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Ji Blrnebüne 

XwendevanCn birCz, ev bejmara bi 

derengi ket. Ez li ser navC redaksiyonC ji 

we, xwendevanen dilevan lCborinC 

di>.wazim, ji ber ku sebebabi derengi ket 

binek ji, ji her karCn min yen şexsi bU. 

Ev bejmar divC di havinC de derkcta. Ji 

ber ku dereng ma, mc cv bejmar wek 

bejmara havin ü payize bi nav kir. 

Ji me ra heta niha pir namCn 

A\vendevanan haline. Htm e hinekji wan 

narnan di ve hejmarC deji bibinin. Dilin, 

rexne, pCşniyar, serbilindi ü kCfxweşi di 

hemü name ü telefonCn ku ji me ra ten 

de hene. RexneyCn ku tene kirin; bi 

desb::istina kovan~~. naveroka nivisan ü 

tCkiliyen kovan~ bi xwcndevana re ne. 

Em wek redaksiyana kovan~ van hemü 

dilinan di cih de dibinin ü pe kefxweş in 

ku insanen me dixwazin hin tişten 

berbiçav ü baş ben kirin. Ji ber wC ji di 

civina Birnchüne ya gişti ya isal de ji bo 

ku kare kovare hin baş ı::ı bi rekı::ıpek bC 

meşandin li ser avakirina weqifeke biryar 

hat stendin. Em di we baweriye de ne, ku 

ev kare kovare dive bi profesyoneli bH 

meşandin. Karen kolektifi, dema imkan 

je ra neyen peyda kirin pişti demeke 

nameşe. Fedekaıi di destpeka her karl de 

pewist e. Be fedekari ti kar bi ser 

nakevin. lk dcma ew fedekariya dUr ı::ı 

direj berdewam ke U je ra imkan peyda 

nebin ku derbas! profesyonaliye be, de 

A'WC bi A'We dawiya kare :>.."we bine. Ji ber 

ve yeke ji avakirina weqfe de kare me ber 

bi profesyonali bibe ü em e bi hev ra di 

daxwazen xwe yen ji bo peşerojC de bi 

serkevin. 

Di ve hejmare de h ün e disa nameyen 

A'\vendevanan bL'\.'winin. Vahid Duran bi 

na ve Duyemin civina giştl. ya salane ya 

Bimebüne, li ser civina gişti ya i sal ku li 

bajare Kölnedi 27-2Se Gulane çebübü 

bi ferehi sekiniye. Nivisa >..wc bi çend 

wCneyen ji civinC ve xemilandiye. Hese 

C üçe yek ji van mezinCn me bü ku di 

wexta xwe de bilürvaneki şareze bü. 

11şte ku bo me pir balkeş e ev e; ku di sala 

19601 de di radyoya TRTe ya Tirkiye de 

klasiken ji aliye me J.casetek arnade 

kiriye. Hese Çü çe ji çavkaniya I-l erne Zer. 

Mem Xciikan di we hejmare ele daye 

nasandin. Ji bo minji balkeşiyek ev bü; 

dema M em Xciikan wCneyCn H esC ÇüçC 

ji min re şand, hevalC ku wCne da ınin, 

ne eli7..ani ku ev kese li kCleka H esC Çü çe 

ki ye. Min dit ku cv bave min e. 

Bi navC Koma kurden Anataliye U 

BimebUn U rola we, gotara ku eli civina 

gişti ya isalde li ser nave reelaksiyonC hat 

xwendin h ün C ji qelema Nuh Ateş 

bLxwinin. 

Hasan Hannanci [I-lese male Ele) yek 

Ji wan kurden Anatoliya Navin bU ku di 

nav xebata siyasi ya kurd de wek 

insaneki ?..ana, kurelpenver ü humanist 

hem li welat ü hem ji li Almanya ye elihat 

naskirin. Mixabin di demeka zü ji nav 

me bar kir ü çü ser heqiya A'\ve. Em li vir 

11 ser na ve redeksiyana kovare ji malhata 

Hesen re diben; sere we sax be. Xwede 

sebrekC bi we de, H esen e her di dile me 

de biji. YusufPolatli ser jiyana H esen bi 

nave Hasan Hannanci (Hese male Ele) 

dürüdirCj bi kureli nivisiye. 

Disa di quncika bi navC Yörelerimizi 

tanıyalım de li ser kurden YunaxC bi tirki, 

Kenan ü Muzaffer bi nave Yunak Kürtleri 

nivisek balkCş U infarınatıf bi nexşa 

Yunaxe arnade kirin. Desten wan sax ıl 

qelema wan xurt be. Nuh Ateş bi navC 

Bedele Ken hekateke bi zarava reşüya 

nivisiye, hün C bi kCf:hweşi bixwinin. 
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Zivinge-3 bi sernivisa Diya min il 

mirina bave min biraninen Musa An ter bi 

wergera kurdi berdewam e. M. Bayrak bi 

semivisa Çarinji hCla SarizC-2 kilamen 

folk.loıik yen ve hereme berhev kiriye. 

Mustafa Selimoğ;lu bi na ve "SessiZlik

ten Gelen Ses"' nivisek bi tirki, li ser 

herhemen Yusuf Yeşilöz ku bi zimane 

Alınani derketine nivisiye. BirCz Mustcfa 

li ser niqteyeka baş ü giring sekiniye ü 

hcrwiha naveroka herhemen Yusuf 

Yeşilöz bi kurti daye. 

YusufYeşilöz bi navC Bi dergisiibiina 

Guldü serpehatiye k nivisiye, bi heviya ku 

hün dC bi kefx"\veşi bixwinin. 

Vahit Duran bi bcrpirse komela 

spore, Hemeye Celiki re roportajek bi 

tirki kiıiye. Tişten Hemoye Celika dibeje. 

di ve li ser bit seklnandin. Em ji komela 

spore ü Hemeye Celika re serkeftinC 

dixwazin. 

Nivisek bi na ve Swedi il kurd, rastha

tinen bi sedsalan ji aliye rojnemevana 

swedi, Karin Lewander ve bi wergera 

Değerli okurlarımız, 

Seyidxan Anter bi kurdi heye. Karin 

Lewander li ser kiteba Rahat Alakom (im 

bi swCdi, di destpCka sala isal de bi 

swCdi derketibü) disekine ü giringiya 

pewendiyen swedı il kurdan di nav hezar 

sali de bi naveroka kitCbe dide naskirin. 

D isa metelokCn ji navçeya Anataliye 

ji aliye Temeli Bayrak ü M. Ş. Dag ve 

hatine berhevkirin. Lütfü Karacadağ bi 

nave 'Terk etmedi sevdan beni" li ser 

Ahmed Arif ü şiiren wi bi tirki nivisiye. 

Lekeliner Rahat Alakom li ser çar 

maltaten kurd ü tCkiliyen wan, bi nave 

Kartlar, Beyazıtlar, ÇamlibeUer ve 

Dumanlar bi tirki lekolinek balkeş bi 

wene arnade kiriye. NCçirvan Qilori bi 

sernivisa Kiyneki w Tenci bi dimili 

çirokeke li aliye Aksara ye nivisiye. 

Meme Hilkeciki bi Ferhenga Hilke

eikl (Dımılice-Türkçe Sözlük) ev hejmara 

dewlemend kiriyc. 

Birninin di xer ü xweşiyC de. 

BlrnebGn ilk sayısından bu güne değin yoğun bir okuyucu tepkisi ile karşı karşıya kaldı. 

Bir iki istisna hariç tepkilerin hemen hepsi olumlu ve yayın ıarzımızı doğru bulan, 

destekleyen içeriktc oldu. Bu bizleri son dcreec mutlu ederken ne kadar anlamlı bir uğraş 

verdiğimizin de ayırdına her defasında yeniden vamıaya vesile oluyor. 

Bizlere gelen mektup, faks, e-mail gibi iletileri elden geldiğince okuyucu mektupları 

köşesinde yayınlıyoruz. Bunda amacımız, okur kitlemizin duygu ve düşüncelerini, 

dağıldığı alanlan gözler önüne sererken bu mütevazi tepkiyi teşvik etmektir. Bununla bir

likte bu sevindirici olayı sizlerle paylaşmak istemeınizdir. 

Ne varki sizlerden bir iki ricamız olacak. Gelen iletilerde bazen bizlerin de doğru 

bulduğu öneriler var. Okuyucumuz bizlerle ilişki kurmadığından öneriler havada kalıyor. 

Bu dunımda birdeğişiklikle olmuyor(Ömek ODTÜ'den gelen mektup). Diğer yanda hemen 

her ileti de bazı yazılarının olduğunu bahs eden okuyucu bu yazılarını bir türlü zahmet edip 

bizlere göndenniyor. Birde, bizleri sürekli öven sözlere teşekkürler ama yerine bölgesinden 

bir nğii, Jıik.:iye, at.1sözferivs. derlenip gönderilsc aslında daha çok sevincceğiz. Ama biz 

yine de iletilerini li beklediğimizi belirıelim. 

iJ? etla/;,,'[';t<m 
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Hese ÇOçe 
(1915-1990) 

J i Kulu ye ji gundc Tüvçançali (Omeranli)ye ye. Na ve wi ye resmi 

Hasan Mercan c. Di 1915an de li f,'lıtıde Tıvşançaliye ji dayik 

huye. Di 1942an de ji her daweyeke araziye ceza le hat birrin 

u li hcpisxaneya Zonguldake raza. Li lıepisxaneye li dezgehen "kaput 

bezi" kar kiriye. Pişti ku ji Iıepisxancye derkdikeve wan dezgehan 

line gunde Omeranlıye t1 dest bi vi kari dikc. Pişti demeke disa 

verligere kare bavükalan; cotkariye. \Vexta ku li ser xermanan kar 

dike deste wi dikeve ber patoze, seqet dimine. 

Biliirvane lıeri bi nav t1 denge hererne hü. Her çcndi seqet ma ji 

le di sa ji dev ji h iliıra xwe her ncda. Bi destc xwe ye jebüyi di sa ji xweş 
li biliirc dixist. 

Di 1960an de ji bo THTye [Dezgcha Hadyo t1 Televizyona 

Turkiyeyc] ji klasiken hercrııa me (Qami§e Qul, Ema Herne u hwd.) 

kasetek arııade kir. 
Di 1990i de wefat kir. 

Çavkani: Hcmc Zer 
Foto: Ji arşiva Merıı Xciikan 
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Ji BirnebOne re! 

Ez bawer im, dawiya meha gulanC li 
Almanyayc Birnehônc binek civin saz 

ki ri n. Beri ku civin pek hen, min xwest 

ku derbeqe wan civinan de binek 

agabiyan dest hixim. Ku me ji, ji vir fikr 

ü daxwazcn xwe diyar hikirana. Le, 

mixabin ew daxwaza min pek nebat. 

Diyar e ku ev kemasiyeke me ye. 
Dive tckili ü pcwendiyen me -di 

navbera yen Ewrupa ü yen li vir- bin 
xurttir bin. Ez hawer im, cw kCmasi ji 
di civinan de bate niqaş kirin. 

Ni ha, cm li hCviya encamCn civina 

ne. Jixwc bune wan biryaren ku 

hatine girtin, di hejınara hC de eşkerc 
bikin. Ji bo peşeroje çi hızim e ku betc 
kirin? Ji ho wan çi tcvdir ü xehat 

divCn? Ji bili wana, bawer im, li ser 

pirsgirCka bclavkirina kovarC, pirsa 
zirnan (EınC zirnaneki çawa fı li gori 

kijan pivanan hikarbinin?), kare 

redaksiyonc ü kembôna kesen pispor 
di vi wari de, li Turkiye ü li welet tişten 

ku bikarilıe lıete kirin di peşerojc de 
hatc rawcstan. 

Min ji naçzanc fikr ü xeyalckc min 
bcbiı. !-levi dikir ku cw ji hibe 

mijareke wan civinan. Ew ji, vekirina 

saziyeke çandi ji aliye kurden 

Anatoliya Navin ve. Ev hCviyeke min 

e. Dcrfet ô iıııkancn me teri ve yekc 
dikin an nakin ez bi dorfircbi nizanim. 

Ancax, li vir hc\','cedariya sazi lı 

platformeke wisa beye. (Ji bo ve ycke 

ji hajarCn mc, ya beri mimklln, bi 

dilina min Enqcre ye.) 
Ez lımver im ji aliye wc ve ji kifş ô 

diyar c, ku kovar keri binek tiştan ji 

6 OOııelıilıı 11. H av in ü payiza 2000an 

naye. Lazİm e ku, xwendevan platfor

meke li ser çan d, zirnan fı hunera xwe 

bibine. Di saziyeke bi vi rengi de 

xebatCn li ser perwerdehiya ziman, li 

ser muzika kurdi~ li ser zargotina 

kurdi, li ser edebiyat ô hunera kurdi 

dikare betc kirin. 
Ü bi vi awayi kare li ser mile yen 

Ewrupa ji siviktir bi be. Kovareke bin 

baş ü hin peşkctitir ji dcrkeve hole. 

Tişten din ji dikare be gotin, le 
bawer im, C\\' raınan bes in ku h un iı 

xwcndcvan li ser ve yeke ji hinek 

biramin iı seri xwe pC hiCşinin. 

Bi heviya jiyaneke ronitir, 
silav ü hurmet! 

Mistefaye Eşxane 

BlrnebOnciyen Delali 

Gava ku di hejmara nehan a Birne

biınC de, ez pCrgi karİkatura hcrga 

paşfn hatim~ coş ü heyccaneke 

bChempa dil iı hinavC min wcrgirt! Ev 

çi hi hostayi hatilıü di yar kirin! Fikr ü 
ew ziman çi bi hostayi hatilıu diyar 

kirin! Min hiç berbemckc hi vi rengi 

iı bi vi nirxi neditibiı! 

Em ji bircz Bekir Darı re çiqas 

spas hikin, bawcr hikin kCm e! Hezar 
cari spas ku birez B. Dan cm ji hunera 

xwc ya hi rfıınct bCpar nehiştine!!! 

Birez B. Darı bawcr lıike te hi 

zinıanô xwe Fı em h ini zimanC kurdi 

kirin! Ev zimanô xweşik ü rewan, ev 

!ikr, hi ya min zütirin katc de dcst hi 

roınannivisinc ji hike! Wclleh tc bi ka-
www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



ri biji qehirine Mehmed Uzun ii !-!elim 
Yiisiv ji bikuji! 

Di nav hunera xwe de ditin ii 
"mesaj" en di ci de ji diyar dike, ji bo 
xwendevanen mina min i reben! Bi 
karikatureke bedew reya rastin şani me 
dide ku, eme çawa bibin miyeke spi! 

Ger ez dev ji henek (ı rnenekan 
berdim ii bi kurti fikr (ı daxwaza xwe 
eşkcre bikim, czC van gotinan bCjim: 

Berez B. Dari tika ü rica dikim (bi 
wc ji naminim li her te diqcrim), ji 
niha ii pe ve, bi roket an rnekikeke 
NASA ye bige Marse ii li wir bi mizalı 
ü karikature mijül be! (Ez bawcrim tu 
ye min bibexşini! Ez berx ii miya te! 
Ketirne tor ü bexte te!) 

* Miyek Belek 
De bejc ka rniya belek çi bike? Li 

gori rexneyen te yen hcja, rniyen 
belek de çawa tcvbigcrin! 

Mistefaye Eşxane 

Silav ji hemCı Xebatkaren 
BTrnebCıne re! 
Ez kurdc Anatalya Navin im ii li 
Sivisre (İsviçre) dijim. Henıli hevalen 
li Sivisreyc dijin dikanİn Birnchüne ji 
bejmara 2an helani lıcjmara Ilan ji 
min bixwazin. Ez dikarİm bi poste ji 
wc re bişinim. 

Serkeftin bo me hemiya ne. 
Bi xatire wc. 

Hamit 1 SivTsre 

Silav Cı hurmet ji redaksiyana 
"BTrnebCıne"ra 

Hcjmarcn kovara wc ketin dcstc 
min. Ez pC gclek kCfx,vaş hUm. Di 
kovan'!. wc da pir malumaten hCja U 

giranbiha hebiin. Ez bawerim ku 
binek ji wan miqalan we kerhati bin 
ji bona lckolincn derheq folklor, 
CtnologiaC, dirok fı zimam~ kurdi. 

Deste we xweş. 

Prof. Dr. Cem e Cem 

Xebatkaren bTrnebCıne ra 
serketlin dixwazim 
Hem u hejmarcn wc dile mc hcmüyan 
xweş kiriye. Ez ji Kurdeki Anatolya 
Navin ji gundc Kclhescn im. Di 
dcrbarC xchatC wc de ji wc ra carekC 

din serkeftin dixwazim. Himinin di xcr 
ü xweşiyC de. 

NOro CanbegT /SivTsre 

Silaven ge rm ji we ra ! 
Di kareki de dcstpck, tiştiki pir ı,>iran 
e, we xurt destpckir. Le pewist e, ku 
h un vi kare xwe sirf peş da bin. Tiştek 
ez dixwazim hibejim ev e: Dirok 
tiştcki pir giran c. Le peşeroj li wc 
girantir c. Ez mecbUr im diroka xwe 
nas bikim, ji ber ku ez bikarim jiyana 
xwc rast çCbikim. Çand li nav mc pir 

k cm e ü ji b cr ve ycke ji, i ro em li go ra 
demC pir kcvn manc. PCwist e, Cdi em 

tiştCn nfı çCbikin. 
Şiir, klam, roman, govcnd va 

tiştana mecbür em pcşve bin. Din e tu 
car li h ez nckiriyc ü me ji tim gotiye 
"ha pez U naxirC me hewin, e w hes e." 
İro cm dilıinin Kurden me hatine 
Ewrupc ü niha ji li vir dilıcjin; "ba 
pcre me hcwin tiştcn din fcrq nakin." 
En\ farq nake, wcxta sibC gedCn t.c 

ralıfın saygi nedan te (ı büni hippi, 
zaten fcrq nake! ... 
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Eger iro tiştek bi me lazime, 
xwendina zarakan e. Ji ber tunebune 
wc nex\', .. end~ lC iro imkan hene, 

bihelin ba zariye we bixwinin. Li 
Ewrlıpc imkan pir in. Bermedin! Ba 
zaryC wc jiyana xwe bi t.iştCn neri nd re 
xinıv nckin. 

Zarokcn xwe bi xwendin bidin. Di 
jiyanC de pCş hikevin. 

Li qfısirC min mesmekin, min serC 
wc Cşand. SilavCn gerınİ ji wc ra rC 
dikim. 

Hojcn baş, tim yen wc bin. 

N OrT 

Ez Kurdeki Konya- Yunakc me. Ez 
wc piroz dikim fı serkeftin<~ dixwazim. 

Muhammed Agit 

Avusralyadan Selamlar ! 
Hojbaş Havalnooooo !!!! 
Bizler, Avustralya'dan İç Anadalulu 
bir kürt aile olarak derginize abone 
olmak istiyoruz. Amacımız hem 
derginize katkı sınımak hem de kendi 
gerçekliğimizi tanımak istememizdir. 
Derginin satış ücretini ve posta mas
raflarını bize bildirirseniz memnun 
oluruz. 

Emine ve Zafer 1 Avustralya 

Değerli arkadaşlar ! 
Mayıs ayında Köln şehrinde genel bir 
toplantı yaptığınızı öğrenmiş bulunu
yorum. İzine gelen bir yakın akrabaın 
katılmış. O anlattı biraz. Toplantının 
gayet olumlu geçtiğini ve bir vakıf 
kurma kararının alındığını söyledi. 
Dergiyle bu akrabam sayesinde 

8 blınebiin 11, H avi n O payiza2000an 

tanışınama karşın ilk sayınızdan beri 
okuyar takip ediyorum. Beğendiğimi 

ve mutlu olduğumu belirtmeme gerek 
yok. 

Ben kararı alınan vakıfia ilişkili bir 
iki şey söylernek istiyorum. Oldukça 
zor, ama insanlarımızın şu anki konu
muna son derece uygun bir oluşum 
vakıf. Bu fikri gündeme getirmeniz ve 
öncülük etmenizi saygıya değer bir 
olay olarak görüyorum. Orta Anado
lu Kürtleri olarak realiterniz, sosyal 
konumumuz böylesi bir vakfın ilgi 
alanı için çok uygun. Vakıf bir an 
önce kurulmalıdır. İlk üyelerden 
birisi olacağıını şimdiden dekiare 
ederim. Gerek maddi gerekse manevi 
desteğim sizlerle olacaktır. Vakfın 
görevleri ve ilgilencccği alanlar 
üzerine somut öncrileriın olacak onu 
da bir dahaki mektubuma bırakırken 
en içten selamlarımı iletiyorum. 

MiçTmala Mihe/Ankara 

Ben bütün Kürt halkına selamlarımı 
gönderiyorum ve BirnciHill çalışan
larına başarılar diliyorum. 

Fevzi Demir/ Frankfurt 

Ger derfetcn wc lıebin di Medya Tv' 
de ji mclıekc careke lıiıı programan li 
ser Kurden Anatoliya navin çckin, bi 
muzik, bi tlf., bi solılıetaıı lıwd! 

Hesen Gündogan 

Sevgili BTrnebQn redaksiyonu 
İlk sayınızın üzerinden üç yılın 
geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İlk 
sayınız henüz yeni clime geçti. Bir 
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arkadaşım bir kaç sayınızı verdi. 
İçerik ve tarz olarak çok bcğendiğimi 
söylemeliyim. Özellikle yayınladığınız 
tarihi belgeler konusunda sizleri 
kutlumak istiyorum. 

Bir konuda sizleri eleştirmeme izin 

verin. Derginizi bulmak Karun 
hazinelerini bulmaktan daha zor. 
Orta Anadolu Kürtlerinin yoğun 
yaşadığı Kopenhag'da yaşıyor olmama 
rağmen dergini~de -daha doğrusu 
dergimizle- üç yıl sonra tanıştım. 

Ülkede yaşıyanlar bu zorlukları nasıl 
aşıyor acaba ? 

Dergimizin gelişimi ve güçlenmesi 
için her türlü yardıma hazırım. Bazı 
yazılanın var sizlere göndereceğim. 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Saygılarımla. 

RebenT Celika/ Kopenhag 

Merhaba, Sevgili bTrnebun 
redaksiyonu çalışanları, 
Sizlere yazmak ve sizlerle kucak
laşmak istedim. Dergiyi Türkiye'den 
takip edebiliyorum. Ankara'daki satış 
büronuzdan dergi yi alıyorum. Okuyor 
ve çevremdeki bazı arkadaşlara bahs 
ediyorum. 

Sizleri biraz eleştirınek istiyorum. 
İnternet sayfaııız iyi değil. Bu konuya 
daha fazla itina göstermeniz mümkün 
değil mi? Bir de derginin içeriğine 
ilişkin bazı eksikliklere değinmek 
istiyorum fakat olanaklarınızı iyi 
bilmediğim için fazla birşeylerin 
söylenınesini de doğru bulmuyorum. 

Bölgemizde halk arasında kabul 
görmüş, halka mal olmuş insanlarımız, 

yaşlılarımız var. Neden onlarla 
röportajlar yaparak tarihsel ve kültürel 

değederimizi belgelemiyoruz ? Neden 
yöremizde akademik yapı içerisinde 
olan insanlara gidilmiyor ? Bir önerim 
var. Derginin bir sayısının yayınlan

masını durdurun ve bu parayla 
bölgede Sosyolojik çalışma yapan bir 
araştırmacıya finans kaynağı yaratın. 
Bu çalışma çok yaralı olur kanı
sındayım. Bölgede çalışma yapacak 
her araştırmacı için insanlarırruz kucak 

açacak, onu sahipleneceklerdir. Buda 
işlerin kolaylığını sağlayacaktır. 

Sevgi ve selamlar. 

ODTÜ'den bir okuyucu 
Ankara 

Merhaba Dostlar ! 
Her internet sayfamza uğradığımda 
halen "Hazırlık aşamasında" yazıyor. 
Ya! Ne zaman bitecek bu hazırlık aşa
ması? Orta Anadolu Kürtlerinin sanal 
bir dünya üzerinde ortak bir yerle
rinin olması çok güzel olacak ama bi
raz çabuk ya! Çok aceleciyim biliyo
rum. Fakat bir an önce arkadaşlara 
tavsiye etmek istiyorum. Özellikle 
Kürdistanlı arkadaşlara. Çünki onlar 
Orta Anadolu Kürtlerini tam olarak 
tanımıyorlar. Bize ait bir sitenin 
olduğuna inanmak istemiyorlar. 
Neyse bizde böylelikle kendi içimizde 
ne kadar güçlü bir bağ olduğunu, hiç 
bir zaman kendi kimliğini inkar 
etmeyecek güçte bir kişilik kazanı
mının olduğunu gösterehilcceğiz. Bu 
yüzden çok mutluyum. Biraz acele 
etmenizi istiyorum. 
Sevgiler saygılar. 

Oğuz Berk 
Viyana 
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Duyemln civlna giştl ya 
salane ya BlrnebOne 

VahitDuran 
vahit@birnebun.com 

Duycmin civina gişti ya salane ya 
Birnebune di navbera 27-28 e 

Gulane de, disa li Elınanyayc, li bajarc 
Kölnc hale lidarxistin. Aleqedariya ji 
bo ve civin a ku wC her sal were çCki

rin, wekc par disa zcde bu. 
Beşdar, ji hili istisnakeki, hem u ji 

Kurden Anatoliya Navin, en li wclatcn 
cur hi cur en Ewrupa hclawhuyi pek 
hat. Ve care Mcrn Xclikan e ku hi 
hclbest u nivisen xwc piştgirikckc 
mczin da ye kovare, ji welet hat u tevli 
civine bu (Ev bu yer a ku beşdar cxis
tin nava hesten cur bi cur de, bi 
dilxwcşi ha te peşwazi kirin. Em di wc 
hawcriyc de ne ku hune dilinen M em 
Xalikan en di dcrharc civinc de bi 
balkCşiyck c mczin bixwinin). 

Redaksiyana Birnebune ji bo baş 
dcrhasbuna civine peşhaziriyen 

herfereh çckirilıun. Di despeke de 
kesen ku di derbarô bi gişti civak a 
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herCmC serCn X\\'C Cşandi, Cn di kovan~ 

de nivisa dinivisinin, şexsiyetCn ku 
kovare bela dikin halin vexwandin. 
Vexwandcr bi terzeke ku em hin 
nehfıyi beşdari civinC bfın. KesCn 

nekarin beşdar hihin ji, mazuretCn xwe 

bi awayek niviski u devki ragihandin. 
Civin ji her ku di dawiya lıcftiyc de 

hate lidarxistin, du rojan berdewam 
kir. Sala derlıaslıuyi çi ji cara yekern 
bu ku beşdar tevli civinek, bi wi awayi 
dilılın u çi ji her tengasiya wext, li ser 
hinek lıabetan lıerferehi nchatilılı 
rawestan. Ji her wc sederne lıinck 
lıalıet bi awayeke lıerferef halin rojeve. 

PCşiya cm bikevin nava van ha

lıetan de, çiına Birnebu n'! Di destpeke 
de di dcrlıare pevajoya dcrketina 
kovarC de, desteka madi U manc\vİ, 

ditinen di derlıare ci vaka lıereııH; y<;n 
crdnigari, çandi, civaki u alıari de 
axaftina vekirine lıate ki ri n. Beşılaran 
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ku car caran bi 
pirs U şirovCn xwe 
tcvli gotubejaıı 

dibun, bi pirsa; 
gelo he em dika
rin çi bikiıı'? Di
xwastin çarçewe 
were berfireh 
kiriıı. 

Çi di derbare 
iradeya derxistiııa 
Birnebuııe de be 
u çi ji rastiya ci
vak a Kurden 
Anatoliya ııaviıı iı 

bi rexistinek e ku karibe pcdiviycıı wc 
civakc bi demdircji li ser milcıı xwc 
bigir, ji hela bcşdaran de bi berfirehi 
hale gotiıbej kirin. Bi taybeli li ser 
t:,rirint,riya şikcstin U hi hevlıdu nekirina 
pirsgirCkCn mina ziman, çand iı hwd. 
iı bi sazibuneke ku karibe bikc iı 

mirovCn hcrCmC pCwcndiyan fı 

pişgiriyc bi hcviıdu re çebikin, hate 
rawestan . .li lıela pirani ya bcşdaran ve 
hale pejirandin ku hcwldan ji bo weq
fek c bi nasnameyek huquqi werin 
dayiıı. Da ku ev pirsgirek bi rcya WC 
wcqfC \\'erin çare
serkirin. Ji bo saz
kiriııa weqfc ko
ınisyoııck ji bo 
peşxebate iı lekoli
ne hale çekiriıı. 

Hamana ku cv ko
misyona ji çar kc
san pek te xebaten 
xwe hi redaksiyana 
kovarC re himeşi
nin hale pcjiraııdiıı. 

I-linck ji beşdarCn civina Köln& 

Civin cvari bi kokteyle iı bi peşen
geha nünerC redaksiyana kovan:~, 
hunermend, Bekir Dan hale 
bcrdewam kiriıı. 

Di roja duwemiıı de li ser qaden 
ku weqf li ser bisekine, kar u w e çawa 
were sazkirin hate raweslandiıı. Ji bo 
weqfe komileyek ji çar kesan hat 
hilbijartin. Ev komite de ji bo ava
kirina weqfe haziriyen peşiye bike. 
Civin pişti xwarina nivro bi xatir ji hev 
xwestinC xilas bU. 

Ji elvina Köln e 
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Toplantıdan izlenimlerim: 
Birııcbun'un Köln 'deki 2.yıllık toplantısı için gelen davctiyeyi 
alınca çok heyacanlanmıştım. Haksız da dcğildim. Üç yıldır 
Orta Anadolu Kürtlerinin kültür, sanat ve tarihini araştırmak 
üzere üç-beş arkadaşın çabaları ile yayın hayatına başlayan 
Birııebun hiç emeklerneden 10. sayısını okuyucuya ulaştırma 
başarısını elde etmişti. 

Aynı dergide beraber yazdığınıız arkadaşları daha yakından 
tanımak, sorunlarımızı ve görcvleriınizi tartışmak, gerçekliği
ınizi gözümle görmek beni heyecanlandırmıştı. 

Bana göre Birııebun'un omuzlarındaki yük artıyordu. Orta 
Anadolu Kürtleri söz konusu olduğunda insanların aklına 
Birııcbun geliyordu. Med ve ~Icdya TV bu üç yıl içerisinde 
Orta Anadolu Kürtleri üzerine iki proğraın yaptı. Her iki 
proğrama da birnchtın redaksiyonundan konuşmacılar 
çağrılmıştı. Bu ve buna benzeyen nedenlerden dolayı bana 
göre Birnebfın bir atılını yapmak durumundaydı. 

Aslında bu yoğunluktaki toplantılara alışık birisiyim. Bu 
kadar düzeyli, bu kadar birbirine saygılı, görevinin bilincinde 
olan meseleleri birbirine karıştırmadan kültürel ve siyasal 
çalışma yapan, net görüşler ortaya koyan az insan gördünı. 

Her oturumda bir katılımcının görüş beyan etmesi ve hiç 
kimsenin yüksek sesle konuşmaması beni çok mutlu etti. 
Oturum aralarında ve geceleri yapılan tartışına ve kulisler 
toplantıyı çok renklendirdi. Beko'nun o kıvrak zekası ilc 
ürettiği eleştirel espirileri, Vehbi'nin kedisi Gundi ile ilgili 
sohbetlcri, Şixo'nun Karcadağ fıkraları, son geeeki Kokteyl ve 
sonrası kulisler, her köşeden yükselen ıııeınelekcte hasret 
türküleri, geleecktc Birııcbun çalışınası içerisinde görmeyi 
umut ettiğimiz bcbcklerimiz; Zine, Bcrzan, Miran, Tamo, Bekir, 
Hamo, Barış'ın koridorlardaki bağrışınaları, koşuşmaları 
unutamayacağım güzclliklcrdi. 

Hcdaksiyon tarafından son oturumu idare etme görevi 
verilen K ide Sultan 'ın konuşmayı yeni öğrenen bebeğin 
konuşması kadar güzel olan Kürtçesi toplantıya ayrı bir hava 
kattı. 

Anlayacağınız içim heyecan ve coşku dolu. Toplantıdan 
ayrılarnı yorum. Birnebun 'un 2. sayısında bir okur mektubunda 
" Xas bi Me " diyordu. 

Bende aynen "Xas bi Me" diyorum. 
MemXelikan 
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işte bu 
toplantıda 

Bfrnebün 
redaksiyonu, 
yazarları, 

dağıtırncıları ve 
çalışkan 

taraftarları ile 
birlikte önüne 
koydukları ilkeleri 
laiki ile yerine 
getirebilmek için 
Vakıfkurma 

kararını alarak bu 
işte ne kadar 
güvenli adımlarla 
yürüdüğünü 

ortaya koydu. 

Her birisi değişik 
siyasi organizasyon 
ve geleneklerden 
gelen bu insanlar 
sanki eskiden beri 
hepyanyana 
olmuş demokratik 
bir aile yapısı 
segiliyorlardı. Bu 
Kürtlerin bu güne 
kadar pek 
beceremedikleri 
bir güzellikiL www.a
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KOMA KURDEN ANATOLIYE, 
BTRNEBÜN 0 ROLA WE 

Kefşkirina civateke ku ji blrbCıyl 

H l'r\ DCII 0 l'i~H, IVEXT\ KC QAL\ 

Kurden Anatoliya Navin 
diwô, civatcke nenas U jibir

bôyi dihata her çavan. Zanina derhc
qa wana da pir hendik wü. 

Li dervayl cografya Kurdistan&, li 

Anatoliya Na vi n ji Kurd hcnc. Ko ma 
Kurden Anatoliye zlıva da ye, ku li ve 
dcrC bi ci fı war e, xwediya herd U 

mulk c. 
Qasi ku cm lıuro dizanin. Di 

hundurC sinorCn mczinbajarCn 
Anatoliya Navin da (Enqcrc, Konya, 
Kırşchır, Aksaray, Yozgat, Çorum, 
Amasya, 'lokat, Sivas, Kayseri, Kasta
monu lı yd.) bi scdan gund ü piçük
lıajaren Kurda lıcnc. (Li Enqere 102, 
li Konyc 75, li Kırşehire 52, li 
Aksarayc 39, li dorlıcra sinoren 
Yozgaı-'lokaı-Amasye 4·1, li Kayseriye 
23 ı,>-ıınden Kurda hcnc.) 

Nufusa Kurden Anaıoliye, ji scdi 
sed naye zanin. Le bi tcxmin cw ji 
milyoneki zedctir e. Kurdc Anatoliye 
bi se zaraveyen Kurdi dengdikin 
(Kurmanci, Şcxlıizinki, Dimilki). Ew 
ji axze din da jilıi sc lıirra lılınc; 
Hen efi, Şafi ü Alcwi ne. Kurd, kom bi 
koııı, di her sazkirina Cumhuriycta 
Tirkiyc, qasi 200an hin zcdc salbere 
hatine Anaıoliya Na vi n. E w gch bi dile 
xwe, geh bi zora fermanC padşahCn 

Osmaniya li V<~ ınintiqC ciwarbône. 

Wcxta ku hatinc, cw cşir lı qelıilc lılınc. 
Bi dchan cşir ü qclıilc ji her dcren 
KurdistanC vcqctine hatine van 
ciwaran. (Canbegi, ŞCxhizini, Reşi, 

Mikaili, Ruta, Zirki, Tcrki, Siduni, 
Qilori, Doykan, Motikan, Şcxlıili, 
Bilki, Hecilıi, Atmana, Baziki, Milli, 
Bcrcketi, Mifki, Oxçi, Pisi, Sewidi, 
Cutki, Xeliki, Oıııeri, Sefki, Celki, 
Nasırı, ... ) 

Dcrheqe Kurden Anaıoliye da 
zanina me hin keııı c. Ya hcyi ji bi 
devki ye. TiştCn bi nivisi iı li gora 
qcydcycn ilmi helani diih ii per qc 
tunebün. 

Çcnd gcrok ii lekolinvanc ecnelıi 
hen tişt ni visine evqas. Ji 'vana, lazİm 
c ku mcri Perrole Frcnsi bi nav lıikc. 
Wi li ser Kurden dorlıera Haymane, 
zedcyi sed sal bere, tiştcn xwcş 
nivisiyc. 

Ji Kurdan bi xwc, xcyri çend 
Istisna, kesl tu tişt nenivislye. M. Emin 

Zeki, di kitCwa xwc ya bi navC, 

"Kurdistan Tarihi" de, 75 sala bere, 
cih daye hen ci ô naven eşiren Kurd 
yen li Anatoliya Navin. 

Yck ji, Curikiye re lımeti (Osman 
Alabay) ye. Ew istisnaki hi nav ü deng 
c. Wi hi salan ii be wcstiya pir niınô
neycn folklora Kurden hcla Yunak ii 
Heymane bcrhevkiriyc ü nivisayc. 
Me di peliken her bejmara Birııelıünc 
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da, şiin da herhemen wi. Curiki sala 

çiiyi ınİr, çii rehınete. 
Çi şexis, çi parti ii rexİstine Kurda, 

hctani van salen çiiyi, hay ji Kurden 
Aııatoliye ncbiiıı. Kurde Aııatoliye bi 
xwc ji hewCs nekirine, ku tarix U 

kultura xwe der-

Aııatoliye destpekir. Li ser teklifa hen 
hevalan, xasıne ya Dr. Mikaili, hirek 
Kurden Anatoliye sala 1993an li 
Elınanye, li hajare Kolne koınbüne ser 
h cv. (Bekir D., Dr. Mikaili, Necati S., Ali 

C., Huseyin K., Nuh A.) 
Arnane ew bU, 

xin ıneydaııc, lıi

nivisin, nasbikin ü 

bidiıı nasin. 
Pir& wana di

pirsin, tcwCn, ''Kal 
ü pirCn me çima fı 
kinge hatine Ana
toliya Navin?" yan 
ji, ''Eger Kurdistan 
xelas biwe, erne 
çir biwin?" Le 
wexte ku dor te 
cewaba van pir
san, kes xwe na
eşine, nade her 
kar ii hcwldanan. 
Ronakbir, xwenda 

Siyaset ji her civate u 
mileti ra lazim e, be 
w e nabe. Le ne şert e, 
ku meri we teke nav 

ku ew him hevii
du nasbikin, him 
ji li ser hal ii 
hckata Kurden 
Anatoliye fikren 
xwe ji lıeviidu ra 
hiwen. Li dawiye, 
ew li ser hewce
dariya derxistina 
kovar an rojna
meycke lekolini ü 
Kulturi hemfikir 
büv .. ,iin. LC ne xCr, 

di pretike da tu 
gav nchatİn avCtin. 

her kari. Durxistina 
we, ji kar u xebaten 
zimani, kulturi, ji 
projeyen civaki, sivil 
u demokratik bi 
kertir e. 

ii siyasetmedaren 
Kurden Anatoliye pir in ii di nav 
xebata siyasi da ne. Meri dikane hiwe, 
wana diir fikri ye, le her xwe nediye. 

Di destpeka sala 1990i da ew di xwe 
da liviyan. Misal, sala 1992an, di hen 
rojname ii kovaren Kurdi da, (Azadi, 
Özf,>iir Gündem, Deng, Ciidi, Jiyana Nii, 
... ) çcnd ıniqale ü lekolin derhcqa 
Kurden Aııatoliya Navin da neşirhiin. 
Di eyne sale da, du kitewen piçiik 
halin weşandin. Kitewa Gabar çiyan 
"Tarihte Kürt Sürgiinleri" ii ya Nuh 
Ateş "İç Anadolu Kürtleri". Di van 
salana da pirsa Kurden Aııatoliye kete 
rojeva siyaset ii xebata Kurda, xasme ya 
Kurden Anatoliye. Dema xwenasine, 

legerin ii lekoline ji bo Kurden 
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Di eyne sale da, li 
welat, li K. ye ji 
civinek çebii. 

Komikek Kurd di ve civine da li ser 
pirsa Kurden Aııatoliye dan ii standin 
ii xwastin ku weşaneke derbixin. 

DERKETINA BIRNEBÜNE 

Sala 1996 an Heci E. daxiiyaniyek di 
rojnama Özgür Politikaye de da 
weşandin. Teda dihate gotin, ku 
kovarek bi nave Birnebiin de 
derkeve, ew li re ye. Di dexiiyaniye da, 
na ve Mehmet 13., Fatin K., Nuh A., w eki 
niviskare kovan', hatibiin nişandan. 

İnsiyatifa Heci li cih ii bi ker bii, le 
spontan, ve haziri ü bi kcmasi wU. Ne 
redaksiyonek hewii, ne pere, ne ji 
plan ii program. 
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Heci dil hewü ku kovare li 
Stembole (Tirkiye) lıide weşandine. 
Wext derlıasbü, le Birnebün derneket. 
Xüya bü, ku şerten derxistina 
Birnchüne li Stembole tunebün. Sala 
1996an civinek li ser teklifa Dr. Mikaili 
li lıajare Duis-

Almanye be weşandin. Hejınara 

Birnchüne a sifte di Zivistana sala 
1997an da li bajare Wetzler {Elmanya) 
hate wcşandin. 

Pey derxistina hejmara sifte, Ali Ç. 
ü Seyfoye A. Ui Swede) ü Bekir D. 

{Elmanye) ji teve 
burge çebü. 
{Mehmet B., 
Heci E., Sultan 
D., Dr. Mikaili, 
Nurşen K., Vahit 
D., Nuh A., 
Huseyin K.) Di 
ve civine da qe
rar ha te dayiıı, ku 
ew de Birnchüne 
bi hev ra derxin. 

Di tarixa çapamaniya 
Kurdi da, çireya pir 
kovaren Kurdi zı1 

vemiriye. Yek sebeb 
tim ew bu, ku Kurd li 

redaksiyonc bün. Ji 
hejmara duduyan 
virda, Birnebün li 
Stockholme {Swed) 
derdikeve. 

En da men Re-
ciaksiyonc Nurşen 
K., S una D. ü H üse
yin K. demeke şün
da ji lıer sebelıen 
şexsi, xwe ji enda
metiya redaksiyonc 
kişandin. Le ew wc
ki hevale Birnchü
ne man. 

Disa, di dawi
ya sala 1996an 
da, li bajare Duis
burge {Elmanya) 
kombünek çebü. 
{Nurşen K., 

wana xwedi derne
ketine. Bi şor gotine 
ere, baş e, rind e, le 
wexta dor hatiye 
alikari ı1 xebate, xwe 
badane. 

Hatice Y., Suna D., Hüseyin K., Dr. 
Mikaili, Mehmet B., Nuh A., M malTer Ö., 
Haci E., Cahit D., ü yd .. ). 

Di ve civine da, redaksiyonek hale 
bijartin {Nurşen K., Suna D., Mehmet 
B., Heci E., Vahit D., Muzaffer Ö., Dr. 
Mikaili, Nuh A., Cahil D., Huseyin K.). 

Disa, di ve kombüne da, sewa 
derxistin, xerciyen Birnchüne pere 
halin berhevkirin: Dr. Mikaili 1000.
Merq, Hüseyin K. 500.-Merq, Nuh A. 
500.-Merq, Vahit D. 4.00.-Merq, Heci 
E. 100. Merq, Muzaffer Ö. 100.-Merq, 
Cahil D. 100.-Merq, Suna D. 100.
Merq). 

Redaksiyona Birnebüne, di civina 
xwe ya siftC da qerar da, ku birnebün li 

Ll HEMSER WENDABÜN Ü 
B1RNEBÜNE 

Kurden Anatoliye ji parek ji milete 
Kurd e. Pirs iı daxwazCn wana ji pir 

aliyan da weki yen hemü kurdan in. 
Videstxistina azadiya mili, serbestiya 
ziman, kultur ü huwiyeta kurdi miraze 
wana ye ji. Le ji hen aliyan da 
cüdatiyen w an j1 hene. Cografya w ana, 
ci ü herde ku cw Ic dijin, rewşa wana 
ya abori ü sosyal cüda ye. Lowma, 
lazİm e, ku van cudati U xasitiyCn wan 

ben zanin ü lıerçavkirine. Ew ben 
nivisandin ü tekevin nav beliken 
tarixa Kurda. 
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Kar U xebata BirnebünC, bi girani li ser 

van bcşCn jCrin in: 

• Cografya Kurden Anataliye 
• rnırix fı nufüsa wan 

• Ziman 

• Din u kultura wan 
• Huner u edebiyata wana ya 

devki u niviski, 
• Erf u edet u folklora wan, 
• Jiyana wana ya aboı·i, sosyal 
• '1CvgCra wana ya eşirtiyC dcrxc 

meydane. 
Derheqa van beşan da lekolina 

pekbin e, belge u resma biweşine. Her 
çiqas hin kemani hewe ji, di deh 
hejmarcn Birnebune da va kara haliye 
kirin u li ber çava ye. 

Komekc ku xwe nasnakc, tarixa 

xwe nizane, hay ji folklora xwe nebe, 
bi zimanC xwc nenivise U escran 
neafirine, wenda dibe, ji bir dibe. 
Birnebun li hemher wendabun u 
lıirbune derdikcve. 

ENSiKLOPEDiYA KURDEN ANATOUYE 

Birnebün berhema Kurden Anataliye 
ye. E w kovarcke demsali ye. Nivise wc 
bi kureli ü tirki ne. Deh hejmaren 
Birııebune bi fedakariya hevalen 
rcdaksiyonc, bi alikariya havalen ku 
wC helavdikin, bi nivis ü peran pişta 
wc digrin derketin. Yane va kar u 
xcbateke civati ye ü kolektif e. 

Di nameyen xwendavanan da ji tC 

xuyakirin, ku Kurden Anataliye ji 
derketina Birnebune razi ne. Ew wc 
weki neynuk dihesibinin u xwe tc da 
dibinin, pe wc şa u serbilind dibin. 

Ger meri deh hejmaren Birnchüne 
lıide serhcv ü cilt bike, ew diwe kita
weke ji hczar rüpeli. M eri dikane wc 

16 OOııelıi1ıı 11, Havin O payiza2000an 

weki ensiklopediya Kurden Anataliye 
bi nav bike. 

Di van deh hejmaran da, bi elehan 
nivisCn lekolini, bcrhevkari, werge

randi derheqa Kurden Anatoliye, tarix, 
etnografiya U kultura wana da hatine 

weşandine. Pir nimuneycn folklora 
Kurden Anataliye (çerok, kilam, 
gotin&n mezinan, listik, erf ü edet) di 
nav pclkCn wC da cih& xwc girtİn ı1 ji 
derben wendabiın ü birbune filitin. 

Cara sifte ye, ku di sa ya Birnebiıne 
da, bi dehan Kurden Anataliye bi xwc 
li ser tarix U kultura xwc ü bi zimanC 

xwe dinivisin. Va tiştcki pir bi ker ü bi 
qimet c. Meri pe serbilind dibe. 
Mixabin, bi zaraven an lehçeyen 
Ş&xhizinki fı Dimilki ni vis tunin an pir 

kCm in. 
Guman heye, ku ji Kurden Anato

liye ji ekaleke niviskaren Kureli 
derkeve. Piraniya niviskaren Kurda 
yCn bi nav U deng ji n av kar iı xebata 
çapemeniya Kurdi da dcrketine 
meydan& ü büne hoste 

Di gelek hejmaren Birnchüne da 
di quncC "Yörclerimizi tanıyalım" da 
pir ei ü warcn ku Kurd Ic dijin hatin 
nasandin. Lazim e, ku ev xcbata be 
kür kirin ü cihen weki Çorum, Kasta
monu, Sivas u.y.d. ji ben nasandinc. 

Kemani u ehtiyace Birnebünc ji 
pir in. Kar U xehata wC hin bi girani li 

ser qeyden amatariye dimeşin. Di 
ciheten teknik, belavkirin, abonekirin 
ü peran da ji kemani pir in. 

KULTURA XEBATEYA NÜ Ü DEMOQRATiK 

Karmenden redaksiyonc di destpeke 
da hevudu nasnedikirin yan ji hev u 
du ji diırva da diııasin. Fikrcn waııa 
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yen siyasi cüda cüda ye. Hen bi rexİsti
nen siyasi va girCdayi ne, hen bi sere 
xwe ne. Yani redaksiyana Birnchüne 
pirrengi ye. 

Karmenden Birnchüne heta niha 
imtihaneke rind dan. \Vana pekanin 
ku bi hevra kar lıikin, beyi ku hevüdu 
bieşinin ü neçe bikin. Wana qedr ü 
qimcla hcvüdu zanin. Lihevhatin, 
hevdu guhdarkirin, konsensus ditin ji 
xwc ra kirin prensib ü nehiştin ku 
siyascta partiti tCkeve navbera wan. 

Siyaset ji her civa te ü mileti ra lazİm 
e, be we nabc. Le ne şert c, ku meri wc 
tCkc nav her karİ. Dlirxistina wC, ji kar 

ü xchatCn zimani, kulturi, ji projeyen 

civaki, sivil U demokratik bi kCrtir c. 

Ronakbir ü xwendayen Kurda 
mecbur in, vC kultura xcbatC li xwc 

mar kin ü bikanin bi hev ra kar bi kin. 
]i ber ku ziman, kultur ı1 taı·ix ne mal e 
şcxis U partiya ne. Ew malCn civatC 

giştka ne. Lazim c, ku hCz fı huner 

bigehin hev, bilıin yck quwet. 

BELAVBÜN Ü HAY Jl HEVDU BÜYiN 

Kurden AnatoliyC çiqas hay ji hcvı1du henc'? 

Eleqe wana bi hev ra ı1 dayin ü 
standinen navhcra wana da kCm in. 

Di navbcra wana da sinorCn cşirti, 
qcbileti, mezhebi ü zimani (devok ı1 

lehçe) hin bi hukim in. Şer ü reqebete 
nav eşir iı qebilan ji hin ji kok da 
ranewüne. Li pir dera, xebat ü 
reqebcta li ser helbijartina mixtari ü 
belcdiya hin li gora qeyden eşirtl ü 
qebiletiye te kirin. 

]i esra bistüyckan ra, dewrana 
gilobalizmC tC gotin. Mina ku tC gotin, 
dunya edi biçiık büyc, büyc !,'Uildcki. 
Le her gundeki ji, xwe ji derva va 

vekiriye ü büye meheleke dunye. 
Mina ku berx ü mi li hevüdu dang 
dibin, li rlı dunyC rcng hi rcng şcxis, 
milet ü civat, ton bi ton kultur tevhev 
dibin. Li her welateki ji her mileti 
meri henc. 

Kurden Anatoliyc ji bir ü bela v
Inine. Di h u ndi re çel salen ku çü yi da, 
ji her gundcki, kurda kom bi kom 
barkirine, çü ne bajarCn mezi n ü 

welatcn Ewrüpaye. Li her welateki 
Ewrüpayc iro komcn Kurden Ana
toliye ji bicilıbüne. Ew li welatcn 
Ewrôpa jl li gora gund U eşirCn ku ew 

je veqetiyan bişfınbüne. Mesela; 
Orneri li Rııssclslıeirne (Elrnanya), 
Şexbizin li Alılen ı1 Wormse (Elman
ya), Xciiki li Wittene (Elmanya), 
Canbcg li Basel (Siwisra), Nasiri li 
Danrnerqe bişünbüne. 

Kurden Anatoliye li dervayi welat di 
şin ü şahiyan da, di dol ü dawelan da, di 
şev ii civinCn siyasi da tCn ha heviidu. 

Eleqa w an bi ve re ı1 ji van aliyan da bi 
h ev ra hey e. Le disa ji, ha li welat ha li 
dcrvayi welat, zanina wana derheqC 

xwc lı lıevdıı da hendik e. 
Birncbfın dikane wana nezke 

hevüdu bike ü bi lıevüdu binasinc. Ew 
dikane boyi wana bibe dezgeheki 
komunikasyon, daniıstandin ii 
kombüyine. 

GüTINA PAŞiYE 0 XEWNEPEŞEK 

Çel sali bere, wexta ku hin Kurden 
Anataliye nehatiwlın Ewrüpaye, ku yeki 
bi go ta, çel sali şün da, bire k Kurden me 
de li Ewrüpa kovareke derxin, yen dora 
wi dC higotana, va yi din bfıye, xewna 

diwine. Le va xewna iro büye rasti. Em 
schnC higChurin (ı herin pCşdemC. Em 
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biwen, em di sala 2010an da ne. 
Birnebiııı li welal dcrdikeve ii biiye 
kovareke hcfteyi. Ew bi awaki 
profesyonel derdikeve; xaniye wc ii bi 
dehan ni viskar U xebatkarCn wC hene. 

Li hen navçayen Kurden Anato
liye cnstiliiyen lekolini, dersxane 
zinıanhCwisinC hatine avakirinC. 

HunC niha biwCn wana xewn (ı 

xcyal in. Belkiji vcng be. Le jiyan be 
xewn U xeyal nabe U nameşe. Scwa 
ku xcwn ii xcyal bibin rasti, fcdakari, 
xcbat, dczgch ii sazi (kovar, komcl, 
weqif) lazim in. 

Mina ava zclal xay dikc, ku 
Birnclıiin ji me ra pir lazim e. Gere ku 
em li wC xwcdi dcrkevin, dcstC xwe bi 
ser ra higrin, ku cmrC wC dirCj biwc. 

Di larixa çapcmeniya Kurdi da, 
çireya pir kovaren Kuı·di ziı vemiriyc. 
Yck sebeb tim cw bii, ku Kurd li wana 
xwedi dernckctine. Bi şor goline ere, 
baş c, rind e, le wexta dor hatiye 
alikari ii xcbate, xwc lıadanc. 

Bi seri bakiri ne, bi şikcyct ii !oma, 
bi şirCt ü pCşniyarkirinC tenC tu iş fı 

kar namcşin. Dera ku, mcri xwc hide 
bcr kar ii bara, bi qelem, bi hez ii 
himcra xwc hikeve nav xebat U şuxilC. 

Kovara Birnebiin ji axza piıl iı pera n 
da xizan e. Ew ne xwediya buroyeke ye. 
Weki demirbaş, lcne mikineke wc ya 
fotografkişandine heye. 

Ji her hejmarckc Birnebiine l 000-
1200 hev çapdiwe. Xercireha her 
hcjmareke, 6000 Merq in. 

Ji her hejmare li welat iı Ewrupa 
tevhev 700 hcv le firotin iilıelavkirin. 
80 alıoneyen Birnebiine hcnc.Ji 
hatinen me yen ku ji firotin ü 

abonctiyC tCn, mesrcfC BirncbfııH~ 

dcrnakevc. 

18 bôııelıfuı 11, Havin ü payiza 2000an 

Hen heval hene, malavabin, xwediyc 
kargelımı in. Ew baxşi didin: (Mehmet Ö. 
2500.-Merq, Osman G. 2000.-Merq, 
Şevki Ö. her sal I 000.-Merq, Ali C. 
1000.-Merq, Ceıııal.C. 500.-Merq, E.Y.-
250 Merq, Mesut G. 100.-Merq, Vehbi Ö. 
200.-Merq, Mehmet G. SOO.-Mcrq, 
lhsan E. 300 Merq ) 

Hen hcval ji hene, jirek in 
Birnebiine difroşin ü lıelavdikin. (Li 
Frensa-Şevki Ö. 25 hev, Lütiü Ö. lS hcv, 
Li.Siwisra-Haıııil Ö. 100 hev, Behram A. 
20 h ev, Şevket B. 5 h ev, A. Doğan 5 h ev, 
Vehbi Ö. lO hev, Mustafa S. S hev, Yusuf 
Y. 5 hev, Li Holland- Neçirvan Q. 20 
h ev, Namdar Ç. lO h ev, Ro ni Y. 1 O h ev. 
Li Avuslurya-Vahit P. 25 lıev. Li 
Danemark-Komala Kultura Kurdi u 
Danimarki 3S lıev. Li Swed
Weöanxana Apee'e 100 lıev. Li Norweç 
Seyfi G. lO lıev. Li Elmanye Komalcn 
Komkare 80 hev, Şevket Ö. 8 lıev, 
'lahsin D. lS hev, Mehmet Ö. lS hev, 
'!em eli B. lO h ev, Xciikan Ş. lO h ev ii 
yd. Li Tirkiye-'loplum Kitabevi (Ankara) 
SO, Gül Kitalıevi (Kirşehir) lO, Medya 
Kilalıevi (İstanbul) lO hcv ten firotin.) 

Bclavkirin u firotina Birnclıunc, 
abone U xwendevan zCdckirin 

wezifcke mııhiııı e ii li her mc 
dawcstiye. 

H eva le iilıevalo, de tu ji, bi kujcki 
vi kare huwiyctnasin ü gerine bigre. 
Ttı ji tcve vC xaşxcbatC bi wc. TevC bi wc 
ku~ şewqa BirnebUnC h in gurlch bi wc! 

Avril 2000 

}erenot: 
Ev nirlsa ji aliye N. Ateş da di salcivina 
(27-28 Gıılmıe 2000) llinıebürıe da bi 
run:(~ redaksiyona Birrıel>ıirıi! wehi 

:reberdmı hat e pi!şkeşhirirı. 
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HASAN 
HARMAN Cl 
(HESE MALE ELE) 

Yusuf Polat 

Di nav kar ii bare siyasete de ji 
Kurden Konyaye, ye ku li 
Almanye bi nave Hesen te 

naskirin, ew rebere jir ii jehati di bisl 
saliya xwe de dest bi kare civaki kir. 
Dema ku ew li welat bii kare xwc di 
Partiya Gel ya Koruari (CHP) de 
donıkir. Di deslpeka 60an de te Al
manyaye. Ausburg, Wuppertal, Wester
w ald ii dawi li Frankfurte kar kir. Li 
wan deran, wi ji xwc re heval ii dost 
çedikirin. Piraniya Kurdan, bi taybeti 
yen Konyaye digihandin serhev; ruhe 
mirovatl, dosti, hevali, \VelatparCzi, 
şorxweşi ii delali dida wan. Tevhcv li 
xeribiye kefxweş dibiin. Di rojen teng 
de biranina welat ii kulen hesrcti sivik 
dikir, şev ii roj ji xweş dikir. 

Deme ku Hcscn li her davi barkir 
hale Frankfurt, li refen KOMKARe cih 
girt, mala wi biibii mala gel. Bi pirani ji 
bo pcnaberen Kurden ku nii hatibiin 
bajare Frankfurle qor bi qor li mala 
Hcscn diman. Hesen nanC xwe, pariye 
xwe yC xwarinC, cihC xwc ye razanC bi 
wan ve parvc dikir . .li heleke de kare 
fabıikaye, ji hela din de ji kare welat ii 
xizıncta gel de bii. H esen bi wc fedakari, 
ınirovati, welathezi ii gelhezi ji Kurden 
Konyay<; re bıibii rıiıneti ıi serbilindi. 
Ew bübü tina roje, şcwqa hive. 

------------···--··--····--·--··-·-·--· 
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Hasan Hannanci 

Dujmin nesckini, çav berdan ser 
Hescn, dcst da ser pasaporta wi, 
nedixwast ku H esen ji bo Kurd iı Kur
distanc kar bikc. Ji bo wc yckc H esen 
ncılikani kiı nczi 22 salan here mal, 
here gund ı1 welatc xwe. Disa ji H esen 
ji kare xwe dest her nadc, çawa ku 
Kurd ı1 Kurdistan ji ho wi wiqasi 
biranine wi yC xU.dC ü pCxeınbcr bi 
qimet ı1 riımet bii. Diji dest dayina ser 
pasaportc, wi li Anqerc dawa vekir ı1 

ew dawa qezcnc kir. 
Li ser wC ew pişti 22 salan li 

l9.10.1999an da çii welat, çtıbii 
gundc xwe. Demckc dost ı1 hevali'n 
wi bihistin ku Hescn ji Almanyaye 
vcdigcre tCyc welat, bi sedan mirov, 
heval, cinın ü dostCn 'vi hatibün 

firokxancya Anqere. Xatiin Eşi", du 

20 bônebQn 11, Havin O payiza 2000an 

lawen '"'İ yen mezin il min ji hi wi ra 
refeqati kiribü. Em bi nive şeve 
gchiştini gunde Birtalikc. Gunde 
Birtalike hin di jiyane xwe de cw yeke 
neditiye. Herder biye mehşer, him ji 
gunde wi him ji ji gunden din ewqes 
mirov gehiştine hcv, henda hatine 
Hcsen biin. Ew ji tomofilc peya dibe; 
çi qeder "şin ü şinayi" li bo hev bü. Şin 
hcbiı, çima kU ewqas can ü ciger çlı.ne 
ser haqe xwe, Hesen him ew nedine 
him ji xatirC xwe ji \Van nexwestiye. Ji 
w an can fı cigeran hen ji ji maJbatC wi 
bün. Bi pirani şinc jinan ji bo we bü. Ji 
lıclekc de ji "şenayi ü kefxweşi" hebü 
ku, Hesene delal pişti 22 salan 
vegeriye welat. Pişti girin U şine mCr 
dikevin navbere, şinc diqadinin ı1 

terin cematC fı Cdi Cdi xCrhati ü 
kefxweşi dest pe dike, riıyen wan 
dikenin. Xatiın Eşe min iı Hesen di 
odeyeke de li qonaxa jor dike xewe. 
Sibe rabiıni, Hesen pişti teşte bi de ü 
hav<~ min re, heval iı dosten wi yen 
lıeri kevn, bi telefon deng dike iı min 
bi la wc xwe Şewket ve bi re dexe, ri ye 
Xciikan jer. 

llesen bi kefxweşi iı serbilindi 
vedigcre AlmanyayC. Edin haziriyC 
xwc ji bo vegcrina welat dike. Benda 
teqcwutc xwe bü. Teqewutc 60 sali. Ku 
ew piştra bi Xatun Eşe re tcvhev hcrin 
ı,'unde xwe Birtalike ku ji me re hibe 
kaniye avC, darCn sCvan. Xastina mc 
cw bü ku em xwe li Hesen bigrin, 
vcgcrin welat, listike dujmin xcrab 
bikin li wclat cih bigrin. Hendik ma 
bü. 6 mehan beri teqcwute xwe H esen 
di 6c Gulanc da tere ser heqiye xwe. 
Ew xebeı·a xirab ü reş wek bomba
yeki li Almanyaye diteqe. Bi seelan www.a
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Beşdariya I-lesen beri 15 salan li nişana hevalen x-we. 

hcval U dosten wi li mala wi giheştin 

hev. Ji bo Hescn merasimck çedilıe, 
ku lıctani nilıa ji kesen bi yani ra be 
taybeli merasim çenebune. Di xaniye 
Goristane Ditzenbaclı da merasim çe 
dibe ınallıat, lıeval u dosten wi ji hem u 
Alınanyaye beşdar dilıin, digclıin lıev, 

ji lıevalek, dostek, rebcrek, bavck u 
apck dclal xatir dixwazin. Pişti xatir 
xwastine wi bi re dikin, berbi firok
xane Frankfurt. 

Hcsen, mirove jir ü jehati, denıa 

ku here mala xwe ye elıedi ji me xatir 
nexwest., nedikari bixwaze ji. Ez ba\11/Cr 

im, em gişt hemfikir in ku ew ne bi dile 
H esen bu. Le neçar c, feleke ew zu ji 
dest me girt bir. \Vi wclate azadi, gele 
azad nedit. 

Hescn bi lıezaran Kurda ra bubu 
nan ii av, dil ü can, ew nesekini, rfınc

nişt bi şev u roj ji bo kare aboriye zar 
u zeça u ji bo kare welat şixuli, ew kar 

u barc recalc dayika xwe, cindiye 
jinike xwe ji mc ra minak e. 

Çi serbilindi ji hermaliye wi Xatun 
Eşe re ku Hesen mere wô bu, çi serbi
lindi u kCfxweşi ji zaroken wi re ku 
H esen have w an bu. Ap u xal, xarzi u 
biraziye xwe hi"ı. 

Çi kcfxweşi, serbilindi u serl!razi ji 
min re ü ji yen mina min re ku Hesen 

hcvalC mc, dostC me, rCbere me bU. 
FelekC, mCrC mCran, şCrC şCran 

mirovC rUncrm ii rfıken ji dcst me girt 

bir. Gundc Birtalikc carek din ınciı
şere dibine. Ve care ne ji bo xerlıatin, 
kcfxweşi u şcnayiye ku Hesene delal 
vcgeri welat, JC ten C bo hcşiyan ü şinC 

H esen. 
Miı·ove şorxweş, şornerm fı şorgenn 

Hescne delal ji çii, çu ser lıeqiya xwc, 
bir U hawcriyC wi ji me re ferman e. 
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YÖRELERiMili TANlYALlM 

.. . 
YUNAK KURTLERI 

Kenan O Muzaffer 
muzzafcr@birnebun.com 

Orta Anadolu Kürtleri tarafından bilinen 
ve bölge Kültürünün çok önemli bir değeri 
olan Qamişe QO! destanı Yunak yöresinde 
yaşanmıştır. Bölgedeki düğünlerde 
zurnanın melankolik ve yanık sesiyle 
çalınmassa olmaz diye bilinen aşk öyküsü 

Yunak; İç Anadolu Bölgesi'nin 
Konya bölümünde, Konya 
iline bağlı bir ilçcdir. Konya 

ilinin kuzeybatısında olan Yunak 
ilçesi toprakları, kuzeyde Çeltik ilçesi 
ve Ankara iline bağlı Haymana ve 
Polatlı ilçelerine sınırdır. Batıda 
Afyon-Eınirdağ'a sınır olan ilçenin 
güneyinde Konya'nın Tuzlukçu, Ilgın, 
Kadınhanı ilçeleri, doğu da ise Cihan
beyli ve Sarayönü ilçeleri bulunur. 

İlçe merkezi Konya'ya 190 kın. 
uzaklıktadır. 1953 yılından beri ilçe 
olan yerleşim birimi, dalgalı bir arazi 
üzerinde kuruludur. İlçe topraklarının 
doğusunu ve güneyini geniş düzlükler 

kaplar. İlçenin dolayiarı ise dağlıktır. 
Yüksek bir yayla üzerinde kurulu 
kasalıanın deniz seviyesinden 
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yüksekliği 1000 m. dir. Karasal ikliınin 
hakim olduğu yörede kışlar yağışlı ve 
soğuk, yazlar kurak ve sıcak geçer. 
Yazın suların çekildiği akarsuların 

görüldüğü yöredeki dar ovalarda 
kiimcler halinde ormanlar bulunur. 

İlçe merkezi (17.000}, Y. Piribeyli, 
Koçyazı, Kuzören, Turgut ve Saray 
kasalıaları ile köylerinin toplam 
nüfusu 60 000 civarındadır. Nüfusun 
çoğuuluğunu Kürtler oluşturur. 

Özellikle 1954-1970 yılları arasında 
toprak dağıtım komisyonlarının 
görev yaptığı dönemlerde dışarıdan 
nüfus akımına uğramıştır. Toprak 

alamayanların bir kısmı geldikleri 
yerlere geri dönmüşlerdir. 

Yunak ilçesi bölgedeki ulaşım ağı
nın biraz dışında kalmıştır. Ulaşımını 
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Xariteyeke ku dcrUdora Yun.akC nişan dicle. 

genellikle Konya-Myon karayolu ile 
sağlar. Bucaklar ve anayol kenarında 
olan köylerin yolları asfalttır. Diğer 
köyler ise staplize yollarla merkeze 
bağlanmıştır. Kış aylarında ulaşım 

zaman zaman aksamaktadır. 
Yunak ve çevresi tarihin çeşitli de

virlerinde bir çok kavmin uğrak yeri 
olmuştur. İlçe yakınlarında Roma ve 
Hitit devrinden kalma tarihi kalıntıla
ra rastlanmaktadır. Sarıkaya Mağara
ları, Turgut kasahası Miskomid Şehir 
lıarahcleri, Harunlar köyündeki kale 

kalıntıları ve Karagöz Ağılı mevkisin

de bulunan kilise ve şehir harabcleri 
huranın eski çağlarda -Bizanslılar 
devrinde-önemli bir yerleşim merkezi 
olduğunu göstermektedir. İlçenin 
kuzeybatısına düşen 2 km. mesafedeki 
Hacı İbrahim Dağı ismiyle bilinen 
tepenin yanıbaşında "Bayram'ın 
Hazine İni" adında bir mağara mev
cuttur. 

İlçe merkezinin tarihi yeni sayılır. 
Merkeze ve bazı köylere yerleşim 16. 
yüzyıldan sonra olmuştur. Selçuklu ve 
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Osmanlı dönemlerinde Kars, Erzu
rum, Erzincan, Elazığ, Malatya, l\1araş 

ve Çorum illerine dağıldıkları; 16.yy 
başlarında ise doğudan batıya devam 
eden göçler sonunda Yunak bölgesine 

İskan oldukları söylenir. İskan olan 24· 
boydan 12'nin Bilbaşİ 12'sinin de 
Gavcsti (tamamı Canbcg aşirctin

dendir) adını taşıdıkları ve sırasıyla 
Hatırlı, Koçyazı, Mcşelik, Sülüklü ve 
Saray köylerini kurdukları, 18.yy 
ortalarında ise Hus istilası nedeniyle 
göç ederek gelen aynı aşiretlcre bağlı 

gruplar tarafından Yunak'ın kurul

duğu yaşlılar tarafından anlatılmak

tadır. Yunak'a ilk yerleşen aşiretler ve 

bugün taşıdıkları soyadiarına göre 

isimleri şunlardır. 

Doykanlılar: Erşan, Ürün, Ulaşlar 
Terkanlar: Tclis, Altuncr, Yavaşlar 
Rışwanlı: Yoldaşlar, Bayatlar, Savutlar 
Kank!ar: Ateşler, Scvcrlcr, Karalar 

Turlar: Turoğlu, Düzhayır 

Bu ailelerin Yunak'a yerleşmesin
den sonra çevre köylerden ve daha 
sonrada Emirdağ'dan buraya göçler 

olmuştur. Yörükler ise 1870 yıllarında 
Antep, Antalya, Beyşehir yörelerinden 
gelmişlerdir. Bu bölgede, özellikle 
asimilasyon politikalarılll hayata 
geçirmek için Yörükler getirilerek 
Kürt köylerine yerleştirilmişlerdir. 

Özellikle Kürtlerin yaşadığı köy
lere yörükler yerleştirilmek istenmiş 
kısmen de bu başarılmıştır. Bazı 
köylere de Afyon'un Emirdağ ilçe
sinden insanlar getirilerek buralara 

yerleştirilmişlerdir. Ayrıca yalnız 

yörüklerin yaşadığı köyler kuranık 
Kürtleri kuşatmaya almışlardır. Devlet 
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bu yörük köylerine her türlü yardımı 
yaparak onlara toprak verip güçlen
melerini sağlamıştır. Bu köyler 
Kargalı, Sıram, Ayrıktepe, Cebrail ve 
Sevinç'tir. Bunlardan başka Bulga
ristan gö<;,~mcni olup bölgeye yerleşen 

muhacirler vardır. Bunlar merkez ve 
Hacıfakılı köylerinde bulunınakta
dırlar. Kürtler yoğun olarak tarım ve 

lıayvancılıkla uğraşırken Yörükler ve 
Emirdağlılar genelde çocuklarını 
okutmaktadırlar. Devlet memuru 
olanlar; özellikle son yıllarda bun
lardan çoğu özel tim ve asker (uzman 

çavuş) olmakta ve Kürt illerine gide
rek oralarda halka zulüm yapmak
tadırlar. Tabiki bu durum köylerine 
geldiklerinde de devam etmektedir. 
Birçok olay ve tatsızlıklar meydana 
gelmektedir. Son yıllarda ayrışma 
daha da artmıştır. 

Bölgede bulunan Kürtler 1960 yı
lına kadar kapalı bir ekonomi ile 
yaşamışlardır. Bütün ihtiyaçlarını ken
dileri karşılamış gerekli olduğunda 

ileri gelenler şehire gitmişlerdir. Türk
çeyi öğrenmek gibi bir zorunlulukla 
1960 yıllarından sonra karşılaşmış
lardır. Özellikle radyonun köylere 
girmesi, okulların açılması, nisbeten 

yolların yapılması, kapitalist tarım 
araçlarının çoğalması asimilasyonda 
etkili olmaya başlamıştır. 

Yunak halkının temel geçim kay
nağı tarımdır. Bu durum hayvancılık
la beraber, özellikle köylerde kendi
sini net bir şekilde ortaya koyar. 
Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve 
toprağın parçalanıp küçülmesi 
sonunda; köylerdeki nüfusun büyük 
bir kısmı Polatlı, Konya, Akşelıir ve 
Yunak merkeze taşınmıştır. Birçok 
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köy bakımsız ve harabe görünümün
dedir. Bölge Kürtlerinin önemli bir 
miktarı da Avrupa'da yaşamaktadır. 

Yunak ve köylerinde meskenlerin 
çoğu taş-ağaç karışımı malzemeden 
yapılmıştır. Bunun yanısıra kerpiç 
evlerin ve kullanımı çok eski tarihlere 
uzanınayan tuğla evlerin varlığı dikkat 
çeker. Evler geniş bir avlu içinde ve 
yüksek duvartarla çevrilidir. 

Yunak Kürtlerinin tamamı Kur
manci lehçesini konuşmaktadırlar. 
Günlük yaşamda, köylerde özellikle 
ihtiyarlar Küıtçe konuşmakta, gençler 
ise Türkçe konuşmaktadırlar. Kürtçe 
öğrenmek için ciddi bir çaba İ\~inde 
değildirler. Bu duruma rağmen ulusal 
bilinçte gelişip yay6rınlaşmaktadır. 

Orta Anadolu Kürtleri tarafından 
bilinen ve bölge Kültürünün çok 
önemli bir değeri olan Qamışe Qul 
destanı Yunak yöresinde yaşanmıştır. 
Bölgedeki düğünlerde zurnanın 
melankolik ve yanık sesiyle 
çalınrnassa olmaz diye bilinen aşk 
öyküsü dergimizin l. sayısında Kürtçe 
olarak yayınlanmışlı. Geçen zaman 
içerisinde dergimizi arayan okuyu

cularımız Kürtçe konusundaki 
yetersizliklerini belirterek, bu deslanı 
dergide Türkçe olarak tekrar yayınla
nıamızı istemişlerdi. Yunak Kürtlerini 
yazarken biz de özel olarak bu destanı 
Türkçe olarak aktaralım . 

..... Aşiret reisi Alişer bu bölgedeki 
bir savaşta öldürülür. Onun yerine 
Kınco gc,~cr ve mal varlığına el kor. 
Karısını zorla alır. Alişer'den 4 yaşında 
Mırcc adında bir kız çocuğu yetim 
kalır. Yeni beyin karısı olan annesi 
lıaslalanır, ölür ve Mırce öksüz kalır. 
Onu ninesi büyütiir. 

Yıllar geçer, Mırce güneş gibi par
layan bir gen\' kız olur. Genç kızlar 
birgün topluca Polatlıisar pazarına 
giderler. l\lırcc orada gezerken Xınto 
ile karşılaşır. Xınto da onun gibi ye
timdir. Onu dedesi büyütmüş, kendisi 
gibi demİrcİ olarak yetiştirmiştir. 
Xınto'nun hünerli ve ı,>iiçlü ellerinden 
geçen demir zamanın ihtiyaçlarına 
göre keser, balta, kaına, bıçak, kalkan 
ve kılıç olarak şekil almaktadır. Güz 
göze gelen bu genç, ilk bakışta 
birbirlerine akan iki yıldız gibi aşık 
oluyorlar. A.5klan tüm çevreye yayılır. 
Dedesi ve tüm çevredekiler bu sev
dadan vazgeçmesini isterler ve 
nasihatlar ederler. Ama sevdalı olan 
Xınto'nun kulakları duymaz, gözleri 
başka bir şey görmez. 

Mir bu aşktan haberdar olur ve 
J\tırce"yi Konya Paşasına vermek ister. 
J\lırcc bu durumu öğrenir ve Xınto'ya 
anlatır. Sevdalılar birlikte kaçarlar. 
Akrabalarının bulunduğu köylere 
doğru giderler ve Mangal Dağındaki 
bir mağarada saklanırlar. Günler 
geçer, crzakları biter. Xınto ilc Mırce 
bu çıkmazdan kurtulmak için çare 
ararlar ve Xınto yakındaki köye 
gidecek erzak getirccekt.ir. Bu arada 
Mirin adamları bunları aramak
tadırlar. Xınto gece gizlice köye ulaşır 

ve aldığı crzakla geri döner. 
ilerleyen gecenin karanlığında 

l\Iırcc mağaradan çıkar ve biraz ora

dan uzaklaşır, yolunu kaybeder ve 
mağaraya geri dönem ez. Aç ve susuz
luktan bitkin olan Mırce yere yığılır. 
i\1ırce'yi gören yabani hayvanlar ona 
saldırır ve öldürürlcr. Mırce kanlar 
içinde cansız yerde kalmıştır. Xınto 
döner ve Mırce'yi mağarada bulamaz. 
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Ormanlık ve sazlık olan bölgede onu 
aramaya başlar. Dörttarafa dolanır ve 
ona seslenir, cevap alamaz. Yakında 
bulunan değirınene gider ve olanları 
anlatır. Değirınenci sabahın ilk 
ışıklarında yüksek bir yere çıkmasını 
kuş ve böceklerin hangi yöne doğru 
uçtuklarını görüp oraya doğru 

gitmesini öğütler. Xınto yola çıkar, 
değirmenci de gizlice onu takip eder. 
Söylenenleri yapan Xınto, Mırce'nin 
cansız bedenini kanlar içinde sazlıkta 
bulur. Değirmenci kendisine yetişir 
ve birlikte Mırce'nin cansız bedenini 
alıp değirınene gelirler. Civar 
köylerden olayı duyanlar değirmene 
gelirler. Defin işlemi yapılır. Büyük 
bir kaya mezartaşı olarak kullanılır ve 
çiçeklerle mezar süslenir. 

Kısa bir süre sonra bölge Kürtleri 
zalim ve acımasız olan beylerine karşı 
güç birliği yaparlar. Ona karşı 

savaşırlar, yenerler ve kafasını keser 
tüm alıaliye ibret olsun diye köy köy 
gezdirirler. Yerine Mıço geçer ..... 

İşte kısaca özetlenen destanın 
hikayesi böyle. O günden günümüze 
çok uzun yıllar geçmesine rağmen, 
Orta Anadolu Kürtleri sözlü edebi
yatları nedeniyle değerlerini unut
madan günümüze kadar taşımışlardır. 
Bölgede her kaval çalan bu aşk 
hikayesini bilir. Düğünlerde zurna ile 
çalınan bu destan halen varlılığını 
koruınaktadır. 

Dini inançları; önceleri Alevi olan 
bölge Kürtleri, daha sonra sunni 

26 lı1iııebôn 11, Havin O payiza2000an 

olmuşlardır. Hanefi ınezlıebinden
dirler. Özellikle l975'ten sonra gelişen 
Ulusal sorunun çözümü konusundaki 
çalışına ve çabalar Yunak'ta da ses 
getirmiştir. DHKD ve DDKD gibi 
örgütler buralarda etkin olmuşlardır. 
1991 yılında HEP Yunak ilçe örgütü 
kurulmuş ve ulusal bilincin gelişmesine 
katkı sunmuştur. Üniversitelerde oku
yan gençler yazın Yunak'a geldiğinde 
bilgi ve birikimlerini insanlarımıza 
taşımaktadırlar. 1995 seçimlerinde 
EBÖB (Emek-Barış-Özgürlük Bloğu) 
ciddi miktarda oy almıştır. Aynı şekilde 
18 Nisan 1999 Genel seçimlerinde DBP 
(Demokrasi ve Barış Partisi) ve HAD EP 
(Halkın Demokrasi Partisi) önemli bir 
oy potansiyeline ulaşmıştır. 

Yunak ilçesini tanıtırken belirtilmesi 
gereken diğer bir konu da bölgeden 
çıkmış bazı şabsiyetlerdir. Yunaklı Molla 
Rabim yazdığı beyitlerle tanınmıştır. 
Dergimizin 7. sayısında bir örnek 
yayııılanmıştı. Dergimiz yazarlarından 
olan ve geçen yıl kaybettiğimiz Osman 
Alabay'ı (Curiki) da anmak gerekir. 
Ayrıca burada isimlerini sayamachğmıız, 
Türkiye'de ve Avrupa'da siyasal 
partilerde, demokratik kitle kurum
larıııda, insan bakları ve demokratik 
mücadelede yerini almış onlarca 
insanımızın da var olduğunu belirtelim. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapmış Doç. Dr. Halil Ürün de bölge 
Kürtlerindendir. 
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YUNAK iLÇESi 

Yerleşim Birimi 

İlçe merkezi 
.ı-\ltınöz 

Ayrıtepe 

Beşışıklı 

Böğrüdelik 

Celırail 

Çayırbaşı 

Eğrikuyu 

Hacıfaklı 

Hacıömeroğlu 

Harunlar 
Hatırlı 

Hursuıılu 

İmamoğlu 
Karayay la 
Kargalı 

Kıllar 

Koçyazı (B) 
Kuyubaşı 

Kuzören (B) 
Kurtuşağı 

M eşelik 
Odabaşı 

Ortakışla 

Özyayla 
Saray (B) 
Sertler 
Sevinç 
Sıranı 

Siııanlı(Suşe) 

Sülüklü (B) 
Turgut (B) 
Yavaşlı 

Yeşiloba 

Yığar 

Y.Yeşilyayla 

A. Piribeyli (B) 

Yerleşik Halkı 

Kürt-Yörük 

Yörük 
Yörük 
Kürt 
Kürt-Mulıacir 

Yörük 
Kürt 
Yörük 
Kürt 
Kürt 
Yörük 
Kürt 
Emirdağ 

Kürt 
Kürt 
Yörük 
Emirdağlı-Kürt 

Kürt 
Emirdağlı 

Emirdağlı 

Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt 
Kürt-Yörük 
Kürt 
Yörük 
Yörük 
Yörük 
Kürt-Yörük 
Kürt 

Yörük 
Emirdağlı 

Yörük 
Yörük 
Kürt-Yörük 

Kürt-Emirdağlı 

------------------------------------------·--__/ 
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"' "' BEDELEKEN 
Nuh Ateş 

nuh@hirnclıun.com 

Miçoye Home ji mal derket, çıl 

camiye ku ııimeya yasina bikc. 

Kur lı kulfcte wi li mal rlıııiştiwılıı. 

H ur umeziıı, k eç ula w en male li do ra 

dapire komblııı, je çeroka Kulek rucu 
kiriıı. Dapire sifte ııazi kiriıı, kirc kcm 

ii kum, paşC xatirC newiye xwe 

ııcşikcııa ı1 dcst pe çhokc kir. 

-Çi hcwuye çi tuııcwiiyc, jiııekc pir 

ii se lawike wc hcwılııc. lin bi sala ne 
pir wüyc. Merike wc miriyc, qcramc 

wc girarı büye. Wc se lawik bi tcııe 
nıezin kirine. Ji her qeraınC giı·an, 

pore wc sipi, mina heriye büye. 

Lo w ma jc ra gotiııc pire. 
Sala dayc dii sala, lawike pire 

ıncziıı büııe. Roke, pin'l baııge waııa 
kiriye, gotiye, werin li rind guh bidin 
ser min. Ezc edi bi sala ji pir bii mc ü 
ııikaııiın wc bi xwcdi bikim. Li vi 

diyari rizqe wc tuııe. Barkiıı, seriye 

xwe heynin h erin diyaren xcrib, li rizq 

U ncsiwC xwc bigerin. 
Şirete ku ez ni ha li wc bi kim, qe ji 

birınckiıı. Ku wc ji birkir, ez lıeq ü şirc 

xwc li wc helal nakiın. 
Hunc diziyc, dcrcwa, nerindi ı1 

nchcqiyan nckiıı. Duxina xwe li her 

hcraıniyc veınckin. Ma hune tim bi 
qiret win il zü zil aciz nıewin. 

\Ve re nişani lawcn xwe kir. Vi ye 

nwzin ra go, tu herve roava here. Vi yC 
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hortc ra go, tu bervc baştir here. Vi ye 
piçük ra go, tu ji berve rohelat here. 

ÇiqinC wana dane dcst U go, de hcrin, 

paş xwe va mCsmekin, xwedC işC wc 

rast wfıne. 

Lawik rawıln, çün dcste dayika 

xwe maçkirin xatirC xwe ji wC fı ji h ev 
du xwastin ii vi re ketin. 

Pirc di du wana epi ıneskir. 

Hiindüre wc keliya uhestirk ji çavan 
da hatine xware. 

Lawike pire, ye ınczin ii ye horte 
pir çün ü hendik çiin, her yek li 

dcrcke bi ci ı1 war bu. Ye ınczin li ha 
axaki bü şi van, ye hortc li gundcki bu 

gavan. Lawike piçuk bi şün ncwii. E w 

yeki quti jar wü. Bi ser da, li ser nigc 
raste dikuli. Yen derdora w i je ra 

digotin, Ku/eki! pire. Wcxta ku cw !ün 

dcrguş ü di kundaxc da wüyc, al xwc 

avetiye ser, nig ji wc da pıiç ma ye. 
Sewa kulekiye, tu kes bi wi qayil 

netiwü. Tu kesi cw şivan U gavan 

ranegirt. Le wi disa ji saxiya xwe ji 

gerine nedikir. Ew bi sewt ü inad, di yar 

bi di yar li rizq ü ınİraze xwc geri ya. 

Roke, ew pir wcstiya, xiş ü xal hatc 

gundcki. Li dawiya gund, li mala 

pirckc bü mi van. Pire sure wıl. 

Kulek hal ı1 heqata xwe ji pire ra 

katkir. Dile pire pe şewiti. Pire peçke 

şün da, ew dawete oda ınivana kir. Li 
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wc dere, sifre dagirtiwü. Li ser sifre 
heft qaw xarin hewün. 

Kul ek mat ma. \Vi di her xwe da go, 
pire li ha min wü, va sifra kc dagiıt! Wi 
ina kir, ku pire sure ye. 

PCy xwarinC, pirC go, eza niha 
sureke bi di m te. Le dcra ku tu we ji 
kcsi ra kalneki. Ku le katkir, tesira wc 
name. Pire di guhc wi da, kirc piste 
pist. Paşe go, ku tu k eti tengiy c ya ji ku 
lıelayck hale seri le, ve surö wüne bira 
xwc. Hingc mcleka nesiwdayine de 
xwc bigihlne te. Ku te ji wC çi xwast~ 
cwa wllne şUnC. Te go, min bike 

gogerci, ewa te bike gogerci. Ku te go, 
nıin hi kc şCr, tC biwi şCr. 

li bir nıckc, sur lene bi şev bi 
lıukum c, bi ro tu ye bere yi. 

Pire di pencere ra çiyaki dür ü 
bilind bi wi nirnand U go, nıCske, vi 
çiyaye hani seri bi düman ılibini ?! Li 
navi çave wi, qela ü qonaxa Mire çi ya 
heye. Keçikeke wi heye, navc xwe 
Perixan e. Ew rinda dune ye. Wcxta ku 
ew di baxçe qonaxe da digerc, herd u 
eznıan ji cşqa ra di şüna xwc da dilizin. 
Dar u her, insan u heywan le radibin 
sere. Ncxwaş, kur ıi topalen van dcran 
diherin cem wc, li ber şcwqa rindiya 
we xweş dilıin. 

Heta ku bi mir ıi mirimiranc 
Mixrib u Misire geh, hatiwıinber nigen 
we, le xwezgini derketin. Le Perixan bi 
tu kesi ji wana qayil newıi, teklifö 
wana bi şfın da vcgerandin. 

Qcder e, beyi çi, roke siwıın~n Mire 
Hıita halin Perixan revandi n birin, ku 
li Miı·e xwc markin . .li hinge vir da, 
Perixan di dest hıitan da h esir e. 

Bave Pcrixane ji çar hele du ne ra 
xewer şand ü go, ku kijan cihCmCri 

Perixana min ji dest Mirc Huta 
xelaskir ani, czC PCrixanC li wi mar 
kim u text ıi taca xwc jc ra bi xclat 
kim. 

Le hcta niha, tu kes ji heqe H u ta 
nebatiye der. Kiji vir da çıiye, ji wir da 
nehatiye. 

Welatc Hıita li paş heft çi ya ye. Li 
pişta çiyayc hcfta inek hcye. Li ber 
deriye ine mareki hcftseri nowedar e. 
Ew tu kesi lıernade hundur. Ji ine da 
berjer, heft qata di bine herde da, 
bajare Hıita h eye. Li piyc raste, li ser 
bcft qata qonaxa Mirc 1-lıita bilind 
dibe. Li piyc çepe, zindana wi ya reş 
heye. Pcrixan di wir da hesir e. 
Şcşhezar U şesed U şCşt iı şcş siwarCn 
Mirc Hıita hene. Her yek hosteye 
reqeço ye. 

Pirc şora xwe xelaskir. Kule k rawıi, 
deste pire maçkirin ıi xatire xwe je 
xwasL, derkete derva. 

Li derva şcvereş wlı. \Vi sur ani 
bira xwc U vi mclckayC ra go, min bike 
teyr. Ew bıi teyr ıi viriya <.'ıi. \Ve şeve 
e w gihCşte we1atC H U ta lİ nCziki in C 
danişt. 

Ve care cw kete tone ejdcrhaki. 
Nezke Ine lııi ıi ku çi quweta wi heye 
topkir ıi pe pife mare heftseri kir. Mar 
elle di şuna xwe da, ji serına hişk bU, 
cemi di. 

Kulek kcte ine u heft qata daket ıi 
giheşte lıajare Hüta. Ew geh keteton c 
Rüstemc Zal, geh bu Heıııc Musc ıi 

Gelhe Şare. Gurz di dest da, ew kete 
nav siwaren Mire Hıita, ew birbelav ıi 
qirkirin. Paşc wi çu Perixan ji zindana 
rcş xclaskir ıi ani mala have. 

Miı·e Çi ya li ser şora xwe dawesti. 
Wi Perixan li Kulek ınarkir, text u tacc 
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xwe je ra kire xelat. Zewac bi dile 

Perixane wı1 ji. 
Çel ro ı1 çel şev li dohle xistin. Şeni 

ı1 şahiya dohl ı1 daweta Perixan ı1 

Kulek nam da ii li çar hele dun& bii 

çeroka dohl ii daweta bük ii zavan. 

Kulek bi şev dikete toni nıcreki bi 

şiilıret, bi bej n ii bala, bi ro disa tcwı1 

Kul ek. 
Pcrixan ii Kulek bi hev ra lıextiyar 

wun. Kulck edi bu Mir Kulck. \Vi 

nıeriye xwe şandin pey de ii lıirayen 
xwe. E w anin li lıa xwe bi şu n kirirı. 

"Çeroka min çü qanıete rehınet li 
vC civatC." 

Dayika kurika, Zewa Hcci li oda 
din ni vi n rCxistin, dü ra vcgeriya oda 
rllniştinC U go: 

-De bes c, şev hatiye nivC şevC. 

Mcskin, gaz di çire da neınayc, cw 
kiirik bu ye. Hawin rakevin 

Dora dinc royc, bi nivro, Zewe 
Heci li odc, pişta xwc da lıalifcke 

xalini rı1nişt. Wc lıange kcçika xwc kir 

ı1 go: 
- Şare tenek av tN<e taseke ii şeye 

seriya ji wiıne, ku ez po re te lıuhiinim. 
Şarc tasele av ii şe hcyna ani ii diyna 

hela diya xwc ii bi xwe ji li her wc 

riiııişt, mina ku hikevc lıeınlıeza wc. 

Du ro berC, şeva inC ŞarC sere xwc 

şı1ştiwii ii por& xwe kiriwı1 du goliye 

qaliıı. 

Zcwc her du goliye we vcrşandin. 

Şe li avc xist ı1 pe pore Şan\ ji peşiya 

heniye da lıigrc heta dawiye ewlek bi 

ewlek şe kir. 
PorC ŞarC n1ina ınllyC reş wiL 

Wexta ku şii bu ı1 haıc şekiritıc sisik 

diwii ı1 dibiriqi. 
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Zewe ji axza çepe da, di bin gepire 

da, bi dcstc çepe bi por girt ı1 bi tiliya 

xwe ya şelıcdete a desti raste birek por 

veqetand ı1 bi deste çepe girt. \Ve bi 
desti rastc porc ku mayi wc de kir, bi 

ser omiza Şarc ya raste da lıcrda. 

W e po re ku dcst da ma yi care k din 

şe kir ı1 paşe ew kiresc tcla ı1 dest pc 

hunane kir. Wexta ku,giheşte ni vi, wc 

ben e !,>u li ya ye sur heyna ı1 e w di h orta 
goli ra derlıaskir. Bi ben goli bi hev va 

tCn girCdanC, sewa ku guli birhclav 
newin. Moriycke çava, kirıirkck, 
penezeki zivini ı1 zereki piçı1k bi ben 

da kiriwiin. 
Zewe ji hclekc da guli dihunan, ji 

heleke da ji şiret li Şare dikiri n, digo: 
-Kcçika min, tu edi ne h ur i. Salc 

te panzdeh ne ı1 tu e bi dcrgist i. Payize 
dalıla te we biwe. Ma tc hay ji xwc 
hcwc. Dost hcnc dujmin hene, 

xerxwaz henchesud hen e. 
Oxira mera mclıire . .li her mezina 

ra w e ser xwc. Vi xorta ra mclize. Bcrve 

mCra mekenc, li ha wana niye xwc 

çexkc. Ku tc vi m Cra ra dengkir, seri 
xwe tck e b er xwe ı1 desti xwe b ide b er 
devi xwe. 

Zcwc pore Şarc giştik huna, kire 

guli. w e seriye guliya, ji jcr da lıerjor 

şe lcxist, gijvij kir, ku guli venerşen. 

PaşC wC guli hCjınirin U go: 

Ve care ji lıist goli jc derketin. 

Wc sere xwe tenki paşva kişand,ji 

dür va li goliye keçika xwe nıcskir. Di 

kcnc rı1ye wc ra beli wii, ku ew bi 

hiinera xwc qayil e. 
- Xelas lıiı! De rawc kcça min, ava 

me ya vexwariııc tunc. Here ji kaniye 
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ave wüne. Ez e ku tenki herime nav 
mala. 

Cu li bi qeyda sencxki ten hunan. 
Senex nave beneki ye. E w ji se tclayen 
ris te hunane. Her se telayen ris ji seriki 
da bi hcv va giredidin. Wi seri bi 
peçiya nig yan ji bi niçikcki va 
giredidin. Paşe, di her gir& da, bi her 
du desta bi telayen ris digrin. Ji axza 
rast& da, telaye ris ye raste diaven ser 
ye horte. Ye horte ve care derbase 
axza raste tewe, ye raste ji dikeve 
horte. Paşe telaye ris e axze çepe 
diaven ser ye horte. Ye horte di bin ra 
derbase axze çepe tewe. Ye çepe ve 
care di hoıte da di mc. Bi vi ton i ben te 
hunan U tewc sCnex. 

Mala Miçoye Home li gundeki li 
axza Haymane, li derdawe Çiyaye 
Qerecdaxe wü. Gundeki piçiik, ji sed 
mali wii. E w di korte da wü. Lowma je 
ra digotin, gundi kortC. 

Pozc biharô ü ro ji nivro dageri wü. 
Di ser gund ra, czmancki sa yi hcwü. 
Heyami germ wıl. Kal ü pire gund xwe 
dawün berojan. Li ser dev ii rüyen 
wana ken ü kefe vi her bihare ketine 
hewii. Yen ciwan diketin rü yen kal, 
digotin, !mn isa! ji xclaslıiin ii vi her 
bi h are kctin. Edi mirini ji w e ra tu ne. 

Mina ku goti, bihare xun bi tereke 
da dihat. Li her diware goıııa ıııale 
Miçoye Home manga ü nugun 
dawcstiwün. Mangcke xwe bi kcvire 
koşe xeni dixurand. Du nuguna hev 
du dialastin. Mina ku wana hev du bi 
ziıııcn sisik dikiri n. lza zimanc wana li 
ser çcrıııe wana deq hi dcq xay di kir. 

Mala Miçoye Home ü ya biraye wi, 
H esen li jer gund, li rtı hcv wün. Wc 
roye li mala Miço tu kes tunewlı. Ber 

ınal& xewle wü. Cuciken ıııale li ser 
kulinge, xwcli vedidan, li yenı 
digcriyan. 

Di jer maları ra, li ser çeyir ıl çi
man hirck xort gihcştiwıln hev ıl 

dikirin hay ıl beri. Li wc dere, kuçikek 
bi delcke da dcliqi wıl. Xorta dor li 
wana hcwşkiriwlln, hi kevira 
berdidan w ana ıl dixwastin ku w ana ji 
hcv vcqctinin. Le kuçik lı del ji hcv 
ncdiwün, cw mina ku bi hcv du da 
nüski wıln. Ziman di deve wana da 
direj lılıwun. Wana dikire hele hcl ii hi 
~'av tirsi li d or lı paş xwe ıııesdikirin. 

Şekiro ji xorta veqeti ılberva mal 
teçii. Mala have wi, li paş mala Miçoye 
Home wü. Hi ya wi di b cr mala Miço ra 
derbasdiwü. 

Şekiro xortcki şirin, şor xweş lı bi 
kcn wii. Lowıııa hemsaliye wi nave wi 
Şekiro lekiriwıln. Wi scrhevdcyen 
qebila ii malan giştik dizanin. Nave 
wiye esi!, Oso wlı. E w bi bavpire xwe 
hatiwii navkiriıı. Bavpire wi li herba 
Çclcnqelc şchid ketiwü. 

Şekiro lı Şare hemsal ü cirane hcv 
wlın. Wcxta ku ew hin piçlık wiin, bi 
hev ra dilistin. Le jiki ku Şar bi dergist 
e, ew ji hev dur diherin. 

Şan~ çatiya ave di dcst da,ji kaniye 
av dikşand. Wc fistaneki heftreng li 
xwc kiriwü ii kefiyeke gulpembe 
dawü sere xwe. 

]iki ku cw bi dergist c, wc iş ıl kare 
male yen girarı ji tikirin. Yen derdare 
bi çcra wc Inin. Şare mina qeda pcz 
didot, nan ledixist lı kin c dişlıştin. Wi 
zcıııani keçik ıi bük bi van karana 
dipesandin. 

Wexta ku Şar nezke ınal bu, di ku 
Şekiro jijer da te. Wc çatiya ave diyna 
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u li oxira Şekira dawesti. Şekira hat 
giheşte herda Şare u dawesti. Ew di 
her Şare ra derhas newıi. Wi dil hewıi 
ku çend gili (ı golina vi Şare re lıike. 
Wexta ku gihCşte ha Şare, wi hema dest 
pC şorC kir, go: 

- Şarc, tu dizani, yeki ji xalanc te çir 
kiriye? 

ŞarC seri kire her xwc, go: 

-Çi dizaniın, çir kiriye! 
- \Vi di zemane xwe da, bi hcştira ji 

Helewe şekir dianiye lı difrotiye. 
Roke, wi şekir li heştira barkiriye lı bi 
re da rcwiyek raste hatiye. Baraneke 
şen dibariye. Rewi gotiye: 

- Mera, lıare heştire te çi ye? Wi 
gotiye: 

- Şekir e. Rewi gotiye: 
- Malavao, ne şekire şillıiwe, lıihele 

u lıiçilke. 
Xale te keniyc, gotiye: 
-Ta w ho, tu çi dizani. Şekir ku şi! 

bu, wc her çü giran biwe u kiloya 
bikute, ez e je zede ker bikim. 

Şarc dcst da her dev u go: 
-Tu scrhevda diki. Xalane min veng 

nakin, ew hcsawa dizanin. LC, wC xwe 

bi zare di~:,>irt, ku nekene. w c dixwast 
ku here, le Şekira di her wc ra 
derlıasnediwu. \Vi neterikand, 
serhevdayek din ji da ser: 

-Ji lıavane te ji, yeki, m eremaleli 
çole, li her pez wuye. Gur hatiye pcz. 
\Vi ji tirsa ra lıange kuçik kiriye (ı cw 
bi xwe va giredayc. Gur pez qirkiriyc ... 

Hin Şekira, şora xwe teva 
nekiriwu, Şare hiq u hiq keniya. Wc 
xwe negirt; çiqas xwast ku nekene, le 
kene xwe zeptnekir. Wc ji bir kir ku 
deste xwe bide ber deve xwe ıi di her 

xwe da go, "towbc towbe, xCr c 
inşellah". Li gora edete wingc ina 
dikirin ku yek pir keniya, tişteki neçe 
wc were seri. Lowma towbe dikiri n. 

Kene Şare nesekini. Ew devvekiri 
dikeniya. Didane wc weki sedef 
dibirqin. Pesire wc lıin nu belbun, 
wexta ku ew dikeni ya geh heldihatin 
geh dedihatin. Kefiya wc ya gulpemlıe 
ji seri da berve paş şemiti. Binguhen 
wc ye gewr ıl kal xaykirin. Suye wc ye 
dirCj, mina şuşcyC çİra gazC, sisik fı sipi 
di kir. 

Şekira mat bu, di şuna xwe da 
nedilivi, mina ku bi herde va 
nusikiwu. Li navlıerke çaven wana li 
devhev ketin. Bi nCrinan mina ku ew 
bi hev va hatin giredan. Germiyek hi 
nav dil u cana da belavbu. 

Bi qiriniyeke va her du ji veciniqin. 
Wana denge dergiste Şare, Şerna 
naskir ıi hi !ez (ı bez ji hev veqetin (ı 
her yeki da riya xwe. 

Şema di goma pez da wlı ıi bine 
pez pakdikir. \Vi di teqe ra li Şare ıi 
Şekira serdikir. 

Şemo yeki hesıid, çavtcng (ı 

dilçıırug wıi. Wexta ku wi şare bi 
Şekira va bi hev ra din, ew pe rageri. 
Ew di şıina xwe da rep (ı hişk 

dawestiwu. Benz lı bed le qetiya, mina 
xizik bu, ku te ker lexista xun je 
nediçıi. Çav di seri da gewr dikirin. 
Peçeke şunda, mina ku yeki derzi tc ra 
kiriwu, qirini vi ser wi ket. 

\Ve royc, evare Şemo vi diya xwe 
ra go: 

- Ete, ez vi ŞarC ra nazcwicim. 
XewerC hcına bişinin, ma nişanC 

vegerinin. 

--------- --·-------·· 
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Di ya wi go: 
- Wiy wiy, wey wey li min e, mala 

min şewiti. Xcr e, lawe min çir bu ye ! 
w e ji he lke de ji bi ku ta li sin ge 

xwe dixist. 
Şemo deng da, go: 
- ŞarC vC ar il nemlls e. Ku min 

bikujin ji, ez vi we ra nazewicim! 
Wc şevc, çira mala Hesene Home 

heta siwe veneıniri. Mezine malbale 
gihcştiwiın hcv ı1 ketiwiın nav mitala ı1 
mıneqaşan. 

Çend ro ketin navberc, xewereke 
neçe li nav gund belavbü. Gotin, 
Şekira vi Şare ra ye. Hevale Şeıno, 
Ci no va xewera belavkiriwü. Ci no ji 
Şcmo hcsudtir wı1. Digotin, Ew ji 
hesudiye vi dizarı ra büye heval ü mala 
have dervakiriye. 

Lekeya namüse li ser Şare ma. 
lVIala apC nişana xwe xwastin. Se 
ınalbat ü merrnaliyen wana li hev süva 
halin. Navc Şare neçebiı, hi ser da wc 
kut ji xwarin. Mala Miçoye Home, 
mina ku bi yas wü. H üye w ana ncdigirt 
ku herin nav malan. 

Payiz wü. Miço çü gundeki Tirkan, 
ın ala nasikC xwc. NasikC w i, jina xwe 
nıiriwil, ew ji xwe il ji sCwiyC xwe ra li 
jineke digcriya. Miço meri kirin 
navberc ü Şar teklife wi kir. Wana şor 
dane h cv du. Çcnd ro şu n da, ıneriye 
nasc Miço halin, ku Şare pewin. 

Li gora edcte hinge, Kurınancen 
van dcrana di nav xwe da dizewicin. Vi 
ıncrlixiye ra zewicin edet wı1. 

Dewlemenda poz li hewa digerarıdin 
ü kiriye xwe nedikirin, ku vi xizanan 
ra hizewicin. Ji derva ı1 ji yada 
zewicin bi eyb digirtin. Li zewaca vi 

gewenda U cingana va bi çaveki pir 

neçe mesdikirin. 
Va edetana li ha günde ciran yen 

Tirk, Teter ı1 Çerkez ji hewiın. Ew ji, 
her yek di nav xwe da dizewicin. 

Ten e Kese neçar ı1 li herde ınayi ji 
derva dizewcin. Keçik ü jine ku lekeya 
ncmilsC avCtiwiln ser, didane derva, 

ew yad dikirin; mina ku bi ve re ceza 
didane wana. Ji yen ku hi ve re 
zewicin ra digotin, "gune ye, dan 
yada". 

Siweke, ve dohl ü ve dawet Şar 
kirin biık, li erebeke hesını siwarkirin 
ı1 herve gunde Tirka vi n) xistin. 

Li gora edctC, şarekc sılr avCtiwfın 

ser seriye Şare. Wc ber xwe nedidi. Du 
jin ketiwiın piye wc, ew herve erebe 
dibirin, mina ku beyi, du cendirma 
yeki hesir dibirin. 

Xeyri malen ku siıvahati, insane 
gund giştik li her mala Miçoye Home 
civiyawü. Hen hatiwün xere, hen ji 
lıatiwün sere. Mer li hclekc, jin li 
heleke din koınhüwün. 

Ji hela jina da, denge giri ı1 naline 
dihat. Dohla Şare hiıwü şin. Wexta ku 
ereha hiıke vi re ket, denge şi ne hilind 
h u. 

Diya Şare, Zewa Hcci kilanı 
distran, li siııge xwe dixist ı1 hiske xwe 
dirııçikandin. 

W e distra, digo: 

Sala isa/, demsalhar e 
Ar u nemıis bareki bi qalır e 
Hesudakenli Şare lıerinımıdin 
Welle, kere lexin xıin je nalıere ..... 
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Zivinge-3 

DIYA MIN 
A A 

U MIRINA BAVE MIN 
Musa Anter 

D i salen dibistana sereta de, 
biranineke min ya bi cşa 
mirina bavC min e. BavC min 

puç (felc) bubu. Di tatila xwe ya peşin 
de, çaxa ez hatim mal, min have xwe 
nedit. Min li wi pirsi, Ic ji min vedi
şartin. Ji min re gotin ku çuye ser 
textor. Du ra ji Hatxc metika have min 
hate Zivinge. Bi hatina xwe re dest bi 
giri kir. W e gave min femkir ku have 
min wefat kiriye. Di cih de ez çum 
goristanC fı min xwc avet ser gora wi 
(min axa wc maç kir). Ez h ina ji bi cşa 
we roje dijim. 

Di l963an de, deına ez hatİnı 
girtin, ew he neçubu rehınete. H eta 
roja dawiye, wi xwestibu min bibine. 
Beri ku sere xwe deyne, çend caran 
"KA NEHAT, KA NEBAT" gotiyc. Bi hatina 
ınin ya gund re, daxwaza diya min bi 
cih hatibu. 

Ica min dikaribu, ne tene bi cen
derınan re, le bi ınudire nehye, qay
maqaın u yuzbaşi re ji biaxiftima u me 
hevudu bidita. Her wiha tahsildaran, 
memuren darİstane u bekçiyan hesalı 
ji min dikirin. Min çend caran, xwes-
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tina xwe ya X\Vendina dibistana na vi n, 
li ber b'llhc di ya xwe xistibu. Di ya min 
tofan radikir u bi ser min de bildibu: 
"lca çi ye, tu mezin bu yi ıi tu tirkiji fer 
buyi, ez c bi ve pirekiya xwe çawa 
gund bireve bibim (idare bikiın). 

Bi hesreta dibistanc meh derbas
dibun. Ez ne şaş birn, dawiya meha 
tcbaxC bii, diya min ez U rCncberC me 
ji bo pcwistiyen çandiniye em şandi
lılin bajare Merdine. Ez li hespe siwar 
biibum u xulame me ji li qantire. 

Ber bi evare, em gihiştin Merdine. 
Ji Qehwa Bilind ya li ser Kolana Mezin 
dengck hat: "MUsa, MUsa" U hang 
min kir. Ez rawestiyam. Ye hang min 
di kir mufetişe me ye dibistana sereta
ye, Sebri Bege bi xwe bu. Ji bili hiser
ketina min ya dersan, ji ber hoyek din 
ya taybel kefa Sebri Bege ji min re 
dihat. E w ji Gemiike bu. Ji wir bi na ve 
Eli meriveki xwe anibu, ew kirilıli 

xedeme dibistana me. Eli bi jin ıi la wc 
xwe di odeyekc dibistane de diınan. 

Wi ji lawe xwc geleki hez dikir. Di 
wexta xwe ya vala de gelck caran min 
lawik digirt u ew digerand. Rojekc 
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cardin dersa me tunebiı, ez çum nik 
lawik. Le ez çi bibinim! Lawik ıi diya 
xwe di himbeza hev de keti, li erde 
vezilyayi ne. Min femkir ku tiştek 
hatiye sere wan. Loma ji min kir qirin 
ıl lıewar. Mamoste u karmend bi wan 
ve lıatin, doşek iı li h efen wan li derve 
raxistin fı cw li ser wan dirCjkirin. E w 

ji duruana koruira menqele he lıcş 
ketihun. Heger ez negilıiştibuma ser 
wan, ew C himirana. Loma ji li 
dibistane şalıiyek çekirin u mina 
qelıremaneki gelek pesnen min dan, 
di yari u geşt dane min. Sehri Bege, hi 
ınİnetari hertim ji min re digot: "kurC 
min ye melek". 

Di cilı de, ez ji lıespe xwe peya 
bUm u çum desten Sebri Bege. Wi 
got: "\Vey lawC min girCdana te çiqasi 

sipehi ye" U pCre ji min pirsi, çiına ez 

dibistane nadominim. Min je re got ku 
derfet u imkanen min tunene. Sebri 
BcgC ji min re got: "Ez C alikaı·iya te 

bikim" ıi pir tembih kir, da ku ez roja 
din biçime dibistana Gazipaşa ye. Sere 
sibelıc ziika ez ç:um mektebe. Sebri 
Beg li bendi min bu. Wi mudirc 
Maarife dit u jc re wiha got: "Mu<lir 
Beg, ev lawik isa! çi li dibistana me ii 
çi ji, li yen din en Merdine xwende
vane beri bi serketi ye. Heger hıin re 
bidin bila bikeve imtihane, em c 
ewraqCn wi piştre dagirin. Çawa he 
diplanı ii nasnama \Vi li nik me ne." 

Mudir qebul kir u Sebri Begc ez 
sererast birim odeya imtihane. 'lcsaduf 
bü an ji şansC min bU, ez nizani m le wC 
roje ji imtihana "leyli mecani" yani 
xwendina belaş bebii. Di cih de qelem, 
jebir iı kaxizen imtihane dane min. 
Pişti imtilıane Sebri Beg carek din 
tembih li min kir, ku ez roja din reya 

xwe bi dibistane lıixim. Min ji bi ya w i 
kir. Dema Sebri Beg li kaxizen min 
teıııaşe dikir ii deste xwe di ser sere 
min re bir, min zanibı1 ku ez bi ser 
ketime. Beyi ku ez tebigihem, be çi 
biibii çi nebubii, em vegeriyan gund. 

Ez xorteki 14 sali bılm. Diya min 
dixwest ji min re jine bine. Le hele 
hesreta min ya xwendine, dibıi hoya 
ku ez hertim li diji ve ycke derkevim. 
Wexta vehılna dibistanan nezik dibıl, 
ez di cihe xwe de nedisekinim. Meh 
derhas dibun. Hojeke diya min ji 
Nisebine kirina pariyek "lıelawa koz" 
tembih kiribıl. Hojnameyek li helawe 
pcçayi biL Da ku ez bixwinim min 
rojname vckir. Pir baş tC bira min ew 

rojnama "Hakimiyeti Mi/liye" ku 
düra navC wC kirin "Ulus", bU. Di 

rupele nivi de listeyeke dur u direj 
weşandibıln. Li sere listeye wiha 
nivisibfın: "Kesen di irnt-ihana leyli 
mecani. ya lise ıl dibistana. n av in de bi 
ser ket-ine." Liste li gora bajaran, bi dii 

hev de bi reze danibiin. Min li ya 
MCrdinC nCri. NavC yekemin "Şex

.Mlis& latvC Anter': yani navC min bi 

xwe bii. Ji rojnameye xuyalıii ku min 
xwendina li "Adana Erkek Lisesi" bi 
dest xistibü. Min dit ku du meh di ser 
rojnameye re derbasbıine, le min 
nizanibii be çima tu agalıdari 

nedalıılııe min. Min ji xwe re digot, 
min mafC xwe ye xwendinC winda kir 

u ez lıclıtir diqeherim. 
Mudire Nelıye di nav min ii xwe de 

çend caran digot: "Tu çiına nax'ı.'İniT' 
Rojname di dest min de, çav li re ez 
çiim nik mudirc nahyc ii min rojname 
nişani wi da. E w li her dile min geri ya 
ii ji min re "xcmC ncxwc ez e ji bo te 

tiştnan bikim ", got. Min lC vegerand fı 
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got: "Xale Mudir, hegcr tu bi kare min 
rabi ji, diya min nahelc." \Vi hersİva 
min wiha da:'Tu ji min re lıihele, ez e 
çarcyeke lıilıinim". Di cih de hangi du 
cenderme ü bekçiyan kir, emir da 
wan; "l-lerin Fesla Xatlln hinin vir." 

Di heyecancke de çaven min li re, ez 
li bendi di ya xwe mam. Roja din, min 
dil diya min li hespe swar, xemgin ji 
wir ve tC. Xemgini fı xofa di ya min ji 
her wc biiyere bii: Di sala 1 926an de, 
ji bcr pirsa erdan, di navbera lawe 
apC bavC min Birahim, xwediyC 
Xerabkorte ii xwcdiye Çüva, bire 
Hiso de, şer derkctibü. Di vi şeri de 
Bire, du pisnıamCn wi, mudirC nahye 
Ahmed Beg ii du cenderme hatibiine 
kuştin. Ica çi cara ku cendermc yan ji 
keseki nenas bi hatina gund, diya min 
ez ii lıirayen min Hesen ii Usiv di 
şikcftc de vcdişartin. 

Ez ü diya xwe, cm bi hev re çün 
odeya mudir. Ji her ku nıudir ji 
Diyarlıekire lıü, bi kurdi ji diya min 
re got: ''Xwişka min, tu dizani min 

hertim tu ü zaroken tc li himher 
hukümetC parastine. Le, ve care emir 

ji EnqerC ye" fı kaxizCn li ser masC 
şani wC dan U domand: "Ev giştik 

cwraqCn lVC ne. Emir wiha ye, ya wC 
Fesla Xatün Şexo bişine dibistane yan 
ji hemüya nefi lıikin ii ji me re 
bişinin." W ek şanogereki bi w i kar i 
ralıii ii diya min razi kir. Diya min bi 
giri; "çi kare min ji hediscya 
Birahime Mchmiid ya li Suriye ketiye. 
Ez jinek bi me. Zaroken min sewi ne. 
Ma ne guneh c? Enqera ji min çi 
dixwaze?" gazin kirin. LC, giri U 
gazinen diya min fcde nekirin. Mudir 
li ber geri ya ii dawi diya min qelıulkir, 
da ku ez herim dilıistanc. Kefa ımıdir 
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pir ji ve lıiryare re hat. Di cih de bi 
telefone li Merdine geriya, le bi dest 
nexist. Di encama çend hewldanan 
de, bi istcgeha trCnC re pCwendi 

pCkani. Li gor bersivC, roja din trCna 
Edene de hebiiya. 

Em vcgcriyan gund, çi hfı fı çi 
nebfı di ya min ji gundiyan re got. Te 
digot qcy şincke gund girtibii. Neheq 
ji nebiin. Ji ber ku kesen heta wc roje 
ji gund hatibii şandin, carekc din 
paşvc vencgeriya bii. Diya min 
dilşikesti haziriyen min kirin. Roja 
din, dilşewiti porC xwe kişand, li ruwC 
xwe xist U ez bi rC kirim. 

Diya min, keça Hisene Sare ye. 
Hisenc Sare scrokck ji ye cşira 

Bin ya tki bu. W e eşi ra kurd ya l~zidi 
(Yezdaııe Huhani) di dema dawi de 
musulmani qebiil kirilıii. 

Diya min li Kaniya Şex a Qurdise 
hatiye dine. Avakirina gund ji aliye 
kalke min ve, bi xwc ji balkeş e. E w ji 
eşira dijlıer kcça seroke cşire 

direvine. llapin~ pirka min, Birim A.xa, 
hingi zalim U otoriter bU, xelkC jC re 
digotin: "XwcdiyC Çal&", yani xwcdiyC 
gunde ku cw le rüdinişt. Çi malbala 
kalk e min ü çi ji malhata pirka min 
be, fcrmana pirik ii kalke min didin. 
Kalkc min ji radibe li panave qesreke 
avadikc. Bersiva herdıl ınallıatan 
dicle. Ji rcha xwe ya kevn, ji ezidiyan, 
''KcleşCn Kurdan~', komckC dighine 
ser hev. Ji çar gunden li dora xwe rez 
ii bexçcn nezik, bi dare zore dikirc ii 
Kaniya Şcx ava dike. 

Ica, diya min li warck wiha mezin 
bılyc. Egcr em bala xwe lıidine ji 
kalke min re "Hisene Sare" dilıate 
gotin. Ne bi bave xwe Mahmud le bi 
di ya xwe Sare dihatc naskirin. Di na va 
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kurdan de jincn çclcng, qahrcman pir 
in. Her çiqasi lawen wan geleki jehati 
hiin iı dikarihim di diroke de cih 
higirtana ji IC ew bi navC diyCn xwe bi 
nav ii deng hiin. Wck nimiınc kalke 
min ""HisCnC SarC", serokC eşira 

Heman ~"Emine PerlxanC", serokC 

eşi ra Omcriyan "MihemedC ŞemsC" ü 

lıwd ... 
Rojekc di ya min ji min re w i ha gol: 

"Lawo, her çiqasi have tc Arıter di 
xorlanya xwc de mir ji, wa xuya ye 
xelkc hchtir qcdir dane wi. Loma ji te 
re nabCjin "l'vlusayC Fesla", le '"Musa ye 
Antcr" ılibej in. Le hele la wc min, ez ji 
ve ycke aciz nahim. Ez ji have te 
hezdikim ıi hurmeta min jc re heye. Bi 
rasti ji min cw derhas nekir." 

Di ciwanhiına xwe de xwin ket ser 
mejiyc have min An ter iı ew piıç (felc) 
hiı. Diya min 7 salan, mina zarokekc 
peçekc li wi neri. Birayc min e hiçiık 
Üsiv Anter di deına vC ncxweşiyC de 
hatiye dinyc. 

Di ve na ve re Ko mar Turkiye saz 
bii. Kamhaxiycn hi sere herema me 
de hatilııin, min li jor, ji wc re ıliyar 
kirihiin. Ji hili gunde me, hi 25 
gundan ve eşira Tcınikan bi ser 
Suriye ve hatin berdan. Hemıi 

ciwanCn ZivingC ji koçi Bin XetC 

(Suriye) kirihiin. Ji muxtariya gund re 
zilamck tene ji ncmahii. Di ya min, ji 
her ku Silemanc Temo ji vir ii ji wir 
çcnd golinen hi tirki zanihiiyc, wi hi 
pera dikc muxtarc gund. Silemane 
Temo di şerc cihanc ye yekemin de 
beşdar hihü iı merovek hi !emen hiı. 
Salekc piştrc cw dimire iı ji mecburi 
diya min dibe muxtarC ZivingC. 

Min have xwe li ser piya ncdit. Min 
di biraninen zaroktiya xwe de ji 

nivisihiı. Min hertim diya xwe dil. 
Carnan ji min ve pirse dikin; "Te 
nasnameya xwe ya politik iı edebi ya 
iro ji kudcre standiyc?" Ez hf~ şik 
dikarİm hcjim, min ji di ya xwc girtiye. 
We hcrgav cv tembih li min dikir: 
"Lav,•o, tu cari li bextCn tirkan U 

erehan e\vle mebe." Her wiha, hertim 

mcrxasi, cameri iı dilovaniya hi xclkc 
xwe re diani hi ra min. Ez ve helwesta 
diya xwc dişilıinim ncsiheta Salih 
Bcge ku li lawe xwc dikir. Ew li 
KurdistanC begC dawi ye miritiya 
Şin'an bfı. Ji wi re "Ahraz" (kerr) 
ılihaıc gotin. Diroka Kurdistanc iı 

diwanek ji nivisi ye. Salih Beg di 
hclhesleke xwe de, ji lawe xwe re 
diheje: 

''Salih digot ku re xıve 
Emanet e, feqir e 
Peşi dest bi ilm bi/w 
Pa.şe bike ni!çfrvaniye 

Geft ü xebata xwe bike 
Ne wek bav U bapfran" 

Li vir Salih Beg dixwaze bCje, "me 

şaşi kir, tu ne wck mc, lC ji berjewcn

diya xelkc xwc re kar bikc." 
Ne ji bcr ku di ya min e, le ji ber li 

Hojlıilata Navin jinek nexwendc ya 
kurd c, ez pcsna we didim. Ji ber ku ez 
jinCn din Cn kurd, ji nCzik ve nasna

kim, min navCn wan nedaye. Yan na, 

jinCn kurd yC mina gorCn lcşkerCn 

ncnas, bChcjmar in. Va ji wc re, mina 

du nimiincyan; yek Leyla Qasiın iı ya 
din ji Zekiye Alkan e. 

Vergera ku rdi: 
SeyTdxan Anter 
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XWELT Bl SERE MIN 

Dicle fı Feral ez im 
Singe min qelaştin 
Diherikin bi !ez fı bezin 
xwcli bi sere min 

Nizanİn ji bo çi 
Berve kC dibezin 

Sipan fı Şeııgal ez im 
Ser zinaren wan 
Karxezal fı kewa biııaz im 
Xweli bi sere min 
Mij fı duman 
Neçirvan ji ez im 

Şivaıı fı berivan ez im 
Dfı berx fı karaıı 

Zozan bi zozan dibezim 
Xweli bi sere min 
Gur fı diz 
biziıcııda qeti ji ez im 

Peşmerge fı lifing ez im 
Şervan im azadi dixwazim 
Li qada çarçİra li dar dilerizim 
Xweli bi sere min 
Sepedar fı ben 
Cellad ji ez im 

Mem XeiTkan 
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NARlN 

Ez ji Swed da çfım bi teyare 
Sibe Zfı da li her male 
Min dil ku Narina min 
Li ser çardaxe nehate xware 

Oy Narine oy Narine 
Min bi te ra nekir giliki xwe i şerini 
Heya deste diya min pe nebe 
Ez venakim bawola xwe i darini 

Oy cirano mala me li kcleka re ye 
Narine go lawo tu li ku mayi 
Çaven min li re ye 
Ji her eşa dil xew min naye 

Te mala xwe ji min re hişt fı bakir 
Jiyana min ya xeribi ye 
'lev li hev kir fı sar kir 
Ez nizanim te çima li min weha kir 

Feleke ji min re derxistiye ferman 
Kcko bide pasaporta diya min 
Eze bigrim herim welate ewrope 
Je re bibinim derman 

1998/06/16 

BEMAL 

Li çole sar 
Li erde rut 
Birbanga be zar 
Sibc ya ustu xar 

Ez çi bikim merxase 
Be yar fı be ar 
'le jiyana xwe 
Dayi riya la! 

M. Kızılkaya 
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ÇAR iN Jl HELE SAR IZ E- 2 
Berhevkar: 

Mehmet Bayrak 

Li ve ele li wc ele 
1eşi ristiye tel bi te le 
Desti min di dcsti xwc kc 
Tu gu mede şore ele 

Lo lawiko tu ji ku tc 
Ji her koyne her bisu(si) te 
Tu t,'U mede ele govci 
Ki dezani ku hevalli su te 

Li vi sarsi li wi sarsi 

Lawiko 'vere tu mctirsi 
Tu eki çiqayi zalim bü 

j Roke te li min nepirsi 

Li vi sarsi li wi sarsi 

Keçik tu e ke çiqa tersi 
Keçik were li rev min rtıne 

Çoma tu ji min dctirsi 

Li her deri li her deri 
Kofiya sure le sar sari 
Ma şora xwe daye hava 
Ji bir meke hata seri 

Çiye ma çiyane pirr bulundin 
Li gundi me dudiye rindin 
Hün bi hcvra ciranyedakin 
Ji rindan eke ba mindin 

Tu masakin la sar wi xoni 
Bibeje bulxur ü doni 
Wara ku te earke paç kim (maç kim) 

Merki kofi çi di zani 

L_ ---~~-

Reyc Adanaye düza 
Tomafilaqn viza viza 
Kaçik wara la rawmin runa 
Tu e ka çiqa haqsiza 

Dilo dilo dil dandika 
Dasmal şandiye tawarika (taberik) 
Aze ku desmale çirkim 
Darde dilimin lawika 

Çave rsaşin çav belake 
Rabim runim li keleke 
Lawko te çima min war kir 
Li taxi tire falake 

La (Ii) ve hele la wc hele 
Por şe kiriye tel be tele 
Desti xwe di desti min ke 
K'cm herine el be ele 

Çave tc wek çave küzan 
Çiye bi fendin çiye bi düzan 
Bi roye şor daye min e 
Bi şev got:"bavo rawe dizan" 

Mcre mere lawik mere 
Çi siviki weke para 
Ku dayke min ez neda me te 
Tu were li her bigcre 

Lo şivano lo şivano 
Ustu rakir kiryc kuvano 1 

Wa şora xwe kiribiye ek ll 

, •• 1' 

Hara li hevale xwe biwe nivano ~ 
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Varyanı 2 

La nav şivan la nav şivan 

Ustu bitılan kira kuvan 
Wc şora xwc kiriye ek 
Hera la havale xwe hibe nivan 

La her deri la her deri 
Eita hcft renge la seri 
Silavak ja minra şandiye 
La sar çavan la sar seri 

La hambara la hambara 
Awe nazliye çoqa sara 
La her havi xwe lıigara 
K'am lıa tava herne dara 

La ve lope la wc lope 
Kaçik gari lıa xop xope 
Pirr silavan ji min le kin 
La bilmez c keçike ape 

Ka la qarşiyc tu la qarşiye 
K'am ha tava herne çarşiye 
Ma şora xwe dawiyc hav 
La sari re la orte çarşiyc 

Hawal mara ha xwe reda 
Aze nux\vaşa da ardC da 
Tu la ser min bakav wara 
Hale ku nazliye ta teda 

Dile min kata mayreki 
BancC zirav sirnCI zara 
Çavc lıavi min lıirijin 
Girlin dame fiqareki 
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Aw çi iş bu av çi iş bu 
Baran bari liş be tiş bu 
Gotin nazkiya te reviye 
Ilande ilimin qotmiş bu 

Tu daymaka tu daymaka 
11ara nazliye min lıa re ka 
Desmale ja min ra lıişin 
Bi ra ja min ra himini tabari ka 

Dilo dilo dil dandiko 
Nane xwaııadanan katile zik a 
Azi ki naııi mixanaton çir kimdaede 
dili min zaynik a 

Nav xweş na vi la Zaynik a 
E ortC male ııayııik e 
Ki çi dawe bira biwe 
darde dili min Zaynik e 

Baran bari tov lıa tova 
Keskil sur X\VC avitiye nava 
Min rinda xwe la hamher di 
Berve min te gav ha gava 

Rinde rinde rinda Zeri 
Ta ez gerandim derbaderi 
PorC seri min sis kir kira hcri 

Ili ra rindiye te la kuri Binboxe 
lıexeri 

Male Zeriye la her gazi 
Tcde di şewiti fenare qaze 
Ta ez k'al kirim mal şavitiyc 
Mira meke cilve naze 

Çavkani: Zeynep Bayrak 

j 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~-------

1 

'lu la qarşiyc ka la qarşiyc 
Wara k am harina çarşiye 
Me şorc xwe dawiya hev 
La sari re ortC çarşiye 

La ve tape la wc tape 
Keçik geri lıa xapxape 
Pir silaven min da !eka 
La we lıilmeze kaçke ape 

Bancaka zirave Ic ya 
Şivaka şebabe Ic ya 
Ki çi dawe bira hiwC 
Zati dile mini Ic ya 

Navi tc be mi çi xweşc 
La seri çiteke rcş e 
Lawo tu çav la min mcke 

Zati tu kereki başa 

La Trabzon e la Trabzon e 
Xocayi dixwini crzone (ezane) 
Xoca e ki çiqayi puşta 
Nekirin ku Ic hivina nivone 

Kcçik navi le çi rinde 
Mala xwe la orte gunde 
Min rinda xwc la qaqrşiye di 
Qonaxa xwe çiyc lıilinda 

Baran bari tav ba tava 
Kesk u sur xwe avitiye nava 

Dawata kc le gund heyc 
Gotin rinda te ye la nava 

Axa axa zalim axa 
Qara çali kirina baxa 
Va çutulu ele sone 
Yar girtİn kirina yasaxc 

Kaçik mara ja xwe weda 
Bancc zirav teri pe da 
Dasti xwe da dasti min ka 
k am harina lıa navi di da 

K am ba teva tak duduna 
Em kulilka navi di na 
K am ja rindan nazawcina 
Ja kotiyon k ame razina 

I-lada hada kaçik hada 
Teşi de dest da gulok bada 
Gulokc ja desti xwe din e 
K am harin ba male ma da 

Em ba tava çifteki riodin 
Male ma la yani gundin 
'Hı beri xwe berva min meke 

Ezc da tirsim ji dedigodyc gundan 

Çavc girin çav heşin e 

Pezi bavC xwe i mcşin e 

'lu pezi bavi xwlc lebex e 
Parayİ bavC mini pCşin c 

Navxweş navi te Eli ye 
E ki dibari toli ye 
Deri bigir were içi (hendur) 
Xwcli la seri Eli ye 

Poti seri tel be tele 
K em bigarin el be ele 
Keçik aksilixye mekc 
K cm ramadin la otel c 

Virda wcda virda wcda 
Nazli hat ja qarşiyc di da 
Silavek ncdayc mina 
1 teriye ba nav di da 
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Navi rinde min çi xwaşe 
La sirt fistoneki reş e 
Gotin rinde te yas girliye 
Em dinin la seri çile reşe 

\Veda weda keçik weda 
Pişt gireda şirrik pe da 
Keçik dile min kata te 
Tu megere virda wCda 

Gave min la lıance te ket 
Avr gurmujin baran dakat 
Min go singC xwc va ser 

singC min da 
Daka te hema la baket 

Surale xwe çiqa surun 
Nazliya min hilgirtin birin 
Him nazliye min kuda dawin 
K ez va dasti wc bigirim 

Lawik m ere jc xwa ,veda 
Runişt la bin deri si da 
Bang kir got tu were rev min 
K em runin la bin siye da 

Le kiçike le keçik e 
Çiçik gir b(ın buna kuçuk c 
Ku te ser singe xwe venekir 
La texi tire feleke 

Were rev min k ez bilıinim 
K ez hevali xwe bişinim 
Şore min u xwe be ekke 
K ez dungurçiye te bişinim 
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Le keçike le keçike 
K ez dawestim la kalake 
Desti xwe de desti min ka 
Em be tuşti nagirin feleke 

Meke meke rinde meke 
Deri veke cih min bika 
Min silav ja rinde ra şam! 
Winin da kalake min ka 

La her deri la her deri 
Perçem şekir şapqa la seri 
Biwen ba şapqayi xwc dini 
K ez lıilıinim perçeme seri 

Meke mcke keçik meke 
Wirda wara tu war meke 
Aze ha şev warima 
Deri veke min da içika 

\Veda weda hcval weda 
I nuxweşi da arde da 
K ez herim hevali xwe pirskim 
K ez bibem ku derde teda kuda 

Mala xweye la paş diyara 
De nigda potina sura 
La qarşiye xwe la bamaka 
Were desti min lıigira 

Em be teva eke ekin 
La içi gund erne tekin 
Bavi teyi min naxwazi 
BiwC bavo tu 'vcrmcke 
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Doste mine ja ave te 

Sontil da dest da berve min te 
Tu mesckin la orte re 
Bavc tcyi jc jerda tc 

Dile min la ta lunini 
\Veda here mcke dini 
Zati ez tc hilnagirim 
Be ser mida mewc :xwini 

K cm aşixin k cm aşixin 
Be rinde xwe va barişixin 
Htm qarşi rinde min mawin 

Zati erne herişixin 

Ez çirbikim ez çirbikim 
Ne qiçika k ez gir bikim 
Hun dile nazliyc min bikin 
K em herin rahlc gendi bikin 

Lo lawiko ni ja gundo 
Bence direj çiqa rindo 
Seri xwe raka da min mezke 
Çi kibiri poz bilindo 

Ev çi işe ev çi işe 
Erd qalişi tiş he tişşc 
Gotin nazliye xwc e la deriye 
Hazİr kir kcbab ii şişe 

Dili min ü te dudune 
Kom vcgirtyc e la bine 
Tu çiına la mi lasukct 
Tu c ka çiqasta dina 

An1an aman nazlı aman 
Kaçke vi gundi çiqa yaman 
Goin nazliyc te yle qarşiyc l K ez lıervc herİnı bibem (qurban) 

Kilaın ja kilaman rindtirin 
Qaş ja bruyan bilintti ri n 
Hun qatç rinde xwc mckin 
Gulc min ja ı,>ulan babintiri n 

Kilamc dil çiqa xwcşin 
Çav ô huru hina rcşin 

Tim qale min u xwc bikc 
Sevdalina içi rcşin 
Kilamc dil bibe fcdi mekc 
Hcse min u xwc be ckkc 
Ki çidabe bira bibc 
Dengi min ô xwe sarmeke 

Çavkani: 
Zeynep Bayrak 

Beri deri me baxçeyc 
Wi baxçeyi çiçek daye 
Sc ro se şcvan K~ada içi da himinim 

E li na wc ku, daka min miriyc 

Ez c ka serbestim 
La deri f: li daricwaslim 
Rokc nawe (Nabe) ku Aile 
Aile wara içi ku, 

ma ye 

ka çayeke wc{bc) dcst dim 

Çiya me çiyake girin 
Etege xwc ha kevirin 
Daykc lavikon teriye 
Li deriye xelkc demirin 

1 

Çavkani: 1 

Nazli Aksu c ı os sam 1 

_j 
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Bi derglstlbOna Guldil 
Yusuf Yeşilöz 

Guldillawikc jina Mixterc dmvernin bu, 
jiııa wi ya sifte, li her beriye, roje li seri 
xistibu u çubiı rehrnete. Qct ku 
tuncbiiıı, panzdeh zarokeıı M ix tar Sel o, 
ji du jiııan hclıün. Urnre lawe wi Guldil 
li dora lıist salan bü fı ew xorteki bi 
dest u pe bii. Bej na wi ya direj, simbel
en wi yCn pan, çavCn wi yCn rcş li dor
ali bi deng fı nam hiın. Li wC biharC ew 
bi dergisti kiribun. ]i bo ku dergistiya 
wi kcça mixtare gundekl bii, tiştck ku 
qirnet.a wC bilind di kir, giıstirkCn w an ji 
serrafC bajare Enqere hatibiiıı şandin. 

Guldilli kcleka Gola X wc li her pcz 
bU, wexta ku xebera dcrgistibfınC ji 
aliye pisrname wi Bilo, li ser kcra boz, 
je re hat, li wi cih Guldil heraneki çe 
serjekir ii goşt bi Bilo ve tevhev li 
şivanen darali belav kirin. Paşe, çend 
roja bi şiında Guldil ji hevalcn xwc re 
got.ibü; "\Vexta ku min bihist ku ez bi 

kcçika mixtarC Kolitan re bi dergisti 
lıumc, min ji qulaxaki (girav) li kcleka 
gola xwC bazda ser qulaxaki." Şerheta 

Guldil vexwarilıiin, çend roja jc re 
şCnayi ki ri n bi d ah ol ıi zirnC, h eta ji 
gundCn kurden li ru~ziki EnqcrC xort 

hatihiın fı rez bi rez govcnd 
kişandilıün. Dawet hevqes bi nam 
büyc ku li sere dini dinyaye xebera 
millet jc lıüyc. ]i xwina pezcn ku 
hatibüıı scrjekirin, li her mala Sclo 
çem hatihfın çCkirin, çalCn rlsini tiji 
bulgur(savar), biroşCn baxir tiji xoşafa 
çira batihim kclandin. Şerlıct, çay ü 
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çcqilmast mina ava kaniye batibii belav 
kirin. H eta ji lneviye ji qeymaqame 
serkeçcl, bi jina xwe ya virek va 
hatilıun ü heta ku koran hatibü 
xwendin, li mala Selo runiştibfın. 

Selo hesalı u kitelıcn xwc klribiin ii 
dixwast daweta Guldil we peyize bikc. 
Haziri ya xwe giştik kiribun. Le wek tc 
gotin, roj herdem naye dcr, pilana Selo 
kete avC. E w çawa bU ı ez ji wc re bCjiın: 
Li gundc Selo rnizgeft (cami) tunebu. ]i 
bo wc yeke ev gund herdem ji ali 
herkesi ve di hat rcxnekirin. Li her ide 
gundiycn Selo diçun Tuzlaye u nimeja 
xwe ya beyrame li mizgefta vir dikirin. 
Li wc ide Selo xwastiye bi tene bi 
lawike xwe yi ku mi bi dergisti kiri ü bi 
motore xwe yi ku wc salc şandilıli biçe 
mizgefte. Ew herdu tiş~ lawike dergisti 
fı ınotorC Fordson, hingC ne hindik bün. 
Sclo kiribfı sere xwc, wan herclfı tiştan 

bi xelk ii eleme ni şan bidc. W eki din ji 
wi bi xwe ncdikari motorC bajo, çfıyina 
Guldil yek ji ji bo we bu. Di nav toz ü 

dUrnan de ew gihiştin TuzlayC, motora 

xwe, di bin çavC meraqli de, li her 
mizgeftC cihiştin ıi ketin hewşa mizgefte 
ku mcran le alıdest dikirin. Guldil di 
jiyana xwe de qct hundire ınizgefte 
neditilıü ü nedizani alıdestc hcyna u 
nimej hikc. Hi n m Cra jC pirsin, kaçima 
Guldil abdeste heynane, le lıeta ku 
Guldil bi xwc bersiveke lıide, have wi 
got ku Guldil iro silıc zu li ınal alıdcsta 
xwe hcynayc ji vC vir de cw ncçüyc her 
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destan. \Vek Selo ji wi re gotibu, Guldil 
di mizgefte de li paş wi rlınişt, ralılı ser 
xwe, wexta ku Selo ralılı U rfınişt, wexta 
ku Selo rünişt, koran ji be deng di 
lıundire xwe de xwand, le ya rasti, di 
lıundirc xwe de kire piste pist. Kes le 
neçü ferqiy<; ku Guldil, roniya çave 
Sclo, nimcj (ı abdest nedizanl... 

LC XwcdC nine serC kesi, wcxta ku 
Guldil ralılı (ı rlınişt bi deng ba vi her 
wi ket (tir kir). Hinge çave mercn di 
mizgeftC de gihiştek çlın ser wi fı have 
wi, rlıyC herduyan ji sor hfın mina 

xwina peza qurbane. Le Selo lı Guldil 
xwe ji wa derna nckirin, nimCja xwe 
birin seri, li dawiye ji, beyrema xelke 
piroz kirin. (Le imame riı pij destc xwe 
ııeda Guldil, ji bo ku wi li mizgefte, li 
mala xwedC, ha vi her xwe xisti bf.ı; C\\' 

!ro meseleyeka din e.) Pişli beyremc 
Selo li ıııotore siwar biı, ııexwast bi 
ıııeran re li mala merikeki ji Tuzla ye 
şivC bixwe ô yekser ajote gundC xwe. 

\Van lımver kirilılın ku kes li tira Guldil 
nehevse. Li gund ji w an pirskirin, ji bo 
çi cw hewqas zô hatinc, mCrCn din hin 
li mizgeftC ne, hersİva Selo kut ô xweş 
bfı: "MotorC mini nfı ye, lawiki mini 

mina dara hinarC ye, min nexwcst ku 
çav, nazar, lCxin." Herkes mijul bU bi 

serjekirina qurbane, xelke ida hevdu 
piroz dikir, şan iı şenayi bu. Le ıııixabin 
wexta ku mere din ji Tuzlaye lıatin 
gihiştin gund, xcbera tira Guldil li 
ınizgeftC, li mala X\vedC, li rojakü 
mubarek, mina bruskeke li nav gund 
xist. ]in U mCr li her xaniyC X\ı.'e sekinin 
iı bi denge heri lıilind hang hcvdu 
dikirinka la[ka hela] xelıera wan ji tira 

Guldil lıeye. Teyr ji li nav gund pit 
difirin, meri lıigota wan ji bihistiye ku 
Guldil li ıııizgeftc tir kiriyc. Ncxwaş iı 

evindare gund wc deme derele xwe 
birkirin, birçiyan birçibuna xwe, 
zarokan cilen ku li ide je re nelıatin 
şandin, mihC ku ji bo serjCkirinC ning 

giredan ji hedi nekiribun qiraqir. ]ina 
Selo ketibu xemginiyeke giran. Meri 
higota xweliya dinC gihiştek hi ser vC de 

hatiye. Le Selo wusa xuya dilılı ku ew 
qet bi xwe da nekctiye (ı wi milıa ku 
serjCkiri post dikir, gelek zarakan ji, li 
dora wi xwina mi di heniya xwe didan. 
Le kefa Selo ji revi wexla ku di nav toz 
iı dürnan de motorek li ri ya gunde ku 
dergista Guldille diji xuya bu. Xelke bi 
çaven tiji pirs li lıevdu meze dikirin, ka 
ew motora hi xwc re çi dine. \Vexta ku 

motor nezik bu hate dilin ku sc xort li 
ser ,.,..i ne fı raste rast ajotin her mala 

Selo. \Van motor bi hers fren kirin, yeld 
ji wan çikinek di dest de bu lı ew direk 
avete ser jina Selo iı bi dengeki tiz ji 
got: "Xale min got, ez keçika xwe ku 
min hi rün iı hingiv mezin kiri nadim 
Guldile ku li mala Xwede tir dike, ew 
çikina wc ye." Motor bi wi lıcrsi ji di 
nav toz iı dumanc de wenda biL Li 
mala Selo bilılı şin (ı matem, jina Selo 
bir ve çiıhü, Selo sere xwe kiri erde, hi 
tenc tutUn dipeça (ı dilu;and. ]in iı mere 
gund çlın ser Guldil ku xwe di axir de 
veşartibu ü je loma dikirin. Hena 
digot, "tu kor i'' hena ji digot, "te 

ncelikari penc deqqa sebir biki lı tira 
xwe di qiına xwe de bilıeli." Guldile be 
çare mayi, ıneze kir ku xelk wi relıet 
nahCle, rahU ser xwe U got. "Ez çawa 

bikim, ba yekcar hat! Xelk gilıiştik tir 
dikin, çima ya min bü sedema 

dergistiya min a delal!" 

Winterthur, !2.04.2000 
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«Sessizlikten Gelen Ses» 
Mustafa Selimoğlu 

Al'~LI ŞANLI «KURCML\HIN» YAPA.'IL\DIGI NiCE 

işleri, tek tek kişilerin yanlız başlarına 
yaptığına genellikle tanık olmuşuzdur. 
Sözkonusu kurumların istemeyerek 
de olsa boş bıraktıkları alanları tck 
başlarına doldurabiliyor bazı yete
nekli kişiler. Yusuf Yeşilöz de lmn
lardan biri. ·Ararat• adlı yayınevinin 
salıibi Yeşilöz'ün, kendi karakterine 
de uyan sade bir üslupla, gösterişten 
uzak olarak başlattığı çalışmalarını 
aynı özen ve özveriyle sürdürmesi 
bizleri uınutlandırıyor. 

Yaklaşık on yıl kadar önce bir çok 
Kürdistanlı gibi ülkesini terk edip 
Avrupa'ya yerleşmek zorunda kalan 
YusufYeşilöz, 36, isviçre'nin St. Gallcn 
adlı kentinde küçük bir kİtalıevi 
açınakla başlar yayın serüvenin e. Kısa 
bir süre sonra, yayın piyasasında 
Avrupa dillerine çeviriimiş Kürtçe 
edebi eserlerin bir elin parmaklarını 
geçmeyecek kadar az olduğunu 
görür. Bu alanda yoğunlaşmaya karar 
verir ve Ararat Verlag girişimiyle ise 
koyulur. Musa Anter'in ·Birirıa Reş• 
adlı tiyatro oyunu ·Die Schwarze 
Wımde• adıyla Almanca yayınladığı 
ilk eser olur. Bugüne kadar Kürt 
edebiyalından onun üzerinde eseri 
Almanca'ya çevirip Avrupa okuyucu
larına armağan eden Ararat'ın, 

yayınladığı eserler arasında Yılmaz 
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Erdoğan'ın ~Die schmerzlwfte Liebe• 
(Evina Keserkur), Suzan Samancı'nın 
·Die Ilelin roclı naclı Baumharz• 
(Reçine !<okuyordu Helin), ·Sc/ınee 
auf sclzroffen Bergen .. (Kıraç Dağlar 
Kar Tuttu) bulunmaktadır. Yeşilöz, 
kendisiyle sohbetlerimiz sırasında, 
kitapların, genellikle basım ve dağıtım 
masraflarını kurtaracak kadar bile 
satmadığını, bu nedenle yayın 

giderlerini kısmen kendi cebinden 
karşılamak zorunda kaldığını belirtti. 
Ama isin güzel yanı, bunu söylerken 
kesinlikle dert yanmıyordu. Tam 
tersine, Kürt olmanın kendisine 
yüklediği görev bilinciyle de olsa 
gerek, işini severek yaptığını hemen 
anlıyordunuz. Yükünü biraz hafiflet
mek, yayım alanındaki bazı zorlukları 
aşmak ama özellikle de daha fazla 
okuyucuya ulaşabilmek amacıyla 
Araral son bir kaç yılda eserlerini 
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Almanya'da bulunan •Vnrast Verlag
ile işbirlif;>i içerisinde çıkarıyor. 

Uzun yıllar ·Ararat• yayınevi sahibi 
olarak tanıdığımız Yusuf Yeşilöz'ü, bir 

kaç yıldır üç kitap sahibi yazar olarak 
karşımızda görüyoruz: İlk aniatı 
kitabı ·Reise in die Abenddiimrner
wıg· (Akşam Kuranlığına Yolculuk) 
Almanca olarak İsviçre'de ·Rotpunkt• 
yayınevince yayınladı. 

«Rei.se in di.e Aberuldiimmerung"' 
da başlıca üç kahraman görüyoruz. 
İlki Beko. Oğlu Kürt Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinde yer almış ve bu savaşta 
TC. ye esir düşmüş olan Beko, Fırat 
kenarındaki köyünün hem ağası hem 
de muhtarıdır. Haso ise Beko'nun 
sürüsüne çobanlık etmektedir. Haso 
dağda karşılaştığı Kürt gerillalarıyla 
erzağını paylaşır ve giderek onlara 
daha fazla ilgi duymaya başlar, ama 
bundan dolayı köyündeki karakolon 
komutanı Suat'la başı belaya girer. 
Bütün bunların sonunda kurtuluşu 
geriliaya katılmakla bulur. Kitap bu 
üç kişi arasındaki karmaşık ilişkileri 
anlatıyor. Haso'nun Geriliaya katılı
ınından sonra, geride kalan karısı Fate, 
karakol komutanı Suat'ın haskılarına 
hedef olur. Çektiğı acılara da yana-

mayan Fate köyü terk eder ve Batıya, 
yani bilinmezliğe, karanlığa doğru 

yola ç:ıkar. Zaten eser de ·Rei.se in die 
Aberıddiimmerurıg• adını bu karanlık 
belirsizlikten alır. 

Orta Anadolu Kürtler'inden 
(Xelikanlı) olan yazarımız, anlatısını, 

kendi yöresindeki bazı halk hikaye
lerinin özüne bağlı kalarak geliştir
miş. Bu yöntem, aniatısına alışıhnışın 
dışında başka bir anlam ve güzellik 
kazandırın ış. 

Aniatıdaki sadelik ve doğallık, hem 
akıcı bir dilin oluşmasına yol açmış, 
hem de Kürdistan'daki gelişmeler 
haklanda fazla bilgisi olmayan sıradan 
Avrupalı'nın kolayca ve zevkle okuya
rak yararlanacağı bir eser çıkarmış 
ortaya. 

Yeşilöz, aniatısını yazıya dökerken 
bilinen siyasi kaygılara düşmemiş. 
Britanya'nın Swansec üniversitesinde 
Gernıanistik dersleri veren İsviçreli 
doçent R. Jucker, İsviçre'nin Solot
hum kentindeki Edebiyat Günleri 
sırasında ·Reise in die Aberuüliimmer
ung:•· üzerine görüşlerini belirtirken, 
kitabı zevkle okuduğunu ve zorlama 
edebiyata kaçnıayan, süssüz ve sade 
aniatınun kendisini çok etkilediğini 
özellikle vurguluyordu. 

·Reise in die Abenddiimmerung• 
piyasaya çıkmasıyla birlikte İsviçre'de 
başta basın, yayın ve edebi kurumlar 
olmak üzere geniş çevrelerin ilgisiyle 
karşılaştı. İsviçre'nin Alınanca yayın 
yapan özel ve devlet radyoları Yusuf 
Yeşilöz'le çerçeveleri oldukça geniş 
tutulan programlar yaptılar. İsviç
re'deki büyüklü küçüklü bir çok 
ulusal ve yerel gazete ise yazarınıızla 
yapılan görüşmeler yayınlandı. Ayrıca 
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Yeşilöz son üç yılda sayısız okuma 
seansına da konuk oldu. 

Yusuf Yeşilöz, Mayıs 98'de İsviç
re'nin Solothurn kentinde düzenle
nen Uluslararası Edebiyat Günleri'nin 
resmi davetlisiydi; orada kalabalık bir 
kitle önünde kitabından bölümler 
okudu. Aynı yıl ekim ayında yapılan 
Frankfurt kitap Fuarı'nın konuk ülkesi 
İsviçre idi. İsviçre seçici jürisi Frank
furt Kitap Fuarı resmi davetliler liste
sine Yusuf Yeşilöz'ü de almayı uygun 
buluyordu. 

Yeşilöz'ün ikinci kitabı, 1998 yazı 
sonlarına doğru • Vor Metris stelıt ei n 
lıolıer Alıom• (Metris'in Önünde Bir 
Ulu Çınar) adıyla Alınanya'da Unrast 
Verlag yayınları arasında yayınlandı. 
Yapıt adının da çağrıştırdığı üzere, 
yazarın eczaevi anıları üstüne kurul
muş. 1996 Haziranın da kısa bir süre 
için Türkiye'ye giden yazar, İstanbul 
Havaalanında gözaltına alınmıştı. 

Gerekçe, Yeşilöz'ün daha önce 
yayınladığı bir kitaptı. Mehmet 
Uzun 'un ·Kürt Edebiyetma C iri§• adlı 
bu kitabıııa Fransız Prof. Joyce Blau 
tarafından yazılmış olan önsözde 
·bölücülük• yapıldığı ileri sürülü
yordu. Daha sonra mahkemeye 
çıkarılmak üzere İstanbul Metris'teıı 
Ankara Kapalı Cezaevi'ne götürülen 
Yeşilöz, burada İsmail Beşikçi ve 
tutuklu Kürt Milletvekilleriyle bir 
süre birlikte kalmıştı. Bu güzel 
birlikteliklerden ötürü, orada 
geçirdiği günleri, cezadan çok «ödül

lendirme)> olarak gördüğünü söyleyen 
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Yu:>uf Yc~hilö-ı, 
Verso il tr:ııncınto 

yazar, ·Bu benim için bir bakıma Hac 
ziyareti gibi bir şey oldu· derken 
gözleri parlıyordu. 

·Stepperırııterıpflanze• (Üzerlik) 
Yusuf Yeşilöz'üıı bu yıl yayınlanan 
üçüncü kitabının adı. Yeşilöz son 
kitabında, ikincisinde olduğu gibi 
yaşantısımlan kesitleri işliyor. Bu kez 
çocukluk anılarını payiaşıyor okuyu
cusuyla. Yazar son eserinde de sade, 
açık/ironik ve akıcı anlatım biçimini 
korumuş. Yeşilöz anlattığı yaşantınııı 

yabancısı için, bir Kürt köyünde -bir 
çoğunun süphesiz egzotik olarak 
dcğcrlendircceği- yaşamı görüntü
lcrken, o yaşantının yabancısı olma
yan okuyucuyu ise kendi çocukluk 
yıllarına götürüyor. Bu yanıyla eser az 
da olsa nostaljiye kaçmış, özellikle de 
sürgünde yaşayan Kürt okuyucular 
ıçın. 

Yusuf Yeşilöz'ün başarısı, dahası 
ünü Alınanca konuşulan sınırları da 
çoktan aştı. Eserleri İtalya'da İtalyan
ca yayınlanan Ycşilöz, yakında Fransız 
okuyucularıyla da tanışacak. www.a
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Bize göre, bize uygun, yani 
bizim kulübümüz olsun dedik 

Roportaj: Vahit Duran 

A ru pa 'da son bir iki yıldır Orta Anadolu Kürtleri ilginç bir 
urumlaşma eğilimi gösteriyor. Kültür-Araştırma 

erneklerinin yanında Sporkulüpleri kurulmaya başladı. Bu 
oluşumlarda öne çoktan Kürt kimliği olmakla birlikte Orta Anadolu 
Kürclü olmanın altının özellikle çiziliyor. 

Bu yılın ilk aylarında Almanya'nın Dillenburg şehri ve 
çevresinele yaşayan bir grup genç Sportfreuncle (Spordostları) adı 
altında bir kulüb kurdular. Spor yapma boş zamanlarını 
değerlendirme arzulannın yanında asıl saiklerinin Orta Anadolu 
Kürtlerinin özelliklerini yansıtan, yaşamaya çalışan bir çaba olarak 
ifade ediyorlar bu çabalarını. 

Bu konuda epey bir mesafede ka yı etmişler. Yaşadıklan çevreeleki 
gençlerin çoğunu bir araya getirebilıneyi, kulübe üye yapınayı 
başarabilınişler. Bazı spor terimlerini kullanmakta zorlansalarda 
aralarında konuştukları dil ağırlıkla Kürtçe. Renkleri sarı, kırınızı ve 
yeşil. Her an buluşabilecekleri bir lokal ve top aynadıkları bir 
sahaları var. Gençlerin bu girişimi olgun yaşta olanların desteğini 
bulmuş. 

Yasal prosüdürlerini tamamlamışlar. Bu yıl bölge ligincieki 
rekabete katılacaklar. Tüm hızları ile hazırlanıyorlar. Spor kulübü 
kurma fikri ilk başlarda ikircikli karşılanmış. Şimeli ise bu aşılmışa 
benziyor. Bunun normal olduğunu söylüyor kurucular. Nede olsa 
tarihlerinde ilk kez kendilerinin kurdukları, adını verdikleri, 
kendilerine ait bir kurum bir sporkulübü. 

Bu ve bunun gibi topluınumuza ait mütevazi çalışn1alarıı 
olanaklarımız çerçevesinde birnebGn okuyucusuna duyurmaya 
tanıtmaya çalışacağız. Spor!feımde Escbenburg.II Sporkulübü'nün 
kurucularından Hemeye Celik1 ile konuştuk. Sohbetimiz yer yer 
Orta Anadolu Kürtlerinin bazı temel özellikleri, yönelimleri üzerine 
yorum ve değerlendirmelere kadar vardı hatta sarktı. Okurun 
ilgisini çekeceğinden yola çıkarak bu kısımları yayınlamaya karar 
verdik. İlgi ile okuyacağınızı umuduyla. 
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Hep sonılmı, i/h soruyla ba§layalım. 
Kendini tamtır mı,•;uı ? 

Kulu ovasına 19. yüzyılın sonların
da yerleşmiş Celikan aşiretine men
sup üç köyden birisi olan Atkafasında 
doğdum. Büyüklerimiz Maraş-Antep
Sivas güzergahında sürdürdükleri göç 
macerası sonrası bu bölgede kalmaya 
karar vermişler. Beş yaşında geldiğim 
Almanya'da yirmibir yılımı geride 
bıraktım. Anlayacağın ikinci kuşaktan 
birisiyim. Makina ustalığı dalında 
meslek öğreniminden sonra şu an bir 
Şirket'de çalışıyorum. 

Desen e aşiret gijçbelası ile yatzp 
kallı:m.zş. 

Evet doğru. Zaten o göç belası 
değil mi~ bizlerin günlük yaşamını bile 
belirleyen, hatta yönlendiren. 

Nast! yani ? 

Son yüz yılda bölge topluımı ola
rak yaşadıklarımızı bütün yönleri ilc 
ele alırsak söylcycccklcrim daha iyi 
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Hcrııoyc Cclıkan 

ilc Vahit Duran 
röportaj esnasında 

anlaşılabilir belki. Bize ait olan, kalıcı, 
yerleşik hale getirdiğimiz çok az şey 
var. Enerjimizi her gittiğimiz yeni yeri 
anlamak şartlara uymak için 
harcamışız. Diğer yanda terkettiğimiz 
yerleri özlemekten, hayal etmekten 
bu günü kaçırma tehlikesi ile karşı 
karşıya gelmişiz. Bir örnek vereyim 
istersen. Bizim Köyiiiler Alınanyada 
son otuz-kırk yıllık parasal birikim
lerini bu günleri düşünmeden 

köylerine götürerek farklı alanlara 
yatırdılar. Bu yatırımlar çoğunlukla 
barınma ihtiyaçlarına yani konuta 
yöneldi. Bu gün köyiimüz belki 
Kulu'da Konya' da olmayan evlere, 
villalara sahip. Yapanlar dört haftadan 
fazla içerisinde oturaınıyorlar ama 
olsun belki de yüzyıldır bilinç 
altılarına sinmiş olan açıkta olma, 
kalma korkusunun psikolojik etkisin
den kurtuluyorlar. 

İlg"inç, pehi bu siiylediklerin Avnıpa' da 

doğanlar içinde geçerli mi? 

Değil, ama henüz etkileri yadsın
ınayacak bir biçimde sürüyor. Gerçi 
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son yıllarda Avrupa' da yerleşıneye 
yönelik çabalar yok değil. Örneğin ev 
alına, yapma konusunda yoğun bir 
eğilim var. Çocuk eğitimi, zamanııı 
daha iyi kullanılması, günlük yaşamın 
disipline edilmesi, bura kaynaklı 
sorunlar konusunda bizimkiler eskiye 
oranla daha duyarlı lar. Fakat dediğim 
gibi bu henüz o kadar net ve güçlü bir 
eğilim değil. 

Bu lw.şaldar arası bir çatt.şmayt 

beraberinde getirmez mi ? 

Tabii. Şimdiden bu yönde bazı 
şeyleri gözlemlemek mümkün. Bu 
konuda söylenecek çok şey var ama 
şimdi sırası ve yeri değil. Hatta drama
tik sonuçları olan çatışmalar, sürtüş

meler de yok değil. 

Pe/d. Esas lwmımuza. gelelim. Bir 
Sporkuliilıii kurma fihrine nerden 
varduıı.z? 

Okuyucuyu yormadan kısaca 

anlatalım. Kaldığıınız bölge Alman
ya'nın Hessen ve Kuzey Hein Westfa
lien eyaletlerin kesiştiği bir noktada 
bulunuyor. Memleketten yetmişli 
yılların başında çalışmaya gelen 
işçilerin yoğunlaştığı bir bölge. 
Memleketten gelenlerin içerisinde 
Celikan, Omeran, Bilikan, Mifikan, 
Şexbilan v.s .Aşiretlerinden olan insan
larımızda var. Çocuklarını getirdiler, 
torunları olanlar oldu ve sayıları bu 
gün yüzlerle ifade ediliyor. Son 
yıllarda Kürt kimliği ekseninde 
yaşananlar birinci kuşağı pek değil 
ama özellikle ikinci kuşağı önemli 

oranda etkiledi. Bazılarımız ise bu 
etkileri Türk ve Alınan futbol takım
larında farklı bir biçimlerde bire bir 
yaşıyorduk. 

Tiirk veya Alman talmnlarırıda 
oynuyordumız yani ? 

Evet. Kulübü kurmadan önce ço
ğumuz demokrat kimliği ile tanınan 
bir !akımda oynuyorduk. Kulüp 
yönetiminin yanlışlıkları sonucu 
takıma Kürtleri bir türlü varlığı ile 
kabul etmeyen tipler gelmeye başladı. 
Bunlar Kürt oyuncutarla geçinmektc 
zorlandılar. 

Nasıl ? 

Örneğin aramızda Kürtçe konuşlu
ğuınuzda rahatsız olmaları, bizlere 
kuşku ile yaklaşınları başlan soğuk bir 
havanın oluşmasına neden oldu. Daha 
sonra bahsettiklerim daha kıymala 
bidiler bizde topluca ayrıldık. 

Alman takmı/anna neden gitmediniz ? 

Oradada farklı sorunları karşımıza 
çıkacağını biliyorduk. Zaten çoğumuz 
Alman takımlarından bahsettiğim 
Türk takımına gitmiştik. 

Ne gibi sonm/ar ? 

Başta, o takımlarda oynama şans
ımız azdı. O takımların felsefesinide 
başarı oluşturduğu için bizlere sıra zor 

geliyordu. Birde toplu gitme, oynama 
şansın yok. Tek tek takımiara dağıla
caksın. Onu da biz istemedik. 
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"Bize göre, Bize uygun" bir takım 
olsun dedirıiz. 

İstersen şöyle formüle edelim. 
'"Bize göre, bize uygun, bizim takımı

nıız olsun" dedik. Bu biraz böyle ama 
farklı etkenlerde var tabii. Demin sa
yılarını yüzlerle ifade ettiğim gençle
rin çoğu bu ve bunun gibi sorunlan 

zaten yaşıyorlardı. Bunu bilince çıka
ramayanlar,da vardı ama biz takımı 
kurduktan sonra olağanüstü ilgiden 
yola çıkarak rahatça söyleyebilirim ki 
yaptığımız iş doğruydu. Birde yaşanan 

konjonktürün etkilerini göz ardı 
etmemek gerekiyor. Orta Anadolu 
Kürdü olma özelliğimiz üzerine 
düşünüyorduk. Ne yapabiliriz? Bir 
araya gclcbileceğimiz, dilimizi konu

şabileceğimiz, iyi kötü bizim olan ne 

yapabiliriz diye kafa yoruyorduk. 

Bu kaygılannız gerıelde paylaşıldı 
mı peki? 

Şimdi söyleyeceklerimi bazıları 
abartılı bulabilir. Topla ilgisi olan, ol
mayan insanlarımızın ı;~oğu kulübü

nıüze üye olmuş bulunuyorlar. Yaşı 
geçen, fazla kilosu olanlar antrcman
larla performans tutma telaşmdalar. 
Her pazar bize ait olan saha ve loka
limizde toplu olarak buluşuyoruz. Bir
de hafta içi antremanlar var. Yani Orta 
Anadolu Kürt coğrafyasmdan yirmi
otuz bazen kırk insan bit· araya 
geliyor. Sağlığa da yararlı olan-ki 
bizler toplum olarak bu alanda 
oldukça gcridcyiz-bir iş yapıyoruz. 

Koşmnktan! Ycmi arıtreman yapmaktan 

başka yaptıbfını:;, şeyler de var mı? 
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Henüz yeni kurulmuş çiçeği bur
nunda bir takımız ama son günlerde 
fazlası ilc hareketliyiz. Kaldığımız 
bölgedeki gençlerin hemen hepsi 
bizlerle ilişki kurmuş durumda. Çoğu 
ise yasal üyemiz. Ailclerimizle ortak 
gezi ve piknik yapıyoruz. Çocukla
rımız bir araya geliyor oynuyorlar. 
Maç ve anremanlardan sonra uzun 
sohbetlerimiz oluyor. Anlayacağın 
birbirimizden en azmdan haberdarız. 

Yapllb'Tzmz işin anlamlı olduğu be/H. 
Pe/ii Kulübü kurarken sorunlannı.z 

oldu mu? 

Sorunsuz bir işin olmadığını 

hepimiz biliriz. İstersen bu soruyu iki 
şıkta yani bizden ve dışarıdan 

kaynaklanan sorunlar diye yanıtla
yayım. Bu işle uğraşanlar bilir, Alman
ya'da yasal olarak bir Sporkulübü 
kurabilmeniz için sahaya sahip 
olmanız gerekir. Sporkulüpleri enf
lasyonu yaşanan Almanya'da bir saha 
sahibi olmak oldukça zordur. Epey 
bir araştırmadan sonra tesadüfcn bir 
olanak çıktı ve bunu değerlendirme
sini bildik. Yasal başvuru, yönetim 
kurulunu seçmek, üye kayıtları, 
oynayabilme vizesi vs. konularında 
acemiydik ama sabırla bırakmadık 
işin peşini. Birde yıllarca Kulüb sahibi 
olma tckelini ellerinde bulunduran 
diğer takımlar bu girişiıniınizi bir 

tehdit unsuru olarak algıladılar. Bu en 
çok Türk tarafında ortaya çıktı. 
Kompleks. Yıllarca Türkgücü, Türk
birliği v.s. İsimlerini tartışmasız rahat

ça kullananlar, "Bu hakkı bizde 

kullanmak istiyoruz" dediğimizde 
bölücülük suçlaması ilc karşılaştık. 
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Kulübü n i.srni Almanca Spordost lan. 
Bu telaş niye? 

Evet öyle ama bu girişim birazda 
bizim istediğimiz gibi algılanıyor. Sarı 
kırmızı yeşil renkteki forıııamız, spor 
konularındaki dialoglarımızı ana 
dilimizde yapmamız oyuncularınıızın 
hemen hemen hepsinin Orta Anadolu 
Kürtlerinden olması halıselliğin 

telaşın nedeni olsa gerek. Neyse biz
den kaynaklanan sorunlara gelirsek. 
Bizinıkiler ömürlerinde aile ve akra
ba dışı ortak platformlara pek alışık 
olmadıkları için ilk önceleri epey 
zorlandılar. Evlerde, kahvehanelerde 
bir araya gelişin kültürel normlarını 

kulübede taşımaya yeltendilcr. Yeni ve 
bize ait olan insani ilişki zemini 
oluşturmaya çalışıyoruz. Alışkanlıkl

arımızı sorguluyoruz. Kürtlüğümüzü 

saklamadan, özgürce bu platformda 
spor yapacağız kararı doğrultusunda 
hareket edeceğiz. 

Genelde futbol; toplumun alt 
gruplarının heves ettiği, insanı sosyal 

alanın dışına çekip dejenere ettiği bir 
spor dalı olarak değerlendirilir. 
Sonuçta beklentilerinizden farklı 
şeyler ortaya çıkmasın. 

Toplumsal açıdan bakıldığında 
Futbolun böyle bir işlevinin olduğu 
söylenebilir. Burda bir tehlike yok 
değil. Ama bu durum yaşamın her 
alanında böyle değil mi? Üstelik başka 
alternatifiere pek de sahip değiliz. 
Üyelerimizin çoğu hayatlarında hiç 
bir derneğe, kulübe üye olmamış 
kişiler. İlk defa böyle bir şeyle 
karşılaşıyorlar. Hafta içi ve sonu bazı 
saatleri dolu. Yani randcvuları var. 

sizin iradenize göre bir şekil alır. Biz 
göçe adeta kurban edilmiş toplumu
muzu bir araya getiren onu buluş
turan her girişimin doğru olduğuna 
inanıyoruz. Bir araya geldiğimiz 
alanlarda kendi gerçekliğimiz üzerine 
konuşur düşünürüz. Aksi yok olmak 
ve farklı bir şey olmaktır. 

Geleceğe ilişkin bir kaç şey söyle
mele ister misin? 

Biraz öncede belirtim, tek ama
cımız spor yapmak değil. Kafamızda 
henüz olgunlaşmanıış ama bir çok 
projemiz var. Takımcia Tavlaörenli, 
'Hıvşançalı ve Atkafasından oyuncular 
çoğunlukta. Buralara gezi yapmak, 
köyler arası turnovalar düzenlemek, 
önümüzdeki günlerde başlayacak 
olan ligimizde başarılı olmak. Anadi
linıizi bu yolla geliştirmek vs gibi sıra
layabilirim. Bunların hangisini başa
rabiliriz, onuda zamana bırakalım. 

Yapılan şimdilik bir Sporkulübü ile 
sı.mrla ama genel bir eğilünin bir 
parçası gibi gözüküyor. Orta 
Anadolu Kürtlerini en azından Spor 
dalında kucaklayan bu proje 
muhtemel bir ebTilimin ifadesi mi 
acaba ? 

Kuşkısuz. Bu açılımımız salt Sporla 
sınıriıda olsa bir eğilimin ifadesi. Başka 
şehir ve ülkelerde benzer girişimlerin 
olduğunu duyuyoruz. Sporkulübü, 
Kültür ve Araştırma dernekleri, Meclis, 
Müzik grupları vs gibi. Aslında bu 
içerikteki yönelimler salt biz Orta 
Anadolu Kürtleri ile sıııırlı özellikler 

Diğer yanda her işin sonucu birazda taşımıyor. Bütün dünyada ve 
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coğrafyamızda yaşananan bir olgu. 
Sosy:ıl bilimciler bu gidişatı ''yere/in 

.. " " 1 b 1 ll ronesansı veya mer ıeze aş w (ı-
nsi" diye de tanımlıyorlar. Küresel
leşme, sınırların kalkaması, iletişim ve 
ulaşım alanındaki olğanüstü gelişmeler 

ışığında bakanlar yerelin eriyeceğini 
yani merkeze entegre olacağını tahmin 
ediyordu. Fakat açıklanmakta zorla
nılan tersi bir süreç bütün dünyayı 
sarmış durm<la. Özellikle son on yılda 
yerel özelliklerini öne çıkaran kurum 
ve kurumlaşmalar ınantar gibi yerden 
bitiyor. Bu sürecin son derece olumlu 
olduğu, Merkezde olana renk ve canlı-

lık kattığı ise ortak mutabakatı oluştu
ruyor. Ben Orta Anadolu Kürtlerinin 
bu küçük de olsa ınütevazi çaba
larının arka planında yatan nedenlerin 
bunlar olduğunu tahmin ediyorum. 

İstersen bu oldukça ilginç tartışm<ıyı 
bir dalw bütün detaylan ile ele 
almak kaydı ile burada kese/im. 
Bu hoş sohbet için Birnebiin 
okuyuculan adırıo teşekkür ederim. 

Bu çabamızı insanlarımıza duyur
ma inceliği için ben size teşekkür 
ediyorum. 

\Venc: Pirejineka kurdji gunde Oınera(l99). 

Ere daye! 

Cil ıl hergen te yen ko di xewnen diroke de 

wek reşgiredane bi ser çaven me de dibarin, 

xwe lıini toze ıl berikirina sirıldan di kin. 

Cil ıl hergen te lıildiperikin xunave ıl naven me 

careke di, bi rcngCn xwe diteqinin. 

Ji arşiva Ehmed ·nu han 

54 bônebiln 11, Havin O payiza2000an 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hacer Teyze 1 

İLK KEZ KONYA TEH\IINALiNDE GÖH!JÜ\1 

Hacer Tcyzeyi. Ankaraya gitmek için 
bir buçuk saat sonraki otobüste yer 
bulabilince, çaresiz yolcu bekleme 
salonunda oturabilcceğimiz bir yer 
aramıştık. O da orda oturuyordu. 
Eşimle port-bebe içindeki henüz altı 
aylık oğlnmuzu ortadaki sehpaya 
koyup karşısındaki iki koltuğa 

olurduk. Aylardan Eylüldü. 
Hacer teyze oturduğu yerden 

uzanıp oğlumuza bakmaya çalışıyor, 
çıkardığı sesleri duymak için kulak 
kabartıyordu. Üzerindeki sarı kazak 
kirden grileşıııiş, koyu renkli şalva
rının sarı, pembe çiçckli desenleri 
kirden yer yer seçilemiyordu. Güneş 
yanığı yüzü iyiden iyiye buruşmuştu. 
Toz içindeki yüzünde akan terler, 
çarnuriaşarak belirgin izler bırak
mışlı. Ağzını açıp kapadığında yüzü 
dişsiz ihtiyarların o garip yüz şeklini 
alıyordu. Derine kaçmış kahverengi 
gözlerinde fer kalmamıştı. Hacer 
Teyzenin oğluıııuza bakışı eşi mi tedir
gin etmişti başlangıçta. Ben onunla 
konuşmak için bir neden ararken: 

-"Bala sizin mi?" Diye atılmıştı 
Hacer Teyz 

-'"Evet." dedim. 

-"Allah bağışlasın yavrularım, 
Allah bin yaşına erdirsin." 

Bizimle konuşabilmenin verdiği 
cesaretle olacak, biraz daha uzanıııışlı 
Hacer Teyze oğlumuza bakmak için. 
Büyük bir sevgi ile bakıyor, o an feri 

kaçmış gözleri ışıldıyordu. Ancak vu
cudunun sağ tarafı hareketsiz, adeta 
oturduğu koltuğa çivilenmiş gibiydi. 

-''Teyzc hasta mısın?" diye sorınuş

luın. 

-"Evet oğlum çok lıastayını. Aha 
şuraıııda, sağ yanıında bir illet çıkmış 
ki bir tarafa yekinemem." 

-''Doktora gittin mi?" 

-'"Gittim oğlum, nereye gittimse 
param olmadığı için kovdular beni. 
Önce SSK'ya gittim 'sigorlan var mı?' 
dediler 'yok' dedim, beni kovdular. 
Sonra Tıp'a gittim yeşil kart sordular 
'yok' dedim, beni kovdular. Numune'ye 
gittim oradan da kapı dışarı ederlerken 
vicdan salıibi bir doktor bana sahip 
çıktJ, beni muayane etti, aha şu ilaçları 
da bana bedava verdi'~ demişti elindeki 
ilaç dolu poşeti bize göstererek. 

-"Hangi mahallede oturuyorsun 
teyze? Muhtara söyle, sana bir yeşil 
karl çıkarsın." 

-"Sille'yi bilir misin oğul"?" 
-"Bilirim teyze. Çok güzel halıları 

vardır." 

-"Oradanıııı kuzum işte. Konya'ya 
7 kın'dir bizim Sille. Muhtara da çok 
söyledim ama bana yeşil kart 
çıkartmadı." 

-"Kimin kimsen yok mu"?'' diye 
atılmıştı eşim. 

-"Var kızım, demişti. İki oğlum var. 
Biri İzmir' de subay, biri de İstanbul' da 
öğretmen", derken gözlerinden yaşlar 
belirmişti. Eşimin "Neden sana 

1 Bize bu yazıyı gönderen, adını yazmasını unutmuş. Gelecek sayıda okuyucularımıza 
yazarın adını bildircccgiz. Red. 
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bakmıyorlar teyze" demesi O'nu 
büsbütün hüzünlendirmiş, hıçkıra 
hıçkıra ağlamaya başlamıştı. 

Konuşmak için göz yaşiarına hakim 

olmak istiyor, her defasında söz 
boğazında düğümleniyor, sarsıla 

sarsıla ağlıyordu. Bir süre öylece 
ağladı. Biraz rahatladıktan sonra, 

-"Karıları" dedi hıçkırarak "karı
ları bakmaz bana .. " 

-"Olur mu teyze insan annesini 
böyle perişan eder mi?'' 

-"Etmez ama, ne yapayım! Allah 
işlerini rast getirsin." Hıçkırıklarla 
bunları anlatırken gözlerini hana 
çevirdi. 

-"Sille halılarını bilirsin ha oğul! 
Senin bu Hacer Teyze'nin ellerinde 
kaç tane S ille halısı çıktı bilir misin?" 
dedi derisi buruş buruş olmuş ellerini 
uzatarak. Elleri titriyor, parmaklarını 
düz tutamıyordu. O güzelim Sille 
halılarının bu parmakların eseri 
olduğuna inanmak giiçtii artık. 

"Damlar dolusu" diye devam etti. 
"Damlar dolusu halı dokudum, ama 
bir tanesine bile sahip olamadım. 
Şimdi olsalardı ben böyle kapı 

önlerinde, duvar diplerinde mi 
kalırdım?" Eşim "ne oldu o kadar 
halı" diye sordu. O da uzun 
anlatmaya başladı; "Beyim erken 
öldü. İki balayla kaldım meydanda. 
İbrahimim dokuz yaşında, Mehmet 
Emin yedi. Hahmetli çok isterdi 
balalarını okutmayı. Mademki o 
isterdi okutmayı, ben de okulurum 
dedim. Köylük yer .. Dulum, bir 
başıma yazı-yahana, tarlaya-tapana 
gideıııez oldum. Çocukların amcaları 
işlediler tarlalarımızı. Bizim unuıııuzu, 
hulgurumuzu veriyorlardı. Undan 
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bulgurdan artık bir şey görmedim 
tarlalardan. İki çocuk nasıl okur 
böyle? Onlara şehirde yatacak yer, 
yiyecek ve harçlık lazım. Düşündüm 
taşındım, halı dokumaktan gayrı 
elimden başka bir şey gelmez. İşte 
böyle diyerekten başladı Hacer 
1eyzeniz gece gündüz halı dokumaya .. 

Gün batıını sığııtmaç sürüyü köye 
getirdiğinde dört gözle beklerdim 
ineklerimin yolunu. Nasıl beklemem? 
Mehmet Eminimin, İbrahiminin 
sütünii, yağını , çökeleğini alırını 
onlardan. ineklerimi rahatlattıktan 
sonra tavuklarımı sürerdim kümese. 
Hava iyice kararmış olurdu. Oturur-
du m tezgahın başına ... Dokurduın, 
dokurdum, dokurdum ... Saati unu-
turdum, bir bakardım gece yarısı 
olmuş, bir bakardım şafak atmakta ... 
Sabaha kadar dokurdum kuzularım. 
Bilir misin? Sabah nasıl kalkar insan o 
tezgahın başından? Omuzlarım ağrı

dan koptu sanırsın, parmak uçların
dan omuzlarına doğru bir ince sızı 
yayılırki sorma gitsin kuzum ... 
Kalkmaya yekindiğinde hacaklarına 
hükmün geçmez, hepten uyuşmuş
lardır, uzun zaman kendi ayaklarının 

üzerinde yürüdüğünü anlamazsın ... 
Bu halde salıahiarı salardım ineklc
rimi, tavuklarıını. Sonra başı yastığa 

değerdi teyzenizin. Böylece yıllar 
geçti. İbrahimimle Mehmet Eminim 
okudular, okullarını bitirdiler. Elleri 
ekmek tuttukları gün dünyalar benim 
olmuştu. Çok çekmiştim ama emekle
ri m boşuna gitmeıııişti. Bütün çektik
lerimi unutmuştum. Sonra sırasıyla 

evlendirdim onları, damlar dolusu 
halılanından satarak. Ama olsundu, 
onların mürevvelini görmüştüm ya. 
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Onların düğünlerinde biitiin acılarımı 
unuttum. İbrabimim İzmir'de subay, 
Mehmet Eminim İstanbul'da öğret
men olmuştu. Bende yorulmuştum 
artık. Evlerimin çorağını atmakta, 
sıvasını, badanasını yapmakta zorlanı
yordu m. Tasa cdinmcdim kendime, 
nasılsa oğullarım gelip beni götürc
cekler diye ... Sırayla geldiler; ama 
her seferinde 'seni gelecek sefer 
götüreceğiz'diycrck halılarımdan ne 
kadar götiirebiliyorlarsa götürdüler o 
yılan karılarına. Bende onlara inan
dım her seferinde. Gelip beni göliirc
ccklcrdi. Her seferinde halılarıının bir 
kısmı gitti, ben kaldım. Nasıl olduysa 
bir seferinde beni götiirdii Mehmet 
Eminim. Oğlumun evinde bir köşede 
olurmaklan daha iyi ne olabilirdi 
benim için? Sessiz sedasız oturdum 
köşcımle. Ama ben hissediyordumki 
oğlumun evinde istcnmiyorum. Hele 
o zaman küçük olan torunum 
Zeyncp'i sevdiğimele bunu daha iyi 
anlıyorduın. Ona da eyvallah dedim. 
Uzaktan sevdim Zeynebimi.~' 

Buradan anlıyorum Hacer Tcyzc
nin neden biiyük bir sevgiyle oğlu
nıuza baktığını. O ise ara vermeden 
devam ediyor. 

"Bir vakit sonra da İbrahimiıne 
gönderdiler beni. Orda da köşemde 
olurdum. Huzurları bozulmasın iste
dim. Ama olmadı, bir kere istemiyor
lardı beni .. Ne yapsam nafileydi. Yılan 
kadın mercimek çarbasının bana 
dokunduğunu bildiği için her gün 
hana mercimek çorbası verirdi. 
Kafaına koyınuştuın, yaklaşan bay
ramdan sonra Sillcyc dönmeyi .. 'Bu 
şehir bana göre değil' diyeccktim, 
'burada canım sıkılıyor'diyecektim, 

Sille gözümde tiitiiyor diycccktim, 
beni Silleyc göndcrin diyecek
tiın' ... Keşke bayramı beklcmeseydiın 
de o yılan kaniara kovdurınasaydıın 
kendiıni ... Onlar beni bayramdan 
önce evlerinden kovdular ... " Hikaye
sinin burasında anlatmaya ara verip 
gözlerini yere dikmişli. Hacer Teyze 
kör bir kuyunun dibindeydi adeta .. O 
an, bulunduğu ortamdan kopmuş 
gitnıişti. Hacer Teyzenin hikayesinin 
sonunu merak eden eşim, "Oğulların 
bir şey demediler mi?" dediğinde 
başını kaldırmış yiizümüze bakıııış, 
yeniden ağlamaya başlaınıştı Hacer 
Tcyzc. 

-"Yok kuzııın ... yok" demişti. 
"Ben de ona yanarım kuzuın ... 
karıları beni kovarken onlar bir kez 
olsun gözlerini kaldırıp yiiziimc 
bakınadılar. On yıldır da ne aradılar 
ne de sordular .. " Anlatımının burasın
da öfkcleniyor Hacer Teyzc. 

-''Okumaynan öğretmen olmay
nan, subay olmaynana insan atasını 
atar mı? Attılar işte .. Ne olduysa o 
okullarda okurtarken oldu. İbrahi
mim subay okulunda okumaya 
başladığında artık beğcnmez oldu 
evini, köyünü. Sanki o köyden biri 
değildi. El olup gitmişti. Sonrada 
Mehmet Eminim ... Hem ben onlar
dan fazla bir şey istemedim ki, 
istemem de ... Evlerinde sıcak bir 
köşeın olsaydı, bir de torunlarımı 
ku caktasaydı m. Aha sizin bala kadardı 
Zcyncbiın. Sarıtıp koklayaınadıın. 

Burnuında tiitiiyor, her aklıma 

geldiğinde halen o bebek kokusunu 
d Z. b" . " E . "B k uyarım __,eyne ımın. 'şım a · 
Tcyzc sen onlara yincdc beddua 
etmiyorsun" dediğinde "Tövbe!.. 
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Tövbe" diye heyecanla atılıınş "bir 
gün dahi ah etmedim kuzularım; 
bundan kelli de etmem! Ama bir 
insan kendisini eviadı da olsa 
kimsenin insafına bırakmamalı! 

Eviadı da olsa!İnsanoğlu çiğ süt 
cınmiştir, ne yapacağı belli olmaz. 
Bunu tez vakitte belleseydim halıla
rıını verir miydim." 

Hacer Teyze bunları anlatırken, 
ortaokul yıllarıma götürüyor üzerin
deki sarı ve kirli kazak ... Okulumu
zun etrafında dolanıp duran Gümiiş'ü 
hatırlıyorum. Onun üzerinde de sarı 
ve Hacer Teyzc'nin kadar kirli bir 
kazak olurdu sürekli. Bazı günler 
Hacer Teyze'nin oğlumuza baktığı 
sevecenlikle bakardı okuldan 
evlerine dağılan biz çocuklara ... Bazı 
günler ise, yüzlerce çocuğu görme
yecek kadar kayıtsız olurdu etrafına. 
Bu yaşlı kadın hakkında bildiğimiz tek 
şey ise oğullarınca terk edildiğiydi. 
Kirlenmiş sarı renk terk edilmenin, 
sahipsizliğin rengi olarak nakşolu
rıuyor betnime ... Ben bunları düşü
nürken eşiın, "Sonra ne yaptın teyze?'' 

diyerek anlatımını ·sürdürmesini 
sağlamıştı Hacer Tcyzcnin. '"Çektim 
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Cihanhcyli'nin 
Yapalı köylinden 
yaşlı kadınlar(l999) 
Yörenin giysileri yle. 

geldim Sille'ye. beni yanlarına 

götürürken -artık bizim yanımızda 
kalacaksm-diyerekten ineklerimi, 
tavuklarıını satınışiardı ya .. .İneksiz, 
tavuksuz kalmıştım bir dc ... halı 
dokudum yine; ta ki bu hastalığım 
peydahlanana kadar. Ama eskisi gibi 
değildiın artık. O akşam tczgaha oturııp 
şafakla kalkan Hacer'den eser 
kalmamıştı. Yine de bir inek, bir kaç 
tavuk aldım dokuduğum halılarla. 
Köylük yerde bunlar olmazsa insan aç 
kalır kuzularıın ... Hastalanana kadar 
idare ettim; komşular da yardım etti, 
hepsinden Allah razı olsun ... 
Hastalaııdığım ilk günler pek kaale 
almadım; geçer dedim, ama gcçmedi, 
her geçen gün daha da düştüm. 
Sonunda geldim hastaneye işte ... " 

-"Silleye gitmek için mi burda 
lı ekli yarsun ?" 

-"Yok kuzum, hem Sille'ııin 

otobüsleri burdan kalkmaz. Burda 
gecelerim. Her gün Sillc'ye gidip 

gelecek param yok ... " 
-"Zor olmuyor mu teyzc senin 

için?" 
-"Gayrı yattığım yeri düşünmem; 

amma çok üşürüm, sabaha karşı çok 
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üşürüm. Onunda çaresi yoktur 
kuzum." 

Saat !?'de hareket edecek otobüs
lerin sayın yolcuları anonsuyla ayrılı
yoruz Hacer Teyze'den. Bir kaç gün 
Sille'ye gidip gelecek kadar para 
vermek dışında bir şey gelmemişti 

elimizden. O yine gözlerini ayıra
mıyar oğlumuzdan ve büyük bir 

sevgiyle uğurluyor bizi. 
Aklımızın ve yüreğimizin birer 

parçasını Hacer Teyze'de bırakarak 
binmiştik otobüse. Otobüs hareket 
etmiş Konya 'dan uzaklaşmaya başla

ınıştık. Aramızdaki mesafe an be an 
aıiarken, vcfasızlığın, terk cdilmişliğin, 

sahipsizliğin, canlı hcykeli Hacer 
Tcyze, aklımızda ve yüreğimizde hep 
aynı yakınlıkta kalmıştı. 

İkinci kez televizyonıla Savaş Ay' ın 
"A Takımı" programında gördüm 

Hacer Teyzcyi. Aradan bir altı ay 
kadar geçmişti. Gözleri ışıl ışıldı. San 

ve kirli kazağı yoktu üzerinde, yeni 

elbiseler giynıişti. Konya Şefkat 
Derneği'nin aydınlık yüzlü başkanı, 
kimsesiz kadııılar ile bir de kapatılan 
Konya Genelevi'nden ayrılıp artık 
normal bir insan gibi yaşamak İstiyen 
hayat kadınları için bir ev açtıkları nı, 
onların her türlü ihtiyaçlarını halkın 
da yardımı ile karşıladıklarını 

anlatıyordu. "Biz hiç kim.sesi olmayan 
lwdmlar ile geçmi§lerine elveda demek 
isliyen hayat kadınianna açtık. 

Kendileri denıeb'ı"mizde aynlnuıdıldan. 
sürece de kimseyi kapınw önüne 
b1rakm1yoru.:. Biliyoruz, yapt1ğumz 
biiyük bir şey değil, ama herhalde bir 
kaç insanı istemedikleri bir hayatı 
yaşumaktan lnala.rabi.liri.zı' diye 

devanı ediyordu başkan. Savaş Ay'ın 

"Hakkınız da çeşitli dedikodular var" 
demesi üzerine "Biz bunların neden 

çıkarıldığını biliyoruz. Bu insanları 
halen mal gibi kullanmak, sııtlanndan 
para kazanmak isteyenler çıkarıyor 
lııı dedikoduları, ama Konya'da 
herkes bizi tanır"diye karşılık veri
yordu. Hacer Teyze de dernek hak
kında çıkarılan dedikodnlara öfkesini 
dile getiriyordu. 

Aradan iki hafta geçtikten sonra yine 
televizyonıla aynı programda gördüm 
Hacer 'leyzeyi; ama artık sadece gö
rüntüsü vardı; kendisi yoktu. Konya 
Şefkat Derneğinin evinde elektrikli 
ocakla ısınırken tutuşup yanmıştı. Der

nek başkanı hakkında dava açılmıştı. 
"Sabotaj" ihtimali de yetkili mercilerce 
araştırıbyordu. Anlaşılan fulıuş ıııafyası 

da "ihmal sonucu ölüme sebebiyet ver

rnek" suçunu dernek başkanına yükle
ıneye çalışıyor, başkan da verilmeyecek 
hesaplarının olmadığını söylüyordu. 
Hacer 'leyzeylc ilgili bölüm bitiriJip bir 
başka bölüme geçildikten kısa bir süre 
sonra, Savaş Ay programa ara verip 
kanımı donduran bir duyuru yaptı; 
"!. . d H 'I~ ' . ' k ' zmır en acer eyze nın ya ·ını 

olduğunu söyleyen İbrahim bey bizi 
aradı. 'ICyzemizin sıçağı çok sev
diğinden elektrikli Orllğa fazla sokulmuş 
olabileceğini, bu nedenle de tutuşup 
yanmış olabileceğinden, hiç kimsenin 
suçlanmaması gerektiğini söyledi." 

Kim bilir belki doğru söylüyordu. 
Hacer Teyze'nin 'yakın ı', kimseyi 

suçlamamak gerekiyordu. Kim bilir, o 
yüreği bu iğrenç hayattan yana 

soğumuş kadın, yüreğini yeniden 

ısıtmanın yolunu, bizzat yüreğini ateşe 

atmakta bulmuştu ... 
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1 LIHEVHATIN 0 XURTKIRIN ı 
RebenT Celika 1 

ı. Bax-baxçe 30. Din-iınan 

2. Benz-bet 31. Dini-durisi 

.3. Bihn-lıcx 32. Dor-paş 

4-. Boş-ta! 33. Dol-zurııc 

5. Brfı-bijang 34. Eylı-zeyb 

6. Can-eix 35. Edet-toret 

7. Cin-peri 36. Falan-bevan 

8. Cins-cilbel 37. Fedi-hcya 

9. Çek-çol 38. Gir-giris 

10. Çiya-bani 39. Cil-gemar 

ll. Çol-bani 40. Gil-gu 

12. Çtık-czin 41. Gul-nur 

13. Dar-lıcr 42. Gul-çiçck 

14. Dar-yer 4-3. Girin-kalin 

15. Derd-kul 44. Gul-gnllıend 

16. Dev-poz 45. Helııı-lıfıx 

1 

17. Dev-lev 46. Hfır-virçik 

18. Dev-çeng 47. Heyi-ıııeyi 

1 
19. Dev-rfı 48. Hfıtil-ıııutil 

ı 20. De-lıav 4-9. Hesaw-kutaw 
ı 

ı 
21. Dev-dut 50. Hesp-nıehin 

22. Def-zurne 51. Hecit-mecit 

' 23. Der-deşl 52. Hfır-mfır 

1 24. Dest-pih 53. Heş-aqil 

1 25. Dest-serçav 54. Hot-gfızik 

26. Dcrew-mcrew 55. Xwar-xfıtiki 

27. Dezge-tore 56. Xali-xfıbar 

28. Dil-mirad 57. Xiş-xali 

1 29. Dil-gurçik 58. Xcik-elem 

L ' _) 

60 bôııebüıı 11, Havin ü payiza 2000an 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



59. Xer-hesenet 97. Sing-ber -~ 
60. Xer-bercket 98. Sist-pist 

61. XCr-gunc 99. Suhr-gcwr 
62. İd-erfe 100. Suhr-pitiki 

1 

63. Xeyel-xeın ı O 1. Ser-bin 
1 

64 .. Kurnı-kez ıo2. Sal-şeşıneh 

65. Kort-kendal ı 03. Sin-sclat 

66. Kevr-kuçik ı 04 .. Şan-şuret 
67. Qiir-lopal ıo5. Şev-ro 

68. Kcrt-kurt ı 06. Şin-şahi 
69. Kurik-pirik ı 07. Şiv-şevin 
70. Kurikuflet ı 08. Şeng-bcng 
71. Ker-lal 109. Şev-nivişeve 
72. Kcr-gej ll O. Şil-tazi 
73. Kok-binat lll. Reş-tari 
74. Kort-bayir ıı2. Ta-tizi 

75. Ken-kiişel ıı3. Tam-tik 
76. Kakil-kunci ll4 .. Tik-tene 

77. Keçik-biik ıı5. Toz-diiman 
78. Kor-poşman ıı6. Ti-birçi 
79. Kur-onıma ll7. Tevn-teşi 
80. Kef-kiin ıı8. Tirs-xof 
81. Kef-kof 119. Umr-heyat 
82. Kul-kcser ı20. Veng-ho 
83. Kal-gcwr ı21. Virt-vali 
84. Kinc-kol 122. y cd-yabanci 
85. Ker-kuçik 123. Şili-şepali 
86. Kal-pir ı24. Qiil-fisk 
87. Net-Fe! ı25. Qaw-qacax 
88. Nime-apdas 126. Qiirban-heyran 

89. Per-perşan 127. Qcl-misk 
90. Rix-bex 128. Zer-ziitiki 

91. Reş-belck 129. Zar-ziman 

92. Ro-nivro 130. Zar-biliv 

93. Heş-heşini 131. Zevi-ziyan 

94. Rabiin-runişkandin 139 z· ı · , ~· ..... er- )azıng 

95. Saw-sayi 133. Zcr-ziv 

96. Ser-pih 
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l 

EM BIRNEBÜN 

Welate min nizanim çcnd sal in 

Em ji tc dur in 

Dil bi birin bi keder 

u bi kul in 

Neyaran cm ji hcv qetandin 

Heta Anatoliya navin 

xwina bav u kala rijandin 

şekandin 

Xastin ku em wclati xwe 

Birbikin 

\Velatc min niha 

l3i nave Birııcbôn 

Tu bizani em bi te ra ne 

l3o azadi u serxwcbôn 

Ger dujmin bizane 

Em birııebôn 

Welatc min.! 

Merxasen te li wir rabôn 

Ser piya! 

Ji birııekirin welate 

l3av u kala ! 

Cih girtİn li refe 

Welatpercziye. 

Derxistin ji mc ra kovara 

Birnebu n! 

Kemal Harımcı 
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SwediO Kurd 
Rasthatinen bi sedsalan 

Karin Levander• 

Mirov bawer dike ku pewendiyen SwedT-Kurdan dema 
modern de bOyereke nO ye. Netlceyeke penaberiye 
o gerali cihane ye. Le bele wisan nlne. Hela he beri 
hezar salan reyen Swediyan O Kurdan li hev qeliblne. 

Şerif Paşaye kurd, wek sefire İmpara
toriya Osmaniyan, di sala l898an de 
hatiye Stockholme. Ew ii kesen pere li 
7 odeyen Grand Hotele bi cih dibin. Di 
çapemeniya swedi de gelek li ser wi te 
nivisin ii di nav sosyete de wek 
mirovcki balkeş te ditin. 

Ni viskare kurd ku ji s ala 1983 an ii 
vir de li Stockholm& diji, Rohat 
Alakom dibejc; hin ez li Tirkiye bum 
min navc Şerif Paşa bihistibii. Ni viskar 
di kiteba xwe ya nu çapbii yi de, da ye 
d ii şopa pcwendiyen kurd ii Swcdiyan 
ii ji dewra Vikingan heta dawiya sa
len l950an hatiyc. Sverısh-hurdisha 
kontakter ımder tusen dr (PCwendiyCn 
Swcdi ii Kurdan di nav hczar sali de), 
kiteba yekemin ya Rohat Alakom e ku 
bi swcdi derketiye ii cv kitcb ji aliye 
wcşanxana APEC ve hatiye çapkirin. 
Ev herhem di şopa diroki ya kurdan 
de, rcwitiyck zanistiya gclcmpcri ii 
hesan c. Rohat Alakom ronakbirck ji 
Bakurc Kurdistanc ye ii bi dchan 
kiteb bi kurdi ii tirki nivisinc. 

Le cm cardin li Şerif Paşa ii 
Stockholm a dawiya sedsala l800an 
vegerin. Ji karikataren rojnameyan 

xuya ye ku Şerif Paşa fes dida sere xwc, 
xwedi simbelen badayi bii ii singa wi tije 
nişan biine. Di we deme de bi miroven 
naskiri mina niviskar Ellcn Key, 
siyasetvan Hjalmar Branting, artİst 

Anders de Wahl re radibii iı riidinişt Bi 
qıral Oscar II re derdiket neçire. Çi ji 
Şerif Paşa ii çi ji jina wi prensesek misri, 
Emine xatun be, dilıatc hczkirin. Herdil 
zaroken wan yen heri biçılk li Swede 
hatine din ye. Kefa waıı ji Swede re dihat. 
Prenses Emine hem zimanC swCdi U 
hem ji sporcıı zivistaııc fer bibii, le di 
şevberk ii civatan de beşdar nedibii. Li 
gor we civat ne ya jiııen ji kultura we 
biin. Di gclek giftiigoyan de, Şerif Paşa 
pesne Swede dida ii doz li hukiimeta 
xwe dikir dakıı hemwclatiyen xort 
b işine Swede, ji bo na avahiyen delal ii 
her ware jiyane de pewcndiyaıı ııasbikiıı 
ii fcr bibin. Gava Swediyaıı li şuna 
peyva cwriipi a Hiin, naveıı hev 
hildidan, wi rexııe li wan dikir. 

Rohat Alakom dibcje; agahdari
yen li ser Şerif Paşa wele balkeş biin 
ku ica min da ser şopa kurden din, 
yen hatibiiıı Swede ii ez li wan 
gcriyam. Ro hat Ala ko m li kitcbxaııe ii 

*Karin Lcvandcr, frilansjournalist c. Ev nivlsa wC ya ku di kovara Invandrare och Minan'teter 
(or 3/2000) de wcşiyayc. Ji SwCdl Scyidxan Antcr wcrgcrandiyc. 
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Ev xaliçcyC ku 
di scdsala 17 an 
de hatiye 
çCkirin, di 
sa!Cn 19301 de 
li StockholrnC 
di mala Doktor 
G. Nordcnsson 
de bu ye. 

antikvaryatan, gelek seeten xwe dane 
çapemeni, arşiv ü dimcnan. 

Mirza Said yek ji kurden heri peşi 
biı ku li seransere Swede geriyaye, di 
derbare ku rdan, i rf iı adeten wan iı 

baweriya xwe ya xiristiyaniye de 
agah d ari da ye. Mi!7.a Seid doktorek xort 
biı, di sala 1893 an de bi misyonerek 
Swedi re hatibiı Swede. Kurdek din ye 
hatiye Swede ji diroknase kurd M. 
Emin Zeki bi xwe ye. Ew di sala 1914. 
an de, ji bo dan iı standinen li ser mijara 
sinon~n Osmani iı Rüsan de endamC 
delegasyona Osmaıııyan biı. 

Kurele heri diır iı direj li Swede 
jiyaye Silernan Alexander Knutas biı. 

Malbatek Swedi ew ji xwe re kirine 
law iı di sala 1929an de bi xwe re anine 
wclate xwe. Sileman ji her şer iı xela 
ya li Kurdistan a beşe Tirki, Azarbey
can iı Gıırcistan bazdaye. Malhata 
Knutas li Ukranye xwedi le derketine 
iı bi xwe re anine Gotlande. Heta bi 
nıirina xwe ya sala 1981an Silernan li 
girava Gotlande jiyaye. Di hevpey
vineke de, li ser zaroktiya xwe Sile-
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man wiha dibeje: " ... Di sala 1918an 
de, hemiı kurden li 'Jbnstraye, bi dare 
zore ji gund hatine derxistin. Her 
çiqasi ez nizanim ew kesen ku em ji 
ı,'und derxistin ki biın ji, le biıyer baş 
te bira min. Hin ji li her çaven min e 
be çawa nigen hespan di pişten me 
de, em ji gund direviyan. Taqeta diya 
min nenıabiı zedetir rahişta biraye 
min ye bi çuk, ji nişke ve w e lawik d ani 
erde, dev je berda iı me reva xwe 
donıanc!. Le naye hişe min be me .;:i
cıasi bazdabiı." 

Silernan belki ji penabere peşin e 
ku hatiye Swede ! 

Di lekolin iı gera xwe ya Rojhilal da 
Rahat Alakom bi ser gelek hevdiı
ditinen Kurd iı Swediyan vedibe. Di 
navbera sedsalen 1700-1900an de, 
Swediyan bere seferen xwe ye keşif
kirine didan vi beşe cihane. Yek ji wan 
ye heri te naskirin Sven Hedin e. Sven 
Hedin pir nivisiye, neqişandiye, wene 
kişandine, ınateryalen kevnare berhev 
kirine iı not girtine. Gelek kurd 
binaskirin dane, di sala 1916an de li 
ser şahiyek li beşe Kurdistan e ya dibin 
deste lraqe de wisa dinivise: 

"Yen govend girtibiın paleyen kurd 
iı jinen w an biın ku di dema rakiri
na(çinin) zadan de ji bo paleti ye her 
sal diçiın Miısile. Hijmara wan li dor 50 
kesi biın. Zilaın bi koloz, eşlek, 

kemeren pişte iı şelwaren fireh, jinen 
w an ji bi .;:ariken te ni k, kofi, pişt, kiras 
ü xeftan iı derpiyen bi neqiş bün." Ü 
doın dike: 

"Çaxa nigCn xwc li erde didan, tc 
digot wc bine lingen wan biderizin. 
Hiıyen kurdan ji xwedane dibiriqand" 
Di destpeka ve sedsale de li welaten 
dora çiyayen Qaf, misyoneren Swedi ji 
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hebune. Çiyaye Ararat ku li gor te 
gotin keştiya Nuh le sekiniye u çemen 
ıııuqades yen Dicle u Firat ji bo 
misyoncran xwedi wateyCn 1:,riring hlln. 
\Velate Ineile u li gor hin çavkaniyan 
Ceneta Baqi bi xwe li ser ve xake bun. 
Li vi wari xelkCn core-cor di nav 
hevde u bi hev re dijiyan. Li gor texmi
nan hijnıara kurdan li dor 60 hezar u 
bitene li qontara çiyaye Ararate 60 
gunden kurdan hebune. 

Rohat Alakanı bi xwe di sala 
l 955an de li d or Ara ra te li bajare 
Qerse ji diya xwe re çebuye. Li gor wi, 
misyoncran bere bi ermeniyan re U 
du ra ji bi riya wan kurd naskirine. Li 
Gurcistana xiristiyan, bajare Tiflisc 
navendek misyoncran bu. Di arşiva 
misyoneren S w edi de, Ro hat Alakom li 
gelek çavkaniyan rast hat! ye. Misyone
ran xelıata xwe ya di nav kurdan de u 
civincn bi wan re kirine dokument. 
Misyonere ku bi Kurdi ji zanilıu Nils 
Frcdrik Höijer, di sala l888an de 
nivisiyc: 

''Bi qasi em diza.nin, het-a nilıa 
xebateh sererast ya misyonerarı tu. cari 
pi!knelıaliye. Yekiıiya misyoneren 
swi!di, ji bo ji kurdan re ti§teki bi kin, 
biryar standine.~' 

Misyoncran pir caran kurd mina 
ıııiroven nijde, serhişk, qebe u be wij
dan dane naskirin. Le ne ku ditinen 
din ji tunebun. Wek: "Ew rnerxas ıi 

azadperwer in. Kurd li. nwla xwe me
vanperı.oer, dilovan, ji tatar (i_ farisan 
bi!lıtir lı eva/e hevalen xwe ne. Bi qasi 
bin standin ü. berdane, lwrd evindare 
sitran ii musfke ne. Kurd geleki hez li 
çayi! di kin. Divet be gotin ku lwrd ji 
n av U dengen xwe çi!tir in. Bala xwe 
bidini! ıi hineki bifikirin, xelkek 

Her du rüyi::n 
yck ji wan 

pcrcyCn Miritiya 
Mcrvaniyan ku li 
SwCdC hatine 
ditin. Ev pcre di 
sa la 1000 i de li 

bajarC CizirC 
hatiye çCkirin. 

hijmara wan çend rnilyon e, le 
dibi.<Jta.rıeh ı.van bitene ji nfne." 

Gelek caran dilinen negativ yen 
misyoneran, bi beşdarbuna kurdan va 
qirkirina ermeniyan ve giredayi bu 
ku dewleta Osınani plane wc datanin. 
Misyonereka bi nave Alına Johansson 
buye şahide qirkirine. Ew dibcje; emir 
li kurdan dihate kirin ku ermeniyan 
bikujin u yen qebul nedikirin, ji teref 
tirkan ılihatine kuştin. 

Li beramber kurdan dillıireh
ıniyek ji lıebu. Kurd mina gelek 
bindest, çewisandi, xapandi u be dost 
hatiye nasandin. Pir jinen misyoner bi 
sebir, di nav pewendiyen dijwar de 
xwestine dibistan, krcşan vebikin u ji 
bo sazkirina mercen baştirin jiyane 
xcbat kirine. 

Misyoncran xebat dikirin, jibo 
vekirina malek zarakan kurdan 
qanilı bikin. Ew hineki ji bi ser kctin. 
Le kurd di tekoşina xwe ya jiyanek 
aştı de, li vi beşe cihanc bi ser neketin. 
Li serarısere ve herenıe şer u talan 
berfirelı bun. Politika bi xwe ne kare 
misyoncran bu. Le misyoner Hoijer bi 
kurıli dizanibiı, di nava ermeni, kurd 
u kcmneteweycn din de, li diji 
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lmparaloriya Osmani xebat kiriye. \Vi 
li himber lmparaloriya Osmani doza 
yckitiya kemnelewan dikir. Helbel 
demek diıdirej ji misyonereki re 
xebata politik çenedibiı. Pişti şere 

yekemini cihane, misyoncran Kafkas 
bicih hiştin. Bi ser wc de ji, misyone
ren Swedi lıeta salen l950an li lraqe 
manc U dan fı standinen wan bi 
kurdan re çebiıne. 

Lekolina Hohat Alakanı hin ji ber 
bi salen kewn diçe iı nişan dicle ku 
Kurd iı Viking li Serklande li mey
dana şer rasti hev haline. Peyva 
Serklande li sedsala 1 OOOan pir ca ran 
li ser keviren bi nivis (runslen)let 
biranin. Ji herema darbere Derya 
Bezare re Serkland te gotin. Li ve 
hereme miritiyen kurd lı dewleten 
cuda sazbibiın (ı te de kcmnelcwebün 
hebiin. \Van dewlet iı miritiyan, ji her 
dewlemendi iı hebiınen xwe bala 
Vikingan dikşandin ser xwe. 

Di sala 943an de Vikingan bajarc bi 
navc Berda (li Azerbeycana iro) talan 
kirin ku di parastina bajer de 1500 
siwariyen kurd ji beşdar bibün. Li 
hereme di nava salen 952-ll74 de bi 
nave Şedadi, miritiya kurdan hebü. 2 
h eb ji axa Azarlıeycane (ı li dora 90 
heban pere ji miritiya kurdan a 
herema Aınede, li Gotlande hatine 
dilin. Ev pere yen dewleta Menvaniyan 
in ku ji sala 983 h eta bi s ala 1 085an 
desthilatdar lıüye. Ev pere ii pülik delil 
in ku lıerya ııiha bi hezar sali, bi riya 
bazirgani, şer ü talanC, pCv·.rcndiyCn 
Kııı·d iı Vikingan pekhatine. 

Çend sedsalen din, di destpeka 
sedsala l700aıı de leşkercıı Kurd ii 
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Swedi ii arteşa Osınani bi hev re li diji 
HUsan şer kirine. Ev cenga mezin, di sala 
17llan de li qiraxa çeme Prut 
pekhatiye. Karl XII dixwest zora 
Rusya ye b ibe, ji bo xwe ve xetere ji ho le 
rake iı Swede bike hezek pir mczin. Yek 
ji kurden di vi şeri de wek katib beşdar 
büyc Hesene Kurdi bü. Di jinenigariya 
Hcsene Kurdi de merov dikare rasti 
gele k tiştan be. Kurden ji Diyarbekir ii 
Eden e ji tev vi şe ri biine. Karl XII, çe nd 
salan bere, di şere li beramber Rüs de 
şikestibü, rcviyabü Bendcr (ı S salan di 
bin parasıina Sultane Osınani de jiyabü. 
Bingehe berjewendiya Swedc a li 
Oriente li vir hate avetin. 

Yek ji kevintiriıı çavkaniyen ku 
nave Kurdistan te de derbasdibe, 
nameyeke Karl Xlla ji Sultan re ye. 
Daınezrcııerc Komita Swedi-Kurdan 
OlofTandberg ku peşgotin ji kitebe re 
nivisiye, bi xemgini dihCje ku ne 
Sultan ii ne yen paş wi hatine, welate 
Kurdan n eanine bira xwe. Ve yeke ji 
kurdan re gclck Cş U ji tirkan re ji 
gelek problem hi xwe re ani. 

Rohat Alakom peşengiya xebateke 
kiriye. Ji kım! (ı Swediyan re fersend 
saz biıye lıehtir diroka xwe ya hembeş 
ferbibin-dirokeke ku haye me bi xwe 
ji je tunebii. Ji aliye xwendevaııaıı ve 
kitebek lıalkeş e. Niviskar wc li ser 
pewendiyen Kurd -Swediyan yen 
pişti sala 1950an kürtir bikole. I ca wc 
peydekirina çavkaniyan ne karek 
zahmet be, le bi hejınarek mezin a 
dokumentan U şahiden bi ruh de, wC 

hilbijartin ne hesan be. Li Swede 20-
30 hezar kurd dijin. Gelo li Kurdistan& 
çe nd S w edi hen e? www.a
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1 METELüK 
1 Be'hModemeliBaylak 

Ciran beri bire ye 

Ciı·ani çe ji bire peşvatir e 

Comardi bi dayine dibe 

Ciran deriye male ye 

Cirani mixtaci xwe ye cirene 

Çilek tu zeman ter nahe 

Cirane xweş şeniya wara ne 

Canik ı1 cam er, jin ı1 m er 

Can ne şune, mal te şune 

Cimate dinan nabe 

Cirani xirab merian xwedan tişt dike 

Cameri kare her kesi nine 

Ciran cirane xwe nas dike 

Çi kiriye li deran, ew te her nigan 

Ciger ne teslim kirin pisike 

Çali kun pine nagire 

Cile ku li ser rı1nişti ker meke 

Çav ter nehı1, zik ter nahe 

Camer e, şere şera ne 

Çerme sa ne çerme sea ne 

Dili fere şewq ı1 çira 

--- ı 
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METELüK 
Berhevkar: M. Ş. Dağ 

Male bi ga be golik nabe 

Mala xwe kire zer 

Pişta xwe da ser 

Çiva her gana 

Bikutc bikute xwe dancna 

Dina, nasbike li şina 

Devi me yi ceribandi 

Ji masti xelke xwaştir e 

Bi beni xelke xwe bcrmede bire 

Hcta ku dcw ncwc şir 

Tirk navin cşir 

I ku dew kayi e qune ji bakc 

Ji qara kete bin bara 

Sewe xatira kcte tirba gawira 

Kere Alika dagcrinc qalika 

Berxe çe li her koze beli ye 

Karkire xwe me, şirine xelke mc 

Kerra bi gu mcke [ 

L ______ B_u_· k-a--li_s_c_r_h_a_s_p_e_, kes nizane qismeta ke ___ j 
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Genim kete çala nare mala 

Denge kura nare kerra 

Ca mir kere le pir bivin 

Keviri di şuna xwe da giran e 

Navi giran e mezeli weran e 

Lawike male çu eskere hat ku kere bere 

Bi çuke mala kuçike malane 

Ez ne biçuke bira birn, ma kuçike heft keriya birn 

Feda çaveki bi çaveki tune 

Seve rind para herçe ye 

Qirfe li te bi berf bin 

Jinike mera nenike meran e 

Mirine ker hat e berve gur bizire 

Zike ter hale ye birçi neye 

Zike ku pizav xwarl ye bişewite 

Merki li hespi xelke ye timi peya ye 

Nane bi nane ye 

Pişte bizine xuri a nani şiven bixwe 

Peze ku ji keriya veqeti gure bixwe 

Devi ku xwari ye fedi bike. 

Keçel bi pereye xwe helawe dixwe 

Eraban ku kare xwe nebun e heştira qetran kin 

Goliki pis e li xwedana vegere 

Şore bi diziki ye li male dole ye 

Kuçiki bi zore bişini pez xere nabe 

Di sere xwe bibire di bere xwe nabire 
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Bi ıner be ji xwe rindtir bi ciran be ji xwe çetir 

Bere xwange berva bira bere bira berve gura 

Bi vi devi bi ve qune, here diziya bizine 

Westiya kir vesiya xwar 

Sewiya roke ter xwar, heft cara mala barkir 

Kara li şune bizine rncxele 

Beran bi duw ye xwe naeşe 

Sere şikcşti di bin kurne xwe da 

Çave li deriya, Xweli bi scriya 

Kurıni dare yi ji dare 

Bihata ınivaneki bi xer, ve ra bixwini tere ter 

Xizana bi hale xwe bizana, rİza bixwarina 

Xizani nezane 

Hespi çe qarnçiye di xwe nagine 

Bir bi dcwla tiji navin 

Devi siwer ıneske hespe nalke 

Te ku ra giri te ku ra biheci 

Xalan xelk in, apan ınilk in 

Rele buke vi buke ra 

Naneke bixwe bi qinat, 

bizewicc ji derekc bi kok ıl bi binat 

Ji hespe dehat li kere nihişt 

Bang kirina xwe bi gaki, şora xwe bi peraki 

Sere xwaş balgiha nagre 

Dina ne gune xwedanc xwe gune 

Xelk dewi xwc yi tirş ji ıneriya nacfşinc 
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1 
YILDIZ 

i 

Kanı kurt 

Karanlığı yılan sevsin 

Eğer ben 
Mir Mitra gibi 

Yıldızların ıniri olsaydım 

Mezopotamyanın müthiş 

doğurganlığında 

Çarık memelerden 

Kan emen 

Cellatların gecelerinde 

Taş duvarların sİperinde 

Şafağı bekleyen 

Namluların aç kurtlar 

gibi uluyan 

Seslerini dinleyen 

Bahar güzelliğindeki 

Kürt çocuklarına 

Silahlardan uzak 

Ağı ts ız 

Güneşe yakın 

Aşı ve ekmeği 

Aşkı ve sevgisi 

Kitabı ve kalemi 

Uyku ve oyuncakları bol 

Bir yıldız sunardım. 

Feridun 

KIZ 

Halepçeden geliyorum 

Avrupa medeniyetinin 

Hardal zehiri kokuyor 

Taze saçiarım 

Halepçederı geliyorum 

Yol uzak 

Yol tuzak 

Yol karanlık 

Yol buz 

Hançer keskinliğindeki buzların 

Hallac ııaınuö-u "ibi b b 

Haşat ettiği 

Karılı ayaklarıını size ıızatıyorum 

Yüreklerinizin buzulları erisin! 

Feridun 
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«Terk etmedi sevdan beni» 

Lütfü Karacadağ 

2 Haziran 1991'de aramızdan ayrılan 
Kürt şairi Alımed Arif, 1927 yılında 
Diyarbakır'da doğdu. Kendisi 
çocukluğunu şöyle anlatıyordu: 

"Öksüzdüın ... Anaını görmedim. 
Erbil şehri var Irak'ta oralı. .. Yedi 
dayımı Lawrence'in kiralık katilleri 
öldürmüş. Babam Kerküklü. Anam 
ben lıelıekken ölmüş. Bendeki eksik
lik bu ... Sekiz kardeşiz. Ötekiler 
benden büyük, hep başka analardan." 

Ahmed Arif balıasının devlet me
muru olmasından dolayı çeşitli il ve 
ilçelerde yaşadı. 4, S yaşlarında Sive
rek' e göçtüler. Ortaokulda Diyarba
kıı·'a gitti. Liseyi Afyon'da bitirdi. 
Daha sonra Ankara Dil-Tarih-Coğraf
ya Fakültesinin felsefe bölümünde 
öğrenciyken T.C.K. 141. Maddesine 
aykırı eylemde bulunmakla suçlana
rak tutuklandı. 

Cezaevinden çıktıktan sonra 
gazeteciliğe başladı. 1944-55 yılları 
arasında İnhrlapçı Gençlik, Meydan, 
Yeryüzü, Yeni Ufuklar gibi dergilerde 
şiirleri yayınlandı. 

Ahmed Arif çocukluktan itibaren 
şiir yazmaya başlamıştı. 15 yaşların
dayken Afyon'da Halkevi dergisine 
şiirler yazdı. İlk şiiri 1940 yılında 

72 l:ıônebOn 11, Havin ü payiza2000an 

Seçme Şiirler Demeti dergisinde 
yayııılanır. Bu şiirden dolayı dergi 
kendisine 10 lira yolladığında 

dünyalar onun olur. Şöyle açıklıyor: 
"O zamanlar ekmek lwnıeyleydi. Biz 
yatıhydık, şiirden para geldim i çok işe 
yanmlı. Ekmek almaya yarardı." 

1948 ilk tutukianma tarihidir. 
PALMİHO adlı şiirinden dolayı. 
İkinci tutuklanması 1951. 1953'te 
başından geçen bir olayı şöyle 

anlatıyor: "En büyük acıyı kan 
içindeyken duymuyorsun. Ençoğu, 
bayılıyorsun ..... Genç iman dayanıyor. 
(İşhence gören tiim. çocuklardan özür 
dilerim) Sansaryan Haıı 'day dım. 
Dokuz numaradaydwı. Çok hastaydım. 
Aylardır lfadem alımnıyordu. Yatııb'iım 
yerde, zeminden lağzm akıyordu. 
Bitaptwı. Gece yarısı elime bir telgraf 
verdiler. Telgrafta şıırı/ar yazılıydı. 
'Baban öldü. Ceııaze yerde. Oralara 
gelemiyorum. Annen Arife.' Bir süre 
sonra beni hastahaneye kaldırdılar. 
Orada, hastahaneele öb"irendinı gerçeği. 
Bir doktor şöyledi: O ıelgraf yalaııdı. 
Hiç bir ana üvey bile olsa biiyle bir 
telgraf çehmez, rwsd irumzrsın dedi." 

İşte Ahmed Arif'in onurlu yaşamı 
baskı, işkence cezaevleriydi. Ama o 
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Ahmed Arıf arkadaşlarıyla Ankara 'da 
Soldan: Nevzat Üstün, Orhan Kemal, Ahmed Arif, Fikret Oktan 

hiç bir zaman zorbalara boyun eğ
ıııedi, her zaman haklının, mazlum un 
yanında yeraldı. Kendi hücresinde 
mapusken bile dışarıyla yaşadı. 
Dağlarına balıarın gelişini, karanfil 
kokusunu dört duvar arasındayken de 
yüreğinde duyuınsadı. Kürt dilinin 
üzerindeki baskılardan dolayı, 

şiirlerini Türkçe yazdı. Hernekadar 
Türkçe yazsa da şiirlerinde Kürt 
halkının czilmişliğini ve gördüğü 
baskıları çok yalın bir şekilde dile 
getirdi. Şiirleri Kürt~:eye çevrildi. 
Onun yazdıkları Kürt halkının üzerin
de büyük bir rol oynadı. 

Ahmed Arif'in şiirleri cezaevindeki 
insanlara yıllarca direnç taşıdı halen
de taşıyor. O sadece Kürt halkının 
değil Türkiye'deki bütün halkların 
şairiydi. Bir tek şiir kitabı yazdı 
(Hasretinden Paranga.lar Eskittim, 

1968). Bu kitabında söyleyebileceği 
herşeyi şöyledi. 

Dağbaşında unutulmuş bir küçük 
aşiret kızının beyler sofrasına taşınan 
pirincindcn, Çukurova'da tütün, 
pamuk toplayan ırgatların yaşamına, 
sınırboylarında içi pasaporta ısınma
ıııış, tavukları biribirine karışan, yolu, 
hastahanesi olmayan hastaları çare
sizlikten ölen Kürt köylülerinin dra
mını derin bir felsefeyle yazdı. 

Ölüm bu, 
Fıkara ölümü 
Geldim, geliyorum demez. 
Ya bir kuşluk vakti ya akşam üstü, 
Ya da seher, mahmurlukta, 
Bakarsın, olmuş olacak. 
Bir hastan vardı umutsuz, 
Hasreti uykularda, 
Hasreti soğuk sularda. 
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Ankara'nın varoşlarında ilkokul 
çağındaki çocukların içler acısı 
yaşamından "Cihan'ın ilk umudu" 
Spartaküs'e Neron'un çirkin suratma 
varana kadar hemen hemen işleme
diği konu kalmamıştır. 

Dünya'daki savaşlara zülme, insan 

kıyıruma dayanamayıp, kendi yaşa
mına son veren bilimadamı Pierre 
Curi için, şiirlerinde Pierre Curi'nin 
gözleri kar altındadır dedi. 

Alımed Arif'in hasretini çektiği 
dünya, yılanın yavru serçeye su taşı
dığı, kısır kadınların maviş çocuklar 
doğurduğu, savaşları, kıyımların 

olmadığı bir dünyadır. Haksızlıkların 
kabul görmediği bir dünya. İnsanın 
insana haksızlığı Adeın ile Havva'nın 

çocuklarından bugüne kadar uzanır. 
Onun şiirinde Kabil'in kardeşi Habil'i 
haksız yere öldürdüğü için Kabil'in 
haltası mırdardır. 

Nevarkİ kardeşlik, dostluk, sevgi 
üzerine hayatın ince eleğinde 

süzülmüş süt gibi ak şiirler yazınanın 
ödiilii mapuslıanelere atılmak, 

işkence görmektir. 

Dün, Alımed Arif'e kan işetenler, 
Nazım Hikmet'i memleketini sevdiği 
için sürgünlere zorlayanlar, Nazım 'ın 

Moskova'dan memedine gönderdiği 
oyuncakları tehlikeli bulup, sınırlar
dan tekrar geri çevirenler huğün 

Nazım'ı düzene entegre etmeye 
çalışıyorlar. 

Dün, Nazım Hikmet'i sürgünlerde 
vatan lıaini diye ilan edenler, Yılmaz 
Güney'i cezaevlerinde çüriitenler, 
Ruhi Su'yu tedavi için yurtdışına 
bırakmayanlar, biigün sevgili Yılmaz 
Odabaşı'nı hapishane hapishane 
süründürüyorlar. "Hazreti Yusuf'un 
bütün kuyularında" çocuklarının 
çöplüklerde ekmek topladığı, yazar
larının, azanlarının topluca yakıldığı, 
hastahane masrai1arıııı ödemedi diye 
hastalarının rehin alındığı, 17'sinde 
çocukların idam edildiği bir ülkede 
Ahmed Arif'in 64- yıl yaşaması küçüm
seneeek bir yaş değil. Alımed Arif şiir
leriyle yüreğimizde yaşıyor. Alımed 
Arif'in hasreti Hasretimizdir .. 

Akşam erken iner mahpushaneye 

İner yedi kol demiri 

Birden ağlamaklı olur bahçe 

Karşıda duvar dibinde 

Üç dal gece safası 

Üç kök hercai menekşe ........ . 

Ahmed Arif 
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KARTLAR, 
BEYAZITLAR, ÇAMLIBELLER 

VE DUMANLAR 

Rahat Alakom 

Özellikle Ankara, Konya ve Kırşehir yöre
sindeki birçok köyde yaşayan bu 
Kürtlerin, başka yörelerde yaşayan diğer 
Kürtler ile ilişkileri incelemeye değerdir. 

F
arklı yörelerdeki Kürtler 
arasındaki kimi ilişkiler hem 
geleneksel bazı yapıların 

değişiminde, hem de bu değişime 
ilişkin düşüncelerde önemli bir rol 
oynamaktadır. Yüzyıllar boyunca ka
palı yapılar içinde yaşamlarını 

sürdürmüş olan Orta Anadolu Kürt
lerinin toplumsal ve kültürel yaşamı 
son derece ilginçtir.' Özellikle Anka
ra, Konya ve Kırşehir yöresindeki 
birçok köyde yaşayan bu Kürtlerin, 
başka yörelerde yaşayan diğer Kürt
ler ilc ilişkileri incelemeye değerdir. 
Toplumun en küçük birinılerinden 
birisi oluşturan ailedeki değişim, farklı 
aileler arasındaki ilişkiler ve bunun 
topluma yansımasını Orta Anadolu 
Kürtlerinden olan Kartlar somutunda 
ele aldığımızda incelenmeye değer bir 

tablo ile karşılaşmaktayız. Konya yö
resinden gelen Kartların, Ağrı yöresin
den gelen Beyazıtlar ve Çamlıbellcr 
ve de Ankara yöresinden olan 
Dumanlar ile oluşturdukları yakın 
ilişkiler süreç içinde geniş hir 
yelpazeye yayılmıştır. Özellikle kız 
alıp kız vererek ve başka faktörler ile 
desteklenen bu ilişkilerin giderek 
farklı boyutlara yansıdığını da 
kcstirebiliriz. Bu toplumsal örgütlen
menin tarihsel boyutu, Orta Anadolu 
Kürtleri tarihinin bazı ayrıntıları 
konusunda bize önemli ipuçları 
sunmakta ve bizi aydınlatmaktadı dar. 
Özellikle de bazı portreterin tam ola
rak ortaya çıkmasında bu tür ek bilgi
lere büyük bir gereksinim duyulduğu 
açık bir gerçektir. 

1 Hohat Alakom, Orta Anadolu Kürtleri Uteratiiriine Bir Katkı~ 

Birncbiın Dergisi 8/1999, Stocklıolııı. 
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1\'fchınet Beyazit'ın kızı Nazmiye ve Ömer Kart'ın oğlu Hanıit Kart (Gclinin sağındaki kişi). 

Solda en haştaki kişi ise; Abdullah Duman. 

Kapalı toplumlarda yaşanan "biz" 
ve "onlar" mekanizması sonucunda 
oluşan güçlüklerin zamanla aşılarak 
"biz" duygusunun toplumda güçlen
diğine tanık olunmuştur. Burada etnik 
lıir çekim merkezinin veya etnik 
ortamların ne kadar etkili olduğunu 
izlemek de yararlı olacaktır. Bu Kürt
ler arası unutulmuş ilişkileri yakından 
tanımak için biraz daha gerilere 
uzanınakta yarar vardır. Bu ilişkilerin 
kısa bir öyküsü sanırım Orta Anadolu 
Kürtlerinden olmayan diğer okuyucu 
kesimi için de ilginç olacaktır. Aşağıda 
özellikle Kartların diğer bazı Kürt 
aileleriyle olan ilişilerinin toplumsal 
açıdan kazandığı önem üzerinde 
durıılınaktadır. 

Bu konuda ilgimizi çeken en 
önemli bir olay bundan yıllar önce 
Kartlar ile Beyazıtlar arasında gelişen 
ilişkilerdir. Kartlar aile olarak Konya 
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yöresinden, Beyazıtlar uzak olan 
başka bir yöreden yani Ağrı yöresin
den gelmektedirler. Melımed Beyazıt 
bundan yıllar önce İstanbul'da genç
leri biraraya toplayarak İstanbul'daki 
hayvan pazarına, özellikle de Hasköy 
yöresindeki Sütlücc köyü yakınların
da bulunan ve Arnavutların elinde 
olan büyük bir ınezbalıayı ele geçir
ıneye çalışır. Sirkeci'deki Erzurum 
H anı 'nda bir bürosu bulunan Melımed 
Beyazıt bu yıllarda İstanbul'da yaşa
yan ve Konya'nın Cilıanbeyli ilçesine 
bağlı Yeniceaba Kürtlerinden olan 
Ömer Kart ile tanışır. Böylece 
Mehmet Beyazıt Konya Kürtlerinin 
desteğini de alarak birlikte Arna
vutların elinde olan mezbahayı ele 
geçirir. Eskiden Orta Anadolu Kürtleri 
satış amacıyla İstanbul'abüyük koyun 
sürüleri götürürlerdi. www.a
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Türkan Hanım eşi 
Ömer Kart ilc birlikte 
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Konya Milletvekili Ömer 

Kart'ın iiyclik kartı 

Mehmed Beyazİt Doğubeyazıd 
yöresinden İstanbul'a gelip yerleşen 
ilk' Kürt işadamlarından birisidir. 
Soyadını bu yörenin yani Doğubeyazİt 
adından aldığı rahatça anlaşılmak
tadır. Babası bazı kaynaklara göre 
1925 yılında Şeyh Said Ayaklan
ması'na önderlik eden Azadi Cemi
yeti'nin Doğubeyazıt teınsilcisiydi.' 
Sermayesi trilyonları aşan ve Beyazıt 
Şirketler Grubu'nun sahibi olan ve 
Türkiye'nin önde gelen iş adamların
dan birisi sayılan Selahattin Beyazıt 
bilindiği gibi Mehmet Beyazıt'ın 
oğludur. En zengin 100 Kürt işadamı 
arasında 3. sırada yer almıştır:' 

'Naci Kutlay, 49'/ar Dosyası, 1994, s.223. 

Ömer Kart zaman geçmeden Meh
med Beyazıt'ın kızı Nazrniye Hanım\ 
oğlu Hamid Karl'a gelin olarak getirir. 
Böylece Orta Anadolu Kürtleri ve 
Kürdistan 'ın uzak bir yöresinden yani 
Ağrı'dan gelen bu iki aile arasında ilk 
yakın akrabalık ilişkileri sağlanmış 

ı L."d '''I''B /" o ur. J~agı a metın ıçın< e eyazlt ar 

ifadesi Mehıned Beyazıt ailesi için 
kullanılmış, yoksa Doğubeyazıt yöre
sinden gelenler için değil. 

Ömer Kart önceleri çiftçilikle 
uğraşan Ömer Kart 1900 yılında doğ
muş ve 1969 yılında vefat etmiştir. Orta 
Anadolu Kürtleri arasında tanınmış 
bir siına olan Ömer Kart, Musa Bey'in 

3 100 Kürt Zengini, Nokta Dergisi, sayı:21-, 1993. 
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Karikatürist Musa Kart 

oğludur:' Rüştiye Mektebini bitiren 
Ömer Kart'ın J4. çocuğu olmuştur. En 
gen~' olanlardan karikatür sanatçısı 
Musa Kart bilindiği gibi başta Nokta 

Dergisi olmak üzere Türkiye'de deği
şik yayın organlarında karikatürler 
çizınektedir. 

Ömer Kart'ın en önemli yönlerin
den birisi hiç kuşkusuz kendi yöresin
deki Kürtlerin büyük bir yelpazesiyle 
oluşturmuş olduğu ilişkilerdir. Orta 
Anadolu'da yaşayan Şeybızıniler ve 
Kürdistan 'ın değişik yörelerinden 
örneğin Ağrı yöresinden gelen Kürt
lerle yakın ilişkiler kurar. Ömer Kart 
bir Kürt işadamı olarak siyasete de 

merak salmış ve 1961-
1965 yılları arasında 

Osman Bölükbaşı'nın 

önderlik ettiği Cumhuri
yetçi Millet Partisi'nden 
Milletvekili seçilmiştir. 
Böylece konumu daha da 
güçlenir. Osman Bölük
başı 'nın Kürt olduğu 

söylenmektedir.' Ömer 
Kart kendini yöredeki 
Kürtlerin bir lideri olarak 
kabul etmiştir. Siyasi ilgisi 
ve bir dönem milletvekili 
olması bu görüşü bir 
bakıma doğrulamaktadır. 

Ömer Kart Konya'lıdır. 
Eşi Türkan Hanıın ise; 
Ankara'ya bağlı Polatlı 

Kürtlerindendir. Kürtçe 
kendisine Tope Hanım 

denilen Türkan Hanım'ın ailesi aslında 
Malatya 'nın Sinanlı köyünden buraya 
göç etmişlerdir. Orta Anadolu'nun 
Ankara ve Konya gibi farklı yörele
rindeki yaşayan Kürtlerin yaptığı bu tür 
evlilikler yöredeki Kürtlerarası topluın
sal hareketliliği ve ilişkileri etkilemiş ve 
Orta Anadolu Kürtleri imajının güçlen
ınesine katkıda bulunmuş olmalıdır. 

Mayıs 2000 tarihinde Yavuz Çaınlıbel'i 
evinde ziyaret ettiğimde Türkan 
Hanım'ı orada görmüş ve kendisiyle bir 

ara sohbet etme fırsatını bulmuştuın. 
Aradan dört ay geçtikten sonra bu güzel 
insanın vei~ıt ettiğini öğrendim. Rahatsız 

olmasına rağmen benimle zevkle 
Kürtçe sohbet etmekte ısrar ediyordu. 
Zaman zaman da kızına dönerek benim 

''Jlirkiye Biiyük Millet Meclisi Albümii, haz. Kazım Öztürk, 1973, sA59. 
5 Osman Bölükbaşı'nın Kürt olduğu konusunda bak. Vahit Duran, Kır~~elıir'in Baş/w Bir 
Yiioü: Kürtler, Birııclıun 6/1998. 
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Kart'ın kızı Saadet ve eşi Yavuz ÇarıılıbeL Sağbaştaki kişi: Kürd dili 
grameri üzerine çalışmalarıyla tanınan Kemal Badıllı. Solbaştaki: Ethem Peker 

hakkımda hep: "Eıv Kirman c e?" (O 
Kürt mü?) diye soru soruyordu." 

Ömer Kart, Beyazıtlardan sonra bu 
kez de Çamlıbellcrle akrabalık 

ilişkileri geliştirir. Ömer Kart'ın 
kızlarından Saadet Hanım, Ağrı 
yöresinden gelen Kürt aydınlarından 
Yavuz Çanılıbel ilc evlenir. Böylece 
Kartlar ve bu yöreden olmayan başka 
bir Kürt ailesiyle yani Çamlıbeller ile 
akraba olurlar. Bir fotoğrafta görül
düğü gibi bu çiftİn nikah şahitliğini 
Kürt dili konusunda bazı araştırma
larıyla tanınmış olan Kemal Badıllı 
yapmıştır.' Bu kişinin nikah şahidi 
olarak seçimi sanırım o yıllarda 
anlamlı olsa gcrck.8 Yavuz Çamlıbel 
(doğ. 1934) tarihi kaynaklarda 49'/ar 
Olayı olarak bilinen tutuklanmalar 

sonunda hapishaneye konulan 49 
Kürt aydınından birisidir. 1959 yılın
da tutuklunan bu aydınlar bilindiği 
gibi aylarca hapishanede kalmışlardır. 
Yavuz Çamlıbcl ayrıca 5 ay 10 gün 
l\luğla'da sürgün cezasına çarp
tırılmıştır. 1955-1960 yıliları arasında 
İstanbul'da kalan Yavuz Çamlıbel 
Sultanahmed Yüksek Ticaret Oku
/rı'nu bitirir. İstanbul'da kaldığı 
sıralarda Ağrı Yüksek Talebe Cenıi
yeıi'ne maddi katkı sağlamak için 
Fahrettin Kaya ilc birlikte Mchnıed 
Beyazıt'ı ziyaret ederler. Mehmed 
Beyazıt'ın kızkardeşi Hatice Hanım bu 
yıllarda Kürt gençlerine büyük bir 
yakınlık gösteriyor ve onlara elinden 
geldiğince yardırnda bulunmaya 
çalışır. Hem Mehmed Beyazıt ve hem 

t. Yavuz Çaınlıhcl'in evinde yapılan 17/5 2000 tarihli görüşme. 
7 1923 Urfa doğumlu Kemal Badıllı hukuk fakültesini bitirmiştir. Bir dönem 
milletvekilliği de yapmış ve serbest zamanlannda Kürtçe üzerinde çalışmış: Kürtçe 
Grameri, Kiirmançça Lehçesi, Ankara, 1965, 160 sayfa. 
ıı Bu fotoğrafların büyük bir kesimi Saadet ve Yavuz Çamlıbel'in aile alhümünden 
alınmıştır. Kendi özel arşivlerini hiç çekinmeden bana açan bu çifte tcşekür ediyorum. 
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Abdullah Duman 

de eşi Hayriye Hanım uzaktan Yavuz 
Çaınlıbel'in akı·abası olurlar. Mehıned 
Beyazıt •stanbul'un Anadolu yakasında 
kendi adına bir lise ve ayrıca Doğu
beyazıt'ta bir camii yaptırmıştır. Ömer 
Kart'ın kızı Saadet Hanım'la 1965 yılın
da tanışan ve evlenen Yavuz Çamlıbel 
daha sonra Ankara'ya yerleşir. 

Orta Anadolu Kürtleri kendi 
aralarında değişik gruplara ayrılmakta 
ve değişik lehçeler konuşmaktadırlar. 
Büyük bir kesimi tüm Türkiye Kürt
lerinin konuştuğu Kurmanci lehçesiyle 
anlaşırlar. Özellikle Ankara yöresinde 
yaşayan bazı Kürt köylerinde Şeyhhı
zınice denilen bir başka lehçe 
konuşulur. Sadece buradaki Kürtler 
arasındaki ilişkiler bu lehçe ayrılık
larıyla sııııı·lı değildir. Aralarında tarih 
boyunca bazı kültürel çatışmalar ve 
ön yargılar da oluşmuştur. Örneğin diğer 
yöredeki Kürtler çoğu kez Şeyhbı-

9 Birnchtın Dergisi, sayı: 2/1997, s.7. 
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Eşi Nimet Duman (Ömer KarCın kızı) 

zıııilere hoşgörü ile yaklaşmazlar. Ömer 
Kart bu kuralı bozarak kızlarından 
Nimet Hanım'ı, Şeyhlıızınilcrdcn Dr. 
Alıdullah Duınan'a verir. Böylece bazı 
önyargıların önüne ge\~ilmiş olur. Orta 

Anadolu Kürtlerinden olan Ceınşid 
Bendcr bir mektubunda İzmir'de 
yaşayan ve şimdi 80'nin üzerinde olması 
gereken Dr. Abdullah Duman için: 
"~Şsiz bir yurtsever" ifadesini kullanır. 
Dr. Abdullah Duman, heınşcrilerinin 
Stockholm'de yayımladığı kültürel 
içerkli Binıebıin Dergisi'nin ilk sayısını 
sevinçle karşılar." Alıdullah Duman 'ın 
oğlu Selahatttin Duman bilindiği gibi 
Türkiye'nin tanınmış simalarından 
sayılır ve İstanbul'da çıkan Sabah 
Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalış
maktadır. Dumanlar Haymana'ya bağlı 
olan Yenice köyündendir ve Şeyhlıızıni 
Kürtleri olarak tanınırlar. Ankara 
yöresinde yaşayan ve halk arasında www.a
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Ya\Oız Çaınlıbcl eşi Saadet ve baldızı Nimet 

Duman {sağdaki) ile birlikte. 

Şeylıbızıniler olarak bilinen Kürtler, 
Şeyhhızınİ olmayan sade Kürtler yani 
Kara Kürtler tarafından zaman zaman 

yukarıda belirttiğimiz gibi hor görü
lürler ve kendilerine kız verilmez. 
Kartlar ve Dumanlar arasındaki bu 
evlilik Orta Anadolu Kürtleri arasındaki 
tabakasal ayrılıkların aşılabileceği 
konusunda çok çarpıcı ve uyarıcı bir 
örnektir. Bir yandan Kürdistan'dan 
gelen Kürtlerle, bir yandan da yörede 
kendilerine has kültürleri olan 
Şcyhbızınilerlc kurulan ilişkiler bu 
bakımdan önem kazanmaktadır. Kendi 
yöresinden olmadığı için dışsal bir 
evlilik bilindiği gibi geleneksel 
toplumlarda kolay de(;>ildir. Yukarıda 
değindiğimiz örneklere dayanarak 
Orta Anadolu yöresindeki bazı Kürtler 
dışsal bir evlili(;>i yaşamışlardır diyelıili-

riz. Bu aykırı evlilikleri Orta Anadolu 
Kürtleri arasında zamanla meydana 
gelen dışa açılmanın ve değişimin birer 

küçük işareti de sayabiliriz. 
Kısacası iş, medya ve politik yaşam

da bazı tanınımş şahsiyetler yetiştirmiş 

olan Kaıilar, Beyazıtlar, Çamlıbeller ve 
Dumanlar arasındaki bu evlilik ilişkileri 
sonucunda çok-yöreli büyük bir Kürt 
ailesinin oluştuğunu gözlüyoruz. Orta 

Anadolu Kürtleri bilindiği gibi sürekli 
kapalı ilişkiler geliştirerek kültürlerini 
ve ırclcncklerini yÜZ)'IIlar boyunca b • • 

korumuşlardır. Tüm bu kültürel tutu-
culuk ve bağlıhğa rağmen Orta Anadolu 
Kürtleri kız alma (Beyazıtlardan) ve kız 
verme (Çanılıbcllcr'e ve Duınanlar'a) 
gibi örneklerde gördüğümüz gelenek

lerinde daha ılımlı davranınışlardır. 
Kartlar, Beyazıtlar, Çamlıbellcr ve 
Dumanlar arasında zaman zaınan 
yaşanmış olan bu kız alıp ve kız verme 
geleneklerinin halk dilinde "kendiıulerı 
sayma" bilinciyle özdcşleştiği görül
müştür. Ayrıca Kürt olmanın getirdiği 

ortak bazı etnik değerlerin bu 
evliliklerde belli bir rol oynadığını da 
kestircbiliriz. Sosyolojik bir örgütlenme 
biçimi olan hcmşeri kavramının burada 
ön plana çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Kısacası insan ilişkilerinde ulusal, 
toplumsal, aşiret, grup ve bireysel 
çıkarların zaman zaman çabştığı, bazen 

de örtüştüj;;>ii, her topluında gözlenmiş 
toplumsal olgulardır. Bu tez, yıllar önce 
Orta Anadolu Kürtleri için de geçerli 
olmuştur diyebiliriz. '11:ıplunısal örgüt
lenmeler açısından Kartlar ailesinin dış 
dünya ilc özellikle evlilikler yoluyla 
geliştirdileri ilişkilerin önemi bu 
bağlanıda artmaktadır. 
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Arekerdox: NeçTrvan QilorT 

Ceyki hio, Ceyki şi o. 
Diweki di hire weyi hiwie. Pie de ni 
kiyneklın o fiqare hiwio. Pi rioceki 
kiynlın de xi ra vinno ki: " Kiyne 
min! Bira de şima hiwene, yo yo 
bişeni kar. Şima kiynekie. Şinıa 
nieşkenne şiore kar". Ser na qali ra, 
kiyna qici vinna ki: '~'\.po, li plıorre 
mi hitaşi. Ez kineline mierdikun 
(canıierdlın) xi ra di lı şimi kar". 
Be'de zi plıorre xi laşenna, kineline 
camierdlın duna xi ra, klıwena ra 
(kewtcna) re w (lı) şiona kar. 

Rey ra, raste te'ncieki yena ki, 
kiarnıi kute di ci. Zere kiyneki 
te'nciya viyşcnna. Te'nci kiyneki re 
vina ki, "Ni kiarnılın paşle mira veci. 
Eze tiore bi hi hava!. Be'dc fcyde mi 
yo liore hiwo". Kiyneki te'ncia şiona 
binde dareki di nişenna ro w 
kiarmlıne paşte te'nci yiw yiw Gew 
jew) deste xi ya vecenna. Te'nci, zlına 
ki no !acik nio, na kiyneka. Ücara 
warzenC, küwenC ra rC, şionC kidC 
axeki di hen c miemün. 

Axa na kiyneki xire şlıne gieno. 
Kiyneki her rioc pese axe giena hena 
çirenena (ı şunun pcsi una kena di 
axlır de axi. Kiyneki tc'ncie zi xi ra 
dür niefinnena. 
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La cc axe rioceki mar de xi ra \~no 
ki: "Aye, ez vinü ki no şlıne ma 
camierd nio, ya ceneka': M ey laciki, 
lac de xi ra vinna ki: "Şüne ma breri 
beri küo de miiriaı. Eger ki yi zef miiri 
are kerdi, bizüni ki yo camferd nio, 
ya ceneka". Çaxo ki ne ana qali 
k e ne, meger te 'nci zi h ete nin i di wi 
ya. Te'nci ıleara warzena vazcna 
şiona hete kiyneki. Ci ra her çieki 
vina. Kiyneki ra vina, "Eger ti şia 
klıo, tene mlıreki biere. Eki, ti ze'f 
(zof) mlırlın arede, ye ye bizline ki, 
li camierd ni e, ti ceneka". 

Rioccki dima nimrioci, lace axe 
yeno hete şlıni, ci ra vino, hic ma 
şimi xi re tieke higiyri. Yo kiyneki 
gieno w hele klıode mürima şione. 
Çaxo ki ye ycne kuo, kiyneki dcriena 
müreki tcne e'rd ra giena. Lacik zi 
e'rd ra mercki gieno erzeno kiyneki. 
Müra ycna ı,ıiiniena didlın de kiyneki 
ro. M ura didlıne kiyneki şiknena w 
kuyena ca de didlıni. 

Tike ucunun giyrene, feteliene 
yene kie. Lacik şiono hele marde xi. 
Ci ra qale ku o yi keno, vi no, "Y c qe 
müri are niede. Tene, derie e'rd ra 
müreki girioli". Cenie axe na re la c 
de xira vina ki: "Şlıni hieri, şiorene 
mize xi çilkieni (hikieni). Şüni ra 
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vaci ki, kune mize kimi zcf dur! 
' " şıona . 

Mcger na re zi te'nci h ete yini di wi 
ya. Tc'nci reyna warzena şiona, 
kiyneki ra hcrçicki vina. Kiyeki tc'nci 

ı . "E , J'?" ra pers \:Cna, vına: ~z naresc \.J. 

Tc 'nci zi vi na ki, HQaınişCki vcra xi 
bieri w mize xi biki. Mize tio yo zi 
dur şioro". 

Lacik rioceki yen o hete kiyncki, 
vino: ''Bit\ ma şimi xi re tikC bigiyri': 
Yo kiyncki gieno, şiono tewer de 
diwi. Lacik kiyneki ra vi no, "Bi e ma 
mize xi b iki. Kune mize kimi ze 'f duri 
şi ona?" 

Hurdcmi zi mize xi çi! kene. 
Kiyneki laciki durtir çi! kena. 

Lacik yen o ki e, maı·de xi ra vi no 
ki, "Ye, mi durtir mize xi çi! kerdi. Ya 
kiyneki nia, yo laciko" 

Kiyneki, kare xi ye hete axi 
qidenena, nişena ro, kaxiteki di ana 
nişnena: 'Ez hiyneki amiUn, hiyneki 
şi onUn: 

Lace axe şiono axur di kaxit 
vi en o. Yen o marde xi ra vi no ki, mi 
tio ra nieva ki şu ne ma kiyneka. 

Lacik marde xi ra vi no, eze şimi 
di w de ya kiyneki. Mey xi ci ra vinna, 
"La ti zune ki, eger kince 
ciamierdun ye ra ni eve, ti ye, ye çito 
bisinase?". Laci vato, "Eki, ya rioc 
ma şie kuo di muri arede, mi mureki 
cşti bi ci (şey ci). Müra gıinie hi 
dıidıinde ye ro, di dün şikia hi. i'l'lura 
kuti hi herunde diduni. Eze, ye, 
didunde ye ra bisinasi. 

Lacik, rioceki kin cu ne xi veceno, 
kincune çerçi duno xi ra. I-lere xi 

qeyt keno w şiono diw de kiyneki. 
Diwidi qiyreno, vi no: "Çerçi ameee! 
Ç ' 1" erçı am eec .. 

Kiyneke diwi ki edi serde çerçiyo 
quç hene (are hene). Ya kiyneki zi 
yena serde çcrçi. Lacik, kiyneki 
didunde ye ra sinaseno. Kiyneki 
laciki niesinasena. Lacik, kie kiyneki 
museno w feteliyeno, yeno hete 
marde xi. Marde xi ra virıo ki, "şio, ya 
kiyneki min~ hiwazi". 

Mey laciki, çend cenekun şawcna 
xazgılni de kiyneki. Kiyneki lacikire 
giene. Kiyneki buki kene, u ne ki de 
la ci ki. 

Kiyneki yena ki çi vi en o. Meger, 
yi cenekun kiyneki lacde axe re 
güriota. Kiyneki şiona ode de zam!. 
Zami pawena. Na aradi, kiyneki çare 
xi xira kena, du na serde kupde riwi. 
Xi w xivina ki, "Eki, !acik ame zere 
w küpi ra çieki nieva, eze, co ki mi xi 
tide nimito, ci ra veci. Eki, çieki kupi 
kcr, eze bircmi, şimi diwde xi. 

Lacik, dcsti şimşireka yeno zere 
de odi. Wc qey vi no ki kupi kiyneka. 
Şimşira dün o kupi ro, kıipi keno di 
felqi. Lacik, qey vi no ki, ri w gılonie 
kiyneka. Derieno, tike riw wueno. 
Vi no: 'Mi di. giiorde pier ne ye, giionie 
tio ıl nde şirina, kim zılno, ti xi çiqa 
şirina?'" 

Kiyneki viena ki niyete !acik! xira 
wo, quli ra (pencera ra) remcna, 
şi ona ki de pierde xi. 

(\fi na şımiki hcrem dC Aharayi ra p:ıw 

\Lıhabat! B. Qilori ya are kerdi) 
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FERHENGA HILKEÇIK1 

Aksaray Dımılicesi 
(Dımılice-Türkçe Sözlük) 

Hazırlayan: Meme HilkecikT 

T 

taçarnayiş L. çalkalamak. 
tadayiş L. bükmek, burmak. 
tafinayiş L. takmak, (düşme) 
başlamak. 

takerdiş L. takmak. 
takôtiş L. takılmak. 
talazi N. havanın kaldırdığı toz, 
hortum. 

tanayiş L. (ateş) yakmak, tutuştur
ınak. 

tapa rgp. geriye (doğru), arka üstü. 
tapara rgp. yeniden. 
tara N. uçak. 
tari rgd. karanlık. 
tari biyiş L. kararınak. 
tari kerdiş L. karartmak. 
tasİ N. tas, tabak. 
taştiş L. l. tıraş etmek. 2. yontınak. 
tat rgd. kekec, la!. 
tavistiş L. takmak 

tawzi N. titreme~ sızı. 
te'gnayiş L. ögütmek. 
te'l rgp. acı. 
te'lct N. teharet. 
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Kısaltmalar: 

L Fiil 

tc'li N. acılık. 
tc'm N.tad. 

m. 
Tl. 

N. 
Rbd. 
Rglı 

tc'm kcrdiş L. tadmak. 
te'nıir N. tamir. 

Dişi 

Eri! 
İsim 
Sıfat 

Zarf 

te'mir kcrdiş L. tamir etmek. 
tc'nayiş L. öğütmek. 
tc'rıci N. tazı. 
tc'ti N. büyük yassı taş. 
tee rgp. taa (ilerde) 

tck r6'P· tek. 
tck tck rgp. teker teker. 
tck tôk rgp. tek tiik. 
teki rgp. yeterki. 
tel N. tel. 
tclcvizyorıi N.ın. televizyon. 
teli N. diken. 
telizi N. (bir çeşit) çuval. 
telleqiyayiş L. (köpek) 
yavrulamak. 
temel N. temel. 
tcmi kcrdiş L. tembilılemek. 
Temônı! B. tamam. 

tcmôm kerdiş L. tamamlamak. 
ten N. kişi. * di tenuna amio bw. 
iki kişi ilc gelmiş. 
tcne rgp. yalnız. 
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tencbiyiş N. yalnızlık. 
teng rgd. dar. 

teng biyiş L. daralmak. 
teng kerdiş L. daraltmak. 
tengi N. darlık. 
teniN. is. 
tenik rgd. ince. 
tenik biyiş L. incelmek. 
tenik kerdiş L. inceltmek. 
teq ô req N. takırtı. 
teqa N. (duvarda eşya konan 
küçük gömme) pencere, niş. 
teqayiş L. paılamak, çatlamak. 
teqi N. 1. patlama. 2. tıkırtı. 
teqi ameyiş L. tıkırtı sesi gelmek. 
teqle N. takla. 
teqle eştiş L. takla atmak. 

teqnayiş L. patlatmak, çatlatmak. 
teqsi N. 1. otomobil. 2. taksi. 
teqwim N. takvim. 
teres N. dokuztaş oyunu. 
tern rgd. yaş, kuru olmayan. 
terııayiş L. kavlatmak. 
terreqiyayiş L. I. kızarmak. 2. 
kurumak. 

terreqnayiş L. 1. kızartmak. 2. 
kurulmak. 
ters N. korku. 
tersayiş L. korkmak. 
tersiyayiş L. korkulmak 
tersnayiş L. korkutmak. 
tersônek N. n. korkak. 
tersôneki N. m. korkak. 
tertiil N. tırtıl. 
tetiirxôni rgp. bunaltı, kusacak 
halde olmak. 

tewer rgp. dışarı. 
tewer dayiş L. dışa vurma k. 

tewer kerdiş L. kapı dışarı etmek. 
tewer kôtiş L. dışarı çıkmak. 
tewera rgp. dışarda. 

tewerriki N. hediye. 
texte N. tahta. 
texti N. tah ı. 

tCn rgd. az, biraz. 

ten mend ki r61'· az kaldı ki ... 
tcyn rgp. az, biraz. 
tcynana rgp. biraz daha. 
tcyııini rgp. bazıları. 
ti rgd. sen. 

tide rgp. l. ile. 2. içinde, onda. 
tide mendiş L. (bir şeyin içinde) 
tıkanıp kalmak. 
tifün N. tufan. 
tike N. bir parça. 
tikc rgp. biraz. 
tikc rgp. biraz, bir parça. 
tikcki rgp. birazcık. 
tikcna rgp. biraz daha. 
tillos biyiş L. yuvarlanmak. 
tillos kerdiş L. yuvarlaınak. 
tilm N. tepe(cik). 
tilsim N. 1. sır. 2. tılsıın. 
tim rgp. daima, herzaman, surekli. 
timôni N. pantolon, don. 
tio rgp. sen. 

tira dayiş L.l. sürtınek. 2. sürmek. 
3. bulaştırmak. 
tira kerdiş L. lıatırmak, sokmak. 
tira şiyiş L. batmak 

tira şônayiş L. serpınek, saçmak, 
üzerine serpmck. 
tirawi N. teravih (namazı) 
tirawite N. çalıntı. 
tira'ltitiş L. çalmak. 

tirawiyayiş L. çalınınak. 
tirawnayiş L. çaldırmak. 
tiri w virri N. saçına sapan. 
Tırk N. n. Türk. 

Tırki N. m. Türk. 
lirki N. Türkçe. 

lirkia N. Türkiye. 
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tiro biyiş L. kapmak, kapıp 
kaçmak. 
tiro kerdiş L. {üzerinden) 
dökmek. 
tirpi N. turp. 
tirri N. (sesli) osunık. 
tirrek N. n. osurukcu, osurgan. 

tirreki N. m. osurukcu, osurgan. 

tirri kerdiş L. (sesli) osurmak. 
tirş rgd. ekşi. 
tirş biyiş L. ekşimek. 
tirş kerdiş L. ekşitmek. 
tirşi N. turşu. 
tirşi degiriotiş L. turşu kurmak. 
tirşiki N. ekşi bitki/ ot. 
tirşi N. ekşilik 
tirônei N. portakal. 
titôıı N. tütün. 
tiwr rgp. içinde, birlikte, katılı. 
tiwr biyiş L. katılmak. 
tiwr kerdiş L. katmak. 
tiwwi L. 1. sızı, sancı. 2. titreme. 

tiyş N. susama 
tiyşôn rgp. n. susamış (erkek). 
tiyşôni rgp. m. susamış (kadın). 
tizirriki N. topaç. 
tici N. l. güneş ışığı. 2. güneş. 
ticdi rgp. hepsi. 
ticdini r61'· l. hepsi. 2. herkes. 
tic dayiş L. karıştırmak. 
tic giyrayiş L. l. hareket etmek. 
2. ınce. ev işi görmek. 
tic nimitiş L. örtmek, üstünü 
örtmek. 
tic ııimiyayiş L. örtülmek. 
ticra kerdiş L. l.{dertleri) 
deşmak. 2. {arayı) kızıştırmak, iki 
kişiyi birbirine düşürmek. 
tiri N. l. oklava. 2. ok. 
tirkewôn N. l. ok ve yay. 

2. ınce. çok hızlı. 
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tollik N. (meyve, sebze) kabuk. 
topi N. top. 
toı,ikin rgp. yuvarlak. 
toreq N. l. çökelek. 2. peynir. 
towbe N. töbe. 
toz N. toz. 
toz kerdiş L. tozutmak. 
toz ii tikeleki rgp. toz duman. 
tozin rgp. n. tozlu. 

tozini rgp. m. tozlu. 
tu kerdiş L. tükürmek. 
tôk N. tüküriik. 
tôk kerdiş N. tiikürmek. 
tôj rgp. l. acı. 2. sivri. 
tiij biyiş L. sivrilmek. 
tiij kerdiş L. sivriltmek. 
tiiji N. l. acılık. 2. sivrilik. 
tônqi N. (metal) saç. 
tilnqa sôri N. kızgın saç. 
tiiobe N. tövbe. 
tôşk N. n. bir yaşındaki keçi, çepiç. 
tôşki N. m. bir yaşındaki keçi, 
çepıç. 

tôt kerdiş L. yuvarlamak. 
tiitik rgd. san. 
tutiki N. dilde çikan küçük kabartı. 
tUtiki N. ıslık. 
tutiki piro dayiş L. ıslık çalmak. 
tutiki veeiyayiş L. dilde şişkinlik 
çıkmak. 

tiiwr rgp. dahil, birlikte, arasında, 
içinde, yanında. 

ü 
ôca rgp. ora, orada. 

ôca rgp. orası. 
ôdartiş L. l. kaldırmak. 
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iinayiş L. l. bakmak. 2. göz kulak 

olmak. 

iincili rgp. ya van. 

Unci rgp. yine.* ônci zi ez 
anıinn bw. ben yine de geldim. 

iinciyayiş L. çekilmek. 

iinde rgp. bu kadar. 

iinde rgp. o kadar. 

iindena rgp. bu kadar daha. 

iindikeki rgp. bu kadarcık. 

Üne! B. l\ine! 

ô.niki N. nine. 

iiııtiş L. çekmek. 

itnvardi f61Jl. aşağı dogru, aşaf,rıya. 

Umar N. rakam, sayı. 

iimartiş 1.. l. saymak. 

2. saydırmak. 
iirdi l. rgd. ufak, küçük. 

2. N. ufak bulgur. 

iirdi biyiş L. u fal mak. 

iirdi kcrdiş L. ufaltmak. 

iirkiıı N. kenar, kıyı. 

iisar N. yular. 

ii sar l\. bahar, yaz. 

V 

vaciyayiş L. söylenmek, kendi 

kendine söylenmek. 

vara dayiş L. l. bırakmak. 2. 
(kadın) boşamak. 

varadi l\. 1. (insan) kucak. 2. (dağ) 
etek. 

varayiş 1.. yağmak. 
vareki N. kuzu. 

varnayiş L. yağdırmak. 
varti N. m. yağmur. 

vartİn rgp. yağmurlu. 

vaş l\. ot. 

vaüş L. l. söylemek. 2. anlatmak. 

vaznayiş L. koşturmak. 
vaztiş L. koşmak. 
vceiyayiş L. çıkmak. 
veeinayiş ı.. ı. clemek. 

2. seçmek. 

ven(g) dayiş L. 1. çağırmak. 

veng L. boş. 
veng l\. ses. 

2. davet etmek. 

veng biyiş L. boşalmak. 
veııg kerdiş L. boşaltmak. 
vengi N. boşluk. 
ver rgp. ön, cephe. 
ver ra rgp. önden. 

vera (xi) kerdiş L. önüne 

tak mak. 

vera şiyiş L. karşılamak. 
vera giyrayiş 1.. yalvarmak. 

verbi rgp. önüne, öne doğru. 
verdi rgp. önünde. 
verdiş 1.. bırakmak. 
verCcôn rgp. önce, öncelikle, 
önceleri. 
ve~~ N. n. kurt. 

verni l\. ön. 

veşn N. koç 

vetiş L. çikarmak. 

vicinayiş L. seçmek, ayırmak. 

vila kerdiş L. dağıtınak. 
vila biyiş 1.. dağılmak. 
vilenayiş L. oğalamak. 
viiiiki N. çiçek. 

vinciwi l\. karış. 
vineiwi kerdiş 1.. karışlamak. 
vindertis L. l. durmak. 

2. durdurmak. 

vissayiş L. kopmak. 

visiyayi rgp. kopuk. 

visiyayiş L. kopınak. 
visnayiş L. koparmak. 

visnayiş N. koparmak. 

-·-----·--------------,-------
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vistiş L. düşürmek. 
vistiş L. vurmak, yapıştırmak. 
vistore N. ka yın. 
vişko L. (yeni açmıs söğüt) yaprağı. 
viştire N. boğa. 
vittiki N. dırdır. 
viyşôni N. açlık. 
vizCr rgp. dün. 
"izerien rgp. dünkü. 
viziki N. sivrisinek 
viarnayiş L. geçirmek. 
viartiş L. geçmek. 

viCnayiş L. görmek. 

vienayiş N. bulmak. 
viCrayiş L. geçmek. 
viere N. işkembe. 
vijiki N. cıvık dışkı. 
vince N. sakız. 
vini biyiş L. kaylıolmak. 
vini kerdiş L. kaybetmek. 
vir N. akıl. 
viri biyiş L. unutulmak. 
viri kerdiş L. unutmak. 
vist rgd. yirmi. 
viince N. sakız. 
'"'Ôrİ N. m. kar. * iro viiri ka 
1-'aro bw. bugün kar yağacak. 

w 
war biyiş L. inmek. 
war kerdiş L. indirmek. 
waraznayiş L. kaldırmak. 
warbe rgp. yalın ayak. 
wariştiş L. ayağa kalkmak. 
wasti N. nişanlı. 
waşüri N. orak. 
wasüş L. istemek. 
wawiüş L. dolamak, sarmak. 

88 lıôııebiin 11, H avi n ü payiza2000an 

weçinayiş L. (yorganları) üst üste 
yığmak/ dizmek. 
wera giyrayiş L. yalvarmak. 
weraei kerdiş L. karşılaştırmak. 
were kôtiş L. ı. karışmak. 2. içi 
bulanmak. 
were .. iştiş N. derleyip 
toparlamak. 
w·eşni N. kuma. 
weta rgp. öteden, o yandan. 
wewiyayiş L. sökülmek. 
wc N. hacı. 
wer N. n. sahip. 
weri N. ın. sahip. 
werti N. sahiplik. 
wey rgp. pahalı. 
wey N. fıyat. 
weyirti N. sahiplik. 
weyr N. sahip. 
WiUe! B. Vallahi! 
wiyri kerdiş L. aşerınck. 
wiickerdiş L. (kökünden) sökınek. 
wiiclli N. kül. 
wiiendiş L. okumak. 
wôerdegi N. n1. ördek. 
wiierdiş L. yemek. 
wiiere kôtiş L. (mide) bulanmak. 
wôeş ô l+"ar rgp. sapa saglanı. 

wôeş N. sağ, diri. 

wôeş biyiş L. iyileşmek. 
wôcş kerdiş L. iyileştirmek. 

- -N ·ı k wueşı ·. sag ı . 

wôet rgp. diger taraf. 

X 

xafil rgp. ansızın. 

xalik N. dayı. 
xali N. halı. 
Xalo! B. Dayı! 
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Xalti! B. Teyze! 
xaltiki N. teyze. 

xare rı,•p. çabuk. (ince X ilc 
okunur) 
xasi N. lahana. 

xaxiid rgp. gevşek. 
xazgôni N. düğürcü. 
xela N. kıtlık. (ince x) 
xelesiyayiş L. kurtulmak. 
xelesnayiş L. kurtarmak. 
xereqiyayiş L. l. boğulmak. 2. 
(aşırı ağlamaktan) çatiayacak 
duruma gelmek. (ince x) 
xereqnayiş L. l. boğmak. 2. (aşırı 

ağlamaktan) çatlatmak. (ince x) 
xeriw N. yabancı. (ince x ile 
okunur) 
xeriwi N. l. yabancılık. 2. gurbet. 
(ince x) 
xerrepiyayiş L. çürümek. 
xerrapiyayi rgp. çürük. 
xerrepnayiş L. çürütmek. 
xestexône N. hastahane. 
xevetnayiş L. kullanmak. 
xeyca ni rgp. bundan başka, 

ayrıca. (ince x) 
xeyea rgp .... den başka, ... dan 
başka. (ince x) 

xeyeaki rgp .... den beri. (ince x) 
xi rgp. kendi, kendini. 

xi ei şônayiş L. l. dayanmak. 2. 
ınce. iteklemek. 
xi çing kerdiş L. atlamak, 
sıçramak. 

xi lıesiyayiş L. kendine gelmek, 
uyanmak. 

xi lis kerdiş L. eğilmek .. 
xi mird kerdiş L. kendini 
doyurmak. 
xi nimitiş L. saklanmak, 
gizlcnmck. 

xi paşti nayiş L. l. yüklenmek. 
2. sırtına almak. 

xi pernayiş L. (argo) kendine 
sokmak. 

xi qeyt kerdiş L. hazırlan mak. 
xi sarara dayiş L. (kendi) başını 
örtme k. 

xi serde rgp. l. kendi başına, 
kendi kendine. 2. otomatik. 
xi şôş kerdiş L. kaymak, kayak 
yapmak. 
xi ôeara niekerdiş N. oralı 
olmamak 

xi vera rgp. kendi yerine. 
xidar rgd. hızlı. (ince x) 
xidi rgp. kendiyle, kendisiyle. 
xidi kôtiş L. kendi dertleriyle 
uğraşmak. 

xidi mizi verdiş L. l. korkudan 
altına işemek. 2. meşgul olmak. 
xiiiiki N. çömlek. 
xira rgp. kendiliğinden, zaten, 
otomatikınen. 

xira dayiş L. giyınek, giyinmek. 
xira nievienayiş L. crinmek. 
xira rasnayiş L. abartmak. 
xirari N. büyük çuval. (ince x) 
xirawe N. harabe, virane. 

xirçi N. çatı rtı. 

xirnik rgd. n. burnundan konuşan. 
xirniki rgd. m. burnundan konuşan. 
xirxe N. içi yünlü hırka. 
xişn rgd. l. iri. 2. kaba. 
xiweri dayiş L. sövmek. 

xiya rgp. kendiyle, kendisiyle. 
xiyar N. salatalık 
xizna N. hazine. 
xof N. korku. 

xori rgd. derin. 

xori kerdiş L. derinleştirınck. 
xort N. genç. 
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xorti N. gençlik. 

xorunte N. ev halkı. 

xuoz N. domuz. 

y 

ya rgd. nı. o (kız). 

ya çax rgp. o zaman. 

yaver rgp. öte taraf. 
yene N. cuma 

yene N. çeşme. 
yere N. ikindi. 

yeredi rgp. ikindileyin. 

yiw rgd. bir. 

yiwena rgp. bir tane daha, birisi 

daha. 

yiweri rgp. l. bire. 2. biri(si). 

yiwrayi fb'}l- tamamen. 
yiwten rgp. birisi, bir kişi, 

(kendisnden bahs edilen) kişi. 

yo rgd. n. o (erkek). 

yfin rgp. yan. 

z 
zame N. damat. 

zaraei N. keklik. 

zııyiş N. (hayvanlar için) 

doğurmak, doğurulmak. 

ze'f rgd. çok. 

ze'f biyiş L. çoğalnıak. 
ze'f kerdiş L. çoğaltmak. 
ze'fi N. çokluk, çoğunluk. 

ze'fkine rgp. çoğunlukla. 

zelli N. kaval. 

zemzillik N. sarkık buz. 

zengene N. kazma. 

zerbe xi rgp. gönlünce. 
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zerd rgd. solgun. 

zerd biyiş L. solmak. 

zerıı N. altın. 
zerııiCn rgd. altın, altından. 

zerri N. l. gönül. 2. karın. 
zeweşi N. karpuz. 

ziki w zia rgp. kupkuru. 

zimarik N. daıııak. 
zimbur N. hayan burnu. 

zimustuıı N. kış. 
ziııei N. burun. 

ziııi'at N. sanat. 

zini'atkiar N. sanatkar. 

zirqitiyayiş L. (yara) zonklamak. 

zirrayiş L. anıı·mak. 
zirri N. anırma. 
zirrizir rgp. zırıltı. 

zirrnayiş L. anırtmak. 
zirrope N. iriyari, gulyabani. 

ziuıı N. ı. dil. 2. dil, lehçe. 

zivil N. çöp. 

ziyeun rgd. bunak, deli. 

ziytini N. zeytin tanesi. 

zia N. kuru. 

zia biyiş L. kuruıııak. 
zia kerdiş L. kurulmak. 

zil N. filiz. 

zirç N. kuş dışkısı/gübresi. 
zô.nayiş L. bilmek. 

zô.ri N. yalan. 

zuri kerdiş L. yalan söylemek. 

zô.riyayiş L. sızlaıııak. 
zuti N. beddua. 

zuti dayiş L. beddua etmek. 

zuti kerdiş L. beddua etmek. 

zuwt rgd. çıplak. 

zuwt kerdiş L. soymak, 

cıplatmak. 
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Xwendevanen heja, 
hıln dikarİn ji !ro peve hemu hejmaren 

B:irnebune di internete de biblnin 
u bixw:lnin. 

Navnişana BirnebGne ya internete ev e: 

www.birnebun.com 
e-mail: info@birnebun.com 
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