı xıvin btJrtındin 
Por ü biskcn hive. 
Li v:ın şcv:ımı lmtin rUçİlawdin 
Min stC!k li v;ın ~.;,-cv,1ntı wcnda kİrılı 
.. Yortf.-:;11 çclcng lİ kcçt.5n beden~ 
Li şcvcfl tari lmtin dard1 kin/ı. 

Xcw ncgirtin ç;ıvCn Inin 
Ne sibe bii 
Ne ;i ro hi/at 
Küliyen berlc berhc" dikc 
Siiıgc_> nı in q:ıt bi qat. 

Rmnancn nuiı bc/.w d1kin 
Dengen q:ız (} qü!ingtı 
Dibe kzJ şcvc minG' rcş {i dirCj 
Bikşinin bcrbangB 

Bt'je hev.1/c 
Tc qc li ŞCFC rcş ü dJd5j 
BcrbtJng ptı? 
H evi yen nuiı di paşiM min da 
Bcnda bcrbtınga 
M in cm re k d.1 
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NIFIR (BEDDUALAR) 
Jı darbere bajari Quleke (Kulu) haııne berhevkırın. 

Bcrlıcvkar: M.Şirin Dağ 

-Tu qe tunevi! 1 Qu tımeviyol 

-Dı bıni çengda hato! 

-Dı bıni çengda were! 1 Dı bıni çeng ra ke! 

-Su (stü) de bışke, pi te vera! 

-Tım dı kıraseki da vi! 

-Mezil qut bıwe! 1 Mezıl qut buyo! 

-Bı sereşe bıkeve./ Bı sereşe keto! 

-Tu xere newine. 1 Tu xer nediyo! 

-Bı fırıgı bı bıfıre 1 Bı fırıgı fırı ya wo! 

-Desti bı hınne nekeve desti te! 

-Tu bext ımrada nevine! 

-Qe gır nevi! ! Qe gır nevuno! 

-Xenaq reş bıwın!/ Xenaq reş buno! 

-Henava lı xwe xi! 

-Dı wext evana nege!/ Dı wext evana negeşto! 

-Dı beri parsi ye da hato! 

-Hundır qul bıwe! 1 Hundır qul buyo! 

-Kezew qul bıwe! 1 Kezew qul buyo! 

- Tot lı ser er bıxwine! 

-Kevır lı ser kevır neme! 

tıiiııelıôrı 4,Zivistan1998 13 
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HAYMANA ŞEXBIZINLARI 

MEHMET ÖZKÖK 

~----~--~~AYM~N~N-IN KÜRT KÖYLERİ 

:

1! Kit:fuu.:ı . .\.lı 
Yama k 
Yı::nicc 

! Ba!çıkhisar 
lblt:ılin 
Bostanhöyük 
Ci!ıan~ah 
Dereköy 
S;ı?ag;ısı 

Sinan lı 
Yergünıli 

Yqilköy 
\'uk<ırıscbil 

D urullar 
Sarıdcgirıncn 

Karaöıncrli 

Sarıgöl 
Yaylabcyi 
Kavak 
Sög.iiucpc 
Yaprakbayırı 

Tabaldı 

Yenicik 
Sogulca 
Bahçecik 
Eskikışla 
E\'ci 
EY!iyafal-;ıllı 

(i cd ik 
Gcdikli 
!ııcirli 
Karapınar 

Alacık 

Kaltak lı 
Burunsuz 
Bo gazkaya 
Çaıak 
Sırçasaray 

Tepeköy 
Büyiiky:ıgcı 
B.Konakgörnıcz 

K.Koııakgörmı::z 

Em:ıkr K,·"kk;\\Jl 

Emirler Eskiç;ı!ış 
Kcrpi,· 
Kirazoglıı 

Alahacılı 

Sincik 
Küçükyagcı 

Kaıraııcı 

Saat! i 
Toyçayırı 

Dcıniri\zli 

Kuılu!ı;ııı 

Gozgoz- Sındıran 

Bacılıcsar 

Bostanıgı 

Havura 

Saz0 
Siııay ŞCxzıniya 
Ycrgom 
Sıkni 

Şavlı 

Qavax 

Kdati 
Tab:ıxC 

Soxılce 

Baxçeeık 

LarC 
Cıngıl 

Evliyafeqir 
Tolosman 

Alaçıx 

Qaltax 
Buınsız 

Çatax 
T0rıka 

Gunde Tırko 

Hespiro 
ŞCxa Jorııı 

ŞCxa krın 

Guııde KosC 

Oıııska 
Sı ncı k 
Palanı:ıy;ı 

l'v1odaıılı 

1\·lodanlı 

Bazı b 
Qutlıcanıı 
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ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 

ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 

ŞCxbızıııi 

ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 

ŞCxbızıııi 

ŞCxbızıni 

ŞCxbızıııi 

Şb:bızıni 

ŞCxbızıııi 

ŞCxbızırıi 

ŞCxbızıni 

Ş0xbızıııi 

ŞCxbızıni 
ŞCxbızıni 

Xcwcnd-ŞCxbızıııi 

ŞCxbızıni 

ŞC.xbızıni 
ŞC.xbızıni 

ŞC.xbızıııi 

Şb;bızıni 

Jırki (K: IL Y:":ır) 
ŞCxbızıni 

ŞC:xbızıni 

ŞCxbızıni 
ŞCxbızıııi 

ŞCxbızıııi 

ŞC.xbızıni 

ŞCxbızıııi 

Nasıra 

TCrıki 
TCrıki 

TCrıki 

TCnki 
ŞCxaıı 

ŞCxan 
Ş b: an 
ŞCxan 
SC11.:i- Rqi 
Canbegi 
Caııbegi 

Caııbegi 

C:ınbegi 
Tiirknıen-Kün 

Türkmen-Kürt 
i\ 1odanlı- TCrıki 
Bazıki 
:\şıq-Kiirı 

Şt·xbızınki 

ŞC.xbızınki 
ŞC.xbızınki 

ŞCxbızınki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızınki 
ŞCxbızıııki 

ŞC.xbızıııki 

ŞCxbızınki 

Ş..':xbızıııki 

ŞCxbızıııki 
ŞCxbızıııki 

Şhbızınki 

ŞCxbızınki 
ŞCxlıızınki 

ŞCxbızınki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızınki 

ŞC:xbızıııki 

ŞCxbızıııki 
ŞCxbızınki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızınki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızınki 

ŞC.xbızıııki 

Ş(:xbızıııki 

ŞC.xbızırıki 

ŞC.xbızınki 

ŞC.xbızınki 

ŞCxbızıııki 

ŞCxbızınki 
Kurm;.ınc 

Kurnıaııc 

Kurmanc 
Kurma ne 
Kurma ne 
Kurma ne 
Kurın:ıııc 
Kurıııatıc 

Kurmatıc 

Kurııı:ıtıc 

Kurma ne 
Kurııı:ıııc 
Kurmatıc 

Kurnı:ıııc 
Kurmatıc 

Kurma ne 
Kurnıaııc 

Kurmatıc 

Kurma ne 
Kurm:ınc 

ÜZERiNE 

lli:,--
Ş.ıfiı 
Şafii 

Şafii 

Şafii 
Şalii 

Şafii 

Şafii 
Şafii 

Şafii 

Şafii 
Ş:ıtii 

Şafii 

Şafii 
Şafii 

Şali i 
Şafii 

Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Han~fi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
l-l and! 
Hanefi 
Hanefi 
Han di 
Hane!! 
Hanefi 
Haııefı 

Hanefi 
H:ıncfi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
1-laııcfi 

Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
Hanefi 
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HAYMANA 
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Son otuz yılda Kürtler üzerine çok şey 
yazıldı. Sınırlı kaynaklara, T.C. Hükümet
lerinin anıansız yasaklarına rağmen Kürt 
halkının tarihi, sosyal yapısı, dil ve kültürü 
hakkında küçünısencnıcyecck çalışmalar 

yapıldı. 12 Eylül öncesi koşullarda Kürt 
halkı açısından acil sorun kendi varlığını 
kabul ettirınekti. rvtücadclenin ekseni de 

\ 

" \ 

N 

\ 

bu "asıl ınescle"ctrat'ında odaklaşıyordu. 
Bu anlayışa göre, Orta Anadolu Kürtleri 
(0AK) bir "ayrıntı"idi. Hele anavatan 
kurtulsun veya sosyalizm gelsin-, "yavru 
vatan"nasıl olsa kurtarılacaktı. Sol görünen 
kesimlerde bile Küı1lcrin ayrı ulus olduğu, 
kendi yazgılannı kendilerinin belirlemesi 
gerektiği tezinin yeterli destck görmediği 
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bir dönemde, yapılanlar bir dereceye kadar 
doğru idi. Kürt sorunu 11 ayrıntıya" 

bogulınaınalıydı, ama Kürtler kendi 
aralarında bu ayrıntıları da tartışabilme
liydi. Ayrıntılar "ayrılık"getirir anlayışı ile 
bu gereği gibi yapılmadı. 

O günden bu güne köprünün altından 
çok sular aktı. Aklını peynir ekmekle 
yiyenlerin dışında, aı1ık hiç kimse Kürtlerin 
varlığını inkar etmiyor. Kürt halkının 
özgürlük mücadelesi ırkçı-faşist tezleri 
yerle bir etti. Şimdi ayrıntılar için de çözüm 
üretmenin tam zamanıdır. Bu ayrıntılardan 
biri de ŞCxbızınlardır. (Birnebün 'un notu: 
Önceki s:ıy!l:ıruıuzd.:?_,Ort.1 Anadolu 
Kürtleniuiı Şı?xbızml:ım Şc..~:ı:zmı~ Şrixziniy;ı 

dcdı'J..:/erini lr:ık Kürdi'it:mmd:ı d;ı ŞJxzeym~ 

Şc..~.:ı:bizeyni dendiğıiıi y:ıznuşok.) 

Bir yaraya daha parmak basmadan 
geçmek istemiyorum. Bilindiği gibi 
Kürtlerde okuma-yazma alışkanlığı yok 
denecek kadar azdır. Ne yazık ki bu kötü 
alı>kanlık hala sürüyor. Bu anlamda OAK 
ve özellikle ŞCxbızınlar ilc ilgili 
başvurulacak yazılı kaynaklar varsa bile 
henüz günışığına çıkmamıştır. Osmanlı 
Arşivleri, Meclis İskan Raporları açıklan
madan ,özgür araştınııa ortamı yaratılma
dan. yazılı kaynak bulmak da oldukça zor 
görünüyor. 

Peki, yazılı kaynaklar sınırlı, demokratik 
ortanı yok diye oturup beklemek mi 
gerekiyor'? Elbette hayır! Eli kalem tutan 
herkesin, bulunduğu yöre ile ilgili 
bildiklerini yazılı hale getirmesi yıllarca 
sonrası için önemli bir kaynak olabilir. 
Kuşaklar arası iletişiınsizliğc son vcnncnin 
bir yolu da budur. Hiç şüphesiz, doğru ve 
abartmasız bir gözleıııle yazılanlar, 

onyıllarca sonra, Avrupa'lı bir misyonerin 
ya da gezginin yazdıklarından çok daha 
değerli olacaktır. 

GENEL DURUM 
Şc.!xbızın, "şCx"ve "bızın"sözcüklcrin

den oluşur. Birleşik bir sözcük olarak 
ııkcçilerin şcyhi"anlaınına gelir. Sözcük 
anlamından hareketle bir sonuca varamayız. 
Kanımca bu sadece özel bir isim olarak 
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değerlendirilnıeli; Kürt, Türk, Keçiboynu
zu, Arpaçay örneklerinde olduğu gibi. 

ŞCxbızınlar, herşeyden önce Küı11erin bir 
parçası olarak değerlendirilmelidir. Onlar, 
örf, adet ve gelenekleri ilc kürtlerin bir 
parçası; Jelıçeleri ilc Kürtlerin farklılıklar 
gösteren bir koludurlar. Yüzyıllardan beri 
Kürdistan'da ve Türkiye'de dağınık 
yerleşim birimlerinde yaşarlar. En yoğun 
olarak bulundukları yer Htıym:uw 

civarıdır. 

Haymana'nın merkezinde Türkler, 
Kürtler, Tatarlar ve azsayıda da Karadeniz 'li 
yaşar. Tatarlar ve Karadenizliler Cumhu
rıyet' in ilanından sonra, çoğunlukla da 
1 950'li yıllarda Haymana 'ya devlet tara
fından bilinçli bir plan dahilinde yerleştiril
mişlerdir ve bugün şehir merkezinde 
önemli konumları işgal etmektedirler. 
Merkez nüfusun yaklaşık üçte biri Kürttür. 
Bunların da çoğunluğu ŞCxbızın 

Kürtleridir. Hayınaııa·ya bağlı 86 köyün 
56. sı Kürt köyüdür. 

Bu Kürt yerleşim birimlerinin yarısından 
fazlasında da -yaklaşık olarak 30 civarında 
Kürt yerleşim biriminde- ŞCxbızınlar 

yaşar. Önceleri Haymana'ya bağlı iken, 
daha sonraları idari olarak başka ilçelere 
bağlanan köyler de göz önüne alınırsa, 
Haymana yöresinde ŞCxbızınların yaşadığı 
yerleşim birimi sayısı 40'a kadar çıkar. 
Örneğin Karakilise,Canıınana, Dipdede 
köyleri idari olarak Haymana 'ya bağlı iken, 
daha sonraları Kulu'ya bağlanınışlardır. 

Ş&xbızınların nerelerde yaşadıkları, ne 
zamandan beri Orta Anadolu'da bulun
duklan ciddi birar.ıştınna konusudur. Genel 
olarak bilinen dağınık bir şekilde 

yaşadıklarıdır. Erzurum, Bayburt, Bafra ve 
Diyarbakır yöresinde ŞCxbızın köyleri var. 
Mesut BarLanİ ŞCxbızın komutanlarından 
sözcdiyor. Düzce, Çorum, Kastomunu ve 
Sinop yörelerinde; Kurmanci lehçesi ilc 
konuşan Kürtlerin yanında, ŞCxbızınlar da 
ya~ar. Merzifonuu Çaybaşt, Pinarbaşi, 
Giiçebel, Ilbtz, /Jekmeci, Uzun-Iziiseym 
köylerinde Kurmanci lehçesi ilc konuşanlar 
yaşarken; 200-300 haneli, görece daha 
büyük .Akpmtır. K<ımiş·Ji. Koyu, 
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KJzJ!egrck gibi yerleşim birinılerinde ise 
Şexbızınlar ya,ar. 

Merzifon'da yaşayan ŞCxbızınlar Hanefi 
mezhebine inanırlarken, Haymana'nın 
Özköyleri Şafii, Polatlı- Yunakla sınır 
olanlar Hanefı'dirler. 
ŞCxbızınların yaşlıları kendilerini 

ŞCxbızın aşireti olarak tanıtırlar. ŞCxbızm 
gençler ise Kürt olduklarını, çoğunlukla 
Kurmanci lehçesini iyi konuşamadıkları 
için ek olarak ŞCxbızın olduklarını söyler
ler. 

(b.n: DHfıil gem~ı.,· bdgi için birnebün 'un 
3. Say1smd:ıki Ai. Lewendi 'nin y:ızJsuw 
bilşvuru/:Jbilii:) 

ŞCxbızınların OrtaAnadolu'ya ne zaman 
geldikleri bilinmiyor. Genel kabul gören 
teze göre, OAK 200-300 yıl kadar önceleri 
gelip buralara yerleşmişler veya 
yerleştirilınişlerdir. Bundan hareketle 
ŞCxbızınların da aynı dönemde 
yerleşlikleri düşünülebilir. Ancak 
ŞCxbızınların en yaşlıianna sorulduğunda, 
"Bilmiyorum y:ıvnmı, dede/eniııiz bunıd1 
yaşard1." derler. İnsanın ortalama yaşam 
süresi göz önüne alındığında, 4-5 kuşak 
öncesi kitlesel bir sürgünün tüm izlerinin 
si linebileceği bana pek inandırıcı gelmiyor. 

Bir örnek; Yim1i yaşlannda iken Erzurum 
tarafından gelip Yukarıscbil köyüne 
yerleşen Tayyar adlı biri vardı. Köylüler ona 
göçmen Tayyar anlamına gelen 11 Teyyare 
Mancire 11 diyorlardı. 

Çocukları, torunları olmuştu, ŞCxbızın 

lehçesi'ni öğrenmişti, 20 sene önce 
öldüğünde 90 yaşlarındaydı ve hala 
Kumıanci lehçesi ilc konuşma eğilimi ağır 
basıyordu. Kısacası tck bir ki>inin ll O yılı 
aşkın bir süre önce yaşadığı göçmenliğin 
izleri sil inmemişti. Onbinlerce kişinin 300 
yıl önceki göçlerinin tüm izleri nasıl ol urda 
tamamen silinirdi? 

Bu anlamda, ŞCxbızınlar Orta Ana
dolu'nun yerleşikleri değilse bile, çok daha 
uzun bir süre önce buralara yerleşmişlerdir 
kanısını taşıyorum. 

Türkiye demokratik bir ülke olsa sorun 
kolay çözülür. En azından bir-iki köyde iki 
mezar açılır. kemikler incelenir ve kaç yıl 

önce gelindiği belirlenir. Biz de çok şey 
istiyoıuz galiba! 

Haymana ve Kulu'ya eşit uzaklıkta, 
"Özköylcri" denilen 8-10 köy temel 
alınırsa, Haymana yöresindeki ŞCxbızın
ların genel durumlarını, sosyal ve 
ekonomik yapılarını anlamak daha da 
kolaylaşır. 

SOSYAL VE EKONOMİK YAPI 
(Kültür, adetler, dini inanç, batı! inanışlar, 

düğünlcr, düğünlerde söylenen klasik 
türküler ve halay lar.) Haymana yöresinde 
yaşayan ŞCxbızınlar, Kulu, Cihaııbeyli ve 
Polatlı Kürtlerine göre daha verimsiz 
topraklarda ycrleşmişlerdir. Genel geçiın 
kaynakları tarım ve hayvaııcılıktır. 

Topraksız köylü yoktur ama toprakları 
azdır, olanlar da verimsizdir. Nüfusun 
yoğunluğu, tarlaların birkaç kez erkek 
kardeşler arasında bölüşülmesi, tarım 

girdilerindeki artış göz önüne alınırsa, 
topraktan geçinmek oldukça zorlaşmıştır. 
Bu durum ŞCxbızınların Ankara'ya göç 
etmelerine neden olmuştur. Yakın ilçelere 
ve yurtdışına gidenler azınlıktadır. 

Ankara' ya gidenlerin büyük bir çoğunluğu, 
geri dönmemek kaydıyla göç etmişlerdir. 
Şehirde işçilik ve bir gccekondu, köyde az 
bir toprakla geçinmekten daha çekici 
olmuştur. Ankara 'daki pazarların çoğunda, 
Ulus'taki Yenihal'de ve istisnasız bütün 
balıkçılarda Şcxbızınlar çalışır. Kendi 
işyeri olanlar sayıca azdır. Belediyelerdc, 
Devlet dairelerinde çalışanlar, yukarıda 
sayılan işkollarında çalışanlara göre 
azınlıktadırlar. Bunların en nıeşhuru da hiç 
şüphesiz Kürt Ahmet' tir. Ahmet Turgut, 
Sındıran, degiştirilnıiş adıyla Ycnice'Jidir. 
Son zamanlarda ünlenen S:ıb:ıh G:ıze

tesi'nin yazarı Se/:ı/ı:utin Dum:w'ı da 
buna eklemek gerekir. O da Sınclıran'lıdır. 
Ayrıca yeri gelmişken Haymana' nın 
Kunnanc köylerinden olan Bumsuz'lu 
(Türkçesi Bıırunsuz) CHP Milletvekili 
f~.;;rel Erdem 'i anmak ta da yarar var. 
Herşeye rağmen köyde kalanlar tarım la 

uğraşırlar. Buğday, arpa ve ırıercimek ekimi 
yoğundur. Sulama olanaklannın doğması 
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.ŞX K.K Türkçe 
Dot (Döt olarak söylenir.) Dotınam ( Amcakızı fomıu vardır) Kız Çocuğu 

Do Do, Du, Du ha Dün 
Doleg Duz Düz 
Ko ( Kö olarak söylenir.) Çiya, koy, kuh Dağ 

Co (Cö olarak söylenir.) Cc Arpa 
Arıg (Arığ olarak söylenir.) Ar Ateş (Aslında farsçadır.) 

Çi ğın (Çiğin olarak söylenir) Çuyiıı Gitmek 
Bu özelliğe OA Kunnancisin'de de rastlanır. Ömekleınek gerekirse; Beğ1ci (Türkçesi 

ağlamaktan boğulmaktır.) koryerine kör, ordek yerine ördek hali kullanılır. 

b- B harfi 
Kurmanci'de b harfi ile başlayan isim ve fiilierin içindeki b harfi Şeyhhızın lehçesinde 

vveya ğolur. 

Örnek: 

c- Savılar 

S .K 
Varan-yağmur 

Vanş-yağış 

Verk-kuzu 
Yenm-koç 
V in-olmak 
Hevin-ınalik olmak 
Varış d ıvari-yağınur yağıyar gibi. 

K.K 
Baran 

Bcrx 
Beran 
wun, bun 
Hewun, Hebun 
Baran dı barı 

Kürtçe sayıların ilk 20'sini ŞCxbızınlar biraz farklı söylerler. Sayıların çekilmiş ve 
çekilrncıniş halleri kullanılır. Çekilmiş halinde kullanılan sayılarda "deh" sözcüğündeki 
11h" harfi düşer. 

Örnek: 
Ycki, düvan, siyan, çaran, pencan, şeşan, heftan, heyştan, noyan, dcyan, yanzdeyan, 

danzdeyan, sizdeyan, çardeyan, panzdeyan, şanzdeyan, hcftdeyan, heyjdcyan, nuzdeyan, 
bistan, bist-ı~yek .. gibi. 

d- Coğul eki "gel" 
ŞCxbızıncada çoğul eki "gel" dir.Son harfi "k" , "g" ve "i" olan isimlerde 
bu "cl" halini alır. 
Ömck: 

Vcran-gel: koçlar 
Bızın-gcl: keçiler 
Mc-gel:koyurılar 

Mang-gel: inekler 
Merd-gcl: erkekler 

c- Sahıs Zamirieri 

Sm-gel: kadınlar 
Nuji-gel: mercimekler 
Mırg-cl: tavuklar 
Pisıg-el: kediler 
Scg-el: köpekler 

Mcrık-cl: erkekler 
Hamse-gel: komşular 
Bergir-gcl: atlar 
Mange-gel: inekler 
Odax-cl: çocuklar 

ŞCxbızınca'da tek bir grup şahıs zamiri bulunur: nıın, tu, evi, inıe, evane. iyelik 
zamirierinin görcvk:ri de aynı şahıs zamirieri tan:ıfından yerine getirilir. Örnek: 

Mal-c mm: evim Dalık-ı tu-: senin annen 
fv1asi-yc cwi: onun balığı 
Hamse-gel-ı ıve: komşulannız 

20 bfuıebôn 4, Zivistan 1998 

Yeran-e i mc: koçumuz 
xanıg-el-ı cvane: onların evleri 
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Ayrıca şahıs zamirieri kullanılmadan, 
iyelik zamirierinin kendilerine özgü ekieri 
ile isimler çekilerek hangi şahsa ait 
oldukları belirtilebilir. Örnek; 

Verk-em kuzu m 
Verk-ct kuzun 
Verk-e kuzusu 
Verk-e-man kuzumuz 
Verk-e-tan kuzu n uz 
Verk-e-yan kuzuları 

Kure-m oğlum 

Kure-t oğlun 

Kure oğlu 

Kure-man oğlumuz 

Kureta n oğlunuz 

Kure-yan oğulları 

f- Zaman Birinıleri 

ŞCxbızın Kürtçesinde zaman birimi 
kavramlan türkçeden alınmadır. Gün ye 
mevsim isimlerinin kürtçesini kullananlar 
da var. Günlerden cuma ve Pazar türkçedeki 
gibi kullanılır. 

Mevsimler; 
Zımıstan 

Yı har 
Vıharc duyağ 

Payiz, pahiz 

g- Akraba isimleri 

kış 

Bı har 
Yaz 
Sonbahar 

ŞCxbızııılarda akraba isimlerinde de 
değişiklikler görülür. Anneye edC, 
(B.n:Reşiler de ete derler.) babaya da ape 
diye hitabederler. Kardeşler birbirilerine 
isimleriyle hitap cttiklerinden, ŞCxbı
zınlar' da ab la ve ağabey kelimelerinin 
karşılığı yoktur. 
Diğer akrabalık kavramları ise şöyledir; 
Edık, Dalık: anne 
Apı k, wok: baba (Kumıanc'larda Bawıko) 
M im ık: hala, teyzc 
Xalık: dayı 

Apo: amca 
Xweyşık: kız kardeş (Kunnanc'larda Xuşık) 

Balduz: baldız 
Brang: erkek kardeş (Kurrnanclarda da 

Brangc mın,Brakc ının hali kullanılır.) 

Zaru, odax : çocuk 
Kure: oğul 

Dot: kız 
Kayııı: kayın 

Zawe: enişte 
Yevi: gelin 
Xısıın: h ısı m, dün ür 

h- Fiiller 
Şexbızın lehçesinde de bütün fiillcr "n" 

ilc biter. Ancak kullanılan fiilierin büyük 
bir çogunlugu, 

Kürtçe' de 3. Grup Iii! olarak bilinen, 
mastar kökü "d", eki de "dm" şeklinde son 
bulan türdendir. Birkaç ömek: 

Xwardın: yemek, içmek 
ijmardın: saymak 
Bırdın: götürmek 
Elawirdın: seçmek 
Awırdın: getirmek 
Çigın: gitmek 
Sendın: satın almak 
Pırsandın: sormak 
Xwendın: okumak 
Vıtın: söylemek 
Tırsandın: korkmak 
Zanıstın: bilmek 

ŞCxbızıncası bilindigi halde kullanıl-
ınayan iii ller de az sayılmaz. 

Örnek; 
Çalışmiş win: karkırcim : ç:ı!Jşm:ık 
Tcınızlık kırdın: pCk kırdın: temiz!t~mek 
Konişmiş win:qısc kıı·dın: konuşmak 

Seçmiş kırdın: elawirdin: seçmek 

ŞCxbızmcası bilinmeyen veya tınutulan 
fiiliere de rastlanır; 

Örnek; 
Yazmiş kırdın: yazmak 
Aniemiş kırdın: an/;ımak 

Yardım kırdın: y:ırdmı etmek 
Duşurnıış \vin: Düşünmek 
Teşekkür kırdın: teşekkür etmek 
Cevap dawin: cevapvermek 

Aynı şey isimler içinde geçerlidir. 
Kap1, banyo, eyakk:ıbiv.b. birçok ismin 

Türkçesi veya b;ırd;Jx, çellle, çanti(çatı, 

dtmı) gibi kürtçeleştirilnıi* şekli kullanılır. 
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Kaldıki banyo yapınaya .•;er şuşun. 
banyoya da şcşur (scrşurdan kısaltına ) 
diyenler bulunur ama bunlar azınlıkta 
kaldıkları için anlaşılınıyorlar. Fiillcr 
konusunu iki fiilin, !ıcwm (malik olmak) 
ve win (olmak) fiillerinin çekimlerini 
yaparak kapatalım. 

Hewin-biin 
şimdiki zanıan,olumlu T iirkcesi 
C m ın !ıGSI 

c tu hcst 
c cwi hes! 
c i mc hcst 
c i wc hes ı 

Nebiin 
olumsuz 
c ının ijniyc 
c tu ijniyc 
c cwi ijniyc 
c inıc ijniyc 
c i wc ijniyc 

1.! cwaııc he st 

bcnim var 
senin var 
onun var 
bizim var 
sizin var 
onların var c cwan ijniyc 

İsim le kullanıldığında e ön eki kalkar ve 
isiınierin çekilmiş hali şahıs zamirieri ilc 
fiil arasına gdir.Ömek; 

iv1ın braııgım hes ı: Benim erkek k:ır&·şim var 
Tu xwcyşık-ıt hes ı: Senin ktz k:1rdcşin var 
Ewi gdcnı-e hcst: Onun k;ık•mi v:ır 
İ mc hamsc-ınan hes ı: Bizıin komşumuz v,_?r 
İ wc kar-ı-tan hcsı: Sizıiı işiniz var 
Ewanc ziyan-c-yan hes ı: On/;mn ck1iık:ri var 

Olumsuz hali 

Mınjin-ım ijniyc: Benim karım yok 
Ttı verk-ıt ijniyc: Senin kuzun yok 
Ewi dalık-c ijniyc: Onun annesi yok 
lnıc dcwlcı-ı -ınan ijniye: Bizim devletimiz yok 
İ wc ziyan-ı-ıan ijniye: Sizin ekininiz yok 
Ew;ıı:ıc ıııctiıanıct-c-yan ijniyc: On/;mn mcdımn,·!J)"ok 

Gelecek Zaman-Olumlu hali 
E ının da hcwü: benim olacak 
E tu da hcwü: senin olacak 
E ewi da hcwü: onun olacak 
E i mc da hewü: bizim olacak 
E i wc da hcwü: sizin olacak 
E cwanc de hcwü: onların olacak 

Olumsuz hali c ının ijnewü 
Birkaç örnek; 
l\·fııı sway da karını hcwü: yarın işi nı olacak 
veya: 
ivtııı sway karını da hcwü: yarın işinı olac;ık 
Karını ijniyc: i şim yok 
t'vlangC nüyag pcrcın ijncwü: 

önümüzdeki ay param olmayacak 
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Geemis zaman: 

Olumlu: 
E ının hewi 
E tu hewi ... 

Öıııek: 

Olumsuz: 
E m ın ijnewi 
E tu ijnewi ... ? 

M ın wok-mı hewi, m mi: Benim babanı vardı, öldü. 
Ewi !Te perC hcwi, 1~ ifla.ı:; kı rtl ı: Onun çok ıxmısı vardı 

ama iflas etti. 
VcıjCiınedw;tıınanijncwi: Önederi bizim 

dostumuz yok nı. 
E w ane si!ehCy;m ijnewi: Onkınn silahlan yoktu. 
Bün=win: Olmak 

Siıııdiki Zaman Olumlu: 
Mın-ıın 

Tuve (tu-e) 
Ewiye (cwi-e) 

imayn (i me-in) 
iwan (i wc-in) 
Ewanan 

(Söylcnişi yazıldığı gibidir. Parantez 
içerisinde takılarını göstermeye çalıştım.) 

(Biıııebün 'un notu: Şexbızınlarla komşu 
olan Kurınanc aşiretlerde de b 'nin yerini 
w' nin aldığını Bıhar- Havin sayımızda 
yazmıştık. 

Örnek: bıbın-bı\vın, dıbın-dıwın gibi.) 

Olumsuz 
Mı n nıın 

Tu nıyC 

Ewi nı ye 
İ mc nin 
İ wc nın 

E w ane nin 

Önıck: 
İnı e kırınan c in. (im c Kurd in.): Biz Kürdüz. 
Ewi Tırk c: O Türk tür. 
M ın dewlenıcnd n im: zengin değilim. 
İ mc xünxwcr nin= Biz kan emici değiliz. 
Ewane zalim ın= Onlar zalimdir. 

Gelecek zaman (Genis Zaman) 
O 1 u m 1 u Olumsuz 
M ın da w ı wıın M ın ne wım. 
Tu da wı wC. Tu ne wC. 
Ewi da wı wlı. Ewi ne wü. 
İınc da w ı win. İ mc ne win. 
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İwe da wı wın. İwe ne wın. 
Ewanc da wı wın. Ewane ne wın. 

İsinılerle kullanıldığında "wı" ön eki 
"wc" olarak ismin önüne gelir. 

Tu da wc şufer wC: Sen şofôr olursun. 
Ewi da wc eşkiya wu: O eşkiya olur. 
inıe da we dustı ewane win: Biz onlara 

dost oluruz. 
M ın sway le ire ne wım: Yarın burda 

olınayacawım. 

Yer belirtildiği zamanlar ise 11 Wı" ön eki 
tamamen kalkar. Örnek: 

M ın salı dık da le şCr wım: 
Ben gelecek sene şehirde: ol.7c<1ğlfn. 

Ewi da le Almanya wlı : 
O .,~-1/nwny;ı "dii olacak. 

i me da le Tırkiye win: 
Biz Türkiye 'de oftıc;ığJZ. 

Geemis Zaman 
Dili geçmiş veya yakın geçmiş zaman 

Olumlu Olumsuz 
M ın winı M ın ne wim 
Tu wiyC Tu ne \viyC 
EWİ\Vİ Ewi newi 

imewin iıne ne win 

iwewin ı wc ne wın 

Ewane win Ewane ne win. 

Örnek: 
Yılmaz Güney Kurd \Vİ : 

YJ!nwz Güney K ün id1~ 
Yaşar Kemal t1 bri hanııriyC le Alnıanya 

win, lC mın le üre ne wim: 
}~'ışar Kçmal ve birçok :ırkadHŞJ 

Almmıy:ı "d:ıydJ fiıkm ben omda dcgildim. 

Curiki şairi gewre wi: 
Ctınki büyük bir ş:ıirdi 

Miş li geçmiş veya uzak geçmiş hali için 
yukarıda çekilen fiilierin başına tüm 
~ahıslar için "wi" ön eki getirilir. 

Olumlu Olumsuz 
M ın wi wiın ... Tu ne wi wiye ... 
Örnek: 
Xlaswin qc iqcn.' zur ne w i : 
Kartuluş hiç bu k:ıd.-ır zor olmamıştır. 

Sexhızın Klirtcesi ile kısa bir öykü: 

VERKE KÜRPA 
Menıo verki kt1rpe hcwi, Gordı verkelı 

dın rastı koye ne dıkırde. Ruji wc küre xwc 

Bengin vıt kc: 
11 Kure rındem ay verkc wer e verı çemc 

hewi wıleverınC. "Benginji hcman 4-5 sal 

wi.Ne dızanıst kc şıwani ça.Disanji ra xatıre 

kc gewlı wokı xwc ncyli, verke bırd t1 çi. 

\Vexteke ve rkc dılcveriya, Bcngiıı ji le bın ı 

dari niştege U le ercwegel kc riye dıki 

dıngıriya. Je xwe çigc ü niyayc virc kc 

şımanı verki teyna wc. Osman ji dızİ wc 

denge ü çew vcrdage de verke. 

Qcwmı Menıo wc, lC cwi ve qewmatiye 

nekcftıwi, qcwınatiye mani dıziyC 

nedıwiya. Verke gıı1, pagalC w es ta t1 le gi 

çeme awitc wc nawı çal i. 

TıkCy wc düyo Bengin Ic gırdı serı xwc 

gınri kc vcrkC ijniye. Hcwi le gerdi, kc 

nediye hat ra Osman gilcy kırd.Osnıan ji 
vıt kc: "Tu biçıkC, newinc, hcro mal bıla a 
pıkıt way le wıgerdi."Bcngin ji, kc verkc 

nevini t1 vıçü wc mal dıtırsi.Eni kc apıkC 

gere le gırt. Beııgin hata verke navini ne 

dıçiya wc mal, çcwgclc pır-ı gıri wi wi. X wc 

ra xwc vıt kc: "i verke ji ra çe dercng hat wc 

dunya. "Je hendı Osman hes ta (ı wc gi çe mo 

çi kc le verke wıgerdi.TıkCy we dt1ya wc 

şawin girand t1 vıt "hecey". 

Vcrkc divi t1 bendgcle o kırdıwi ü 
kırdıwiye de girfanı xwe, Vcrkc clgırt (ı çi 

wc ınal t1 durumc ra wokı xwe vıL \Voke 

hcrtıjti aniemişkırdı wi. Kure xwe da \VC 

awişı xwe, xwcşC wc hat t1 maçı çcwgele 

kırd. 

Aynı öykünün türkçesi: 

KÖRPE KUZU 
Me nı o "nun körpe bir kuzusu vardı. Diğer 

kuzıılarla beraber daha gönderenıiyordu. 

Oğlu Bengin'e dedi ki: "Güzel oğlum! şu 

kuzuyu çayır kenarına götür, biraz otlaL 

"Bengin ise henüz 4-5 yaşlarındaydı, 
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Çobanlığın ne olduğunu bilmiyordu. 

Yinede babasını kırmamak için kuzuyu 

aldı götürdti. 
Kuzu çay kenarında otlarken, Bengin de 

yol yapımında çalışan arabalara bakıyordu. 

iyiden iyi ye dal m ış, bir tek kuzu mm çobanı 

olduğunu unutmuştu. 

Osman ise ünlü bir hırsızdı ve kuzuyu 

gözüne kestirmişti. Memo 'nun akrabası 

olması kuzuyu çalmasına engel değildi. 

Kuzuyu aldı, ayaklarını bağlayarak çayın 

kenarında bir çukura yatırdı. 
Bir süre sonraBengin etrafına baktığında 

kuzuyu görcmcdi. Bir süre aradı, bulama
yınca da gelip Osman'a deıi yandı. Osman 
ise Ona "Sen küçüksün, kuzuyu 

bulaınazsın, eve git baban gelsin arasın" 
dedi. Bengin ·de kuzuyu bulmadan eve 

gitmeye korkuyordu. Ya babası Ona 

kızarsa ... 
Bengin, kuzuyu bulmadan eve 

gitmeyecekti. Gözleri dolmuştu. Kendi 

kendine ; Bu kuzu da neden geç doğdu? 
diye mınidanarak Osman'ın yanından 

kalktı, çayın kenarına doğru kuzuyu 
aramaya çıktı. Bir süre sonra sevinçle 

"heeey" diye bağırdı. Kuzuyu bulmuş ve 
iplerini çözerek ccbine koymuştu. Kuzuyu 

alıp eve gitti ve durumu babasına anlattı. 
Babası herşeyi anlamıştı. Oğlunu kucağına 

aldı, sevdi ve gözlerinden öptü. 

SON BiRKAÇ SÖZ 

Şimdiye kadar p!.!k yazılmayan bir 

konuyu yazmaya çalıştım. Şüphesiz bu bir 

başlangıçtır ve her başlangıç gibi zordur, 

eksiktir geliştirmeye muhtaçtır. Konuyu 
merak edenlerin konuya merak duyanların 

ileride bunu yapacağına inanıyorum. 

ileride diyorum çünkü günümüzün 
koşulları hiç de iç açıcı değil. Objektif 
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gerçeklerin görülmesinden, popülist 

eğilimlerden kaçınılmasından ve "halkın 

kuyrukçuluğunu yapan eğiliminden" 

vazgeçilmesi gerektiği kanısındayım. Bir 

zamanların "Sovyetler eleştirilmez'' görüşü, 

günümüzde halk eleştirilmez olarak 

karşımıza çıkıyor. (Burada Aziz NESiN'i 

saygı ile anıyorum.) 
Kürt sorununun karınaşıklığı biliniyor. 

Bu sorunun Türkiye'de çözüm yoluna 

girmesinin "olmazsa olmaz" koşulu, 

Türkiye'de demokratik bir ortamın 
oluşmasıdır. Özgürce konuyu tartışmadan 

bu sorun çözüm yoluna ginnez.Türkiye' de 

ise öyle bir ortam ufukta görülmüyor. 
Türkiye öyle bir ülke ki, devletin para 

birimi tedavülden kalkmış, yönetenler 

çetenin piyonu durumunda, ülkede futbol 

tutkusu herşeyin önüne geçmiş, orada 
Zeynep Uludağ artist, Fadinıc Şahin yazar 

olabiliyor; halkın büyük bir kesimi Hülya 
Avşar' ın karnındaki bebeğin cinsiyetini 
öğrenmekle meşguL Böyle bir ülkede ve 

ortamda çözüm üretmek zordur. Bu 
zorlukları aşmak olası ama değişimi 

gerçekleştireceklerin önce kendileri 
değişmelidir kanısındayım. Bu anlamda, 

OAK ve dolayısıyla Şexbızınlar için 

düşündüğüm çözüm perspektifinin ileride 

tartışılmasından yanayını 

B.n.: Bu yazı elimize geçtiğinde 
birnebün 'un üçüncü s:ıyısı lwzırl:wmJş 
bit mı~·; durumdüydJ. O nedenle bu y:ıztdaki 
b:ız1 şeyler A1. Lewendi 'nin .'1r:JŞliF111.:1Sll1-

d:ıkiler!e ç;ıkışmış ol;ıbilir ytı d:ı ters 
diişebilir. Biz buna rağmen genel ol:ımk son 
dereec y:ınırlı bilgıler!e dolu olduğu için 
okurlarmuzm hizmetine sunuyomz. www.a
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Yareni/Henek 

TECEUYA TYRKA 

Li gundcki malbatckc diz lıcbu. Le 
wan mCrxasana rindlyek xwc jl hcbu. 
Ne ji gundi xwc, ne jl gundCn Kürdan 
yen ciran, dizi ncdikirin. Dizi pir 
c aran j i gundCn Tirka dikirin. 

Ro k e, j i gaye n w ana yen c ot, ye k 
diınirc. Ciranck dilıcrc mala wan. 
Dibejc: "Stü ye min bişkc gaye wc 
ıniriy~\ De ma hı.inC xwaşbin" 

Xwcdi yi ma le: "Ma lıunji xwaşbin, 
çi bikim ? Tcccli ya Tirka ye " 

HECİ ROVİ 

Apc Mcmcd, gundiya ji bo net u 
fclcn wi, jc re, rovi digotin. Ji bcr wi 
na vi, pir fcdi ji dik ir. Pcncc sali bu, bi 
xwc xwc got "Ger ez hcrim Hcc, him 
fcrza xwcdC binim şi'ınC, him ji vi na vi 
xilas bibim." Çu H cc ü hat. 

Gundi ya jc re çcnd mclıan Hcc 
Mcmcd digotin. Rokc ciranck jc 
dipirsc. "Li çuyin ü hatina Hcc, tc 
ciqas pcrc xcrc kirin ? 11 

Hcc Mcıncd "Wallc bi zirt ü virta 
ve qasi pCncscd hczar çü!'' 

CiranC wi:" Tu mcriycki Hcciyi, bi 
qurbanc Hcc bi, ew getinan ji te re 
nabin. Zirt ü virt çiyC ? 11 

Hcc Mcmcd: Hcc, li Kani ya jcri be, 
czC herİnı bCjiın; aha va Hcca wc, ka 
bidin pcrc yen min. Zati, gundi ji min 
re dibcjiıı Hcc Rovi." 

XER 

Huso ıncriycki Şivan bu. Pisınamc 
wi ınİr, Jina PismamC wi Bi mayi bU. 
Huso yC mc paşi pCncc sali ya xwc, 
bu ınariycki olpcrcst. Ji bo wc yckc, 
dizani di ınisilınantiycdc, jinck bi 
civani bi ma, bi guncyC. LC mcriyck 
bi jinck wcnıg re zcwicl, li cem xwcdC 
pir scwaba digrc. 

Huso dihcrc cem Mellcyc gund; 
-''Hcso, ez dixwazinı xCrckC 

bikim." 
Mclle Hcso: "Be jc, ka xcra tu biki 

çiyc ?" 
Huso: n FatC bukc mc, cw dch salİn 

bl yC. Ez dixwaziın nikC bavCm sar 
wC,lı xwc mclu kım." 

Mcllc Hcso: uXCra tc vaya ye 
Huso?" 

Huso: nErC." 
Mcllc Hcso: nHcrc magi tcrcso, 

xCra tc çiına bi xwC tc yC" 

ROVİ 0 RIVİ 
Hinck Kürdcn Anatoli ya Navin, ji 

rovl raji,ji rlvlya raji ri vi dibCjin RokC 
xalti ya Fat, ncxwcş dikcvc. ZikC wC 
dicşc, dihcre Toxtor. Xalti ya mc 

hindik Tirki ji dizanc. 
-Toxtor je dipirsc: "Şikayctin 

nedir? Ncrcn awrıyor '? 11 

Ç Xalti ya Fat: " Tilkilcrim agrıyor 

toxtor bcg." 

Rovi: Tilki 
Rivi: Barsak 
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k:rı .... ~=-x~ Qunc1ke larokan 
Listıken Zıman Hewisıne 

Zar ü zeç zıme11 bere jı de ü bava11 üjı derdora xwe 
dıhewisın. Paşc, lı bexçe jı zarok ü nıekteba11 zme11 Inı dıkı11. 
Le lı ku dere dıbc bıbe, ew bı gotıne11 lıheva11i ü bı ke11jı 
zmen hez dı kın ü wi zü dıhewısin. 
Çe11d nı m üne (minak): 

Gotmen Jıjer du c <ır S Cc [Jr bi /ez (zu zu) bJbijm. 

Kere boz nav rıze zıri, 
Kere boz nav rıze zıri ... 

Re jı Rüvı revi, Rüvı jı re revi, 
Rejı Rüvı revi, Rüvıjı re revi 

Kere Hese lı çi yayı ase, da du meşe, 
Kere Hcse lı çi yayı ase, da du meşe. 

Çoyi 111111 qul e, 
Çoyi hevali mı11ji qul e, 
Çoyi m ın dı qula çoyi hcvali 111111 ra, 
Çoyi h eva li m ın dı qula çoyi 111111 ra, 
Çoyi 111111 dı qula çoyi hevali 111111 ra .... 

Topck ca w, du top caw, sc top ca w, çar top ca w. 
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Ha bü ha bü 
Bıhare berfrabfı. 

Hejok lı dar babü 
Zar- zeç pc şabü. 

Hive hive 
Dendık zivc 
Dılkidine 

Benda şev ine. 

Berxa ber koze 
Rında kerıye dı11e 

Mızgina bıhare 

Hevala kare me 
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Quncıke Zarokan 

listıkeıı Iıewısiııa Iıejıııartıııe 

Zaroki yekem dıbeje; Zaroki duwem dıbcje: Zaroki seyem lı lıev tiııe 
Yek Yek Jı çuçıke ket lı ek 
Du Du Rüvı lı du kergu 
Se Se Dız reviya çiyayi Ase 
Çar Çar Bı dinı kır, bı aqıli xwar. 
Peııc Penc Berpaş lıev ın qefesqoııc 

Şeş Şeş Jı hespan ye en ı beş 

TIŞTONEKEN VE HEJMARE 

Berlıevkar: {,it/vtki 

Me lıeta nılıa bersıve tıştoııeka dı bejmara teyidadı da. Le bel e me d it ku 
ew metoda pır nepratik e. Jı bo ve yeke emejı ve weda bersıvan dı yek 
lıejmre da bıdın. Birııebfın 

1- Ez çüm ew çü, dawıstim dawısti. 

2- Zıki xwe dare, dıdani xwe zınare. 

3- Toqate lı eta Toqete, kulave m ın i qat bı qate 

4- Suwe da pepuke, lıevare buke 

5- Peş çava ser !eva, gerand ava. 

JT_ll]!8 -Ç ı:_ns -t~L\\] -[ (UJAQp) UJCÖ -;:"!S -J 

:g.muıf:ıq gA ug)j:ıuoısıı ugAısı:ıg 

birnebôn 4, Zivistan 1998 27 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



METELOK 0 GOliNEN MEZINAN 
Jl DüRBERE YUNAK-POLATLI Ü HEYMANE 

Berlıevkar: G~rnfu: 
Rastnıvis: f_,.O,~, !h/mil/ 

JJ;iıekjı v.-ı metefok (At;ısözü ve Deyim/er) U Gotmdn lvfezm:ı t..:;jm: di hc_jin:ırdn 
ben} yJ Birnebiine d;ı JıatJıvun ıveşmıdm. LC be/C vHn:ı ne j1 e w b:ıjan5n jonn 
Jı:wwun bcrevknın Bo ku ew yek:ıj1 !u:J:ı /c?kolimvam)~e (Amştll711<1CJIIk) \'.'1 
fişteki mulıime, me vamı disa weşandm. 

Dik mal an tcva na kc. 

Rık nıalan tcva dı kc. 
Ari qırşan, nasıyC tıı·kan. 
Aha a~. aha çırçırık. 

ApC xıdırc her ro lı vırc. 

Ave lı bcr d ıli xwc dıxiyc. 

AvC wi zad pC da na be. 
Bere Gul bfı. barane JCxıst şıl bu. 
Bıkujc, bımıje. 

Ba hat bcrket, lC hat serkct. 

Bılfır Jexist rahcsti tae ır kare. 

Berxi çC lı ber kozC beli ı ye. 

Bu kC titik xwc lı bcr ınalC çCdıkc. 
Bihna diya lı xaltiyC tc. 
Ba lı gornistana ne be, ba lı serİstana be. 

Bcrxi nCr, jı bo kCr. 

Bav0 te siyaran kuşt, peyan kuşt. 
Berxa ra tC şuştın, kavıra ra tC bırine. 

Be rf pır bari, k uç ık ji kcrgu ya dıgnn. 

Bu kc dı! i zCve ye. 

BukC lı ser hespC ye, kes nızanı para kC ye. 

Bışkoriya bışkori ragırt, kuçık ber dCri 
tav gırt. 

Benışte xwc cfı, cnıyC xwe va nusukand. 
Bu kC zman ttınc, xasıyC iman tunc. 

Ba lı tcşıyC ncxıst. 

Bcnda dfı hcwanC ye. 

XwcdC k esi ncke her destan. 

Bızın xuriya, tcrc nan i şıvCn dıxwc. 
ÇClc tunne bıınıjc, ımılık tunne bıkujc. 

Dayık hewşıya zarokanc. 

Dcsti kCr, ser zıki tCr. 

Dil bıji, çav rıji. 

Bcr dare şiiane gır bü ye. 

B ıra xwcdC kes i nckc ber destan. 
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Bımine, bl\vine. 

Buka bavan, lı ber çavan. 

Çc!C dayıkc nıa!C nıayıkC. 

Jı ş iri, lıcta piri. 

Çor hati ga, fiqmı ket i scya. 

Desti ku tc, devi h u te. 

Çav lı dcrıya, xa!ı lı seri ya. 

Çıqas bırcqısc wcqasji a bımclis c. 

I neçC, para keçC. 

Çı kıri hcwanC, cw dcrxısti mcydanC. 

Ço qero, hoşt qcro. 

Ço bı dcsı da ket. 

Din pırın, gi ne lı arckC ne. 

Dinıkc i bı çinıkc. 
Bı dcsta da, bı nınga JC gen ya. 
DC ü dotaşer kır, kCnı lıcşa bawcr kır. (ina kır) 

Desti xwc kır, pışti xwc kışand. 

Devi xwari, inkar nake. 

Gıl da, ba da. 

Desta dest şuşti, desta dcvüru şuştın. 
DınC nchışı giştik d it, sıfte liınCj paşC cot. 

Dızajı dıza dızi, crd ü czınan hczi. 
Destc xwc yi bin kCvir daye. 

Gıli tc çuwak nıchüjan. 

Dengi defC- durva xaş tC. 
Dcstnlala sorık, da ye bcr çavc korık. 

Devi tir lı k upC kur. 

Dch serı jc k ırın, her kesıki bcziya d isa 

seriye xwe hi !and. 

DınCke boş ü betalc. kcsi ra qc nebu ınal c. 

Deync ıneync. 
Dcrcng bü, çcleng bü. 

Ez büm ax. newC wax. 

E tCrC, ro kır ser bere. 
E hcwanC ro kır nıcydanc. 
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E xwinC, werin ser ~ine. 
I~ ıncrıya men ya va xanC nake. 

ı~ xclkC bclayC bavaye. 
Gur ınır ruvı lı ıncydanC gowcnd kı~and. 

Gıski bC dayık na\vc nCrı. 
Gurc bırri, rüviye bıxwc. 
Gaye mm jı cot ra ne, Ic gL~gujC ra camCr c. 
GCır bcrda pCz, küçık rCxC xwc tC. 
Ga m ır kCre lC pır bın. 
Gaya radı kın, gol ı ka rahCJC dıxın. 
Hcwü xcrnıan, tunewCı derman. 
Denge sewıyi beleki tC. 
Gol ı kaba beni mcyc. 
Hcstiyi sı tiC bero~C xwcdiye xwc da dıkelc. 

Hajı xwc hebın. 
Here hayC here hayC, hen hat bcranıbcr 
lıvayC.Lıva qunC X\VC hıl nayC. 
HıznıC ınırıya nC kışand ın. 
1\'1lırı bı darava dıkışın. 
Jiyina xwe bı ken ü kuşct derbaskır. 

Kcvçıye hcsıni, xwc tCr pcsıni. 
Kes ji ber ari X\\··e~ nareve. 
Hcso çü seqcrC, çü hat disa kere bere. 
Hcşi sıvık,bari gıran 

Hındıkc rındıkc. 

Hat nıcrı:yc nıa!C, ne hat qcda salC. 
Hesp rakırınC, mCr dcngkırıne. 
Ha lı zık çü ye ha li zin çüye. 
Hınıkc bıkın, hınıkc bıxwın. 

Hınıka bindıkc, hınıkc pin dıke. 
Ki lı xwc qayıl newe C bımırc. 
Hı m! dıze, hımi tompızc. 

Ha xcfdan ha qcytan. 
Hetak poz pakkın,çav dcrxıstın. 
Jor xcınıland, jCr qefıland. 
Jına nıCri ç~wu, na vnişan \Cwu. 
JınC bi ya; ya hcwiya ya scwiya. 
.lı nanıCra dın. bera scwr ü pcwra d ın. 
Jı tc nk, lı m ın rı k. Hele ki kC dı kc ten k. 

JınC çC bcrgcnda he li ınCraye. 
Kcr ket herıyC, xwcdi bctır kes nawe. 
KcvaniyC xCrnedi, keçi kC cirana d ız dı kc. 
Kes nawC hcnyC ınınC qır~e, dcwi nııni tırş e. 

Kurıni dare ji dare ncwe dar püç na wc. 
KC kır, ewi tCr. 

Ki xa~e. cwi başe. 

Kal bü tclıl bü. 
Kcftıın tı~t neye, kefenım şıkiya.(Şcxbızıni) 
Qıjck ra goun, zirça te deımane, çü bchrC zirç kıı: 
Kırasi xwc ye sp iye, sawünC xwcyi dcync. 
Ki xale. tu hevalc. 
Küçık bı kurma namırc.(nawı bırc) 
Kcvır hat ber nıngi te. 

KcçıkC n nd, day in kund. 
Kor ocaxo, wer wendayo. 
KC çı kır, jı xwe ra 
KC kır, ewe bıxwc. 
QısC devi xwc bılm·c, *un0 xwe bıkırc. 
Kuçıki tuh1z na re ber pcz 
Kero nem ı re bı har tC. 
Kumi seri tc fcre ye. 
Qcrtcli mczın dcren\.! dıfıre. 
Lenga ra bıgcrc, ma tu yi leng be, 
Şcnga ra bı gere ma tu şcng be. 
Bı deneki çir xoş~ıvekC çC mcke. 
Lı pC wc lı diyari gornC wc. 
LC ra la! ü pal büyc. 
Lonı lı pCne, dCı ıneriyan tCnc. 
NıngC xwc şün gırtın. 
K und ır na wc sclctc. 
\Vcstiya kır, wcsiya xar. 
M eş leq i, gurru pcqi. 
Mczın kır bı nan i xwc,har kır ber da can i xwe. 

iv1a!C bavan. hemper çavan. 
Morıya qul lı crdC nam int.::. 
l\·1ala dıza, qunca goza. 

Mal C m ın JıCk ne bü şüva çuçıkC rü 
czınCn giştık nıırişkC ının ın. 

Mcriyi n~zan, n~wCrckan camCr dıkc. 
E w ji xwc jı sir Cı pivazan dıhesıwi. 
MırişkC reş, her ro ncxwaş. 
Mala X\VC kır zer, pışta xwc da ıstCr . 
Mc gere crci ü kaşa,nıc bine xcvne şa~a. 
Menııre hcyHı tc, tu ınır şuva kCfa tc. 

M ın go rCçe. w i go kCçc. 
Mcbe mal xırawo, bı wC xal xırawo. 
NanC xwc xar, av ser da vcxwar. 
Bı pczC pir çıkırın ku, bı kavıri kur 

çı bı kın. 

Men d ıl kır, diwar qul kır. 
Mar püngC hcz na kc ,püng tcrc lı ber 
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qulC ınCr dırıze. 
Mala vi ran. tura tiran. 
Mc kingC gotiyc, hcspite kere. 
Mala xwc tar ü nasi bü. 
Ncxwaşa ra çü zcweşan. 

N ok haıc bazare bu lcblcbi. 
N avi gıran. gornC viran. 

Ne denge ne beşe. 
Para fcrat, pcn1 tir hat. 
Nakcvc ter Lı turan. 
Ne kare ne gucc dest da yi ser cüce. 
Nan xar, k Cr sıfrC ra kır 
Poz lC ncxuriya. 
Parİyı gır bıxwc, şorC gır ıneke. 

Ruıo te ruıc me ne di. 
Rüviyi geri. jı şCri rünışti rındtır c. 
XCrC bı kc, ro da berdc. 
Serı eıeİ. bıni gınci 

Ser dare ıunnc dawşinc 
Bıni dare ıunnc bercvke. 

Kuçıb~ bı kuçıkC ra go ti, kuçıkC ji jı 
boçC xwe ra goti. 
RındıyC bı kc, roda berdc. 
ŞorC xeraw C xwcdiya. 
Şukur C bere, C paşın nınge mc h ılda yi 
kere. 
Sılav nı ya, ne lı nı i ya. 
Scwi sC kur. 
Sere ncdan bcr hcv. 
Stuy ının, kCra tc. 
Scwiyi bın çeng şewıti. 

ŞCr şCrc, çıjin çı ınCrc. 

Şcın kc şuın kc, paşiye xwc ra cü kc. 
Şev lı pıştC, şıxul ne kır tıştC. 
Hcqi sCwıya nC xwarınC. 
Tcnıayo lı are maya. 
Tu can be tu yi xızan be. 

Tc lı u kır. h u mc kc. 
Tc hu kır ji, dengi xwe me kc. 
XC! ı raxın. herran raxın. m ivan i tC ne. 
M ivan hat. yck şu to ye yck pijo ye. 
Ş ür qılıfi xwe na bı re. 

Şırüt gırCda. 

X wc dıkırın xwc dı bın n. 
Tc diye xanye, ez ma yi mc. 
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XelkCra purşGnga şirc. 
Xwe ra ınışke küre. 
Te beştır nedin lı fCzC. 
Tc bışqül ji nedin lı feze. 
Xanıye rıpi rıji, kuçık lı berdırriji. 

Xızano, heddC xwc nızano. 
Bırri bıraştİ bü. 
Xortc, bıfıri ji yckc. bıri jı yckc. 
Xaftane gıro gczo 
Va eza? Va ne ezo? 
Xadani sebırC, nıire nıısırC. 
Xwiye ICyo, here pCyo. 
Xal xclkc, ap ını lke. 
X\ve ra mal nckır, te ra malC bıke. 
Xelk neynıka men ya ye. 
1~ ku dest dıke, dC Cı bav nake. 
Ya şiıııke ,ya şahiyekC. 
Ya arcki xaş, yazareki baş. 
Ya herro ya nıcrro. 
ZCri zere? GızCri zere?. 
KıtkıtC xwc kara sere. 
Zıki xwe tCr, xcw lC ra xCr. 
Zıki tCr ha ji zıki bırçi nıne. 
Zengiya zalıman zerrini nabe. 

Ferheng (Sözlük): 
Ew fcrlıcnga çuk jı bo xwcndcwancn 
mc yCn ku kurınanciya wan pır ne 
rındı ı1 cw bt telefon ı1 naman jı mc 
xwestınc, hatıyc nıvisin. Em hcwidar 
ın ku cmC dıli wan bı vC xwcş bıkın. 

XanC nake: Gözükmü.yor Xuya n :ı k e 
GJ.'>k: Keçiyavrusu 
Ken Cı Kuşet: Gülmek, ew!enmek 
Qet, qeda: Qeda te /u/g;nm Be/am :ılayun 
Beradan: Saldırımak 
Scwrü pcwr: ikiyJ!d;z adı 
Bcrgend: Bedel Kar~•;; /ık 
Tu laz: B:ışıboş, serseri 
Rı zin (dıı·ize): Bitkinin yerden bitmesı~ 
yeşenııesi 

Şur: kiiW 
HCştır: Erkek deve,kat;r 
Ta\vgırtın: Sumalı olmak_. tirremek, 
SJC:Jkt:Jn ç:ırpJ!m;ık 
lom, !ome: Ay1phmwk. biniıi çek1~·wimek 
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YEK Jl ME 

Alman parlamentosunda 
Orta Anadolu'lu bir Kürt 

R1za Baran 

a rta Amıdolu Kürt/erinden, Berlıiı 

Eyület parl.?mcntosu Yeşiller 
partisi Milletvekili saym Riza 

Blırtın ilc röportaj yapnıay1 tasarlarken, onun şahsinda genelde OrtB Amıdolu 
ve özelde iw: Kirşehir Kürtlciimiı sosyolo;ik ve tanlıscl durumu Ilc kmşi kuşiya 
k11lacağimi düşüncmemi~'>Iİm. Gerçi Riza ağ,?bcyimi:oiı 1960 'ii yiliardan bu 
ymw Orta Amıdolu 'da Kürt :ıyduılanmasma öncülük eden bıiicaç aydmdan 
birisi, olduğunu biliyorduk mn:ı, röport:!fmnzl;ı bunu d:ılıa da geniş 
boyullünyl.? öğrenmiş olduk, farkli aÇilardmı t:ııudik. 

Bizler 70'/i yiliann nesli Kürt khnliğinıizi vurguhınıaya ça!Jşu*cn, Kürt 
si)'a.ml yapdmı İÇiiıdc ycninizi cdimikcn, bizlere bu zcmiiıi fikri ve psikokyik 
ol.?mk lwZiri.?yan kuşak ise kuşkusuz Riza Barmı 'n m da içıiıdc bulunduğu 
60'JI yiliann kuşağiydi. Bu kuşak pekçok zorluk içinde 49'Jan y,1ratan, DDKO 
gibi örgütlcnnıc!cn· kıy:ıt:ı gcpi·cn ve gününıüzdc ulus!ar:Jrastfaşmı K. U.1\1 'nin 

geldiği yeri nicelde ols:ı fıazirhymı ;ıyduı/.1rd.?n oluş w: 
Riz,? Ağ:ıbcyimizdcn Kürtlerin 60 ']J yillardaki siyasal, iktisadi ve sosyal 

yapiSI Jıakkmda ayrmllii bilgi cdiiıdik. Ömeğiiı TİP'IiJ Kirşclui· ıl merkcziiıde 
Öigiit/cnenıcyi~'.·i ve bu nedenlede il örgütünün KJrşclıir 'Iiı bii· Kürt köyü ohm 
Çevirme 'de kuruluşu ve toplantiiannm bum dB yapilnwsı, ilk üycleniıin 
tünıünün Kürt o/nıasuu bu röportajda Hyruılllanyl:ı öğreniyoruz. 

Yine Orta A1wdolu Kürt aydınlannw Kiirdistmılı Siyastıl örgiitlcnnıclcrdc 
tıfdıkl:ırı önc1nli görevleri ve Ulusal Kurtulu~\· J\1iictıdclcsinin 

biçimlcnmcsindcki <IZins:wmiyacak rollerinide bu solıbctimizde tesbit 
cdi)'oruz. Ömcğiiı Avrupa da kurulan Ilk Kürt Demekleri Fedcnı.1yonu olan 
KO lviKAR 'm kumluşwıda ve yaygmlaştınlnwsmda Orw Anadolu 'lu Kürtleniı 
önemli bir rol ,?]dikiamu da öğrcnmcktcyiz. 
işte tüm bu detaylanyla Berlin Eyaleti Pademwtosunda Milelvekili olan 

S:ıym RIZ,? B,mın 'la yapllğumz röportajm bizler için tanJıscl ve wilısd olduğu 
kadar da siyas<ıl bir önemi bulunmak/adir. Bu anf[JJI1Jyla Orta Anadolu 
Kürtleri'nin bu değerli, örnek aydınıntı, sayın Rıza Barlin Ağ:ıbcyinıizc 
dergİinizlc yapfiği bu röporl!ıj İÇIİJ teşekkür cdiyomz. 

Birııcbün adına röportajı yapan: H. Erdoğan 
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R1za Baran Haci Erdoğan ile röportaj esnasmda. 

R1za Ag:ıbcy önce Birncbün 

okur!Hnn:ı kendinizi kı.s·ac:ı tanitir 

JJJJSJI1JZ? 

-Bizlerin hangi gün ve tarihte 
doğduğumuz hep meçhul olmuştur. 
Benim 19 Nisan 1942'de doğduğuın 
söylendi ve öylede nüfusa kaydedil
nıişim. Okul çağına kadar bizim 
köyde, yani Taburoğlu (Tabura) 
köyünde yaşadım. O zamanlar köyü
ınüzde okul olmadığı için kardeşim 
Haci, köyümüzden Mehmet Bayar, 
onun kardeşi ve Ome'nin oğlu Mclle 
olmak üzere dört kişi Kırşehir'c 

okumak için ailelerimiz tarafından 
gönderildik. Özellikle Ome oğlu 
Mclle'nin okumasını çok istiyordu. 
Çünkü köyümüzündc en fakirleri 
idiler. Böylecede çocuk belki kendini 
kıırtaracaktı. Daha sonra M elle 'nin 
gerçek bir yurtsever öğretmen 

olduğunu sende biliyorsun. 
Burada Kırşehir'e geldiğimizde ben 

ve kardeşim Hacı'nin hiç bir kelime 

Türkçe bilmediğimizi belirteyim. 
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Hatta ekmeğin Türkçesini dahi 
bilmiyorduk. Sadece bizden önce 
şehire gelmiş ve daha önceleride bir 
Türk köyünde okula gitmiş olan 
Cemal Beydoğan biraz Türkçe 
biliyordu. İlginç bir anım var bu 
Türkçe anlamak ve konuşnıakla ilgili. 

Bir gün bayan olan öğrctmenin1İz 
birşeyler anlatıyordu, ama bir tck 
kelime dahi anlamamıştım. Öğrct
mene her nedense birden Teyze diye 
hitap ettim. Öğretmenimiz buna çok 
alındı ve beni yeriıne oturttu. Ders 
bitiminden sonra beni yanına 

çağırarak bir iki okkalı tokat çaktı. 
Ben bu seferde neden tokatlandığınıı 
anlıyamamıştım. Daha sonraları 

Cemal'in anlatımından sonra anladım 
ki, öğrctmcnc Tcyzc diye hitap ettiğim 
için tokatlanmıştım. Halbuki bende 
Türkçcdc ilk öğrendiğim şey yaşlı 
bayanlara saygı göstermek için teyze 

diye edildiği idi. 
Türkçe ilc sorunlanm? hcrlwldc 

epey sürdü? 
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-Evet. Çok uzun sürdü. Benim 
day ı m Kırşehir' c gelip ycrlcştiktcn 
sonra kardcşimlc onun yanına 

yerleştik. O bizi Cumhuriyet ilkoku
luna yazdırdı. Orada Gani isimli bir 
öğretmen vardı. Kürdistan'da öğret
menlik ve Millieğitim Müdürlüğü 
yapmış. Sürekli Kürtlerle sorunlarını 
olduğunu vıırguluyordu. Ben kardc
şimlc Kürtçe konuştukça o bize saldı
rırdı. Birgün kardeşimin kanlar içinde 
eve geldiğini gördük. Nedenini sorun
ca Gani öğretmen kendisi Kürtçe 
konuştuğu için dövdüğünü söyledi. 
Bunun üzerine okulun müdürü Hacı 
Ahmet bey başta olmak üzere birçok 
öğretmen Gani öğrctmcnin üzerine 
giderek eleştirdiler. Ufak tefek olan 
Müdürümüzün ilgisini çckmiştik. Bu 
müdürümüz de Yatılı okutulan, 
Türkleştirilmek istenen bir Kürtmüş. 
Bunları daha sonraları gelişen 

samimiyetimizle öğrenmiş olduk. 
Kendisi bize çok yardımcı oldu. 
Özellikle de Kürtçe mcsclcsinde. 

Gerçekten biz Kürt çocukların 

okullarda durumları zordu. Tüm bu 
sorunlarla birlikte ilkokulu bitirip 
ortaokula başladık. Bizlerin şehirde 
okuması birçok Kürt köyünde, 
çocuklarında şehirlere gelip okullara 
başlamasımda heraberinden getirmiş
ti. Bu beni ve arkadaşlarıını çok scvin
diriyordu. Bildiğin gibi bizim Kürtler 
çok içine kapanık yaşarlar ve herkes 
de hangi köyden olursa olsun birbir
lerini iyi tanıriaı·dı. Ondan dolayı he
men gider şehire okumak için gelen
leri ziyaret ederdik. Böyleccde şehir
de büyük bir birlik edinmiş olduk. 

KJFşelıir il merkezinde ilk Kürt 
kolonisi de böylece oluşffl değil mi? 

-Evet. Bizler ilktik. Daha sonra 
gelenlerle kolonileşmeye başladık. 
Ben her yeni geleni ilkokulu bitireni 
Ortaokul Müdürüne götürünce, 
Sivaslı müdürüınüz: yine Kürt mü? 
diye sorarak kızardı. Teneffüslerde 
artık hep Kürtçe konuşuyorduk. 

Böylece orayı işgal etmiştik. 

Çoğaldıkça, çoğaldık ve ilişkilerimiz 
gittikçe pckişti. 

Sizılı döneminizde Köylerde okul yoktu. 

Böylelikle şehire gitmek zorunde ka!dm1z. 

Halbuki bizlerin dönemlerinde Köylerde 

okul!tır vardi anm, K ün çe konuşnmk köyilmüz

de d:ıfıiy,ısaktı. Örneğin "Kıütçe başk:mhm "bir 
nevi muhbirler vardı. Eğer bıi1-K ün çe konuşs:~ 
Ö!lretmene i/etiyorrfu. Ö.f,"in:lmen ise öğrenciyi 

döverek c"~zalandınyorrfu. 
- Evet... Evet bende anlatacaktım. 

Bizim zamanımızda ilkokul sadeec 
Çevirme köyünde vardı. 1 950'den 
sonra Menderes'in başa geçmesiyle 
Kürtleri kazanmak, Türklcştirmck 
amacıyla köylerimizc okul yapılmaya 
başlandı. Bizim dönemlerimizdc de 
nöbetçi öğretmenler vardı. Sadeec 
Kürtçe konuşulmamasıııa dikkat cdi
yoriaı·dı. Bize kızdıklarında: 'Bunla
rm hepsi Şey/ı Said 'in tonm/;ındır'. 
diyorlardı. Ama biz bilinçli olarak 
çocuklarımızın tüm herşeye rağn1en 

okullara gitmesini desteklcdik. Çünkü 
böylece kendimizi kanıtlayacaktık. 
Bunun daha sonra doğru olduğunu 
gördük. Bizim kuşağımız, sizin kuşa
ğıııız ve şimdiki kuşakların yurtsever 
kimliklerine baktığımızda; kimlikli, 
kaliteli bir kişilikle karşılaşıyoruz. Bu 
da beni mutlu ediyor. 

Size Şeyh S.1id 'in torunlan mı 
diyorlardı? 

-Evet. Hatta o dönemlerde Şeyh 
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Said'in kim olduğunu bilmediğim 
için, sensin Şeyh Said'in tarunu 
diyerek kızıyordunı, Çünkü benim 
için Şeyh Said gerici dinci birisiydi. 
Ama sonra dayım bana onun bir Kürt 
lideri olduğunu anlattı. Onun salt Küı1 
olmasından dolayı asıldığını tatlı bir 
dille anlattıktan sonra, Şeyh Said üze
rine ve hareketi üzerine ilgim çoğaldı. 

Bunun üzerine o öğrctmcnc gittim 

Ayrıca bizim parlamentoda olmamız 
Almanya 'nın Kürt politikasındaki 
yanlışlarında sürekli parlamento'da 
vurgulanması demektir. 
Bence biz ilklerdeniz ve çok azı:i. 

ve ben Şeyh Said'in torunuyuın. Peki 
sen kimin torunusun? dedim. 

Peki o ne söyledi? 

Adam şaşırdı tabiiki. Daha sonra 
arkadaşlarıını toplayıp onlara Şeyh 
Said'in kim olduğunu anlattım. 

Bu tür ~·;eyler duygul:ır :wmJcumu 

y;ıd:ı bilinçli mi gelişen o!:ıy!:ırdJ? 

-Hayır! Hayır! bilinçli dcgild. Hep 
duygular sonucu kendiliğinden 

gelişiyordu. Devletin politikası zaten 
hep bilinçli idi. 

Bizim orada Hameli Baysal var. 
Belki tanırsın, Sora köyünden, 
kendisi ınühcndistir. Onu İstanbul 'a 
gönderdiler. Haydarpaşa Lisesinde 
okuyordu. Onunla ilişkileriın çok 
iyiydi. 

O z:ımanl:ır Kürtler ilr:ı.•n ilişkiler 

iyiydi değil mi? 

-Evet. İlişkilerimiz çok iyiydi. 
Zaten gece gündüz hep beraber 
kalıyorduk. Birbirimizde yatıp kalkı
yorduk. Bu tür ilişkiler doğal olarakta 
gclişiyordu. İşte Hamdi Baysal 
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İstanbul' da Kürdistanlı öğrencilerle 
taııışmıştı. Onlardan çok ctkilenmişti. 
istanbul'dan geldiğinde hemen 
bizleri topladı ve Kürtler, Kürdistan 
hakkında anlatmaya başladı. Bu bizi 
derinden ctkilcmişti. Merak etmeye 
başladık. Kürtler kimdir? Nereden 
gelmişler'? Tarihleri nasıl diye. Hanıdi 
Haydarpaşa Lisesindeki Kürt öğren
cilerden bahsettikçe ilgi ve mcrakımız 
arttı. Ben lise ikide okuyordum. 
Babam koyuncu olduğu için sürekli 
İstanbula gidip geliyordu. Koyunları 
oraya pazarlamaya götürürken okul 
tatillerinde bende kendisiyle gidip 
yardımcı oluyordum. Bu seferele 
Haındi 'den aldığım adreslere gittim. 
İlk aramaında bu insanları bulmakta 
başarılı olamadım. Babanı beni 
aramıştı.Nercdc olduğumu sorup 
kızmıştı. Ama ben yineele ikinci bir 
deneme yaptım. Bunda başarılı 

olmuştum. Bu kişileri buldum. Burası 
Aksaray'da Site Talebe Yurdu idi 
hatıriayabildiğim kadarıyla. Yaşım ise 
daha I 5 yada I 6' dı. Burada Mcdct 
Yiriş (daha sonra soy ismini değiştirip 
Serhat yaptı. Bu devlet çetelerince 
öldürülen Avukat Medct Serhat'tı), 
Yaşar Kaya 'yı gördüm ve tanıştım. 
Bunlar çok şaşırınıştı Kırşehir'den bir 
Kürt gelip kendileri ilc tanışıyor. 
Kırşehir'de Kürt olduğunu biliyorlar
dı ama, böyle ilgilenen, hatta oralara 
kadar gelen biri çok ilginç ve önemli 
geldi onlara. Kendileriyle konuştum 
ve kontağım onlarla hep canlı kaldı. 

T:ılıminen hangi yJ!J:ırd<J oluyor 

bunl.1r? 
-1958 yılında oluyor tüm bunlar. 

O dönemlerde toplantılar falan 
oluyordu. Ben hatta hatıriayabildiğim 
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kadarıyla o zamanlar Avukatlık yapan 
birisinin bürosuna dahi gidip 
toplandığımızı biliyorum. Yine bu 
dönemlerde Musa Anter'ide tanıdım. 
O Siiı1 öğrenci yurdunu çalıştırıyordu. 
Bu dönemlerde Musa Antcr, Canip 
Yıldırım ilc İleri Yurt diye bir dergi 
çıkarıyorlardı. Ben bu dcrgiyc 
aboneydim. Tüm bu ilişkilerimiz v.s 
Kırşehir'de işlcniyordu. Bir çekirdek 
oluşmuştu. Bu oluşan çekirdeğin ilk 
üyeleri ise Cemal Beydoğan, Kemal 
İlhan ve bcndim. Cemal ilc iyi anlaşı
yorduk. Ama Kemal ilc anlaşmak 
kolay olmuyordu. Sürekli okuyor
duk. Öğrendiklcrimizi ise başta kendi 
aramızda olmak üzere, kendi yakın 
çevrcmizle tartışıyorduk. Bu arada 
İleri Yurt gazetesine adres olarak 
Lise'yi vcrmişim. Düşüncmemiştim. 
Gazete gelince müdürün gözüne 
çarpıyor. Bu arada Kırşehir Polis 
müdürünün oğluda benim smıfımda 
okuyor. Bu polisin sürekli okulda 
gczinmcsi gözümc çarpınca; baban 
burda ne gcziyor diye sordum. O da 
'işi var herhalde' deyip gcçiştirdi. 
Daha sonra öğrendik ki içimizde en 
cüscli olan Göllü'lü Hasan'ı müdür 
çağırmış Gazete hakmda bilgi almak 
istemiş. Beni de çağırdı. Aramız 
böylece açıldı. Ama birşey yapama
dılar o zaman. Fakat bu olayla Küı1çü 
olarak resmi kayıtlara da ilk kez 
geçmiş olduk. 

Bu olaydan sonra 1959 yılında 
İstanbul'da kısa bir tutukluluk 
gcçirdim. Burada Hukuk okuyan 
Emin adlı bir arkadaşın içeride, 
hapiste (Zaten ciğerlerindcn rahat
sızdı) öldüğünüdc söyliycyim. Bu 
arkadaşlarla ilişkilerimizi hiç 

kcsmedik. Hapishanede ziyaret ettik, 
Mahkemelerine katıldık. Burada şunu 
da söyliyeyim; bu mahkeme ve ha
pishane ziyaretlerinde Kırşehirli 

oluşumuz hep bir avantaj olarak 
kullanıldı. Bunu Kürdistanlı arkadaş
lar çok iyi biliyordu. Bizlerden rica 
ediliyordu. Lütfen siz yapınız, ediniz 
gibi. Çünkü Kırşehir'de Kürt olduğu 
çoğu kimseler tarafından bilinnıi
yordu. 
Örneğin; birgün bize Kürdistanlı 

arkadaşlar, eski Meclis binasında 
içeride bulunan arkadaşlarm mahke
mesi olduğunu söyleeliler ve bizlerin 
mahkemeye gidip izlcmcınizi rica 
ettiler. 

Seninle birlikte: d:ılı<ı b:ışk:ı kimler v:ırd1? 

-Hatırlayab i Idi ği m kaclarıy la 
Cemal Bcydoğan, Kemal İlhaıı ve 
birkaç arkadaş daha vardı. İşte 

böylece Kürdistanlı arkadaşlarla 

ilişkilcrinıizi kcsmcclik. Bundan 
sonrada 1960 yılında askeri darbe 
oldu. O tarihe kadar benim durumum 
kritikti. Hatta okuldan sürülmem için 
karar dahi verilmişti. Bu arada 
kendime yer arıyordum acaba nereye 
gidcbilirim diye. Ncvşchir'c mi, 

Kayseriye mi gitsem diye. Bu arada 
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bir parantez açayım: O zamanlar 

Ortaokul ve Lisede iftara geçen 

öğrenciler hep Kürtlcrdi. 
Kürt öğrencilerin bu b:ış:ınl:ırı 

ke.•;in netti değil mi? 

-Tabi ... tabi. Örneğin Davut en 

başarılı olaıııydı. Kemal İlhan vardı. 

D:ı vul C.uıpohıt 'nu kastediyorsun? 

-Evet Çevirı11eli Davut Canpo

lat 'tan bahsediyorum. 
Onun öj!retmen bir kardeşinin 

1980 'de Burs;ı 'd;ı MHP 'li !)şistlece 

k:ıtledi!diğini biliyor muydun? 

-Evet. O Davut'un en küçük kar

deşi Celal'di. O aile ise bizim 

oranınKürtleri arasında en yurtsever 

olan ailelcrdendi. 
Bu sene Kir.·;:clıir'dc Oniversiteye 

giriş imtih:whınnd:ı en b:ışanlı ilk 

ona girenler Kürt öğrenciler olduğu 

durs!wne yetkilileri t.7nıfind:w dil 

::;öylenJ~vor. Ac.<ıb;ı sizin döneminiz

lcdc karşJ!:ışuns:ık, bu b:ışan onun 

(kendilerini kabul ettirme :ıçiSinchı) 

b11" :ızm!Jk fJ.';iko/(~jisinin .'>'OIJUCU 

o!:ır:ıkt;ı :ıçikl:w:ıbilinir mi? 

-Evet. Bu zaten sürekli böyleydi. 

Biz okuyacağız ve kendimizi olduğu
muz gibi kabul cttireceğiz mantığı 
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hakimdi hepimizde. Bunun şimdi de 

böyle olduğuna inanıyorum. Örneğin 

biz Kürt öğrencileri en çok okuyan 

insanlardık. Köy Enstitüsü gelenc

ğinden gelen halkçı Romancılar en 

çok ilgimizi çekcnlcriydi. 
Tekr:ır başa dönmek istiyorum. 

1960 Askeri d:1rbesinden sonr:ı 

sorunhirıniZIJJ olduğunu siiylemiş

tiniz. Ne oldu dBlw sonra? 

-Bu dönemlerden sonra benim 

dayım Millet Paı1isinden Milletvekili 

oldu. Yine akrabalarımdan, Bala 'nııı 

Kürt eşrafından Dağıstan Binerbay 

Ankara Milletvekili oldu. Belki 

biliyorsun, onun babasıda Kürt Tcüli 

Ccmİyctİ üyelerindendi. İşte bu 

dayım, Bekir Hatunoğlu gibileri 

Millet partısının belkemiğini 

oluşturuyordu. Osman Bölükbaşı 'nın 

kendisininde Kırşehirli olması tabiiki 

büyük bir rol oynuyordu. Bende bu 

dönemlerde bu parti içinde halkçı 

söylemlerle dayımla birlikte kısada 

olsa çalıştım. Ama esas işimiz bu 

dönemlerde her nedense bizim Kürt 

köylcrinc, özellikle de Şuayipli 

köyüne dadanan tarikatçılardı. 

Çorum-Sungurlu'dan gelen bazı 

Hocalar bu dönemlerde Kürt köyle

rinde zikir ayinleri düzenliyorlardı. 

Bu biz okuyan Kürt gençligini 

rahatsız ediyordu. Salt dinden değil, 

Türkçülüktcnde bu ayİnlerde bahse

diliyordu. Bizler bunu kendimize 

dert edinmiştİk ve bununla mücadele 

ettik. Bunda başarılı olduğumuzu 

şimdi daha iyi anlıyorum. 

Bu arada 1961 'de Türkiye İşçi Par

tisi kunıldu. 49'lar denilen Kürdistanlı 

insanlarla ilişkilerimiz ise sürüyordu. 

Naci Kullay'lar vs. artık TİP'e geç-
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mişlcrdi. Şu anda İstanbul'da avukat 
olduğunu tahmin ettiğim bir zat 
gençlik kollarını hayata geçirmekle 
görevlendirilmişti. Ben artık 

Ankara'da Ünivcrsitcdeydim. Bura
daki gençlik kolları çalışmaları için 
Dr. Naci Kutlay bizimle ilgilenmeyc 
başladı. İlk ilişkiye geçilen insanlar 
arasında ben ve Hamrcş Reşo (Hamdi 
Turanlı) denilen arkadaşlık. 

Kırşehir'de de TİP'in il örgütünün ku
rulması ve aktivitesi için çalışmalara 
başlandı ve hatta kuruldu. Ama tehdit 
ve baskılarla karşı karşıya kalındı. Biz 
bu baskıları göğüslcmcyc çalıştık. İlk 
il başkanımız Diş Hekimi Ccngiz'di. 
Ama daha sonraları tüm toplantıları 
Davut Canpolat aracılığıyla Çevirme 
köyünde yaptık. TİP'in en örgütlü 
olduğu yer Kırşehir'den ziyade 
Çevirme köyü idi. 

Peki bu dönemde Aşiretler IJr:JsJ 
ilişkiler Il<1SJidJ? Örneğin ŞCibJ! ve 

Mefikler tJnısmdaki ilişkiler nasıld1? 
Diişnwnlık v:ır nuyd1? 

-Hayır düşmanlıklar yoktu. 
İlişkiler çok iyidi. Biz öğrencilere 
hepsi sempati ve sevgi ilc bakıyordu. 
Herkes bizler örnek göstererek 
kendilerini ve çocuklarını okumanın 
önemineikna ediyorlardı. Bizler tüm 
Kürt çocuklarının idealleri ve Kürt 
insanının ise onurlarıydık. 
PekiAhıımıyH j;:J!WSJ! ve neden geldtiıiz? 

-Ben yukarıda da anlattığım gibi 
birçok sorunla karşı karşıya kalmış
tım. En son Alınanya'da okumaya 
karar verdim. 1963 yılında Almanya 

ya geldim. Burada okula başladım. 
Ama sağlık sorunlarımdan dolayı 
birkaç yıl sonra tekrar Türkiye ye 

döndüm. Bu süreç içinde 60'lı yılların 
Kürt kuşağıyla ilişkilerim yoğunlaştı. 
Uzun bir süre Ankara'da hastahancde 
ya ttı m. 

Almanya da olduğum süre içinde 
de Kürt öğrenci derneklerinin 
(AKSA) içinde yer aldım. Burada ge
nellikle Doğu ve Güney Kürdistan 'lı 
öğrenciler daha yoğunluktaydı. 

Türkiye 'den Alınanya 'ya tekrar 
döndüğümde buradaki Kürt öğrenci 
ve işçi çevresiyle olan ilişkilerim daha 
da yoğunlaştı. Örneğin Güney kür
distanlı Ercümcnt (ki şu anda zan
ediyorsaın Münih civarında yaşıyor), 
Nizamcttin Kaya, Han1reş Reşo 

(Türkiyeden tanışıyorduk) vb. gibi 
kişilerle Kürt öğrenci derneklerinin 
kuruluşlarından bulunduk ve ycral
dık. Ama şunu kesinlikle vurgulama
lıyım ki, biz salt Kürt olduğumuzdan 
dolayı Almanya da da Türklerden, 
Türk öğrencilerden baskı ve söz 
işitiyorduk. Örneğin Sosyal Demok
rat dernekler ve sosyalist olduğunu 
söyliyen demek ve kurumlar heryer
de önyargıları, baskıları ilc karşımız
da oluyorlardı. Öğrenci derneğinc 
başkan adayı olarak gösterildiğimde 
dahi, bunlar Kürt olduğumdan dolayı 
sorun çıkanııışlardı. 

Sizin birde KOMKAR- Kürdistanlı 

jşçi Dernekleri Feder:ı.syonu ç:ıhş

m:ıswd:ı bulunnuwJz v:ır. Kimlerle ve 
hangi Kon.';eptle işe ba)'>·fadJniz? 

-Bu bir ihtiyaçtan doğdu. İlk 

olarak Berlin, Münih ve Frankfurt 
derneklerinin bir çatı altında toplan
masıyla oluştu. 

Bu çalışmada Birııcbün yazarların
dan Nuh Ateş'te vardı. Ayrıca Meh
met Elbistan, Mustafa Kılıç, Sertaç 
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Bucak vardı. 

Nuh da zaten ayrıntılarını çok iyi 

bilir. Amaç Kürdistanlı insanların 

ortak kitle örgütünü oluşturınaktı. 

Buna da muvaffak olduğumuza kesin 

kaaniyim. Tabiiki içimizdeki tartış

ınalar çok çetin geçiyordu. Bu da de

mokrasinin en doğal sonucudur. İşte 

bu süreçte KOMKAR'ın yayın orga

ııına sürekli elestek sunmaya çalışı

yordum. Almanca olarak çıkan yayın 

organının çıkmasında ve yayınlan

ınasında adııkça katkı sundum. 

Kürdist:ın 'l!l:lnll AvrupH daki bir 

Örgütlenmesinin Kuruluşund<J bulu

n:w Kürtlerden üç 'min Orta Amı

dolulu Kürt olm:ıs1 ilginç değil mi? 

-Evet. Bu da herhalde bizim özel 

clurumuınuzdan kaynaklanmaktadır. 

Ama şunu vurgulamak istiyorum. Biz 

çıkardığımız farklı dergi, broşür, 

kitapçık vs.ilc salt Kürt ve Türk kamu

oyuna yönelik olarak çalışmıyorduk. 

Biz Kürtlerin meselesini dünya kamu

oyuna da taşımak istiyorduk. Onların 

bu Kürt meselesinde hassas olma

larına çalışıyorduk. 

Bu Süreçten .•;onra Alm:wy:ı'd;ı 

belli bir yoğunluğa ulaşmış. Ayrıca 

Alınanya Avrupa topluluğunun hem 

iktisadi ve hemde siyasi yönde en 

güçlü üyesi. Biz salt örgütlerimiz ve 

kurumlarıınızia başarılı olaınayız. Bu 

nedenle tüm olanakları kullanma

lıyız. Bence Parlamentoda olmakta bu 

kullanılınası gereken olanaklardan bir 

tanesidir. Sürekli parlamentoda 

Alınan Milletvekili meslektaşlarımıza 

Kürtler ve Kürdistan hakkında bilgi 

vermenin, soru önergeleri vermenin 

önemli işlerden olduğuna inanı

yorum. Ayrıca bizim parlamentoda 

olmamız Alınanya 'nın Kürt politika

sındaki yanlışlarında sürekli parla

mento' da vurgulanması demektir. 

Bence biz ilklerdeniz ve çok azız. 

Bundan sonra tüm Kürtler başta 

Federal Parlamento olmak üzere, tüm 

EyaJet parlaıncntolarına güçlü olarak 

girmelidirler. Bu yolla uluslararası 

baskı gücümüzde artacaktır. Eğer biz 

fazla olsaydık, belkiele Kürt dernek 

ve kurumlarının yasaklanmasım ve 

Kürtlerin kiriminalize edilmesini 

cngelleycbilirdik. İşte bu nedenlerden 

ötürü Burdaki Alman paı1ilcri içindeki 

politik çalışmaları küçümsememcli, 

profc\~yoncl Politik:ıy:ı :ıuldunz. aksine çok öncmscıncliyiz. Ne yazık 

Yeşiller Partisinden Berlin E_y:ılet 

P:ırl:ımcntosaiW Krcuzbcrg seçim 

bölgc . .,·ind'-' direk üye ol;;r:ık ilk ve 

!ek y .. ıbanci ol:ır:ık seçildiniz. Neden 

böyle hir yolu scçtiniz? Sizce Alman 

Parlamctosu Kürtler IÇJ11 ne 

getirebilir? 

-Ben şuna inanıyorum: Almanya

da salt Kürt oldugumuzdan değil, 

göçmen olmaınızdanda kaynaklanan 

birçok sorunumuz var. Burada yaşı

yoruz. Artık Kürt ve Türk nüfusu da 
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ki, Kürt parti ve örgütleri bu destck 

ve çalışmaları daha önemscmemekte 

veya buna yönelik uzun vadeli bir 

çalışmaları yok. Halbuki Türkler 

bunun çoktan bile farkına varmış, 

içinde de yer almaktadırlar. 

Bund:uı sonraki ç:ı!Jşm:ılaruuz 

n:ısJi bir seyir izlcyccek? En önemli 

önedik sizin için nedir? 

-Bildiğin gibi sağlık yönünde ciddi 

sonınıarım var. Ama gücüm ve 

sağlığım elverdiği sürece başta Kürt 
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R1za Baran, Cigerxwin ve Mehmet Şahin 

halkı olmak üzere, hiçbir milliyet, 

cinsiyet ayrımı yapmadan seçmen
lerimin ve insanların sorunlarına karşı 
hassasiyetimi koruyacağım. O prob
lemleri tüm platfonılara taşımaya 
çalışacağım. Bu benim için bir onur 
ve haysiyet norınudur. Bundan 

kesinlikle taviz vc:rmiyeceğim. 

Sohbetimizin ... ; o nu mı 

Binıcbıirı lwkkmd:ıki 

gelirken 

düşünce/e-

nnız1 ve okurl:ırına .•wrı iletmek 

istedik/erinizi :ılm:ık istiyorum. 
-Birııebün başlıbaşına bir yüce 

değerdir. Elde tutulması, geliştirilmesi 

ve yaşatılması gerekir. Senden Orta 
Anadolu Kürtlerinin de artık bir yayın 

organları.nın olduğunu duyduğumda, 

belki inanmazsın, çok duygulandıın. 
Sanki yeni bir çocuğum doğmuş gibi. 

Hele ilk sayısını da görünce kcyfiıne 

ve zevkiıne diyecek yoktu. Zaten o 

anı tasvirele etmektc benim için çok 

zor. Benim için büyük bir duyguydu. 

Birnebün okurların en içten saygı 
ve selamlarımı sizler aracılığıyla 
ilctirkcn, Birncbün'a sahip çıkınala
rını nca ediyorum kendilerinden. 

R1z:ı .4jjbcy. s;z biz Ort:ı Anadolu 

Kürtlerinin A vrup;i 'd:ıki onunJsunuz. 

Sizinle gurur duyuyoruz. Biz v:ır 

o/,111 tüm değerierimize s:ılllj~ 

ç1km:ıy; BFnıcbıin ol:ır:ik kendimize 

görev bi!J~voruz. Bu so/ıbc:ti de bu 
nedenle y:ıpllk. Sizinde k1rmay1p 

bize bu so!ıbeti ohın:ık!J kJ!m:wu:ı 

çok sevindik. Bu nedenle BfrncbtJn 

emckçilc:ri ve okur!:ırı adwa , .. ;ize bu 

so/ıbel için !eşekkür ccii~vonım. 

-Ben teşekkür ederim. 
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Şiir 

HÜROLMAZAMANI 
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Bekleme gelmeyen 
kervanilın, 

Akmayan sulan .. 
Esmeyen rüzgarlan 
Şimdi sel, 
Şimdi tirtma olma zamanı. 

Ne suçlu yarat ne 
günalıkar 

Herkes cennete sığar 
Kalksm bütün sınırlar 
Şimdi birleşme, 

Şıindi bir olma zamanı. 

Yıldızdan yıldıza s ür atm ı 
Ak ışıkla ölç Jıızmı 
Karanlıktan koru aklı m 
Şimdi aydmlanma, 
Şimdi güneşe göç zam am. 

Hümyet aşkına esir olma
dan 
Esirlikten kurtulamayız lı iç 
bir zaman 
Özgürolmadan mutlu 
olanmz insan 
Şiindi mutlu, 
Şimdi lı ür olma zmnam. 
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ÇiROKADiK 

\/,1 çfrok1 li dam Hcci/cr,1 (Kuşca} Cilwnbcyli)'c ji 
JıeL1 Jvl!ımostc Jrfiw BAYSAL dü hariye bcrhcvkirin. 

Çi hcwu ye çi tune wu ye. Dik ık 

hewu ye. Dem zivistan bu ye. Roke 

dik li ser cemede(buz) xwe xij dıke. 

Li ser cemede, li erde dikeve. Dikji 

ceınede ra; 
-Cem cd! Tu pir bi quwati, te ez li 

erde xistim. 
Ccmede; 
-Ez pir bi quwat b im ro min 

ııalıeline. 

Dik lı ser wc di here ba ro u je ra: 
-Ro, tu pir bi quwati ku cem ed e 

diheliııi. 

Ro: 
-Ez pir bi quwet b im duman 

ııakeve ber min. 
Dik di here ba duman. Je ra: 

-Duman, tu pir bi quweti ku 

dikevi bcr roye. 

Dumanje ra: 
-Ez pir bi quwet b im baran min 

gül nake. 
Dik di here ba baı·ane. Jc ra: 

-Baran, tu pir bi quwcti ku 

du men qfıl d ıki. 

Baranji: 
-Ez pir bı quwet b im ere! min 

nakşine. 

Dik di here ba erde..! c ra: 

- Erdo, tu pir bi quwcti ku baran c 

dikşin i. 
Erd: 
-Ez pir bi quwet b im çcrc li ser 

min narızc. 
Dik di here ba çcre . .le ra: 

-Çere, tu pir bi quwati, lı ser erde 

dirizi. 

Çcrc: 
-Ez pir bı quwet b im mangc. min 

naxwc. 
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Dik di here ba ınan ge. Je ra: 

- Mangc, tu pir bi quweti ku çere 

dıxwi. 

1\1angc: 

-Ez pir bi quwet b im gur nı in 

naxwe. 

Dik di here ba gur, je ra: 

-Guro, tu pir bi guweti ku nıange 

dixwi. 

Gur: 

-Ez pir bi guwet birn ji kuçik 

natirsim. 
Dik elihere ba kuçik . .le ra: 

- Kuçik, tu pir bi guweti ku gur j i 

tc ditirse. 

Kuçik: 

-Ez pir bi guwet bi m xudanc min 

ele tera nı in, ıııin ya! ke. 

Dik beri xwe di de xudan. Pir 

elihere hendik di here. Li re kelenıik 

( dırık=diken) eli lingi wi ra tere. 

Dikji durva da xaniki dibine. Di 

bace xeni ra duıııanik derelikeve. 

Dik dikeve hundir . .li Jıneka bi pori 

xwe ncn le dıxe, dikji we ra: 

-Vi kclcnıiji lingc min derxe pe 

nanC xwe !Cxc. 

Bı vi kclemi heft nan le dikevin. 

Dikjc ra: 

-Ya ka kclemi nı in, yan ji ka heft 

nanan . .!ını k beçarc, hcft nana eli de 

dik. Dik ji wc dere di here. Li ser 

ri ya xwc rastC şi vaneki tC. Ş ivan 
veqas birçibfıye, vcqas birçibilye ku 

ji birçıbuna bişqula dixwe. Dik lıeft 

nancn xwe dicle şivcn. Ş ivan bi van 

hcft n ana zikc xwe ter d ike. 
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Dik icar ji şiven ra: 

-Ya ka Iıeft nan en nı in, yan ji ka 

heft beranan. Ş ivan, bıhcrs u bed ıl 

mecbur heft beranan d ide dik. Dik 

heft beranen xwe d ide ber xwe u ji 

wedere di here. Dik te gundeki, ku 

li gund dawatik h eye. Li dawate 

şuna berx u mi ya pisika u kfıçika 

serje dikin. Dikji wan dipirse; 

-Çı ma h un pisik u kuçika serjc 

dikin? Gundi: 

-Tu qurban tunene, ji bo wc!. 

Dik beranen xwe dide wan. E w 

beranan di kin qurban. Paşe dawet 

diqede. Dik ji wan ra: 

-Ya beranen min bidin, yanji 

buke! 

Gundi buke d ide dik. 

Dik, bi buke va ji wc dere 

diherin. Li ser ri ya xwe xorteki 

dibine. ku xort lı pipıke(tutık) dixe. 

Ji wi ra: 

-Heyne ve buke, kawe pipke!. 

Dik pipkc hcytınc (hıldıgre), 

elihere nav gund u li pipkc dixc. 

Pipiip! Kcl em ık bi hcft nanan! 

Heft nan bi heft berenan, 

Heft beran bi bukeke, 

Bukek bı pipikeke 

Piipiiip1 
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SÖYLEŞi 

Serbülent Kanat 
ile söyleşi 

Sayın Serbülent Kanat Bimebıin 
dergisi adma sizi tanımak, müzik ve 
sanat hakkındaki düşiincelerinizi 
öğrenmek ve çalışmalarunzdan 
ok u yu c u I arı mı z ı b i I g i I e n d i rm ek 
amacı ile sizinle söyleşiyi yapmak 
için buluştuk. Sorularıma öncelikle 
dergimiz/e başlamak istiyorum. 
Dergünizi tanıyor mll.\'Unuz ve böyle 
Bir derginin çıkmasını nasıl 

karşılıyor swwz? 
S. KANAT: Böylesine güzel bir 

çalışmaya olumsuz bakmak mümkün 
değil. Burda önemli olan derginin 
kitlelere ulaşmasıdır. Bunun içinde 
herkesin katkıda bulunması gerekir. 
Herşey dergiyi çıkaran arkadaşlardan 
beklenınemel i. 

Bize kendinizi tanılir mısımz? 
S. KANAT: !969 yılında Cihanbey li 

kazasına bağli Bulduk köyünde 
dünyaya geldim. Konya Gazi 
Lise' sisinden sonra Ankara Hacenepe 
Üniversitesi matematik bölümünü 
bitirdim ve halen aynı üniversitede 
master yapmaktayım. Geçimimi öğret
menlik yapm1ık sağlıyoıum. Zammıımın 
büyük bir kısmını Kürt kültürüne hizmet 
için ayırıyoıuııı. Derleme çalışmalaıım 

var. Kı saçası S.Kanat Kürt müziği ne 
amatör bir ruhla hizmet eden bir heval 
dir. 

1\1ih:iğe ilgini::: nasıl ve ne :::aman 
başladı. 1Veden güzel .Yanat!arın 
başka bir dalı değilde Miizik? 

S.KANAT: Müziğe ilgim ilkokul 
sıralmında başladı. B tın da öğretmenle
rimin ve arkadaşlarınıında payı var. 
Cevrem sürekli scsimin güzel olduğunu 
söylüyordu. O 7.<lnıanlarTürkçc söylü
yordum. Küıtçc söylemek için gerekli 
oıtam ve serbestlik yoktıı. 

Peki neden Aifizi k? 
S.KANAT: Tabiiki müziğe olmı ilgi m 

ve sesinıin güzel oluşu. 
Neden Tiirk mü:digi değilde Kürt 

müziği? 

S.KANAT: Ben herşeyelen önce bir 
küre! üm. Insanın çevresindeki müzikten 
ctkilenmesi doğaldır. Ançak beni etkili
yen Kürtçe müziğe Türkçe sözlerin 
yazılmasıyclı.Bu şekilele aslı Kiiı1çe olan 
bir kaç ezgiyi tesadüf en keşfcdince, 
içimde Kürtçe söylemek için kipirtİ 
uymıdı. 

Bugiine kadarki ça/işma/annızda 
ne tiir güçlükler/e karşi/a.1·nnı:::? 
Kiirtçe müzik yaparken has/u 
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gördünüz mii? 
S.KANAT: En büyük güçlük derleme 

çalışmalarını yaparken karşıına çıktı. 
Bir parçanin kaynağına ulaşmak, 
aktaııcı kişiyi bulmak ve özgünlüğüne 
sadık kalma endişesi vardı.Tabiiki 
maddi zorluklar. 

Peki s(vasi bas/alarla karşi/aşmuz nu? 

S.KANAT: Bu tür baskıları zaten 
göze alıııuıştını. Küıtçenin yasak olduğu 
bir dönemde (I 989) 'AGIT' kasetimi 
çıkaıınaz ve adımı eleşifre etmezeli m. 
Çevremin böyle bir duruma hazır 
olmaması, insanların sorularıyla beni 
tedirgin etmeleri, HADEP" in düzenle
diği geeele re ve Newrez kutlamalarına 
katıldıktan sonra gönltına alınmalar ve 
tehditler gördüğüm somut baskılarclır. 

Bügüne kadarki çalışmalamuzda 
kimlerden destek aldmız? 

S.KANAT: Derleme bazında, 
çevreıncieki yaşlılar bana elinden gelen 
yardımlan esirgemedi ler, onlara bura
dan sizin vasılanızla teşekkür etmek 
istiyonıııı. Size bana en çok yardımları 
olan birkaç kişinin ismini verebiliıim. 
Karaçadağ Köyünden Avukat Ali 
Çakmak. Bulduk köyünden Dengbej 
All o. Kütükuşağı köyündeXane M eec 
vs. Teknik açıdan ve derlemeleri 
düzenleıııede en büyük desteği saz 
arkadaşını Savaş Çakmak'tan aklını. 
Çalışmalam11zda toplumanasıl bir 

mes(~j vermek istiyorsunuz ve 
amacımza ulaşıyor musunuz? 

S .KANAT: Büyük bir baskı ile karşı 
karşıya olan Kürt halkının güzel 
değerlerinin yok olmaması ve yeni 
nesillere ulaştırılması en büyük 
hedefi md ir. Kültür değerlerine sahip 
çıkan bir halk, kimliğinede sahip 
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çıkacağı gerçeğinden yola çıktım. 
Amacım, siyasi içerikli slogan müziği 
değildi. Bu zaten yeterince yapılıyor. 
Ben halkın kültürüne ve ulusal 
duy[,ıulaıına seslennıek istiyoıunı. 

Anıacı111za ulaştı111z mı? 

S.KANAT: Olanaklarınıın ve 
zanıanımın yeterli olmayışında tanı 
anlamıyla istediğim müziği yaptığımı 

söyliyenıenı. Anıadinleyicileıin beğenisi 

beni gelecek için unıutlanc!ıııyor. 
Halkın kendi !diltiir iiriinlerinin 

derlenip, kendisine sunulması 
karşıslllda göslerdiği tepki nasıl? 

S.KANAT: Çok olumlu. Çalışnıala
nnı titizlikle izleniliyor. Yeni çalışnıalaıını 
merakla bekleniliyor. Eski türkülerin 
bulunup irdelennıcsi, köylerde 
tiirkülcıiıı kime ait ve nasil aktaııldığının 
konuşulınası bircmılaııınaııın kıvılcınıı

nın göstergesidir. Bu anlamda amacuna 
kısmende olsa ulaştığınıı söyliyebiliıinı. 

Re pa rtua rnı z ı oluş turu rken 

parçanlll öziine bağlı kalabiliyomu
sunuz? Birparcanm sözlerini başka 

parçalarda kullandığınıza dair 
eleştirilere ne d~vorswıunz? 

S.KANAT:Bilcrek böyle bir şey 
yaptığıımı inaııınıyorum.Anıa halk 
türkülerinde bu durımı kaçınılmaz 
Çünkü beğeııilen sözler başka ezgilerde 
de karşımıza çikabliyor. Örneğin 
Karaçac!ağ kökenli bir ağıtta yer alan 
sözler başka bir yörenin ağıtınciada 
karşımınçıkabiliyor. Mesela: 

Dile min line line 
Mine biroşe ari şen li bine 
Dizilerine bir kaç farklı ezgilerde 

rastlıyoıuz. 

!çanadolu Kılrtlerinin tarihsel, 
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sosyal, kiiltiirel ve ekonomik 
yaşamlamılli irdelenmesimle biigüne 
kadar biiyük boşluklar yaşandıği 
kanaatindeyim. Tabiiki aym şey 
müzik içinde sözlumusudur. Bu 
konuda nelersöı·1emek istiyorsunuz? 

S.KANAT: Ekonomik kaygılar ön 
plana çıktığında diğer kültür ögeleri 
içinde ıııüzikte gerektiği gibi ele 
alınmamakta ve irdelenıııemekte. 
Özellikle göç, Avıupaya ginne sevdası 
doğal yapıyı bozıııaktadır. Bu da yapay 
bir nesil yetişıııektedir. Kültüıünü 
tanımıyan bir insanın onu alıp 
irdeleıııeside güçtür. 

Sayin Kanat müzik/e uğraşall 
gençlere öneri leriniz varm1? Yada 

böyle destek isteği ile gelecek 
olalllara yaklaşunımz ll asıl olur? 

S.KANAT: Bölgenin müziğini 
dinlerken, parçanın ezgisini ve sözlerini 
öyküsü ile birlikte ele alsınlar. Böylece 
toplumsal yaşamıda yakında tanımış 
olurlar. Geçmişle bağlaıını kapaımadan 
sürekli araştırsınlar. 
Gerektiğinde Küı1çe söz yazıp, Kürt 

müziği fomıunda beste yapsınlar. Şu 
ana kadar· benden destck isıiyen olmadı. 

Böyle bir istcğe sevinirim. Bu konuda 
bir demek çatısı altında geniş kapsanılı 
birçalışma yapılabılır. 

Yeni Çahşma/anmz var mı? 
S.KANAT: Şu an -Le le Şeıııe-isimli 

bir çalışma m var. Yakında piyasaya 
çıkacak. Hem öğretmenlik hem müzik 
oldukca yorucu oluyor. Ama halka 
birşeyler verme mutluluğu bu 
yorgımluf;'l.ı gideıiyoı: Zaımmııııın büyük 
bölümü beste peşinde gidiyor. 

Öncelikle besteyi ilk ağızdan dinle
meye çalışıyorum. Daha sonra türküyü 
bir kaç kişiye dinletiriyonım. Aslında 
emin oluncayakadar bir kaç versiyonu 
çıkıyor. Hepsini toplayıp bazen söz 
yazarak ortaya belirgin bir 
kompozisyon çıkaııyoıuııı. 

Bize kendi yazd1ğzmz sözlerden bir 
kaç örnek verebilirmisiniz veya 
bım/an hangi parçalarda kullan
dımz? 

S. KANAT: Ömeğin son kasetiıııde 
-Way le-türküsünde bir bölüm 
okuyayı m. 

B er m ale xıve dara seve 
Çati lıeyna tere ave 
Bejna bilind neva zirav 
Rextegulya ser n eve 

döı1lüğünü kullanılan Türkçe sözler 
yerine ÖZf,>iiıılüğünü bozmadmı parçaya 
ben kattı m. Başka bir derleme türkiiden 
örnek; vereyim ııinni forımındaki bu 
türküyü,yaşlılar kız çocuklarını 

severken söylerler: 
Keçik dibin veng dibin 
Şir vedixwin gem ar di bin 
Koki gule zer di bin 
Dikevin ko rta xweli bi ser dibin 

Son kasctinıde -Oy Dil o- parçasının 

sözleri tümüyle bana aittir. Müziğinide 
Qoçgiıi ezgilerinden aldım. 

Saym Kallaf okurlarınuza vermek 
istediğiniz bir mesajımz var mı? 

S.KANAT: Birnebiin dergisini bu 
güzel çalışması için kutluyon'C bütün 
okurlaıına saygılar sunan m. 

Bize zaman ayırdığuuz bu güzel 

so/ıber içill teşekkiir ede1; çahşma

lanllı=dan haşarılar dileriz. 
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Bizim 
nıaccramızın hikayesi 
Caldıranla başladı 

ve asırlardır 
hızından hiç bir şey kayıpetmeden 
devam ediyor. 

Aşiretler 

davı.!tsiz misafirlere 
ölümüne direnirlcr 
mecburi iskana 
aç boğazlara 
öyle kolay kolay 
boyun eğmezler 
ve yürek teslim etmezler 

Atalannın mezariarına 

Fatiha göndermeden 
kopanldıkları topraklar 
dört mevsim yeşildi 
koyun sürülerinin meralarını 
Utnapiştiın ve Hz.Nuhun 
adalet tanrısı 
bakır renkli Fırat 
ve ok hızındaki Dicle sulardı 
mor koyun sürüleri 
Akdağ kayalıklarında tuzlanır 

kaval eşliğinde 
Göksuya indirilirdi 

Yaylar onların 
gökyüzü onların 
dağlar onların 

onlar dağların 
zaman onların 
ve gece gündüz yanan ateşler onlarındı 
Ve onlar 

dağ donıkiarında 

Allaha yakın 
Arab 
Acenı 

ve Kurttan 
uzak yaşariard ı. 
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ORTAANADOLUAVŞAR 

AGITLARlNDA 

KÜRT MOTiFLERi 

Avşar lar( Afşarlar) 

Avşarlar'ın diğer Oğuz boylarıyla birlikte 
Orta Asya'dan göçederek Anadolu'nun 
çeşitli yerlerine, bu arada Afganistan, 
Azerbaycan, iran;Irak ve Suriye;ye 
yayıldıkları bilinmektedir. Sözkonusu 
göçle birlikte Afşarların bir bölümünün 
Horasan-Huzistan yoluyla Anadolu'ya 
geldikleri; bir kolununsa Irak-Suriye 
yoluyla yıne Anadolu'ya geldigi 
söylenir.( I 3. Yüzyıl gezginlerinden Yakut 
cl-Haınavi ve 14. Yüzyıl gczginlerinden 
ibni Batuta 'nın Erzincan bölgesinde Pers 
Krallığının kıyıınından korkarak 
Müslümanlaşan Enı1enilerc ilişkin görüş

lerinden yola çıkan Amerikalı araştırmacı 
Matti Mooas, "Teraslarda yaşayan Sünni 
Afşarlar'ın Ermeni kökenli olduklarına 
ilişkin kanıtlar vardır"deınektc, ancak bu 
kanıtları göstcrcıncmcktedir.( Bkz. M. 
Bayrak: Alevilik ve Kürtler, Öz- Ge Yay 
1997, s. 453) 

Bir Oğuz boyu ve Türkmen aynıağı kabul 
edilen AnadoluAfşarları iki gruba ayrılıyor; 
Birincisi, Selçuklular döneminden itibaren 
Anadolu'ya yerleşen yerleşik Avşarlar. Ki 
bunlar avşarlıkların ı unutınuşlardır. 

İkinci gıup ise, göçebe yaşam sürdürüp 
1865'ten sonra Derviş ve Alımed Cevdet 
Paşaların Fırka -i İslalıiyye hareketiyle 
(yani Isialı Birlikleri araclığıyla) iskiin 

edilen yani yerleştirilen Avşarlardır. 
Bunlara Reccpli Avşarları deniyorki; asıl 

konuınuzu ilgilendirenlerde bu Avşar
lar'dır. "Bugün bu Avşarlar Kayseri 'nin 
Pınarbaşı, Sanz, Tomaı-,m ilçeleriyle bağlı 
üç köye de bu Avşarlar iskan edilmişlerdir." 
(Bkz. Ahmet Z.Özdcınir: Avşarlar ve Dadaloglu; 
Dayanışma yay. An k. 1985, s.20) 

Avşar] ar· ın, Türkmen oldukları hal ek 
Anadolu· da hep ayrı bir boy olarak 
tanındıklarını belirten ve kendisidc 
Kayseri/Sarız Avşarlarından olan öğrdınen
yazar Alunet Özdemir; 1865 yılındaki 
iskandan önce Avşarların Uzunyayla,Sarız 
Suyu (Seyhan' ın doğu kolu), Pınarba~ı ve 
Zamantı (Seyhan'ın batı kolu) çevresini 
yaklaşık 300 yıl boyunca yaylak olarak 
kullandıklarını belirtiyor. Tecirliler, 
Osman iye- Haruni ye- Düziçi bö !gesi n i: 
Ceıitler Ceyhan nehrinin sol kesimini ve 
Bozdoğanlar gibi Türkmen oymakları 
Kadirli bölgesini "kışlak yurt"o\arak 
tutarken; Avşarlar Kozan-Misis arasında 
kışlıyor, yazları da Binboğalarçevresindeki 
yaylalara çıkıyorlardı. 
Kürt-Avşar/Türkmen İlişkileri Av~arlar 

yerleşik yaşama geçeli yüz yılı aşkın bir 
zaman olduğu halde, bugün bile 
Toroslar' da ve Binboğalar da yaylahıra 
çıkmaktadırlar. Toroslar'ın Uzunyay la 'ya 
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Kürtlerle Avşarların ve dığer kimi Türkmen aynıaklarının yanyana yaşadığı "Kayseri-Maraş-Sivas" 
üçgeninde kalan bölgeyi gösteren harita. 

doğru uzanan ve Sarız-Göksun-Afşin 
üçgenini içine alan Binboğalar; bu dağlara 
ckleınlenen Nurhak ve Engizek Dağlan ile 
birlikte Kürt ve Türkmen aşiret ve 
oynıaklarına yurtluk eder.Öyle ki, Kürt 
aşiretleri ile Türkmen oymaklarının 
yanyana, kimi zaman içiçe 

yaşadıkları bu dağ silsilesi Toroslar 
üzerinde Suriye sınınndaki Gavur Dağı ve 
Kürt Dağı'na kadar uzanır. Bu yakın ya da 
içiçe yaşama biçimi, kimi zaınan hem 
yabancıları hem de resmi makanıları 
yanılgıya bile düşürınüştür. Sözgelimi 
1838 yılında Pazarcık yöresindeki Almalı, 
Sinemilli ve Kılıçlı Küı1 aşiretleri arasında 

misafir olarak kalan Alınan Mareşali 
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Moltke; bunları Türkmen topluluğu 

saıımıştır. (Bkz.Moltke: Türkiye Mektup
ları, 1969, s. 156) Bu aşiretlerden Atmalı ve 
Sinemilli aşiretleri kardeş-aşiretler 

olup,bugün bile tüm asimilasyon 
çabalarına rağmen Kürtçe konuşmakta ve 
Kürt kimliklerini korunıaktadırlar.Kılıçlı 
aşiret i de, bir Kürt aşireti olup 1920' li 
yıllara kadar Çevre koşullarının etkisiyle 
Kürtçcyi ve Türkçeyi birlikte konuşan bir 
aşirettir.(Bkz.Edğard C.Ü.Noel:Diary of 
Major N oc! on Special Duty in Kurdistan/ 
Major Nacl'in Kürdistan Gezisi; 
Bağdat, 1920,s.49vd) 

Sözgelimi Recep li Avşarları'nın iskanına 
ilişkin bir Pa(iişahlık tennanında ise bunlar, 
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ııTürkmcn ve Ekrüd'dan (Kürtler'dcn) 
Rccebli Avşarları" olarak nitclcndirilnıek
tcdir. Fcrnıanın girişi şöyledir:"Evanıir-i 
şerifimle(kutsal buyruğunıla) Rakka 
hava! isi ne iskiiniarı ferman olunan tavayif
j Türkmen ve Ekrad'dan Rcccbli Avşarları ... 
H<il<i Kayseri ve Zamantı taraflarında olup 
ikametlarinden huruç eylediklerinden 
( kaçtıklarından) ınaada ... " ( Bkz.Aiııned 
Refik:Anadolu'da Türk Aşiretleri, 

1989,s.145) Yine 19.yüzyılda çeşitli 

Türkmen oynıaklarıyla birlikte isk<ina tabi 
tutulan Celik<in, Belik:1n,Delik3n,Okçu 
izzeddinlu gibi Kürt aşiretleri kimi Osmanlı 
resmi belgelerinde "Türkmen Ekradı"vcya 
"Ekrad-ı Yörükün"adlarıyla anılmaktadır. 

Bu adlandırnıanın öncelikli anlamı, 
rıgöçcbe yanı konar-göçer Kürt 
aşirctlcri"dir. Bu kavramların ikinci bir 
anlamıda "Türkmcnler'Jc akrabalaşmış 
Kürtler " anlamında olsa gerek. Çünkü 
inanç ve küti.ir kökenleriyle göçebe ve 
köylü yaşanı biçimlerinden dolayı birbirine 
yakın duran Kürt ve Türkmen unsurlar kimi 
zaman Osmanlı'ya karşıtlık bileşkesinde 
dayanışma içine girınişler, kimi zaman da 
kendi arıanndaki çelişkileri kaldırmak için 
kız alıp vermişlerdir. Özellikle Türkmen 
unsurlar yerleşik yaşama bütünüyle geçip, 
tercihlerini Sünni- İslam'dan yana 
kaymadan, yani "gevşek Müslüman" 
oldukları dönemde bu ilişkilerin daha 
yoğun olduğunu görüyonız. Nitekim Maraş 
bölgesinden Kürt kökenli Kozan
oğulları'nın Avşarlar'dan kız alıp, akraba 
olduklarını biliyoruz.(Bu konuırada bkz. 
Bekir Sami Bayazıt: 1865-66 Kürt Dağı, 
Cebel-i Bereket Kazanoğulları İsyanı ve 
Güneydeki :\şirctlerin iskfınları, Antakya, 
] 989; Abdullah M ün ir Kozanoğlu: 

Kozanoğullan, isı. 1983 ve Dr. CclilC Celil: 
Kozanoğlu Küı1leri Tarihi, DENG Dergisi. 
Sayı 3411996) 

Bölgedeki Alaevi Kürt Aşiretleriyle 
İslamiaşınadan önceki Türkmen oymaklan 
arasında da bu tür evliliklerin ve 
akrabalıkların olduğu biliniyor.Sözgelimi 
yaklaşık 150 yl önce Sineınıili aşiretine 

mensup büyük dedcınin de Pazarcık 
yöresinden Ccrit ayınağına bağlı Zeynep 
adında bir kadınla cvlendiği vebu 
isminKürtçe söylenişi olan Zcynık/ Zınık 
adlarından dolayı ailemizin Sinemıllİ 
Aşiretinin Zinıkan kolu olarak adiandı
rıldığı büyüklcrinıizcc söylenmektedir. 

Öte yandan her toplumun geçirdiği bir 
yaşanı biçimi olan göçcbelik, benzeri 
topluluklar arasında benzeri değerler ve 
kültürler yaratıyor. Binboğalardaki Kürt 
aşiretlerinin Türkmenlerden önce yerleşik 
yaşama geçtikleri biliniyor. Buna karşın 
hayvancılıkla geçinen birçok Küı1 aşireti 
de, diğer Türkmen aşiretleri gibi kışlan 
kışlak olan köylerinde, yazları i~c 

yayiaklarda yaşam sürdürnıekteydiler. 
Özellikle 12 Eylül Cunta'sından sonra 
Bin boğa, Nurhak ve Engizck yaykılarında 
Kürt yaylacılığı hemen tümüyle 
yokolmuştur.) 

Binboğalar çevresinde yaşayan ve büyük 
çoğunluğu Alevi olan başlıca Kürt aşiretleri 
şunlardır; Sinenıılli, Atma, Alias, Kılıçlı, 
Kürecik aşiretleri (Harunan, Bekıran, 
Şemsıkan) Bal yan, Kod ir Zor, Kara Hasan, 
Tavkıran, Çuireşan, Nadirli, Doganlı, 
Delıkan, Celıkan, Bclıkan, Canbck ve 
geçen yüzyılın sonları ilc bu yüzyılın 
başlarında Koçgiri, Şadyan ve Ginyan 
aşiretleri. (Bkz. Mark Sykes: Osmanlı 
imparatorluğu'nun KürtAşirctlcri; Bcrheın 

Dergisi, Sayı: 8/1990) 

Avşar Ağ1t ve Türküleniıdc 
Kürt lvfotifleri 
Özellikle Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sanz, 

Maraş'ın Göksun ve AC-?in ilçelcriyle, 
Adana 'nın Tufanbey li ilçesinde Kürtler ilc 
Avşarlar yanyana yaşamaktadırlar. Birkaç 
yüzyıldan beri devam eden bu beraberlik 
ve yakınlık; acı- tatlı birçok ilişkiyi de 
beraberinde getirmektedir. Ahmet 
Özdemir'in de vurguladığı gibi, "Bu 
unsurların düşüncesi, yaşayışı, gelenek ve 
görcneklcri, kısaca kültürü üzerinde birinci 
derecede doğa ve iklim ögeleri etkili 
olmuştur. Elbette göçebenin kendine göre 
bir dünya görüşü vardır. Yoksa göçebelik 
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başıboş, hiçbirşeyden habersiz dolaşmak 
değildir. "(age, s. 26) 

Başta dağ, yayla, ova, pınarlar, tarlalar, 

onnanlar, koyun ve at sürüleri gibi oıiak 
doğal değerler olmak üzere birçok nesne 
lle toplumsal ilişkiler bu türkü ve ağıtlara 
ilginç motifler olarak yansır. Kürt 
motiflerinin yoğunlukla OhıyAnlatanA!Şar 
Agit ve Türkü/eri' ne yansıdğını burada 

hemen bclirteliın. Özdlikle yazılı ve sözlü 
Kürt halk edebiyatı ürünlerine izin 
verilmeyen ve sözlü ürünlerin yazılı 
edebiyaıa dönüşıürüleınedigi bir oliaında, 
Türkçe sözlü bu /wşar ağıt ve türküleri daha 
bir önem kazanır. 

19. Yüzyıldaki iskan oaylarının 

göbt.!ğinde yaşayan ünlü :\vşar ozanı 
Dadaloglu, Kürt ınotillerine şiirlerinde 
sıkça yt.!r vcn~n ozanlardaıı biridir. Avşarlar'ı 
İskan !.!den Osmanlı yöneticisi Cevdet 
Paşa'nın i\·1a'nızat ve Tezükir adlı 

csrclcrindc; Avşarların ve diğer Türkmen 
topluluklarının Dcrdini yüksek sesle 
dillendiren bu azandan tck kelimeyle bile 
sözetmediğini veDadaloğlu 'nun şiirlerinin 
ancak Cumhuriyet 'ten sonra derlenerek 
yazıya geçirildiğini burada belirtdim. Aynı 
tr.::maları işleyen bir başka Avşar ozanı de 
Cingözoğlu s~yit Osman'dır.) 

Bir şiirindr.:: "Avşaroglu Kürt yiğcni değil 
mi?" diyen Dadaloğlu, Küıilcrlc Avşarların 
isk ün birlikteliklerini bir dörtlüğünde şöyle 
yansıtır; 

Bütün ı:~·k:in oldu A ıiş:ırlar. K ünler 
Yürekten mi ç1k:ır ol :ıcı dertler 
lvfc7.:ıda dt.Jküldü boyn 'uzun at/ar 
At l't.mnemiz ı:'>Lin!Jkr:m zor oldu. 

Dadaloğlu, isk<in sırasında Koza n 'a bag lı 
Hacılar köyünde oturan Lck Kürtlerinin 

arada kaldığını hayıflanarak anar: 

Çukur 'n köpnlsüde .-1 vş:Jr 'm yurdu 
lVenxic ka/dl(/a :1sfam. kurdu 
Am!Jl.:ta kald1 ll:icJlar Klirdli 
Ar.-ı!Jkda kalan IJL~vlcr nic 'oldu 

Hükümet , Kürt kökenli Kazanoğlu'nu 
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dize getirmek üzere Nce ip Paşa 'yı 

görcvlendirir. Dadaloğlu, Necip Paşa ilc 
Kozanoğlu'nu şöyle konuştunır: 

Nccip Paşa: 

Yozgat tarallndan pk11 bir Paşa 
A vşar'man Kürd'ü . .vakti :ıteşe 
DöHişün dövüşün de çıkmn:m b;ış;ı 
Sende gönlün/e gel Koz:uıojjlu. 

Kozanoğlu: 

Ben Koz:uıoğlu 'yum sJrta kaçmını 
Ağzmıdmı .. bumumdan köpük saçzınm 
Bir v.1nrsam bliı wncrıi b1~·enin 
Berigc!lwsmmJ gör JVecip Paşa 

Dadaloğlu, Rcyhanlı aşiret rcısı 

Mürseloğlu Haydar Bey ilc Avşar Beyi 
Mirza Bey'in Elbistan ovasındaki 

kavgasını anlatırken, bir dörtlüktc MirLa 
Bey' i şöyle konuşturur: 

Afıiz<J dcr; savaş pi!khtr J~<;in sağı111 
Kükiim el/Ün KürdJ:'it:ın 'm be1iıi 
B:ışuw yik;ınm Beril d;ıjjuu 
Yiızm An(hrm ·a dökmc.>m v;ır. 

(*)Küküın olmak: kötürüm düşmek, topa! 
olmak. Dadaloğlu, Avşar oyma ğı içinde bir 
aba olan Sarız yöresindeki Torun abasını 
överken bir dörtlüktc Kürtler'i anar: 

Bozhöylik, Ako!uk belli yurt!.m 
Çay1ra ÇikardJ arap at/an 
H:ıraca bağl:ırdJ bütün Kürt!cr'i 
Jı1ulmzziinoğullan Tonm değil mi? 

Başta Sanz-Göksun-Afşin üçgeninde 

yeralan 2830 nıeter yüksekliğindeki 
Binboğalar olmak üzere Kürtler'le 

Avşarlar'ın ve diğerTürkmen oymaklarının 
yanyana yaşadıklan Toroslar, soğan lı Dağ. 
Gövdeli, Koçdağı, Aladağ, Bakırdağı, 

Bulgar Dağı, Erciyes, Ahı Dağı, Engizek 
Dağları, Konur Dagı, ve Nurhak Dağı 
Dadaloğlu' nun şiirlerinde sıkça geçer. Biz 

sadeec Binboğa Dağlarına ilişkin bir 
güzellenıesindcn birkaç örtlük vermekle 
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Tcn1r 

Kürtlerle Avşarların Bmboğa/ar çevresmda yanyana yaşadiklan ilçe ve beldeleri gödteren harita 
(Kaynak: prof. Dr. Refet Yinanç-Doç Dr. Mesut Elibüyük: Maraş Tahrir Defteri, Cild .ll, kapak) 

yetincceğiz: 

Bliıbojja )r1 dersen d:ıjj/;ırm bcyi 
Görüken Sojjan!J, lwni Koç D:ığ1? 
Aladağ, Bakird:ıjj. Bu!gar'm t.1y1 

l:Fcı~ves ulunuz. p1i"itı var (/.7jj/ar. 

Ahir dağda gördüm A1:ımş bcyüıi 
Engizek 'te derler din ç:oğunu 
Gczdlin, sı:vrey!edim Konur D:ığm 
Göğsü gök ördek/i gölün var dağlar. 

Dadiıloğlu ~vum bunu böyle diye/i 
Oryyüz:ı!wuşalti d;ıği s:ıya/1 
Bunm Juzm:ı!J, katar kaya/1 
Kol kol olmuş ge!Ji· elin l':ır dağl:ır. 

Bilindiği gibi ünlü romancı Yaşar Kemal; 
İnce Mc med roınanıyla Ortadirek-Yer Demir 
Gök Bakır-Ölmez Otu üçlemesinde bu 
bölge insanlarını değişik boyutlarıyla 
işlediği gibi, Binboğalar Efsanesi adlı ünlü 
eserinde de, aşiret ve oymakların 

19.yüzyıldaki iskanlarının belgesel
öyküsünü bir destan anlatıınıyla 

veıir.(5.basım, Toros yay.İst. 1981) 
Bir bütün olarak Türk Edebiyatında K ün 

Motifleri başlıbaşına bir incelemenin 
konusudur.Konuyu çağdaş Türk edebiyatı 
boyutunda ele alan Rahat Alakoın·un 
"Çağdaş Türk edebiyatında Künlcr"konulu 
incelemesi, bu tür bir çalışmanın sadece bir 
boyutudur.(Bkz.R.Alakonı:Çagdae Türk 
EdebiyatındaKünler;Fıratyay.İst.2.bas.199 1) 

Yaklaşık on yıllık bir çalışmanın ürünü 
olarak 1985'te yayımladığım "E>kıy:ılık 

ve Eşkıya Türkülcri"konulu çalışmanıda, 
salt eşkiya türkülerinde Kürt motitlcrinc 
ilişkin çok sayıda örneğe yer vermiş ve bu 
örnekleri, bu eserin genişletilmiş yeni 
basımı niteliğindcki "Öykülcriylc Halk 
Aniatı Türküleri"konulu incclcınc-antoloji 
çalışmamda (Öz-Ge yay. 1 996) d:ılıa da 
artımııştım. Ancak, burada amacımız tüm 
Halk Edebiyatında Kürtkr konusunu 
işlernek olmadığı için biz yalnızca Orta 

birnebiin 4,Zivistan1998 51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Anadolu Avşar ağıtlarında Küıt Motifleri'ni 
daha doğrusu, doğrudan "Kürt"adının 
geçtiği dörtlükleri vermekle yetineceğiz: 

Emir Ağ.-ı, Gemerekli yiğit bir kişidir.Bir 
gün arkadaşı bildiği Deli Fazlı tarafından 
ınısuya düşürülerek öldürülür. Ölümü 
üstüne yakılan bu Oıia Anadolu ağıdının 
kimi dörtlüklerinde Küıi kökenli eşine atıfta 
bulunulur: 

Dı!Jt;ıd;ı de/din/" kaZI 
Samsun ';ı in dini· yozu 
Km:ımaym bizi d/er 
Dd bi/m;~vor Kiinl'ün k;z; 

Gemerek ';iı ônü :U]):J 

At y;ıyi!Jr k;qJ:J k1rpa 
Nasil k1ydm Deli Faz/; 
Kürd'ün k121 da/ı:ı köqJe 

Alt m bcşik cl ,:·;t;~vor 
Sa!lamay:ı kol i'itJ~vor 
Kmam:ıym eller bizi 

Kürd'ün kızı yar istiyor. (H.Avcı: Ağıt 
Geleneği ve Ağıtlar; yayımlanmamış 
çalışma) Toroslar'da yaşayan ağıt yakıcı 
Hasibe Hatun, hacısı Fatiş' le birlikte, 
hakkında vur emri çıkarılan kardeşleri 
Allinet için yaktıkları ağıtta, onun 
Kürtler'in yanında saklanmasına atıfta 
bulunarak şöyle yakınırlar: 

Ben ya .. v!ada çok :ığl:ıdmı 
Yoğudu y:ımmda yoldaş 

Kürt!er'e em:mer ewin 
Akçadağ 'da k:ı!d1 k;ırd:ış 

(1-l.Avcı:agç) 

Toroslar' ın Doruca bölgesinde çığ 
alıında kalarak ölen "Ali, battal ve 
Iv1ustafa'nın Ağ:ıdı"ndan: 

j11iıe kurb:m olaymı 
Develi'den gelen K ünler 
B:ılı:ır gelip kar k:ı!kmc;ı 
J\Just:ı/21 'nu yemen kurt !:ır 

(...) 
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YünJyün A vş:ır uş:ığ1 
D1ğr:ık b:ığlaym kuşağ; 

(Diğr:ık:siki,sağl:ım) 

Kürd'ün ob:ısmda y<Ullr 
Yok mu mı:ıym döşeği 
( . .) 
S1ğ öteden yiiJüyüşün 
Öldüm ya/van y;J/vtJn 
Ben Ö!üyüm sürme! 'eşıin 
Kürtler giyıiımiş şa!varı (H.Avci:agç) 

Haçın olaylarında Enneniler tarafından 
öldüıülenlcr için yakılan 111-IaçınAğıdı"ndan: 

Baş k:itibi getirdiler 
Deyneğinen döve döve 
Genco Kürd'ü yüzüyarlar 
Özne gibi öve öve 
(A.Özdemir:Öyküleriyle Ağıtlar;s. 76) 

"Kummıdanm Ağ1dl' ndan: 
Al at nemıi kir m nenni 
Kuc,1kladmı al;ı kanli 
Ö!dünnüş!er kumandam 
Kürtler de kiifirden kinli (A.Ş.Esen: 

Anadolu Ağıtları; Ank. 1 982,s. 1 16) 

Avşar Türkıneni olduğu söylenen Kürt 
ağa lakaplı biri hakkında hacıları 

tarafından yakılan ağıttan: 

Kürd Ağa söylemr dilde 
K:ıhve iı<ız1r gözü yolda 
L:ılıurİ ş:ıl Ilıce belde 
N.tızardeğmiş Kürd Ağa ya 

J:,f-Jdi Dağ!Hrm buzu 
Develi)~e gelir tuzu 
Kürd Ağa 'mn gelin kiZI 
Yeni doğmuş t:ın yildiZI 

Ayağmda gülgül edik 
Biz de {e/eğe ne dedik 
Ne tığii_yon Kürdün kız1 
J\1encih~.,te yeni ged;k 

(Ahmet Şükrü Esen: Anadolu 
Agıtları,ank. 1 982,s. 1 17-1 1 8) " Derviş 
Beyin Ağıdı"ndan: 
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Ç1ktmı Tmw lım başma 
Seyir ettim c1lt başma 
Kürtler kuzgun gibi döner 
Bey Den~1Ş liı llleşine 

(A.Ş.Esen:age,s. 76) 

" Koca Beyin Ağıdı"ndan: 

B:ıkt1m ki bliımiş kağmya 
Kürtçe yalvc1nr T:ınnya 
Günde günde ben ağlı1nm 
Kar.1 topmktan ani.1y;ı 

(A.Ş.Esen:age,s.ll3) 

Kürt eşkiyalar tarafından Körünoğlu 
Mehmet öldürülür ve karısı kaçırılarak bir 
ahırda alıkonur.Bu ağıt Körünoğlu üstüne 
karısı tarafından yakılır: 

Beliğimden tutru Kürtler 
Öldüm y;ı/v;ın ya/van 
Hele görsen Sünııel'eş1in 
Yedi gün :ı lur bekledün 

(H.Avcı:agç) 

Şimdiye kadar yayımlanınamış bir başka 
Avşar ağıdında da; Kırkısrak Kürtlerinden 
Haydari Doçdırej' in kaçırdığı Avşar kadını 
Emiş için şöyle denir: 

G!lliıı :•:.:ık oyu gİJ7l11~" r:k gıiiİnledsı/lwıyor 
KızKmllxış ~11·;'l1Tl11ŞS11~ mmulmiıar!:ıwyor 

(Der:Temeli) 

11 Hasan Beyin Ağıdı"ndan: 

K:ıra Me/ı med çete b:~ş1 
Papağa kanşnuş k.-ış1 

Kanlan siper .1lnuş 
Meyd:m:ı ÇJk K ün Yüzbaş1 
( . .) 
Avr:ıt/an sipera!nw 
Kürt Yüzb;ış1 ÇJk meydana 
K1nk Has:m Beyin dizi 
Kağmy:ı :ıtm1ş be/lin· 

(i) M.Bayrak:Öyküleriyle Halk Aniatı 
Türkileri,s.520 

Bir Kürt kadınıyla evli olduğu anlaşılan 
İbrahim- diğer adıyla Deli Çete-adında bir 
Avşar Beyi, jandarınalarca öldürülür. 
Aziziye yani Pınarbaşı' lı İbrahim Beyin 
öldürülmesinden sonra Avşarlarca yakılan 
ağıtta, karısına atıfta bulunarak şöyle denir: 

Aziziye 'de duyunc:ığ1 
Kaymt-ıkmn vurdu dizüıe 
Yanı biter yang1 soğur 
Ne diyem Kürd'ün k1z1 /w 

(age,s.522) 

Eşkıya Kürdoğlu'ııa ait aşağıdaki ağıtın 
da Avşarlar veya Türkmenler'ce yakıldığı 
anlaşılıyor: 

H emi okur Jıemiy:ızar 
Ata binm1~<> dağ1 gezer 
Akli yetmez Kürdoğlt1 'mı 
Uçan kuştan lıile sezer 

Yürüyün yo!Jara düşek 
Dum:ın!J d:~ğlan aşak 

Kürdoğlu böyle yiğittir 
Beş katarda at:ır lişek 
( ... ) 

D:mı ba~vtnda sergi!:ii v:ır 
Kara saçm örgüsü var 
Kürdoğlu lıdmı geri k:Jid1 
Gelin k1zm görgüsü v:ır 

Al at nemıi kir :ıl nenni 
KuciJkl:ıdmı ala k:ın!J 
Öldünnüş!er Kürdoğlu 'nu 
Düşm:ın1 k§ !irden kıi1fi 

(M.Bayrak:age,s.540-54 1) 

Sarız-Yalak' lı Eşkıya Deli O mar, aşık 
olduğu kızın evine hileyle çağrılır ve 
baltay la öldürülür. Yanında en yakın 
arkadaşı Kürt Ali vardır. Onu da sabaha 
kadar bağlar, ancak öç alacağından 
korktukları için daha sonra öldürürler. Ağıt, 
Avşar eşkıyası Deli Omar' ın yakınlarınca 
yakılır: 
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Paltayınan adam· ölür 
Seni tutsun kara dertler 
Ben Ali'ye güveniyem 
1-layfını alıcı Kürtler 
( ... ) 
Sağ yanında altıpatlar 

Sol yanında kaına saklar 
Öldügünü duydu m'ola 
Ömer'in yoldaşı Kürtler 

(M.Bayrak:age,547) 

(i) Altı patlar: tabanca 

Tufanbeyli'nin Karsaviantı köyünden Ali 
Onbaşı, Osmanlılar'ın son dönemlerinde 
uzun süre dağda kalmış ağaların korkulu 
düşü bir cşkıyadır.Ağalar, kendisinden 
kurtulmak için gözüpek bir Kürt gencini 
yanına katar ve hileyle öldürtürler: 

G.:ıv1r Kürt vurdu beni 
J)eşiini dolmuyor 
Kar.~·avrmı!J Ali Onbaş1 
Al kaniara beleniyor 

Emniyctc ,1/m:ızdım Kürdü 
Tükemııcz tewiıuiı kurdu 
Tiil'ejjüııi dürbünümii 
Gü vır :ı vmt Kürd 'e ı:t}rdi 

( M.Bayrak,age,s.552) 

Sarız-Dayoluk'lu Kara Ziya, bir hasımlık 
yüzünden yöredeki Kürtler'ce vuruluyor: 

Kurban oldufjmıı y:ımdan 
Kum n kalkmmwş ;ırad.ın 
G:ıv1r Iİ111~'i ga V Ir Kürtler 
li areket et mJ~'> omdtJn 

ilk :ıkşmndan çevirdiler 
Döşüme (!JjJçik vurdular 
G:;vır lİm~~- g:ıvır Kürtler 

Kurşun ile kı vurdular 
(M. Bayrak :age,s.5 53) 

Sarız ·lı Avşarlarca Al o, Reşko, Çondo ve 

Altısöğütili İsınail gibi birçok Kürt 
cşkıyaları ilc Mullaoğlu Demir Hüseyin gibi 

Kürt ağaları hakkında da çeşitli ağıtlar 
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yakılnııştır; ancak yalnızca "Kürt 11 vurgulu 
dörtlüklere yer verdiğiınizden, bunlara 
dcğinmiyoruz. Ahmet Şükrü Esen· in 
1 920'1i yıllarda Pınarbaşı Avşarları 

arasında yaptığı ağıt derlemelerinden sonra 
(Bkz.Ahmet Şükrü Esen: Anadolu Ağıtları; 
Yay.Paz: P.Naili Bomtav-R.Dor;İş Bankası 
yay.Ank.J982) bizim !970'li ve 80'Ji 
yıllarda derlediğimiz ağıt derlemelerinin 
(Bkz.M.Bayrak:Eşkıyalık ve Eşkıya 
Türküleri; Öz-Ge Yay.Ank.J985 ve 
genişletilmiş yeni basımı Öyküleriyle Halk 
Aniatı Türküleri;Öz-Ge yay.Ank.J986) 
ardından Avşarlar arasında en yoğun 
derlemeler Alunet Z.Özdeınir tarafından 
yapılmıştır.(Bkz.A.Z:Özdemir: Öyküleriyle 
Ağıtlar; Kültür Bak. yayını, Ank.J994). 

Kayseri'nin Sarız, Pınarbaşı ve Tonıarza 
ilçeleriyle Maraş' ın Göksun, Adana 'nın 
Tufanbeyli; Sivas'ın Gürün ilçe ve 
köyleriyle Orta Toroslar ve Çukurova 
bölgelerindeki Avşarlar arasında ağıt 
derlemeleri yapan Özdemir;kuşkusuz 
çalışmaımza kaynaklık edecek birçok ürün 

de veriyor. 
Dersim katliamına katılıp birçok kişiyi 

öldürdükten sonra bir Dersim Kürd'ü 
tarafından alnından vurularak öldürülen 
Sarız Avşarlarından Yakup Çavuş ıçın 
yakılan ağıttan: 

Al iş/ik de s11n k11lem 
Al Fardi ç.1vuş al vardi 
El çarpmlŞ d.ı/ıota çalmış 
Öğiin gits!İı Ders1iıı Kürd'ii 
(I-lota çalmak:ögünınek) 
( ... ) 
Yen '.ıynld1 eF o/ucu 
Gözlüyom Y<111p gelici (l'iwp: Y:1kup) 
Anmmrı deliçavuşu 

Kürt vurup ünün :ılıc1 
(A.Özdemir:age,s.59-60) 

1915 yılında 1-laçın (Saiınbeyli) yöresinde 

Ermeni katliamına katıldıktan sonra. bir 
Ermeni tarafından gözünden vurularak 
öldürülen Kırca Ali üstüne eınmisi kızı 

tarafından yakılan ağıttan.Dörtlükte geçen 
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Kürtlerle kimi Türkmen oymaklarının yanyana yaşadıkları ilçe ve beldeleri gösteren 
harita (Kaynak: age Cild-1) 

"Kürt güzeli"çok güzel kadınlar için 
kullanılan bir deyirndir: 

Çukurov(1 'n m c eren i 
Gelin beklc::mez virmu 
Duyunca dizıiıe vunııuş 
Ali'mıiı Kürtler y:ıreni 
( .. ) 

Jleze!i gönlü m !ıezeli 
Aifeşeler dök er güzeli 
Kürayağız Kürt güzeli 
Ktır:ıbekıi· çekmiş göçü 

Terkeşlioğlu Hasan Ağa'nın ölümü 
üzerine anası tarafından yakılan ağıttan: 

}~ut!:ınmı yurt!armcı 

}L~nuiı 'wkm ;ıt/anmı 
Yckıiı oji!um kö!gen düşsün 
Örtü/ünün Kı'i!tler'ıiıe 
(...) 

Stmdığı smıda! bo!ıç.ılı 

Yükünün dıbi akçilfı 
Kürt 'lerden !ıedı:ve gelir 
Tel/i zubun, .ığ balıçalı 

(A.Özdeıııir:age,s. 120-12 I) 

"Körünoğlu ·nun Ağıdı''ndan: 

Terklİnizde bir top ku tm u 
Ben kwmuyu nidicı)rim 
Koyunmda bc~ni Kürtler 
Ben ;ın:mw gidicı:vıin 
(Kutmu:kutnu kumaş) 
(Koyurun:koy verin) 

(A.Özdcmir:agc,s. 1 86) 

Tomarza köylerinde çobanlar arasında 
çıkan bir kavgada Kürtler tarafından 
öldüriilen Hacı'nın Ağıdından: 
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Kürtler kamay1 sokunc;ı 
Öldüm çağmıy1 çağnay1 
K1zlar beni savuşturdu 
K,1/dmı değneyi değneyi 

(A.Özdeınir:age,s.246) 
(Çagnamak:kıvranmak) 

"Abuzet Ağa 'nın Ağıdı"ndan: 

Al Wıy1s 'm efi:sini 
Süremed1iıı stıf:ısmJ 

Kürd'e düğüne gid1)ror 
Dür k.ırdeşin çu!ıasm1 

(A.Özdemir:age,s.248) 

Avşar ağalarından "Zelhinli Ali Beyin 
Ağıdı"ndan: 

Kangal 'dan sürü yürüdü 
Toplmısm Göksun Kürtler 'i 
Gedikten C<11WIIar ko var 
Kara çad1nn it/eri 
(A.Özdeınir:age,s.260) 
"Sarız'lı Potömeroğlu İsmail'in 

Ağıdı"ndan: 

Selıliden sürek topl:umş 
Beşçeşme 'dir bunun yurdu 
Ar değ!l mi emmioğlu 
Yerine sa !dJhlr K ür d 'ü 
(Sehil:sahil, Çukurova) 

(A.Özdeınir:age,s.286) 

Avşar "Hafız Ağa 'nın Ağıdı"ndan: 

K:mgal 'd-m yozu sürüdü 
Birikin Sanz Kürtler 'i 
Dokuz süni, on sekiz çoban 
NasJ! şen olur yurti.1n 

(A.Özdeınir:age,s.3!9) 
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Ahmet Ağa 'nın Ağıdı"ndan: 

Yedi kap1 bağkımrdJ 
Dokuz rülü yHğlamrdi (Tülü:erkek deve) 
Kar 'a Alımed'im olmaymca 
Kürt 'ten çobmı eğlenir mi 

(A.Özdernir:age,s.384) 

Ve bundan yüzyıl kadar önce yaşadığı 
sanılan "Molla Ali"üstüne yakılan ağıttan: 

Yönü günb:111y.:1 doğru 
Ağ odam1z t:ış- k:ıpli1 

BiJiniz mi siz Ali 'yi 

lrışvan Kürd'ü yapılı (Babayiğitliğinden 
dolayı Rışvan Kürdü'nc benzetiliyor) 

H.:1zeli gönlü m Jwzc!i (Hazeli:yaramaz) 
M eşeler döktü g;ızeli 
Bi!Jiı mi gelin bibı:-;i 
Emm 'oğlu Kürt güzeli 

Sonuç 

Buradaki örnekler de gösteriyor ki; 
halkın anonim sözcüleri niteliğindeki 
Ağıtlar ve Türküler, halkı kavramada ve 
toplumsal halk tarihini yazınada son derece 
önemli kaynaklardır.Bu ürünlerde halk, 
genellikle sevecen ve içtcnliklidir. 

Bunlar, yalnızca bir yöredeki bir 
Türkmen oyma ğı olan Avşarlar'ın komşusu 
Kürtler üstüne yaktığı ağıtlardan 
kcsitlerdir.Halk toprağı işlenerek yapılacak 
bir derleme, kimbilir daha nice ürünleri 
ortaya çıkaracaktır ... 

Hele Kürt yazılı ve sözlü edebiyatı 
yasaklanmasaydı, kimbilir Kürtler'in de 
komşusu Türkmen oymakları üstüne ne 
türküleri ve ağıtları bugünlere kalacaktı... 
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Yeniceoba'lı 

Nurettin Çiçek 
ile kısa bir söyleşi 

İlk önce röportaj istegimizc olumlu 
cevap verdiğin için teşekkür ederiz. 
- Esas ben teşekkür ederim. 
Ta! Karacadağ dan buraya, Yeniceaba 
ya kadar zahmet edip geldiniz. 

OkuyucuMrmııza kendini 
f:JJ}J{JT/JJJSJll? 

- Ben Nurettin Çiçek. 1971 yılında 

Cilıanbeyli ilçesinin Yeniceaba 
kasabasında doğdum. Babaının ismi 
Ramazan annemin ise Naciye dir. 

Ne zamandan beri s,?Z ç:ılıp türkü 
sölüyorswı? seni bu .mn,?t daima iten 
nedenler nedir? Destek/eyenierin 
oldu mu? 

- Sekiz yaşında babamın desteği ilc 
saz çalınaya başladım. Önceleri 
sadece türkü söylüyordum. On iki 

Hayır. Müzik eğitimi falan almadım. 
Kendi çabalarımla bu seviyeye 
geldim. Gerçi babaının bina çok 
faydası oldu. Babamında müzik yönü 
kuvvetlidir. 

Müzik d1.;und.1 neler y:ıp1yor.s·un. 
D;ı/ı:ı doğrusu gcçinıini nrısıl 

k,nşiiJyorsun? 

- Müzik dışında bir işle uğraşmıyo
ruın. 1992 yılında Tavşançalı kasa
basında Argın tesislerinde solist 
olarak işe başladım. Halen oradayım. 

1997 yili son/anna 
kaselin Çikii. 

doiTru bir 
"' 

- Evet geçen yıl bir keseelimi piyasaya 
sürdüm. Bu çalışınayla amacım 

kaybolmaya yüz tutmuş Oıta Anadolu 
yaşımda ise bağlama çalmaya Kürt kültürü ve tarihini su yüzüne 
başladım. çıkarmaya katkı da bulunmaktı. 

Peki, öze/ bir kurs vey,1 egitim ,1/dm Ikinci kaselin ÇJkiyor mu:? 
nu? Çikac:1ks,1 ne zam:m? 
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Nurretin Çiçek ile röportaj esnasmda 

- Yakında çıkacak. Şu an yalnızca 

bandrolunu bekliyorum. 
Birinci kasetine dönelim. Şu an 
piy:ıs,1d,1 satJiıyor. Tepkiler ıwsJI 
din!cvicilcrin t,1!ep!cri ne yönde? 

İlk kaseti me tepkiler olumlu oldu. Sıra

dan bir sanatçıydını, konomunıu 

profesyenelliğe çıkardını. Yakınlarını, 

ccvrcm ve bölge Kürtlerinin destek ve 
yardımlan sonucu ikinci kaset im de hazır. 

Kasetini kendin beğeniyormusun? 
Birinci kaset, açık söylemek gerekirse 

istediğim gibi olmadı. Anlaşma yaptığım 
şirket, benim istediğim parçaları 
koyıııaıııış. Buda halktan bazı tepkilerin 

gelmesine neden oldu. Bilmeden bütün 

telif haklarını fırıııaya verdim Kimi 

lıaraketli hava kimi uzun hava istiyor. Bu 

yönde tepkiler aldını işte. 
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Bağlama çaldığını .vöyledin. Fakat 
kasetle elektronik saz var? 
Evet haklısın Biraz önce dediğim gibi 
önceden kağıt imzalattılar. Sazlarıda 
türküleride plak şirketi kararlaştırdı. Ben 

ycrmibcş türküınü verdiğim halde, onlar 
onbir tanesini kasctte kullandılar. 

Türkiileride para karşılığı sattın 

Jıer!ıalde? 

Hayır öyle olmadı. Hatta dostlarını için 
para vererek kaseti temin ettim. 

Başartlar di/erken, son olarak 
Birnebü.n okur/arına iletmek istediğin 
bir mesajtn var nu? 
Evvcla röportajınınz için teşekkür 

cdcrim.Birncbun okuyucularına kucak 

dolusu selamlar. 
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Helepçe 

MÜ MEN 
.... 

Gl RI 

Tu her deh salen sosrete (felaket), 
wekl rezeıı çiyaıı, reşgiredayl, li pey 
xwe diheli. 

Ey gulistaııa bajaren weranbOyi' 
Ey fireşteyen nıirina dar O zeviyen 

xewnC! 
Li ser h inarken ve sibeha ji dGmana 

zer, li ber duryanen nıetirsiya 

rehdaçikyayi, salen me li kulilken 
şewiti (i li dastana goristanen 
serberdayi, dipirsin. Dihingiviıı 

siberCn birlndar G li pey terme nCrgiza 
çiyan O sirOdeıı lıeııase, wek asoyen 
ji xerdele, digindirin. 

Li welate xwekujan, wexta tu dest 
bi giryane diki, O esnıane dile te hini 
biranina mirine dibe, tu hildiperi 
darbesta serdeme O leven te yen ko 
PİREMEGRÜN ji ber kirine, di 
dGmana derengmayi de dilerzin. 

Ey salen Helebçeya binçikyayi1 

Ey sorgulen ko anilıa, li ser ke!an, 
dest bi aferandina rengan dikiıı! 

Ey balendeyen ko edi ııema beriya 
h elin O xuşexuşa çavkaniyan dikin ı 

Werin! 
Werin 1 

Da ji nG ve em ahenga şewatC 

vejinin O ji nu ve em na ve Helebçeye 
li ser ewrCn zer ı1 li ser desten 
xatirxwestinC, li ser n1pelCn nalina 
zarokan G li ser keservcdanCn 

pirejinan, binivisin' 
Werin! 

Da em destC mirinC ji hinavCn 
NewrozC derinin G serkCşCn govcnda 
buhare ber bi kavilan ı1 siberan ve 
rakişlnin. 

Da em tarİstana çavCn berbange di 
xwcliya deme de, di ket"tclefat Mcm 
O Zine de, di elfebaya xeme de, 
biniminin G salCn zuha yCn xcwna 
zulıa bi ser gerdeniya Helebçeyc de 
bireşinin G miriyCn bayC sibC bi 
kefeııeıı ji spiııdar ı1 şeııgcbiyaıı 

bixemillnin. 

De werin! 
Van herdelı saleıı ji kcvir, di Iıişc 

çi yan de, di cergC giyan de, bilivinin .. 
bilivinin! 

Birııebfın 
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KURDEKE HAYMANAYE: 

BI AZİME KUTLAY RE HEYPEYYİN 

Di diroka hcvdem de metodeki hcri balkCş 

lı giring bCguman dirokadevki(orai histor-y) 

i ye. K esC n ku blınc şahiden hi n blıycran an 

jl kur U rıewfyCn van kesan dikarİn gel ek kC ri 

dirokzanan bCn. TcnC bila gerin, dit:in fı 

bkminCn wan derbasi ser kaxiz bin. Ev ycka 

ji bo ronahikirina diroka KurdCn Anadoliya 

Navin ji dcrhas dibe. Ji bcr ku ıi~ti:n niviski kCm in. Bi raybed kcsCn salbihuri lı 

kovara Birneb(m di vi warl de dikare rolekc gelek rnczin billzc. Di her hcjmarch": 

Birncblın de divC ditinC:n her Kurdeki an Kurdckc salbilnıı·i ya Anadollya Navin 

derbasi ser kaxiz bi be (Nora Bimebune). 

Ge/o tu dikm·i hind~i qala :mroktiya xwe b iki? 

-Ez di sala I9JO'yi de li gundc Kose 

(Kcrpiç) ku ji Haymanaye .ıo km. dur c, 

harimc dinC. Ev gund bi HaymanayC ve 

girCdayi ye. Di ya min pişri salckC dema 

ez yek sali bUm, ji ber nexwaşiyC diçe 

rchmetC. Di wan salan de kalke min li 

bajCr dima, C\V li min xweyi dcrdikcve. 

Min dibistana pCşin li HaymanayC 

qedand (dibisrana Çaldax). Le bcle derde 

giran pişd ve dcst pc dikir. Ji bcr ku di 

qeza me de dibistana nav!n nıne bU. Di 

w:m s:1lan de heva!Cn kalk& min li AnkarC 

hcbiın, bi kirln-firotin:l kincan ve mijül 
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dibün, kalkC min tişt ji wan distendin. 

Ev dostCn kalkC min her havin dihatin 

HaymanayC, di avgcrmokCn H:.1ymanayC 

de xwe baş dikirin. Di ve deme de ez ji bi 

zarokCn wan re biblım hcval. Dostanetiya 

mc bi serdanCn saldirCj ve xun bü. Tek 

şansC min ji vC fırsedC istif.ıdc kirin bü. 

Gelck caran min ji wan re digot ez 

dixwazim bixwinim, lC be!C dibistan di 

qeza me de tune blı. Bi rast! min ji dostCn 

xwe çareserkirinek hCvi dikir. Di dawiyC 

de ez serketim. U bciC di wan salan de 

xwcndina keçan hcninı dibu babcra 

rcxnan. Ez gele k giriyam ü min li ber xwc 

da. 
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Di sa/en xwendine de çi dijwarf derketin 
peşberf te? 

-Di wan salan, de di navcnda İzmirC de 

kurCn apC bavC min dijlyan, ew haribin 
serdana nasCn xwc. GunC wan bi min hat, 

ez bi xwe re birim İzmirC. Qeyda min di 

beşa navin ya Llseya Karataşc ya keçan de 
ha re çCkirin. Dinya bi bU ya min. Ev cara 

pCşin bO. ku ez li uenC si yar dibtım, cara 

peşin bu min derya didit lı edi ezi!.li bajare 
herl mczin, yC sCwcmin li TirkiyC, 

bijiyama. Kef., min li ci h bü. Ez gele k dilşa 
bUm. \Y/C sa! C bi cşq lı hcwcsckc mczin ez 
çUmc dibisrana xwc. Min ji dcrsCn X\vc 

hez dikir, hertim bi derde dersen salcke 
mayin ve dijiyam. LC cger ez ncdama 

xwendinC! An ji apC min salckc di~1 

bcrpirsiyariya xwcndina min hilneda ser 

mi!Cn xwc! Dema ez li bal apCn xwc 
d imam, ji bo ku ez xwc tCxim çavCn wan, 
çi digotin wC gavC min bi dh dianl. Di 

karCn malC de min angori hCza xwc 

alikariya aınojina X\VC dikir. Dcma 

dibisran kere rcrliC, ez vcgcriy:ımc 

HaymanayC. Ez dcrbasi sinif..l yekemln ya 
dibistana navin biblıın. 

Dema retilC di rna!C de rabcrzln 

(munaqaşc) dibfın, ezC bixwlninı an czC 

nexwinim ne kivş bü. Herroj ez gdek 

digiriyanı. \X'an rojan keseki ji \vC 

nıalbara dost ku min qala \van kiribü, ha re 

mala me. Dema rewşa min dir, ji kalkC 
min re gor: "Destılrf bide me, bira wan 

herdu salen ders( yhı man e bi me re derhas 

bike. Bi zarokan re we herin-bhıe 

dibistane'. ]i kalkc min rica kir. Dcma 

kalk C min got "ere", din ya bi b lı ya min. 
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.-\zimc Ktı:by di n:ıv du jinCn gundt- Kose 

(KcrpiçC) de 

Bi vi rchri herdu salCn da\vln min li AnkarC 
xwcnd. LC bdC pirs neqedlya. Arınanca 

min cw blı ku ez XV•'Cndina xwe ya bil i nd 

berdewaın bikim. Edi li bal dostan lı bi 

pera n ve xwendin ncdiblı. Ez li İstcnbolC 
kcriınc Dibisrana Kcçan ya MamosreriyC 

li ÇapayC. Di dawiyC de nerehcriyCn min 

kem blın. Di saLı ı948'an de, min 
X\vcndina xwc ya bi li nd qedand. Min cara 

peşin li bajare Siverekc (qeza Rilıayc) desr 

bi k;H· kir. Ez li vir sC salan ınam. Paşa 

cıylıu min dcrkere AnkarC. Min salckC li 

gundC Oyaca ku bi HaymanayC ve girCdayi 

ye m amosteri kir. 

Demeke tu çıtyi Amerfkaye, derheq van 

salan de çi dikari biji' 

-Dcma min li vi gundC HaymarıayC kar 

dikir, \Xl ezercra KarCn PcrwcrdekariyC gazi 

min kir wcki ez di kursekc Ingilizi de 

beşdar bi ın lı paşC hcrirne AmcrikayC. l\1in 

di Ensturiya Gazi ya PerwcrderkariyC li 

AnkarC dcsr bi vC kursC kir. Ez gclck şa 

Jibünı. \ff:. carC li \Vclateki medeni wek 

AnıcrikayC min C :t .... -ırıiyari (ı agahdariyCn 
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xwe peşra bibira. Gunde Kese li kidere! 

Amerika li kidere! Ez di salen 1952-1953 li 

eyalera Florida li bajare Genville çume 

Fakulta PerwerdegariyC ya Universira 

Floridaye. 

l!irmıineke teyalıere balkejli Aıııerikayi çi bu' 

-:--1ehen peşin dema cm çune Floridaye, 

na:-.iya me dane dwaneki bi navC Cuneyd 
Dosrdogru. Vi xorti di wan salan de li 

Anıerikayc kar dikir. Wek Cuneyd 

Dosrdogru nasiya wi dane me. PaşC dema 
ez n:gcriyame TirklyC, min ji naseke xwe 

ya bi nave Naciye Dosrdogru re qala 

Cuneyd kir. Wc deme ez fer bum ku ew 

kurC wC bôye, ji bo xwendinC çlıye 

AınerikayC lı bi salan e li wir diji. Nadye 

Xanim kcsckc bi kultur bu, Fransizike baş 

z..-ıniblı, bi salan di W ezereta KarCn Der 

kar kiribu. Keseke ronakbir u bi koka xwe 

Kurd bu. E w keça Xelil Xeyali bu('). Dur 

u direj qala bave xwe dikir u bi wi 

serbilinci di bU. Di wan salan de min navC 

Xelil Xeyali qct ncbihisribu. Paşe derheqa 

wi de büme xwcdiyC agahdariyan. Di wan 

salan de derhcqa Xelil Xeyali de min 

dikariblı hin dokumcnd Cı slırct bi desr 

bixistana, gelek mixabin min cv firsenda 

revand. Di dhvarCn mala wan ya ku li 

BahçelicvlcrC bU, bi süreren cuda yCn bavC 

we hatibün dardakiri ne. Pişti gelek salan 

ez fer bum ku Naciyc Xanim gelek pir 

buye lı li lsrcnbole di maleke ji bo 

salbihuriyan de di mine. Beri çend salan 

min bihisr ku cw çlıye rehınerC. 

Li Amerikayi Kurd ji hebzin? 

-Dema karCn min yCn FloridayC 

qediyan, bi pcşniyaza profesore xwe ez ji 

bo zaniyariyCn xwe pCşra bi bi m, çar mcha 

çôme bajarC DetroirC. Min li wir di 
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Helina Merry Palmer (dibisrana beri 

xwendine) de dest bi lckolin (ı ka ren xwe 

kir. Di dibisranC de min profcsorekl -

Dorty Lee- bi koka xwe Yunan e nas kir. 

Dcma wi bihist ku ez ji TirklyC tCm, gorc 

min ku li taxa Annarber ya DetroicC 

malbaten Kurd dijin. Min nasiya xwe da 

van Kurden ku di sa!Cn 192o'I de harine 
AmerikayC. W an xwc di cmbarCn kcşriyan 

de vcşartiblın U koçbed AmcrlkayC 

blıbiın. Ev Kurden dilren ik gclck kcfXwcş 

bün dema ez bCım mCvanCn wan. Di 

dawiya her hefreyi de karC min yC heri 

pCşin dirina wan bU. Piraniya wan 

zewicibıln. Di fabriqcyCn FordC de kar 

dikiri n. Bi vi rehri me hesret dibuhirand. 

Dema karCn min qediyan, ez vegerlyame 

Tirkiye. Min li bajare Eskişehire di 

Xwendcgelıa MamosrcrlyC de kar kir. 

Paşc li bajarc Ankarc, di se dibisranan de 

blıme serokC dibistanan. Di sala 1974'an 

di Navcnda Rehberiye (ı Ukolincde kar 

kir lı ji wira teqawir bUm. 

Çawa em dizanin ku tu Kurdeke ji 
Anadollya Navln 1. Ev koçberlya ji bo te çi 
ifiıde dik e? 

~Pişri ku min dcsr ji kar berda, zCderir 

Imkana min çCblı ku KurdCn HaymanayC 

(ı Anadoliya Navin, qeza (ı gtmdcn ku 

Kurd lC dijin binasim lı bibim xwcdiyC 

zaniyari lı agahdariyan. MczinCn mc 

vcdigorin ku wan ji bajarCn Wan, 

Adiyaman lı Rihayc koçberi vira kirinc. 

Disa wan vedigorin ku di sa!Cn pCşin yCn 

CurnhurlyerC, kesCn bi rlımer yCn KurdCn 
HaymanayC di bin çavan de nıane Cı 

harine reqip ki ri n. Di hişC min de ji wan 
navan navC Mehmed Efendi, Jl 
Bosrankoye, ınaye. Ev Kurde dcwlcmcnd 

ji şCxbizinan blıyc. Pişri ku min nıCr kir, 
deına cm li Agiri, Mardin (ı Diyarbekirc 

Kcçek bi kincCn kurd yCn dorbcrC HaymanayC 

bün, min rCderxisr ku navC gdck cşirCn 
mc yCn Anadoliya Navin Cı KurdistanC 
wck lıev in, misal: SCvkan, TCrkan, 

Canbcxi, Cutkan lı geleken din. Di 

gundCn me de kincCn Kurdan i ro hakim 

ın. 

(~) Xtlil Xeyali;'ek ji wan ~·tsmı t' ku m nı 

pt~şin li ser zimanC Kurrif kar !?iri)·!'. Di dt>JtpN.;,ı 

sedsa!a Wt' de bi Z~yrı Göklllp re h'tit~}'i a• l·m·tı 

mt·şr.znd~ı·e. PaşC &ma Z~ra Göl·alp dibe idPolog/ 
TuranizmC, ew dt•st ji ıJi kari badidc. Xdil 

Xt)•ali bi saf; xwe 11i karl dimtşint'. Gdd.; lı~kolin 

ı( nivishı Xt·lil Xqali di !wuara }in de da çılnt'. 

X eli! Xcyali, Kurdeki bai pCşin di karı· bı~ !JCJibin 

ku pCumıdiJ•a zimmır( wl~)'OWılizmJ kı•dla'r~yc 

ii li ser ıJ/· babtti sekin~rc. Çıwrı E"/.:rmı C·mil 

Paşa di biraninı~n xwc dt_' dib/jt>, X~Jil Xr:J•flli di 

dı•sıpl:ka scdsal.rı nu· de li fçımbol!: ji bo rfwilnht 

Kurd bisı ::;,ı/,uı nuımo::;ft•tiytl lwrdtı)'l'f~j'l; 

(Kiirtçiiliik) kiriye. 
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N ave Hozen (Eşireten) 
Kurden Kurdistana lraqe 

Mahmud Aziz Hesen 

NavC eşiretC: 

1~ Qereallısi 

2- SCıremiri 

3- Şerefbeyani 

4- Bacclan 

5- Deloyi 
6- Kaxwar 
7- Kiz/Gez/Kez 
8- Palani 

9- Bcrz.ind 
ıo- 'Umerm11/Homerm11 

11- Tilşant 

12- Zcngcnc 

13- Zend 
14- Dawude 
15- Leylani 
ı6- Cebarl 
17- Şwan/Şiwan 
ıS- Salihi/Saleyi 
19- Ştx Bizeyni 
20- Kakeyi/Kaxanlu 
21- Bibani 

22- Zirguş 

23- XCiati 
24- Mclekşahi 

25- Kwazi 

26- NCrid 

27- Qadirm1roy1 
28- Tayşeyi 

29- Hcwrami 
30- ivterlwani 

3ı- Çingini 
32- Caf 

33- Pişdcrl 
34- Simayiluzeyrl 

35- Hemewen 
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Navçeya ku le dim1ne: 

Mendeli 
Xaneqln 
Kerkuk, Te'mim 

Xaneqin, Mlısil 
Xancqin, Kifri 

Xaneqin 
Xaneqin, Si!Cınanl 

Xaneqin 
Kerkuk, Silemani 
Kerkuk, Te'mim 
Kerkuk, Te'ınlm 
Kerkuk, Xaneqin, Si leman! 
Xaneqin, Kerkuk 
Xaneqin, Kerkuk 
Kerkuk 
Kcrkuk 
Kerkuk, Silemani 

Kerkuk 
Xancqin, Kcrkuk 
SilCmani, Xaneqin, Kerkuk 
Kerkuk, Xaneqin 

Qizrebat 
Qizrebat 

Qizrcbat 
Xancqin 
Xuraru-QoretU 
Xuratu-Qorcn1 
Xuram-Qorctlı-Horin U ŞCxan 

SilCrnani, Helcbcc 
S ilCman i 
Si!Cmanl 
Kcrkuk, Silcmani, Kelar, Helebce, Derbendixane 

Silemani, Qeladize 

S ili'ınani 
Si!Cnıani, Çemçemal 
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36- Dizcyi 

37- Gcrdi 
38- Kura/Kora 

39- Xoşnaw 
40- Bilbasi 

41~ Pfran 
42- Kafıroşi 

43- Ako 
44- Zirari 
45- Surki 
46- Balck 

47- Şef\van 

48- Biradosr 

49- Herki 
50- XCiani 
51- Poli 
52- Berwarl bab 
53- Bcrwarl jCri 
54- Zcbari 

55- Bcrzani 
56- Mizılri 

57- Doski 
58- Arrılşi/Errüşi 

59- Si ndi ıl Gili 
Go- Mendan 

Gı- Eşi ra Scb'c 
62- Jerhar! 
63- Haci 
64- Fircwa 
65- Rekan 
66- Hiscyni 

67- Cclali 
68- Yczidi 

69- Dirrc 
;o- Kuban/Kohan 

71- Şexan 

72- Rcşikan 

73- Hawri 

74- Sini 
75- Rojbeyani 
;6- Kokoyi 

77- Mc' mi 

Hcwler 
Hcwler 

Hewlcr 
Hcwler 

Ranyc, Qeladizc 

Qeladize 
Si!Cmani 
Si!Cnıani, Hew!Cr 
Hcwlcr 
Hewler 

Hcwler 
Hcwler 
Hewlcr 
HewlCr 
Hcwlcr 
Hcwlcr 

Dihok 
Dihok 
Müsil, Dihok, Hewler 
Miısil, Dihok, Hewlcr 
Dihok 
Dihok 
Di h ok 
Müsil, Dihok 
Müsil 

Mılsil, Dihok 
Am Cd i 
Amed i 
Am Cd i 
Amed i 

Amed i 
Miısil 

Müsil, Sincar 

Musil 
Zaxo 
Zaxo 
Zaxo 

Zaxo 

Zaxo 
Kerkuk 
Hclcbce 

Si!Cmanl 

(Ev nivisa jorin ji kircba Mchmüd 'Eziz Hesen; "Kurreyck Le Mejlıy Hazi Caf ıl 
B asi Hendek Le Tirckani", 1985, Silenıaniye, r. ;-ro hariye girrin.) 

Transkripsiyon: !V1ahmt1d Lewendi 

bô"rıebiin4, zi~stan 1998 65 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çarsedsaliya Şerefnemeye 

Di çardeye meha beştan ya sala 
1597an de, Şerefxanc Bedlis1, 
d!roknameya peşı ya gele kurd, 
Şerefnameya xwe ternam dike. Di 
1997an de çarsedsa]iya Ve berhema 
behempa bu u weşanxaneya APECe 
xwcst kurmanciya wc çap bike, Ic 
ncgihaşt lı anuha, ew di destpeka sala 
1998an de derdikeve. 
ŞerefXan: m!rck ji eş!rcta Roj kan. Ve 

malbata xanedar desthilat! li 
Kurdistane kiriye u bajare Bedlise ji 
xwe re kiriye paytext u serbajar. Ji sed
sala nehan lı pe de, ev malbata kurd 
geh bi şeweyekı serbixwe, geh di bin sı 
u desthilatiya ınır an qiralcn dı de 
hukum dikc. ŞerefXane Bedlısı nave 
Şerefnameye li berheına xwe dike u 
mebesta wl du tişt in: Ev pİrtlık dibe 
ya "şcrefa" kurdan, ya rumet lı 

serbilindiyen wan. Ew dikare bibe ya 
malbata ŞerefXan bi xwe jl. 

PirtCık bi farisi hatiye niv1s1n ji ber 
ku cv ziman, di serdema ŞercfxanC 
Bedl1s1 de zimanc edebiyara bilind u 
bedewiyc ye. ]i Deliüye heta S tanbale 
wC denıC, ev ziman, zimanC civaren 
pcşket1 u bajarvan!ye ye. 

Naveroka berheme: Şerefname ji du 
cild in, cilda peşı ji destpekek u ji çar 
beşen ("sefheycn") ne bi eynı dircjbunc 
pek hatiye. Di destpeke de niv!skar li 
ser efsaneyen kurd!, li ser cidayiyen 
devokan, li ser d!n u alen kurdan u 
tayberiyen civata kurdı, hur dibe u 
nCrlnCn xwe rave dike. 
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Beşe pi:ş!:Ew li ser du malbaten kurd 
ku bi şeweyekı serbixwe desthilat! u 
hukme xwe kirine. 
Beşe duduyan: Ew li ser ınır u 

sereken kurdan yen ku ne bi şewekı 
berdewam serbixwe desthilat! kirine. 
Hin ji nav van m!r u serokan caran j1 
gelekı xurr bune, peren xwe, bi naven 
xwe, çe kirine. 
Beşe sisyan: Ew li ser ınır, xanedar 

u serok eşiren ne bi mezinbuna herdu 
pirtuken pi:ş1 e. 
Beşe çaran: Şerefxan we li ser 

malabata xwe, li ser ela Rojikan, 
diniv!se. Ew bi şewekı berfireh li ser 
ve imarete u serbajare we hur dibe. 
Beşe n da w! yen ve pirtuke li ser j i yana 
wl bi xwe ne. 

Cilda z.: Ev beşe Şerefnameye li ser 
d!roka Rojbilata Nav!n Cı Asiya Nav!n 
e. 
Şerefname genc!neya buyer u 

agahiyen dirokı yen Rojbilata Navın 
e. U beri her tişt!, Şerefname gelekı 
giranbuha ye ji ber ku kurdeki ew 
niv!siye u te de ner!nen xwe li ser 
milete xwe, li ser d!roka gele kurd dane 
n!şan. 

ŞerefXane Bidlısı ciye xwe di dile 
kurdan de digre. Pişt! ınİrina w!, her 
mırı, her scroke ele te u li Şerefnameye 
çend rupdan ji dıroka xwe an ela xwe 
Ic zede kir. Bi keman! heşt Şerefname 
henc u her yek berdewamiya pirtuka 
beri xwe ye. 

Destniv!sa ŞerefXan j i pirtukxaneya 
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biraziye w! Ebdal Xan re dizin lı bi kiriye D! ro ka Kcvnare ya Kurdisrane. 
guman e ku rirk we dibin. u çend Şerefname wergerandine gelek 
desrniv!sen ve berhemc di gele k zimanan. Çarsed lı yeksaliya we de li 
pirtlıkxaneyan de hene. Dcsrniv!scn Awrlıpayc Weşanxaneya APEC'e ve 
Şerefnameye li Perersblırgc, li berhema heja bi r!pen lar!n!, bi 
Tehrane, li Srambole hene. Mele Kurmancı wc pcşkeş! xwendevanan 
Mehmlıde Beyazldı cara peş! ev pirtlık d ike. 
wergerandiye kurmancı lı nave wc 
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FERHENGOKA ŞExBIZINKİ 
Mahmud Lewendl 

Li jcrc me ferhengokeke biçlık a Şexbizinki arnade kiriye. Di ve ferhengoke de bi 
qasl ku me tesbit kiriyc, li hemher gotinCn ŞCxbizinkl me bi zaravayCn din ji maneyCn 
wan nivisine, daku berir mirov bi karibe Şexbizinki (ı zaravayen din bide berhev, her 
weha zaravayen din bi x·we j1 bikaribe bide berhev. Gotinen Şexbizinki me bi stıla reş 
nivlsiye. 

Şcxbizini, K (Kurmanci), S (Soranl), D (Dimili), F (Feyli ii Lurri Beyreyi), H (Hewraıni) 

'ar: 

'arsİz.: 

aci: 

(K) 'ar 

(K) be 'ar, beşerm, be fedi 

(K) eş, jan, rajan 
(S) azar, eş 

(D) dec, dej, jan 

ali ray: 
(K) ha li vire 

amfıze: 

(K) pismam, kurmam, kurap, 

ku ram 

ap: 

(S) amoza 
(D) darza 

(K) ap, mam, (emi, am/amo 
(S) mam 
(D) dad, ded 

apik: bav (b. ok) 

apikim: 

aqil: 

ar: 

(K) bave min, bavike min 
(S) bawkim 
(D) piye mi 
(F) bawgim 
(I-l) caregem 

(K)aqil, h iş, huş, heş 
(S) hoş 
(D) aqil, hes 

(K) agir/ar 
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ard: 

(S) agir/awir 
(D) adir 
(F) agir 
(I-l) eyirleyr 

(K) ard, ar, arvan 
(S) ard, ar 
(D) ard 

arig: b. ar 
astar: 

aş: 

(K) srer, hisrer, srerk, hisrewrk 

(S) esrere 
(D) esrare/ascare 
(F) asire 
(H) hesare 

(K) xwarin, aş 
(S) xwardin, aş 
(D) aş 

aşi dan: 

aw: 

awe: 

(K) aşek dan (xwarinek dan) 

(K) av/aw 
(S) aw 
(D) aw/ow/awk/awe 

(F) aw 
(I-l) aw/awi 

(K) ew, ewe 
(S) ew, ewe 
(D) aye, o 

awirdan: 
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(K) anin,henan, weranin, (werine) 

(S) henan 

(D) ardiş, ardene 
(H) awirden, awurden, awurdey 

awirdim b. awirdan 

aw:it: 
(K) avit, avCr, havişr, avlşr 
(S) hawişr 
(D) eşr 

awitime: 
(K) min avetiye 
(S) hawişrim 

awitin: 

axa: 

axin: 

axir: 

ay: 

aye: 

(K) averin 
(S) hawiştin 
(D) eştiş, visriş 

(K) axa 
(S) axa 
(D) axa 
(F) axa 
(H) axa 

(K) axin 
(S) ax 

(K) axir, axur 
($) axur 
(D) axur 

(K) cv, vf::, vf 

(S) ew, em, erne 

(D) aye, o, no 
(F) ew, em 
(H) a, ow, ew 

(K) ev 

(S) em, erne 

(D) ayc, o, no 

(F) ye 
(H) a, ow, ew 

(D) 'ezeb 

azi azi: di maneya "heylo heylo, lo lo" 

de di desrpeka srranan de re gerin 
babiris ko k: 

bace: 

bale: 

(K) babelik, babiliskok 

(K) ı-pace, bace, pencere, 2- rojin, 

kul ek 
(S) ı-pencere, z-kulane, delage 
(D) r-pencera, 2- lojin 

(K) bejn, bal 
(S) bala, bejn 
(D) bej n 

balcbiçik: 

ban: 

(K) bejnbiçük, balbiçuk 
(S) bejnçikole, balekurr, qulexira 
(D) bejnkilm 

(K) ser, li ser, ban, jor, jorC, banl 
(ban dare: ser dare) 

(S) jor, ban, ser 
(D) cor, ban 

bapirik: 

baş: 

baş c?: 

(K) bapir, l<alik 
(S) bapir 
(D) kalik 

(K) baş, ri nd, çe 
(S) baş, çak 
(D) baş, rind, weş 
(F) xu, baş 
(H) woş 

(K) baş i' rind i? 
(S) baş i? 
(D) ri ri nd C? 

baş im: 
(K) baş im, rind im 
(S) baş im 
(D) ez ri nda 

azcw: baxçewancilixi: 
(K) azeb, keça azeb, keça xorr (ı (K) baxçewani 

xama bazdan: 
(S) kiçi azeb (K) ı- bazdan, govend girrin, 2-

revln 
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(S) ı- hclperln, bazdan, 2- rakirdi n 

(D) ı- vazdayine, vazdayiş, 2-

reınayiş 

(F) r-wazi kirdin 

bazdan kişandin: 
(K) govenel girtin, govenel kişand in 

bazdan kutandin: 
(K) govenel girtin, elilan kirin, 

bazdan 
(S) hclpcrin, elilan 

(D) govenel giraren 

hazin: 

bi: 

biç ik: 

biçkc: 

b ila: 

(K) ı- bazin, 2- bazine niga 
(S) ı- bazin, z-baznc 
(D) ı-bazin, z-bazik 

(K) be (be nan) 

(S) be 
(D) be 

(K) biçuk, piçuk, h u ri k, hür 

(S) piçuk, çikolc, wurd 
(D) werdi 
(H) wurd 

(K) biç(ık, hür, hurik 
(S) piçük, çikolc, wird 

(D) werdi 
(H) wurd 

(K) bila, bira 
(S) ba 

(D) wa, bi ra 
bira: b. "bila" 
b irak: 

(K) bi rak, heval, dosr 

(S) birader, dosr 
(D) birak 

(F) bira, birader 

(H) bera, beray 

birang: 
(K) bira, birang, birak 

(S) bira 
(D) bira, birar 

(F) bira 
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(H) beray 

birangcm: 
(K) biraye min 
(S) birakem 

(D) birayc mi 

(F) birageın 
(H) beray min 

birangi tl: 

biratl: 

(K) birari, birangiri 

(S) birayeri 
(D) biraki, biraycy 

(F) birayi 
(H) berayi 

(K) birari, birayi, birakd, birald 

(S) biraycri 
(D) biraki, biraycy 

(F) birayı 
(H) bcrayi 

birazc: 
(K) birazc, birazi, biraza 
(S) biraza 
(D) bim,,, birar.ıa 

birdin: 

birin: 

bist: 

hive: 

(K) birin 
(S) birdin 
(D) berdcne, herdiş 

(F) birdin 
(H) berdcne, berdey 

(K) birin 
(S) birin 
(D) dirber, kul, birin 
(F) birin 
(H) birin 

(K) bisr 
(S) bisr 
(D) visr 

(F) bisr 
(H) bis (r) 

(K) bi (bivejin: jinebi) 

(S) bewe 
(D) viya (bivejin: ceniya viyay) 
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bivejin: 
(K) jincbi 
(S) bewcjin 

(D) ccniya viyay 
bivemerd: 

(K) merebi 

(S) bewc piyaw 
bi diran: 

(K) be di ran, be dindan 
(S) be dan 

(D) be dindan 
(F) be dan 
(H) be dedan 

bi nan: 
(K) be nan 
(S) be nan 

(D) be nan, be non 
(F) be nan 
(H) be nan 

bi pi'ırt: 

bo: 

bo: 

horin: 

bo ro: 

bi'ık: 

(K) be ptırr 
(S) pe pirç, be plırr 
(D) be purr 

(K) wcre, be 
(S) wcre, be 
(D) be 
(F) bere 

(K) bo, bcr bi 
(S) bo 

(D) ver(?) 

(K) (biwerin): wcrin, ben 
(S) ben 

(K) wcre, be 
(S) werc, 

(D) be 

(F) bere 

(K) buk, bwik 

(S) bük 

(D) veyve 
(F) erlıs ('), buk 

(H) wcwi, wcywe 

bulxur: 

ca: 

cacilc 

can: 

(K) bulxur, savar 

(S) sawer 

(D) bilxur, sawar(?) 

(K) ca, de, hela, tcw, he , hina 
(S) da, ca 

(D) hcla 

(K) bcnişt, qanik, qajik, dım, 
(S) bineşr, cacik, çeqc 
(D) bcnişt, qaniki 

(K) can, gan, 
(S) gyan/giyan, 
(D) gan, 
(F) can, gyan 
(H) gyan 

Caniman: Gtındeki Şexbiziniyan (bi ser 
Kuluye ve ye) 

cay: 

ca yi n: 

cenet: 

cift: 

(K) de, careke, ca, edi, hela 
(S) de, ca,sa, carek 

(K) cüyin, cü d n, ct"ın, 

(S) cu yi n, 
(D) cawriş 

(K) ccnncr, ci net, buhuşr 
(S) buhuşr, cenet 

(K) cor/clır 
(S) CU( 

(D) cit, ci ri, ci tc 
(F) cifr/xut 
(H) hirc 

ciftkar: 
(K) cotkar/cotyar/clıryar/cotar 
(S) cotyar, clıtyar, cürbendc 
(D) cirer 

(F) xurkar, cifrkar 

(H) biryar 
cift kirdin: 

(K) cot kirin 
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ciger: 

dwan: 

(S) cılt kirdin, cot kiridin 
(D) citi kerdiş, ci te kerdiş, ci re 

kerdene 
(F) xut kirdin, cifr kirdin 
(H) h it kerdey, hit Imden(?) 

(K) ciger, ceger, kezeb 
(S) cerg, ceger? 
(D) ciger 
(F) ceger 
(H) cchcr 

(K) nivln, d, cih, dh, 
(S) cege, niwen u ban, 
(D) ca 
(H) cage 

cotkar: b. ciftkar 
cucig: 

(K) çlıçik, cucclik 
(S) md, cucile 
(D) çuçik, çuçike 
(F) çiçik 
(H) cikele 

cucigl: 

culux: 

ça?: 

çal: 

çalaw: 

(K) çlıçikck 
(S) beçtı 

(K) culuq, 'clclo, şam i, hull, coqcoq 
(S) ınirişki hindl, qclcmlıne, buqle 
(D) huli, 'cl'clo 
(F) buqelemCın 
(H) clişiş 

(K) çi ye' 

(K) çahl, çal 
(S) çal 
(D) çal 

(K) çalav, bir, çal, çahl, 
(S) çalaw, 
(D) çal 

çaranig: 
(K) çarig (di zayi ne de çar zarok bi 

hev re ani n) 
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çare: 

çare: 

çax: 

çay: 

çayir: 

çe m: 

çen: 

(K) çare, hel 
(S) çare 

(K) çarik, çarika seri, şahr, 
(S) çaroke, 
(D) çarik 

(K) çax, wexr, dem, gav, 
(S) dem, wext, kar, çax, sat, 
(D) çax, wext, dem 

(K) çay 
(S) ça, çay 
(D) çay 
(F) çay 
(H) çay 

(K) çayir 
(S) lewerge 

(K) çem/ro/robar 
(S) ze/çem/çom, rubar 
(D) rlılro, lay, dere, çem 
(F) çem 
(H) dere 

(K) çend, çen 
(S) çend, 
(D) çen, çend 

çenge: 

çerd: 

çerm: 

çe w: 

(K) çene, çenge, çen, çenik, lam, 
erzen, crzing 

(S) çene, çenege 
(D) çcnik, çene, çenge 
(F) zinc, zinç 
(H) zinc, çenake 

(K) çerçi 

(K) çerm, post, kevel, 
(S) çcrm, pest, 
(D) çerın, çcrme 

(K) çav/çehv 
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çcw: 

çavi) 
çi: 

çi: 

çi!: 

çi pik: 

çir:in: 

(S) çaw, çawe 
(D) çim/çem 
(F) çew/çem 
(H) çem 

(K) çavi (çaviyek xani, xaniyeki du 

(K) çi 
(S) çi, çi 
(H) çi, çi 

(K) çlı, 
(S) çCı, royişt, 

(D) şi 

(K) çi i, çel, 
(S) çi i, 
(D) çawres, 
(F) çil 
(H) çel, çil 

(K) dilop, dirop, çilk 
(S) dilop 
(D) dilop, dilap, çi lke 
(F) dilop, çel k 

(K) ı-qirin, çirin, 2-stran (diçiri: 
distirc, sırana dibejc) 

çi kari dikc: 
(K) çi kari diki 

çi qcr: 
(K) çi qas 

çi men: 

çiyin: 

çoçik: 

(K) çimen 

(K) çCıyin, çCın, çlındin, 
(S) çlın, royişrin, 
(D) şiyaycne, şiyayiş 

(K) çoçik/hesk, çemçik 
(S) esk lı, awgerdan 

(D) çemçik/çcmçc, kondcz 
(F) qeliıx 
(H) kowciz 

çu (çuw): 
(K) çov, ço, çu 
(S) kutek, tela, lis 
(D) çuyc, çuwe, çlı 

çun (çün): 
(K) çawan, çawa, çi to, çile, çerre, 
(S) çon, çilon, 
(D) senin, senl, senCwa 

çunke: 
(K) çunki, çimki 
(S) çunke 
(D) çimke, çim ka, çim ki 

çun C?: 
(K) çawan i, çawa yi, çi to yi, çerre 

yi, çi lo yi? 
(S) çon i' 
(D) senin C' 

çwar-çwar: 

çwar: 

(K) çar çar, 
(S) çwar çwar, 
(D) çar çar, çehar çehar 

(K) çar, çwar 
(S) çwar, çar 
(D) çar, çihar 
(F) çwar 
(H) çwar 

da (da wiçim): 

da: 

daha: 

d ai n: 

dal ik: 

(K) de, e, wc (de biçim), 
(S) de 
(D) do 

(K) da, de, de( da were, de were) 
(S) de 

(K) h in, he, hcj, hina 
(S) heşra 

(K) dain, dayin, dan 
(S) dayin 
(D) daycnc 
(H) dan 

(K) dayik, de, dade, yade, daki', 

cyyC 
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(S) dayik, dak, da ye 
(D) ma, may, mar, da, dayk, dadi 
(F) dalig 
(H) eelcia 

dalpirilc 
(K) da pir, dapirk, pire, pirik 
(S) dapir 
(D) dapireki, da pir 

dan: b. dain 
dan le ... :(daııı le erewe: min li crebe da, min li 

erebe xisr) 
(K) le dan, le gelibin 

dan le saz: 

dar: 

(K) li saze dan, li saze xisrin 

(K) dar 
(S) dar, dirext 
(D) dar 
(F) dar 
(H) drext 

dari emrfr: 
(K) dara hirmiyc 
(S) dari hcrme 
(D) mirayeri 
(F) dari ermid 
(H) drexre mi ro/hem ro 

dare m: 
(K) dara min 
(S) darckcm, dirextckcın 
(D) dare min 
(F) daregem 
(H) drextegem (') 

dari vi: 
(K) dara biyc, bi 
(S) dari bi 
(D) viyale 

Daxlcrbaşi: Gtındeki Şcxbiziniyan 

day: b. ray (jc re, ji bo wc) 

de: 

de: 

(K) gund/dih 
(S) de 
(D) dcw/dcwe/do 
(F) diyeke/qurn 
(H) dega 

ıüne) 

(D) tede 

de: 
(K) de (de wcrc) 

de: 
(K) di, di. .. dc 

dcgcli xu man: 
(K) gunden me 
(S) deyekani xoınan 
(D) dcwi ma(?) 

dehide: 
(K) deh 
(S) de 
(D) des 
(F) dch 
(H) de 

dclgirtin: b. clgirtin 
dem: 

deng: 

(K) dev 
(S) dem, dew 
(D) fek 
(F) dem 
(H) dem, dew 

(K) deng 
(S) deng 
(D) veng 
(F) deng 
(H) deng 

den gs iz: 

dcr: 

derge; 

deri: 

(K) bcdeng 
(S) bcdcng 
(D) beveng 
(F) bideng 
(H) bedeng 

(K) der 

(K) deri, dergch 
(S) dergc, derga 

(K) deri 
(S) dcrgc, derga 
(D) bcr 
(H) ber 

(K) re de (güşr de niye: goşr te de derin: 
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(K) ed!, !d!, !da 
(S) !tir 
(D) edi 
(H) !ter(?) 

de merdan: 
(K) deh meriv, deh peya, deh mer 
(S) de piyaw, de mirov 
(D) des merd, des peye 
(F) diye piyag, diye merd 
(H) deh mirdeki, deh piyaki 

derkeftin: 
(K) derketin, derkeftin 

derman: 
(K) derman, 
(S) derman 
(D) dan1 
(F) derman 
(H) dar, 

derxistin: 

dest: 
(K) derxisrin 

(K) desr 
(S) desr 
(D) desr 
(F) des 
(H) des 

deyeman: 
(K) gunde me, dihe me, 
(S) deyekeman 
(D) dewa ma 
(F) deyegeınan, qeriyegeman 
(H) dega erne 

de bine ... : 
(K) di bine ... 

destiyela: 
(K) rabü, helsa 

dey: b. deng 
deyik: 

(K) gundik 
de to boro: 

(K) de tu were 
di: 

(K) paş, du, dlıv, pey 
diçiri: 

(K) diqire 

dişki: 

(K) dişke 
digerdim: 

(K) digeriyanı 
diherim: 

dil: 

dil gel: 

dil o: 

din: 

di ran: 

dirij: 

(K) diherim 

(K) dil 
(S) dil 
(D) zerre 
(F)dil 

(K) di lan (je dilgel: ji e dilan) 

(K) dilo 

(K) din, ya din, diger 

(K) diran, didan, dindan, 
(S) didan, dan, 
(D) dindan, didan, 
(H) dedan 

(K) direj 
dirik: 

(K) dirik 
diri le saze: 

(K) li saze dixe, dicle li saze 
(S) le saz deda 

di sa: 
(K) d!sa, disan, dis 
(S) d!san 

divindiri: 
(K) disekine, diwesre, radiwesre 

diwan-diwan: 
(K) dudo dudo, dudu dudu, 

diwanig: 
(K) cewi, corik 

diwayjike: 
(K) daveje, daveke, davejke 

diwu~nCwu: 

(K) dibü-nebu (hcbu nınebu) 
dixaşi: 

(K) dixaşe 
dixwikc: 
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(K) dixwe 
diyam: 

diyan: 

(K) tem(dem) 
(S) dem 
(F) cyem 

(K) ten, den 
di yer: 

(K) 'esir 
diyin: 

(K) diyin/ditin 
diyin ii vitin newe yelc 

(K) diri n u gotin nabe yek 
d aş are: 

(K) vedişerc 
daşeg: 

dar: 

(K) doşeg. şdt, şelte, binrax 

(K) dor, doruber, dewruber 
(D) dor 

dar ii legel: 

du-si: 

du: 

(K) li derdore, li dargele 
(D) dormare 

(K) du-se 
(S) du-sc 
(D) didi-hirc, di-hire 
(F) du-sc 

(K) du, du, didu, duddu, dido, 
dudo, dudi 

(S) dü 
(D) di, didi 
(F)du, du 
(H), du, du 

du (dü): 
(K) paş, du, düv, pey 

duye (düye): 
(K) dü, dawi, dumahi, paş 

duz (dwiz/düz): 
(K) rast, düz 

dwanzdiyan: 
(K) dozdeyan, dwanzdeyan 

dweı (dör): 
(K) keç, keçik, dot 
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(S) kiç 
(D) keynek, kena 
(F) dwct(döt) 
(H) kinaçe 

dwetap: 
(K) do tma m, dotap, keçap 

dwete ap: b. dwctap 
dwetem (dötem): 

(K) keça min, data min 
(S) kiçeke, kiçi min 
(D)keyna mi 
(F) kiçi min 
(H) kenaçcm 

dwetgelit: 
(K) keçcn te 
(S) kişekanit 
(D) keync to 

dwet vayandin: 
(K) kcç revandin 

dwiz!Lx (düzlix) 

e ger: 

clatin: 

(K)rasr, deşr 

(K) cger, ger, hcg, heger, hck, heke 
(S) ger 

(K) hilarin 
elgirtayne wc bante: 

(K) me hilgirra banre 
elgirtin: 

(K) hclgirrin, h ilginin 
(S) hclgirrin 

clistin: 
(K) rabun/hclsan, hilbün 
(S) hclsan? 
(D) werLiş 
(H) wurzcy 

clxericandin: 
(K) xcricandin, derbaskirin 

emir: 
(K) emir, ferman 

emir da we teyrgel: 
(K) emir da (bi) teyran 

cmrlı: 

(K) hirmi/hermc/hcrmo 
(S) herme 
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en d: 

b er 

engur: 

ercwe: 

e ro: 

eşyar: 

(D) miroy 

(F) ermid/ermlıd 
(H) miro/heınro 

(K) hind, nik, cem, ba, bal, lay, 

(S) kin, lay 

(D) kişt 

(K) tiri 
(S) tire 

(D) engur 
(F) engwir (engür) 
(H) henguri 

(K) erebe, otomobil 

(K) here, biçe 
(S) biro, biço 

(K) hişyar, huşyar, 
heşyar, şiyar, şuyar 

eşyarwin: 

ew: 

(K) hişyarblın 
(S) huşyarblın 

(D) heşyar biyayene 

(K)ew 
(S) ew 
(D)o, ay 

cwana: b. cwanc 
ewane: 

c wc: 

ewi: 

(K) cw, wan, ewan, ewana, wana 

(K) ew, ewe 

(K) ew, wl/wC, ewi/cwC, 
(F) ya, ew 

cwsanik: 
(K) çirok/xcbroşk/xavrlşok, 

xemişok, çirçirok, çirvanok 
(S) çirok/ınetelok 

(D) esraneki/sanik 
(F) ınetcl 

ewsanikem de çal: 

(K) çiroka min di çale de 

eyane: 
(K) evana 

eye: 
(K) ev, eve 

eye ça?: 
(K) eve çi ye' 

(K) e din 

e çiwara: 
(K) e çara 

e diwanige: 
(K) eduduyan 

e ke: 
(K) e ku 

e ki: b. e ke 
Cre: 

(K) vir, vere, vira 

e ser: 
(K) e seri, e peşi 

e serig: 
(K) e seri 

e siya: 
(K) esisya 

e siyanige: 

feqir: 

fina: 

fire: 

(K) e siseyan 

(K) feqir 

(K) pencere 

(K) pir, gelek, zaf 
(S) fire, zor 

(D) zav/gelcki/pir 
(F) fire/firiye 

(H) fire 

fire xwe;; wl: 
(K) pir xweş bu 
(S) zor xoş blı 
(D)zaf weş bi 

(F) fire xoş bu 

fırotin: 

(K) firotin 

(S) firoştin 
firtige: 

(K) firotiye 
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gal: 

gam: 

(K) "gayan"(gelek ga) 

(K) gav, hengav/hingav 
(S) hcngaw 
(D) gam/gami 
(F) gam 
(H) hcngame 

gam kirdin: 
(K) gav kirin 

gav: 
(K) gav, wexr 

gawan: 
(K) gavan 

gel: (suffıksa pirhejmare "an") 
(K) -an, -in, -en 

gewrc: 
(K) mezin, gir, girs, zil 
(S) gcwrc, pir 
(D) pil/xişn/gird/girs 
(F) gcp/gewrc 
(H) gewre, zil 

gewrem: 
(K) mczin im, mezine min 

gi: 
(K) giş, gişr, hem u 

gişt: 

(K) gişr, giş 
giştiman: 

(K) me hem uyan, em gişk 

gir: 
(K) gir, mir 

giran: 
(K) giran 

girdi ver: 
(K) dorlıber, çarmedor 

girdiverc: 
(K) dorubere wc 

girfan: 

giri: 

girin: 

(K) bcrı, bcrik, ceb 
(S) girf.1n 

(K) giri 

(K) girin 

(S) girin, giıyan 
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(F) girin 
girtan din: 

(K) girrin 

girtige: 
(K) girriye 

girtin: 
(K) girrin 

giy: 
(K) giş 

giy serxoş win: 
(K) em giş serxoş bu n 

gogctme: 

gord: 

(K) mozqirrik, gogcm 

(K) n ik, cem, hind, ba, bal, ber 
(S)kin, lay 
(D)kişr 

gordit: 
(K) cem re, nik re, hi nda re, li ba 

re 
(S) le ni k ro, le lar, 

gorembe: 
(K) nebarek (mina dir1ya ye, 
kulilken we zer in) 

govend: 
(K) govend 

govend kcşan: 
(K) (wan) govend kişandin 

govend kcşayin: 
(K) me govend kişand 

govend kişandin: 
(K) govend girrin, govend 
kişandin, bazdan 

gu (gü): 

gilşt: 

gune: 

(K) glı 
(S)glı 

(D)gi 

(K) goşr 
(S) goşr 
(D)goşr 

(F) gCışr 
(H) goşr 

(K) gune, guneh, rawan 
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gune niye: 
(K) gune ninc, ne gune ye 

gılnig: 

(K) günl, gwini, goni 

gup: 
(K) gep 

gurani: 
(K) siuan/dürik 

(S) gorani 
(D) deyiri 

(F) gurani/mer/bcr 
(H) gurani 

gurani çiri: 
(K) srra, srran gor 

(S) gorani wur 
(H) gurani çirtı 

gurani çirin: 
(K) srran gorin, srran 
(S)gorani wurin 

gurani diçiri: 

gurg: 

(K) srranan dibcjc 

(K) gur 
(S) gurg 
(D) vcrg 
(F) gurg 
(H) werg 

gwe (gö): 
(K) go/guh 
(S) gwc(gö) 

(D) goş 
(F) guş 
(H) goş/gos 

gwe (gö) dirine: 
(K) guh d idi ne 

gwe (gö) wc seri dayn: 

(K) me guhdari bi kira, me guh 
bi ser da, mc guh bidaya ser 

gwch(göh): 

hak: 

(K) guh, go 
(S)gwe 

(D)goş 

(K) hek 

(S) helkc 

(D) hak 

(F) xa 
(H) hele 

hamri: 
(K) hevre 
(S)hawre 

hamriyel: 
(K) "hevreyan" 

(S) hawreyan 

hamsc: 
(K) ciran 

(S) hawser 

hamriyeli xwc: 
(K) hevrcyen xwe 

(S) hawrCyckanl, lıawrCyani xo 
hate kuştin: 

(K) har kuşrio 
(S) kujra 

hatige: 
(K) hariye 
(S) hariwc 

hatigim: 

hatin: 

(K) ez ha rime 

(K) lıarin 
(S) harin 
(F) lıarin 

Haymana: Qezayeke Ankaraye ye ku 

piraniya ŞCxbiziniyan li wir dijin. 
heft: 

hefta: 

hefte: 

(K) )ıefr, heft 
(S) hewr 
(D)hewr 

(F) hefr 
(H)hefr 

(K) hcfrc 

(S) hcwra 
(D) hewray 

(F) hcfra 
(H) hefra 

(K) hcfte 

heftey ve rj eye: 
(K) lıefreya bere 
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heşt: 

heşta: 

(K) heşt, heyşt 
(S)heşt 

(D)heşt 

(F)heşt 

(H)heşt 

(K) beşte/heyşte 
(S) heşta 

(D) heştay 

(F) heşta 
(H) heşta 

heldigiri: 
(K) hildigre 
(S)heldegre 

helgirtin: 
(K) hilgirtin, birin 
(S) helgircin 

hen ek: 
(K) henek, yari, laqirdi 
(S) galte, yari 

henike: 
(K) binek 
(S) hendek 

henikyan: 

her: 

herke: 

(K) hinekan, hinek ji wan 

(K) her (her kes, her tim) 
(S) her 

(K) herku, hcrku 

her sal: 

h esp: 

hest: 

(K) her sal 

(K) hesp 
(S) esp 
(D) esror . 
(F) esp 

(H) esp 

(K) heye 

hestin: 

h eta: 
(K) beyin, hcbun 

(K) heta, ta 

(S) ta 
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heta ke: 

hewa: 
(K) ta ku, heta ku 

(K) hewa 

(D) hewa 

hewaman: 
(K) hewa me 
(S) hewake man, hewaman 

(D)heway ma 
(F) hewaman 

heway: 

hewi: 

hewi: 

(K) hcwa we 
(S) heway 

(K) heblı 
(S) heblı 

(K) binek, hebeki, piçek 
hewsanik: b. ewsanik 
Heyvedanli: Eşireke Şcxbiziniyan 
hel: 

(K) hcl, ali, teref 

hel man: 

h C ran: 

(K) hela me, aliye. me 
(S) layman, !aman 

(K) heran 
herin: b. heran 
hezar: 

(K) hezar, hiz.1r, hezar 

hiştiyan: 

(K) wl ew hiştin(?) 

h in: 
(K) ewk, çik, tişt, filan bevan, h in 

hin dişi: 

ho lik: 

(K) fılanlkes dibeje, ewko dibeje, 

çiko dibeje, hi n dibeje 

(K) ı-lıelin, hellın, z-holik 

(S) helane 
(F) !ane 

(H) liyani 

ho! win: 
(K) ho! bu n, to! bun, gendiri n 

Horasanli: Eşireke Şexbiziniyan 
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hfış: 

huştir: 

huli: 

hurç: 

hılre: 

(K) h iş, huş, heş 

(K) hcşrir, deve 

(S) wuşrir 

(F) usrir, şirir, şurir 
(H) wuşrir 

(K) cahni, cani, ca' ni 

(K) birç/burç/herç 
(S) wurç/bers/birs 
(D) beş/hes 
(F) xirs 

(H) beşe 

(K) odeyeke xuslısi ji bo 
mCvanan c, ji xCnl cihC ye, mCvanxane 

ijni: 
(K) wnc, nine 

ijniye: 

inar: 
(K) runcye, nine 

(K) binar/henar 
(S) hcnar 
(D) binari/henar 
(F) enar 
(H) benar 

inare: b. inar 
i: (1 xware: ve xwarC, vC jCrC) 

(K) ev, ve 

ka: 

ide: 

im e: 

(K) veca 

(K) vir, vira, hirC, vCderC 
(S) ere 

(D)riya 

(K) cm, me 
(S) eme 

(D)ma 

(F) ime 
imcxuman: 

(K) em bi xwe 

(S)cmc xoman 

insan: 
(K) Insan, insan, 'insan 

insangel: 
(K) insanan/insanCn/insanin 

insangeli man: 

ira: 

ir e: 

ireme: 

(K) insancn me 

(K) vir, vi ra 

(S) ere 

(K) vir, vi ra 
(S) cra, ere 

(K) nuha ji, nuha, niba, nika, 

nuka, ani ka, an u ka 
(S) esra 

(D) nika 

iwarig: 
(K) evar, evare 

(S)eware 

:i:warige: 

iwe: 

iznaq: 

(K) ve evare 

(K) we, h tın, ingo, win 
(S) ewc 

(D) şima, si ma 
(F) iwe 

(K) besri, hesrtı 
(S) esk 
(F) siqan 

(H) çe!e, peşe 
i xware: 

(K) vC xwarC, vC jCrC 
je diseni: 

je: 

je: 

jejıl: 

(K) je distine, je digre 

(K) je, ji wi/we 

(K) ji 
(S) le 
(F) jc 
(H) ce 

(K) jijo, juji, jlıji, jijo 
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jc ruy cwc: 

jl: 

jin: 

(K) ji ruyc wc 

(K) jl 

(K) jin/plrek 
(S) jin 
(D) ccnı/cinl 
(F) jin 
(H) jenl 

jincgcl: 
(K) jinan 
(S) jinekan, jinan 
(D) ceniyan 

Jirdikıyanlı: Eşlreke Şcxbizinlyan 
ka: 

(K) ka, kani' 
(S) kwa 

kanig: 
(K) argfın, tifık, kuçik, ocax(di 

Kurmanc de di maneya "ocaxa" komir (ı 
hwd. de "kan" tc bi kar anin. ) 
kar: 

(K) kar 
karker: 

(K) karkir, karkcr 
ka d.irikcm: 

(K) ka diri ka min 
kar ijniyc: 

(K) kar tu neye 
kc: 

(K) çi 
kc: 

(K) ka (saman) 
kc çax: 

(K) çi çax 
kc: 

(K) ku, ku, ko, ki, gi, kc 
kcçax: 

(K) çaxa ku, wcxta ku, gava ku 
kefe!: 

(K) hustu, sttl, sro, husruyC 
beştire 

keftin: 
(K) ketin 
(S) kewrin 
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k ek: 

kekc: 

keko: 

(D) kewtene 
(F) keftin 
(H)kcftey 

(K) kek 
(S) kak 
(D)keke 
(H)kak 

(K) kekc 
(S) kaka 
(D)kekc 
(F) kaka 
(H)kaka 

(K) keko 
(S) kaka, kakc 
(D)kcke, kcko 
(F)kaka 
(H)kaka 

kclcşir: 

keleba 

k el ek: 

(K) dik, dikil, dikel, keleşcr, 

(S) kelcbab, keleşcr 
(F) keleşcr 
(H) keleşer 

(K) kelek, petex, qawin, qoml, 
gundor 
kelepçe: 

kem: 
(K) kelepçe 

(K) kem, bindik 
(S) kem 
(D) kilm 
(F) kem 

kemçik: 
(K) kevçı/kevçik 
(S) kcwçik 
(D) kcwçik/koçik 
(F) kemçik/qaşux 
(H) çemçe 

kenan din: 
(K) kenandin 
(S) pekenandin 
(D) huwnayenc 
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