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Jı Birnebune 

Li welaten Skandinavyaye zivistan pir direj 

u sar derhas dibe. İsaili Swede, bi tayheti 
ji, li başüre Swede, zivistane dereng 

destpekir. Li bajare Stoddıolme heta meha 
şubate, berf li erde tunebu. Dema li 
welaten Skandinaviyaye mehen zivistane 
beri li erde nebe pişti nivro zft tari dibe. 

Jiyana di taritiye de ji, bi ya min, ne tu 

jiyan e!. .. Le, bi xera lezıibeza karkirina li 
vi welati, zaten meriv ruye der nabine. 

Piraniya insanen li van welaten 

Skandinavyaye gelek sporen zivistane dikin. 
Çerxa pazara kirin u firotine, ya ji bo sporen 
zivistane, di ve demsale de baş doş dibe. 
Dema Noele piroz dikin, ku herili erde bU 
pir pe kefxweş dibin. Di aliye çU.yin u hatine 
de ji, ti problemen wan, wek yen welate me, 
ne mane. Her çiqas carna reyen wan, 
mehen zivistane de yek du saetan ten girtin 
ji, ti problemen mezin çCnabin. 

Li welate me, ji her be xweditiye, ew 
mehen zivistane, çuyin u hatina gelek 
deran ji hev ten qut kirin. Trajediyen 
mezin çedibin. 

Le ınixabin rewşa tabiyete ji gelek 
hatiye guhartin. Ev demsalen ku hinek 
taybetiyen xwe hebftn, niha ev taybetiyen 
xweş nemane. Bi peşketina teknike re, di 
her aliye jiyane de guhartinen mezin 
çChftne. Van guhartinana, bi xwe re hem 
tİ§ten baş u hem ji yen nebaş anine. Di 
nav tişten baş de, ye heri balkeş, mesela 
kominikasyone ye. Tışte nebaş ji, tesira 
ku li ser tabiyete hatiye kirin e. 

Ji bo insanen ku mafen xwe yen 
neteweyi tunene, ev tİ§ten baş u nebaş 
çiqas tesir le hatiye kirin, kareki lekolini 

ye. Le, dema em di peşketina aliye 
kominikasyone de, li mesela kurdi 

binerin, gelek imkan, hem li pC§ zirnane 

kurdi vekirine u hem ji, astengen mezin 

peyda kirine. Dema em xwedi li zirnan u 

nasnama xwe derkevin u van inıkanen ku 
derketine peşiya me, baş bi kar binin, ji bo 
parastin u peşxistina zirnan reyeka baş e. 

Ger insaneki kurd iro bixweze, 
zimane xwe hin hibe, gelek re u imkan 

çebune; li ser internete se malperen 
kurdi hene, ku te de, tene dersen 
binbuna zimane kurdi didin. Se 

televizyonen bi zimane kurdi, rojane 
weşane dikin. Li hinek welaten Ewrupa 
radiyo u kovaren kurdi yen meheli ten 
weşandin. Li hemu welaten Ewrftpa 
kurden ku bixwazin, zaroyen xwe bişinin 
dersen kurdi, je ra heq hatiye dayin. Li 
welaten Skandinavyaye, li hemu 
helediyan kurden ku bixwazin, dikarin 
zaroken xwe bişinin dersen kurdi. Ev heq 
hi resmi hatiye dayin. Gelo em wek kurd 
van imkanana çiqas bi kar tinin, disa 
meseleyeke lehôrfikirin u lekolini ye. 

Xwendevanen bi rftmet, li gor ewqes 
imkan u peştaçuyinan, disan ji, iro 
zimane kurdi, çi li welet be u çi ji, li 
derveyi welet be, di rewşeke pir nazik de 
ye. Bi taybeti ji, li Baküre Kurdistane u 
Anatoliya Navin. 

Bi peşketina teknika kominikasyone 
re asimilekirina kurda, ne tene li Baküre 
Kurdistane, li hemu parçen din en 
Kurdistane, heta li derweyi welet, bi lez 
pC§ ketiye. Ez bi xwe havina derbasbuyi 
de, bum şayide ve. Min izina xwe ya 
havine li Başüre Kurrustane derhas kir. 
Çi li beşadi bin hukme Suriye de be u çi 
ji, li beşa ·~adkiri" de be, televizyonen 

hi zirnane tirki u erebi, yen ku heri pir le 
dihatin temaşekirin, hftn. 

Birez Hüseyin Kişniş li ser niqteye

ke ku bi mesela jorin ve giredayiye bi nave 
"Binlerce Dü Ölüyor" nivisek bi zirnane 
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tirki nivisiye. Nivisa Hüseyin Kişniş hi 

tevayi, li ser kiteheke hi nave "Linguitic 
Genecide in Education-or Workwide 
Diversity and Human Rights?" ku ji aliye 
zimannas, Tove Skutnahh-Kangas ve 

hatiye nivisin. Kireh 818 rupel in. Di we 

kitebe de, heşek hi sere xwe, hi sernivisa 
''Kıuimh and Turkish"li ser rewşa zimane 
kurdi hatiye nivisin. 

Mem Xelikan hi nave Kürt Remzi'den 
Günümüze Orta Anadolu Kürt Müziği 
nivisek hi zimane tirki, li ser kaseten ku 
ji aliye denghejen kurden Anatoliya 
Navin ve, di van 20 salen dawi de, hi 
kurdi derketine, lekolinek hiçUk kiriye. 
Di ve Iekoline de nave 70 kaseten kurdi 
ku ji aliye· 35 denghejan de hatine 
helavkirin, li gor tarixa derketina kasetan, 
listeyek derxistiye. Niviskar li ser van 
kasetana şiroveyek vekiriye. 

Her çiqas lekolinek hiçllk he ji, halkeş 
e. Lekolinen wisa de kare dengbejen me 
siviktir hike u re li her xehaten wan yen 
çandi veke. Em, wek kovara B"ımehftne, ji 
hemuyan re serkeftine dixwazin u karen 
ku wan heta niha kiriye pir hi qimet 
dizanin. Em her dem hazİr in, ji ho 
alikariya wan. 

Halis Gezen ji gunde Hecilera (Konya, 
Cihanheyli) pişti xwendina xwe ya lise di 
Postexana (PTT) ya Konyaye de wek 
memur kar dikir. İnsaneki di xehata 
sendikaye de pir aktiv u peşveru bu. ll
ll-2000i de çU ser heqiya xwe. Heval u 
gundiye wi, Mehmet Sari, ji ho biranina 
Halis Gezen nivisek hi zimane tirki 
nivisye. Bila sere malhat, heval u dosten 
wi sax bin u rehmeta xwede le he. 

Di dawiya sala çftyin de Ahmed Kaya 
u Mahmut Balesi, ku du naven ji ho hemu 

kurda naskirine, ji nav me harkirin u li 
xerihiye çftn ser dilovaniya xwe. Wan li 
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paş xwe, li gor hunera xwe, herhemen hi 

qimet hiştin. Heryek ji wan, li gor 

şexsiyeta xwe, xwediye tayhetmendiyeke 
hun. Em wek kovara Birnehune ji 
malhata wan re sersaxiye dixwazin. 

Muzaffer Özgür hi nave ~ndabuna 
Miço, li ser rewşa pişti Cunta 12e İlone, 
biraninen xwe nivisiye. Tulay Kilinçalp 
çend gotinen mezinan yen ji mintiqa xwe 
herhevkriye, hi sernivisa Gotinen 
Mezinan nivisiye. 

Ali Gordoxi hi Mehmet Ercan re li ser 

herhemen wi gotôhejek hi zimane tirki 
kiriye. Mehmet Ercan ji gunde Gordoxli 
(Zincirlikuyu) ye. M. Ercançimabi kurdi 
nikariye binivisine viha dibeje: . . .. Min 
pir dixwest bi kurdi binivisinin, le li gor 
rewşa ku em nilıa ted.a ne, ev ne miunkUn 
e. Zirnan di nivisandina şiiran de niqteya 
bingehi ye. Şiir bi xwe ziman e. 
... .HinnebUna min a zimane kurdi ne 
gı.mehe min e, gı.mehe sistema ku nehi§tiye 
ez zimane diya xwe hinbibim. 

Yusuf Yeşilöz, Nuh Ateş, Mehmet 
Bayrak, Hüseyin Kalaycı, Dr. H. 
Mikalili,Temeli Bayrak, MusaAnter (hi 
wergera S. Anter) u Feridftn hi qelemen 
xwe yen jehati disa ev hejmara ji, wek 
hejmaren din dewlemend kirine. 

Adar Jiyan cara peşin e, ku hi nivisen 
xwe yen edebi tev li ve hejmare buye. Em 
li vir ji Adar Jiyan re; tu xer hati, dihejin 
u hi ve wesileye, careka din ji herkesi ku 
dixweze hi qeleına xwe, tev li herhevkirin 
u peşxistina çand u folklora kurdi hibe 
re, dihejin; deına di deste we de nivisen di 
ware folklor u çanda kurdi de hehin, 

fermo, ji kovara xwe re hişinin. 
Heta hejmara din, himinin di xer u 

xweşiyede. 

AllÇiftçi 
ali@bimebun.com 
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Merhaba 
Ben Bimebun'un sadık okurlanndan 
biri olarak, sadece okuyucu değil, bu 
''Tarihi Dergide" adım geçsin istedim. 
Sizi çok fazla övmeden ve de akıl 
verıneden konuya gelelim. 

Geçtiğimiz yaz, izine gitmiştim ve 
orada Birnebun'la ilgili bir takım 
diyaloglar yaşadım. Bunlardan birini 
sizlere aktarmak istiyorum. Anka
ra'nın Balgat semtinde, günün "Bi 
şiva" dediğimiz saatlerinde amcam
larda, sülalemizin büyük fertleri ile 
beraber oturuyorduk; Amcalar, 
dotmamlar, pısmamlar, yengeler vs. 
derken sülalemizle ilgili konuşulur
ken, mesela: ''Mamo terle me bedava 
firtin" gibi konular içerisinde bende 
bizim sülalemizle ilgili Bimehun'un 
10. Sayısında Babamla (Kasıme Heci 
Memed) bir Röportaj yapıldığını 
söyledim. Tabi tepki ne olabilir: 

'yox yav? BimebUn ne? Dergi mi? 
Vaaaaağ millet Avrupalarda para 
kazanıyor, e me ji Kürtlerin peşinde 
koşuyorlar. Sanki dergiyle Kürtler 
kurtulacak': derken sohbet tartışmaya 
dönüştü. Bende, ailenin diğer 

fertleriyle birlikte Birnebun'un 
"avukatlığını" üstlendim. Tesadüfen 
Bimebun'un 10. sayısı bulunduğumuz 
evde vardı. Dergiyi açtım ve röportajı 
yani onların tarihini anlatan yazıyı 
oku d um. 

Kafaını arada bir kaldırdığımda ne 
göreyim ..... " Gi ya fişe fişin digirine. 
Yengelerden biri bir laf söylediğinde 
yada çocuklar konuşunca-beni daha 
iyi duyabilmek için, hiçbir kelime 

kaçırmamak için-:"Cike l§ş bin, eze na 
rawim ha! Kız burda birşey okuyor, 
dinleyin!!! Bak dedelerinizin ismi 
geçiyor bu dergide" diyorlardı. 

Sonuçta hemen hemen bütün 
dergiyi okumak zorunda kaldım. 
Birnebun' a nasıl övgü yağdırdılar 
anlatamam. -"Bu dergiyi bize yollayın 
çok güzelnıiş" dediklerinde bende bu 
derginin Türkiye'de hem de Anka
ra'da satıldığını söyleyince ilk ve son 
soru şu oldu. Jiı bı çiye? Kaç para? 

Eşgozel 1 Almanya 

Sayın BirnebOn dergisi yetkilisi, 

Bizler, Sağınalcılar Cezaevinde yat
makta olan bir grub Kürt tutsağız. Kürt 
kültürü, folkloru ve sanatı ile igili 
yayınınızı ilgi ile takip etmeye çalışı
yoruz. Ancak zindan koşullarında 
derginizi temin etmek, sürekli olanaklı 
olmuyor. Özellikle maddi koşullanm:ız 
bunda önemli bir etmendir. 

Arzumuz, derginizi sürekli olarak 
okuma imkanını yakalamak. Bu ne
denle derginizi bizlere gönderirseniz 
sevınırız. 

Duyarlılığımza şimdiden teşekkür 

ediyor, çalışmalannızda üstün başan
lar diliyoruz. 

En derin selam ve saygılanınızla. 

Ahmet AKKURT 
Sağınalcılar Cezaevi/ İstanbul 
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Merhaba 
Göndermiş olduğunuz sayılar elime 
ulaştı, Teşekkürler. Derginizin her bir 
sayısının Kürt kültürüne ve ulusal 
helleğine büyük katılar sunduğu 
okuyanlarca kabul edilen bir gerçek. 
Derginin Kürdistanİ dergilerden geri 
kalmayacak bir şekilde Kürtçeye 
önem vermesi de ayrı bir övgü 
konusu. Sayısı milyonları bulan ve 
birbirinden uzak, değişik ülkelere 
dağılmış olan Kürt dİasporası için 
onurlu bir emsal teşkil ettiğinizi 
belirtmek isterim. 

Başta Orta Anadolu Kürtleri olmak 
üzere Kürt dİasporası KUKM ile elden 
geldiğince dayanışmalı, onu kendi 
mücadelesi olarak görmelidir. Birne
hun 'un bölge Kürtlerinin kültürel 
zenginliklerinin açığa çıkartılıp geliş
tirilmesi ve bir enformasyon ağının 
sağlanması hedeflerinin dışında, 

diaspora ile anayurt arasında bir köprü 
rolü üstlendiğini de daha ilk sayısında 
gördük. Birnehun'un bundan sonra da 
bu konuda azimli bir çaba sarf edece
ğine inanıyorum. 

Coşkuyla selamlıyor, haşanlannızın 

devamım diliyorum. 

Muhammet GÖZÜTOK 
Bursa Özel tip Cezaevi 
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Merhaba 
Degerli Birnehun Redaksiyonu ve 
çalışanları 

Dergimiz Birnehun'un I I. sayısını 
da diğerleri gibi zevkle ve gururla 
okudum ve internet üzerine 
Birn eb un 'u taşıdığınızıda ögrenmiş 
oldum böylece. Bu düşüneeye varmış 
olmanız beni gerçekten çok 
sevindirmekle birlikte sizlere bu 
konuda yardımcı olma isteğimi de 
heraberinde getirdi. Bu sonuca 
varmarndaki bir neden: 

www.hirnehun.com a her haktı
ğımda, sürekli ayni şeyi görmemdir. 

Ilk ve tek Kürt internet-radyosu 
{online-radio) olan Radio Azadi'nin 
kurucusu, TEK çalışam, wehmasterı 
olarak sizlere bu konuda elimden 
gelen yardımı yapmaya hazır 

olduğumu bildirmek istiyorum. Ben 
de Birnehun redaksiyonunda olan 
bazı kişiler gibi İç Anadolu Kürt
leri'ndenim ve ayrıca hemşerim Ali 
Çiftçi yi de selamlıyorum. 

Son yıllarda Kürt kimliğini inter
netden tanıtmaya yönelik oldukca 
büyük ve sevindirici olaylar olmuştur. 
Radio Azadi de bu olaylardan biridir 
ve son olmayacaktır. Kürt Müziği'ni 
internet üzerinden Kurdistan dan 
tutalim, Avusturalya, Amerika, Kanada 
v.h. ya kadar duyurmuştur. Neden 
Birnehun da her yerde okunmasın? 
ulaşılamıyan yerlere neden internet 
üzerinden ulaşılmasın? İç Anadolu 
Kürtleri'nin 'gözbebeği' Birnehun'u 
herkes okumalı, okutmalı ... internet 
bunun için çok uygun bir ortam 
sağlıyor, sizde bunun hilincindesiniz. 
İnternet de derginin okunması, satış 
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oranını düşürebilir kaygısı içinde 
olabilirsiniz haklı olarak (ki yayın
lanıncaya kadar büyük uğraş ve 
masraflan da beraberinde getirdiğini 
ı I. sayınızda yazmıştınız). Fakat 
bununda çözümü var ... Ayrıca, eğer 
müsademz olursa, dergimiz Birnebfuı 
için hersayıda yazı yazmak istiyorum. 
Internet üzerindeki kürtçe sayfaların 
tamtımım yapmayı düşünüyorum ve 
böylece halkımızı intemetı tammaya 
ve daha yakınlaştırmaya faydası 
olacağına inanıyorum. Umarım bu 
isteğim/katkım geri çevrilmez. 

Eklemek istediğim bir başka şey 
daha olacak. Benimle beraber 
Bimebfuı için yazı yazmayı ve Birne
b un için çalışmak isteyen başka 
arkadaşların var olduğunu da bildir
mek istiyorum. Onlarda sabırsızlıkla 
bana vereceğiniz cevabı bekliyorlar. 

Değerli okurlarımız, 

Radio Azadi yı dinlemek ve 
tanımak için web adresi: http:/ 1 
radioazadi.cjb.net dir. Ayrıca Radio 
Azadi çatısı altında yeni yaptığım ve 
Kürt Müziği'ni konu alan ve Kürtçe 
Şarkıların (mp3 lerin) bulunacağı 
sayfam olan *Stranen Kurdi* de 
ziyaret edilmeye değer. Adresi: http:/ 
1 stranenkurdi.cjb.net 

Sizlere Bimebun için gösterdiğiniz 
tüm çaba ve emeğinize yürekten 
teşekkür eder, başarımzın başarımız 
oldugunu da hatırlatırım. Ayrıca özde 
İç Anadolulu, genelde tüm Kürtler
den Binebun'a her şekilde katkı ve 
yardımda bulunmalarım istiyorum. 

Sevgi ve saygılar ! 
Bull 

PS: Yayle Delalan (Korkmazlar Köyü) 

sakinlerindenim. 

Dergimizin ı 1. sayısında "Hacer Teyze" başlığı altında bir hikaye yayınlamıştık. 
Bu sayı da, yazann adını bildireceğinıizi de belirtmiştik. Yazarımız, dergi 
çıktıktan sonra bizi aradı, yazının kendisine ait olduğunu söyledi. Sözkonusu 
yazarın adı Abdullah Kaya dır. Burada kendisinden, dergi adına özür dilerken, 
yazanınıza da, bundan böyle göndereceği yazılarında ismini yazmasını, 
unutmamasım diliyoruz. 

Düzeltme: Yörelerİnıizi tanıyalım, köşesinde yayınlanan "Yunak Kürtlen.,' 

yazısında (Birnebıln, sayı ll, sayfa 26) sol sütunun en alt parağrafında " ... Dini 

inançlan: Önceleri Alevi olan bölge Kürtleri, daha sonra sunni olmuşlardır ... " 
belirlemesi bir baskı hatası olmuştur. Doğrusu: ... Bazı bilgiler ve geleneksel 

yaşam biçimine baktığımızda Kürt-Alevi inanç biçimine rastlanır. 
Günümüzde, bu eskiden alevi olma bilgisi mecut değidir. 

Red. 
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•• • 

KURT REMZI'DEN 
GÜNÜMÜZE 

ORTA ANADOLU 
KÜRT MÜZiGi 

Mem X.elikan 

H alklar, dil ve kültürlerini koroyabildikleri oranda bir kimliğe sahip 
olmuşlardır. Orta Anadolu Kürtleride, tüm baskı ve yasaklara karşın, 
kültürlerinin ürünü olan müziklerini, ağıdı, sevda-kahramanlık türküsü 

ve ninnisi ile günümüze sözlü olarak taşıınışlardır. 
Genel anlamda müzik; halkların yaşam sürecinde duygu, düşünce, acı ve 
sevinçlecin ifade ettiği, ezgi ve duygu olarak evrensel bir dil, anlatım ve yaklaşım 
olarak da, kendi öz yaşamlarından motifler kattığı bir kültür ürünüdür. 
Toplumların yaşam serüvenlerinin bir yansıması olan müzik; bir kültürel 
iletişim aracıdır da. Müziğin oluşum ve gelişimi, halkiann sosyolojik, etik ve 
tarihsel gelişimleri ile direkt ilgilidir. Toplurolann ekonomik ve sosyal refah 
düzeyleri müziğin gelişiminin seyrini biçimlendirir. 

Bölgede 200-250 yıllık yaşamlannda, etnik kimlik, anadil ve kültürlerini 
koruyarak, sayısız değerler yaratan Orta Anadolu Kürtleri bir kültür ürünü olan 
müziklerinide, öz yaşamlarının motifleri ile günümüze taşıyabilmişler. Ancak, bölge 
Kürtlerinin dil ve kültürleri üzerindeki yasak, baskı ve asimilasyon politikalarından 
dolayı, yazılı edebiyat gelenekleri olmamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, 
yarattıldan kültürel değerlerin büyük bir kısmı yok olup gitmiştir. 

Son yıllarda, etnik kimlik, sosyolojik yapı ve tarihlerini inceleme ve 
araştinnaya başlayan bölgenin okumuş ve aydınlan geçte olsa, bu eksikliğin 
önüne geçmiş oldular. (Bölge ile ilgili yayınlanan kitap, araştırma yazıları, 
çeviriler, Bimebun'un yayın hayatına başlaması vs.) müziklerinde de yııkanda 
saydığım sıkıntı ve eksiklikleri yaşayan Orta Anadolu Kürtleri ölüsüne yaktığı 
ağıdım, sevgiliye yakılan sevda türküsünü, ninnisini güçlü olan sözlü edebiyat 
geleneği ile yaşatarak günümüze ulaştırabilmiştir. 

l970'lere kadar müzik konusunda tarihe belge bırakma (Plak, kasek vs.) 
anlamında bölgede bir çalışma yoktur. l972'lerden sonra Haymana'lı (Bazıka 
köyü) REMZİ'YE ELi KINO (KÜRT REMZİ) İlk defa korsan kasetlerle bu 
çalışmayı başlatınıştır. Elbettekı Kürt Remzi'den önce de bölgede Kürt müziği 
vardı ve bölgede Kürt müziğinin tarihi Remzi ile başlamıyor. Yukanda da 
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belirttim, belge anlamında (kaset) bu konudaki ilk çalışmalar Kürt Remzi ile 
başladığından yazımın başlığını ,Kürt Remzi'den günümüze" şeklinde 
belirledim. Yine başlıktaki ,Orta Anadolu Kürt müziği" de; Ankara-Konya
Kırşehir üçgenindeki Kürtlerle sınırlıdır. 

Orta Anadolu Kürtlerinin son birkaç yıldaki; etnik kemliklerini sorgulama, 
tarihsel köklerini araştırma ve sosyolojik inceleme çalışmalarına paralel olarak, 
müzik çalışmalarında da bir kıpırdanma oldu. Öyleki; son üç yılda müzik kaseti 
yapmada, bölgede bir patlama yaşandı. Bu çalışmalar; bölgede Kürt kimliğinin 
sahiplenilmesi, bölge müziğinin yaygınlaşması, yöreler arasında bu konuda 
iletişimin sağlanması ve daha çokta, bügüne kadar yaratılmış ürünlerin 
derlenip, savrulup kaybolmalarının önüne geçilmesi açısından çok önemli 
kültürel bir hizmettir. 

İşte; yazımın konusu bu son yıllarda yapılan kaset çalışmalarımn küçük bir 
değerlendirmesi olacaktır. Önce, bölgede bugüne kadar yapılan kasetierin ve 
bu kasetleri yapan sanatçıların bir listesini vereceğim. 

'No iliiii: ..... Adı. 
.,.,.._ -" Kı _d_ Adı. vd 

ı. KürtReınzi Haymana I. Zevik 1992 
(Bazika) 2. Hernal Hemo 1995 

3. Helbe Tulhe 1995 
4. Keko Were 1997 
5. Veyle 1998 

6. Kiza mete 1998 
7. Zalim pere 

8. Şehit Esker 
9. Cenaze min te 1998 

2. Serbülent Kanat Cihanbey li I. Kanıyona İzzet 1988 

(Bulduk) 2. Lo Berti 1991 

3. Gunde Korte 1993 

4. Disa disa 1995 

5. Le le şeme 1998 
6. Şilan 2000 

3. Şevket Kağıtçı Haymana I. Teylo 1994 

(Yurtbeyli) 2. Tu ye kuye 1996 

3. Vijdansize 1998 

4. Yasin Şekerci Cihanbey li I. Min ve Diine 1998 

(B. Beşkavak) 2. Kamilowo 1998 

3. Gurbetiye 1999 

4. Korname 2000 
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5. Haymanalı Zeliha Haymana l. Kamil lawo 1999 
(Kutluhan) 2. Dibezi 1999 

3. Det giranim 

4. Du du dudu çar dike 2000 
6. Tillay Haymana l. Seri Çiya 1999 

(Kürt Remzi'mn kızı) 2. Seva Te 2000 

7. Nurettin Çiçek Cihanbey li l. Narme Pez 1999 
(Yeniceoba) 2. Çemeçeme 1997 

8. Süleyman Özelses Kulu l. Xalo 1999 
(Tuzkaya) 

9. CengizAcar Kulu l. Ji Omera 1999 
(Tavşançalı) 

10. Şevketilhan Kulu l. Dilbera min 1999 
(Kırkpınar) 

ll. Kırkpınarlı Nurten Kulu l. Teyro Teyro 1999 
(Kırkpınar) 

12. Heval Hemo Cihanbey li l. Be te nabe Xezal 1999 
(Kelhasan) 

13. EsmaCan Cihanbey li l. Kani Kani 2000 
(K. Beşkavak) 

14. Halis Yıldınm Kulu l. Denge şirin 1999 
(Tavşançalı) 

15. Mustafa Hazinses Kulu l. Kurdi Hemme 1999 
(Arşın cı) 2. Hawar Gundo 2000 

16. OsmanDurak Kulu l. Lo Dino 2000 
(Tavşançalı) 

17. Xelikanlı Ahmet Cihanbey li ı. Nadim Keçe 1998 
(Göl yazı) 

18. Tavşançalılı Melek Kulu ı. Megri Dake 1999 
(Tavşançalı) 

19. İsmet Örnek Polatlı l. Dotmame 2000 
20. Koma Hevling Kulu l. Ma bi dil ha 1999 

(Kara ca dağ) 
21. Koma Xelikan Kulu ı. Rinde 1997 

(Kara ca dam 2. Gulamame 2000 
22. TuncayKaya Polatlı l. Gurbet 1999 
23. Dengbej Hakan Polatlı L Daweta Kurd 1999 
24. Seyfi Vural Haymana l. Hele hele Bostane 1996 

(Yurtbeyli) 
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25. Mehmet Doğan Haymana I. De boro 1997 

2. Tu Gulcane 1998 
3. Vigiran ra Kudsiye 1999 

4. Garibane 2000 

26. Kulu'lu Osman Kulu I. Ji eşireta Konye 1998 
(Tavşançalı) 2. Ax lawi mode 1999 

2:1. Haymanalı Hayretlin Haymana I. Detto Boo 200 
28. Medet Erdoğan Haymana I. Meme mi lore 1998 

(Bunısuz) 

29. Dedo Cihanbey li I. Derde dila 
(Kelhasan) 2. Were yaro 1998 

30. Hikmet Özkan Kulu l. Min vimiran 1998 
lf:ı~mmı~nı~) 

31. Niyazi Gönülkırmaz Kulu I. Pir negere 1998 
(Canımana) 

32. Ali Rıza Polatlı ı. Zelxe 2000 
33. KürtZevno Polatlı I. Helbe Tulbe 2000 
34. Bayram Özcan Cihanbey li I. Korname 1998 

(Kelhasan) 
35. Mevlüt Çiçek Haymana I. Eyvah Cemo 1996 

(Kutluhan) 2. Yar Gozele 1998 

Bu kasetierin isimleri ve basım tarihleri kaset satış büfelerinde, kasetler 
incelenerek tesbit edildi. Ancak, listede görüldüğü gibi Kürt Remzi'nin 
kasetlerinin tarihi 1992 ve sonrası olarak verilmekte. Bunun sebebi: Kürt 
Remzi'nin ilk kasetlerinin korsan olarak basılmasıdır. Ve daha sonra Remzi'nin 
iradesi dışında bu kasetierin ikinci, üçüncü, dördüncü, belkide beşinci baskılan 
kaset şirketleri tarafından yapılıp piyasaya sürülmüştür. Listede verdiğim 
Remzi'nin kasetlerinin tarihleri bu bahsettiğim son basım tarihleridir. Remzi, 
ölümünden önce Birnebun'a yaptığı röportajında 10-12 kaset yaptığını 
belirtiyor. Ben bunlardan ancak adı geçen dokuz kaseti tesbit edebildim. Yine 
Kclhasan'lı Dedo'nun 4 kaset yaptığını tesbit ettim. Piyasadaki iki kasetin adını 
verdim. Diğer iki kaset piyasada olınadığından isim ve çıkış tarihlerini tespit 
edemedim. Ayrıca bazı kasetierin karşısında tarih verilmemiş, bunlarda 
piyasada bulunmayan ama isimleri bilinen kasetlerdir. 

Halklar, dil ve kültürlerini koruyabildikleri oranda bir kimliğe sahip 
olmuşlardır. Orta Anadolu Kürtleride, tüm baskı ve yasaklara karşın, 
kültürlerinin ürünü olan müziklerini ağıdı, sevda-kahramanlık türküsü ve 
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ninnisi ile günümüze sözlü olarak taşıını§, 1972' 

lerden sonra da Kürt Reınzi, anonimle§mi§ bu 

parçaları otantik yapılarını koruyarak, kaset 
yapını§ ve ölümsüzle§tİrmi§tir. 

Reınzi, yaptığı bu kasetlerle Konya-Kır§ehir

Ankara Kürtlerinin gönlünde taht kurmu§, 
düğünlerin, davetierin aranan sanatçısı olnıu§
tur. 1975'lerden sonrada resmi izinli 10-12 

kaset yaparak kültürün korunması ve bölge 
Kürtleri arasında yaygınla§masında büyük bir 
hizmette bulunmu§tur. Özelikle ,Motıre Eli, 
Heci ya lawo, Gunde me deve nevale, Eskero 
yaro, Ete pore mıni reşe" gibi bölgede 
klasikle§mi§ bir çok parçayı kaset yapıp 
günümüze ta§ıyarak bölge Kürtleri arasında 
Kürt Reınzi adını ölümsüzle§tİrmİ§tİr. 

1989'lardan sonra Serbülent Kanat, 
Nurettin Çiçek, Şevket Kağıtçı gibi birçok 
sanatçı bu çalı§malara katılını§, yaptıkları bölge 
müziği ile birçok değerli ürünler vermi§lerdir. 
1997-2000 yılları arasındaki son üç yılda bu 
sanatçıların arasına birçok yeni isim katılını§ ve 
bölge müziği ile kaset yapmada adeta bir yarı§ 
ba§laını§tır. 

Yukarıda verilen listeye dikkat edilirse; 
bugüne kadar 35 sanatçı tarafından 70 kadar 
kaset yapılını§. Bu kasetierin 50 kadarı son üç 
yılda yapılını§. Bu durum, Orta Anadolu Kürt
lerinin son yıllardaki tarihi ara§tırma, 

sosyolojik inceleme ve kültürel çalı§malan ile 
bir paralellik arzetınektedir. Bu çalı§malarda 

son yıllarda Türkiye'de verilen Ulusal demok
ratik mücadele ve bunun neticesi, bölge 
Kürtlerinin kendi kimliklerini salıiplenmesi ve 
Türk devletinin de bu konuda bir yumu§ama 

içinde olmasının etkisi büyüktür. 
Bu sanatçılarımızın yaptıkları çalı§maları 

takdirle kar§ılamamak mümkün değildir. Bu 
çalı§malar bölge Kürtleri için bir güzelliktir. 

Ancak, her çalı§mada olduğu gibi, yapılan bu 
müzik çalı§malarında da, mükemeli yakalaya

bilmek ve en güzele ula§mak ciddi uğra§ ister. 
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Bölgede daha derlenmemİ§ çok sayıda ağıt, 
türkü var. Halka inip kaynak ara§tırmalan yapıp 
bunları deriemek bu sanatçılarımızın görevi 
olmalıdır. Yalnız, derlemeler yapılırken; daha 
çok kaynak kullanmak, derledikleri parçaları 
gerek melodik, gerekse söz açısından otantik 
(aslına uygun) hallerini bozmadan 
yorumlamaları gerekir. Bu konu, müziğimizin 
kendi kökleri üzerinde yükselip gelİ§mesi 
açısından önemlidir. 

Toplumumuza bu değerli hizmeti sunan 
sanatçılarımızın, bundan böyle yapacakları 
çalı§malarda, yaptıkları hizmetin ciddiyetinin 
bilincinde olarak, daha güzel eserler 
yaratacaklarına olan inancım sonsuzdur. İleri 
çalı§malarda güzeli yakalayabilmek için 
§imdiye kadaar yapılan kasetierin bir 
değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bunun 
için; bu konuda yetkin olduğına inandığım, 
bölgemiz Kürt kökenli, Türk Halk Müziği 
sanatçısı sayın Bilal Ercan'dan bu çalı§malann 
bir değerlendirmesini yapmasını istedim. Bana 
faksla a§ağıdaki görü§lerini bildirdi. 

,Orta Anadolu Kürtlerinin yeterince, müzikal 
kaynağı var. Daha derlenmemiş bir çok ezgi 
varken, Türkçe'den ezgi almak gereksizdir. BuTU.l 
son dönemde kaset yapan birçok ezgi genç 
arkadaşımız yapmaktadır. Bu kendi altın 
madenini görmeyip, komşunun madenine 
saldınnaktır. Geçmişte gerek Kürt, gerekse Türk 
müzisyenler, Kürtçe'den Türkçe'ye çok ezgi 
almışlardır. Biz bUTU.l hep kınadık, çünkü ezgiler 
alındıktan sonra, Türk ezgisi gibi sunulrruışlardır. 
Şimdi aynı hatayı bizim yapmamız doğru 
değiMir. Bir dilden bir başka dile ezgiler alınabilir, 
ama kaynağını net olarak belirtmek koşuluyla. 

Kaset çıkarmanın güçlüklerini bilen bir insan 
olarak, kaset çıkaran arkadaşlarımı çok kınamak 
istemiyorum. Ama kaliteye azami önemin veril
mesinin de gerekliliğine inanıyorum. 

Orta Anadolu Kürtlerinde müzik kaseti 
yapma olayı yakın tarihte başlamıştır. Bu 

wereyam 
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süreçte bu çalışmaları gerçekleştiren 
yorumcular, biraz ekonomik güçlükler, 
çoğunlukla da, eksik bilgiden kaynaklanan 
hatalar yapmışlardır. Bir kere türkülerde var 
olan ritmik hatalan (ki bunlan yarataniann 
müzik bilgileri olmadığı için) yorumcuZarın 
düzenleyip, bir ritmik kural içerisine sokmalan 
gerekmektedir. Bu yapılamayınca, eserlerin 
stüdyo kayıtlarında büyük sorunlar 
yaşanmaktadır. Bir eseri aslına uygun okumak 
demek, onun sözlerine, makamına ve ritmine 
dokunulamaz, düzeltilemez demek değildir. 
Kaynak kişi ile derlemeci veya yorumcu 
arasındaki en büyük fark budur. Kaynak kişi 
duygulannı bir müzik kalıbı içerisinde sunmayı 
bilmeyebilir. Ama derlemeci veya yorumcu 
bunu bilmek ve uygulamak zorundadır". 

Bilal Ercan'ın görüşlerini verdikten sonra; 
ben de kendiınce bu kasetleri incelerken tesbit 
ettiğim eksik ve yanlışları maddeeyerek 
vereceğim. Bunlara kasetlerden birer örnek 
vermekle yetineceğim. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Çünkü; her kasetle bu tür eksik 
ve yanlışlıklardan bir kaç tane tesbit etmek zor 
değil. 

I. Kasetler incelendiğinde; mübalağasız 
tüm kasetlerde kaset isimleri de dahil, parça 
adlarının Kürtçe yazılışlan yanlıştır. Bu çok zor 
ve düzeltilemeyecek bir eksiklik değildir. Bu 
kapaklar, Kürtçe okuma-yazma bilen birine 
yaptırabilir. Eğer kaset yapımcısı şirketlerin 
böyle bir elemanlan yoksa, kaset yapan kişi bu 
konuda yetkin bir insandan yardım isteyebilir. 
Bunu her insanımız seve seve yapar. 

2. Kasetierin büyük bir kısmında kasetin 
içeriğindeki parçaların, söz ve müziklerinin 
anonim mi? değilse kime ait olduğu 
belirtilmemiş. Bunu kaset kapaklarında belirten 
sanatçılann bir kısmı: 

a- Bölgenin klasikleşmiş, anonim Türkü ve 
ağıtlarının bir kısmı için, söz ve müziğin 
kendisine ait olduğunu belirtmiş, Örnek: 
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,Hado" parçasını kasetine okuyan arkadaş, 
ismini de yanlış ,edo" diye yazarak bu anonim 
parçayı sahiplenıniş. 

b- Bazı anonim parçalar için gösterilen 
kaynaklar, ulufe dağıtır gibi sanatçının kendi 
çevresinden seçilıııiş isimlerden oluşuyor. 

c- Türk Halk Müziğinin sevilen parçalann
dan bir kısınımn ezgileri alınarak müzik benim
dir deııilıııiştir. Örnek: "Ben seni sevmiştim bir 
İlkbahar sabahın da." 

d- Bölgenin anonimleşmiş ezgilerime söz 
yazılıp benimdir denilmiş. Bu tür hareketler 
sanatçıya yakışmaz. Söz veya müziğin kime ait 
olduğu veya anonim oluşunun doğru yazılınası 
sanatçıyı küçültmez. Başkana ait olan bir eserin 
kendisine ait olduğunu iddia etmek, ancak 
sanatçının toplumdaki itibarını sarsar, 
güvenirliliğini kaybettirir. Pekala bir parçanın 
söz ve müziğinin anonim olduğu yazılır. Kaynak 
kişi gösterilir. Sanatçı kendisini de derleyen 
olarak verebilir. Doğru olan budur. 

3-Bazı anonim parçalara, parçanın aslında 
olmayan ve de parçaya uymayan başka bir 
türküden alımınş kıtalar ilave edilmiş. Örneğin: 
"Eşe Üse" türküsündeki "re ya çoraxe" kıtası gibi. 

Bazen de bir kıta birkaç türküde tekrarla
nıyor. Hangi parçaya ait olduğu bilinmiyor. 
Örnek: "Ava li bıra genne keli" birkaç türküde 
tekrarlanınış. 

Bunlar gereksiz ve yanlıştır. Bunun yerine 
ciddi kaynak araştırmalan ile, bir parçanın tüm 
kıtalarını derleyip meydana çıkarmak 
sanatçının görevi olıııalı. 

4-Bazı sanatçılarımız, dilbilimeisi gibi 
davranıp, türkü ve ağıtlann içindeki kendince 
Türkçe gördükleri kelimeleri ayıklayıp yerine 
Kürtçe kelimeler yerleştirmşler. Böylecede, 
parçanın hem söz hemde melodisini bozmuşlar. 
Örnek: Bölgede çok sevilen "Kaniya Jeri" 
parçasındaki; 

,,De edin were dili min di dore 
Xwede nekir le narine qe ne bi zore" 
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Mısralarındaki "zor" kelimesi parçayı 
kasetine alan sanatçı tarafından Türkçe 
görülmüş olacak ki (Kürtçedeki zordari, 
zordesti, zorbazi kelimelerinden habersiz) 
parçayı kasete; 

''De Min were dili min di dore 
Xwede nekir le narine qe na bi qare" 

şeklinde okuyarak bozmuştur. 

Yine ayın sanatçı "kevre mezela" ağıdında; 
parçanın aslındaki 

''Kevre mezela reşe girin 
Ne bar tewin ne tewirin" 

mısralarını, notaya uydurmak sıkıntısından 
olacak sanınm. 

"Kevre mezela reşe girine 
Ne bar tewin ne tewirine" 

şekline dönüştürerek Kürtçede hiçbir anlamı 
olmayan "girine" diye bir kelimeyi sözlüğü
ınüze kazandınnıştır. 

Bu parçalarla böyle oynamak yerine, 
sanatçılarımiz bundan böyle yaratacakları 
kendi yapıtlarında, Türkçe kelime 
kullanmamaya özen gösteriderse daha doğru 
yaparlar kanısındayım. 

5-Bu sanatçılarımız, Kürtçeyi ıyı 
bilınediklerinden önemli dil hatalan yapmışlar; 

a- Kasetine okuduğu ve kendi yazdığı bir 
dörtlükte bir sanatçımız "Dile min xize xize" 
diyor. Xize xiz; bronşidi akciğer sesidir. 
Kürtçede kalb sesleri "tine tin, gurpe gurp, giıne 
gim, kute kut" kelimeleri ile ifade edilir. İşte 
bunu bilmeyen arkadaşımız, bilgisizlikten 
akciğer sesini kalbten çıkarabilmiştir. 

b- "Din dine" türküsünü kasetine okuyan 
sanatçımızda; parçanın aslındaki 

"Bi giistirke ke bilma, 
Te di tili ya xwe ra kira" misralar ,Bi 

giistirke ke bu ma, te di peçi ya xwe ra kira" 
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şeklinde okuyarak büyük bir dil hatası 

yapmıştır. Kürtçede tili el parmağı, peçi ayak 

parmaklan için kullanılır. İşte bunu bilıneyen 

sanatçımız el parmağındaki yüzüğü alıp ayak 

parmakianna takabilıniştir. 
6-Bu parçalar otantik yapılanın bozmadan, 

yeni bir yorumla söylenebilir. Ancak bunun için 

müzik eğitimi, yetenek ve bilgi birikimi gerekir. 

Kürdistan kökenli bir sanatçı olan Koma 

Berxwedan'ın üyesi "Diyar" son kasetine 

bölgemizden "Kismet ve Çavreş" parçalarını 

alarak bunu çok güzel bir örneğini venniştir. Ve 

bu parçaları çok daha güzel yorumlayarak, 

zevkle dinienilir hale getinniştir. 

Sonuş olarak; tekrarlıyorum. Bu arkadaş

ların yaptığı çalışmalar, takdirle karşılanması 

gereken kültürel bir hizmettir. Halkımızın, 

ortak kültürünün ürünü olan bu değerlerin 

derlenip belgelendirilmesi, kaybolmalarının 

önüne geçilınesi, gelecek kuşaklara taşınması, 

küçümsenemeyecek bir çalışmadır. 
Ancak, bu çalışmalar yürütülürken yapılan 

işin ciddiyetinin bilincinde olarak, mükemmeli 

yaratabilmek amaç olmalıdır. Mükemmeli 

yakalayabilmekte; eğitim, yetenek ve bilgi 

birikimi ister. 
Bu işle uğraşan arkadaşların içinde azım

sanamayacak sayıda üniversite mezunu ve 

üniversite öğrencisi var. Bu insanlarımızın 

müzik konusunda kendilerini yetiştirmeleri, bu 

işin eğitimini alarak daha bilimsel çalışmalarla 

bu işi yürütmeleri hem kendileri hemde 

toplumumuzun yararına olacaktır. Bundan 

sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar 

diliyorum. 
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Çend parçeyen stranenen 
ji Anatoliya Navin 

, Ere bavo, ere bavo 
Keline min li te xfuı u avo 
Te ez nedam xorte bejn ziravo 
Te ez dame kale dev kulavo " 

(Anonim - Kürt Remzi) 

, Dile min tele tembure 
Şofera bare xwe harkicin çune SemUle 
Wexta ku bra ye min, mina ye te 

bi kinca va gerbun 
Omera u Birtalike kilame min kirine billüre " 

(Ağıt 1 Gule Heci Tıte- Gölyazı) 

, Baran bari herd şiikir 
Dora mala tiji gol kir 
Xelke runişt qala dil kir 
Ke mina min u te ciger kulkir " 

(Anonim -Cengiz Acar) 

, Hespe Memi min sise ne 
Mina motire li ser susene 
Li ser dari mewşane 
Dev- didane tev debrusene , 

(Ağıt- Karacadağ) 

, Ete pore mini reşe 
Tela bi tela gi diweşe 
Y ku rinda min nasnake 
Meral keça Heci Dewreşe , 

(Anonim - K. Remzi) 

, Tu lawike şivaneki 
Bi şoferiye çireki 
Şive xwe ji aster bikşine 
Here peze ciraneki , 

(Ağıt-Xece Qerecdax) 
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, Eza te me, eza te me 
Hestirka n1 qilhe me 
Xeravi mera yi xeravo 

li min vegere 
Ez temela xani ye te me" 

(İsme- Xelikan) 

, Ezi dinim, ezi dinim 
Eze sazeki xwe bistinim 
Dor mezele qadoxli ra 
Herim werim tim le xinim 
Zevike di mezalda bibhecinim " ~)0 (/ı)/~J(il(f'ğ~) 

(Ağıt- Qadoxli) 

, Dişe dişe şivan dişe 
Hezar hefsid peze 
Li piyeki didoşe 
Helha li bere time boşe , 

(Anonim) 

"Eza bi te qarkim, bi te qarkim 
Beraqe te berim 

seri mezalda xarkim 
Balife bô.ke birevinim 
Qapi bi qapi bigerinim 
Eze nizanim mizgina xwe 
ji ke bistinim." 

(Ağıt- Anonim) 

l:inebii1 12, Zivlstan 2001 19 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



20 binebOn 12, Zivistan 2001 

• 

HALIS GEZEN 
(23.02.1956- 11.11.2000) 

Konya'nın Cihanbeyli İlçesine bağlı 
Kuşça (Hecilar) kasabasında doğmuş
tur. Lise eğitiminden sonra PTI' bün
yesinde memur olarak çalışmış, me
murluk hayatı sürgünler ve demok
ratik mücadele ile geçmiştir. Türki
ye'de memur örgütlenmelerinin 
başladığı l990'lı yıllarda, Halis hiç 
çekinmeden örgütlenmelere katkıda 
bulunmuştur. Haber-Sen sendika
sında çeşitli kademelerde çalışmış, en 
son sendikanın sekreteri iken 
Ankara'da yapılacak memur eylemine 
giderken Gölbaşı yakınlarında verilen 
mola esnasında; çektikleri halayda 
kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 

Cenazesi yüzlerce demokrat, 
devrimci yurtsever tarafından zılgıtlar 
eşliğinde Konya Musaila mezarlığına 
defnedilıniştir. Halis belki de İç Ana
dolu Kürtleri arasında böyle siyasi bir 
törenle defnedilen ilk kişi olınuştur. 

Dostuma karşı duygularımı bir 
mektupla kendisine iletmek istiyorum. 
Çünkü o bunu dört gözle bekliyor
dur. 

Sevgili Dost, 
Bu ne yaman çelişki, 
Yaşamak isterken delicesine 
Ölümü özledim anne! 

Dizelerini besteleyen sevgili Ahmet 
Kaya ile aynı zaman dilimini paylaştı
mz. Aynı zaman diliminde doğup aynı 
zaman diliminde ölümsüzleştiniz. 
Gazetelerde resimleriniz yanyana 
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HalisGezen 
1956-

anma ilanlanmz çıktı. Yaşamayı çok severdin hemde uğruna ölecek 
kadar. Öyle olmasaydı! Ölümü halay ile karşılamazdın. İnsan hiç 
halaya dururken ölür mü be dostum ? 

İkibin yılımn hazamnda, Konya'nın Musaila mezarlığında soğuk 
rüzgarlar yüzümüzü bıçak gibi keserken, güneş sırtımızı 
kavuruyordu. Böyle yaman çelişkiler yaşattın bize dostum. 

l990'lı yıllarda Konya'da devrimci yurtsever basım takip etmek 
ne zordu. Çölde vahaya rastlamak gibi. İki ayrı dolmuşa yirmibin 
lira verip onbin liralık gazetemizi almak, hemde polis toplamadan 
önce nasılda mutluluk verirdi bize. Bu maceralarını anlatırken 
yüzündeki çocuksu masunıiyeti anlatmak ne zormuş. 

Haberini duyar duyınaz koştuk Konya'ya. Sanki bizi sen karşıiadın 
gibi geldi bana. Sen halaya nasıl durdunsa bizde seni zılgıtlarla 
uğurladık. Tıpkı senin istediğin gibi oldu herşey. 

Kim diyor erkekler ağlamaz, 
Kim diyor devrimciler ağlamazi 
Evet ağZadım hemde hıçkıra hıçkıra 
Çeliğe su vermek lazım gerekirse gözyaşlanmızla 
Yaşamak lazım inadına 

Sana güzel haberler getirmek uğruna. 

Arkadaşın 

Mehmet San 
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A 

BABERDAN U XEWNEK 
Nuh Ate~ 

nuh@birnebun.com 

ZIVISTANEKE, LI MEHA ROJİYE, cara 
yeka wu, ku Cino we here camiye 
terawiya hike. Wi pey ahdest
kirine, sekoye xwe li xwe kir, 
meste xwe kirine lastike, 
hismilahi kir u ji mal derket. 

Wexte ku ew ji mal derket, li 
hela xeni ,uuu uu uuu" kuçike 
male dizuri. Zure zura kuçik vi 
carke ra, li nav hedengiya şeve 
helav bu. Denge kuçik mina 
nalineke u hangeki hi giri dihat. 
Xofeke girte ser Cino. Wi zemani, 
weng inadikirin, ku zure zura 
kuçika nişana xerewiye ye. Cino 
hi dengeki pit haşte kuçik kir. 
Kuçik ji şuna xwe rawu u zurini 
terikan d. 

Li derva, tari zu ketiwu herde. 
H erdi şii wu u ji şili ye reş dikir. Bi 
reşiya şiiiye tari hin ji tir huwu. 
Bayeki sivik u sar, pel hi pel dihat. 

Cino her xwe nedidi. Wi xwe li 
şevreşiye dina. Sewa ku li kert u 
kortan u li kevir u turnan 
neqelife, ew giran teçu u nermik 
pele herde tina. Wi yekcaran xwe 
li runiya çiren malan yen ku hi 
gaze vediketin digirt. 

22 binebiln 12, Zivistan 2001 

Bi re da, ton hi ton hihn dihate 
poze Cino; hihna şili u sariye; ji 
malan hihna gaza çiran u ya ar u 
du ye kerman; ji aşxanan hihna şiv 
u xwarinan, ya serpiyen rewsandi 
u rune qewirandi; ji gom u axiran 
hihna kohnge bin tereke u ya rix 
u miza wan dihat. 

Bi vi awayi, Cino re hi nivi kir 
u giheşte her erxa ku di nav gund 
ra derhasdiwe. Erx yeke tenik u 
piçuk wu. Meri dikane di ser ra 
gavke u derhasi hela din hiwe. 

Cino nezike erxe bu, xwe xar 
ve kir, xule xula ave hihist. Ew hi 
poze nige xwe ye raste li kenara 
erxe digeri. Wi dixwast ku nige 
raste li kenara erxe hi şun hike u 
giraniya xwe hi ser de u hi nige 
çepe hazde hela din a erxe. Wi 
nige raste hi şun kir u teneki hi 
serda ket, şuna nig qeym kir. 
Kenaren erxe cemidiwun. 
Cemedeke tenik wu u di bin nige 
Cino da xiş u xiş dişkeşt. 

Cino derdaven sekoye xwe 
herhew kirin u hi desti raste 
herjor heynan u bazda hela din a 
erxe. Vi hazdane ra, denge pirtni-
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yeke hat. Wexta ku cew didirinin 
dengeki weng derdikeve. 

- Henne ha vi her min ket?! Ji 
xwe bi xwe pirsi Cino. Le kete 
şike u bi xwe ji cewab da, go: 

- Na lo, baye çi ye. Ne ha wu, 
herhal navrana min pişkaft. 

Wi deste xwe bir li navrana 
xwe gerand tu diri miri tunewun. 
Wi xwe xar ve kir, sere xwe bir 
nezke navrana xwe kir, çi mes ke, 
bihneke neçe je dihat. 

Cino ji xwe bi xwe ra kete nav 
fikir u mitala u go: 

- Va wexta bayi te wft, eze niha 
çi xweliye vi seri xwe kim?! Ez 
mecbur im, li gora qeyden 
İslamiye, ji nuva ahdest u tehret 
bikim. Him ji li her ve serme. De, 
were ji nav ve derkeve. 

Tu yi li mala xwe runiştiyi 
rune, terewi kirin ji te ra mawu. 
Meri hi gora jina bike, vane e 
werin seri. Disa ji su ce min e, min 
paşiya xwe qeym bigirta, ha je 
dernediket. 

Çi buye, tiztek ha ne ye, abdest 
çima pe hema xera tewe?! Ba, ye 
bihn ji, di deve meriya ra derdi
keve, hinge abdest pe naşike. Le 
ku ha ji paşiya meriya derdikeve 
abdest pe dişke. Çima, va çi hesaw 
e, ke va icad kiriye?! Towe towe, 
eze niha gunekar biwim. 

Abdest şikeşt. Vegerim mal 
abdest u tehret bikim wext dereng 
e, di terewiya nagihem. A rind, 
ez e herim ser kaniya li jer camiye, 
li we dere tehret u ahdest kim. 

Wi qerara xwe da u berve 
kaniye çu u giheşte wira. Wi 
sekoye xwe exist u avite ser quça 
keviren li paş kaniye. Paşe çu 
helkişte ser curne her kaniye. Şeq 
vekir u her nigeki xwe da ser 
kenaren curn. Wi şal u derpiye 
xwe existin u hetani her textike 
juniya berjer kirin. Paşe li ser 
çokan runişt u deste xwe ye çepe, 
ji par ra kire navbera çip u rane 
xwe yen çepe u berjer berve ave 
direjkir, ku pe tehret bike. Le dest 
di ave negiheşt. 

Wi xwe vir da u we da hejand 
u sewa ku dest di ave bigehe, xwe 
teneki berve hela çepe xar kir. A 
neçe hate seri, cile nig ji bin 
şemitin, ew li der pişte culb kete 
curn u di bin ave va bu. Ave sar, 
weke ker wu. Wi kire of u pof u 
hetani ku rawu u ji curn derket 
bela xwe di, şii u şilorki bu. 

Ew dicirifi u av ji derdaven wi 
diaravt. Ew ditirsi ku we 
bicemide. Wi bi dengeki kelgiri 
bange doru paş xwe kir, go: 

- "kes tune li van deran? " 
Yeki ji dereke da deng da, go: 
-Lo tu ki yi? 
Cino levegirand, go: 
- Ez im, Cinoye Gewre me. Le 

tu ki yi? 
- Ez Bile yiwiş im. Lo Cino, tu 

li we dere çir diki, henne tiştek 

ha te sere te? 
- Bilo, ne tu pirske, ne ji ez 

qale bikim, zu xwe bi min gihine, 
ez i di haleki pir neçe da me. 
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Wi bi dengeki nebilind di her 
xwe da go, ,ji avruye baberdaneke 
ketim e vi hali." Bil giheşte herda 
Cino, mes kir, ku hale wi pir 
xeraw e. Wi hema sekoye wi le 
peça u ew mina çiwaleki avite ser 
pişta xwe, bir gihande mal u bi 
şunda vegeri. 

Jina Cino, Elot bi keçiken xwe 
va li wi giheştine hev, kinc u mince 
wi gftherin. Sifte dest u nige wi bi 
ava sar mist dan, paşe ew kirin 
nav nivina. Bi ru da, wana kerme 
kirin zowe u vexistin. Kevirek li 
ser zowe germ kirin, dane bilinge 
Cino. Qasi du bihndiriya ji axa 
kurika germ kirin, xistin nav paça 
u dane her bogiren wi. 

Peçek derbasbu, Cino bi xwe 
da hat. Elote je pirsi, go: 

- Va çi hal e, çi hate sere te? 
Cino hal u hekata xwe je ra go. 

Elot di her xwe dakeni u go: 
- Eze biweme, çave Bile pe teva 

dan. 
Cino xuli bu, go: - De hiş, çave 

çi ne, Bile ez xelas kirim. Ku ne 
ew buya, eze li her kaniye 
bicemdiyama. Suc mave ser Bile, 
bere suce te wu, paşe ye min bu. 
Te go lllalı here terewiya bike, ma 
xude lawikeki bide te. Min ji bi 
gora te kir. Cake din towe we! 

Bile yiwiş cirane wan wu. Ew 
meriki bi qelfet u pir bi quwet wu. 
Digotin, wi bi didanen xwe 
çiwaleki ji danzdeh şinig genim 
heydinaye. Yen derdore ji Bile hez 
nedikirin, digotin, ewi çaw xeraw 
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e. Elote ji pe ve inadikir u lowma 
ji Bile heznedikir. Wexta ku Bile 
Cino ani, we ew teklife hundur 
ne kir. 

Cino u Elot li go ra erf u edeten 
kevn u bi deste de u bavan 
zewiciwun. Penc keçiken wana 
hewun. Tunebuna lawan ji wana 
ra buwu dert u keder. Xelke ew 
mina yen korocax didin. 

Elot jineke dindar, bi nime u 
abdest wu. W e pe nisti, xevn u 
xurefa ji inadikir. Cino ji hela din 
da sist wu. Wi xwe musulman 
dihesiwand, le ve nime u abdest 
wu. Tene roji digirt, ewqas. 

Cin o geh bi yareni, ge h ji bi sifq 
digote Elote: 

- Ji te lawike nawine, eze 
careke din bizewicim. 

- Elot di bin da nedima, digo: 
- Tu mereki ve nime u abdest 

i, lowma xude lawika nake nesiwe 
te. 

Elote bi du cana wu. Di çeleye 
paşi da, we dergftşa bianiya dune. 
Payiza çuyi, we henek haziriye 
xwe kiriwun. We axa derguşe 
dagirtiwft. Ew çuwu korta kerpiça, 
li dere, xweli bi bejinge wejawu u 
ji dergftşe ra kiriwu ax. Ax kiriwu 
turikeki u deynawu kunceki oda 
ser. 

We ji maleke çend paçe 
derguşa den kiriwun. Li giro 
nistiye, teçun paçe dergftşa yen 
malen ku lawike xwe pir wftn, den 
dikirin dianin mala xwe, ku pe 
dergftşa wan bi lawik we. 
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We bene qundaxe ji dawuwu 
ser paça. Ew, ji rise ku di dene da 
kiriwu, hunawu. Moriyeke çava bi 
kinirkeke va ji bi nava ben da 
kiriwu. 

Hinge dergliş zivistane bi axe 
dipeçandin. Ji ve ra digotin, 
qundax kirin. Veqasi bihndiriyeke 
ax li ser zowe germ dikirin. Paç li 
herde redixistin u axa germ li ser 
velodikirin u bi desta ew li ser 
paça belav dikirin. 

Derguş li ser qune tedane ser 
axe. Çengek ax ji ji jor da, li ser 
şeqa derguşe dikirin, paşe ew 
dipeçandin u bi ben giredidan. 

Elot tim li her xude digeriya, ku 
ew ve care lawikeki bide wana. 
Geh şiret li Cino dikirin, geh li her 
digeriya digo: 

- Qe ne li ve rojiye here camiye 
terewiya bike. Ji xwede yi xwe ra 
rindiyeke bike, ku ew ji laweki 
bide te. 

Cino sifte nedixwast ku here 
camiye, paşe dil kir çu. Çu, le 
nedizani ku çi ye were sere wi. 
Çeleye paşi Elote cewi anin, her 
du ji law wun. Nave wana Hasan 
u Husin lekirin. Cino u Elot pe 
cewıyen xene bun. Wana 
qurbanek şerjekirin pe bange 
ciran u hevalan kirin. Cino Bile 
Yiwiş ji dawet kiriwu. Le va bi 
Elote ne bi xweşi wu. Ew ji çaven 
Bile ditirsiya. 

Derguş hin heyşt mehi wun pe 
sorika ketin. We sale bi derde 
sorika pir kurik mirin. Tu malen 

ku kurike xwe pe sorika nemiri 
nemawun. Ji hen malan du an se 
kurik mirin. Hinge ne toxtir ne ji 
derman hewun. Derınane kevn en 
ji gil u giyan ji tu fede nekiwun. 

Cewiyen Cino u Elote ji li du 
hev bi derde sorika mirin. Malhata 
Cino u Elote pe ve pir eşiyan. 
Wana bi salan yas girtin. 

Elote miriniya kuriken xwe ji 
çaven Bile ciran dizani. We tim u 
tim digot, ,çave Bile pe va dan". 
Cino va qebulnedikir, digo: 

- Çi tu tim şoreki diki. Kurike 
xelke ji mirin. Giştik pe derde 
sorika mirin. 

Elot disa ji iqna nediwu, digot: 
-Ere, çavan pe va da. Ne weng 

we, çima hen kurik pe surika 
ketin, le nemirin. Te qe li çave 
Bile mes kir ku hene çing in? 
Hene gir u zer, pel bi pel in. Ku 
tu le mes biki te je bitirsi. We 
roye, wexta ku ew hatiwu ser 
daweta me, min mela xwe daye, 
ku ewi li oda kurika mes dike. Ez 
hema beziyam, min deriye ode 
girt. 

Roke weng du roya weng, Cino 
ji van gili u gotine Elote osan bu. 
Wi mes kir, ku ewi weng vi Elote 
ra baş neke. Rast an derew, roke 
wi go: 

- Elot, min işev bi xevn di. 
- Xer e inşallah! Elote go. 
Min bi xevn di, ku du siware 

reşpeçayi, her yeki ştireki çeteiki 
di dest da ye, li çoleki ra sere te 
didan. Tu e ji her direvi, te hele hel 
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u kale kal e. Nige te vi her tumeki 
ket, tu nikisiyi u gerbuyi keti 
herde. Wana nezike te bun, bi ser 
te ra dawestin, şure xwe berjor 
heynan ku li texin u te çini bi çini 
bikin. Di wi devi da, Bile yiwiş 
derket u li hemher wana dawesti. 
Wi xwe mina xizir gihande te. 

Elote şora Cino biri, go: 
- Deçe deçe, xwede tev işe wi be! 
Cino go: 
- Cake hiş we, guh bi ser min 

de ka hin çi heye! Gurzeki di dest 
Bile da wu, ewi mina ye Hezret Eli 
wu. Bil pe li her her du siwaran 
sekini, li wana xist, ew xiş u xweli 
kirin. Ew per u perişan reviyan 
çun. Bile rahişte deste te, tu ji 
herde rakiri. 

Di jor we ra, li hewa melekake 
bi qenat dawestiwu. Di bin çenge 
we da kavirek hewli, mina vi ye di 
resime hani di lewha bi dardakiri 
da. Wi resime di lewha ku li ode 
bi darda kirili da pe Elote nimand. 

Di lewhe da resime Hezret 
İbrahim hewu. Hençereke di 
deste wi da wu. Lawike wi İsmail 
ji çavgiredayi li her çoken wi 
runiştiwu. Di jore wana ra, 
melekayek bi qenat ku kavirek di 
dest da wu hewu. 

Elote ji xevna him hez dikir 
him ji pe inadikir. W e hema dest 
pe tefsira xevna Cino kir. 

- Wella min li Bile neheqi 
kiriye. Xude pe ve razi newu. Mes 
ke wi bere avite dile te, paşe kire 
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xevna te. Yane ewi tewe li hew 
werin, Bile dawet kin. 

Min fukareye hay je çi ye, xelke 
digo, çave Bile pis in, min ji inakir. 
Halbuki merik him tu him ji ez ji 
miriniye xelas kirin. Towe we, ez 
careke din navi wi neçe helnadim. 
Bil yeki bi nime u abdest e. Him 
gune ye, ewi bi ye u ve kurik e. 
Siwe em kavireki şerjekin pe 
bange Bile kin. 

Cino di bin simeta da keni u di 
her xwe go; ,Ha veng le, dile min 
ji zati goşt dixwast." 

Bi ser xevn u dawete da, Cino 
u Bil bune havele baş. Navbera 
Elote u Bile her çu tir bu. Wext 
hat wana ji hev hez kirin, heta bi 
dizki dileki xwe ji girtin. Bil diçu 
mala Cino u dihat, te bigota qey 
ewi ji male ye. 

Salek derhas bu, roke Cino vi 
biraye xwe ra çu Konye, ku bajare 
keçika bire bikin. Bile bi Elote va 
va fersend zanin, şeveke bune yek 
revin çune gunde xalana Bile, li 
we dere xwe veşartin. 

Va reva, li gora edete hinge 
tişteki pir neçewli. Reva jineke bi 
sal u wext, bi mer u bi kurik ji ya 
keçiken berzewec xerawtir wu. 

Wexta ku Cino ji bajer vegeri u 
va bihist, ew ji juniyan da ket. 
Nexwaş bu, kete ciya u heftaki ji 
nav nivina derneket. W i ne xwar ne 
vexwar. Ew ji mal demediket u tim 
ji xwe bi xwe ra dengdikir, digo: 

- Qe nedihate bira min, ku va 
were seri min. Min ji Bile va 
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nedipa. Ne suce wi ye, e min e. 
Elot bi salan li ha min wu, le min 
te ne ani ye dere. Li ha min, ku ezi 
biaqil u fenbaz im u Elot ji cahil 
u serisifik e. W e digo, çave Bile w e 
neçe ne, min keri digo, na. Ter ye 
ve heş ez wume, le min hay je xwe 
newuye. Disa ji dera ku Elote va 
li min nekira u qahira nemuse li 
min bar nekira. Ji ku da hate bira 
min, ma min xevn ne, miriye xwe 
bidiya. Xudeo, de, tu yi mezin i, 
çare k e bi min himine! 

Dujmini kete navbera her du 
mala u qebilen wana. Ortelixe 
lihevketi WU.. Mere her du helan 
xwe tedana benda hev. Ji hela 
Cino hena xwe di hela din ra 
dixwarin. Te bigota, ha şer bu, ha 
yi ku biwe. 

Malbat u qebilen din en ku ji Cino 
u Bile u ji qebilen wana hezne
dikirin, dixwastin ku ew di hev 
kevin. Hesud u fesaden gund guh 
belkiriWU.n u şor dibirin u dianin, ku 
pe her du hela berdine hev du. 

Hena digo: ,Nemus hatiye 
penc peran. Merik jinike 
revandiye, ye din qe tişteki nake. 
Va venemusi ye." 

Hena ji digo; ,Ma ji nemuse bi 
qimetir tişteki me heye?! Mer u 
merani ji roke weng ra hene!" 

Hesene Heci Bege mezin u 
aqildare gund wu. Ew meriki 
bejndirej u li ser xwe WU.. Şewqake 
tekerki tim li seriye wi wu. Wi 

zemani Beg u axan şewqe tekerki 
tedane seri xwe. 

Hesen nedixwast ku şer biwe u 
xun birije. Wi li her xwe dida ku 
her du qebilan li hev wune. Teçu 
malen mezine her du helan, şiret 
li wana dikirin. 

Wi roke bange mezinen her du 
qebilan kir, ew li mala xwe kirin 
mivan. Pey xwarin u vexwarine, 
wi dest bi gotina kir: 

- Du cahila cahiliyeke mezine 
kirine. Hun mekin, ma hune 
biaqil win. Heşe xwe te seri xwe 
kin, paşiya dujmini u şer tune. 
Cahili bi cahiliye ji orte ranawe. 
Xerawi bi xerawiye pak nawe. Ji 
her tişteki ra çareyek heye. Meri 
bixwaze, ji veçareyiye ra ji çareya 
were diyine. 

Hun bi gora min bikin, werin 
em Xeca yiwiş bidin Cino u bi ve 
re mesele ji kok da hal bikin. 

Mivane wi sifte xwe helavtin u 
gotin, na-ma ,paşe nerm bun u li 
dawiye razibuna xwe nişan dan. 

Xwanga Bile, Xeca Yiwiş hine 
ciwan u berzewac wu. Xec li Cino 
mar kirin. Bil u Elot şunda 
vegeriyan gund. Her du qebile li 
hev hatin. 

Sal u saldem derhas bun, 
dujmini ji navbera her du helan 
raWU.. Meriyen her du helan diçun 
malen h ev du. Le hen ji hela Cin o 
hewun, ew hetani miriniye 
suvahati man. 
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BiNLERCE DiL ÖLÜYOR 

DiLBiLiMCi TOVE 5KUTNABB-KANGAS0 ) UYARlYOR: 

GELECEK YÜZYlLDA, DÜNYA DiLLERiNiN % 
90'1 YOK OLACAK. SON KiTABINDA AZlNLlK DA 

OLAN DiLLERiN, BiR iNSANLIK HAKKI OLARAK 

TANINMASINI VE KORUNMASINI SAVUNUYOR. 

Hüseyin Ki~ni~ 

BiR ÇOK DiLiN YOK OLMA RiZIKOSU 

kendisini derinden endi§elendi
riyor. Ocak 2000 yılında yayınladığı; 
"Linguistıc Genecide in Education-or 
Worldwide Diversity and Human 
Rights ?'' adlı kitabı, bir itharnname ve 
bir isyanın çığlığı. Bu 818 sayfalık 
yapıtının bir bölümünün ba§lığıda, 
"Kurdisch and Turkisch". 

-Gezegenimizin biyolojik farkhlığuıı 
koroyabilmesi ve y~ayabilmesi, dilsel 
ve kültürel çeşitliliğin korunmasuıa ve 
yaşayabilmesine bağlıdır, diyor. Bu 
aynı zamanda genel sekreterliğini 
yaptığı, tehdit altında tutulan dilleri 
savunan global halk kurulu§U 
Terralingua<~>'mn bir §iarıdır da. 

-Eğer demokrasiye inanıyorsak, 
ifade özgürlüğüne, serbest toplantı 
hakkına ve yasama hakkına 

inanıyorsak; o zaman tehdit edilen 
dillerede yaşama hakkını venneliyiz. 
Kendi dilimizde konuşmak, eğitim ve 
öğretim gönnek de bir insanlık hakkı 
olmalıdır. Bu hakkı azılı güçlerin 
tekeline bırakmamalıyız, diyor. 
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Bazı kesin rakamlar vererek 
dillerin tarihini anlatmak mümkün: 
Bir zamanlar dünyada konu§ulan 
(konU§ma dili olarak) dil sayısı 10-15 
000 idi. Fakat 20.yy'ın sonunda bu 
sayı, 6.000 oldu. Gelecek yy'ımız da 
(2 I. yy) bu rakam, belki yakla§ık 
olarak 600 olacak. Dünya dillerinin 
yakla§ık olarak % 80'i, a§ağı-yukan 
ancak I 00 000 ki§İ tarafından 

konu§uluyor (konu§ma dili olarak). 
Sadece 1970 ile 1985 zaman dilimi 
arasında en az 1.800 dil yok oldu. 
Barselona Üniversitesinden İspanyol 
dil ara§tırmacısı Carme Junyent, 
§unları söylüyor: "Dillerin ölümü, 
hayvanların ve bitkilerin ölümü 
kadar insanlan etkilemiyor, endişelen
dirmiyor. Bu bir paradokstur. Zira bir 
oranlama da dahi bulunacak olursak; 
dillerin ölüm oranı, hayvanlann ve 
bitkilerin ölüm oranından çok çok 
fazladır. Bu da çok ciddi bir konudur." 

Heryıl, languistik (Dilbilimi) dün
yasından bir dil kayboluyor. Hatır
larsak; 1996 yılının ocak ayı orta
larında dünya basını, 76 ya§ındaki 
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Kızılderili Röde Tordenki'nin kalp 
krizinden ölümüyle "Catawa" dilinin 
de öldüğünü duyurmu§tu. Kuzey 
Amerika'da bir zamanlar en az 500 
deği§ik dil hayatta idi. Şimdi ise 
sadece 100 deği§ik dil ya§ıyor. 

Bu ölüm kıtalardan kıtalara yayılı
yor. Avustralya'da bir zamanlar 400 
deği§ik dil var iken, bu sayı §imdi 
sadece 150 Aborjin dili kadar. Ve 
sadece bunlardan bir avuç kadarı 
ya§amakta, sadece binden biraz fazla 
insan bu dilleri konu§abilmekte. Yeni 
Gine, SOO'den fazla deği§ik dil ile hala 
zengin bir dile sahip. Fakat bu dillerin 
yarısı, sadece bin ki§iden az insan 
tarafından konu§ulmakta. Zamanla 
onlar da, Röde Tordenski'nin Catawa
sıyla aynı kaderi payla§mak riziko
suyla kar§ı karsıyalar. "Bir dili 
katbettiğimizde, sanki Louvre müze
sine bir bomba düşmüş gibi oluyor." 
diyor Massechusetts Institute of 
Technology'den dilbilimci Ken Hale. 

Aslında eski Yunanlılar buna çok 
önceleri i§aret etmi§lerdi: logos. Yani 
deyi. Yani söz, yani kelime veya 
dü§ünce yada bununla olan konu§ma. 
Her ne ise i§te o, bir prensip oldu ve 
bu dünyaya bir düzen verdi. Bundan 
dolayı: bir dil kaybolurken aynı 
zamanda; bir halk da yok oluyor. 
ifadeler, mitolojiler, efsaneler, 
masallar, tarihler, kültürlerin kimliği 
ve bireylerin dü§Ünceleride ölüyor. 
Oxford Üniversitesinden bio
matematikçi Marc Pagel; "Bir dili 
yitirdiğimizde, aynı zamanda dünyayı 
algılama anlayı§ınıda kaybediyoruz. 
Dil ve kültürün candan ve iç içe olan 
ili§kileri, doğa ko§ullarıyla sıkı fıkı 
birbirine bağlı. İnsan dili, çok net bir 

§ekilde ekolojik İli§kilerden ve 
bağlantılardan etkilenmİ§tİr." diyor. Ve 
devam ediyor: "Çok dillerin konu
§ulduğu yerler, aynı zamanda doğanın 
da çok zengin ve cömert olduğu 
bölgelerdir. Haliylede oralarda binbir 
çe§it hayvan ve bitki ya§amaktadır. 
İ§te o zaman mesele §U: Doğa mı dili 
zenginle§tiriyor, yoksa kültür mü 
doğayı zenginle§tiriyor? " 

Yeni Gine'de 800'ü a§kın dil konu
§ulurken, Endonezya'da 600, Nijer
ya'da 350 ve Brezilya yerlilerinin 
(Portekizce hariç) konU§tuğu dillerin 
sayısı 170 kadar. Bu verdiğimiz bazı 
rakamlar, doğal zenginiikierin dili de 
zenginle§tİrdiğinin bir göstergesi. Ama 
bu kulağa ne kadar ho§ da gelse 
Pagel, biyolojik izah modelinin bir 
sınırlama da getirebileceğinin 

farkında: ''Tarım kendi süksesiyle dili 
de homojenle§tİrdi." diyor. 

Bir örnek verecek olursak: Penan 
a§iretinin dili ölüyor. Buna kar§ın, 
tarım ve modern politika ne yapa
bilir? Bu dil ölüyor, çünkü; Malezya 
Hükümeti, bu a§iretin kültürünü 
olu§turan yapı ta§larını yok ediyor. 
Devlet bu a§iretin ya§adığı ormanı 
"kültürle§tiriyor'~ ba§ka bir ifade ile, 
ormanlannı imha ediyor. Bu orman
larda binlerce a§iret ya§ıyor. Sadece 
Penan a§iretinin sayısı 7.000 kadar ve 
bu a§iretin yazılı bir dili yok. Onlann 
söz zenginliği ve dillerinin ya§aması, 
bu ormanlarda y8§8yan "dengbejlere" 
bağlı. 

Yazılı bir dilin olmaması 19.yy'a 
kadar tamamen normaldi, ta ki 
modem uluslann okul politikasının 
önemini kavrarlıklan ana kadar. İlk 
yazılı dilin, İ.Ö. 3.400 yılında 
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Sümerlere ait olduğu biliniyor. Ve 
sonraki bin yılda bunu eski Mısır dili, 
Hintçe ve Çince izledi. Penan halkı 
yazılı bir dile gereksinim duymadı ve 
şimdi de yurtlanndan anlıyorlar. 

Malezya Devlet Başkanı Mahatbir 
Muhammed, 1990 yılında şunları 
söylüyor: "Politikamız ormanlarda 
yaşayan bu insanların en son ferdine 
kadar olsun topluma uyum sağlama
sıdır. Bunlar aç-çıplak, hastalık ve 
pislik içinde yaşıyorlar, onların 
yaşamını romantikleştirmenin hiç bir 
anlamı yoktur." İskan ve Sağlık 
Bakanı Dr. James Wong ekliyor: 
"Onlar oralarda hayvanlar gibi yaşa
yamazlar." Ama buna karşın Ameri
kalı Antropolog Peter Brosius, ''Bir 
çok değerin böylece yok olacağını" 
belirterek, "oradaki nehirlerin 2.000 
adı var ve her nehrin de ayrı ayrı 
öyküsü var." Biyolojik, sosyal ve tarihi 
olarak kendine özgü bir özellik 
taşıyan her yere, doğamn manzarası 
yankılamyor. Dilin çeşitliliğini yitirdiği 
bir dünya, daha az güzel ve daha az 
ilginç oluyor. 

Tarihteki doğal afetler, savaşlar, 
ekonomik ve politik baskılar, ayın 
zamanda bazı eski kültür dillerini de 
yok etti. Örneğin: Hititce, Burgun
duca, Koptikçe, Fenikece. 

Ve teknolojik devrimler, tanmda 
modernleşme, 19.yy.'da ve şimdiki 
yy' da yaşamımıza giren araba, telefon, 
televizyon ve internet, azınlıkta olan 
dilleri savunmaya daha da zorluyor. 

Medya imparatoru Rupert Mur
doclı, global TV ağım Hindistan'a taşı
dığında, TV'nin burada ki dillerde bir 
homojenlik yaratacağım söylemişti. 
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Hindistan, çok dillerin konuşulduğu 
ülkelerden biri. Fakat homojenleşme 
burada hayli bir yol almış durumda. 
1962 yılında yapılan bir araştınnada, 
1.652 değişik anadil mevcut iken, 1996 
yılında etnolog Barbara Grimes'in 
yaptığı araştırmada bu rakam sadece 
407 kadar. 350 milyonu aşkın Hintlinin 
anadili Hintçe. 

İngilizce giderek yaygınlaşıyor ve 
dünyanın en büyük dili olacak. 
Çinceyi 885 milyon insan konuşuyor, 
ama buna karşın İngilizceyi-ana dili 
İngilizce olanların sayısının 330 
milyon olmasına rağmen- 1,5 milyar 
insan konuşuyor. İngilizce dünyamn 
her yerinde ilerliyor, kazanıyor, sanki 
ortaçağdaki Fransızcamn Latinceye 
karşı olan yükselişi gibi. İnternette, 
diplomaside, uluslararası ilişkilerde, 
bilimsel araştırmalarda ingilizce 
egemenliğini kabul ettirmiş durumda. 
Avrupa'da doktora çalışmalan İngiliz
ce yazılmakta. Mükemmel İngilizce 
yazıp konuşmak, global seçkinler 
dünyası üyeliği için bir giriş kartı 
fonksiyonuna sahip olmak ile eş an
lamlı. Bu iş dünyası için geçerli oldu
ğu gibi, araştınna ve sanat dünyası için 
de geçerli. 

Yüzyılı aşkın bir süre önce, 
1887'de sosyalist Karl Kautski şu 
iddiada bulunmuştu: "Dünyamn en 
büyük dillerinden biri, zamanla ortak 
global bir dil olacak." Telgraf ve 
iletişim sistemindeki gelişmeler 
Kautski'ye şunlan yazdırdı: "Ulusal dil 
zamanla sadece evde konuşulan bir 
dil olacak, ve oradaki evinde yaşlı bir 
aile ferdinden kalan bir miras 
muamelesi görecek, bizde ona büyük 
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hürmet göstereceğiz. Ama pratikte 
onun hiç bir yararını da göremeye
ceğiz." Fakat şimdilik o kadar yol 
alınmadı. Globalleşmeye paralel 
olarak İngilizce-Amerikanca dilinin 
yayılmasına rağmen; bir zaman tehdit 
altında bulunan bölge ve ulusal 
dillerde, dilsel bir rönesans oldu. 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasında 
sonra Estonyaca, Latviyaca, Leton
yaca, Beyazrusca ve de Kafkasca 
dilleri, Ruscalaştırılmanın kıskacın
dan kurtulup kendi ulusal dillerini ve 
eğitim politikalarını kurarak, kendile
rine bir örnek teşkil eden 19.yy. 
uluslannın yollanın takip ediyorlar. 

Duvann yıkılmasından sonra eski 
baskıcılar-Ruslar-, Baltık ülkelerinde 
baskı altına girdiklerini ve dilselaynm
cılığa uğradıklarını protesto ettiler. Eski 
Yugoslavya'nın dağılmasıyla, Sırpça

Hırvatça olarak adlandırılan diller; 
Sırpça, Hırvatca ve Boşnakça olarak 
bölündü. Ve bu yeni uluslar, kendi 
dillerini ilerletınek, dilsel ve gramatİk 
farklılıklan daha da öne çıkarmak için 
büyük çabalar içerisindeler. 

Tarihte, azınlık bir dilin resmen bir 
ülkede tanınmasının ilk örneğini, 
tarihçi Fernand de Varennes 1516 
yılında Fransa'da, "Almanca'dan 
başka bir dil konuşmayan İsviçreliler" 
olarak belirtir. 

Avrupa liberalİst gelenekçiliği, 
genelde toleranslı olduğundan bir 
anlamda kültürel çoğulculuğu 

(plüralizm) kabul eder. Fakat, insan 
haklarındaki gelişmeleri ve azınlık 
dillerinin ciddi olarak kabulünü 
sadece bazı ülkeler tanıdı. Azınlık 
dillere sahip olan çocukların kendi 
anadillerinde eğitim görmeleri için, 

hala ortak uluslararası bir standart 
yok. Avrupa konseyi azınlık dillerinin 
korunmasıyla ilgili olarak şu öneride 
bulunmuştu: Halkın 5/1 'i başka bir 
anadili konuşuyorsa, o dil resmi bir 
dil olabilmeli. Ve bir yerde İkarnet 
edenlerin % 6'sı başka bir anadil 
konuştuğu takdirde, o yerin devlet 
yönetiminde de o dil kullamlabilmeli. 

Ama Tove Skutnabb-Kangas daha 
radikal düşünüyor. Diyorki; 
"Azınlıkların, çoğunluğun dili ile 
eğitim 1 öğretim görmesi, onların 
asimile edilmeğe zorlanmaları bir 
"dilsel halk katliyamıdır." BM. 
Antiaşması 2 E makalesi; Herhangi bir 
halk grubuna mensup çocukların 
başka bir halk mensubu olmaya 
zorlanmalan, bir halk katliyamıdır." 
Kendisi Danimarka devletinin asimile 
politikasını kıyasıya eleştiriyor: 

"Danimarka'da ki Kürt çocukları, 
Kürtçe öğrenim görme hakkından 
yoksunlar. Politik nedenlerden ve 
çıkarlardan dolayı onlar asimile 
edilmektedirler. İki dilde öğrenim 
görmeleri mümkündür. Fakat 
politikacılar hiç bir şey yapmıyorlar. 
Eğitimdeki asimile politikası saatli bir 
bombaydı ve bu bomba şimdi infilak 
etti, sonucu bir facia oldu. Gençler 
arasındaki şiddet olaylarını ve ikinci 
kuşağın yaşadığı yüksek issizliği 
düşünüm. Danimarka iş pazarı, 

toplumsal ırkçılık ve eğitim yarattığı 
ayrımcılık, bunların hepsinin bileşimi 
genç insanları mahvetti. Onların 
yüksek düzeyde çokdilli olmaları 
engellendi." diyor Tove Skutnabb
Kangas. 

Bazı ülkeler, azınlık dillerinin 
korunması konusunda önemli adım-
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lar attılar. İsviçre'deki Kantonların 
ayrı dilleri var. Finlandiya'da Olan 
adalıların "bağımsız" bir dili var. 
Belçika'da Flamlılar ve Valionlar 
bölgesel olarak bağımsızlar. İspan
ya'da Galisler, Basklar ve Katalonlar 
bir rönesans yaşadılar. General Franco 
bu dilleri baskı altında tutmaya 
çalışmış ve sadece evlerde konuşmak 
şartını koşmuştu. Ama diller dikta
törlüğü alt etti. Ve şimdi ulusal dil: 
eğitimde olsun, kültür ve sanatta olsun 
binlerce çiçek açıyor. Katalonya'daki 
milliyetçilerin savunduğu "pozitif 
ayrımcılık" tezi harereili bir şekilde 
geçen yıl yapılan bölgesel seçinılerde 
tartışıldı, gündemde kaldı. Katalon-

Divnotlar: ,. 

cayı ulusal bir dil yapmak uğruna, 
halkın yansının konuştuğu başka bir 
anadili-İspanyolcayı (Kastillanca) -
gönnemek konusunda Katalonyalılar 
ne kadar haklılar? 

Bugün şunu açıkca söylemek zo
rundayız: Katalonyalılar, kendi dil 
politikalarını geliştinnek uğruna çok 
ileri gittiler, kastillanca konuşan 
vatandaşlarını baskı altına aldılar. 

Bunun politik ve ekonomik nedenleri 
var. Franco rejiminin dilsel baskısı 
altında tutulan Katalonyalılar ve 
Basklar, aynı İsrail'de olduğu gibi ne 
acıdır ki tecrübelerinden ve tarihle
rinden pek bir şey de öğrenmediler. 

1• Tove Skubıabh-.Kangas: Dilbilimci (languist), Finlandiya doğumlu ve 60 yaşında. 
Anadili Fince-İsveççe. Otuza yakın kitap, yüzlerce makale ve denemeler yazdı. 
Bu makale ve denemelerin bazılan Kürtçe'ye de çevrildi. Danimarka Komitesi-Kürtlerin 
İnsan Haklannı Koruma Örgütü (DKKM) ve Kürtçe araştınna kurumunun 
kuruculanndan. Danimarka'nın Roskilde Üniversitesinde çalışıyor. 

1.Terrallııgua, Uluslararası ve idealist bir kunıluş. Dünyamn biyolojik, kültür ve dilsel 
farklılığının geleceği ile ilgileniyor. Çalışmalanmn odağı iki noktada toplamyor. 

1-Dünya dillerinin farklılığımn/çeşitliliğinin korunmasını desteklemek. 
2-Dilsel, kültürel ve biyolojik aynlıklann arasındaki ilişkileri bilimsel araştınnalarla 

açıklamak, bilgiye dayalı ürünler vennek. 

Bu ana düşüncelerin sonucu Terralingua 1996 yılında kuruldu ve sonralan çalışmalann 
alaruna şu ana düşünceler rehber oldu: 

• Dillerin farklılığı ve değişik şekildeki fonnlan; dünya kültürünü farklı yapan en can 
alıcı noktalardır. 

• Kültürel değişikliğin ve biyolojik farklılığın ilişkisi, sıradan olınayıp tersine 
aynlınazcasınadır. Belki de evrimsel gelişimin nedenlerinden dolayı olan karşılıklı bir 
beraberliktir bu. 

• Kültürel çeşitlilik ve biyolojik farklılık sürekli olarak büyük tehditlerle karşı karşıyadır. 
Bu tehditlerle, dilin ve bilginin taşıdığı değerler, şiddetli kayıplara uğramaktadır. 

• Ki; dil dünyasımn kültürel ve biyolojik farklılıklanmn 1 çeşitliliğin sürekli olarak kan 
kaybetınesi, dünya ve insanlık için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. 

Terralingua yönetim listesine, yada kendilerinin deyimiyle "Damşmanlar Paneline" bir göz 
attığımızda; azınlık bir dili 1 tehdit altında bulunan bir dili temsilen dünyanın her yerinden 
bir kurum yada şahsiyeti görüyonız. Anıa ne yazık ki Kürtlerin bu kurum ile hiç ilişkisine 
rastlanmıyor. ''Tamda Kürtler için 1 Kürtçe için bir kuruluş" olınası gerekirken. 
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Biraniyen Wandebôni-1 

Navbera 1975 ii 1985 ali Anatoliya navin xwandevanen kurd li dibistanen lise 

pirr zede biin. Teng xwandevanan ji li bajaren mezin li iiniversite dixwandin. 
Dema li Tırkiye 12e İlone çebii piraniya wan dest ji xwendine berdan (Gerek 

ji kemasiyen xwendine, gerek ji ji kemasiye deme ii malbate) berdevame 
xwendine nekirin. Hen ji ji iiniversite veqatin. Xwendevanen di nav siyaseta 
kurdi da zulm ii zordan din. Birindar biin, işkenca tirka da seqet biin, hapis biin, 
bi salan zindana da man, yek ji van ji di hepisxana Diyarbekire da bi işkence 
ii zulma tir ka şehit (Yılmaz Demir-Yincow) bii. Ez bi xwe ji di nav we deme da 
xwendevan bUm. Pir hevalen me derketin dervayi welat. Li Swed, Danemerq, 
Almanya, Fransa, Hollanda, Avustirya ii !sviçre cih girtin, biine karker ii xiidan 
kar. Li hemii wan welatana min heval ii nasen xwe ditin ii ziyaret kirin. Ez 

fikirim; Eceba 12 ilone çenebiiya wan insanana li welat çawa peşta biçiiyana. 
12 İlone pir hate nivisandin, ji aliye me da ii bi ditinen me qet nate teşhtrkirin. 
Bi ditina min, ew havalen we deme hemii wendabii biin. 

Li ser wan insanana gerek lekolinek çebe. Pir hevala digot; çima di kovara 
da li ser me tiştek ne nivisandin. Xeyal ii xortaniya me li welat ma. Civaniya 
me, me nedi. Em biini koçber ii me li Ewriipa cih girt. Kovara me gerek teng tişt 
binivsine. Rast bii. Le, bi rasti em nageni hemii tiştan. Bi we nivise min dest pe 
kir. Havalen me yen dixwezin binivisinin, ma nivise xwe amede kin ii ji me ra 
bişinin. 2-3 riipel ji bo biraninen wan amedene. 

WendabOna Miço 
~~ 

U gunde Germike, Hesi Xelle 
hal u wexta xwe ye li şfuıe bu. 
Le, du salan bere jina xwe 
miri bu. 

Wi dixwest bizewice. Teng tengasi
yen xwe ji hebun. Dixwest lawike 
hiçlik, Miço bizewicine u keçika xwe 
ya li ha ji bide mer. Paşe zewac je ra 
helalu heq dibu. Du lawiken wi, bi 
malbaten xwe va li Danemerq dijin. 

Miço ji, ji bo xwendina dibistana lise, 
li qezebu. 

Ji bo xwendina Miço, Hesi Xelle 

pir berxwe dida. Xeyalen wi hebun. 

Dixwest, Miço hibe Memoste. Wi u 

mezinen gund, bi pirani xwendin 

nedizanin. Eger Miço hibe Memoste, 

ewe xwendin u nivisandine li her 

wan xe. Ji wan ra hibe reber u karen 
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wana yen li qeze, kaxizen ji 

hukumete ten u yen din ra hibe 

derman. Kemasiya xwendin u 

nivisandine ji Hesi Xelle ra bibu 

eşeke. Ji bo wan armancana, 15 

rojan careke diçu qeze u kemasiyen 

Miço diditin, rewşa wi mesdikir. 

Carnan ji li ha dima. 
Hesi Xelle disa roja İne çubu 

qeze. Ji gundi Celika haveleki xwe yi 

eskere hebu, nave wi ji Silo bu. Li 

kirkave wan hevdu din. Hal u xatire 

hevdu pirs kirin. Havaltiya eskeriye 

pir şirin bu. Wan şora xwe kirin yek 

u çun ha havale xwe ye eskere ku ji 

gunde Qerecedaxe bu. Nave wi Usif 
bu. Usif li qeze dftkanek xwe h ebu. 

Usif dftkkan teslime lawe xwe kir, ew 

bi hev ra çun xwarinek xwarin u 

dengkirin. 
Silo, hatibu qeze maleke ji bo 

lawike xwe, Berem meske u hale 

dibistane bibine. Berem li Enqere li 
ha pismamen xwe dima u diçu lise. 

Pismamen Berem, Kemo u Cemo li 
Universita Hecetepe xwendewan 

bftn. Çend meha berve Cunta Eskeri 

ku dest dabun ser devlete, 

Pismamen wi hatibun girtin u di 

hepisxana Mamake de bun. Bi wan 

ra digotin Kurdin kirine. Ji bo wan 

meselana Berem bi tene ma bU, have 

dixwest ma li qeze here dibistane. 

Bi alikariya Usif wan biryar girtin, 
ku lawen wan tevhev bimen. Çun 

mala ku Hesi Xelle ji bo Miço girtibu 
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meskirin. Xani girtin ji bi zehmet bu. 

W e deme Tirkan xaniyen xwe pir 

nedidane Kurdan. Berem kinç, cil, 

kiteb u haceten xwe ji Enqere anin 

u li dibistane qayit bu. Bi Miço va 

tevhev man. Ew bun hevalen 

hevduye baş. 
Dema 12e İlone bu u li dibistane 

zilm u zordari pir bu. Salen çuyin 

xwendevanen Kurd li dibistane 

serbest bun u bi kefxwaşiya xwe 

diçftne dibistane. Mamosteyen faşist 

kut dikirin u bi rojan ji dibistan 

dikirin d Şo k A dikirin• • "' este xwe. reş en ... 

İsal ji bo Cunta İlone mamosteyen 

faşist bi alikariya devlete zilm u 
zordari dikirin. Xorten kurda li 

dibistane Marşa Tirka ya milli 

nedixwendin. Ew bftbu meseleyeka 

mezin. Ji Konya da ser eskerek 

hatibu u her roje xwendevana deh 

caren marşa tirka ya milli dixwen

din. Di dersan da ji ji bo dirok u esle 
Tırka ders dihatin dayin. 

Miço u Berem her roje tevhev 

diçun dibistane. Miço ji aliye 

xwendine de pir ne baş bu. Li ser 

dersen xwe nediskini u aqle xwe yi li 
çftbuna Avrupa bu. Digot: 

-Birayen min ye min bibine 

Danemerqe. Ez çi bixwinime, ji bo 

have xwe teme dibistane. Lise 

xelaskim, ezi herime. Berem, eze kar 

bikim u mersedeska xwe bistinim, 

pe verim izne. Lo valla ez de te pe 

bigerinim. 
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- Ha ha ha (Keniya Berem) u got: 
Derse xwe bike, heri ji here. Le, niha 
tu yi li vir i. Dersen te yen 
matematike u kimyaye ne baş in, 
hirmeke! 

- Ere lo, ma tft yi baş bi. Bes e. 
Memosteye matematike zayif da 
min, çima? Tu nizani! Sala çftyini tu 
ne li vir buyi. Min pirseka zor ji 
memoste pirs kir u wi pirsa min 
nikani bersiv bide. Memoste bi min 
ra hing kir, me da hev. Min got tU ne 
memosteyi matematik yi. Diplomeya 
te devlete da te. Le, te li Fakulte ders 
nedin. Tu ji matematike fahm naki. 
Tu ji nas diki, ji Kozaniiye heval 
Murat ji got rast e. Navbera me da 
hing çe bu. Havelen kurd u çepe 
tirka alikariya min kirin, yen kftçik ji 
alikariya memoste kirin, hing mezin 
bu. Se roja dibistan hate girtin. 
Mezinen me ketin navbera me u ser 
girtin. Xwendin baş e, le li wi welati 
ez naxwezim hijim. Ezi herime 
Danemerq. 

Tekiliya wan bi kurden li qeze 
dijin ve baş bu. Caman ji xorten kurd 
ji gundan dihatin qeze u li ha wan 
diman. Wan solıpet dikirin u mftziqa 
kurdi u kilamen şoreşgeriye gfth 
didan ser. Mftziqa kurdi ne serbest 
bu. Le wan kaseten kurdi bi diziki 
guh didan ser. Muziqa kurdi 
montaja nav kaseten Tırki kiribun. 
Li ser kasetan Bulent Ersoy, Ferdi 
Tayfur dihate nivisandin. Le di 

hundire kasetan de muziqa kurdi 
h ebu. 

Roj derhas bun. Sala dibistane 
xelas bu. Miço, dest ji xwendine 
berda u çu Danemerqe. Berem sala 
nu lise xelaskir u fakulte qezenç kir. 
4 sala li Semhule tahsila memosteyi 
ya ilmen fenni kir. Berem, tayine 
Merdin e bu. Di we deme de, li welat 
şer mezin bu. Di navbera devieta 
tirkan u şoreşgeren kurd de şer 
h ebu. 

Bajare Merdine bajareki kurda 
bu. Berem ji kurd bu. Bi kef li 
dibistane kar dikir. Navbera Berem u 
gel, xwendevanen Kurd baş bu. 
Rojna Berem li mala xwe ji ho peşda
çftyina dersa alikariya xwendevanan 
dikir. Devlete je ra got: 

, Tu kurditiye diki, li mala xwe 
civina çediki u xwendevanan dişini 
çiye?'"' 

Berem hate girtin u ji vazife hate 
avitine. Du sala di hepisxana 
Diyarbekire da ma. Zulm u zordari 
din. Jiyana xwe wenda kir. Wegeriya 
gunde xwe ye li Anatoliya Navin. 
Berem be kar bu. Hevalna gotin; 
Berem, dervayi welat baş e. Devlet 
rihetiye nade te. Tu vere here 
Ewrftpa. Berem wa gotinana qebul 
nekirin. Bawer dikir ku ye disa 
mamostetiye bike. 

Le jiyan bi zehmet bu. Çend 
mehan şiva Berem fikr u alikariya 
hevalen xwe kabul kir. Bi pera 
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pasaport girt. Derkete riya Avrupa. 

Li Sivisre Bajare Basele cih girt u 

jiyaneka nu çekir. Pir nasen xwe ji li 
vi bajari dijin. Tekiliya xwe bi 

insanan ra baş bu. Diçu koroelen 

kurda. Di nav siyasete de cih girt. 
Rojeke ji bo seminereke daveti 

Danemerq bu. Kurden Anadoliya 

Navin li vi welati pir bun. 

Rojnemewanen Danimerqi civin 

amede kiri bun. Ji bo koçberiya 

Kurden Anatoliya Navin, serninerek 

hebu. Nave Berem ji nasen vi dabfuı 

roJnamewanan. 
Miço li Danemerq xudan kar bu. 

Deviement bibu. Bistibu, ku Beremi 

vare Danemerq. Haziriya xwe kir u 

çu seminere. Berem va hevdu ditin. 

Hal u duruma hevdu pirsin. Berem 

bu nivane Miço. Miço Berem li 

Kopenhage bi mersedesa xwe 

gerand. Bi havelen xwe yen dilberen 
Danimerqi ra naskirin da. Evare bi 

çend hevalan va, li P"ızza Miço hatin 

ha hev u wan li ser meseleyen siyasi, 

koçberi u biraniyen xwe yen bere 

xeber dan. Him keniyan him ji pe 
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eşiyan. Miço, tim di go; Berem 

biraye min, Te mersedesa min di, ne! 

Çing e? Tu dibini, min bi 500 hezar 

Kroni kiriye. Pizza min ji paş kar 

dike. Deh insan li ha min kar dikin. 

Hevalna dixwestin bi Berem re li 
ser rewşa jiyana kurda u zordariyen 

ku wi diyini xeber bidin. Le Miço tim 

li ser pizza u mersedesa xwe deng 

dikir. 

Çend seeta şinda bi vexwerina 

wiskiye Miço serxoş bibu. Dest bi giri 
kir. 

- Lo Berem, min bi te heqsizi kir. 

Ez li vir mina kera kar dikime. Dest 

min da pir pere he ne, te pir zulm u 
zordari din, em hevalen hevdu ye 

bere ni. Le min alikariya te nekir. 

Min ef bike. Ez mehçUh im. Lo, ez 

de kurbana te him. Hevala Miço aş 

kirin. 
Berem got: Miço, te tim digot: Ezi 

herime Danemerq. Tu hati. 

Mersedesa te, hevala te ji heye! Tu ji 

heyata xwe memnun i. Le, bi ditina 

min; tu yi wenda huyi, heyfa te bu. 
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Gotinen Mezinan 
Her hejmara Kovare da golinen mezinan halin nivfsandine. 
Wan golinan jf hatibOn çapkirine. Le bel e, hevala TOlay 
Kılınçalp nO dinivsfne, ev nuınuneyeke }i bo xwendevanen nO 
dest bf KOrdf nivfskirine kirine ye. Em jf }i bo ve carek din çap 
dikin O dixwazin havala teşvik bikin. Red 

• Desti vesiye, li ser zike birçi. 

• Kinç şiva hatin, perispanga vegerandin. 

• Hespi çe, li her xwedana ye. 

• Bir bi çote tiji nabin. 

• Sere xwe şuşte, heniye xwe helmaşte. 

• Işkira xwe, şirina xelke. 

• Zer wenda kir, di pe mori ket. 

• Rale buke, bi bukere. 

• Kor bi nefs be, yeka tene bes e. 

• Kundiri pis, dendiken xwe pir in. 

• Dil hay ji derlinge neye. 

• Geri, diri. 

• Dew bire mast e. 

• Ji ruyan heynan, li simbelan kirin 

• Badika hesini, xwe bi xwe pesini 

• Xizan hale xwe bizani, riz a bixware. 
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Sonden aliye me 

• Bi dini Mihemed be . 
• Bi heft camiye X wede be 

• Qurana kim . 

• Qiirana imana be . 
• Bi ve camiye be . 

• Qiirana imana kim . 

• Bi navi hece be . 

• Bi navi xwede be . 

• Bi qurana be . 

• Vallahi-billehi . 

• Di mala xwe ne gem . 
• Mina er bişevitim . 
• Çave min kiir bibin . 

• Felç bibim . 
• Şert be . 
• Sonda be . 
• Bi şeref be . 

• B' " b" ı sen ....... e . 

• . ...... bımır . 
• B' " " " b" ı pıre ve ........ e . 

• Bi vi nimeti be . 

• Bi navi xwede ye delal be . 

• Dini min dini gawira be . 
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Kulu - Zincirlikuyu kasabasmda yaşayan şair 

Mehmet Ercan ile bir şöyleşi 
.A,/p .9'ordoa:i 

Biraz kendinizi okuyucularmaza tamtır 

mısınız? 

Mehmet Ercan: 1957 yılında 
Kulu'nun Gördoğlu (Zincirlikuyu) 
köyünde doğdum. İlkokulu köyde, 
ortaokulu Konya'da, liseyi ise 
Ankara'da okuduktan sonra, 12 Eylül 
öncesi dönemde Gazi Eğitimin 

Edebiyat bölümünü kazanmı§tım. O 
dönemler okul fa§istlerin elinde 
olduğu için okula devam edemedim. 
Evliyim, dört çocuğum var. 

Edebiyata merakınız o zamandan mı 

geliyor, yayınlanmış bir tane şiir 

kitabınız da var? 

M.E.: Bir Edebiyat hocamız vardı, 
o sevdirdi bana. 1975' ten bu yana 
Edebiyatla ilgiliyim. Şiir yazıyorum. 
'2lcılara Yazılıdır Sevdam" isimli bir 
§iir kitabım 1993 'te yayınlandı. 
Edebiyat çevrelerinden olumlu tepki
ler aldı. l994'te tutuklandım ceza
evine girdim. Bu nedenle yeni bir bas
kısını yapma fırsatım olmadı. ileriki 
dönemde yapmayı dü§ünüyorum. Öy
kü denemelerim de var. Fakat ençok 
ba§arılı olduğum dal §Ür. Yapıt, Petek, 
Öğretmen Dünyası, Dönem, Yaba 
Edebiyat, Berlin Bahar, Güney gibi 
birçok dergide §Ürlerim yayımlandı. 

Ayrıca §iirlerim halk müziği 
sanatçısı olan karde§im Bilal Ercan 
tarafından bestelendi ve okunmak-

tadır, ondan ba§ka sanatçılarda oku
maktadırlar. 

Birde siyasi bir yönünüz var ayrıca, 

tutuklomlmız neden? 

M.E.: 1994 yerel seçimleriydi. O 
günkü §artlarda böyle bir misyon üst
lendim. Çokta iyi olduğuna inanıyo
rum. Yani güzel bir temel atıldı. Leyla 
Zana, Ali Yiğit, Remzi Kartal'ın katı
lımıyla ço§kulu bir açılı§la DEP'ten 
kasabanıızda Belediye ba§kanı adayı 
oldum. Daha sonra seçimlerin de
mokratik olmayacağını kabul eden 
DEP seçimleri boykot ederek çekildi. 
1994 sonlarında ise, bölgede PKK 
operasyonlarıyla tutuklandım ve 
cezaevi süreci ba§ladı. 

Tutukianma sebebim PKK'li ol
mak. Yardım ve yataklıktan ceza al
dım. ll ay yattıktan sonra tahliye 
oldum. 1995 seçimlerine bölgemizde 
HADEP'ten I. Sırada milletvekili 
adayı oldum. Önemli bir oy da aldık. 
Bazı yerlerde %75'e varan oranlarda 
oy aldık. Bölge Kürtleri ulusal istem
lerine en iyi cevabı bu seçimlerde 
verdi. Ba§arılı olduğuma inanıyorum. 
Partimiz ülke barajını a§amadı, zaten 
biz de il genelinde seçilecek oyu 
alamamı§tık. Bu seçimler bölgedeki 
ırkçı, §Öven kesimleri çileden çıkarttı. 
Bazı yerlerde birinci parti olduk. 
Bunu kabullenemediler. Bu seçim-
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lerde kendi bölgemizi daha iyi tanı

dık. En büyük kazanımımız kitlemizin 

kendi değerlerine bağlılı-ğının açıkca 

ortaya konulması oldu. 

Köyde yaşayan bir şair olarcik edebiyat 

gündemini takip etmek zor olrruıyor rruı? 

M.E.: Şimdiköyle kent arasındaki 

fark hemen hemen kalınadı. TV izle

niyor, günlük basın takip edilebi

liniyor. Bir çok dergiye de aboneyim. 

Tabiki İstanbul'daki edebiyat çev

releri gibi edebiyatı takip edip içinde 

olınak mümkün olınuyor. Bazı yönle

riylede eksiklikler oluyor. Geçen

lerde İstanbul'da F tipi cezaevlerini 

protesto eylemlerine katılmaını ve 

şiirle desteklernemi istediler. Katıla

madım. Gündemin sıcak konularına 

eğilıne sıkıntıları yaşanıyor. 

Türkçe şiir yazıyorsurwz ama 

şiirlerinizde ağırlıkh olarcik Kürtleri 

anlatıyorsunuz. Türkçe yazılmış Kürt 

şiiri. ..... ?! 
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M.E.: Şimdi şöyle; Ahmet Arif 

Türkçe yazıyordu ama bence Kürt 

şairidir. Dil ikinci planda olması 

gereken bir olay. Ben Türkçe yazan 

bir Kürt şairiyim. Böylede bilinmek 

isterim. Dil önemli değildir. Pablo 

Neruda'nın yazım dili İspanyolca'dır. 

Ama Şili'li bir şairdir. Buna çok 

örnekler verilebilinir. Tabiki kendi 

dilimle yazmayı çok isterdim. Bügün

kü koşullarda yazmak mümkün değil. 

Dil olayı şürde temel unsurdur. Şiirin 

kendisi dildir, imgedir, estetiktir ... 

Kürtçe bilmemem, benim suçum 

değil. Bu nedenle bana anadilde 

eğitim vermeyen ya da öğrenmeınİ 

engelleyen mevcut sistemin eleştiril

mesi gerekir. 

Kürt Edebiyatıyla ilişkiniz nasıl? 

M.E.: Yazı dili Kürtçeyi bilınediğim 

için çok takip edemiyorum. Yayınları 

alıyorum ama okuyamıyorum. Bu 

benim bir eksikliğimdir. Öğrenmem 
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gereken bir olaydır. Kİ§inin anadilini 
bilmesi gerekir. 

llımebWı bölgesel bir dergi, çıkan şiirler 
ve öyküler yöresel ağızla yazıhyor edebi 

olarak içeriğini nasıl buluyorsunuz? 

M.E.: Jiyana Rew§en'e göre Birne
bun'un dili bana daha yakın. Bölge 
Kürtlerinin anlayabildiği, konu§tuğu 
gibi yazıldığından anlıyorum. Şiirle
rini daha çok anlıyorum. Şiir dilini 
bilmeden eleştirrnek doğru olmaz. 
Çünkü Birnebftn' da yayınlanan şiirler 
genellikle Türkçe dü§ünülüp Kürtçe 
yazılan §İİrler gibi geliyor bana, ya da 
genelde öyle değerlendiriyorum. 
Bence bu derginin varlığı çok önemli. 
Birnebun kendi tutarlı çizgisini bu 
şekilde devam ettirmelidir ama ulusal 
dile de yönelirse daha iyi olur. 

Yazıları genelde bölgesel. Orta 
Anadolu Kürt kültürüyle ilgili olma
sını olumlu buluyorum. Bazı değerle
rimiz var. Bunlar yok olmak üzereler. 
Bunları yazılı hale getirmesini çok 
olumlu buluyorum. Durmadan deje
nere edilen müziğimiz var. Bunları 
öze dayalı olarak ortaya çıkarmak 
gerekiyor. 

Bölge diliyle bir edebiyatın olu§a
cağına roman ve §iirin yazılabile
ceğine inanmıyorum. Bazı iddialarda 
var. Örneğin, Mem Xelikan'ın "Şere 
Pısmama" adlı öyküsü ile yazılı 
edebiyatın olu§maya ba§ladığını 
yazanlar var. Edebiyatın ulusal boyutta 
yapılması gerekir. Yani bölgesel bir 
dille siz bugün bir roman yazamaz
sınız. Yazdığınızı varsayalım, bu ulusal 
düzeyde değilse, siz bunu kendi halkı
nıza anlatamazsınız. Yöre Kürt-lerinin 
yaptığı edebiyat kapalı olur. Yazılan-

ları Dersim'deki insanlar anlayamı
yorsa bunun anlamı kalınıyor. Ulusal 
edebiyata bir katkı yapacağını 

sanmıyorum. Bana göre roman, şiir, 
öykü ulusal dille yazılır. Cigerxwin, 
Ehmede Xani Kürtçe yazmışlardır. 
Ulusal dille olduklarından ulusal 
edebiyatın ürünleridirler. Bölge dili 
ile yazılanların bir anlamı olmuyor. 
Kendini tatmin etıne olur. Bölgeye has 
bir edebiyat yapar ama ulusal boyutta 
bir§ey ifade etınez. 

Sizce Orta Anadolu Kürtlerinin 

kültürüyle ilgili neler yapılabilinir? 

M.E.: Mesela dengbejlerimiz var. 
Bunların ortaya çıkanlması ve yazıya 
geçirilmesi gerekiyor. Çiroklarımız 
var, bunların yeniden ya§ama geçiril
mesi ve gelecek ku§aklara aktanlması 
gerekiyor. Edebi çalışmalarda daha 
düzeyli eseriere yer vermeleri gere
kir. Bu Kürt edebiyatı içinde bir 
zenginlik olur. 

Çalışmalarınıza dönersek, yeni birşeyler 

var mı? 

M.E.: l998'de ikinci defa tutuk
lanıp cezaevine girmi§tim. Yakla§ık iki 
sene içeride kaldım. Daha önceden 
yazdıklarım var. Cezaevi sürecinde 
yazdıklarım var. Dosyalar bir hayli 
kabardı. Yayıncılara ula§ırsam bunları 

yayınlamayı dü§ünüyorum. 
Cezaevinde yayuılara ulaşmada 

zorluklannız nelerdi? 

M.E.: Genelde cezaevlerinin politi
kası bellidir. Dışarıyla olan ileti§im
inizi koparınayı hedeflerler. Onun için 
yayın organları denetim altında 
gelirdi. Hatta çoğuna el konulur, açılır 
bakılır ve denetlenir. Mektuplarda 
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öyledir. Mesela mektup-larda kendi
lerince salonealı olan yerleri çizerler. 
Dergilerde öyledir, sakıncalı oldu
ğuna karar verdiklerine el koyarlar. 
İçerde ençok olınası gereken ihtiya
cınız dergiler ve kitaplar. Gününüzün 
çoğunu okuyarak geçirirsiniz. Bunla
ra ula§makta kolay değil. Buda bilinç-

HAZAL'IN GÖZLERi 

li bir politika sonucu uygulanmak
tadır. 

B'ımebUrı adına bizimle bu söyleşiyi 
yaptığınız için teşekkür ederiz. 

M. E.: Zahmet edip geldiğiniz için 
hen te§ekkür eder ve yayınınızın 
devamını dilerim. 

Ziyaretime gelmi§ görü§ günü 
yedi ya§ındaki küçük kızım 
"Sevmiyorum diyor askerleri, 
hapishaneyi, gardiyanlan sevmiyorum, 
bırakmıyorlar yanımıza gelesin" 
biraz keder, biraz öfke 
biraz sitemde olsa sözlerinde 
I§lli§ıl Kürdistan'ı gördüm 
Hazal'ımın iri siyah gözlerinde. 

HALEPÇE 
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Bu ne zulüm görülınenıi§ 
Bu ne ölüm hilinmenıi§ 
Bu §Ür senin için Halepçe 
Bu yürek senin için 
Acılara yenilmenıi§ ...... . 
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• • 

ŞIIR 

ÖMRÜ M 

Şu ömrüm 
bir dağ gülüydü 
solduaçtı 

solduaçtı 

tüm evrene 
koku saçtı. 

Şu ömrüm 
bir dağ gölüydü 
doldu ta§tı 
doldu taştı 
sevda denizine aktı. 

Balıann toprak eliydi 
Yüreklere sevgi saçtı 
Ekti biçti 
Ekti biçti 
Dostluk toprağına düştü 

Ömrüm sevda ateşiydi 
Güneşin ilk kardeşiydi 
Yandısöndü 

Yandı, söndü 
Savruldu gitti külleri 
Kalbierde kaldı alevleri 

Ömrüm bir güvercindi 
Sinesine banş sindi 
Yüreklerde sevgi içti 
içti göçtü, içti göçtü 
Sonsuzluğa doğru uçtu. 
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Tesadufa bixer 

Keriyen peze ku şeva payiza dereng 
li çole, ji bo serma beri zivistane, 
derhas nedikirin, hedi hedi neziki 
gund dibun. Denge zengilen ji paxir 
billura şivanan didan cewsandin. 

Ji haceya xaniyen ji kerpiç 
dumane qelew heldikişten. Naxira 
gunde bi tene ketibu nav gund u 
heywan li malen xwediye xwe belav 
dibun. Jinen gund biroşa şive dabun 
ser sobe u cibubun hundire axir ku 
mangayen ji çole hatibun bidoşin. 
Roja payize mor bibu u neziki 
ezman dibu. Ji aliye rojhilat de ha ki 
xweş dihat u bihna kulilka u gula 
wek qelmuske li dorali belav dikir. 
Dumane haceya li ser gund ewreki 
gewr - gri çekiribu u li benda baki 
xurt rawestibu. Di demeke nezik de 
roj çu ava u derve dengen zengil u 
avahiye qet tişt nedihat dibihisten. 
Çivik u teyr ji be deng ketibun. 

Pişti şiva evare mere gund li mala 
Apoye Ele li hevdu civin. Mer her 
roj li malake digehiştin hev u 
huyeren ku di jiyana wan direj de di 
sere wan re derhas bibun dinan 
ziman. Xwediye male, mevandar, li 

benda wan bu, çaydane ji paxir li ser 
sobe hazİr bu, ava di hundir de bi 
bilke bilk dikeliya. Mevandar qutiya 
xwe tiji tituna qeçexi ku ji Bedlis 
hatibu li her meran digerand - ji 

mezine ciwate de dest pe kiri bu. Her 
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mere mezin ku ji xwe re cigareyek 

qelew wek tiliyeke dipeça, quti dida 
zilame ji wi biçuktir. Di demeke 
kurt de duman di hundire ode de 
her ali re girt. Zarok li her sobe 
runiştibun, bi dileki xweş guhdariya 
pekenok u yaraniyen mezinan 
dikirin. Mezin tiji dev dikeniyan. 
Wexta ku gotin hat ser Qumandane 
Qereqol, mevandar cibu der u li 
doraliya xani u li her pencere gori 
girt u heta ku gili li ser Qereqol 
neqedin, nekete hundire xaniye xwe. 

Wek mere gund hevi dikirin, 
Apoye Ele, pişti ku çay belav bu, 
bihnak kur ji cixara kişand u dest bi 
çiroka xwe kir. Her kes dizani ku 
gotina wi ji dema wi ye heştirwaniye 
bu. 

,Careke me xwe bar kir ku em 
we bibin Edene. Ji Edene ji gerek 
em hejiran binen deşta Konyaye ku 
derva genim u ceh tişteki din 
nedirist. Li gundeki peş me bi nave 
Emanet, wek hercar, nane me 

qediya. Min hewalen xwe li cem 
heştira cihişten, u ez bi xwe çum nav 
gund ku nan u tişten din xwarine 
pars bikim. Heta ku ez hem, gerek 
hewalen min ji heşstira ji bire av 
bidin. Navina payize bu, le roja ez 
wek ve sobe diqewirandim. Li 

kcleka gund ez gihiştim xaniyeki ji 
kerpiç u deriye xani vekiribu. Min 
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be deng, wek bi dizi, li hundire xani 
meze kir; jinikek ciwan, bawerim 
hin buk bu u nu zewici bu, §İjing 
(gezik) di dest de eywana xeni paqij 
dikir. We fikara nedit ku ez li her 
deri wek dareke rawestibum. Min 
demeke li ve meze kir. Yekcareke 
jinika ciwan ha li her ket u we bi 
tirki got: ,birinci posta", careke din, 
,ikinci posta", tiraka din bi hemd u 
got ,üçüncü posta" Wexta ku we 
eywana xeni bi temami paqij kir, li 
deri meze kir u ez ditim; ew venciki 
wek meri ava germ li ser bike u rô.ye 
we sor bu wek hundire zebe§eki 
havine. Pi§tre we bi tirki u fedi ji 
min pirsi: ,Tu ji kenge ve li vir 
rawestiyi?" 

Bi tirki ya mine nivçe u bi dileki 
rehet min hersİva buke da: 

,Birinci postadan beri!" 
,Tu çi dixwazi?" 
Min bi kenin got: 
,Ez u hewalen min bi he§tira li 

ser re ne, diçin Edene. Nane me 
qediya u em birçi ne." 

Pa§e, buka ciwan, be deng, çu 
odeya din u bi lez derket. Di desteki 
we de dozinek nane sele hebu u di 
deste din ji hindik rô.ne pez di nav 
cawaki spi peçabu. 

, W an ti§tan bigre u ji vir w en da 
hibe!" got jina ciwan, le bi dengeki 
miran i. 

Pi§tre min je re bi dilnizınİ got: 
,Buka delal, hedi li min mezeke, 

eger tu iro goste qeli, pir nane ji 
arde genim, run u penir nedi min, 
eze herim li nav gund li xezure te 
bigerim, wi cameri bibinim u ji wi re 

hibejim ku te, buka teze, li hİzura 
ruspiki be fedi tir kiri ye - say ke li 

A A " sere çıya ye ... 
Pi§ti gotinen minen mina siri 

gepe we yen qulot sor bun, ti§tek 
wek pijkoj kete her qirike u nikari 
gotinek beje. Ew çô. hundire ode u 
pİ§tİ çend duvikan der ket, turikeki 
spi tiji pertal u dezgeh di desten we 
dabu. Turik direje min kir u bi 
dengeki emirdar got: 

, Wi turiki bigre, le ji çaven min 
wenda hibe!" 

Min xwe nehi§and: 
,Buka ciwan, eze beri gihi§tke li 

hundire turik binerim, ka ji dile te 
de çi ji min u hewalen minen birçi 
qeti ye." 

Pa§e min deve turik ji hev kir, le 
ti§ten ku min hevi nekiribun di 
hundir de bun; go§te qeli, neziki deh 
dozina nane ji arde genim, mujen 
zer, hingiv, rô.n, penir ... Min turik da 
ser mile xwe u ji buka ciwan re got 
ku ma xwede niyaza we bihne cih u 
qet sere we nehe§e .. 

Wexta ez hatim cem hewale xwe 
yen ku li siya keren xwe razayi bun 
u wan turike mini tiji pergal ditin, 
§a§ u mat man: 

,Apo, mal xirap, te ew tİ§tan 
dizina yan ji na?" ew ji min pirsin u 
gotin, ,li vi gundi me qet tucaran ew 
ti§t neditiye! Go§te qele hele me li vi 
vir nasnekiriye." 

,Min ew pergala nediziye, le ez li 
tiraka bixer qelivime!" min ji wan re 
got. Pa§e hewale min keniyan u bi 
i§tiha xwarin, say ke wan deh rojan 
nan nexweribun. 

22.05.2000 
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MÜSLÜM YÜCE~iN 

"TUZ GÖLÜ KÜRTLERi" 
YAZISI ÜZERiNE 

B irnebun'un yayın hayatına 
başlamasının üzerinden üç yıl 
geçti. Bu üç yılda üç-be§ ki§iy

le ba§lanan İ§ bugün yüzleri bulan 
okuyucu, yazar ve maddi manevi 
anlamda destekleyici ile tutarlı bir 
biçimde sürüyor. Bu azınin elinden 
hiçbir §eyin kurtulamayacağının çok 
iyi bir kanıtı. Birnebun'a ve İç 
Anadolu Kürtlerine olan ilgi de 
maalesef yalnızca Kürt ve Kürtçe 
basınla sınırlı kaldı. 

Gelecekte Türkiye basını ve medya
sının da Türkiye'nin ba§kenti çev
resindeki bu yerli Kürt topluluğuna 
daha fazla ilgi göstereceğinden eminim. 

Dergi ı I. sayısını yayınladı. ı2. sa
yısı da bu yazımla elinize ula§mı§ 
olacak. Toplam ı 000 sayfa bilgi, belge 
sadece İç Anadolu Kürtleri üzerine. 

Kürt basınındaki sınırlı ilgiyi bu 
geçen yaz Özgür Bakı§'ta Müslüm 
Yücel'in 8 dizilik Türkçe "Tuz Gölü 
Kürtleri"yazısı bozdu. Müslüm Yücel'i 
zaman zaman §Ür ve edebiyat'la ilgili 
duyarlı, düzeyli yazılarından tanıyoruz. 

Kürt basınında bir ilki başlatmı§ ve 
önce bölgeyi ilçe ilçe gezerek 
tanımaya sonra yazmaya çalı§mı§tır. 
Eline ve ayağına sağlık iyi de yapmı§. 
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Daha öncede Deng dergisinde 
Orta Anadolu 'lu Çetin Taşçı tarafından 
kaleme alınan ve muhtelif defalar yine 
Özgür Politika ve diğer haftalık Kürt 
basınında bazı yazılar çıktı. 

Yazılarda göze çarpan §ey yüzey
sellik, ara§tırmadan, doğru kaynak
lara sormadan oturarak yazmak. 
Müslüm Yücel bu kolaycı geleneği 
bırakmı§ ama başka bir eksikliği var. 
O da dizilerinde a§ağıda noktalar 
halinde belirteceğim maddi hatalara 
dü§IDÜ§. Oysa bölgeyi gezmeden önce 
Birnebô.n'un tüm sayılarını bir gözden 
geçirseydi (bunu gezdikten sonra 
yazıyı yazmadan da yapabilirdi), 
bunlar olmazdı. Bu tür yazıların 
ileride kaynak gösterilebileceğini 
dü§Ündüğümüz için bu eksik ve yanlı§ 
bilgileri burada düzeltme gereğini 
duyuyoruz. Bunu ayrıca dizilerin 
yazarıyla da konu§tıık. Kendisinin bu 
yazıları bir kitapta toplama projesi 
olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle 
doğrulamalar daha da önem ta§ıyor. 
Umarım bundan sonra bölge ile ilgili 
daha çok yazılır ve yazılırken de ı 000 
sayfalık belge ve bilgi kaynağı 
Birnebun unutulmaz veya kasıtlı 
kasıtsız görmemezlikten gelinmez. 
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Unutmamalıyız ki yapılan §ey Kürt ve 
insanlık kültürüne bir katkıdır. 

Yazı dizisinde gördüğüm eksik ve 
yanlı§lıklar §Unlardır: 

• Mikaili, Milli, Rt1ta, Heciban, 
Baziki, Biliki, Nasira gibi a§iretler hiç 
amlınamı§. 

• Şexbizinlere diğer Kürtler §exzini, 
Şexzuni derler, Güney Kürdistan'da da 
Şexzeyııi denilir. Şeyhbızınlı daha çok 
Türkçe formudur. Biz bunu kabul 
etmek, yazmak durumunda değiliz. Bir 
kısmı §aiD bir kısmı da Hanefi'dirler. 

• Hayınana-Yenice'nin yerel Kürtçe 
adı Sindiran'dır, Gokgoz'da denir. 

• Şexzini'lerin Teriki (Siz Terxan 
yazmı§Sınız bu yanlıştır) ve Canbeglerle 
olan ili§kisi diğer Kürtlerle olan ili§kisi 
gibidir. Ne eksik ne fazla. Hatta 
Re§ilerle daha iyidir, diyebiliriz. 

• Polatlı Ankara'mn bir ilçesidir ve 
hiçbir zaman bir Kürt köyü olmadı. 
Türk-Yunan sava§ından sonra bir tren 
istasyonuyken ilçe ilan edildi 
(muhtemelen Kürt Haymana'nın 
tarihsel idari rolünü yoketmeye 
yönelik askeri-stratejik bir devlet 
kararı!!!). Kürtler yoğun olarak 
1960'tan sonra Polatlı'ya yerle§irler. 
Şimdiki Nüfusu 60000 civarındadır 
ve 22 köyü Kürt'tür (kaynak: 
Birnebfuı 1 ve 2. Sayılar). 

• "Ey Atkafalılar!" hitabı Necmettin 
Erbakan'a atfedilir (Atkafası, yeni 
ismiyle Ye§ilyurt Kulu'ya bağlı bir Kürt 
köyüdür). 

• "Atatürk babamın arkadaşıdır." 
diye Kürt Remzi'nin bir söZü yok. Bir 
türküsünde Atatürk'ün adı geçer. Kürt 
Remzi'yi halk Remziye Eli Kinno diye 

tanır ve Haymana Baziki (Tabura) 
lıdır. 1999'da bir trafik kazasında 
karanlık bir biçimde ölınü§tür. 

• Haymana'mn merkezinde Türk
Yunan sava§ına kadar çok sayıda yerli 
Ermeni ve Rum ya§ıyormu§. Bunların 
çoğu sava§tan hemen sonra devletçe 
topluca Haymana'mn a§ağısındaki bir 
değirmende kur§una dizilirler, pek azı 
kaçabilir (Kaynak: Mehe Yivı§i 
Mikaili). 

• Mikaili'ler Cumhuriyet öncesi 
Haymana, §imdi ise Polatlı'da 

yerle§iktirler. Merkez İnler köyüdür. 
Burada toplam 7 köy kendisini Mikaili 
diye adlandırır. Eski resmi tarihte İnli
Katrancı olarak geçer. Kürtler köye 
Mikaila derler. Zirki'lerle hısımlık 
mevcut ama kesinlikle Zirki değiller. 
Doğubeyazıt'tan gelıne tezi de kesin 
değil. Viran§ehir'den geldiklerini 
söylerler (Daha geni§ bilgi için 
Birnebfuı'un l. ve 2. sayılarına bakınız) 
Zirkiler ise Erzurum-Mu§'tan geldik
lerini söylerler. Zaten aralarında ağız 
farklılıkları da mevcuttur. 

• Kulu Kürtlerinin hala Kürtçe ko
nu§uyor olmalarını ağalara borçlu 
olduklan sözü abartılmı§ bir tespit. 
Ama belki daha doğru olam Türkçe 
konu§malarını Kürt siyasetçi ve 
devrimcilerine borçlu oldukları. 

• Konya-Kulu-Karacadağ {Xelika) 
belediyesi, BBP (Büyük Birlik Partisi, 
ırkçı-dinci Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
partisi) li değil, DBP'lidir. (Demokrasi 
ve Barı§ Partisi. Kürt partisi olarak 
bilinir. Özgürlükçü gelenekten gelir). 

Xeli Kuto olayı eskidir, yeni gibi 
anlatılmı§. 

• Bölge Kürtlerinde yoğun olarak 
görülen bo§anmalann temel nedeni, 
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Avrupa'lı kadınlarla yapılan paralı 

evlikliklerdir. Amaç oturum ve çalış
ma izni almaktır. Resınİ hoşanmalann 
büyük bir yüzdesi formalitedir. 

• Tavşançalı'da ı980'den sonra 
Kürtçe değil, T'ıirkçe daha yaygınlaşıyor. 

Simko'nun aşireti Şikaklar sunni, 
Sanz'daki Şakaklar alevidirler. 

• Gölyazı Kulu'ya değil Cihan
heyli'ye bağlıdır. 

• Yunak Canheglerinin, Oğuzlann 
Kavaşi boyundan gelme masalı 
Genelkurmayın Kürtlerin Türklüğünü 
ispat etmeye çalışan zorlama 
yayınlannda geçiyor. 

mda onun babası Satoye Keko ve aym 
köylü (Sinaye Şuşe-Yunak) Azize 
Osmen tarafından iyi bilinir ve hillftrla 
çalınırdı. Hepsi rahmetli oldular. 
Destan, Birnehun derginin ı. 

sayısında Osman Alahay'ın versiyonu 
ile yayınlandı. 

• Mengen Dağı değil, Kure Mengale 
yada çiyaye Mengale. 

• Dergistlikte kızla oğlamn karan
lıkta ve birbirlerinin yüzünü hiç 
görmedikleri de ahartma. Bu 
herkesin bildiği ve yaptığı evlilik 
öncesi bir gürüşme-tamşma hiçiınidir. 
Berdel ve qelind (başlık) tarihe 
kanştı. Sinsin (sing sing) ve tura da 
öyle. 

• İnlirli Ali Pehlivan değil, İnler 
(Mikaila'lı Elike Mertale). 

• Kuntuşağı değil Kütükuşağı 
(Cihanheyli'ye bağlı bir Kürt kasabası). 

• Çeltik'te (ilçe merkezi) Kürt yok 
gibidir. Kurucu heyleri, Köktenler 
Harput kökenli ve Canheyli olduklannı 
söylerler. Bu aile eskiden beri 
Mikaililerle hısmılık yapar. Ya eskiden 
Kürttüler Türkleştiler yada bu 
Canheyiller hikayesini tüm etraf köyleri 
Canhegli Kürtler olduğundan yarattılar. 
MHP'lilik, Türkçülükleri de ağır hasar. 

• Hese Çuçe'nin Bimehun'un ı I. 
sayısının kapağında resınİ mevcut. 

• Osman Alayhey değil, Osman 
Alahay (Curuki). Qamişe Qul desta-

• Heci Bulxirci (Bagirci), Mıstoye 
Tozo, Xele Deli Pepe. Öyle zenginden 
çalıp fakire veren eşkiyalar değil tam 
tersine halkta korku salmış koyun 
hırsızlandır. Benim çocukluğumda bize 
böyle anlatıldı. Bunları yüceltinenin bir 
anlamı yok. 

Xlzan Şilan, Acıla:rın Sokağı adlı romanın 
da İç Anadolu 'nun bozkırlarını, yaşam 
şeklini ve çoçukların hayat şartlarını konu 
etmiş. Özellikle çoçukların aile içinde; 
çoçuk, anne ve baba ilişkilerine romanında 
ağırlık vermiş. Birçoğıımuz, kendisini bu 
roman da görebilecek ve çoçukluğunu 
hatırlayacaktır. 

Xizan Şilan Yeniceobalıdır(Konya
Cihanbeyli). Bu Xizan 'm ilk roman kitabıdır. 

Acılann Sokağı, Stockholm 'de Medya 
Yayınevi tarafından basılmış. 

İsterne adresi: 
Medya Förlaget, 
Storvretsv. 60, 142 34 Skogas/Sweden 
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YÖRELERiMili TANlYALlM 

ÇELTiK KÜRTLERi<*l 
Muzaffer Özgür 

Çeltik, Konya İline bağlı bir ilçedir. İl 
merkezine 210 Km. uzaklıkta 

bulunan bu ilçenin topraklan Konya, 
Ankara, Afyon ve Eskişehir il 
sınırlarının kesiştiği bir yerde 
bulunur. Yakın zamana kadar Yunak 
ilçesine bağlı bir kasaba olan Çeltik, 
1990 yılında politik çıkarlar 

nedeniyle verilen sözler! sonucunda 
ilçe statüsüne kavuşmuştur. 

Çeltik'in ilçe olması nedeniyle 
idari olarak burada bulunan Kürtler 
bölündüler. Buradaki Kürtlerin 
tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapıları dergimizin ll. Sayısında 
tanıtılan Yunak Kürtleri bölümünde 
belirtilenlerle aynı özellikleri taşır. 
İlçe merkezinde bulunan bazı 
ailelerin Kürtlerle ilişkileri mevcuttur. 
Bu ailelerin köken olarak Kürt 
oldukları da zaman zaman dile 
getirilmektedir. Asimilasyon sonu
cunda Türkleştikleri ve özlerinden 
koptuklan, Kürt coğrafyasından göç 

ederek buraya yerleştikleri belirtilir. 
Kürt yerleşim birimleri genelde 
Yunak sınırında olanlardır. Küçük
hasan kasabasından başka 4 köyde de 
Kürtler yaşamaktadırlar. 

Canbeg aşireti mensubu olan 
Çeltik Kürtleri halen kendilerini 
Yunaklı olarak görürler. Kürt 
yerleşim birimlerinin toplam nüfusu 
lO 000 kadardır. Ençok asimilasyon 
politikalarından etkilenen Kürtler 
burada yaşayanlardır. Yörede genç 
kuşak günlük yaşamda Kürtçeyi çok 
az kullanırken, yaşlılar kendi 
aralarında kendi anadilleri ile 
konuşmaktadırlar. 

Yerleşim Birlınİ 

Küçükhasan (B) 
Büyükhasan 
İshakuşağı 
Adakasım 

Kaşören 

Aşlreti 

Canbeg 

(*)Bu yazı arşivimizdeki bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanmıştır. Yöre 
Kürtlerinden olan okuyucularımız yanlışlarımızı 1 eksikliklerimizi düzeltmek için bize 
yazabilirler. Ellerinde fotoğraf, harita, İstatistikler, tarihsel bilgiler, hikaye, atasözü, fıkra, deyim 
vs. bilgiler varsa bize gönderirlerse memnun oluruz. 
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Henek 

Cirane Min 

Li gônde Xelika ye jen yek hebu,je raApoye Fate Qire digotin. Apo 
i kftt bu, pozeki xweyi direj hebu. Apo pm bi aqil bu u pir yareni hez 
bu. Apo ft Hesen bire hev bun, Hesen mezine Apo bu. Her du bira 
bi hev ra eliherine pez. Li xermanan dohla Hesen bu. Zawe ecer 
Hesen li mal time, Apo bi sere xwe tene elihere pez. 

Zawe ecer du hefta li mal time. Ji du hefta bi şftnda teve min jftniye 
xwe raste eşand, ez bi şftnakim herim. Zawe ecer jinuye xwe ye 
raste di peçe, gire tide. Apo mestike ku zaweye ecer dil tuneye ku 
here pez. Apo ji nexwaze ku bi tene here pez. 

Apo dibihize ku Zawe ecer juniye xwe ye raste eşandiye, le ina 
nake. Apo, tewe li ba min, bire min dil tftneye bi min ra here pez. 

Wexta ku bi nivro Apo ji pez te, Zawe ecer hini ramedi, di ciya da 
ye. Apo bi dizki cile jinuyi zawe ecer i raste ji hev dike, ye çepe 
dipeçe, gire tide. 

Zawe ecer ji xewe ratewe, mestike ku Apo ji pez hatiye. Zawe bi 
juniye xweyi çepe digre, pe ra dinal, la xwe li nexaşi tene. 

Apo te w e wallahi nizarn bire min, li ba min ji duho jftniye te ye raste 
giredayi bu, juni te ye raste hatibu eşandi bu. 

Hesen , zawe ecer mestike ku Apo jftniye çepeyi peçandi, girerlay e. 

Zawe ecer edin ti ber xwe da dikene tewe, av hate bin min u vi bftke 
ra tewe, kere min bar ke, nane min, kftpe mini ave di tere ke, ez edin 
herimepez. 
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GEREKE HAViNE 
Ll KURDISTANA BAŞÜR 

.Ab;~ 

Li Swede di me ha 7 an de izna h eri 
direj destpedike, jera bere digotin 
"lndustri semester" yane di ve mehe 
de piraniya fabriken endustri u 
herwiha ciyen kar, yen heri mezin, ji 
bo tatile dihatin girtin. Her ciqas niha 
ji piraniya ciyen kar ji bo tatila 
havine, izine didin xebatkaren xwe ji, 
le wek bere bi tevayi ciyen karen xwe 
nagiren. Piraniya insanan di we mehe 
de izna xwe ya havine derhas dikin. 
lnsanen ku dixwazin ji germa havine 
istifade bikin u xwe bidin her roye, 
diçin derveyi Swede, ji her ku havina 
Swede pir germ nabe, zede baran 
dibare. Zaten biyaniyen ku li Swede 
diminin ji, di ve mehe de ji bo ziyareta 
meriv u xismen xwe, diçin welaten 
xwe. Wek biyani her insanek dixwaze 
pişti demeke vegere welate xwe, li cih 
u ware ku le zarokti u xortaniya xwe 
derbaskiriye bibine u bi birbine. Le, 
insane kurd, ku wek me li derveyi 
Kurdistane ji her sebeben siyasi 
diminin, nikarin wegerin cih u waren 
ku le mezin bune, bibinin. 

Min ji isal beri tatile bi se heftan 
biryara xwe da ku herim Kurdistana 
başur, erde ku hatiye azadkirin 
"Kurdistana Serbixwe" ku bi her 
awayi kurd bi xwe idara we dikin, 
bibinim u ew tişte ku di xeyala 
piraniya kurdan de bu, ku niha di 

pratike de heye, bi çaven xwe bibinim 
u bijim. Pişti ku min biryara xwe da, ez 
pe hesiyam ku Hesene Mete ji dixwaze 
here, min je ra telefon vekir; ku min 
biryar daye, ez de herim başüre 
Kurdistane, kefa xwe gelek ji ve bir
yara min re ani u me bi hev re haziriya 
xwe kir, ji bo çuyina Kurdistana Başfu. 
Hesene Mete, bi xwe kurde bakfu e u 
wek penabereki siyasi, pişti cunta 
leşkeriya l2e İlona l980i mecbur 
mabu derketibu derveyi welet u li 
Swede bi cih bibu. Pişti ku hat Swede, 
dest bi nivisandine kir u wek niviskare 
kurteçirok te naskirin. 

Di demeke wiha kurt de tene yek 
re ji bo me hebu, bo çuyina Kurdis
tana başur. Ew re ji, çuyina ji ser 
Suriye re bu. Me bi mesUle Hukumeta 
Herema Kurdistana Irake, ye li 
Swede, birez Taha Berwari re xeber 
da. Taha bi kefxweşi ji bo çuyina me çi 
pewist be kir u ji mesUle partiya xwe 
ye Şame re, ji bo ku me derbasi 
Kurdistana Başfu bikin qise kiribu. 

Em 25e meha 6an ji Swede bi 
teyara Macaristane, çun Budapeşte. 
Me li wir teyare guhirand u çun 
Şame. Di devdeva sibe ya 26e, saet 
3an de em gihiştin balafirgeha Şame. 
Ji balafire daketine re me hilma hewa 
germ a havine kişand. Ew zedeyi bist 
salan bu, ku min bi xwe germeka wiha 
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neditibu. Em bi otobusen balafirgehe 
h\rin her deri u em ketin dora 
kontrola pasaportan. Ev cara sifte bu 
ez diçum Suriye. Li ser çuyina Suriye 
ji agahdariyen min bir hindik bun. Le 
pasaporta Swede di deste min de bu 
qed xema min nebu, ji her ku ez gelek 
caran bi pasaporta Swede çubum 
welaten din, çi yen Ewrupa u çi ji yen 
din bin, ti problem ji min re 
dernediketibun. 

Em di dore de bun, min meze kir 
hinek paşta ten wegerandin bi taybeti 
ji, yen "serreş" ku piraniya wan ji 
kurden başur bun. Dive kaxizeke 
dagiren u hinek pere bidin u belısa 
vizeye dikirin. Me ji qet xwe li wan 
deran nedikir u min bi xwe xwe digot; 
em hemwelatiyen Swed in. Ma ji me 
re ew dagirtina kaxize u vize çi lazim 
e! Dora me nezik bibu, u hedi hedi 
tirseke bi me ji girti bu, tam di ve gave 
de min dit yek ji derve hat u bi 
polisan re xeber da u derbasi hundir 
bu, weke ku li hineka bigere li 
derudora xwe meze dikir, dema 
çaven wi li me ketin, bi erebi u ingilizi 
tiştin gotin u dura nave min u ye 
Hesene Mete bi aksane erebi hilda u 
me hinge zani ku ew kes, ji bo me 
hatiye. Ji xera Ehmed Huseyni ku 
xeber ji hevaleki xwe yei kurd ku li 
Şame dimine re şandibu; ku du 
hevalen wi ten u dive ew ji wan re 
alikar be. Ew kese ku hatibu benda 
me, em hin di dore de bün, pasaporten 
me li me stendin u bir da polis. Polis 
pasaporten me bi şunda dan me u 
gerek, em ji hinek kaxizan dagirin u 
pereyeke ji, ji bo vize bidin. Min itiraz 
kir. Ji her ku beri ku em li Swede 
derkevin, min ji bo vize pirs kiribu, li 
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gor agahdariyen ku min wergirtibun, 
ji hemwelatiyen Swede re vize pewist 
nedikir. Le, me edi fehm kir ku ew 
"serreşiya" me ye, ku pasaporta 
Swede li vir ti feyde ji me ra nake. Li 
welaten ku ez heta niha le geriyame, di 
normale de tu diçi pasaporta xwe 
didiye, ye polis normal li kompitore 
dixe u ku pewist be pirsna li te dike u 
tu derhas dibi. Le, li vir polis qet tişte 
ku wan alaka nake ji li te pirs dike. 
Tene dixwaze te eciz bike, daku tu 
pereyeke bidiye. Welhasil, me polise 
xwe fehm kir u her yeki ji me 20 dolar 
dan u biradere me, muamela me bi 
hesane bi peş xist u çenten me girtin, 
em beyi kontrolkirina gumrike 
derhas kirin. Zaten tirsa me ji çenten 
me bun, ji her ku me kiteben kurdi 
wek nimline hinek bi xwe re biribllın. 
Ger çenten me, bo kontrole vekirana 
de gelek problem ji me ra derxistana. 
Ji xera meriye Ehmed Huseyni em bi 
hesani derhas bun. De icar em gelek 
her xwe ketin, ku me çima zede 
kiteben kurdi bi xwe re neanin! 

Pişti ku em ji gumrike derketin, me 
dit ku hevale Ehmet Hüseyni ye kurd, 
Zerdeşt li salone, benda me ye. Me 
hinge fahm kir ku ye ku em 
derbaskirin, Zerdeşt şandibu. Me hev 
hembez kir weke ku me bere bi salan 
hevalti kiriye, germiyek di navbeyne 
me da peyda bu. Ez bawerim ev tişt ji 
qerektera kurda te. Du-se insanen kurd 
ku qet hevlidu neditine, li kijan aliye 
dine bin ferk nake, bi yek çare de mina 
du bira li hev germ dibin u 
danustendineka pir baş di navbeyna 
wan de çedibe! Gelo ew mileteki xwedi 
qerektereka wisa, çava dibe şere 
hevüdu dikin, carna ez fehm nakim. 
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Hevale Zerdeşt em birin li hotelaka 
bi nave Kerwan, li navça Şame, bi cih 
kirin. Ji her bajare Şame bi nav u deng 
bu, min pir meraq dikir da ev Şama 
çawa ye? Ji bo ve ji ez sibe zU rabllm, be 
ka binerim, ew çi bajar e? 

Dema min perde hilani u di 
pencera otele ra li derve meze kir, çi 
bibinim; her dere reş giredaye. Li ser 
her avahiye, li orta kuçan, li ser hemu 
ereba, ci yen şexsi bin u çi ji yen resmi 
bin, resmen Hafiz El-Esed u kure wi 
Beşar El-Esed u bi paçen reş ve hatibu 
raxistin!... Bel e, beri bi bist ro jan, 
seroke Suriye, Hafiz El-Esed wefat 
kiribu, ji bo wi seransere Suriye reş 
giredabun. Li gor edeten wan dive çil 
rojan reş bet giredan. Ere, min 
reşgiradana ji bo seroke wan fehm 
dikir, le hele, ew kure wi çima li her 
dere, be istisna li ser hemu ereba u 
avahiyan, weneyen Beşar El-Esed 
hebün. Ev ji li aliki, le ev naylonen reş 
çi bün? Di destpeke de min digot; qey 
ew ji ji bo reşgiredana Hafiz El-Esed 
in. Le piştre, em daketin nav bajer u li 
nav mehelan em geriyan me dit ku ev 
naylonen reş, xelk wek poşet bi kar 
tinin, piştre ku kare xwe pe xilas dibin 
davejin, hema li ku be, davejin! Ew 
sistema çope li wi bajari tunebu. Ew 
bajare Şame ku hewqes bi nav u deng 
bu, di nav qilere u reşahiye de wek 
bajareki werane xuya dikir. 

We roje pişti nivro em çün biroya 
PDK ya Şame. Biro pirani wek 
Konsolosxana Hukumeta Herema 
Kurdistana lrake, kar dikir. Le, be 
lewhe bu! Li biro kemi deh kesan li 
oda mevana de runişti bun. Hinek ji 
wan, weke me, hin nu hatibun, de 
biçfina Kurdistana başfu u hinek ji de 

wegeriyana. Hemu ji kurden başur, 
yen ku li welaten Ewrupa u Amerika 
diman, bün. Hem ji bo çuyina Kurilis
tane u hem ji ji bo vegere, dive hinek 
muamele li gel muxabereta Suriye bet 
kirin. Biro di wi wari de ji bo hemwela
tiyen xwe bi "Dewleta Suriye" re 
xuyaye peymanek çekiriye, ji bo ku ji 
Suriye re derhas bibin. 

Heta ku dor hat me gelek wext 
derhas bu. Her çiqas pir insan tinebün 
ji, le disan ji kare biroye hedi 
dimeşiya. Sistema wan ya kar gelek 
klasik bu. Li ser masa memure biro 
du dosyen reş u komputurek hebu. 
Dema te nave xwe digot, wi peçiya 
xwe bi leven xwe şil dikir u pel bi pel 
li nave te digeriya. Wi komputur qet 
bi kar nediani. Di ve navbere da 
telefonek ji ku ji ra dihat, dosya xwe 
dida aliki u hersİva telefone ji dida. 
Dema kurd di telefone de qise dikin, 
de hedi hun bi xwe bifikirin, ciqas 
solılıeta wan direj dibe. Eloo .... , 
Eeeee... Tu yi .. .. .. .. Wey ser seri .. . 

Ç ~? ~ ~ ~ ser çawan. awa yı . ..... zaro u zeç u 
xizan çawa nin ? . ... Ma hun xweş bin. 
Eeeee weke din..... Wellhasil 
berdewam dike, direj dibe u diçe ... 

Pişti telefone memure me cardin 
dosya reş dida her xwe u pirs dikir u 
digot; te got nave diya te çi bU? Yan ji 
nave bave te çi bU? ü disa dest pedikir, 
pel bi pel li nave te, yan ji nave de, yan 
have te digeriya. Dema nedidit, de 
bigota; ma wexta nave Eşe u Fateyan 
ji Hesen an ji Ehmed hebe ma hun 
çima naven din le dikin lo ... ! 

Bele, em direj nekin, memure 
biroya PDKe bi rasti insaneki kurd yi 
rllken u dilsoz bu. Dema naskir ku em 
kurden bakur in u ji bo serlerlana 
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Bi ev ara 27 e me ha 
7 an em hi otohuse hi 
reketin ho cuyina haja
re Qamişliye. Sa et 7 e 
sihe em gihiştin Qamiş
liye. Otohus li nav hajer, 
li her henzinxaneyeke 
sekini. Em hin li oto
lıuse daneketihun, xuya 
bu şoforen teksiya em li 
hev par ji kirihun. Di 
nav teksiciyan de qiru
harek destpekir u ji hev 
re digotin; . . . na... na 
. . . ev meriven min in. 
Yeki din ji aliyeke din ve 
digot; na weleh yen 
min in .... Her wiha hi 
ser hevudu re dikirin 
qiruhar. Min u Hesen, 
me tiştek fehm nekir; 
me hi xwe-xwe digot; 
qey binek şandine 

heviya me u ji her ve 
yeke ji em pir pasiv 

Gora Bedirxaniyan: Bedirxan Bcg, Ccladct Bcg O Rcwşcn Xan man, u ye di nav şoferan 

erde "azadkiri" terin haşure Kurdis
tane hi dilucan alikariya me kir u 
kaxizen ku pewist hun amede kirin u 
xehera hatina me gihand Qamişliye. 

W e roje her hi evare re Zerdeşt em 
birin mehela Kurda ku zaten neze 
ciye hiro bu. Ji we mehele re digotin 
"Taxa Kurdan". Goristana we mehele 
de gelek Kurden hi navftdeng hatihftn 
defin kirin. Mezele malhata Bedir
xaniya ji li vir bu. Em çun ser gora 
Celadet Bedirxan. mezele wan hi 
awahiyek hedev hatiye çekirin. Li ser 
hatihu nivisandin, ku ev ji aliye 
Hemide Heci Derweş u Kemal Burkay 
ve hatiye çekirin. 
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de beri çavvekiri, weke ku em 
mevanen wi bin, çenten me girtin u 
avetin ereha xwe u em ji li du wi çftn 
u ketin ereha wi. Me dit ku teksiciye 
me, ne ew kese ku me digot qey hatiye 
heviya me ye. Me je pirsi; ka kesi ew 
şandiye heviya me an na? Teksiciye 
me he hersiv ma u piştre ji me ra got: 
Ma lıUn nizanin hiın de herin kudere? 
Em de hiçftna ha Ferhad Çelebi. Me je 
ra go: Em mevanen Ferhad Çelebi ne. 
Le em navni§ana Ferhad nizanin, ku 
ew de bihata heviya me, me ji wisa pe 
zani ku wi tu şandiye heviya me. 
Biradere me yi şofer hedi ji xwe 
şermoki bu u ti pewistiya ku em je 
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hers bikevin ji nema. Xuya bu ku 
otobusa me hema li paş mala Ferhat 
sekinibu. Her ciqas şofere me pe 
zanibu ji, dixwest ji xwe re hinek pere 
peydake u em hineki din di derudora 
mala Ferhad re gerandin. 

Ferhad Çelebi ji nase Ehmet 
Huseyni bu u li Qamişliye dimine. 
Kurdeki dilsoz u welatparez e. Ew ji di 
nav kare çapemeniya kurdi ya Suriye 
de te naskirin u di gelek karen kulturi 
u huneri de aktiv kar dike. Li mala 
Ferhad, me ji Kone Reş re telefon kir. 
Kone Reş bi hatine me re kefxwaş bU, 
pişti niv saeteke ew ji hat mala Ferhad. 
W e sibe me bi h ev re taşte li mala 
Ferhad Çelebi xwar. Pişti sohbeteka 
kurdiyane me plana xwe ya we roje kir. 
Dive beri hertişti em biçuna meqera 
(biroya) PDK-Irake. Kone Reş em birin 
biro. Ji bo derbasbuyina Kurdistana 
başfu dive hinek muamele li Qamişliye 
ji ben kirin. Ew muamelana ji bi reya 
biroya PDK-Irake ve tene meşandin. 
Biroya Hukumeta Herema Kurdistana 
lrake (PDK-Irak) ya li Qamişliye bi 
rasti weke konsolosxaneyeke hatiye 
avakirin. Biro hem wek avahiya xeni ve 
u hem ji organizekirin u birevebirina 
xwe ve bi rekupek bu. Dema em cun 
hundir, di salona sekinandine de 
insanen ku de derbasi Kurdistana 
başfu bin li dore bftn. Di oda sifte de 
sekreterek runiştibu, ewraken te 
dipirsin u piştre muamela te dikir dore. 
Me ewraken xwe li gel du resman u 
pasaporta xwe teslim kir. Di we navbere 
de h eta do ra te te, ku wext didit, ji te ra 
sohbet ji dikir. Xorteki ruken u nerm 
xuya dikir. Kone Reş ji nasdikir. Ji 
rewşa siyasi ya kurden Suriye ji 
xeberdar bu. Wi dizani, kijan insan bi 

kijan partiye re giredayi ye. Dema di 
sohbete me de hinek nav derhas dibftn, 
hema digot; ez nnsdikim, Jeları kes e ii 
bi felan heza kurd re kar dike. Pişti 
demeka kurt dora me ji hat, dive em 
derbashuna ha mesule biroye. Dema 
em çftn hundir ha mesUl, me dit ku di 
hundir de se-çar insanen zikgir li gel 
mesUl weke ku di odeyaka gundeki de 
rUniştibin, nig li xwe herdane u li ser 
mobilyeyen xweşik runiştine u sohbet 
dikin. MesUl be ku li ruye me bindire, 
deste xwe direj kir u bi awayeki nexweş 
ewraken me girtin. Ev tişte ku di 
destpeke de di sere me de çebibu u me 
dit ku ev der pir resmi u bi rekUpek e, 
icar li ha mesUl tam terse we bu. 

Roja din saat 12an dive ew kesen 
ku de derbasi başfue Kurdistane bibin 
li her avahiya Muxabereta Suriye ya li 
Qamişliye bin, be ka naven wan hatiye 
anna. 

Di ve navbere de wexta me hebu 
ku em hineki bajaren başure biçuk ji 
bibinin. Pişti nivro ez, Hesen, Kone 
Reş, Ihrahim Mahmud u Ferhad 
Çelebi, bi ereba Ferhad cun Amude. 
Di re de me çend gund u gir ji ziyaret 
kirin. Dema meri ji Qamişliye diçe 
Amude u Dirhisiye li keleka sinore 
Tirkiye re re tere u meriv bajare 
Merdine u gunden li der u dora 
Merdine pir bi hesani dibine. Kone 
Reş di erebe de bi deste xwe hinek 
gunden ji aliye Tirkiye nişan dikir u 
digot ev gunde hane, gunde pismamen 
min e. Dema me him ev gotina dibihist 
u hem ji bi çaven xwe ew tele sinor u 
eskeren tirka didit, agir bi kezeba me 
diket. Insanek emre wi 50i sali ye, qet 
neçuye u nikare here wi aliye sinor u 
pismamen xwe bibine. Dema meriv 
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Li Gire Mozan avahı)'§n binderd. Ji aliy§ arkcolog§n aıııeıfkf ve di destp§ka sal& 90 i Jıııtiye kolandin. 

dibine ku welatek çawa be riza wi 
mileti hatiye perçe kirin u encaına we 
dibine, bi rasti dile meriv die§e u 
meriv dibine ku ev sinor ne tebii ye. 

Li ser reya me, girek nezi Amude 
hebu, ku bi beri çar salan li vi giri 
arkeologen ameriki Iekolinen erde 
kiribun u li gor gotina hevalen ku bi 
me ra hatibun; li vir avahiyen binderd 
ditibun ku heta niha avahiyen ku ji 
bind erde de hatine ditin, kewtirin 
avahi buye. Digotin dema ku li vi giri 
lekolin dikirin nedihi§tİn ku ti 
insanek neziki vi giri hibe. Heta niha 
ji insanen we dere hin ji ha§ pe 
nizanİn bi gelo ka li vir bi rasti çi 
hatiye ditin u awahiyen ku ji binerde 
de hatine ditin li gor Iekolineren 
arkeologe ew avahi ye kijan mileti ne, 
ne diyar e. Tene tİ§tek ku xelke ve 
mintiqe pe dizane ew e; ku ti§te ku di 
rojnameyan de hatiye nivisin e. Li vi 
giri xaniki nu ji aliye Dewleta 
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Amerikaye ve hatiye çekirin, di vi 
xaniye nu u modern de arkeologan 
hem lekolinen xwe kirine u hem ji li 
vir mane. Niha ji di vi xani de parezker 
(hekçiyen) vi giri di vi xani de diminin 
u gir di kontrola wan de ye. Niha ciye 
ku hatiye kolandin bi naylonan ji nu 
ve ser por kirine, meriv tene hinek 
diwaren we dibine. TI§tek te xuya kirin 
ew e ku diwaren van awahiyan bi 
kerpica hatine çekirin u bi her in. Ji 
her ku sere van hatiye por kirin meriv 
nikare ha§ bibine. Me li vir, be izina 
bekçiyan çend wene ji ki§andin. 

Bajare Amude di nav kurden me 
yen ku li Ewrupa ne, bi nav u deng e. 
Ji her ku gelek hevalen me yen §air, 
niviskar, dengbej u hunermend ji 
Amude ne. Di literatura kurdi ya nu 
de nave Amude u çeme Amude, toza 
Amude pir derhas dibe. ji her ve yeke 
ji me pir dixwest em herin wi bajare 
Kurdistana ba§ure biçuk bibinin. 
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Dema em hatin Anıilde 
çaven me li çeme we 
bun, me dit, çem miçi
kiye, ji her ku va se-çar 
sal in, ku li başure 
biçuk, baran nabarin. 
Li kolanan xelk li her 
deriya rftniştibftn, zarok 
qor bi qor di nav kola
nan de digeriyan, hine
ken wan pexas bun u 
hineken van cigare di 
deve van de bu. Meriv ji 
rftnişkandina wan fehm 
dikir ku pir be hevi 
bun. Jiyana wan hemu 
giredaye çandiniye ye. 
Dema baran ji nebare 
rewşa wan ya abori, ji 
bini ve tek diçe. Tiştek 
me dit, be heviti, toz u 
gemar, naylonen reş, u 
disa weneyen Hafiz El
Esed u kure wi Beşar 
El-Esed u paçen reş 
bun. Em hineki li nav 
bajare Anıilde geriyan, 

em çun ser Gire Şeremola ku niha 
wek ciye çope te bikaranin. Em 
bilkişyan jore Gir u me li jor li hemu 
bajare Anıilde mezekir. Bi rasti wek 
bajar bi plan hatiye avakirin, di wexta 
fransiyan de plana bajer hatiye 
çekirin. Le niha hezar cari mixabin 
ew bajar di nav gindugemare de be 
xwedi maye! Berbi eware ve em çun 
ciye sinema Anıilde ku di sala l960i 
de şewitibu. Di ve şewate de 283 
ciwanen kurd ku hemu ji telebe bun 
jiyana xwe winda kiribun. Niha li vi 
ciye sinerne monomentek (heykelek) 

Zaroken Am ade, li bcr Gire Şeremola 

ji bo biranina ciwanen kurd ku te de 
hatin şewitandin hatiye cekirin. Hewşa 
sinemaye di ve germa havine de ciyeki 
henik u hişinahi bu. Kalemereki ku 
temene wi 70-80 sali xuya dikir, li ciye 
sinerneye bu. Dema em ketin hundire 
bexçe, xerhatina me kir u bi dil u can 
ew cih nişane me da u dô.ra bireke li 
her deriye hewşe bu nişane me kir u 
got; du xorten min di ve bire de mir 
in. Bi we gotina xwe re kelgiri bu u me 
ji nexwest eşa vi careke din teze bikin 
u me xatire xwe ji xwest u ji wir bi dô.r 
ketin. Hewalen ku ji me ra hatin, 
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Sinema AınOde ku di sala 1960f de şewittbO. 
Ev heykel ji bo btramna wan hatiye çCldrin 

gotin; ew kal her roj te bexçe av dide 
u paqij dike u heta evare li her vi 
baxçeyi dimine. Ciye Amude ye heri 
paqij u bi rek u pek tene ew der bu. 

Di ve havine de pir insan ji her 
germe wefat kiribftn. Dema li ve dere 
yek dimire ji bo şine çadira li derve 
vedikin u xelk diçe sersaxiye. Di nav 
van kesen ku çftbftn rehmete yek ji wan 
have Fewaz Husen bu. Fawaz Husen ji 
her ku hevale me bu u li Stockholme 
dima, dive em biçftna taziya wan. Pişti 
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ku me bira u dayika 
Fawaz dit bişunde em 
ketin re ji bo herin 
Dirbisiye. 

Li Dirbisiye, em li 
mala niviskar Ciwane 
Abdal li gel çend nivis
kar, helbestvan huner
menden xort civiyan. 
Pişti hevftdu nasandine 
wek her gav dest bi 
solılıeta rewşa nivisan
dina kurdi u diyaloga di 
navbera kurden li 
derve u yen li welet hat 
kirin. Kurden başure 
biçuk bi rasti hinek gili 
u gazinen xwe dikirin. 
Bi a min di we mesele 
de hinek heqe wan ji 
hebu. Wek te zanin di 
her dema serhildanen 
ku çi li bakur u çi ji li 
başur bune, şoreşgeren 
wan bihna xwe li başftre 
biçuk dane. Xelke ve 
dere deriye malen xwe 
ji giştka ra vekirine. 
Hin niha ji meriv ve 
germiye dibine. 

Roja 28e em çun muxaberete be 
ka nave me ji bo derbashuna başure 
welet derketiya an na. Saet l2an de 
yen ku de derbashuna hemu li her 
deriye muxaberete sekinibftm. Bi qasi 
niv saeteke bi şftn de berpirsek hat bi 
erebi got ku nave hernuya hatiye, 
dive hemu sibe herin sinor, her ave u 
derbash in. 

w e roje pişti nivro em ÇUn li çe nd 
ciyen din ku dive me bitida ziyereten 
xwe kirin u di ve navbere de em çftn 
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Gora Cigerxwin, dİ bexçe mala Cigerxwfn de hatiye çekirin. 

mala Mihemed Şexo, sersaxiya van ji 
her ku biraye Mihemed Şexo li 
Alınanyaye wefak kiribu, hin cenaze 
wi ji nehatibu. Dure me mala 
C'ıgerxwin ji ziyaret kir, ji her ku gora 
Cigerxwin di bexçe mala Cigerxwin de 
hatiye çekirin. 

Evara 28e em li gel çend hevalan 
li derveyi bajare Qamişliye li 
xwaringehaka ku nu hatiye çekirin, 
wek mevanen Ziwar Haco, li gor 
tradisyona Mala Haco xwarinek li gel 
çend dost u hevalan xwar. Deste me ji 
kurden we dere nedibu, le ji her ku 
em reviyen Kurdistana başur bun, 
dive roja dine em biçdna ser ave ji bo 
derbasi erde azadkiri bibin. 

29e meha 6an bi dane sibe re, em 
bi minibuseke çdn ser av e. w e roje 80 
kes de derbasbuya. Bi minibusa me ra 
çend minibusen din ji tije malbaten bi 
zarok u zeç hatibdn. Di re de xorteki 
20 sali, dabanceyek ciplak di her zike 

wi de, minibusa me da sekinandin u bi 
me ra heta ser ave hat. Ew xort ji 
muxaberete bu. Di re de xwest bi me 
re qise bike, le dema meze kir ku em 
tene bi kurdi je re xeber didin, wi ji bi 
kurdi çend tişt ji me pirsin u dftre bi 
şofere minibuse re solılıeta xwe 
berdewam kir. Li her ave holikek be 
deri hebu. Di hundire ve bolike de 
tene mase u sandelyek hebu. Yen ku 
de ew roj derbashdna hemu li her ve 
bolike sekinibdn. Ji jore ve bolike bi 
qasi 50-60 metreyi dur xaniyeki 
mezin ji hebu. Li wir insanen 
muxaberete diman. Di ve germa 
havine ku 40-45 derece bu, ew 
kurden ku de derbashdna bi saetan li 
her we germe, li benda memureki 
ereb sekinibun, daku ew nave wan 
bixwine u piştre derhas bibin. 

Pişti demeke direj memur hat, ket 
bolike u dest bi xwendina nava kir. 
Yekuyek nav dihatin xwendin. Ew 
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Xarı"ta 

Kurdistana 

BaşOr, erde ku 

hatiye azadkirin. 

Parçe ku sipl 

xuya dikedi bin 

kontrola KDPe 

de ye. 

DerOdoren 

Suleymanlye ji, 

di bin kontrola 

YEKi7i ye de ye. 

proses ji bi qasi 2 saetan kişand. Di 

dawi de nave Hesene Mete ji hat 

xwendin u nave min nehat xwendin. 

Dema min pirs kir u got; nave min 

nehat xwendin, ku ez u Hesene Mete 

bi hev re hatine u nave me herduya ji 

dive hebuya. Memur qet tenezul ji 

nekir ku cereke din ji deftera xwe 

mezeke. Ji me ra got yen ku nave xwe 

nebatiye vir, nikare derbasbe u dive 

paşte here Qamişliye u muamela xwe 

li gel muxaberete bike. Ez mecbur 

mam paşde vegerim Qamişliye. Şofere 

minibusa ku em pe hatibun ji kurd bu, 

xorteki delal u zirnan xweş bu. Ji sinor 

h eta ci ye muxaberete I 00 km hebu. 

Di we germe de ez careke din paş

de wegerim u hatim ciye muxaberete. 

Şofere min ji, ji min re tercumani 

dikir. Ciye ku muxaberet le bU, ciyeki 

eskeriye bu. Di odeyek biçük de disa 

xorteki 20 sali u di her wi de ji 

debanceyek tazi u li ser masa wi ji, 

defterek ji eyne deftere memure li 

sinor, hebu. Dema em ketin hundir 
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weke ku li benda me be, xwe ji şer 

firotine re hazİr kiribu. Dema min 

nave xwe ji re got, weke ku nave min 

nasbike, çi deftera xwe vekir u bi hers 

got: Nave te va ye li vir heye, tu çima 
paşte hatiyi? Ji me re got; hineki li vir 
hisekinin ez dive ji hundir pirs bikim. 
Dema wisa got, ez hineki ketim şike, 

be gelo dikare çi be! Şofer got: Tu qet 
denge xwe meke, ewana zaten wisa 
dikin, ku em bi wan re munaqeşe 
kevin kare me çenakin. Li hember 
kurda hertim wisa dikin. Me hedi 

mesele fehm kiribu u me gelek ji xwe 

bawer u sakin bersiva wi dida. Te digot 

qey me sucek kiriye, her ew memu

ren muzirtüj u bi hers bun. Ji bo ku 

hineki rewşe nerm bikim, min go; 

xorte delal, em sibe da ne, li re ne, 
avek te ya sar heye? Xort hineki 

sakin bu u şuna ave nişane me da u 

em derketin der ji bo av vexwarine. 

Heta hine ew ji çu, bi mezinen xwe 

re deng kir u paşte bi zerfeke 

muhirkiri hat. Zerf da min u got; we 
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Çeme Dicle, li ser ve ave re,ji Suriye re derbasi KurdistanaBaşiir dibin. 

zerfe veneke u bide memure li ser Li her baxçeye gumrike, li ser 

sinor. Nave te ji di lista ku me şandibU lewheyeka mezin, bi kurdi ii ingilizi; 

vir de hebU. Yalleh here wir! Me disa ji JVelcom to Kurdistan 1 Tu bi xer hatiyi 

spasiya xwe ji re got ii em careke din Kurdistane hatibii nivisandin. Xaniyen 

bi re ketin. Heta em hatin ser sinor gumrike nii hatibiin avakirin ii bi 

saete pişti nivro sise ditin. Ji bo ku ez rekiipek xuya dikirin. Ji her ku ji 

bikaribim derhashim niv saetek derveyi min kes nemabii, memiiren li 

mabii. Min zerf da memiire di holika gumrike ez birim hundir ii xerhatina 

her av e de, wi ji zerf ve kir ii hema min kirin. Min pirsa hevale xwe, Hesene 

nave min di lista xwe de dit be ku ji Mete kir. Wan mesela min bihistibiin ii 

min leborine bixwaze, kaxizek sipi ye Hesen ji du saeta li benda min sekinibii 

biçiik, bi qelemeka sor, cizixek kişand ii bi beri min bi penc dekika vir 

ii da min. Ez di dekika dawi de derketibii. Beri ku dest bi muamela min 

giheştim kayixa ku min di ser ave re ya gumrike ii hatina Kurdistane bikin, 

derbaske aliye din. Edi tirs li ser min ez dawere xwarine kirim. Xwarina van ji 

nemabii. Ez wek zarokeki, dilşa biin. zaten hazir bii, wan ji de dest bi xwarina 

edi min re ya ku derbasi ser axa xwe bikirana. Xwarina wan bamye, zad 

azadkiri bibim, li her xwe didit. Dema ii goşte kelandi bii. Ez ji bi rasti 

ez derbasi aliye Kurdistana baştir biin, westiyabiin ii hem ti ii hem ji birçi biim. 

teksiyek li keleka çem sekinibii, şofere Di jiyana min de cara yekem bii, ku li 

teksiye valizen min li teksiye kirin ii gumrikeke, bi personele vir re, di oda 

em hatin her deriye gumrika mudire gumrike de, hem ji li ser axa 

"Kurdistana Azad". Kurdistane bi personele gumrika 
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Heykefe Elımede Xane li Dihoke. 

Kurdistane re, min de xwarin bixwara. 
Dema ez li ser mobilye runiştim u 
xwarin anin her min, ji dilşahiye re ez 
terbftn. Min çend kevçi xwarin, piştre 
min nikaribu berdewamkim, herciqas 
ez birçi ji bftm. 

Pişti sohbeteke kurt, muamela min a 
kaxiza kirin u mekbftzek u kaxizek ji bo 
"viza Kurdistane" ji dan min u 
memftrek bi min re heta ha ciye teksiya 
hat Teksiya ku li dore bU, ez le kirim u 
ji teksici re got: Mevarıe me bibe Düwke, 
ba Füulik Sulav. Ji min re ji got; heqe 
teksiye 200 dinar e, zede mediye. 

Em bi re ketin. Teksiçi xerhatina 
min kir u kasetek kir teyipa teksiye u di 
termosa xwe ya cemede de avek sar da 
min. Piştre denge teyipa xwe bilind kir. 
Kaseta wi kilamen bi zimane tirki bftn. 
Ez hineki be deng mam, min li 
derudora xwe, li erde Kurdistana 
azadkiri temaşe dikir u gelek bi kef 
bun. Min hin li gor dile xwe, ter li 
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derudora xwe meze nekir, ev kaseta bi 
zimane tirki kefa min revand. Min ji 
şofere teksiye pirs kir; ka ev turkmen e 
an na, wi ji got; na, ne xer ez kurmanc 
im u ji Dihoke me. Min go; baş e tu 
zimane tirki dizani? Bersiv da go; na, 
ez tirki nizanim. Şofer yeki kal bu, min 
je ra go, baş e apo, tu çima kaseta tirki 
guhdari diki, ma yen kurdi tunene? 
Got; hene, min ji bo te kaseta tirki da 
ser. Min je re got: Spas, hebe tu yeke 
kurdt bide ser ji bo min baştir e, neku ez 
ji muzika tirki hez nakim. Şofer fehm 
kir, ku ez ji derweyi welet ji Ewrupa 
tem, hema kaset guhart u destpekir u 
got: Hiln li derve, wan welaten Ewropa 
u Amerika re biben, ma me ji dewletek 
dive. Hiln li wir azad in, dive hUn pir 
kar bikin. Ma cima welateki me ji 
tunebe u em nebin xwedt lıukumetek? 

Min go; apo kurden derwe wek tu 
dibe, kar dikin, le dema kurd li ser 
axa xwe, yek nebin feyde nake. DUre 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kitcbxaııa Mala Bedirxaniyaıı li Dihokc 

min je ra got; Jiı ye, erde we azad
kiriye. Hukumeta we ya Herema 
Kurdistane ji heye. Kurden Tırkiye he 
nasnama wan ne qebulkirin. Dema 
min ev gotinen xwe gotin, şofere kal 
be deng ma u min ji guhe xwe hineki 
da ser muzika kurdi u li derudora 
xwe, ji çiyayen Kurdistane temaşe kir. 

Dema em neziki Dihoke bUn, teksici 
got; qey tu ye bexşi§eke bide min? Min 
je ra got; baş e, le ez de li kupere xwe 
bikim dinar? Hema li ser re, em li her 
dukaneke sekinin u min I 00 dolar da 
dukanci. Dema dukanci dinar dan min, 
du kulte pere kirin du poşeten naylonen 
reş. Hemu serhev 1850 dinar bu. Wek 
valutaye Herema Kurdistane, tene penç 
u deh dinaren lrake, yen esli hatine 
qebulkirin. Ji her we ji, dema tu 100 
doleri, diki dinar, dibe kulteyek pere. 
Min heqe teksiye u bexşiş da şofere kal 
u wi ji ez birim "Findik Sulav" yane 
otela Sulav. Min ji enformesiyona otele 

pirs kir, ka gelo hevale min hatibu vir an 
na? Wan got; hin nehatiye, fermo, rtlnin 
hineki bina xwe derenin. Ez li salona 
otele hineki n1niştim. Heta ku min avek 
sar vexwar, min dit, Hesene Mete bi 
şofere teksiya xwe ve ketin hundir. 
Dema çaven Hesen bi min ketin, hema 
hat, me hevftdu hembez kir, weke ku 
me bi salan hevftdu neditibe. 

Hesen edi bi kef bu, ji her ku dema 
ez li sinor paşte vegerandim, dile 
Hesen pir eşiyabu. Bi rasti, heviya min 
ji di destpeke de bir nemabu. Ji her, li 
Suriye, dema meriv wan xorten 
muxaberate dibine, ti baweriya meriv 
ji wi welati naye. Tu bihna dewleteki ji 
wir naye. Hinek em li Qamişliye bun, 
digotin; hinek ji Hollandaye weke me 
hatine, nikaribune derbasbin. Ji her 
we ji, hinek tirs li ser me ji hebu. 

Me li otela Sulav, odeyek ji xwe re 
veqetand. Karmenden vir valizen me 
girtin u em birin oda ku erne le 
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Kitebxana Mala Bedirxaniyan, beşazarokan 

bimana. Otelek çar sterki u paqij bu. 
Di oda me de elkondisyon u 
televisyon ji hehu. Me hema duşek girt 
u me xwest herin nav hajer, bineki li 
Dihoke bigerin. Dema em derketin 
der, bineki hi re da çun, me nikaribu 
bigeryana, heme xuye da ser me u em 
paşte hatin otele. Dihok di ve germa 
havine de dikeliya. 

Min ji Muayed Tayip re telefon 
wekir ku ez u Hesene Mete li otela 
Sulav in. Muayed bi xwe kurde Diho
ke ye u here ew ji weke me li Swede 
dima, me hevll.du li Swede nasdikir. 
Beri ku em ji Swed derkevin, min je re 
narneyeka elektroniki (e-mail) 
şandibu ku em de werin Kurdistane. 
Muayed li Dihoke, li Televizyona 
Kurdistane ya satelit de wek mesule 
televizyone kar dikir. Bi hatina me ra 
gelek kefxweş bu. Hema erebeyek 
şand u em çll.n meqama wi ya televiz
yone. Heta em hatin ciye televizyone, 
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em di xuye de bun av. Oda Muayed ji 
her mesw bu, çi pir xweşik çekiribll.n, 
elkonduksiyona xwe ji baş kar dikir. 
We roje heta nive şeve em bi hev re 
bll.n. Muayed, biranin u serpehatiyen 
xwe yen Stockholme bi zirnaneki şirin, 
xweş ji me ra qal dikir. Em li baxçe 
mamosten universita Dihoke li derve 
runiştibun, xwarin, vexwarin u 
sohheta me ji pir xweş bu. Min ji 
Muayed pirs kir u got: Muayed, dema 
tu li Stocklwlnıe bUyi, qet dilıat bira te, 
ku rojek ji rojan tu de li Dilwke wek 
berpirse Televizyona Kurdi ya satelit 
kar biki u hevalen te de Stockholm 
rekevin werin ji bo serledana 
Kurdistana Azad u wek niha di bexçe 
universite de hun de bi hev re 
şevborineM bikin? Bersiv da u got: Na, 
min nikaribu heyal ji bikira u ew 
axmaxe Seddam nebuya, ez bawer 
nakim ku me ew rojana ji biditana. 
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Mazi Super Market 

Sohheta me direj kir, carearan em alikariya PDK-Irake ev kare ku nivçe 
ji biraninan diçun ser mesele siyasi u mabu, ternam kiribun u niha li gor 
carearan ji solılıeta me dihat ser standarten otelen Şeraton yen 
edebiyata kurdi. Muayed Tayip wek welaten Ewrope, kar dike. 
şair tet naskirin. Dema li Stockholme Li Dihoke rewşa xelke baş xuya 
dima, gelek xweş şiir dixwendin. Di dikir, herkes bi awaki li ser kare xwe bu. 
nav şiir nuseren nu de, yek ji wan en Li her aliki ve binayen nu dihatin 
ku serkefti ye. Min je pirsi, ka gelo ew avakirin. Gelek dukanen nu ji hatibün 

niha ji şiira dinivisine an na? Got: Ere, çekirin. Bi nave Mazi Super Market 

dinivisinim. Gelek bilyer li vir bune ku ciyeki pir modem ku li gor pivanen 
tesir li min kirine. Le ez wan niha marketen li Ewrupa henin, vebibu. Di 
nikarim belavkim. Muayed pirsen me we markete de her tişt hebu. Ji 
yen li ser rewşa abori, siyasi u idari de cilllberga bigre, heta xwarin u vexwarin, 
ji qase ku karibe bersivand. leyistoken zaroka u envayi tişt li vir 

Roja din, ji her li otela Sulav .ih peyda dibu. Servisa wan, pir baş u 
tunebu, em çun li otela ]iyan bi cih modem bu. Bi rasti beri ku ez herim, 
bun. Ew otel ya heri nu bu. Ji re min bawer nedikir ku hinek tişt li vir 

digotin; Şeraton. Ji her ku beri peyda bibin. Dihat gotin, ku li çend 
ra perine Saddam ev bina ji bo Otela ciyen din, wek Mazi Super Market tene 
Şeraton avakiribu, le hin ternam çekirin. Dema meriv peşdaçuyina li 
nebibu, raperine destpekiribu u nivçe Dihoke didit, baweriyek xurt dida meriv. 

mabu. Beri bi se salan çend Di aliye din de, di idara bajare Dihoke 

deviemenden kurden Tirkiye u bi de gelek kurden ku li Swede diman, 
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Li bajare Zaxoye, li pire ci yan ala kurdf dardaldrf bO. 

hinek ji wan nasen min bun, cih 
girtibftn. Bi serledana me gelek kefxweş 
bftn. Di aliye perwerde u kulturc de ji 
peşteçuyinek li Dihoke her bi çav bu. 
Di her beşCn kulturc de rexistin hebftn 
di we germa havine de ji di faliyete de 
bUn. Me çftn serledana komela niviska
ren li Dihoke, muzexana hunermenden 
Dihoke, Bingeha Laleşe, Kitepxana 
Bedirxaniyan, Çapxana Xebat u 
Kurdistan TV, beşa Dihoke. 

Bele, welat ne tene cihe ku insan le 
te dine ye. Bi tayben ji bo insane kurd 
maneyeka welat a taybeti ji heye. 
Mana welat ji bo min, ew ciye ku 
insane kurd, xwe bi ruhi u bi fiziki 
dive te de azad his bike. Bi salan e ku 
insane kurd ji bo ziman, kultur, 
nasname u ala xwe li sere çiyan, li 
bajaran, li universitan, li derweyi 
welet şer kiriye, tekoşin daye u hin ji 
dide. Li her çar aliyen Kurdistane 
axek azadkiri, xeyala her kurdeki bu. 
Piraniya insanen me nidikaribun vi 
tişti xeyal ji bikirana. Heta li Ewrupa 
pire caran insanen ewrupi, ji me 
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dipirsin u digotin: Ma bi rasti hun 
bawer dikin ku rojeke de kurd bibin 
xwediye welateki azadkiri? 

Bele hinek tişt hene dive xeyal bin 
ew xeyal pişti birubaweriyek xurt u 
xebatek baş dikanin bibin rasti. Beri 
bi bist salan insaneki kurd bigota; hftn 
de bibinin, kurd pişti panzdeh sala de 
bi riya sateleyte, li seransere dinyaye 
weşanen televizyone, bi zimane kurdi 
bikin, de kesi bawer nekira. Le, em iro 
dibinin ne tene televizyonek, se 
televizyonen bi zimane kurdi, rojane 
weşanan dikin. Li başftr erde ku iro 
di bin idara kurdan de ye, bi mezina
hiya xwe qasi erde Holland u Belçi
qaye ye. İdara vir, bi tevahi, hi rek u 
pek kurd bi xwe, birevedibin. Dema 
meriv idarekirina başüre Kurdistane 
bi welaten wek Suriye u Tirkiye ve 
bide berhev, di pir aliyen idarekirina 
sivil de kurd gelek bi serkefti bftn. 

Ger disa listiken ku ji aliye neyaren 
kurdan ve ten kirin, kurden me yen 
siyasi neyen van listikana, li wi beşi 
kurd her bi dewletbuyine ve diçin. 
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li Swede 

Şevek ji bo Birnebu ne 

eşangeha(fuara) Kiteb u 
'tebxanan ya Navnetewi li 

Göteborge her sal di payize de 
çedibe. Isal disa Weşanxana Apec, 
kovara me BirnebUn. ii Medya TV ji di 
Fuara 2000i de bejdar bUn.. Ew her se 
dezgehen kurda di monteke de bi hev 
re bUn.. 

Bi munasebeta peşangehe, kurden 
me yen ji Anatoliya Navin, ji bo piştgi
riya kovara Birnebune ii hevdu ji 
nezik da nasbikin, şeveka bi xwarin, 
vexwarin ii musik, di evara 16/09/ 
2000i de, çekirin. 

Xwişka Kafiye bi zimane kurdi ii 
swedi{bi diyalekta Göteborge) xerha
tina mevanan ki. Pişti xerhatin ii 
nasandina programa şeve, Hozan 
Reşit Bulduk ii Sami Küçükkara, bi 
nave Grub Bimebun çend kilamen 
folklorik yen kurden Anatoliya Navin, 
bi awazen meheli gotin. Çend dost ii 
mevanen swedi ji hatibun. Xwarinen 
taybeti yen ji hela gunden Kulu ii 
Cihanbeyliye, ku li malen xwe 
çekiribUn., anibUn. şeve. Jin ii kecikan, 
kinc ii hergen taybeti yen ji gunden 
xwe(şalber) li xwe kiribun. Hem 
xwarin ji mevanen şeve re didan 
nasandin ii hem ji, ji wan re cil ii 
hergen kurden Anatoliya Navin, bi 
wan didan nasandin. Pişti xwarine disa 

li bajare Göteborge 

hozan Reşid ii Sami sazen xwe girtin ii 
derketin ser sahne. Ji folklora kurdi 
ya Navça Anatoliye awazen klasik 
Iexistin. Mevanen şeve rabun 
govende. 

Şevek kulturi ya pir xweş ii baş bu. 
Mevanen şeve bi dileki kefxweş xatir ji 
me xwastin ii dilşahiya xwe nİ§an dan. 

Pişti şeve, min xwast Hozan Reşid 
u Sami hineki ji nez de nasbikim. 
Reşid li ser meraqa xwe ya saze 
(tembure) ii nasandina xwe wiha got: 

-Ez li gurıde Omera (Kulu-Konya) 
hatime dine. Meraqa min a rnilsıke u 
saz lexistine dema lise destpekir. 
Herciqas di destpekirine de min bi 
tirki digot ji, dUra meraqa min a li ser 
mılsika kurdi ya folklorik zedetir bU. 

Bave min cara peşi di sala 1965an 
de hatibu Swede. Ez ji 1974an de 
hatim Swed. Min Sami li Swede 
naskir. ]i we roja ku min Sami 
naskiriye u heta roja iro me bi hev re 
mılsika herema me, lexistiye. 

Sami ji xwe wiha da nasandin: 
-Ez di sala 1955an de li gunde 

Buldux (Cihanbeyli-Konya) hatime 
dine. Pişti ku min mekteba destpeke 
(ilkokul) xilas kir bi şunda, 1970i de 
derketim derveyi welet. Du salan li 
Danemerqe mam. 28 sal in ji ez li 
Swed im. Min, 1969an de destbile-
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Reşit Bulduk 

Sami Küçükkara 

xistana tembfıre kir. Bi sala ne, ez bi mU.sike re mijul 

im. Çi şeven komela bin, çi ji yen dawet u şahiya 

bin, em bejdar bune. Di we navbere de, di 

televizyona Swed u Med TVe de ji, me çend 

program çekirine. Bere, me pir bi tirki digot u saz 

ledixist. Di van salen dawi de, em tene li ser mU.sika 

kurdi kar dikin. Bi teybeti ji, li ser kilamen kurden 

Anatoliya Navin. Heviya me ev e; ku dipeşeroje de, 

em kasetek ji kilamen AnatoZiye derxinin. 
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Bele, em ji, ji birez 
Sami u Reşid re di 
karen wan yen kulturi 
de serkeftine dixwazin 
u li benda kaseta wan 
in. Ev kare ku dengbej 
u sazbenden me dikin, 
kareki piroz u giran
biha ye. 

Ew kultura me ya 
folklorik ku heta niha, 
orjinaliya xwe parastİ
ye u winda nebuye, ji 
xera dengbej u saz
henden wek Remzi, 
Sami, Reşid u hwd ... e. 

Mirasa kulturiya 
milleteki, dema ji ho 
nesle nu neye parastin, 
bi nesle nu re neye 
nasandin u zanindin, 
ew millet mexkume 
windahuyine ye. 

Bi teyben di dema 
me ya niha de u li xeri
biye ew tişten me yen 
kulturi yen folklorik, 
ji ho nasnama(kimlik) 
zaroyen me pir mu
him in. Ji ho ve yeke 
ji, ev şeva kulturi, hi 
her aliye xwe ve şevek 
pir balkeş u muhim 
bu. 

Di demek pir bin
dik de, gelek aliyen 
nasnameya kurden 
Anatoliya Navin, yen 
teybeti di ve şeve de 
hatin peşkeş kirin. 

AliÇiftçi 
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ŞERÜMiŞK 
Mişke jar u be miraz Çiya u deşt u beri 
Bizdonek u belengaz Hemu pivan ji seri 

Tim birçi bu roj u şev Derket jor u daket jer 
Dicirifi lev u dev Da ku gihişt ware şer 

Bo gezek nan derket der Bi çargav u rev u bez 
Le hatin hev dar u her Çu cem şer gote bi lez 

RUnişt nema geriya Tu wi semyan u ewreng 
Ji siya xwe ditirsiya Her tu yi ye roja teng 

Bihel rovi u pisik Bibore ne hede min 
Teyr u çllken bi wik wik Bele heye derde min 

Ku dilivin qirş u pel Weki tu ji dizani 
Wi herdu guh dikir bel Pir dijwar e xizani 

Ne dil mabu ne zirav Min jibir kir kef u ken 
Tunebu cerg u hinav Her gav ez im ye 

Mişke deran be aram Ez bi teve ajalan 
Xew u xwarin le herarn Dost u yar u hevalan 

Edi rabu bi dizi Biçllk-mezin, pir-ciwan 
Xwe ji male vedizi Ewle nabim ez bi wan 

Tev hiştin jin u zarok Tu mires u hijmet i 
Duve zirav kir gilok Pir bi hez u qewet i 

Qet negot deşt u zevi Gurmijina te heye 
Da her xwe dar u devi Cihan bi te ewle ye 

Daket bine newalan Dilovin u birez i 
Guh neda tu sewalan Ger min ji biparezi 
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Ev hemu lana te ye Ger çi hibe ne xem e 
Cihe min li ha te heye Her gav tera xwe heme 

Ez qet denge xwe nakim Ez im ınire sewalan 
Tu car te aciz nakim Serwere van newalan 

Xisara min li te nabe De here be dilhiştin 
E de ınire min rabe Beri ku tu be kuştİn 

Ferman bide min were Çuçane beradayi 
Alikar him ji te re Bike kare asayi 

Tıka min ji te heye Derdor nelewitine 
Disa ferman a te ye Pedivi bi te nine" 

Li quncikeke runem Mişk heviya xwe biri 
Ber deste te herim-bem Bedeng li wir ziviri 

Ewqasi ne beker im Got : "Ez bUıne hetiket" 
Kojek im diranker im Ji mala xwe demeket 

Ger ku dile te hebe Edi nema geriya 
Bo feda min li te be Ji sewalan reviya 

Eze werim lana te Ma bi tena sere xwe 
Bixebitim bona te Neda kesi bere xwe 

Tıka min be fede ye Bele şer pir birçi bu 
Lewre ferman ya te ye" Qehra wi ji li ci bu 

Gava ku mişk wisa got Rabu derket neçire 
Şer ji herdu le dikot Çu bin dara hejire 

Rabu ser xwe qehiri Kes tunebu li we nave 
Li ser mişko ziviri Qet nebir bira dave 

Got : "Biqewit, beedeb ! Du gav avet meşiya 
Hati vir çi be sebeb ? Tor li dore geriya 

Çawa yeki weki min Hay tunebu ji teqreqe 
Ewle hibe bi yeki din Ji nedit kete feqe 

70 1Jinebi:i112, Zivistan 2001 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Weris u ben u kindir Temene min hat birin 
Şere heç ma li hundir Jiyan qet naye kirin 

Edi got : "Çare nine Bo ku min xwe mezin dit 
Da xwe ben biqetine Bihara min tev bu git 

Ben qewin bu be fede Mişk çu pişti xeyda min 
Tu kes nebu li wede Mirov hatin seyda min 

Beçare ma biziri Dive min rez bida wi 
Ji kerba re da giri Bexer e aqle dawi 

Got : Ax ! Hişe min nine Her heyberek nirxek e 
Ke got mişko bişine ? Le kare wan ne yek e 

Min ew mişke diranker Çi biçUk u çi mezin 
Bihewanda do na per Gotin nabe be wezin 

De bi diranen birek Ve yeke wane da min 
Ben bikota yek bi yek Bele ani dawiya min" 

De niha azad bftma Şer hesabe mişk nekir 
Tu derde min nedima Tali wiha li xwe kir 

Bele niha girtime Dive mirov fem bike 
Hem ji ti u birçi me Qureti ne tiştik e 

Nikarim tabibirim Ne mirov u ne ajal 
Heye li vir himirim Tu kes nabe be heval 

Tene mame bekes im Ger diler u newerek 
Sedema we ji ez im Werin cem hev bibin yek 

Ku min mişko neşanda Şer ji neçar dimine 
Ü li vir bihewanda Tu kes tera xwe nin e 

Ger hatiba lana min Le cihane parastin 
Kur nedibu jana min Qet nabe be rexistin 

~~ 
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A 

BAJARE KERAN 

Di dema here de bajarek hebu. 
Bajar di nava çiyaye bilind u ase de 
bu. Şeniyen wi bajari hemu ker 
bun. Her kare wan bi asayi 
didomiya. Ji her ku guhe wan 
giran bu u denge hev ne dibihist, 
danustandina wan hineki dijwar 
bu. 

Rojeke ji rojan, bizinen 
zilanıeki bajari winda dibin. Zilam, 

radibe li bizinen xwe digere. Rasti 
gundiyeki cotkar te. Silave le 
dik e: 

"Merheba dosto ! Se bizinen 
min hebun . Herse ji winda bune. 
Gelo te bizinen min ne ditine ? 

Ji her ku ker in, herdu zilam 
tişteki ji h ev fem nakin. 

Zilame gundi dibeje qey mirove 
bajari pirsa zeviye dike, dibeje: 

" Ev zeviya ke ye ?" Hers dibe u 
bi ser ye bajari de diqire u dibeje: 

"Tu çi dixwazi kuro !? Ev 

zeviya min e." Deste xwe her bi 
jere de vedike u didomine "Ta 

heta bigheje we dara hane ' tev 
amin e." 
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Mirove bajari dibeje qey ew 
dibeje ew bizinen wi yen winda bi 
jer de çllne. Cihe wan şani wi dide, 
berjer diçe. Weki ku le he, bizinen 
zilam ji li jere ne. Dibine ku bizin li 
wir diçerin. Mirove bajari dibeje 
qey bizinen wi ne, herse hizinan 
dide her xwe u te her zilanıe cotkar, 
dibeje: 

"Spas biraye delal. Te ev qenciya 
ha bi min kir. Ji bo ve qenciya te, bi 
xwede ez bi dil u can ve bizina xwe 
ya kulek (qop) diyari te dikim." 
Zilame gundi ditirse. Dibeje qey, 
mirove bajari min sucdar dike, ku 
min linge bizina wi, min kud 
(seqet) kiriye. Diricife u deve wi li 
hev dikeve, dibeje: 

"Ez sond dixwim ku çave min bi 
bizinen te neketiye. Ü min te dest 
bizina te nedaye. Eze çawa piye we 

b. kinim" ala !?" M ku b" . te I§ m va . . a ızına 

kulek be suce min e ?" 
Herdu zilam ji hers dibin u 

dikine çew çew. B ele disa ji tişteki 
naxin sere hevftdin. Di hernan gave 
de zilameki siwar, di we dere re 
derhas dibe. Ji her ku tişteke bi 
hevudin nadine femkirin, bo 
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navcitiye hang zilame siwar dikin. 
Zilame cotkar (gundi) hi zengoya 
hespa mirove siwar digire we dide 
rawestandin. Ye bajari ji hi lezgini 
dipeyive u wisa diheje: 

"Heyran, hi xwede bizinen min 
winda huhun. Ez ji li wan 
digeriyam. Vi zilame ha cihe bizinen 
min §anİ min da. Min ji ho ve yeke 
bizina xwe ya kulek diyari wi kir. 
Icar merik hindik dibine u diheje : " 
Çima du bizinen te yen tendurİst 
(sax) hene tu ya kud didi min ? Ez 
•A A • ,,. JI we naxwazım 

İcar zilame cotkar ji diheje: 

"Ezheni, ez li ser cote xwe hum. 
Min kar u emele xwe dikir. Ev 
zilam ha hate cem min. Got : "Ev 
zeviya ku tu dajo ya ke ye ? Min ji, 
je re sond xwar ku ji vir u h eta we 
dara hane tev ya min e. Piştre ji cem 
min qeriya u çu. Bisteke din hi şun 
de vegeriya. Disa hate ha min. Ev 
herse bizin ji di her de hun. Weki 
ku tu ji diliini linge ya kever qop e. 
Diheje qey min linge bizina wi 
şikandiye. Ü ji siha xwede de min 
sucdar dike, diheje: 'Çi heqe te li 
bizina min bu ku te linge we kUd kir 
?' Biner, heke ku min linge bizina 
wi şİkandibe xwede ji stuye min 
bişkine. Ez dexile te me ji hespa 
xwe piya be u vi zilame hane qani 
bike Lewre ji min nagere." 

V e care zilame si w ar pir aciz 
dibe. Ji her ku deng naçiye, diheje 
qey dikin ku hespa min ji min 
histinin u hi xeyd li ser wan dizivire, 
diheje: 

"Dev ji min herdin. Ev hesp ya 
min e. He cani bu ku have min hi 
komek pere kiri. Ü li her deste me 
mezin bu ye. Bo çi eze hespa xwe 
hidime we ?" 

Disa, herse mirovan ji tiştek 
nexist sere hev. Pişti pevçun u u 
xirecireke duvdirej, herseyan hi 
awayeki xwe gihandin cem qazi 
(dadger). Herseyan ji bi dor, li gora 
xwe ifada xwe dan. Ü deste xwe hi 
her ezmen de vekirin u gotin " 
Qaziye delal, xwede ji te razi he. De 
zft doza me safi hike." Qazi ji weki 
wan ker bu. Tene sere xwe hejand u 
gotewan: 

"Ez dinerim hftn herse ji dihejin, 
'Hiva me derketiye.' Rast e. Sihe 
erne cejna Remezane piroz hikin" 
Zilamen me dihejin qey, qadi diheje 
' ku hun li hev nekin eze we 
h erseyan ji bi dar vekim.' Herse ji 
radihin, xwe li h ev dipeçin. Qazi ji 
diheje qey ji kefa ide re şa dihin u ji 
iro de cejna hev piroz dikin. Ü 
diheje: 

"Dadgeh hi dawi bu. Bila her kes 
here mala xwe u sihe cejna xwe 
piroz b ike." 
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Hir•:uıin 

Zivinge-4 
~~ 

Gava li istasyona Edene ji trene 
peyahfun, ez matmayi mam. Heta we 
deme min tene bajarek ditibu. Ew ji 
Merdin bu. Merdin, li her Edene wek 
gundeki mezin dima. Edene geleki 
cuda bu. Avahiyen wen yen bilind, 
palm, kaktus u daren okalptus seri li 
min gej kiribun. Tişte ku tu kesan 
neditibu lempen ceryane (elektruke) 
bun. Min dikir u nedikir min ji hev 
demedixist be ka ew çi ne. 

Li Merdine çaxa dibu şev, luksan 
ronahi didan kolanen bajer. Kireka
ran, lempen gaze di dest wan de, 
luksen dalikandi dadixistin, dohn 
berdidan wan u carek din bi benikan 
bi stunan ve dikirin.Le yen min li 
Edene ditibun qet ne dişibiyan van 
lempen luks. 

Ez ketibum dinyayek xew u 
xeyalan. Pera birayek ku li gor 
taxmina min xwendevan bu ez rast 
hatim. Fedikoyi min je pirsi: "Keko, ez 
çawa karim herim 'Erkek Lisesi'?" Ji 
axaftina min tegihiştibu ku ez ji 
Merdine me. W i ji min re; "Jfer bire 
min wer, ez ji ji Merdine me, li 
dibistana mamostatiye dixwinim, eze 
te bibim dibistana te here". 

Bi 25 qemeriyan (qun1şan) em li 
faytone siwarbun çun "Adana Erkek 
Lisesi". Di faytone de min pelik u 
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kaxizen xwe dabun keke xwe. 
Ewraqen min ji, rojnama bi run u 
nameya ku mudire nahye ji idara 
(bireveberiya) dibistane re ( rekiribu) 
bun. Mudire nahye di name de wilo 
digot: "E w xort jehati ye u sewi ye. W i 
dil heye bixwine. Heta niha tu agadari 
ne ketiye deste wi ku di imtihane de 
biserketiye. Biserketina xwe bi tesaduf 
ji rojnameyeke fer bu ye." 

Rebere min ez birim her deriye 
odeke. Li ser deri "idare memur
luxu"nivisandi bu. Efendiyek porzer, 
çavşin u bejndirej le runiştibu. Rebere 
min zerfa ewraqen min da wi. Efendi 
zerf vekir u pelik u kaxizen min 
xwendin. DUra, wiha erza min şikand; 
"seg kure sege xwe (kuçik lawe 
kUçikan), hirço! Ma tu niha reyi? Ev bu 
2 meh em li te digerin, tu li kijan 
cehnema xwe bu yi?" Ji xwe, tirsa ku 
ez tedebfun u çaven efendi yen şin, ez 
behtir puç kiribfun .Di we rewşe de (di 
wi hali de), mina bi duv xwe de bikşine 
ez birim odeke din. Li ser deri: "cigire 
yekemin ye mudir"nivisandi bu. 
Miroveki ku dişibiya ye herema me li 
hundir n1nişti bu. 

Memure İdare Huseyin Efendi, ji 
bona min negirin dibistane, bere xwe 
da cigire yekeınin ye mudir Tahir Beg 
u je re got; "Xorte ku ji Merdine we le 
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dipirsi wa ye niha hatiye, dereng maye, 
em wi nikarin bigrin dibistane 
newlo?" Le Tahir Beg (ez dura 
ferbum ku ji Arabkire bu) rabu ser 
xwe, bi aviren tuj le neri u mina wi 
behers bike wilo le wegarnd: 
"Raweste Ruseyin Efendi, ecele 
meke." Em herse bi h evre çun nik 
Mudir. Evraken min di desten Tahir 
Beg de bun. Li cem Mudir Huseyin 
efendi deve xwe venekir. Tahir beg, 
mijara rojname u nameya mudire 
nahye ji Mudir re 'ta bi derzi vekir'. 

Piştre, Mudir got; "baş e, lawik 
bigrin dibistane" u ferman da Huseyin 
efendi: "Huseyin beg hangi terzi bike 
bila qeysa lawik bigre .... Şifke, şekal u 
defteren wi peyde bikin. Livin u dolaba 
wı nişani wı hidin (peş wı hikin), hila li 
ser livinen xwe rune, ez e bem temaşe 
bikim .Huseyin efendi got "ser seran" 
bu fire fira bewla wi u her tişte Mudir 
jere gotibU, bedili xwe bi cih ani. 

Ez li ser cihe xwe qerisi, Tahir Beg 
derket hat nik min u ji min re wiha got: 
"de kure min, tu jehati yi, xwestina me 
ji te dive tu pir bixebiti. Biner hevalen 
te 2 mehan li peşya te ne. Tu me fedikar 
demexi. ·~ Deste xwe di ser sere min re 
bir. Hineki behna min derketibu. Ez 
çUm desten Mudir u Tahir beg u Tahir 
beg ji hate ruwe min. 

Rehma Xwede le be mudire me, ji 
Entabe Mehmet Barlas bi xwe bu. Li 
lise hem mudir u hem ji mamoste fransi 
bu. Cigire wi u mamoste biologi Tahir 
Beg, dema ez li sinifan digerandim ji 
min pirsi; "lawe min li dibistane 3 
zimanen biyani fransi, ingilisi u alınani 
hene, ma te kijan dil heye hilbijere? 

w e deme li la yi bi çUk u mezinen 
tirki nefret u dijberi li herarnher 

fransiz u ingilisan u sempatiyek 
(hezkirinek) ji almanan re hakim bu. 
Hoya we yeke ji ji dujminayi u 
dostaniya di şere cihane de bu. Min ji 
got; "Almani." Tahir Beg ez girtim 
birim sinife alınani (A). 

Xwendevan di derse de bun. Ders 
ya matematike bu. Mamoste me ji Efe 
Rasim Okçu bu. Efetiya xwe di dema 
dema tevgera mili de, ji çalakayen 
gerulatiye li diji yunanan standibu. 
Tahir beg bi mamoste re çend tişt 
peyivin, derket u çU. Efe Rasim Okçu 
ez di rezeke de dame runiştandin. 
Berdilka min, gundib-una min, hale min 
ye westiyayi u lewiti ji her rewitiya 
direj ya bi trena komire, bibu hoya ku 
hevalen min, bi avir u gotinan heneke 
xwe bi min dikirin u ez qeherandibfun. 

Mamoste me rewş fem kiribu. 
Mamoste bi zirt bi ser wan de hilbu u 
ez rakirim derse. Ev pirsa han ji min 
kir; " kure min ka binivise, 2 sev ,5 
hirmi u 10 pirteqal dibe çiqas?" Min 
bersiv da u got; "merov nikare wan li 
ser h ev bihesibine." Mamoste cardin 
got çima? Çaxa min wiha; "cinse wan 
ne yekin" bersiv da, dile mamoste xweş 
bu ji min re: "Biji lawe min, de ica li 
cihe xwe rune"got u bere xwe da 
hevalen min; "kemo, ev 2 meh in ez bi 
ve daketime, le kes ji we biqasi vi 
hevale we ye h-un qerfe xwe pe dikin 
fer nebuye," got u çe bi ser wan de 
hilhu. 

ROJEN MIN YE Ll DIBISTANA 
NAViN Ü LiSE 
Zaroken heremek li paşvemayi bir
çiye her tişti ye xwarin u vexwarine, li 
xwe kirin u hej xwe kirine u ferbune! 
Heger gotin di cihe xwe de be, ji her 
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evin u xwestina xwendine ez çav birçi 
ye we bfun. Xwestina xwendine ya ji 
dil u can wilo Iekir ku hin beri em 
qame ya peşi bistinin, ez di gişk derşen 
xwe de biserketibfun. Ev keda min ji 
her çaven mamostan ne reviya bu. 
Timamen mamostan hezkirin u 
dilgermiyek nişani min didan. 

Revalen min e sinife ku ji Edene 
bun, piraniya wan geden dewlemen
dan bôn. Her wiha nedixwendin, salek 
dudan di sinif de dirnan u ji dibistane 
dihatne qewirandin.We deme li 
Stanbole li Hayri Palase, lisa taybeti ya 
bi pera hebu. Wan geden dewlemen
dan qaşo li wir dixwendin u diploma 
distandin. 

Bi deme re, li sinife me hevaltiyek 
çe bi peşket Edi ji hevaltiye behrir em 

. bibôn mina birayen hevdu. Çaxa yeki 
ji me mekrohiyek bikra yan ji kopya 
bikşanda, sere me ji tede biçUba, me 
hevdu nedida dest 

Li dibistane 3 cure şagirti (xwen
devan) yen bi roje, yen bi peren xwe 
u yen belaş hebun. 

Yen bi roje zaroken Edeniyan, yen 
bi peran, ji bajaren dora Edene geden 
dewlemendan, yen hepere ji, hin ji 
wan li tirki di imtihanan de 
biserketibun, hinek din ji Hatay (ku 
we deme bi ser Suri ve bu), Qibris u 
Afganistan bôn.Yen ji SUri u Qibrise ji 
her ku zaroken tirkan bun u yen ji 
Afganistane ji cemila (geşta) Atarirk ya 
ji Melek Amunellah re bun. Çaxa 
meleke Mganistane hatibu serdana 
rirki, mina jesteke, Atarirk bixwendin
dana 20 teleban teklifi wi kiribu u 
Emunallah ji ev yek peşirandibu 
(qebulkiribu). Tırki ew xwendevan li 
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dibistanen core-cor pişk kiribun. Ji 
wan 5 kes dabun dibistana me . 

Xwendina me belaş bu. Heger em 
saleke di sinif de bimana, me ev mafe 
xwendina hepere ji dest dibir. Bi 
gotinek din me hew karibu bixwenda. 
Loma ji, li paş xwendina me ya xurt, 
ew tirs hebu. Ez rastiye dinivisim le 
dibe pesin(dan). Li gor texmina min 
kesen min nasdikin, dizanİn ku kefa 
min ji pesindane re naye. Ji xwe rewşa 
min ya ez iro te de me, zedeyi sere 
zarokek ji şikefta ye. İca pesin çi 
gerek e (Iazim e). 

Di xwendevaniya xwe de, di ware 
dersan de , min geleki arikariya 
hevalen xwe dikir. Ev zarokan ji 
aliyeki ve ji min re dibu dubarekirina 
dersan u ji layeki ve sinifen wan çi diba 
bila biba, arikariya mini bi wan, ez 
aram dikirim. Di imtihanan de, ji bona 
li tenişta min rônen hevalen min li hev 
nedikirin. Ji her hoya ku min kopya 
daye hevalen xwe, yan ji min kaxiza 
xwe nişani wan kiriye, çend caran 
mamoste min erza min şikandine(bi 
min re xeyidine). 

Ji xwe, hevale min ye dibistane 
Kadir Huneroglu hin ji li jiyane ye; wi 
kaxiza xwe li gor ya min nivisi bu. 
Loma ji mamoste diroke Eziz Xoce 
(bi xwe ji kurd bu) sifir da bu me 
herduyan. Piştre mamoste hangi min 
kir. İca wi femkiribu ku suç ne ye min 
bu u li her dile min geriya u got: 
"Kuro kurdo, kaxiza te 10 poang 
tanin, min go qey ez 1 e je bibim we 9 
biminin, le çaxa min 1 jebirye O maye. 
Li ber nekeve, heger çebibuya carek 
din mine 20 bidana te" Wedemenota 
heri bilind lO bu. 
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Ez ji dil u can (samimi)dibejim, 
wek se qanunen Comte, dewra 
"positiv"e bi berstuka min girt, dewra 
"teoloji"ye di her min re derhas bu u 
çu. Her wiha hewesa min li herarnher 
matematik, sosyologi u pisikologi ye 
xurt (zede) bu. Loma ji, bi arikariya 
mamosta me ya felsefe Fatma 
Şerbetçioğlu, li liseye min 2 konferans 
dan. Weca mudir bi wan re gişk 
mamostan ez piroz kiribum. Mijara 
konferansa yekemin li ser di teoriya 
zanyariye de "hest" ya Henri 
Bengsson bu. H. Bengsson dibistana 
bilind ya mamosteyiye li Fransa 
damezirandiye u bi esle xwe cihu 
(yahudi) bu. Mijara konferansa 
duhemin "fenomen" ya filosofe 
Alınan Kant bu. Loma ji hevalen min 
bi qerf ji min re "filosof"digotin. Ji 
her ve hevesa min ya felsefe, we sale li 
Stanbole ez ketim imtihana dibistana 
bilind ya mamostan - beşe felsefe. Li 
seransere Tirki di van imtihanan de 
em 3 kes biserketibun, ez, Cavit 
Orhan Tutengil u Sabahatİn Batur. 

Dikare be gotin ku "te ev 
zanyariyen felsefe ji kude dianin u tu 
çilo (çawa) tedigihişt?" Weke min li jor 
ji nişan da, beri her tişti, li gora wi çaxi 
dibistan u mamosten me di kevna xwe 
de bun. Labarotuaren fizik, kimya u 
kitepxaneyek dewlemend yen dibis
tane hebô.n. Mamosten me yen fizik u 
kimya, di qada tirki de yen bi nav u 
deng bun. Memure kitepxane 
dikaribu hersİva her xwestinen me 
bida u mirovek dilovan bu. Gava wi 
pirtô.kek dida me, bi kurtasi naveroka 
we ji ji me re digot. 

Kiteben felsefe yen min ji waqn 
fede ditine; yen bi tirki Hatemi Semih, 

Mustafa Şekip Tunç u Hasan Ali Yucel 
(yen mantiqe) bun. En wergere ji 
Rouseseau, Kant, Henri Bergson, 
Feuerbach, Nietctze, Shcophennaur u 
pirtuken din yen felsefe ku di ware 
teoriya zanyariye de. Ji bona ez behtir 
di felsefe de tebighem min gelek 
kiteben edebi ji dixwendin. Viktor 
Hugo, Puşkin, Maksim Gorki u neziki 
50 kiteben biçuk yen berikan ku 
weşanxana Tan çapkiribun. Piraniya 
wan ji kilasiken rus u fransi pekdi
hatin. Nemaze min xwe teşand ji bo ez 
ji Sokrat çe tebighem. Ez iro ji pe 
bawer im ku Sokrat, şagirte wi 
Eflatun, şagirte Eflatun u mamoste 
Skendere Zilqemen (mezin) Aristo, di 
sere hemu pexemberen "Beni 
lsrail"re ne. Heger mirov niha le 
bikole, dikare be gotin ku tername 
van pexemberan, ramanen van 3 
filosofan serô.bini hevkirine (dejenere 
kirine) u fikren xwe yen be mantik li 
xelke kirine bar. Ji her van ramanen 
be mantik yen teolojik Rojbilata 
Navin tevlihev u li paş maye. 

Helbet ev xebaten min li ser 
mistewa lise bun. Min nikaribu di 
qirka aliman ketima. Car cama tişten 
min fem nedikirin yan ji li wan 
diheyirim, ez bi mamosta xwe ya heja 
Fatma Şerbetçioglu re dişewirim. We 
ji bi dilgermiya de u mamosteyeke 
bersiven min didan. Cama ji di demen 
min yen wala de ez diçum nik 
memure kitepxane Mustefa Beg u 
mina hevaleki min pe re dida u 
distand. 

Wergera ji tirki: Seyidxan Anter 
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KULTUR MIRASI 

Kültür mirası bireylerin kendi kökleri ile buluşmayı 
sağlar ve bundan dolayı; yahancılaşmyı, köksüzlüğü 
ve kollektif hafıza kaybını önler. Aynca, insanın 
y3§IDllllll zenginleştirir, güzelliklerin yaşamasını ve 
insanlara referens olanaklan sağlar. 

T
anrı, Ademin oğlu Kaini, 
karde§İ Hahili öldürdüğü için 
cezalandırır. Kaine verilen 

ceza, Hahilin öldürüldüğü topraklar
dan uzakla§tırmak olur. Yani baba 
oçağından kovulmak. Tanrı,Kaine 
yaptığı İ§ten dolayıda beddua 
ederkende §Öyle seslenir: Dünyada 
huzursuz ve köksüz olasın. Köksüzlük 
en ağır bir ceza olarak değerlen
diriliyor. 

Büyük bir tantanayla gelİ§İni 
kutladığımız 21 inci yüzyıldada 
dünyanın çe§İtli bölgelerinde etnik 
sava§lar, bütün hızıyla devam 
etmektedir. İnsanlar, etnik kökenie
rinden dolayı hala ölüyor ve öldürü
yorlar. Farklı kültürlere tahammül 
edilmiyor ve yok edilmeye çalı§ılıyor. 
Şövenizmin iğreti cehhenneminde 
ya§ıyan bazı devletler, kendi kültürle
rinin üstünlüğünü ispatlamanın 
budala çabası içindeyken, etnik farklı
lıkları gündeme getiren ve kimlik-
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lerini açıkça ifade etmek İstiyen ba§ka 
gruplara kar§ı merhametsiz ve insafsız 
görüntüler sergilemektedir. 

KÜLTÜR MiRASI 
Sosyolojik bir topluluğun nesilden 
nesile devir ettiği kültürel değerlerin 
tümüdür. Bu bir türkü, bir halı, bir 
üretim aracı, bir masal v.b .... 

Sosyolojik bir kimliğin olu§ma
sında, kültür ana etkendir. Etnik yapı, 
kültürle doğrudan ilintilidir. Kültür; 
sosyolojik topluluğun dilinden, 
alİ§kanlıklarından, ya§am biçimlerin
deıı, dini inancından, insanın doğa ile 
ili§kilerinide kapsıyan sosyal normların 
bütünüdür. Normlar, ya hukuki yada 
dini veya etik karekterlidirler. 

Ekonomik ilİ§kiler toplumların 
deği§iminde belirleyici rol oynar ve en 
önemli faktördür. Kültürler, üretim 
ili§kilerinin doğrudan etkisi altında
dırlar. Üretim araçlarının mülkiyeti, 
üretimin çe§İtlenmesi, üretim araç-
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lannın gelişmesi, kültürel deği§meyide 
kendisi ile beraber getirir. Yeni y8§am 
biçimleri ve yeni değerler olu§urturur. 

Toplumlar, ekonomik ilİ§kilerin 

deği§imiyle gündeme gelen kültürel 
mirasianın korumak için çe§itli yön
temler geli§tİrmİ§ler. Bu yöntemlerin 
ba§ında müzeler ve antikacılar gel
mektedir. Bunun içinde, finnans ve 
uzmanlık gerekmektedir. 

Tabii burda Kürtlerin durumu 
bilinen nedenlerden dolayı ba§kalık 
arzetmektedir. Şöyleki;etnik kimliği 
inkar edilmi§ ve inkar edilen kürtler 
kendi tarihi ve kültürel miraslan nasıl 
koruyacaklar. Bunu biraz daha 
darahırsak Orta Anadolu Kürtleri 
etnik kimliklerinin bir parçası olan 
kültür mirasım nasıl koruyacaklar ve 
kendi tarihlerini yeniden nasıl 

yapılandıracaklar. 

Devlet olanaklarında yoksun ol
duğumuz meydandayken ve asimilas
yon doymaz bir canavar gibi hergün 
bir§eyler alıp götürürken bir§eyler 
yapılmalı. Beklemeden acilen. 

Böyle ağır bir sorumluluğu herke
sin üstlenmesi gerekir. Ba§kasından 
beklememeli. Herkes ne yapahili
yorsa onu yapmalı. Bu tarihi misyona 
sözle, yazıyla, ekonomik yardımlarla 
katkıda bulunmalı. Hiç kimsenin bu 
konularda ba§kalarını sorumlu 
tutmaya hakkı yok ve olmamalı. 

Peki kültür mirasının §imdi ve 
gelecek için rolü nedir? 

Buna verilecek cevap; kültür mira
sının bireyin ve ulusal kimliği güçlen-

dirdiği söylenebilir. Bireyin geli§mesi 
ve uyumlu bir insan olarak hayatını 
devam ettirmesi için kültür mirası 
olmassa, olmaz bir değerdir. Geçmi§ 
hakkındaki bilgiler, insanlara 
ul8§madıkca hiç bir değerleri yoktur 
ve eğer korunmasa kayıpolması kaçı
nılmazdır. 

Kültür mirası bireylerin kendi 
kökleri ile bulu§mayı sağlar ve 
bundan dolayı; yabancıla§myı, kök
süzlüğü ve kollektif hafıza kaybım 
önler. Ayrıca, insanın y8§amını zengin
le§tirir, güzelliklerin ya§amasını ve 
insanlara referens olanaklan sağlar. 

Ayrıca kültür mirası maddi ve 
manevi değerleridir. Sosyal motivas
yon olarak, insanların geçmİ§ zaman
lar hakkında bilgi edinme arzusu 
yatar. Kültür mirası konusunda 
yapılacak ar8§tırmalar, politik bilincin 
geli§mesine önayak olur ve bu 
çalı§malar politik bilincin yaygınla§
masına olanak hazırlar ve ulusal 
kimliğin güçlenınesini peki§tirİr. 

Köklerinden kopmu§ ve köklerini 
iyi kavramamı§ toplumlar çabuk deje
nere olma ve ulusal değerlerinden 
tamamen kopma tehlikesiyle kar§ı 
kar§ıya kalırlar. 

Kürtçe yazmayı ve kürtçe konu§
mayı yaygınla§tırmalı ve bu konuda 
çaba harcanmalı, taviz verilmemeli. 
Yazı dili, bilgilerin ve deneyimlerin 
korunmasını ve bunların gelecek 
nesillere sağlıklı ula§masını ve 
geli§mesini sağlar. 
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Bi vi devi bi ve qune. 
Here diziya bizine. 
Westi ya kir vesiya xwar. 

Metelok 

Sevi ya roke ter xwar heft cara mala barkir. 
Kara li şune bizine li mexele. 
Beran bi duw ye xwe naeşe. 
Sere şikeşti di bin kume xweda. 
Çave li deri ya xweli hi seri ya. 
Kurmi dare yi ji dare. 
Bihata mivaneki bi xer ve ra bixwini tere ter. 
Xizana bi hale xwe bizaniya riza bixwarina. 
Xizani nezane 
Hespi çe qamci ye di xwe nagine. 
Bir bi dewla tiji navin. 
Devi siwer meske hespe nalke. 
Te ku ra giri te ku ra biheci. 
Xalan xelkin apan milkin. 
Rele buke vi bukera. 

M. Ş. Dag 

Naneke bixwe bi qinat hizewice ji dereke bi kok u bi binat. 
Ji hespe dehat li kere nihişt. 
Bang kirina xwe hi ga ki şora xwe bi peraki. 
Sere xwaş balgiha nagre. 
Dina ne gune xwedane gune. 
Xelk dewi xwe yi tirş ji meriya naefşine. 
Pezi be şivan gure bixwe. 
Pela mine bire diza. 
Hevali qirike yi nô.kil bi gô.ye. 
Heşe tuneyi e bi meriya ga u golika biçerinin. 
Dize dizi xwe nas bike. 
Gur yari xwe nave. 
Mar bile xweliye bi qinat dixwe. 
Ma dina şorek bi her nekeve kura keçek bi dest nekeve. 
Li şune hespa ker nena giredayin. 
Ker u hesp li cem hev girMan e ji hev u du tir u :fisa bevisin. 
Buke zar u zirnan tune xwasi ye din u iman tune. 
Kirasen orispiya si u sç ne a yeki li xwekke 32 ya li hevalake. 
Dina bi heft top her binexmine pereki xwe ye tim pas be. 
Silave pede li merheba ye dameweste. 
Xişni ya mer di ji ya weris revi. 
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STRANEN FOLKLORiK 

Berhevkar: vUenı-~ 

ŞIVAN 

Peze şivan peze ner e 
Sirte şiven gi qeler e 
Bi şev bişom ave sar e 
Bi ro bişom e ben yar e 

De loy loy loy şivano 
Cane abla xwe kurbano 
De loy loy loy şivano 
Cane Cemika xwe qurbano 
(Neqaret) 

Peze xwe areng bike 
Wune li ser singe min mexel bike 
Ez jineke bi derd u kUl im 
Derd u kule min di hevra meke 

İne ine şivan in e 
Tu were çoye xwe dine 
Qe axe te neyi kUr e 
Ma avgereki xwe biwine 

Deşe deşe şivan deşe 

Hezar hefsid pezi 
Li pi yeki didoşe 
Helba li bere time boş e. 

(Gelen) 
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KANiYA JERI 

Kaniya jeri tun silk e 
Xu li narina min ketiye nuk bi nuke 
Deste xwe di deste min ke 
Hukınet rabe le narine fede nake 

De edin were dile min di dore 
Xwede nekir le narine qe ne bi zore 
(Neqaret) 

Çemo çemo çem teniko 
Kum li dore le narine bu dendiko 
Çave xelke male dine 
Derde dile min narine tim Zevik bu 
Ewre bare girme girme 
Li xwe meke le narine qutni sirm e 
Deste xwe di deste min ke 
Motire heşin le narine bidine cirme 

(Xelikan-Karacadag) 
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RINDE 
Kuva kuva rinda min kuva 
Ez qurbane bejna zirav gare bi guva 
Kirik rinda xwe birevinim 
Kesi min tune ji min şuva 

Kuda kuda şivan kuda 
Şiven peze xwe berda peda peda 
Çave xelke male dine 
Çave min bizbena belek hane bi pida 

(Xelikan-Karacadag) 
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BARAN BARi 

Din dine baran bari herd §İl kir 
Dora mala tiji gol kir 
Xelke runİ§t qala dil kir 
Min hi te va ciger kUl kir 

Bi qisqanceke bu ma 
Di hisike xwe ra kira 
Bi zereki mehmudi bu ma 
Bi su xwe da kira 
Bi gustirke bu ma 
Di rili ya xwe ra kira 
Fotorafe min her hene 
Xwe ra kira 
Şeva gerdege hi mere koti va 
Melul melU.l le mezkira 
(Neqareı) 

Din dine min nasnekir hi Iritane 
Huro dile min ketiye yar gılmane 
Min ji heval u hevre ye xwe fedi kir 
Ez hem dile mini ketiye keçika filane 

Din dine hane te kir ware vira 
Te go deste mine qutin neme wira 
Her çave min hejna te dikeve 
Ser juni ye min da te avek sare 

(Geleri) 
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Helbest 

Gavek ez 
Rewiye welate dur 
Welate xerih bum 
Ji bo telak por 
Mina xwine 
Li her keça kurd 

geriyam 
Dile min i ziz 
Guşi 

guşi 

giri 
wek dergdşe 
ji şirvekiri. 

DIL 
Min dile xwe 
Da te 
Qe min negot 
Pewe bi ser refe de 
Mala xwe pe bixemiline 
Dili min i 

evindar e 
Dili min i 

bendewar e 
Dili min i 

zize 
Dili min i 

beşunu war e 
Dili min i 
delale 
Dili min 
Li navçave çiya 
Neziki Zerduşt 
Bi her roje de germ bike 
Ü di hembeze xwe ke şa u aşt bike 
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NE OLDU 

Ne oldu 
Ne oldu da 

Okyanuslan emziren 
Bin memeli toprak 
Böyle çorak 
Böyle kurak 
Korkunç çıplak 
Ve kalıredercesine yoksul 

Ne oldu 
Söyleyin ha 

Söyleyin 
Ne oldu da 
Mutluluk adası 
Masallar ülkesi 
Ve cennet masalların toprağı 
Ölümcül suskun 
Kırgın 

Ve can evinden vurgun 

Söyleyin 
Allah aşkına 
Aşkınızın başına 

söyleyin 

Neden 
neden 

anadolu 
Hazreti Nuha liman 
Bize mezar 

oldu 
Ne oldu 

ne oldu da 
Anadolum 

Ne oldu ... 

Ve mezopotamyam 
Çocuklan için ağlayan 
Acılı anaların diyan oldu 
Ne oldu 

ne oldu ... 
Feridfuı 
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METE LOK 
Berhevkar: g-enıe~; al~ 

Devi sist derdan kem nake, devi sisti guhan rehat nihele. 

Derdi dil ne kİ§andin/Dil sari ro tari. 
Di pe§ teri gez dike di du tare pin dike. 
Du parsek li deriyeki nahin. 
Dengi dole ji dfuva xwe§ te. 
Devi tİr§ zerare li xwe dike. 
Dili hİ§t wijdan teda nahe. 
Dayik tim lawe nine/ Alik tim lawkan nin e. 
Dinek kevireki teve bire çil paqil nikare biderxine. 

Dosti çe seri dide sire nade. 
Dest bi teni ruy meriyan re§ dike. 
Di xetir ne birin 1 dare gir si ye xwe fere dibe. 
Dosti çe li roye re§ a§kare dibe. 
Di kesi megere, ma kes ti te negere. 
Dest deste di§o, dest ji ruyen dİ§o. 
Dijmimi dare ji dareye. 
Devi xwe ji hev meke caven xwe javke. 
Dosti çe,meriyan li re nehile. 
Davi sist hawe nagre. 
Dayike got: Kane-kaçike go-hane-
Dore mal e pak bigire/ dili ge rm yar xwe§ dike. 

Dizan ji dizan dizi erd u ezman larizi. 

E ku seri xwe gire nadi,seri hemher rind gire dide. 

Esil xirah nahe,hingiv geni nahe. 
Esli pak nasli pak. 
Ewladi bi xer milk naxwaze. 
E§q meriyen kor dike. 
Ew jinek nine,canikeke. 
Agir kirkin germie pirr kin. 
Ewled dara guzeye,torin hundire guzeye. 
Ewri re§ di gurmije. 
:Ezing nahe text. 
E§e dilan e xirabe. 
E ku zu radiba male xwe bi bereket diba. 
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ÇARiN Jl HELE SARIZE-3 
Berhevkar: 

~{jJ~ 

Lo lawiko la hamharo 
Kilaınek dudu avitna saro 
Ku ti mere ji binda daro 
Ku ti kere xwe li ha saro 

Der evare muxurba ya 
Gur dagerin ha zurba ya 
Ki çi dibe bira biwe 
Pare mine da coni te ye 

Lo lawiken pezi xwe heske 
Da kortaka ha gwoi kesk ke 
Ki çi dabe bira biw e 
Darde dili min Besik e 

Koyne bini malon sise ne 
Weke runi ser hesin e 
Ki çi dalıe bira biwe 
Darde dili min Husen e 

Le keçike beri weda 
Her heleke xwanzek peda 
Me xwanze xwa daye gundan 
Ki nave min u te yi te da 

Dudu ro na dudu hiv in 
Mal be her yaylanda kevin 
K'em rinde va ji hev du ketin 
K'em be bire hev da kevin 

Hive daye hiva bare 
Şevqe daye gulye dare 
Xwede mirazi min u te bikira 
Mine Şah İsmail u Gulizare 

Me me Nazli me 
Ber deri me meke re 
Nazli ha bi seri te wi 
Te dakujin mi gılne ye 

Cave reş e reş dakina 
E meriyaan serxwoş dakina 
W ere k 'em herdu birevin 
Neçe gunan af dakina 

Nawerim seri xwe dinim 
Ditinim ha xwevn dalıinim 
Bang kir, ez rawuma ser xwe 
Gucaxe xwe boş dalıinim 

Çi dawestiye li wi diyari 
Ba te evare ha min tari 
Tişti laqi te nawinim 
Dijna beşliye ha hezari 

Çi dawestiye la nav meran 
Simel zeriye pere teyran 
Çi kUr ketiye duşôntiye 
Jin revandin kare meran 

İşlingi spi işlingi pak e 
Ba la Malatye b hevxa 
Hisal sale ha giran ye 
La ser min u xwe be hevxa 

Qol qanade min tune ne 
Ki ez bifirim werim ji hereva 
Da jftr ra Nazli da jur ra 
Mefir mere di hawa ra 
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Tu doste la seri ser 
We a mi nekir eka pis hilgirt 
Min heft salan xizrnete te kir 
E ka pinti ji dest min hilgirt 

Tu hete yaylan bilive 
Te pendir dakira giva 
Şore xwe buyna hingiva 
O yari min dille rinde ci 

Keçik were ez tim av im 
Ne ki ez la te darevim 
K'ez be bire te dakevim 
Şu gurbetin ellennde(T) 

Ezo helyam ez tu ne rnam 
Ez bfune qôrne çaliye her cernan 
Ba nirayşe rawiri zaman 
Şu gurbetin ellerinde(T) 

Qalinge rinde min birrine 
Gulye la pişte vegerine 
Ez heyrane çave belek 
Şev u roy le girine 
Dost wa dostan na sawira 
Mali··dunye nedawira 
Dost le reye hevdamirin 
Were dilo dosta yar e 

Reke dostan reka pon e 
Dil ha doste xwe dizone 
Şeş cilıade la-rnekane 
Were dilo dosta yar e 

Dosti saxi la rev hev e 
Hemi ro ye hemi şev e 
Kar u zerar tevlihev e 
Were dilo dosta yar e 
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Reye dostan reka dfu e 
Erne hangkin e hihize 
Hüsyn'im vazfeder size 
Were dilo dosta yar e 
Ave sare tu ja kut e 
La her berfe dine koni nut e 
Mi la te çikir tu la min sut e 

Ziyaretçi çune ziyarete 
Taki rone berve min te 
Dile min nakata tuşti din 
Kete izame rnarifate 

Le keçike ji xwalone 
Davasti li her sivigone 
Ku tu ja vi aqli bu sa 
Seri min dalaye pir belane 

Hel be done hel be done 
Balako barfe beri çiyane 
Xirab daki rnale xale 
Balak daki şewq u ron e 

Bejne zirav kinik naw 
Bayi le texe hinik na wi 
Dili keçike ku ketye rnayron 
I a giri sar nawi 

Erne dakin rawin herin 
Dar la gulyan çiqe terin 
Ma peliwane ki xwe wenda kir 
K'am rawin herin lebigerin 

Şivan pezi xwe diçerinin 
Dfu dewin yaxin tinin 
Xwezi ha dile we canike 
Ku dergUşe xwe li keleke 

xwe ditinin 
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Zayi tıiri xwe dadegirin 
Xwe la male bavi xwe dagirin 
Ku allke keçikan nawun 
Kes tıiri keçikan danagirin 

La barane dilo qurban 
Baron daçeri la xuraban 
Hele be seri min da xar ha 
Ez buyme peze dest qasaban 

Şivanan heye heye 
Pez berdayne pişte çeye 
Ki çidawen bira biwen 
Deri kör ocaxan derdeki ce ye 

Van şivanan fit e fit e 
Pez da du buye şehit e 
Werin k"em herne kör ocaxan 
Bibinin koneki gira der bekilite 

Mala nazli min la diyar o 
Mala sabirsiz je barjero 
Gotin nazliye te zewciye 
Were k"em herin biwen 

işe teyi xera 

Dili min barone gar o 
Giredan la hayate dar o 
E mine min e no nediyi 
Bi pi da girin tavene dev i dero 

Bar abarabara k"edi 
Mi dikali berxa xwe di 
Meke bavko seri xwe hiline 
Me keçikan bela xwe di 

Sewi te ne je dereva 
Ustu xwari de hereva 
Allko em hina çiga haqsizim 
Erne namirin ja her teva 

Hespi felekeyi gira 
De deri me ra wani bira 
Felek tu la hisabi çi dani 
Tu ha mira pazalixa ça dabiri 

Deri ode teyi bi merdivane 
Oda teyi tiji nivan e 
Nivan e te rô.niştine 
E diwen axe ve ode kijana 

Balıra balıra balır belli bu 
Ave la kanyan şelli bu 
Were meke muxanadi 
Dusa şuna te belli bu 

Nuxwazeki min da cilıda 
Da nav yorgan u doşeke mi da 
Min qimişi biray xwe nabir 
K" ez babem ku d erde te da ku da 

Kani kani qurban kani 
Le diçeri mayne ke bi cani 

Doxtoran gotin erne te dafiltinin 
Jetederse xwe hilanin 

Balıra balıra qurban balıra 
Be xelke germe ha min sare 
Er dekafe ma male doxtoran 
Desteki xwe kere e di ji xançare. 
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Apec Förlag AB Xelata APEC' e -2000 
Xelata APEC'6 

7JC Cmtn 2Jozars/an 

Xelata APECe ya ji bo herhemen ciwan u zarokan di peşangeha 
kireben kurdi ya 2000i de li Stockholıne, di 16-12-2000 de ji van 
du herhernan re hat dayin. 

o 

-,....,... 
.... -----------

M. Emin Bozarslan 
Mamoste M. Emin Bozarslan bi herhemen xwe yen edebei 
ıi lekoJinen li ser edebiyata klasik ıi rojnamevaniya kurdi 
kitebxaneya kurdi dewlemend .kiriye. 

Mamoste giringiyek taybeti daye edebiyata zarokaıı. di 
vi wari de zencireçiroken wi yen ku ji mirat ıi folklora 
kurdi wergirtiye ıi bi ~we ıi zirnaneki nıi peşkeşi zaroken 
Kurdietane kiriye. Di edebiyata kurdi de ciheki xwe yi 
giranbuha heye. Beşek ji van çirokan wek berhevokeke, 
bi nave GU!ffi BILÜRVAN isal derket. Juriya Xelata 
APECe ev berhema mamoste Bozarslan hejayi xelata isal 
dit. 

Stockholm 2000/12116 

Apec Förlag AB 

Letif Helmet 

M. Emiu Bozarslıuı 

GURE BILURVAN 

Xelata APEC'6 .......... Letif Helmet laye xweneri kurd, le piley yekem da, wek yekek le reberani 
şi'iri nwey kurdi nasrawe, belarn layeneki giringi dikey dalıenan ıi 
berhemekani Helmet edebi mindalan e. 

= "'"' ..... ····!''!'' 

Le mawey se sali rabirdıi da Helmet sedan şi'iri çiroki bo mindalani 
Kurdistan nıisiwe ıi deyan herhemişi bo kirdıin be kurdi. Helmet ke bo 
mindal denıiset amanci la rıin e: pegeyandin ıi perwerdekirdini kesayetiyeki 
niştiınanperwer ıi mirovdosti wa ke hez ıi bitewiy xoy le nirxe rohi ıi 
ferhengi ıi mirovayetiyekani kome)gey kurdewari ıi le mejıiy Kurdistanewe 
werdegret, diji zordari ye ıi şeyday 
azadi. Ew le katek da serinci mindali 

kurd bo nirx ıi amance giring ıi pirozekani miroveyati 
radek*t, eweş ceht dekat ke rewİ§ti berz ıi helsıikewti ciwani 
rojane, ew pilekane yen ke mindal peyda heldezinen berew 
asmani şin, berew esrere geşekan ıi berew xewni ziwin. 

Helmet be layewe giring e mindali kurd şarezayi nişane 
direwşawekani mejıiy netewe ıi niştimanekeyan bin. Belarn 
hawkatiş deyankete aşnay azar ıi xem ıi xewn ıi hiwakani 
mirovi jerdeste ıi zorlekiraw le her ceyeki em dinyaye bin. 

Helmet be zirnaneki mindali kurd dedwenet ke pire le 
efsıin ıi sadeyi ıi her wehayş le ciwani ıi huner. 

Xelati em sali APEC dedret be sercemi berhemekani 
Helmet ke bo mindal nıisiwni ıi sali 2000 be nawi DİWANİ 
MINDALAN bilaw kirayewe. 

Stockholm 2000/12/16 
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İSAL 

Xelata APECe 
(december- 2001) 

JI BO WERGERAN E 

W ek ku me sala çftyl jl got ft kir, em e !sal jl du herhernan xelat bikin. 

• Şerte beşdariya berheman: 
Di ve herhem ji du salan ne kevntir be. Ji bo ku juriya xelata APEC' e 

bi silarneti kare xwe bi re ve hibe, herhemen peşniyarkiıi di ve heta 
ı' e meha 9an, bigehljine deste juriye. 

• Naınzediya berheman: 
Ji bill juriya APECe, Id bi ve dikane naınzediya herhernan peşniyar 
bike. Le ji bo silarneti ya kare juriye, baştir e ku xwediye peşniyare 
bi xwe jl agahdariyeke peşin ji bo juriye bi re bike. Nemaze ji bo 

namzediya herhemen na va welet pewlstiya juriya xelata APECe ji 
allkariyeke wele heye. 

• Xelata APECe 2000$ in ft li du herhernan dabeş dibe. 

• Xelata APECe hersal di meha 12an de, li Stockholme, 

di peşangeha ldteben kurdfde beyan dibe. 

Ku mecalen xwediye herhernan tunebin ku beşdari girtina xelate 
bi bin, piştlbeyane, xelat ji xelatgiren xwediye herhernan re re şandine. 

Apec-Förlag AB 
Box: 3318 

SE-163 03 Spanga/ Sweden 
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