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Nameyem ji xwendevanan/Okuyucu mektupları 

SEVGILI BiRNEBÜN ÇALIŞANLARI ! 

Bugün sizin bir aboneniz benimle 

kontağa geçti. Abone parasını sizin 
verdiğiniz banka hesap numarasına 

gönderdiğini fakat paraların gen 

döndüğünü söyledi. Buradaki banka 
Almanya daki bu hesaba para 

göndcrilcmiyeccğini ve onun için paranın 

geri geldiğini söylcmiş.Vcrdiğiniz hesap 
numarası doğru mu? Bu konuda bir açıkla
ma yaparsanız iyi olur. 

Misto 1 Danimarka 

BimebıJn ·un now: Hes.1p num;ır.muz 4. 
s:ıymuzd:ı yaymlan:w lm!J~vlr: dojjnıdur. Tüm 

okııyucularmnzm dtkktlline swwlur. 

MERHABA ARKADAŞLAR ! 

Bir "e-mail'' adresi edinmenize çok 

sevindim. Bundan sonra iletişiminıız daha 
kolay olacak. Bimebün'un dördüncü 
sayısını aldım, dergiDanimarka'da giderek 
taban buluyor. Sürekli soruluyor. 

Çalışınalarınızda başarılar. 

Silaven germ. 
İlyas 1 Danimarka 

SAYGIDEGERALI ÇiFTÇi! 

Dostum, yazar, yayıncı Renızi İnanç'ın, 

sıcak edebiyat yuvası Toplum Kitapevinde 
gördüm ilkin BfrnebUn 'u. Yıllarca bir ço

ğumuzun kafasında yosun tutan, taşlaşan 

sorulara yanıt bulabilecek alına duygusuy

la unutulmamışlığın sıcak kıvancı sardı 

içimi. Naci Kutlay dostumuz Blmebün 'a 

şiir göndermeınİ ısrarla önerdi. Kitabım 

İnce'ysc tüm dostlarasıcak bir selam. 

Başarı dileklerimle tüm dostlara selam, 

sevgi ve saygı lar. 

Ömer Fartık Hatipoğlu 1 Cilıanbeyli. 

BERPIRSIYAREN HEJAYEN KOYARA 

BİRNEBÜNE 

Gaveke geleki plroz e kuji bo nasandina 

Kurden Anadolfya Na vfn, kovareke taybetf 

were weşandin, bCguman ev ınirov pir 

kCfxweş dike. Min navnişana we di hinek 

weşanen Kurdi de dit. Bi rasti pir şa bu ku 

rewşa kurden li wC hererne ji hemU aliyan 

ve (siyasi, civaki, çandi...) nas bikiın. 

Ez li Alınanya girtiyek kurd im. Ji bo 

mesela welat hatiıne girtin, girtiyeki siyasi 

me. 
Eger ku hUn hejmarCn heya niha 

derketine U yCn pCşeroje ji min re bişinin 

eze geleki spasdar birn. 

Ji xebata we re serkevtinC dixwazim 
28.01.98 

Dilbixwin Dara 

B!RAYEN 1-lf:JA YI~N KOYARA BiRNEBÜNE 

Her çar lıcjmaren kovan? gihiştin deste 

min. Spas dikim. 
Bawer bikin min texmin nedikir ku 

nameya min ketibe destC wc. Min ew roja 

28.1.98. Çarşemji wc ra şandibü. kovar ji 

iro gihiştin. Min got belki navnişan şaş bU. 
Disa dibejim spasdar im. Bi rast i geleki kef 

xwcşji bUm. Ez he vi dar im, h üne hejmarCn 

pCşerojC ji min re bişinin. 

Dilbixwin Dara 

DECERL! DoSTLAR! 

Derginizi özenle takip ediyorum. Gayet 

olumlu buluyomm. Özellikle 4. sayıııız ko

nusunda düşüncelerimi iletmek istiyorum. 

Farklı alanlarda yaşayan toplumumuz 

kısmende olsa dergi sayfalarına yansıyor. 
Özellikle Mehmet Özkök"ün 4. sayınız

daki ''Haymana ŞCxbızınlan üzerine" 

yazısı nefis olmuş. Özkök objektif 

davranmanın iyi bir örnegini vcnı1iş. 

Kutlamak istiyonım. Ayrıca Nuh Ateş'in 
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çocuk oyunlarını Anne ve Babalarımızdan 
hep duyardık derleyip taparlanıası ve 
Bölge Kürtçesi ile verınesi yadsınmayacak 
bir iş. 

Rıza Baran ve Serbülent Kanat la 
yapılan röportajlar etrafınıdaki tanıdıklar 
arasında ilgiyle okunan yazıların başında 
geldi. Son olarak da şunu söylemek 
istiyorum. Bu sefer Birneblın dan yazısını 
Kürtçe yazınışsınız. Ne kadar güzel olmuş. 
Devamın diliyorum. 

Başanlar ve saygı lar. 
Zeynep Eryılıııaz 1 Ankara 

SEVGiLI iıiRNİ'BÜNCULAR! 

Dürdüncü sayınızdaki kapak resmi 
üzerine tanık olduğum bir şeyi anlatmak 
istiyorum. Tanıdık Alman arkadaşlara 

dergiy i gösterdiğiinde resiınle çok ilgilen
diler. Kürt kadınlarının genellikle başörtülü 
görmeye alışık olduklarındanını nedir 
söylediklerime inanmak istemediler. Res
min eski olması kafalarını biraz karıştırdı. 
Böylesi tarihi değeri olan görsel malze
meleri yayınlanıanız çok olumlu. 

Gülşen 1 Alnıanya 

DE(iERLI :\RK:\DAŞLAR 

Biz Orta Anadolu kürtleri için çok 

yanılnııyorsam 3. sayısı elinıe geçti. 
Böylesine bir derginin çıkması burada 
bulunan bütün Konyalıları sevindirdi. 

Ben Norveçte yaşayan Konyalı bir kürt 
kızıyım. Dergiyi çok beğendiın ve ilerde 
ben de derginiz için düşüncelerimi daha 
geniş bir şekilde yazıp gönderınek isterim. 
Derginizde çok yakın bir arkadaşımın size 
göndermiş olduğu teşekkür mektubunu 
okudum, ama neyazıkki kısaltılmıştı ve ben 
sizlerden rica ediyorum bana mektubun 
tümünü gönderebilir misiniz? Yusuf 
Taşpınar size Sağınalcılar Cezaevinden 
göndennişti. En yakın zamanda sizden 
gelecek mektubu bekleyeceğinı. 

Hel in Gorki/Norveç 

Bıııtz,Bını~vEHIRf~N BıRNEHÜNf~ 

Ji bo KovarC,hin şiirCn xwe yCnji pirtUka 
min ya, ku bi navC ,Agir Digiri de 
derkevc",pCşkCşC we dikim. Herwiha bi 
qasi ji destC min hat! ,dixwczim piştgiriya 
xebatCn w e yCn hCja bikim. 

Bi silav G hesten ji dil. .. 
Zeynel Abidin 

Ji Helbesta Bersiv bireki em bi ınusada 
birez helbestvan, Kek Zeynel Abidiıı, ku bi 

gerekli olan böyle bir çalışınayı yaptığınız xwe kurdeki KurdistanC ye, peşkeşi xwcn-
için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. devanCn BirnebGnC dikin. 

Ayrıca Birnebun 'un devamlılığının bir 
zanıret olduğunu ve bu konuda biz Ona 
Anadolu Kürtlerinin elinden gelen tüm 
çalıayı sarfetmesini tcmenni edi yanını. 

Değerli arkadaşlar, ben Birnebunla bir 
arkadaş vasıtasıyla tanıştı m, elirnde sadece 
3. sayı var. Eğer mümkünse I. ve 2. sayıyı 
bana postalanıanızı istiyorum. Ayrıca 

abone olmakta istiyonım. 
Şimdiden teşekkürler ederim. 

Vural Yaşar/İsveç 

DE(>ERLI BIR?'JEBUN (':\LlŞANLARl 

Çıkarnıakta olduğunuz derginin eğer 
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Pel lı şitilCn qewaxa hişk di bin, 
Av diherimin, 
HCvi dimirin 
LC,kCın nabin Cş bi girin, 
D'isa ji ınirov blgire divCt. 
Big'ire! 
Ji bo nıizginiya b@ dawf, 
Ji qefesa tirsen xwe ji bifıre ... 
1997/ Cotmeh -Berlin www.a
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Ji Birnebu ne 

X wcndevanCn birCz, kovara BiıııebünC 
Cd! ciyC xwe yC bi qimet di nav weşanCn 
kurdi de girıiye. Hejınar bi hcjmar pCşda 
tcrc. Roj bi roj aboneyen BimebünC zCde 
di bin. Heta niha bi scdan faks ü nanıeyCn bi 
riyaelcktronikji me rahat ine. Piraniyen wan 
hejımırCn kevn ji, ji mc dixwazin. LC mixa
bin, hejmarCn yekC ü diduyan li ba me 
nenıane. Em dikru-in bi riheti bibCjin, ku 
Jntreseyek mezin ji kovan~ re hcye. Di de
mek kin de be jl, Ii dcrveyl wc!Ct, wek 
kovareke huneri, çandi G !Ckollni her sC 
ınehan carckC, di wextC xwe de dcrketiye. 
Em dC qeyrctkin, ku di hejmarCn pCşerojC 
de. bi navcrokCn devlenıend G qalltcyeke hi n 
baştir wcşana xwc bidonıinin. 

X wcndcvanCn del al, derxistina kovareke 
ICkollni Cı bi taybetl ji, li ser kurden Ana
ıoliya Navin,ji ber du sedemen esas i, ne ka
rekl hes an e. Yek, weşandina li derveyl weleı 
e. Didu, mesela abori ye. Dema kovarek Ii 
dervcyi welet tC weşandin, beri her tişti be
Iavkirin lı gihandina xwcndevana zortir 
dibe, bi fcrehi di nav xclkC de belav nal)C. Ji 
bcr ve ji, di arınanca dcrketina xwe de ji 
%501 dür dikevc. ArmancCn wcşanan yCn 
esasi, yck berhevkirin lı parasıina agalıdarl t1 
zanis!lyC ye, ya dinji bclavkirina van di nav 
xelke de ye. Di van lıcrdn destnişankirinCn 
esaside zchnıctlyCn me hcne. Piranlya heva
ICn nivlskar li dervcyi we!Ct in, ji bcr wC jl, 
inıkanCn wan pirluneye ku di warC roportaj, 
berchevkirina berhcmCn folklorik n hwd de 
xwc bigihlnin wciCt. Mixabin, hcva!Cn ku li 
wciCt in Cı di viwari de kar di kin ew ji kC m in. 
Em dizanin, lnsanCn me yCn li wciCt, ku di vi 
warl de jChati ne, pir in. HCvlya me ji wan 
heyc, ku di rojCn pCş de, di vi wari de karC 
ku dikeve ser miiCn wan, dC bikin. 

Di weşandina kovarekC de rola her! 
ınezin ya aborlyC ye. Kovm·ekc bi rCk G pCk 
O bi sewiyckc bilind,jC re kare profesi yoneli 

!azi m e. Heva!Cn ku li derGdora BimeblınC 
ne, çi heva!Cn niviskarbin, çi yen bel av di kin 
G çi ji yCn redaksiyonC n tek n i kC bin, vi kari 
wek kareki welatparezi dikin. Bi gotinek 
din, kare wan yC rojane lı profesyonel ni ne. 
Ji bcr ku ji bo wan kareKı ldeali ye, dcma 
wext n inıkanCn wan rCbidin dikari n wcrin 
civinan, Iekoliııan bikin, binlvisin U 
belavkin. Mixabin, di diroka weşanCn kurdi 
de,ji ber rewşa Kurda ya bindes ll cv kar bi vi 
rengi heta niha hatiye meşandin, nihaji her 
wisa ye! Çi kovaren lCkolini, hlıneri ü kultur! 
bin G çi ji yCn siyasi bin, her bi vi rengi tC n 
nıeşandin. Ji her ku ne profesyonel in lı li dij 
ıebieta derxistina şertCn weşanan ten 
ıneşandin bi sernakevin. Ji bcr ve scdcnıeji, 
jiyana kovaren kurdi dirCj ncblıne. 

Xwendcvanen bi rez lı delal,ji bo ku paşe
roja kovara Birnchüne ji wek gelek kovaren 
kurdi yCn din nebc, divC ji bo kare 
profesyoneli, heta ku cm di destpCke da ne (i 
hin newestiyane, gm.:en bingehln bCn avCtin. 
lro, rcwşa insanCn me yCn Anatoliya Navin 
ne wcke bere ye. Hem di aliyC abori de U hem 
ji di aliye netcweyetiyC de, di rewşeke nU de 
dijin. Di aliye abori de iıTıkanCn mczin 
çCblıne ku dikarin bi dchaıı kovaren wekl 
BlıııebGne derxlnin, heta dikarin hem li 
welet G hem ji li derwcyl wc Jet rojnameyen 
rojane finanse bi kin. 

Di aliye ncteweyetlyC de, hişyarbGııeke 
nıezin çCbfıye. LC, li hemher asimilsyonC, çi 
Ji weiCt be ü çiji, li derveyl we!Ct be lll ted
birCn berbiçav nehatine girtin! 

Ji ber van sedemen ku hatine destnişan
kirin, ınunaqeşcyCn ciddi pCwlst in! 

H eta hcjmara 6an himinin di xwaşlyC de. 

Redaksiyon 
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YÖRELERiMiZi TANlYALlM 

• • •• • 

CIHANBEYLI KURTLERI 

C ihanbeyli ilçesi eski bir Hitit şchridir. 
Burada bulunan nıağaralar bir 

zamanlar ev ve depo olarak kullanılmış 

olmasından dolayı eski adını (İnevi) bu 
mağaralardan almıştır. İlçe merkezi 

Ankara-Konya yolu üzerinde bulunmak

Hıdır. Konya'ya 100 Kın., Ankara'ya 145 
Km. dir. Konya iline bağlı ilçenin 1990 
sayımına göre toplam nüfusu 69952 iken 

6 blmebiin 5, Bihar 1 Havin 1998 

İlçe merkezinin nüfusu 15071 'dir. Elimizde 

1997 Nüfus Sayımı sonuçları olmadığından 
yeni bilgi vcrenıiyoruz. İlçe merkezinde de 

önemli bir Kürt nüfusu mevcuttur. 
Cihanbeyli toprakları, doğuda; Tuzgölü 

ilc Aksaray ili, güneyde; Altınekin İlçesi, 

batıda; Sarayönü ve Yunak ilçeleri ve kuzey

de; Haymana ve Kulu ilçeleri toprakları ilc 

sınırdır. Merkezden başka 12 Kasabası, 21 
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Köyü ve bunlara bağlı mezraları mevcuttur. 

İlçe toprakları beyaz kenarlı kalker yayla

lardan ve bunların arasına sokulmuş alüv

yonlu ovalardan meydana gelmiştir. Doğu 

taratlarında alçak yayialar Tuzgölü'ne 

kadar uzanır. Bu bölgenin yüksekliği 1000 

m'nin altındadır. İlçenin batı taraflarının 

yüksekliği 1000 ın 'yi geçer. İklim kara

saldır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk 

ve yağışl ıdır. Bölgenin en önemli akarsuyu 

İnsuyu 'dur. 

Bölgede, Gölyazı kasabası ile Günyüzü 

ve Yapalı köyleri arasında soda, sabun, deri 

ve boya üretiminde kullanılan sodyum tuzu 

yataklan mevcuttur. İlçeye 22 Km. 

uzaklıktaki Yavşan Tuzlasından elde edilen 

tuzlar yöredeki modem fabrikalarda işie

tiJip rafine edilmekte ve pazara sunulmak

tadır. Kırkışla'da sodyum sülfat, Kclha

san'da krom ve Kütükuşağı yakınında 

mmıgmıez yatakları bulunmaktadır. 

Bölge ekonomisinin önemli sektörleri 

arasında tarım, hayvancılık, taşımacılık ve 
döviz girdileri bulunur. Bölgede tarını 

modern teknoloji ile yapılmaktadır. Buğ

day, arpa ve şekerpancarı temel ürünler 

olarak, bunların yanında koşullara göre; 
mercimek, kimyon, nohut, ayçiçeği yetiş

tiriciliğide yapılmaktadır. İlçenin doğu 

tarafında kalan alan (Gölyazı kasabası, 

Sağlık ve Yapalı köyleri arazisi) Tuz
gölü'nün etkisiyle hergeçen gün tuzlaşnıak

tadır. ·nın m ve mera alanlarının daralnıası 

bölgeden göçü hızlandırmaktadır. Bu yerle~ 
şim alanlarından Cihanbeyli'ye ve özellikle 

Konyaya önemli oranda bir göç yaşannıak

tadır. 

iv1eralann daralması ve hayvancılığın 

karlı bir iş olmaktan çıkışı bu sektörü 

önemli bir biçimde azaltmıştır. Bölge 

Kürtlerinin tarihlerinde koyun yetiştirici

liğinin merkezi olan Gölyazı ve Yeniceaba 

kasabalan buradadır. Bölge Kürtlerinin 

sözlü edebiyatma önemli katkısı olan 

hayvancılığın toplum kültürü üzerinde -son 

yıllarcia azalmışsada- önemli etkisi olmuş-

tur. Örneğin bir sevda türküsü olan 

şivanoda ağa iki eşliclir. Ağanın genç ve 

küçük eşi evin çobanı ile sevdalanırlar. Sos

yal yaşam farkı ve toplumsal değerler bun

ların birliğine engeldir. Evin hanımı sevdalı 
çobanına türkü yakar. 

"Loy /oy /oy /oy şivano 

lvfin got kere xwe barke 

K üzi! xwe t{ii ave s arke 

ıHin got cam! ab/e bi çıik qurbano." 

Bu sev da türküsündeab/C kelimesi Türk
çe'den yöre diline girmiştir. Bölge Kürt

lerinin tarif etmelerde kullandığı bir isim

Jcndinncdir. Özellikle zenginlere ırgatlık 

yapan yoksul insanların evin hanımımı 

hitaben kullandıkları bir isimlendirmedir. 

Yöre insanının kalkınmasında önemli bir 
etkende döviz girdileridir. Son 20 yılda 

ekonomik ve sosyal yapı %300 oranında 

artmıştır. Ekonomik gücün etkisiyle taşı~ 

macılık sektörü önemli bir iş kolu olmuş, 
bölge Kürtleri Türkiye'de önemli bir fılo 

denilebilecek kadar büyük bir güce sahip 
olmuşlardır. Döviz girdilerinin en göze 

çarpan etkilerinden bazıları özel otomobil 

bulundurma ve modern kullanınılı evler 

yapnıadır. Bu gerçekler bölgedeki bazı 

Türk çevrelercc çekileıneınektedir. Zaman 

zaman bu açıkça dile getirilmektedir. 

Bu konuda yaşadığım bir olayı sizlere 
aktarayını. 1993 yazı Konya'dan özel oto

mobilim ile dönmekteyinı. Hava çok sıcak 

ve yolculuk sıkıcı. Cihanbeyli'de uğradı~ 

ğım arkadaşlardan ayrılıp Ankara yoluna 

giriyorurn. Hemen kentin çıkışında üç s ah ıs 

el kaldırıyor, yardım severlik duygularım 

ve yoksulluk bilincim beni şimşek hızıyla 

etkiliyor ve dunıyorum. Yolcular Kulu·ya 

gitmek istiyorlar, alıyorum. Arabam siyah 

ve Ankara plakalı olduğundan beni resmi 

bir devlet kadrosu olarak algıladıklannı he

men anlıyorum. Sohpet ediyoruz, misafir

lerimden bölge hakkıncia bilgiler alıyorum. 

Sorulanın yolcularımın tamamen Başkent-
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'ten biri olarak kabul cdilmemc yardımcı 

oluyor. Sorulan bir soruya karşılık İzmir'li 
olduğumu söylüyorum. Hasılat dönemi 
olduğundan kenar tarlalarda biçerler 

dönüyor. Geniş arazilerin kimlere ait 
olduğunu sormamla birlikte Egeli olmam
dan! güç alan hemşehri lerimden biri haka
ret vari bir şekilde Kürtlerin Yeniceaba 
Kasabasının diyor, yolumuza devanı edi
yoruz. Anlatıyorlar, içimden gülüyor vedc 

kızı yorum. Arazi meselesinden sonra Tav
şançalı kasabasına yaklaşıyoruz. Konuyu 
açmak istiyonım, güzel evleri ve zengin bir 
iman olan Tavşançalı kasabasına girdi
ğİnüzde sonunu yöneltiyorunı: "Beyler 

buralarda da teröristler veya onlara 

yardmı edenle1; böliicü/er var mı?" "Var" 

diyorlar. Hemen önde oturan sarışın 

yolcum söz alıyor. "Ağabey, Kürtler lıep 

bö/aciiler" diyor. Arkadan biri söze karışı
yar ve bunun dognı olmadığını söylüyor. 
Önde oturan yolcum konuyu kapatmaya 
gönüllü değil. Söz alıyor. "Ağabey 

Türkiye 'de bir iç savaş çıksa devletimiz 

buralardaki tüm Kürtleri kovm; bende 

Tavşançalı 'da kendime giizel bir ev seçe

rim ve buraya yerleşirim, tarlalarda bize 

ka/u:" artık duymak istemiyordum, çünkü 
böyle konuşmalara önceden de rastlamış 
veya duynıuştum. Üzülmüştüm, bu zavallı 
insanhırı böyle düşünmeye sevk edenleri 
lanetlemiş ve sessiz kalmayı daha uygun 

bulmuştunı. 

Yolcularıın benim sıkıldığıını anlamış
lardı. Torpitodan Korna Denge Azadi'nin 
bir kasetini çıkarıyorum ve teybe yerlcş
tiriyonım. Yolcularını Kürt müziğini he
men tanıyorlar ve kızarıyorlar. "Uıanma

ym beyler bu diişüncelerini: yan h ş, bakm 

ben Kiirt miiziği dinliyorum. Kiirtlerle 

Türkler kardeş iki lıalkw; ... " vs. anlatı

yorunı. Yolcularım beyinlerine yerleştiri

len bu düşünceleric ve zavallılıklarıyla 

çatışıyorlar onları Kulu'da Kırkahvesi 

GLJndı..' Omiira (P:Iz<irözii) 

liyorum ... Yaşantımızın bir gerçekliligini 

bir kez daha yaşıyorum. 
Yöre Kürtleri Batı Avrupa'nın her ülke

sinde mevcutturlar. 1960'lardan itibaren 
devlet kanalıyla gelenlerden sonra başla
yan göç, özellikle 1980'den sonra genç
liğin önemli bir oranı yurtdışına çıkmıştır. 
Kazanımlara rağmen kayıplarıda olan bu 
göç yörede önemli sayılabilecek sosyal ve 
kültürel etkiler yaratmıştır. Avrupa 'ya göç 
insanımızı derinden etkilemiş, özellikle 
kadınlarımızı ve genç kızlanmızı yarala
mıştır. Bu etki türkülere girmiştir. Örneğin; 
Danimarka 'ya giden erkek kardeşlerinin 
hasretine dayanamayan Kütükuşağı Kasa
basından Guı.A MEçt tüm bölgede bilinen 

şu türküsünü söylemiştir. 

Keko keko minnizanf, minnizani 

A1in di berçaw!n xwe da ani, miniıizmıi 
Hat(ve wexta id ıi e1jayJ 

Xwang kı1-·i r b ibe ş aş e were lı dia kfjani* 

Eli, J-lemo, Cemal keko b ira we dikime 

Di c(vJ xwe da nin iş time, 

ş ina birangen ;nve dikime 

K oma we bi ş ir ı işekir xudidikime 

Qurbane we me werin carekJ 

li me/ı/C bigerin 

Wellejijiwm betir m er ti! da nama ne 

lviala have min birana 

ll eta nebJm mala bavC min !ıenuı/no 

i: di Danimarka yerli man o ... 

(*) Di hin varyantandc wcha tC gotin: 

"Xıi'(Jng şaş bfi.yc here mala kijani." (Bimcbfın) 

mevkiinde indiriyor ve sarrafarkadaş ın ya- Yöredeki Bulduk Kasabası Kürtlerinden 
nında bir çay içmek için merkeze yöne- olan ve son yıllarda bölgede bu ve benzeri 
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sözlü Kürt değerlerini toplayıp kaset çalışmalarıyla başarılı bir şekilde değerlendiren 

sevgili SERBÜLENT KANAT'ı anmadan geçemeyeccğim. 

Cilıaubeyli- Kürt yerleşim birimlerinin aşiretleri tabloda gösterilmiştir. 
Sıra no Tiirkceadı 

ı. Bcyliova 

2. Bulduk Kas. 

3. B. Beşkavak Kas. 

4. Çim en 
5. Çölköy 

6. Gölyazı Kas. 

7. Günyüzü Kas. 

8. Kandil Kas. 

9. Kclhasan Kas. 

lO. Kırkışla 

ı ı. Korkmazlar 

12. K. Beşkavak 

13. Kütükuşağı Kas. 

14. Kuşça Kas. 

15. Sağlık 

16. Taşpınar Kas. 
]7. Turanlar 

ıs. Yapalı 

19. Yeniceaba Kas. 
20. Yeşildere 

21. Yünlükuyu 

22. Zaferiye 

Bazı yerleşim birimlerinin isimleri yanlız 
Türkçe olarak kullanılmaktadır. Ayııı aile

nin kurduğu yayialarköy olunca isim olarak 
ailenin soyadını taşı mıştır. Bazı isimler ise 
Kürtlerin kabul ettiği isiınlendim1elerdir. 

En önemli Kürt yerleşim birimleri GöL
YAZ!, YE:-.liCEOBA, KELI!ASA:-.l, BüYÜK BEŞ

KAVAK ve BULDUK kasabal andır. Kürt yerle
şim alanlannın 1 O adedi bugün bclediye
Iiktir. Taşpınar kasabasında Kürtlerle Türk
ler birlikte yaşamaktadırlar. Bugüne kadar, 
her iki toplumdanda kaynaklanan ciddi bir 
problem yaşannıaınıştır. 

Bölge Kürtlerinin tarihine bakıldığında 
Göl yazı, Yeniceaba ve Bulduk yerleşim leri
nin, gezginlcrin ve araştırmacıların yazdık
larında da mevcut oldukları ve tarihlerinin 

1 SOO'lere kadar gittiği görülür. Dergimizin 
önceki sayılannda bu konuyu içeren yazılar 

mevcut olduğundan tekrarlanıayı gerek 

Kiirtce adı Asireti 
Xerabe(Xirawc) Canbeg 

GundiBuldix SCfkan 
Beşkavağa mezin SewCdi 
Çimane SewCdi 

Yaylaçolc SewCdi 

Xelika Xciikan 

Cı:itika Cuıikan 

Qendil SewCdi 
Kelhesen Canbegi 
. ............ Malikan 

Delala Canbegi 
Memedeli SewCdi 

Kutiga Celikan+ 

Hecilera N asiran 

Qoliıa Xciikan 

Xelikan+Türk 

Yaylaıoze Caııbegi 

K em cra Xalikan 

İ neo w Nasiran 
Çimanabiçuk ScwCdi 

Heciomera Canbegi 
Qayişoğli Canbegi 

görmüyorum. 1960'lardan sonra Ağrı ve 
Erzunım'dan göçedip Cihanbcyli merkez 
ve Yeniceaba 'ya yerleşen Kürtlerde mev
cuttur. Bu ailelerin yerleşimi ilk yıllartartış
malara neden olmuş ve yerleşik konumdaki 
insanlar tarafından hor görülınüşlerdir. Her 
türlü işte calışan bu ailelerin insanlan ken
dilerini zaman süreci içerisinde topluımı 
kabul ettirmişlerdir. Özellikle 1985 'lerden 

sonra Kürdistan' da yürütülen kirli savaştan 
dolayı bölgeye göç edip gelen Kürt aile
leride vardır. Günümüzde aydın ve ilerici 
unsurların nızla olmasından dolayı bu in
sanlarımıza sahip çık ı Jmıştır. 

Cihanbcyli Kürtlerinin tamamı Hanefi 

nıezhebindendirlcr. İslamın son yıllarda ö
nemli bir güç olduğu hemen göze çaıvar. 
Özellikle ScwCdi aşiretinin bulunduğu 
köylerde devlet destekli din propağandası 
mevcuttur. Bu yapılanma doğal olarak sos-
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ya! yaşama girmiş ve çevre köyleride bir 

nebze etkisi altına almıştır. Özellikle 

TURGUT ÖZAL sonrası dönemde Refah 

(Fazilet) Partisinin bölgede nüfusunu 

arttırması hissedilir bir orandadır. Hemen 

hemen her köyde Diyanetin denetiminde 

Kuran Kursu mevcuttur. 

Yöre Kürtlerinin tamamı Kunnancl 

lehçesi ile konuşurlar. Orta Anadolu Kürt

lerinde farklı ağızların bulunduğu en iyi ör

nek yöre bu bölgedir. Bu nedenle küçük bir 

Türkçesi Sewi!.di 

Ağaç Bağ 

Ayakkabı Sol 

B acı Xwişk 

BüyükKazan Stil 

Çocuk Zaro/kJgede 

Çorak Şor 

Diken Dirrik 

Dur Bisekine 

El. Düğme Sedef 

Ense Şatik 

Horoz Dik 

K aş Şi kal 

Kuzubarınağı Koriın 

Mantar Kivkalek 

Mustafa Mis to 

Pilav Bulgur 

Su Arkı Hindak 

Süpürge Gezi 

Tavuk Mirsik/Mirişk 

Tencerc Qazik 

Tulum E yar 

listeyi örnek olsun diye aşağıda sunu

yorum. Bu konu bir araştırma gerektir

mektedir. Dergimiz sağlıklı bir yapıya 

kavuştuğunda bu tür çalışmaları yapaca

ğımızı siz okuyucularıımza belirtmek isti

yorum. Yörede kullanılan ağızlar aşiret

lerin farklılığınıda belirler. Canbegan, 

SewCdi ve Reşwan aşiretlerinin konuş

tukları kurmanci lehçesinin Hırklılıkları 

hemen kendisini belli ettirir. 

Re\·wan Canher:.an 

Dar ............... 
Meres ............... 

Xang ............... 

Stii/Broş . . . . . . . . . . . . . . . 
Ku ri k Gede 

çorax Şor 

S iri ............... 

Bisekine/Daste ............... 

Pişkof ............... 

Gepir ............... 
Dik/Horiz .............. 

K aş ............. 

Koz .............. 
kuvank .............. 
Mis to Piço 

Zat ............... 
E rx ............... 
Gezi/Şijing Gezi 

Çuçik!Mirişk ............... 
B ro ş ............... 

yar .............. 

Kütükuşağı Kasabasının önemli bir bö

lümünün asimile olarak Kürtleşlikleri 

çevre köylerde söylenir. Bu iddia, Kulu 

ilçesinin Türk köyü olan Kömüşini ile 

akrabalık bağlannın olduğunu kanıtlayan 

bazı verilerin alnıasından dolayı vardır. 

Bazı aileler bunu bugün kabul etmemek-

tedirler. Bazı yaşlı insanlardan duyduğuma 

göre ise Kömişini köyü sakinleri asimile 

olarak Türkleşmişlerdir. Kabul etmek gere

kir ki, Kütükuşağı Kasabası sakinlerinden 

bazı ailelerin asimile olarak Kürtleştikleri 

doğru olabilir ama bunu Celikan aşİre

tİnden olan ailelerin dışında kalan tüm 
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aileler için söylemek doğru olmaz. Bu konu 

önümüzdeki süreçte ayrı bir yazı ilc ele 

alınacaktır. 

Bölgedeki en önemli yerleşim birimi 

olan Yeniceaba ilc bir şeyler yazmak gere

kiyor. Bu kasabamız, yöredeki en büyük 

yerleşim alanıdır. Küçük sanayinin geliş

mekte olduğu, yöre Kürtlerinin kendilerini 

güvende hissettikleri bir yerdir. Yeniceaba 

yöre Kürtlerinin gönlünde yatan ilçcsidir. 

TC devleti bölge Kürtlerinin birliğini 

bozmak ve parçalamak için Yeniceaba 'yı 

ilçe yapmamakta direnmektedir. Kasaba 
halkı 20 yıldır bunun mücadelesini ver

mektedir. Alt yapı ve sosyal gelişmişlik 

düzeyi Türkiye'deki ilçeterin çoğundan 

daha iyi olan bu kasabamız herseçim döne

minde hatırlannıakta ve partiler tarafından 
ilçe sözü verilmektedir. Bilinen sonuca 

görede bu henüz gcrçcklcşcrncıniştir. 

Yeniceaba ilc ilgili olarak dergimizin 

gelecek sayılarında özel bir dosya açmak 
gerekir. Tarih, kültür, coğrafya, vs. detaylı 

ve bilimsel olarak Yeniceoba, okuyucuia

nınıza tanıtılmalıdır. Buranın ilçe olması 
durumunda; Haymana, Kulu ve Cihanbeyli 

ilçelerinin coğrafi k haritalan değişecektir. 

Bu yeni yapılanma ile birlikte bölge 

Kürtleri önemli bir merkeze kavuşmuş 
olacaklardır. Çevre ilçeler Türklerin kur

dukları yerleşimler olduğundan her an için 

yöre Kürtlerinin dışlanmaya çalışıldığı 

ortamlar ve tartışmalar olmaktadır. Bu 

vesileyle insanlarımız kendi merkezlerinde 

daha rıhat olacaklardır. Kendi merkez

lerinden hiç bir toplumu dıştalarnadan, 

kardeşlik,barış ve dostluk temelinde huzur 

ve güven içinde yaşamaya devam ede

ceklerdir. 

Bölge Küı1lerinde okuma yazımı oranı 

yüksektir. Kırk yaşın altı kategorisinde 

okur-yazarlık oran% 98'dir desek yanlış 

olmaz. Özellikle belirteyim ki lisenin bu

lunduğu kasabalarda önemli bir Üniversite 

öğrenci gençliği mevcuttur. Bölgede 

I 960'lardan sonraöğrenci gençlik ve aydın 

kesimi sol düşünce ile tanıştı. Sosyalist 

örgütlerle ilişkiler I 970'lerdcn sonra açık 

olarak etkisini gösterdi. DDKD ve DHKD 

örgütlenmelerinde yeralan öğrenciler 

ulusal demokratik haklarının bilincine o 

zamanlar ulaşmıştır. 1980 öncesi Konya' da 

CYKD (Cilıanbeyli Yardımlaşma ve 
Kii/tiir Derneği) kurulmuş ve bu örgütlülük 

kanalıyla gençlik bir araya gelmiştir. Tüm 
Anadolu'da olduğu gibi 1980'de Faşist 

cunta etkisini bu bölgede de göstem1iştir. 

Köyler basılmış, aydın ve öğrenci gençlik 

gözaltına alınmış ve bazı aydınlar 

tutuklanmışlardır. Onlarca Kürt Konya 

Dutlukırı askeri merkezinde işkencelerden 
geçirilmiştir. Bu arada bir ağabeyimizide 

anmak istiyorum. Yeniceaba Kasabasından 

olan YIL~1AZ DEMIR Diyarbakır'da 

öğrenci iken tutuklan ır ve ÖZGÜRLÜK YoLu 
davasından yargılanır. DEMIR, Diyarbakır E 

Tipi Cezaevinde yüzlerce Kürt yurtseveri 

gibi zindanlarda faşizme karşı direnerek iş
kence cellatlarına teslim olmaz. YILMAZ 

Dr>IIR 1984 yılında şehadete ulaşır ve 

Kürdistan şehitler kcrvanına katılır. 

1990'lardan sonra Kürt söyleıııli HEP

DEP ve HADEP'e destek hergeçen gün 

artmıştır. 24 Aralık I 995 genel seçim 

sonuçlarına göz atarsak EBÖB adına 
HADEP'e verilen ayların birinciliği hemen 

göze çarpar. Buda bölge Kürtlerinin kendi 
kimliklerine sahip çıkmalarının kanıtıdır. 

Günümüzde bölge gençliği-aydın ı arasında 

ulusal demokratik mücadele ilgi görmek

tedir. Kürdistan 'da yürütülen Ulusal ınüca~ 

deleye sempati duyan gençlik üniversi

telerden ve Avrupa'dan PKK saflarına 

katı lmaktadır. Onlarca şehit veren Cihan

bcyli Kürt bölgesi yoğun devlet baskısı 

altındadır. Özellikle yaz aylarındaki dü

ğünlerdc gençlerinde zaaf ve hatalarından 

yararlanan devlet Kürt köy ve kasabalarına 

baskı uygulamaktadır. 
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BJşqewa:w Afe::in (B. Beşkavak) 

il: Konya ilçe: Cihanbcyli 

Seç.im Böl. DYP ANAP HADEP DSP RP CHP MHP 
Beylikova 39 10 3 46 
Bulduk 99 190 541 19 136 14 4 
B. Beşkavak 169 145 108 15 279 13 4 
Çim en ı 12 ı 2 275 ı 

Çölköy 35 16 166 15 134 2 
Gölyazı 143 81 1595 42 169 63 24 
Günyüzü 374 38 467 20 223 sı 14 
Kandil 219 101 81 5 462 3 
Kclhasan 100 49 307 25 124 83 7 
Kırkışla 65 26 200 101 76 12 14 
Korkmazlar 23 14 40 2 20 3 
K.Beşkavak 90 25 8 15 114 8 
Kütükuşağı 187 17 178 12 319 17 2 
Kuşca 104 66 703 16 51 24 4 
Sağlık 33 25 239 13 14 3 2 
Taşpınar 707 141 42 59 474 12 53 

Turanlar 34 12 110 8 41 3 
Yapalı 97 31 414 21 100 12 3 
Yeniceaba 287 247 1132 79 412 288 35 
Yeşildere 6 8 44 5 32 
Yünlükuyu 5 2 17 15 
Zaferiye ı 5 . 2 72 15 88 15 

Toplam 2832 1148 6475 491 3604 658 168 
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HADEP Kirşehir il Başkanı 

Eşref Odabaş• ile Söyleşi 

SEVCil Ll OKURL:\R, 

Hepimizin aşina oldugu temel olgunun; Tür

kiye ve Kürdistan'da temel insan haklarının 

ayaklar altında çiğnendiği ve demokrat, yurt
scver insanların, ki hangi kökenden olurlarsa 

olsunlar hergün bir caniyane saldırı ile karşı 

karşıya oldukları dır. Bu tür saldırıların ner

den ve neden kaynaklandığı, Akın Birdal'a 

yapılan saldırı ilc tümüyle açığa çıkmıştır. 

İşte bu ortamda; butür saldırılardan yeterince 
ııasibiııi almış kitle partısı HADEP'in 
Kırşehir il başkanı sayın Eşref Odabaşı ilc 
yaptığımız röpörtajın önemi de bizce 
artmaktadır. IlADEP Kirş<'lıir il Başka m l:~~rdOd'ıb:ı,''' 

EşrefOdabaşı ilc yapııgınıız söyleşide görüleceği gibi; özelde Kırşehir Kürt toplumunun 

ve genelde de OrtaAnadolu Kürtlerinin siyasal, toplumsal ve kültürel konumu hakkında özel 

bilgiler edincceğiz. Bu söyleşide Oı1a Anadolu Küı1lerinin Ulusal Kuı1uluş Miicadelesine 

bakışları ve tavır alışları hakkında da bilgi edineceğiz. Tüm bu bilgilerin ilk ağızdan ve 

özellikle de Kürt kökenli olmayan HADEP Kırşehir il başkanı Türk devrimeisi Eşref 

Odabaşı 'ndan dinlenmesi bize bir başka gerçegi; Türk ve Kürt halklarının ortak çıkarlarını, 

anak düşmanlarını ve en önemlisiele Anadolu- Kürdistan halklarının kardeşliğinin de 

önemini göstcnnektedir. 

Ben bu söylcyişiyi yaparken sayın Eşref Odabaşının sürekli telefonla arandığına ve 

kendisine polisle sivil faşistlerin devrimci demokrat Eğitim Fakültesi öğrencilerine 

saldırdık lan haberleri verilmektc idi. Eşrefbey söyleyişiyi yarıda bırakarak, diğerdemokrasi 

platfonnu üyeleri ile tutuklanan, yaralanan öğrencilere sahiplik yapıyorlardı. Söylemek 

istediğim HADEP salt politika yapmak değil, halkın avukatlığınada soyunmuştur. Bu ne 

kadar önemli olduğumıda Kırşehirde değişik halk tabakları ile yaptığını söyleşilerde açık ve 

seçik olarak gözlenılediın. "Türk" kökenli HADEP il Başkanına Kırşehir Kürtlerinin 

gösterdiği saygı ise burda tasvir edenıiycceğinıiz bir düzeydedir. Umarım EşrefOdabaşının 

fedakar, devriınci çalışınası Türk ve Kürt halklannın kardeşliği ni pekiştirecek olan barışın 

yakalanmasına zemin teşkil edecek olan ilk temel taşlardan birisi olmasıdır. 

lı«neeıüıı5, Bihar/Havin 1998 13 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1/EP-Kb·şelıir ll Başkam EşrefOdabaşı 

Eşref bey, önce okurlarımıza kısaca 

kendinizi tanıtır mısınız? 

-Nerden başlayayı m? 

Gençlik yıllarını, siyasi geçmişınızı, 

hapislik yaşamınızı ve tabiiki kendinizi 
tanıttıktan sonra ... 

-1959'da Yozgat'ın Yerköy kazasında 

doğdum. 7 yaşına kadar Yerköy'de kaldım. 

Daha sonra Manisa 'nın Gülmarmara 

ilçesinde 73'e kadar yaşadım. 73'den 

itibaren tekrarYerköy döndük. 73-74 Yılla

rında Yerköyde Ülküocakları ile tanıştım. 
Böylece ilk siyasi faaliyetim Ülkü 

Ocaklarında oldu. O zamanlar daha 15-16 
yaşlarındaydını. 3 yıl ülkücülerle ilişkim 

vardı. Daha sonra Edimede öğretmen oku

lunda okuyan Ağabeyimin zorlanıasıyla 

onlarla ilişkilerimi kestim. Yerköyü bili-

yorsunuz ___ Orda Komünistlik çok kötü bir 

şeydi. Daha sonra Ağabeyimin de etkisiyle 

ilk başlarda CHP ile tanışıını ve ilişkiye 

geçtim ve daha sonraları ise yine Yerköy de 

kurulan Devrimci Kültür Derneği'ne gidip 

gelmeye başladım. Burda devrimci düşün

celeric tanıştını. Bu demege hem Türk 

sokulan ve hemde Kürtler gelip gidi-
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yorlardı. O dönemlerde daha siyasal ayrı

lıklar söz konusu değildi. Anınısaya

bildiğim kadar Kürtlerde Özgürlük 

Yolun'dan bazı kişiler vardı. Türk solcu

larından ise Devrimci Gençlik adıyla, 

Dev-Yolcu'lar vardı. 1977'de Ali Yıldırını 

adlı bir arkadaşımın da etkisiyle siyasal 

eğitimimi aldım. İşte bu süreçte İşçi Partisi 

ilc tanıştım. Bu dönemde Yerköy de örgüt

lenmeye çalıştık. Ancak 77-78 yıllarında 

aktif siyasal çalışmalarda bulunduk. Bu 
sıralar cğitinıim de aksamaya başlamıştı. 

Yerköy de kalımı olanaklanın kalınayınca 

sırasıyla Kırşehir ve daha sonrada Saımın

dağında öğrenimi mc devam c:ttinı. 12 Eylül 

Cuntasıyla Ankara da yaşamaya başladım 

bu sürede TKPB ile tanıştını. 1989 güz 

ayiarına kadar bu parti ile çalıştım. 

I 987'de bir operasyonla içeri alındıın. İki 

yıl içeride kaldım. Bu arada hapisten 

çıktıktan sonra I 99 I yılında HEP ile 

tanıştım. HEP'in Kırşehir il örgütünün 

oluşmasında bulundum ve il örgütünde 

görev aldım. Daha sonra DEP il başkanlığı 

yaptım. DEP'in kapatılmasıyla ÖZDEP'in 

kurucusu oldum. Şu anda da HADEP'in 

Kırşehir il başkanlığını yürütmekteyim. Bu 
süreçlerde çokça tutuklandı m. Baskı altına 

alındık. Birkez de I 992 yılında Rahmetli 

Musa Anter ve Yalçın Küçük'ün de katıl

dığı bir gecede yaptığım konuşmadan 

dolayı Yalçın Küçükle yargılandık ve kısa 

bir süre içeri alındı m. Bu gece görülmeye 

değcrdi. Serbülent Kanat ve Koma Mezra 

Botan sanatçılar olarak bulunuyordu. 

Yukarıda da söylediğim gibi, Musa An ter, 

Yalçın Küçük ve Kontrgerilla tarafından 

öldürülen Faik Candan da bu gecede 

bulunuyorlardı. Kırşehirin Kürdü ''Ayak

lanmıştı" o gün! 

Birincisi benim gençlik yıllarını, yani 

15-21 yaşları arası Yerköy de geçti. 

Özellikle ailern Yerköyün en eski yerlqik 

aillerindendir. Yerköy'ün demiryolu ile 

tanışnıasıyla ki bu 1930'1u yıllarda olıımş; 

çöl dediğimiz Kırşehirin Merkez, Poztcpe 
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ve Çiçekdağı Kürt köyle
rinin varlıklı aileleride Yer
köye yerlcşıncye başlamış

lar. Dolayısıyla konışuları

mızın birçoğu da Kürt'tü. 

Ailelerimiz sürekli görüşür
lerdi. Örneğin aneannem 
yıllarca Ağabey diye bilinen 
Mn.hmutlulu bir ailenin ki
racılarıydı. Dolayısıyla 

Kürt insanı çok yabancı 

değildi bize. 

Burada beraber yaşamanm o zengin, 
kültürel iç içe geçmişfiğide sözkonusu 
deği/mi? 

~ Tabiki; diyorumya. Ev gcznıelcri yapı

lırdı. Müthiş komşuluk ilişkileri vardı. 

Kcsinlikh:: bu iki halkın komşuluk ilişki
lerinde hiç bir pürüz yoktu. Ama şunu da 

vurgulayayım: Benim politik hayatını hep 
Kürtlerle olmuştur. Yerköy de solcular 

Kürtlcrdi. 

Burda Kürtlerin genelde sol eğilimli 

olduklarını vurguiadın ız. Neden? 

-Evet, şimdi bir iki köy hariç, ömcğin 

Çiçekdağının Mahmut! u ve Zekere Köyleri 

hariç, diğer Kürt köylerinin tümü yurt
sever-denıokrattır. Yani en kötüsü 
CHP'Jiydi. O dönemlerde ve bugünde 
gençlik alabildiğine duyarlıydı ve şimdi 
artık yaşlılarda gençlik gibi dııyarlıdırlar. 

Örneğin çok iyi hatırlıyorum, gençler kendi 
Kürtlüklerini tartışıyorlardı. Tek yazılı teo
rik kaynakları ise Özgürlük Yolu yayın
larıydı. 

70'li yılların ikinci yarısında -o 
zamanlar Kırşehiri çok iyi bilmiyordum 
ama, ordaki Kürt gençliğininde aynı oldu
iltıntı sonra öi'irendim.- Yerköydeki Kürt o . o . 

gençleri daha çok Kürt siyasetlerine 
cğilinıliydiler. Örneğin Devrimci Kültür 
Dcrncğine gelip giderlerken bir grup olarak 
geliyorlardı. O dönemlerde TiP'in Kürt 
meselesine bakışı bana daha gerçekçi 
geldiği için onlarla birlikte idinı. Daha 

Kırşehir Yurtsever-DeıTimci Gençlik 

sonra bununda eksik bakış açısı olduğu 

kanısına varınca TKPB'nin Kürdistan 
sömürgedir tahlili bana gerçekçi ve doğru 
geldi. Tabiki bu gelişmede Kürt arkadaş
Iarın büyük rolü oldu. Benim için asıl olan 
olgu; Türkiyede kendisine deınokratım 

diyen bir insanın öncelikle beraber yaşamış 
olduğu, ancak içte ezilen, sömürülen bir 
ulusun benim kadar da haklarının olabile
ceğini, bu insanlarında benim kadar 
demokratik anlamda kendilerini ifade et
meleri gerektiği gerçekliğini kavramaları, 
içselleştimıelcri dir. Benim şimdiki politik 
hayatım bu içsellcştirmcnin ürünüdür. Bu 
ise devrimci olmanın olmazsa olmaz temel 
kuralıdır. 

Siz ezen ulus kavrammdan bahs ettiniz. 
Ama Kirşehir'in üçte biri Kürt nüfusudur. 
Burda yaşayan Kürtlerin başta ekonomik 
konumlan olmak üzere yaşamlan pek de 
öyle "kötü" değil. Yani Kürdistan da ki gibi 
evleri, köyleri yakilmamJş. Yerlerinden 
yurtlanndan olmamJşlar. Hatta bazi Türk 
köylerinden dahi durumlan iyi. Meseleye 
böyle bakarsak ezilmişlikleri salt Kültürel 
ve dilsel yasaklardan oluşuyor. Bu 
boyutlan ilede Kürdistan'daki Kürtlerden 
farkliliklar arz etmektedirler. Siz k1saca 
K1rşelıir Kürtlerinin genel durumuna 
değindikten sonra, Kürdistan/a olan 
farkliliklan da göz önünde bulundurarak 
bir ta/ıli/ yapar mJsJmz? 
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1991 'de Kırşe/ı inieki gecede Mu.va Ama konuşurken 

-Şimdi ben ilk önce SO' li yıllara kadar 

Yerköyde gözlemlediğim olgu; bu insan

ların kendilerinin Türk olmadığını aksine 

Kürt olduklarını söylerneleri idi. Bunu 
zaten Türklerde biliyordu. Örneğin Türk 

birisi bir Kürt'ten bahs ederken, Kürt 

Mehmet, Kürdün oğlu Ali vs. diye bah

seder. Ancak gençlik 70'1i yıllarda politize 

olunca Kürt'lük bilinci dahada yükseldi. 

Burda, yani Kırşehir, Konya, Ankara, Ak

saray ci varlarındaki Kürtlerde birisi şimdi 

Kürt olmadığını söylese, kimse kendisiyle 

konuşmaz, alış veriş yapmaz ve hatta 

evlenmek için kız dahi bulamaz. Örneğin 
çanak anteni olmayan ev ler "MED'in yok" 

diye aşağılanıyor. Artık bundan sonra 

kanımca fazla lafada gerek kalmıyor. Bu 

anlamıyla ister zengin olsunlar ister fakir. 

Burdaki Kürtler kendi kaderlerini Kürdis

tan Kürtlerinin kaderleri ile aynı olduğuna 

inanıyorlar. Bakın burda siyasal sınırlar 

çok keskindir. Ya ordansın, yada burdan. 

Biz HADEP olarak Kırşehirde 4937 oy 

aldık. Kürt nufusuna oranladığınızda % 

50'yi geçiyor. Türkiye genellemesinde 

seçmen sayısıyla orantıladığıınızda; oy 
oranı olarak MHP Kırşehirde en fazla oyu 

alırken, yine Hadep'te Kırşehirde en fazla 

oyu almaktadır. Ynsal verilerdir. Yani 
sınırlnr çok keskin. Kürtlerde MED Tv'nin 

büyük rolü var. Çünkü Çnnnk anteni 

olmayan çok az. Türklerde ise Jrkçı 

propagandalarııı etkisi ile tvtHP kazandı. 

.\lusil Aııter, Kırşehirli yurtsı:ı·er Kiirth'rle halay çd:iym: 
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Ön sırada o/uran, soldmı sa.~a Hılcın Kiiçiik, Musa Anrcı; Murar Bo= fak 

Ktrşehirde üç Milletvekili var. 

-Evet üç milletvekili var. Bunun bir 

tanesi hep Kürt olmuştur. Bu potansiyeli 

uzun vade de, demokrat-devrimci güçlerin 
birleşmesiyle yurtseverler kesinlikle 

alabilirler. 

Şunuda söyliyeyinı bizim bir çok Türk 

köyündende oy aldığımız, ayrıca bizlere 

sempatik baktıklarını, bizlere asıl 

düşmanlığı yapan CHP olmuştur. Kürt 

kitlelerine korku piskolojisini yayarak oy 

toplanıaya çalışmışlardır. Yalan söyleme 

sanatına sahiptirler. Diğer düzen partileri 

zaten Kürtlerden oy alamayacaklarını 

bildikleri ıçin, CHP'nin yaptıklarını 

yapmaıııaktadırlar. Ömeğin bir dönemler 
Kürt olduğunu söyleyen CHP'li Sabri 

Yavuz Kürtlerin oyları ile Milletvekili oldu 

ve daha sonra ise Tatar kökenli olduğunu 

söylemeye başladı. Tabiki şimdi de 

Kürtlere geleıııemektedir. Yüzü yok çünkü. 

Kürtler onu aşağılamaktadırlar. İşte 

CHP'nin burdaki yüzü. 

Eskiden beri Kürt solcu/an olsun, yada 
Türk solcu/an olsun; Türklerin ve Kürtlerin 
bir iç çattşmasmdan korkuyorlardi. Özel-

lik/e de beraber yaşadtklan K1rşehir gibi 
bir alanda. Devlet bir dönemler bunu 
zaten dayattyordu. Sizce bu korkunun 
haklt/tk payt nedir? Burda Kürtlerle, 
Türklerin ilişkileri nastl? 

-Kırşehir, özellikle 80 sonrasında 

Türkiyedeki iç savaşla birlikte göç alan bir 

kent değil. Kırşehirde yaşayan Kürtler 
yerleşik Kürtlerdir. Yani Osmanlı döne

minde gelmiş Kürtlerdir. Artık Kırşehirli 

Kürttürler ve kendileriniele Kırşehirli 

Kürtler olarak görmektedirler. Toprağı var, 

evi var, işi var yani her şeyi var. Burada 

doğmuş, burada büyümüş; kimliği Kırşehir 

Kürt kimliği. Son 20 yıldır, belkide 25 
yıldır Kürtlerle Türkler kız alıp vcm1e 

başlamış. Aynı apartmanda; diyelimki I 5 

dairelik bir binada 7 dairesinde Kürt 
otunıyorsa, 8'inde de Türk oturnıaktadır. 

Aynu mahallede ortak yaşıyorlar. Çarşıda 

aynı mekanda çalışıyor ve esnaflık 

yapıyorlar. Dolayısıyla burası bir Antal

ya'nın, bir Mersinin yada daha batı ille

rinde devlet eliyle ırkçılığın yükseltildiği, 

MHP'yi üzerine saldırttığı Kürt kitlesi 

değil burdaki kitle. Çünkü oraya gelen, 
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zorunlu göçle gelmiş. Yerleşik 

değil. Yeni yeni yerleşmeyı.:: 

çalışıyor. Burdaki Kürtlerde 

durum daha farklı. Çünkü yer

lcşiktirler. En az Türkler kadar 

eskidirler burda. O nedenle 

devleti de böyle bir ırkçılık. 

MHP'li saldırganlık sı kar. 

Size bir başka sorum da 
Konya ve Ankara Kürtlerinin 
Kırşehir Kürtleri ile ilişkileri 

üzerine. 
/Iaci Erdojimı HADEP Kırşehir If Başka m Eşrt{Odabaşt ilcSt~l'leşi yaparken 

-Evet, Bunlar birbirlerine asırlardır 

akrabadırlar. Sürekli kız alıp verirler. 
Aralarında mutlak bir piskolojik, nıhsal 

destck vardır. Hep irtibat halindedirler. 

Bunu HEP, DEP, HADEP döneminde açık 
açık gördüm. Bir başka şey de Kayseri, 

Kırıkale, Aksaray'da ciddi Kürt nüfusunun 

oluşudur. Bunlarda çok yurtsever, duyarlı 
Kürtlerdirlcr. Onun için devletin Antal

ya'da, Mersinde yapmaya çalıştığı ırkçı 

saldırıları burda yapması akıllı olmaz. 

Devlet'te bunun bilincindedir. Salt Newroz 
gibi özel günlerde önlemlere başvuruyor. 

ŞusondönemlerdeKahvehaneleraynlmış, 

Kürtler Kürtlerden, Türkler ise Türklerden 
a/Jşvenş yapıyor. Bu gözlem doğru mu? 

-E vet. Ancak Kürtler aşiret geleneklerini, 

o aşiret bağlarını halen çok diri tutuyorlar. 

Akrabalık ilişkileri, aşiret ilişkileri çok 
önemlidir. Sonuç itibari ilc Kırşehir'de, kolo

niler oluşmuştur. Bu yukanda anlattığımız 

bağlardan kaynaklanmaktadır. Alış verişte 

yakınları ilc olmaktadır dolayısıyla. 

Newroz dediniz biraz önce. Siz Newrozu 
nasil Kutladmız? Baskı var mıydı? 

-Devlet geçen senelerde sürekli baskı 

yaptı. Elinden geldiğince de yapmaktadır. 

Ancak biz başta HADEP olmak üzere tüm 

Demokrasi Platformu üyeleri hep beraber 

bu baskıla ra karşı göğüs gcrdik. Ncwrozu 
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Demokrasi Platformu olarak hep ayrı kut

ladık. Bu binlerce kişinin coşkulu katılı

nıları ilc sabahlara kadar sürmüştür. Tabiki 

tüm tutuklanma, yargılanma vs. ye rağmen. 

Kırşehir Kürtleri Birnebün dergisi hak
kında ne düşünüyorlar? 

-Bildiğiniz gibi ben Binıebün 'nun 

Kırşehir dağıtımını yapıyonım. Dergi çok 
büyük bir sevinç ve coŞku ile karşı\andı. 

Adeta bayran1 yaptılar insanlar. Kendile

rini, köylerini dergi sayfalarında aradılar. 

Dergi biraz gecikince ne oldu geldi mi diye 

sorınalar bazı dönemler usandırucak düze
ye geldi. Dergi'nin çıkması gerekliydi ve 

büyük bir ihtiyaçtı. Bunu gördük. 

Kürt basınına ilgi nasıl? 

-Ülkede Gündem ve bir dönemler ROJ 

-bilmiyorum artık çıkmıyor galiba-, Hevi 

okunan gazctelerdir. MED TV ise çok 
büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Ancak 

halkın MED TV den yakınmaları da var. 

Çünkü kendileri ilc ilgili prograrnların 

yapılmadığından yakınıyorlar. İki miliyona 

yakın yerleşik Orta Anadolu Kürdüne 

yönelik progranıların olmaması, onları 

psikolojik yönde etkilemektedir. 

Bize bu söyleyişiyi yapma olanağı verdiğiniz 

için Birnebün okurları adına teşekür eden m. 

-Ben teşekkür ederim. 
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HEVPEYViN 

" BI KOMA XELIKAN RA HEVPEYVIN 

PCnc endamCn xort, ku ew giştik jl meriyCn hevôdu ne, di nav Koma 
Xelikan da ci giı·tine. 

Vaxortana sala çune, di ha vi na 1997 da, bi na ve "RINDE" qeseta xwe 
ya yekemin dere piyase xistin. Taybetiya w ana, li Anatoliya Navin k oma 
yekemine ku bi Kurdi ınuzikC çC dikin. Min, ji endamCn komC, bi 
Mihemed re, hevditinek pCk ani. Ku ji bo xwendevanCn BirneblınC, em 
hevpeyvineke, roportajeke çeki n. Bi we peşniyara min, heval Mihemed 
pir şa U xenC bü. Pirsen ku min kirin ü bersivCn ku Mi hem ed bi navC Koma 
X elikan dayine min, lijCr in. 

·Birnebün: Pirsa mine yekemin, hun 
kovara me BirnebDne nas dikin? Ü 
fikiren we ji bo we çi ne? 

-Koma Xelikan: Ere em nas dikin. Heta 
iro, sC hejmarCn wC ketin desti me. Em pC 
pir xeni b ün e. Bi naveroka wC qayil bün e. 
Heta iro, tu weşanCn Kurden Anatoliya 
Navin tunewı1n. 

BirnebünC ev valahiya, kCmasiya tiji kir. 
Me di Birnebüne da jiyana xelke xwe di. 
Çand, huner ü gotinCn, bav ü bapin~n xwc 
ditin. BirnebCınC, dest avCte jiyana me; em 
ki ne? Ji ku hatine? Çanda me çi ye? 
Huneren me çi ne? Bi kinni (kurtayi) 
lekolina Kurden Anatali ya Navin dike. E w 
şuxil ü xebata hcvala, me pir kefxwaş dike. 

·Birnebün: Hun dikarin bi kini ji me ra 
xwe bidin na sin? 

-Koma Xelikan: KomC me pCnc enda
mCn xwe hene. Em her pCnc endam ji ji 
malekC ne. Em giştik bira, xwarze, brazC ü 
pismamCn hevüdu ne. Ji Miherem betir, her 
çarendamen mcyCn din, li dibistanCn bilind 
(Zanlngeh) xwendewan in. Miherem Cı ez; 
em solist in, s tranbej in Remezan saz, Ergin 
gitarCı solist, Osman vokal, defü bilürvan e. 
LC, kemasiya mc ya nıezin, di nav koma me 

da keç Cı jin tunene. Daxwaziya me ya mezin 
ew e ku, xanimekC ji bCxine nav konıa xwe. 
Bi destC kovara wc, em wC bangC ji bikini. 
XatunCn dikarin vi karl bikin, bi me ra 
hevgirCdayi s az bikin ri nd di wc. 

-Birnebün: Hun ji dizanin ku tişte 

wekina ango xebaten çandi ü h u neri, di 
nava Kurden Anato/i ya Navin da nü 
de st pe dike. W e çi ma fişteki wekina 
pewist dit? An j~ we biryara xwe çitoda 
ku h un ketin nav xebateke wekina? 

-Koma Xelikaıı: Kurden Anatoliya 
na vi n ji, mina her kes i dijiyana xwe da, derd ü 
Cş diyine, şayi ü şCnayi ditine. Ji miriyCn xwe 
ra, klamen şina çCkirine. Dil girrine, li ser 
evindaren xwe klamCn dila strane. Li her 
civatekerne Cı li dal ü daweteme, ew tCne gotin. 
Ewana, çanda ınene,jiyana me ne. Em bi wana 
dilzizdiwin, bi wana digrin ü bi wana şa diwin. 
Niha pir ji wana wenda büne. LC ku ew büne 
qesetji pChatiyCn me ra, biwin mCras(ınCrat
mirat). Wek te ji di pirsa xwe ya li jor da got, 
tişte warli Anataliye hin nüdestpedike. Va kare 
me ji, perçekiji wC xebatC ye. 

-Birnebün: Ew qesata we ya yekemin 
e. Di ber qeset dendsiina we, şuxilen 
weye bi amatari ji hewün? 
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-Koma Xclikan: Ere, be şik di bcr 
qesete ji şuxila me hewu. Ku li dar aliyen 
me, dawet il şCnayi çCdiwGn, em diçün wan 
dawetana ı.1 me ınuzika xwe pCşkeşl guhdara 
dikir. GuhdarCn me ji bi reaksiyonCn xwe, 
gel ek moral didane me. \Ve yekeji bo qeset 
derxistinC cesaret (hCwirin) da me. 

-Bfrnebün: Ger li qeseten piyase yen bi 
Kurdi em mezekin, di nava wan da bi 
pirani temayen politik hene. Di nava 
qeseta we da fişte weng tu ne ne. We ji 
ber çi pewist nedit? 

-Koma Xelikan: Di van çend salCn 
paşida, demek e kin e ku Kurden navçeya me 
bi deva ka xwe qeseta çe dikin. (Kürt Remzi, 
Serbülent, hwd.) Klarneo me bi pirani geleri 
ne. A ku ez bejim, bi Kurdi Muzik (ı qeset 
çCkirin, bi sere xwe tişteki politik e. 

Birnebün: Guhdaren we li welet pirin. 
Le, li derveyiwelatji, ger m eriyen navçe 
ya me, ger ji yen din, bi şahi we guhdar 
dikin. Di demeke kin da hun zu populer 
b - ç· ? un. 1ma. 

Koma Xelikan: Min lijor ji got. Klam (ı 
s tran en ku me kirine qeset e pirani geleri ne. 
BerhemCn gel in. Me, cw klaruana berhev 
kirin. Bi sazCn nG (saz, gitar, mey) U bi 
awakl nü ew kirin qeset. XclkC me ji di wC 
qeseta me da, muzik G stranCn xwe dltin. 
XelkC me pC kCfxwaş bü U li me xwedi 
derket. 

Birnebün: Em dizanin ku hun, tevi pir 
şeva diwin. H un dixwazin derveyi welat 
ji konsereke bidin?Yan ji, hun li ser 
konsere k wisa çito difikirin? 

Koma Xclikan: BC şik, eıne bixwazin. 
Em ji dixwazin, xwe bigihinin guhdarCn 
xwe hevUdu nasbikin, konserCn zindl çC 
bikin U klam U stranCn navçe ya me,yCn tiji 
Cş lı hesret, tiji bir (ı hCviji guhdarCn xwe ra 
peşkeş bi kin. Ku ji derveyi welat da tişteki 
wekinaji me bixwazin, emji xwe ra wezife 
dizanin. 

Birnebün: Bi pirani ji hunermenden 
muzike, di hevpeyvina da pirsa ,Hun 
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muzika xwe didin ke dere?, te kirin. 
Ni ha ji, ez we pirse ji we dikim. Hune çi 
bejin? 

Ko ma Xelikaıı: Guhdaren m eye çi bej in 
nizanim, lC em xwe "Koma muzika gelC 
Kurden Anatoliya Navin a hemdem" 
diwinin. 

Birnebün: Wek h un dizanin, ez ji xeliki 
me. Ve pirsa ku ez bikim, bersiva we ez 
dizanim. Le, ji bo xwendevanen 
Birnebune ez dixwazim bersiva we ji 
deve we bibihizim. Pirsa min; Nave 
koma we ji ku dere te? 

Koma Xelikan: Tuji dizani, navC koma 
me "Koma Xelikan" e. Xclika eşireke 

Kurda yC mezin e. GundC me ji, ji eşira 
Xciikan e. Ji 200 sali zedetir e, hatine 
Anatoliya Navin, li bajare Qonye, qezeya 
QulekC bi ci lı w ar blıne. NavC gundC me, ji 
navC eşirC girtine. PaşC bi politikayen ku tCn 
zanin, na ve gundC me hatiye guherandin G. 
bu ye Qerecdax. Me ji na ve k oma xwe,ji bo 
ku ew birnebe,ji na ve gundC xwe girt. 

Birnebün: E w k/am O stranen geleri en 
di qeseta we da, we ewna çito berhev
kirin? 

Koma Xelikan: ErC, ewna bi pirani 
gelCri ne. H eta i ro, li her da\vet U şCnayiyCn 
me tCne gotin. Hinekji wana xortCn me gişt 
dizanin. Me ji ew li dawet lı govendan 
Cwisin. Hinekji heval U hevrCyanjiji me ra 
berhev dik in il tinin ku em tCxin repcrtuwara 
xwe. Hineka ji, em dibihizin ku felankes 
klameke xwaş distirC, em dihcrin cem wi, 
wan gotin U muzikana digrin. Bi pirani ew 
k e sana, kal U pirCn gundan in. 

Bfrnebün: Di beri den<istina qesete O 
pişt ra reaksiyona gel ji bo we, çito ba? 

Koma Xelikan: Beri derxistina qesetC 
şuxila me bi amatoribü. Em veqas nedihatin 
naskirin. LC, ji qesetC bi şu va guhdarCn me 
pir bün. Em bi qeseta xwe, ji his U fikirCn 
wana ra b lı n wcrger. NCrinCn w ana yCnji bo 
me, hatin guhartin. Niha em ji dizanin em 
k etin bin bareki mezin. LC, cm j i w i bari ra 
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Koma Xelikan 

am ade ne. Em bawerin ku1 cm hCwiyCn gele 
xwe, yCn guhdarCn xwe w ala nakin. 

Birnebün: Ji bo qeseteke nü, şuxila we 
he ye? Anji,ji bo qeseteke din va fikiren 
weçine? 

K oma Xclikaıı: Ere,ji bo qescta duduya 

va cmji ni ha da dişuxilin. Em dixwazin wC di 
sala 1999aıı da bi derxin. Gelek perçeyen 
geleri, klamCn dila ü yCn şina ku heta iro 
nekctine tu qeseta, kctin dest mc. HevaiCn 

der dora mc, bi mc ra gel ekalikari di kin. Em 
hevidarin ku, qcseta dudu ya,ji a siftC baştir 
bi wc. Em niha, li ser wan perçcyCn ku nU 
ketine de st me dişuxilin. 

Birnebün: Tu dikari ji me ra, ji we şuxili 
nü çarineke bistire? 

Koma Xelikan: ErC, czji wc raji klame
kc d ila ye ge leri, tişteki bej im; 

Wenda wenda, Hese/azi mi no wenda 
Gul-sosina bi lı ev ra re11g da 
Xudi! dil-nıirade min re bi kira 
A1in şevekC }i ş eva zivistane 

Bejna xwe bi ru /awke çeleng da 
Har büyo dili min, kür buyo dilfmin 

Birnebün: Ge/ek spas. Ez bi ve hev
peyvine pir dilxwaş ü kefxwaş b üm. Ez 

bawer im, xwendevanen me ji, de pe 
kefxwaş biwin. Le, em hatin dawiya hev
peyvina xwe. Ji xwendevanen BTme
büne ra, an ji ji guhdaren K oma X elikan 
ra fişteki din ku h un biwejin h eye? 

Koma Xelikan: Ji xwendevanen Bime
bônC U guhdaren me bi bare silav dikim. Ji 
BimebGne raji spas dikim. Ji xebat ü şuxila 
hevala ra serketine dixwazim. 

Fcrhcngok 
Hcvpcyvin: Söyleşi 
Navcrok: içerik 
Xcbat: Çalışma,iş 
Endam: Üye 
Çand: Kültür 
Taybcti: Özellikle 
Zındi: Canlı 

Zaningch: Üniversite 
PCşkcş kirin: Sunmak 
Wcşan: Yayın 

X eni: Gani, zengin, varlıklı 
PCşniyar: Teklif, öneri 
Valalıi: Boşluk 

LCkolin: Araştınna 
Xcbat: Çalışma 
PChati: Sonradan yetişen nesil 
Ch'at: Toplum 
Gclcri: Halka ait 
Hcmdcın: Çağdaş 

Ewisandin: Öğretmek 
NCrin: Fikir 
Amadcbün: Hazır olmak 
Alikari: Dayanışma 
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NAVLEK-BIWEJ (DEYiM) 

Avhate bin. 
Av di navberC ra neçfin. 
Alafbi ser k etin. 
AbinzimCn. 
Anextara pin C teslime ro vi kir. 
Avek sar bi ser da vexwarin. 
Av ji dev çıiyln. 
Ar bi delinga ketin. 
Al ani n seri. 
H eş ji ser birin. 
Av e li desta nake. 
Ba keteber bivile. 
Beze ser gurçikC. 
Baye b er baran e. 
Bi des tC rastC nan dayin. 
Bini kum da tiştek nebun. 
Ben dayin navC. 
Di b er di! da çuyln. 
Bi de st U mis tC xwe. 
Ber bizaq. 
Bi gaze stıi da darda bıiyiıı. 
Bext reş. 
Bi nav ıi deng. 
Bô deng u be eş. 
Bi çirtC ji xwe daweşandin. 
Bi bin guh ve dayin. 
Bi xwina bavC. 
Boç li boçe badayin. 
Bi dev li erde ketin. 
Bi nan C zikC. 
Bi eelmeme sere xwe va çlıyin. 
Beden bost. 
Bi çerxa bawe da eq kirin. 
Bi qewla hatin hev. 
Di nav linga da çôyin. 
Bi kCvçi bcrhevkc bi badikC (hes kC) belavke. 
Bin (bihıı) derketin. 
Bin bi serketin. 
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Bi deziyekl xav giredayin. 
Bale çuyln. 
Di peçiya kul da miz nake. 
Bi talım u bi tik. 
Bi ser da mayin. 
Bi pera bistine bi kevira bikuje. 
Bi ci G balgi raketin. 
Bi Iez u bez. 
Bin (bihn) zıi heynayin. 
cm; kiriye av e. 
Bi seri zimCn gotin. 
Cil nedayin bini. 
Cilji bin berhev kirin. 
Ci ye linge xwe zanin (nezanin). 
Çi va ber gandire. 
Çav ji çava reştir. 
Çav pel. 1 Çav bel. 
C ane xwekirin deve xwe. 
Çavlider. 
Çava birin (nebirin). 
Ço bi paniye avitin. 
Ço ço ye, ker ji ber nar e. 
Çilka zCre, li ser s Cr e. 
Çuçika ser jekiri. 
Çav derxistin. 
Çav li sere xwe derxistin. 
Çav çava neditin. 
Çavbirçi. 
Çav tirsi. 
Çav li re mayin. 
Bi çave ketin. 
Des te mine li pişte te be. 
Dil hale deling ne. 
Deyne stil. 
Doladlyaxwe. 
Deling rakiri n. 
Dare gewole. 
Do la ku ji ga re ledikeve. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dev lC derxistin. 

Dev je berdan. 
De dergiiş avit. 
Di dan bi reng xistin. 
Dezi ye dil qetin. 
Dile ji bcse,xatire ji bese. 
D ani bi kevir. 
Di erde da ki ri n xare. 
Di erde da çiiyin xare. 

Li berçüyin. 
Dev si st. 
Dest giraı1. 

Dest bi dest. 
Di bin de mayin (nemayin). 
Dev lC cemidin. 
Dev le girtin. 
Des ı day in bin guh. 
Dest avCtin. 
Dcr dav helmaştin. 
Des tC xwe li b er xelkC vekirin. 
Des te xwe bi ser ra girtin. 

Dil qetin. 
Di erde ra gire gire. 
Ser sere xwe daynayin. 
D ine bi ser da xeli ya. 
D ine di ser da h ilkişi ya. 
Deste xwe alastin. 
Di dest da mayin. 
Dest fere bii yi n. 
Dev je berdan. 
Dest girti 
Dinike xelke. 
Di ku da zira ve, ba di vir da biqete. 

Dil pe şewitin. 
DU da nav linga. 

Dar di bin da birrin 
Di nav da velistin. 
Deve xwe xar ki ri n. 

Dev li hev gerin. 
Dest direj. 
Dest bel av. 
De ts di xwinC da mayin. 

Dil Gxatir. 

Derteren kevn. 
Di xwe dayin. 
Dil şewitln, Dil pe şewitin. 

Di ta lde yarani ya da. 

Eni helmaştin. 
E bin text. 
Epaş kere. 
Eni bost kirin. 
Ferqi ii s ani zanln (nezanin). 

Gankirin. 
Go lik a ku bi ga re rix dike. 
Gure dev bi xwin. 

Guli ye xwe i re ş pe dayin. 
Gol ik e ku min (te) gir k iri. 
Ga bi rixC çCrandin. 
Gure ku hewli di dü. 
Gurek kuşti ye min lıehişti ye. 

Gepir pan. 
Galı qul. 
Gura gura hat in boçikc. 
Guh ıe badayin. 
Hepe hepa dev 
Hevde lekirin. 
Helcp je ra gavckc. 
Hirç uGovend. 
HundirC xwejC wesandin. 
Hewes di dilda mayin. 
Ji deste h ev d itin. 
Ji orke filitln 
Ji şiri heta piri 
,Ji destiilinga ketin 
N av derket in 
Ji dest derxistin 
Ji kena behicin. 
Ji çava çuk xayi ki ri n. 
IskenkC xwe helin. 

Ji Cncada ketin. 
Ji dev ne fediyc. 
Ji skure berjor tune. 
Ji beriye xwe derxistin. 
JC ra bi der ketin. 

Ji ser xwe avCtin. 
Ji xema dila ra. 
Ji tcyrü tü ya dcyndar. 
Ji heq da der ketin. 
Av dayina kcriyCn axleran. 

Kere ku bi hespara dibezin. 

Keçeli qelmisk. 
Kere kfı li b er gur dizi re. 

bünelıiin 5, BlhariHavin 199B 23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kur sCwiyi binçcng şcwiti. 
Kuçiki ling şewiti. 
Kirtiniya gizCrC. 
Kerri gumere. 
Kurmiçiki j i kumıiçika. 
Kerr ii gej. 
KozC xweyC h u re. 
Kere guh direj. 
KCç qusandin. 
Kerre bi guh meke. 
KenC ber giri. 
Kera wi bari. 
K Cr di sifn~ ra kirin. 
Kes nemiriye guli jCkiri. 
Kuçike ser leş. 
Kene keçika. 
Keçika bi kezi. 

KCrC ICxe,xwin jC n are. 
Kczew şewitin. 
Kelek n are dev. 
Ki ri n dest. 
KerC li şunC xermana. 
Kesk i s tU xwe ditin. 
Li ser seri xwe çfıyin. 
Li b er linga kCvçi şikandin. 
Li b er xelkC stfi xarkirin. 
Li desta mCzekirin. 
Li d or s Cia li firiskC xistin. 
Ling li lingC h ev girtin. 
Li ser çava xistin. 
Li ni vi re hiştin. 
Li bela xwe gerin. 
Ling kirine m erasİ teng. 
LC bi qarkirin. 
Li dest ii linga piçikin. 
Li kode tiji xistin. 
Li ser tirba xwe Jistin. 
Lingji binkirin. 
Li ser sC ri, li ser çava. 
Li çave feleke xistin. 
Li berxwendin. 
Li d Cv xwendin. 
Li ser bi zınCn blıyin. 
lVIala xwedC ava be. 
Mala xwe k iri ye, pişta xwe day e. 

1\:ICr dawestin. 
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Meş ledanişt1n. 

MişkC nav avC. 
Mi va na tine xwedana. 
Mirfiz axu(xwC) kirin. 
Miz.nıexel kirin. 
Mina ba fı baranC. 
Man~ gerisi. 
Mi to pariyekimin di te da. 
Mirlız tirş titahl kirin. 
Mal le şewitaııdin. 
Nan di qavC de cihiştin. 
N iv qurçimi. 
Nan C bi minnet ııaxwe. 
Navber qetandin. 
N av derkctin. 

N av pCda kirin. 
Ne beq ne brilsk. 
Ne şor ne gili. 
Ne xCrc ne şere. 
Ne di ye ne bina ye. 
ürk ra kirin. 
Pari xwarin ali (nivi) dayin. 
Paraneyi nav golika. 
Pela mine birC diza. 
Perde eniyC qetin. 
Per şi kesti. 
Pife avC kirin. 
Pist daweşandin. 
Pişt day in diwCr. 
Pişt xurandin. 
Poz bilind biln. 
Pe da dewastin. 
Pişı le şikaııdin. 
Pe pir diyin (dilin). 
Poz Ic girbun. 

Pira bidirine. 
PiştC xwe pC girCdayin. 
Pişt xfirin. 
PC ne pera nakc. 
Postibi tu ne. 
Post dirandin. 
PC!e boçe nayin. 
Paçke (ıııaçke) bi sere xwe de. 
Poz bi X\YC da dCwastin. 
Poz di erde ra birin. 
Qere pere buyin. 
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Qcwet Ic kirin. 

Qirikgir. 
RC li berwcnda kirin. 
Ra çole ketin. 

RixC hespC hişk nekirin. 
Rfi reş kirin. 
RüyC xwe nedayin rüya. 
Rep fı rfıt. 
Rcgan ki ri n. 
Rfırcş bfıyin. 

Rlı negirtin. 

Rfı ncrm. 
Rlı pit. 

Sal te çuyiıı. 
Saniye xwe jC nekirin. 
Sere xwe bi qunC xwe dayin. 
Sere xwc xwarin. 
Seri li tiriskiye dixe. 
SimCIC xu dayin. 
SingC golika. 
Sri (stri) tc re ki ri n. 
SivarC peri sin·Cr. 
Ser sivik. 
Seri balif negirtin. 
SipiyCn xwenedayin. 
Sewa xatira k ete tirba gawira. 
Seri qafılaııdiıı. 
Şabfına hirçe. 
Şctcn tir kir. 
Şirbi eq. 
Tah ma dev C xwe zanin. 
Talım jC dcrxistin. 
Tir li bin guh ket in. 
Tişt di ber nebun. 
Tah mC xwe nemayin. 
Tah m di dev da mayin. 
TahmjC heynan. 
Talım revandin. 
Tev li hev. 
X u li xwe xistin. 
Xweji berbadayin. 
X wc belav kirin. 
X wc w en da kirin. 
X w eli bi seri ki ri n. 
Xwlnji zik çuyin. 
Xwinji xwe berdan. 

X Cr tCda nemayin. 
Xil fı xar. 
Xwinkelinaser. 
Xwe bi zik da yi n. 
Xerditin. 
XCrnedin. 
Xas pc. 
Xema xn·eyC. 
X iş fı xali. 
Zik eşandin. 
ZikC ku pivaz xwarl. 
Zik gerandiıı. 
Zincir gerandin. 
Zin di! ya tCr xwar min ma ne. 

Ses 

Bu ses neyin sesi 
Halepçeye atılan bombalarm 
Ağlayan anne/erin 
Ölen çocukların sesi. 
Niçin, niçin barbarlar 
Bu barbarlık niye? 
Kimin için? 
Ya bu ses 
Kuduran diişmanm 
Üzerilnden geçen tanklarm 
Beni bombalayan uçaklarm 
Vucudum parçalanmış 

Zaferi gösterdim 
İki parmakla onlara. 
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BiR TÜRK MEMURUN GÖZÜYLE HAYMANA KÜRTLERi 

Tezek Kokusu ... ll .. 
Sevgili BimebGn okuyucuları, dergimizin üçüncü sayısında yayınlamaya 

başladığımız ,Tezek Kokusu" adlı kitapçığı söylemiş olduğumuz gibi seri 
halinde devam ettirecektik. Fakat bazı teknik sorunlardan dolayı 

Birneb(ın 'un geçen 4.cü sayısında ikinci devamını yayınlayamadık. Bu 
nedenle sizlerden özür dilerken, bu sayı ile kaldığıınız yerden devam ederek 
bu kitapçığı seri halinde yayınlamaya devam edeceğiz. 

KUTLUHAN 

Bumsuz köyüne yakın meraları birbirine 
bitişik Kutluhan köyüdc vardı. Bir dağın 
kuytu bir yerine oturmuş olan bu, köye o, 
civarda itibar eden yok gibiydi. Köyün 
doğu tarafı açıklık zümrüt gibi yeşillikti. 
İyi bir yere otunımşlar vaktiyle. Arazile
rinin içinde Selçuklular devrinden kalma 
kervansaray kalıntıları, eski Kutluhan Ca
misi, vardı, içine girilmez yıkık bir bina. 
Ci var köylülerinin de bunlara itibar ctmc
yişleri, biraz garip gibi geldi ama aniadınıki 
bunlar(Aptal- çingene) imişler. İ badete hiç 
yanaşnıazlar. 

Erkekli, kadın lı gezgincilikle vakit geçi
rirlcr. Güzelim arazilerini işlernezler. Dı

şarda kazandıkları paralarla topladıkları 

şeylerle geçiniyorlardı. 

Erkek, kadın, gençlerle davullu zurnalı 
halay çeker erkekleri kıyasıya şarap içer
Jerdi. Ev saçaklanna asılı bir çok demetler 
halinde. Kurutulmuş otları yemek tencere
sinde kaynatıp çay gibi içine şeker koyup 
bardak bardak içtiklerini görınüştüm. 

Muhtar Ali Ağaya sorduğumda ; yerli çay 
bir bardak ta sen iç sizin çaylarınızdan 

üstündür, diye hayli met etti. İçseın mi iç

mesem mi diye hayli düşündüm. Nihayet 
birbardakta içtim, çok nefisti köyün merası 
olan kırlar ve hayırlarda bu otlardan bol

bol yetiştiğini öğrendim. 
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Bimebün 

O, günü davul zuma dinledik. Alay çekme
lerini de seyrettim. Kır otundan yapılmış 
çaylarını da içtik. Diğer yandan karnımda 
iyiden iyiye acıkmıştı. Vakitte öğleyi 

bulmuştu. Bu köylüler çok misafirperver 
insanlardı. Misafirlerine yemek yedirmek 
için can atıyorlardı. Gel-gelelim bizim 
Bumsuz Köylü ahpabım Halit Beye. Bu 
köy hakkında çok enteresan hikayeler an
latmışlardı. 

Kutluhan Köyü aptal olmaya aptal yal
nız kendi adetlerine göre m isafire verilecek 
yemekierin içine tükürüyorlarnıış. Onların 
bu adetlerini bilen civar köylüler, ondan 
bunlara itibar etmez hatta misafir olmaz
Jannış. Benim işim öyle değilki ister iste
mez orada bir şeyler yiyeceğim. Mevsimde 
yazdı. Pratik bir yemek düşündüm. Muhtar 
da evin önüne tezck ateşi yakmış kır otla
rından çayı orada pişirnlişti. Yemeklerini 
yiyecek olsam Halit Beyin anlattıkları he

men aklıma geliyordu. Yumurta bulunup 
bulunmadığını sordum. 

Bereket o da bulunmuştu. Tezek ateşinin 
üzerine koyduğumuz tencereye üç-beş adet 
yumurtayı gözümün önünde elimle pişiril

miş yumurtaları soyup kurumuş biraz şepit 
(pazı) ekmeğiyle onları aç mideme indir

dim. 
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Dağın girintili yerine kuyıuya sokulmuş 
olan bu köyün insanları çok neşeliydiler. 
Kapılarında üçer beşer tavuk, birer ikişer at 
veya eşekleri vardı. Ama hayatlarından çok 

memnun tabiatın verdiği en güzel yerlerde 
oturuyorlardı. 

Sivri sineklerden korunmak için evleri
nin içinde geceleri tezek ateşi yalıyorlardı. 
Bu,hayvanlarında korktukları şey tezek du

manıydı. 

CANIMANA 
Anadolunun güzel yayialarında nice 

nice köyler doğmuş, bu, köyde onlardan 
biri. Köyün beşyüz metre yukarı yüzünde 
sarp kayalıklardan sızan sularbirikerek yaz 
ve kış dummdan akan bir çay meydana 
getirmiş, boş akan sular bir rejime tabi tu
tulsa her evin içine serbestçe su alınabilirdi. 
Ama bunları kim yapacak? Bilgiden yok
sun halk biraz buğday, arpa ekmekle yetin
mekte ekip biçtiklerinin tümü bu kadardı. 
Ellerinde bulunan mallarla geçimlerini 
temin etmeye çalışmaktaydılar. Köyün 
içinden geçip akan suyun kıyılarına acı 

soğan bile ekmiyor, kırlarda çok bol olan 
acısız cacık (kadımalak) adını verdikleri 
otu ilkbaharın şepitlerinin içine koyarak 
üzerine tuz ekip şepitlerden dürüm yaparak 
yeri erdi. 

Köyün içinde istanbulltınun evinden 
başka kimsenin abdesthanesi yoktu. İstan
bulltı deyince dağın başında İstanbulluntın 
işi ne diyeakla gelir ama bu, bir gerçekti. 
Canımana Köylü bir delikanlı. İstanbulda 
asker iken sevmiş oldugu bir İstanbul kızını 
alıp köyüne gelmesiyle İstanbulltıların 

eniştesi olmuş ; sekiz on sene yaşayan ilk 
kocası hayata gözlerini kapamış. Ama kö
yün sevgilisi ve herkes tarafından hünııet 
edilen bu kadınııı çocuğu da olmadığı halde 
fakirliğine göğüs gererek bu samimi 
havadan bir türlü aynlaınamış. Kocasının 
akrabalarından olan bir erkekle yine evie
nerek oradan ayrılmamış, badanada yalnız 
onun evinde vardı. Orada kireç badanası 

yapmak gerçi adet değil, o, ise beyaz top
raktan evin iç ve dış kısmını pırıl-pırıl 

beyazlatmış, ayrıca kızılgıt bir topraktan 
(aşı toprağı) el resimleri yapmakla da süsle

mişti evini. 
Osmanlı bir hanım İstanbula gitmeyi 

bile hiç arzuladığı yoktu. O, köye uğrayan 
her memur. Vesile abianın hatırını sorar, 
onun güzel espirilerinden dinlerdi. 

Bir gün temizlik konusunda; kendi evini 
terniz tutuyorsun komşularını da alıştırsana 
diye takıldım. İlk kocama abdesthaneyi 
yaptırdım. Ona birazşeyleröğrettim. Ömrü 
kısaymış gitti. Kocasını göstererek şu, 

adam varya bunu abdesthancyc ginneyi 
öğreteınedim. Hükümet bana maaşımı 

veriyorki bunlarla bütün gün uğraşacağım 
diye, bizi hayli güldürmüştü. 

Sağlık konulan hakkında konuşmalar 

yaparak ellerine verdiğimiz planlara göre 
abdesthaııeler yaptınnıştık. Ama her taraf 
yı kık taş ve toprak yığınıydı. Canıileri de 
aynı imamları bile yoktu. Koca köyün için
de askerde okuma yazma öğrenmiş yalnız 
iki-üç kişi vardı. 

Muhtar Arap çok entercsan bir adamdı. 
Vaktiyle Arap harfleriyle :·;;ızıp okumayı 

öğrenmiş, yeni Türk alfabesini öğrenmekte 
hiç zahmet çekmemiş, askerlik te yazıcılık 
yapmış, şakacı biriydi. İlk olarak ona ab
desthane yaptım11ştık. Onda da hiç zah
metsiz ekin kuyusunun etrafını taşla çe
virip, eski bir harman düvenini üzerine ka
payı vcnniş, abctesthane yapılmıştı ama içi
ne giren yoktu. 

Aradan bir kaç ay geçmişti. Aynı köye 
uğraınıştım. Arap yapılan abctesthane kapı
sına büyük bir taş dayamış, otlar kapısını 
iyice kapsamış, içine bir tek kişi bile gir
ınemiş. Muhtar Arapa süs olsun diyemi 
yaptın diye sonınca; olmaz aziziın olmaz, 
biz oraya girersek sıkılırız. Köylünün bir 
çokları abdesthanelerini yaptı yapınaya 

ama içlerine bizi zorla koyaınazsınız ya, 
diye yarı şaka olmakla beraber gerçeği 

söylemişti. 
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Köyün çocuklarının yarıdan fazlası sıtma
lıydı. Büyük insanlar bile kendilerini zor 
kolluyorlardı sıtmadan. Onların aralarında 

da bir çok sıtnıalı kişiler vardı. Bu, melun 
hastalık renklerini değiştirnıiş, yüzleri 
yanık yanıktı. Aslında çok samimi insa
niardı bunlar, ama bilgisizlik içinde maf 
olup gidiyorlardı. Kültürü olmayan insana 
dert anlatmakta hayli meseleydi. Kendi 
sağlıkları için verilen emekten zerrece 
istifade edmiyorlardı. İş yapmak için gelen 
memur hayal kırıklığına uğrayarak vay 
benim teptiğim bu yollara, demek ki boşu

na ... haaa ... der kendi didinmesiyle kalırdı. 
Geceyi, o köyde geçirdinı. Geç vakit !ere 

kadarnıuhtarla oturduk sinek aviadı k. Ama 
nafile evin içine hücum etmişler elbisele
rimizin üzerinden geçiyorlardı. Hortumla
rıııı, kanlarınıızı emınek için. Her ne kadar 
odanın içinde bulunan sinekleri öldürmeye 
çalıştıksuda ardının kesilmesi mümkün 
değildi. Yüzü m kabarrnıştı. Muhtarda şika
yetlendi bu gözleri kör olasılar nerden gir
mişler içeriere kapı erken saatlarda kapan
mıştı. Ama demek ki gündüzden atmışlar 
kendilerini içeri, ben canına okurum onla
rın şimdi. 

Dışarı çıkarak kucağında bir miktar 
tezekle geldi, evin hayat kısmına bir çana
ğın içine yaktı tczek ateşini evin bacala
rınıda sımsıkı kapaınışlar, duman çıkacak 
yer bulanııyordu. Gerçi duman pis-pis ko
kuyor ve gözlerimizi yakıyorrlu ama 
sineklerde ortadan kaybolmuşlardı. Uyu bu 
acı dumanın içinde uyuyabilirscn? 

GÜZELCEKALE 
Her yerde buluııurya buranıııda bir masko
tu ve demirbaş Kör Bahri adında bir ınuh
tarları vardı. Bu adamın tek gözü kör 
olduğu için Kör Bahri derlerdi. Derenısi bir 
yere sıkışmış gibi olan bu köyde bağ-bahçe 
sebze vesaireyi kendileri çıkarıyordu. Çok 
çalışkan insanlardı. Sürü sahipleri kendi 
alemindc, başkalarının ekinlerini davar
lanmı bastırmaktan kavgasız gün geçmez-
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di, bu köyde. Ama nıuhtar Bahri hepsinin 
dostuydu. Taraf tutmamaya çalışırdı, kır
lara giderlerken her birinin arabasında 

silahı eksik değildi. Birbirlerine bir çok 
zaman ateş ettikleri tabii olaylardandı. 

Muhtar Bahri köylünün çekişmesine son 
verdirsene rahat yaşasınlar olmaz mı? 

dediğinıde: bunlar birleşirse o zaman be
nim rahattın kaçar, varsın gebertsinler bir
birlerini işin mi yok, diye benim iyi niyeti

medudak büknıüştü. 
Aradan bir kaç ay geçmişti. 20-22 yaşla

rında çıra gibi bir babayiğitti bir damın 
üzerinde alınan nişanla omuzları arasından 
giren kurşunla yere serınişlerdi. Ölüsii 
Haymanaya getirildi. Delikanlının otopsi 
yapılırken ense kökünden giren kurşun 

akciğerlerine doğru inince hayatına son 
vermiş olduğu anlaşılmıştı. Bu köyünde 
hali buydu. Sular karardı mı bir çok kişiler 
dışarı korkarak çıkıyordu. Köyün içme 
suları, mebzul, bahçeleri sulamak içinde 
köyün içinde küçücük akar suları devamlı 
akıyordu. Çamaşırhane yoktu, çeşnıenin 

başında bir yandan içme suları alınır diğer 
yandan da tokaçla çamaşır dövülüyordu. 
Tokacın indiği yerden sular içme sularının 
içine sıçrardı. O sıralarda tiftis hastalığıda 
o. köyde baş göstermiş olduğundan bunlara 
mani olmaya hayli çalışmıştık. Muhtar 
Bahri ye bunların men edilmesi için ricada 
bulunduk, bitlerden geçen bu hastalığa 

mani olmak için bu adetlerinden vazgeç
melerini söylediğim zaman kendileriyle bir 
türlü anlaşaınadık. Üstelik biz burada çok 
memur dövdük yine biz haklı çıktık, diye 

tehdit de etmişti beni. 
Köyün ağalanndan Hüseyin adında 

birisinin odasında bitten geçen hastalıklan 
saydık döktük, bu konuşmamız bir konfe
rans nıahiyetindeydi. Oda tıklım tıklımdı. 
Dilimizin döndüğü kadar bitin zararlarını 
anlatmıştık. Konferansıımı bittikten sonra: 

Bahri söz aldı, komşular söyleyin bitten 
şimdiye kadar zarar gören oldu mu diye 
sual açtı köylüye. Onlar da; asla diye cevap 
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verdiler. İlave olarakda muhtar biz köy

lüyük kırda gezcrik, bayırda kalırık, soğuk 

günlerde bitten zarar yerine fayda olur, 

gezdiği yerleri ısıtır, onun için faydalıdır 

bize deyince ; odada bulunanlar tekrar 

tasdik ettiler. Bize artık söyleyecek bir şey 

kalmamıştı. Muhtarın tezi bizim tezimizi 

çürütnıüştü. Köyün Karadenizli bir imamı 

bulunuyordu. O da cahil mi cahil. Sonradan 

öğrendim ki meğerse o da asker kaçağı 

imiş, ikinci gidişiınde köyde görcmcdiın. 
Okul olmamakla beraber zeki insanlar 

askcrlikte bir çok gençler okuyup yazınayı 
öğrenmişlerdi. 

O, civarda komşu köy olan Tokat zengin 

bir köy, herkesin az çık bağ bahçesi bulunu

yordu. Arılar gibi çalışkan insanlardı. Kö
yün hakim bir yerinde güzel bir de konak 
vardı. Genelev patronu olan Şükıiinün 

eviydi bu konak. Fakir olanlara yardım 
etmiş, öz köylerindeki ağalar gibi haraca 

bağlanıanıış kendi köylülerini. Onlara yüz 
binlerce lira vermiş, kalkınmaları için 

yardım etmiş muhtaç olanlara. 

TEPE KÖY 
Yaptığımız aylık geznıelcrde yolumuz Te

pe köyüne düştü. Sağlık memuru olan mer
hum Ihrahim Eraltay arkadaşımla bera

berdik. Oranın zengini olan birinin odasına 
indik.Ev sahibi İstanlnıla sürü götünnüş 

köyde yoktu. Öğle yemeğini orada yemiş

tİk. Yemekten sonra ellerimizi silmek için 
verilen havlunun üzerinde kemikleşmiş iri 

bir bit görünce oradan kaçmaktan başka bir 

çare kalmadığını arkadaşıma söyledim. 
Kaldığımız takdirde bitler bizi burada yer

ler demiştim. Benim isıeğime uyarak ver 

elini Boğazkaya deyip yolu tuttuk. Gittiği

miz köyde hat ın sayılır hayli zengin, koyu

nu ve atları olan birisinin evinde misafir 

kaldık. İçeri girdiğimizde karşımıza bir at 

ahırı çıktı. Atların arkasında karşılıklı iki 

kapı bulunuyordu. Sağ tarafa biz girdik. 

Solda da başka bir oda, onda da kendileri 

oturuyormuş. Büyükçc alıırın içinde atların 

arkasında birde tand ın bulunuyordu. Bekçi 

hizmette kusur etmedi. Atların arkasında 

bulunan tandırı da tezek ateşi ile yemek 

pişiriliyordu, gece atlarla beraber yattık. 

Yattığıımz odanın birde küçük penceresi 

var. Ama cam ı yoktu. Mazgal deliği gibi bir 

şeydi. İçersi gündüzden karanlık, zaten be

yaz sıvada adet edilmemişti orada. Camı 

olmayan bir petrol laınbası, gerçi biraz 

oturduk ama birbirimizi göremiyordu k. En 

iyisi yatmaktı. Yatak ve yorgunlan çok 
kalın, içieri olduğu gibi yün doluydu. Atlar 

puhkurdukça uyumanııza imkanda yoktu. 

Nasılsa uyumuşuk, bir kaşıntıdır aldı bizi, 
oralara yakın su biri kintileri de yoktu. Sivri 

sinekler nereden geldi buldu bizi burada 

diye ikimizde hayli söyleııdik. Ama bizi 
ısıran neydi buna bir türlü aklımız 

ennemişti. Sabahı zor ettik her yanımız 
kabannıştı. Elimize geçen hırçın rnah

lukları pannaklarımız arasında eziyorduk 
ama ne olduğunu anlayanıamıştık. Vazife 

yapmak değil kendi derdinıize düşmüştük. 
Sabah kahvaltısını bile bekleyecek durum
da değildik. Güneş doğarken bekçi yanımı

za geldi. İlk iş oradan kaçmak oldu. 

İki üç saat uzaklıkla bulunan Çekirge 
Köyüne kendimizi zor attı k. Oranın nıuhta
rı Zeynel Ustayı tanıyorduın, bir çok yer

lerde zuma çalarken gönı1üştüm kendisini. 

Bu, köyün tümü aptaldı ama temiz in
saıılardı. Şansımııda yardım etmişti, onu 

da köyde bulduk. Üzerierimize baktığımız 

zaman sım sıkı bit dolmuş her yanımız. 
Hatta elbiselerimiz yakalarında bile sıra 

sıra bitler vardı. 

Karısı çok becerikli bir insandı. İki adet 

temiz çarşaf çıkararak, üzerimize attı, ana

dan dağına soyunduk. Elbise ve çamaşır

larımızı alıp kazan dolusu kaynar su da 
yıkayıp bizi arındırdı bitlerden. O, günü 

yanımıza yalnız Zcynel Usta girip çıkıyor

du. Bir kazan da bizim yıkanrnarnız için su 
kaynamıştı. Eşeklerini dışarı çıkarıp ahırda 

iyiden İyiyeyıkandı k. 
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Midelerimiz de iyice boşalmıştı. Dışarı 

çıkacak durumda da değildik. Üzerimizde 

çarşafsarılıydı. ilkin çamaşırlarımızı düşü

nüyorduk. Zeynel Ustanın beccrikli karısı 

bunları yıkamış ve kunıtmuş, bize getirdi

ler. Artık boş midemizi daldunnaya sıra 

gelmişti. Temiz iç çaınaşırlarımızgeldiğin
de sevinmiştik. 

Öğle yenıekleriınizi bizim yanımızda 
yapmayı kendileri arzuladı. Bizim aleyhi

mizde çok şeyler duymuşsunuzdur. Onun 
için sizin yanınızda yiyeceklerinizi pişire
yim içinize sindire sindire yiyin. O, civarda 

iki-üç tane aptal köyü bulunuyordu. Onla
rın hakkında hakikatten çok kötü şeyler 
söylenmiş ve yirilmişlerdi. Onlarda bunlaıı 

bildikleri için gelen misafirlerine ellerinden 

geldiği kadar, bu kötü dedikodulan silmek 
için konukseverliklerini gösteriyorlardı. 

Zurnacı Zeynel Usta karısının bu anla
yışı karşısında yemekiere sakın tükür

ıneyin diye kahkaha ile güldü ve bize 
birader biz hakikaten Aptalızama yemeğe 
tükürülür mü? bunlar bizim aleyhimize 

yapılan kötülemelerden başka bir şey 

değildir, demişti. 

Elbise ve çamaşırlarımız temizlendi, iki 
gün bu köyde kaldık, iç açıcı bir köydü 

burası. Gerçi Aptal köyüydü ama evleri çok 

temizdi. 
Bckar olan merhum arkadaşıma bura

dan bir Aptal kızı alsak nasıl olur? düğünde 

masrafımız olmaz, davul zuma gibi çalgı

lam para da vermeyiz ne dersin? dediğim

de: aman kardeşim bizi bitlerden arındırdı
lar ya kızlarıda kendilerinin olsun. Buradan 

bir kaçsam bir daha buralara tövbe bir daha 

gelmem, bir hastenede pansumancılık ya

parı yara sarmaya razıyım demişti. 

iki gün orada kaldık üzerimizde bitten 

eser kalmamıştı. Bu kadar kısa zamanda bu 

köylülerle kaynaşıvermiştik. Nihayet iyi 

bir toplantı tertip ettiler. Davullar vuruldu, 

zumalar çakındı bir düğünü andınyordu. 

Alaylarda çekildi. Orada çocuk bahçesi 

yeri, çamaşırhane yerleri, ayrılmıştı. 
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NAL HiKAYESi 

Benim bağlı bulunduğum merkez S ındıran 

Bucağıydı. Buraııın halkı çok zeki insan

lardı. Alışverişte ellerinden geliyordu, 

bununla beraber hırsızlık vakalarıda eksik 

değildi. En çok iş jandarmanın üzerin

deydi. Bir gün ci var köylerden birinden bir 

adet inek çalmış bu köylü birisi. köyün 

yakınında bulunan bir nmğaraya götürün 
hayvanı kesnıişler. Etlerini de çalanlar ara

sında pay etmiş. Jandamıaya yapılan şika
yette kesilen hayvanın kemikleri mağarada 
bulunmuş. Kısa zamanda Jandanna faille

rini de buluyor. Suçlular nezaret altına 

alınıyor, kesilen ineğİn bacaklarını ve 
kemiklerini suçluların sırtına yükletip 

karakala getiriliyor. Ertesi günde adliyeye 

götürülecekler suçlular. Zanlılar jandarma
nın dayağından korkarak herşeyi itiraf 

ediyor, ama asıl zekalarının kullanma za
manı gelmişti artık. Nezarethanede ineğin 
hacakları suçluların yanında. Dışardaki 

arkadaşlarıyla aniaşmışlar gündüzden, eski 
öküz nailarındanda temin etmişler, kece 

kesilen ineğin bacaklarını dışarı veriyorlar, 
güzelce nallar çakılıyor, kesilen ineğİn 

ayaklarına ve tekrar yerine Jandarmanın 
haberi olmadan yerine yerleştiriliyar çuva

lııı içine. 
Jandarma hırsızları bulduğuna memnun, 

mal sahibi hırsızları bulduğundan mem
nun, hırsızlarda nasıl olsa bunlara yuttur

duk diye onlarda memnun. Nihayet adli

yeye götürülüyorlar. Hakimin önüne çıkan 

hırsızların sorgusunda külliyen inkar, 
nihayet mal sahibine sual tevcih ediliyor. 

Çalınan inekmiydi yoksa öküzmüydü? ... 

Mal sahibi evet inekti. Peki ayakları nal lı 

değilıııiydi? ... Haşa efendim biz iııekleriıı 

ayağına nal çaktırmayız deyince: 

Hırsızlar efendim ... 

Bizim kestiğimiz bir öküzdü. Onuda 

cambazlardan aldık ve mağarada taksim 

ettik, etlerini, çuvalda bulunan hacaklar 

görülsün. 
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Hakim peki diyorbir de ne görsünler, çuval 

içinde bulunan hayvan ayakları nallı, 

çekiyor bunlara beratı onlarda ; hem mal 

sahibi ve hem de jandamıayı alay ederek 

doğruca geliyorlar köylerine. Zekalarının 

işlemeleri sayesinde kolayca kurtulmasını 

da becerdiklerini öğünerek anlatmışlardı. 

KARACADAÖ VE ETEKLERi 
Anadolunun güzel yayialarından biri Kara

cadağın etekleridir. Her köy bir birinden iyi 

yerler. Kırıkpınar, Hisar, Arşıncı, Yaraşlı, 
Seyitahmetli, Dipdede gibi köyler. Seyitah

meıli köyü bu köylerin en yenisiydi. 

Kırımdan gelip yerleşmişler, evleri temiz 
sıvanınış, üstleri sığır iyesi çatalı, misafir 
kaldığım evde iki adet kitap vardı, birisi 
Kuran diğeri de Atatürk'ün eski Arap 
harfleriyle yazılmış nutku. 

Okul olmamakla beraber okuyup yaz
mayan yoktu bu köyde. Az-çok hepside 
biliyordu. Temizlik bakımından diğerlerin

den daha iyiydi. Gerçi köyün kurulduğu 
yerinde tesiri yok değildi. Yanıada olduğu 

için hiç bir yerinde pislik görülıniyordu. O, 
civardaki köyler gibi bunların da bağ ve 

bahçeleri vardı. Bizim istediğimiz şeyler 
zaten eskiden orada yapılmıştı. 

Yaraşit eski bir köy bağ, bahçelik çalış

kan insanlardı. Yalnız köyde kavgaların 

ardı kesildiği yoktu. Seksen yüz kişide 

frengi tespit edilmiş, tedaviye gönderınek 

bir meseleydi bunları. Bir çokları bu 

melhus hastalıktan kurtulmuş, nerede ise 
kökü kazınmıştı. 

Arşıncı şairane bir yer her yanı bağ 

bahçe, akarsulan köyün içinden geçer, 
tertemiz, meyva, sebze hiç eksik değildi. 

Köylünün yarısından fazlası avcı keklik, 
tavşan gibi av hayvanları sofralarından hiç 
eksik olmazdı. Bir araya geldiler mi 

konulan avcılık üzerine olurdu. Avrupa ya 
gidenler oranın yerlerini aniatmakla bitire
mezler. Ama Karacadağın eteğine yaslan
mış, bir yazarımız gidipte buralarının gü

zelliklerinden söz etmezler. 

Hisar Köyüde Karacadağın küçük bir 

girintisi ne sokulmuş, 8-1 O hanelik bir 

yaylacık temiz bir köy. Suranın yoğurdu 

hatırı sayılır cinsinden, olduğu gibi kaymak 
tuttuğundan yaz günleri yakın köylüler 

dahi bu küçük yay la köyüne yağurt yemeye 

geldiklerini söylüyorlardı. 
Biraz ileride Kırkpınar köyü; çok arkalı 

bir yer burası. Evler muntazam, yontma 
taştan yapılmış. Küçücük bir kasabada 

sanar insan kendisini. Burada da meyva, 
sebze bol her ev kendi yiyeceğini kendisi 
çıkarır. Döğüşsüz, kavgasız haklarına razı 

insanlar. 
Muhtarlan bulunan Mehmet Ağa 

dirayetli, köylü tarafından sevilen kişiydi. 
Bununla beraber sevmeyende bulunduğu 
bir gerçekti. Onun kırda otlayan atlarının 
karnma hangi eli kırılası yaptıysa her iki
sinin kanuna bıçak saplayurak hayvanların 
barsaklarını dışarı çıkannış köyün yaşlı ve 
gençleri bu işe çok üzülmüşlerdi. 

Muhtarın kardeşi Fevzi usta o, civarda 
durmadan yontma taşlardan mimarlar gibi 
inşaatı yapar bir çok gençleri de bu, işe 
alıştınnıştı. Kerpiç binalam rağbet kalma

mış gibiydi. Gücü yeten her köylü Fevzi 
usta ya baş vurur olmuştu. 

Bu, Aşiret köyüde her Türk köyü gibi 
konuk severliklerinle tanınmışlar. Dışarı
dan gelen bir iki gün kalmadan ayrılmak 
istemez bu köyden. Sıkılmasına da imkan 
yoktur, çünkü yabancılık çekilmez burada. 

Dipdede köyüde dağın yarı sırtında bir 
yayla, 30-40 hanelik bir yer burası. Kara

cadağın her yanından eteklerine şırıi-şıni 
sular akar. Ne yazıkki kuyumcu eline 
geçmemiş işlenmeyen cevher neye yarar 
Allaha adanmış bakİr topraklar. 

Koskocaınan dağın üstü hava meydanı 
kadar düz. Tam doruğunun üstünde su bu
lunmakta dağın yamaçlarında çoraklaşmış, 
Meşe, Yemişen, Ahlat ve bunlara benzeyen 
bir çok meyva venneyen ağaçlar. Ama ne 
yazık ki koskoca dağı çıplaklıktan kurtara

ınıyordu. Mevcut ağaçlara bile ne bakan ve 
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nede koruyan. Harap olup gitmiş bulunan 
ormanlığa hiç kimsenin içi bile sızladığı 
yoktu. 

Bir sonbahar günüydü kendimi üşüterek 
hastalaıımıştım. O, günde Dip dede köyün
de Haşıın Ağanın evinde bulunuyordum. 
Konuk kaldığım odanın pencereleri Kara
cadağa bakıyordu. Dağın alt ve yamaç 
kısımları yaz havasını andırıyordu. Donık 
kısımları sis ve duınanlıydı. Sabahları 

dağın yamaç ve civarındaki düzlükleri 
pırıl-pırıl çiğli, yoldan dışarı çıkıldığında 
sırılsıklam su oluyordu ayaklarımız. 

Dipdcdc köyünde kaldığım zaman 
Kırıkpınar Muhtarı Mehmet Ağada yanıın
daydı. Dağın yamaçlarında bulunan ağaç
ların haline bakarak içim sızladığını kendi
lerine söyledim. Hazır orman' ı neden konı
madıklarınıda sordum. 

Biz ne yapabiliriz? Devlet korusun 
ozaman eski haline gelir, biz çocuk iken 
burası orman !ıktı. insan gövdesinden kalın 
ağaçlarda vardı ama şimdi üzerine kuş 

düneyecek birdiken çalısı bile kalmadığın ı 
kuru kuruya dert yandı lar. 

Mehmet efendi bizim bu dağın etekle
rinde ki köyterin birisinden olsaydı o, kur
tarırdı ama ona da imkan yok, demeleri 
üzerine o, demeleri üzerine o, zatın kim 
olduğunu da yine kendileri söylemişlerdi 
Altılarlı Hoca Mehmet Efendi. Bizim 
başımız sıkılsa ona koşarız dürüstlüğünle 
tanınmış bir insandır o. 

Bizim bu civarda aşirat köyleri mah
keme filan bilmezler, haksızlığa uğrayan 
ona derdini anlatırsa hakim gibi aralarını 
bulur her iki tarafta hakkına razı olur. 
Hakime gidilirse her iki tarafın göstereceği 
şahitler işi sürüncemeye ve çıkmaza sokar 
onun için geç im zorlaşmıştır artık. Bunları 
bilen tarall ar itibardan düşnıenıek için i~ ini 
oracıkta hallettirip hakkına razı olup işine 
döner aksi halde kimse haksızlığın yüzüne 
bakmaz köyü bile tcrkc mecbur diye tüm 
umutlarını Hoca Mehmet efendiye bağla
ınışlardı. 
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Dipdede Köyüne gelişirnin üçüncü güniiy
di.i. Rahatsızlığımda biraz geçmişti. Orada 
kaldığım günlerde durmadan ihlamur suyu 
içmiştim. Konukseverliklerine diyeceğim 
yoktu. 

Orada bulunduğum zamanAltılar Köylü 
Hoca Mehmet efendi hakkında da birççok 
şeyler duymuştuın. Onu gömıek için can 
atmıştım. 

Nihayet Altılar Köyüne doğruca gittim. 
Vakkas Mustafa Ağanın odasına indim. 
Yanıma ilk gelen bekçi oldu. Hizmetİnıize 
girdi. Yapacağımız işler hakkında onunla 
biraz konuştuk bilalıara muhtarda yanıma 
geldi. Onunla beraber köyü dolaştık. 

Konuk kaldığım yerde benden başka iki de 
misafir gelmişti. İyi bir gece geçirdik diye
bilirim. 

Ertesi gün yine sağlık işlerine ait bazı 
temaslarımızda olmuştu. Vakit hayli iler
ledi. Burada öğlen yemeğini rahat yiye
bilirdik, sofr.ımız tam zamanında geldi. 
Ama bir türlü yemeğe başlamamıştık. Ev 
sahibi bulunan Mustafa Ağa bizi bekleti
yordu, belki karnı aç birisi gelir diyordu. 
Gelen giden de aksine olmadı. Buna sabur
suzlaııan Mustatb. Ağa bckçiye hele bir 
dışarı çık kimi bulursan alda gel diye emir 
verdi. Sofra bekleyedursun kamıın iyiden 
İyiye zil çalmıştı. Yinede gelen giden 
olmadı. Mustafa Ağanın içi bir türlü rahat 
ettiği yoktu. Dışarı çıkan bekçi yerli bir 
köylü bulmuş alıp gelmesiyle onunla 
beraber kamınıızı sı ka basa doyurduk. 

Meğerse bu odada her gün için mutlaka 
bir iki misafir bulununmış. Onuda 
sonradan öğrendik. O gün, Hoca Mehmet 
efendiyide görmek istedim, bekçi ile 
beraber gittiğimizde evde bulduk, içeri 
girdiğimizde ayağa kalkarak bizi karşıladı. 
Oturduğu oda küçük bir düğün salonu 
kadar büyüktii. Güzelce yerli Jıa!ılarla 

döşenmiş, insanın içini açacak bir oda. 
Dalapiarı ııklım-tıklını kitapla doluydu. 

Nerede ise kendimi milli kütüphanede 
sandım. Hoca köşeye oturmuş, elinde birde 
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Tarihi umumi olduğu halde okuyomıuş. 
Oturduğu koyun deri postunu iyice 
doldurmuş. Yanına girdiğim zaman elinde 
bulunan siyah kaplı kitabı kapadı. Sağ 

eliyle elimi sıktı. Beyaz sakalları munta
zam kesilmiş, çok temiz giyimliydi. Diın
dik vücuduyle iki metreden aşağı değildi 
boyu. Gösterişine göre de yaşı seksenden 
aşağı değildi. Muntazam konuşmalarını 

duydukça bir köyde bu derece iyi konuşan 
insanın az bulunacağı da muhakkaktı. 

Kendisiyle birbirimize hemen ısınıver
miştik. Bir kaç saat yanından ayrılmama 
müsaade etmedi, her fırsatta Atatürk 'ten laf 
açarak,Ataya hayranlığını saklıyamıyordu. 
Gaziyle bir kaç defa konuştum o, bizim son 
ümidimizdi, onda da yanılınadığımızı 

yaptığı işlerle ispat etti demekten de 
kendisini alamıyordu. 

Hoca Mehmet efendiyi en çok sinirlen
diren şey cahil hocalardır. Bu, adamlar 
tembel, bildikleri hiç bir şey yok. Bir köye 
kapağı attılar mı ne okurlar ne de yazarlar, 
iyi kötü bir namaz kıldırırlar, okudarondan 
ötesi yok bunlarda. Karşıianna çıkacak bir 
papaza kendi dinleri hakkında bile doğru 
dürüst cevap veremezler. Böylededin ada
mımı olur diye dert yanmıştı. 

Kendisi zengin değildi. Kimseden de bir 
şey beklediği yoktu. Çocukları ne getirirse 
ona razı olan insandı. Atatürk kendisine 
Diyanet işlerinde bir vazife almasını 

söylediği zaman, kendisinden af dilemiş bir 
emirleri olursa köyde yerine getireceğini 
söyleyerek af dilediğini de gerek kendi
sinden gerekse başka yaşlılardan duymuş
tum. Bunları da duyunca ci var köylerin ona 
itimit etmekte yerden göğe kadar haklı 

olduklarını anladım. 

Milli mücadele yıllarında maddi ve 
ınanevi hizmetlerine karşılık olarak hiçte 

bir şey talep etmemiş, sebebini sordu
ğumda: Benim için milletin varlığından 

başka büyük mükafat mı olur çıkışırcasına 
söylendi, bununla beraber o, günleri yaşar
casına yüzünde bir ifade vardı. 

Sorduğuına soracağıımı da pişman olmuş
tum. Ama iş-işten geçmiş bir boşboğazlık 
etmiş bulundum. 

Köylü ekin, buna benzer şeylerle uğraş
mak la beraber koyun beslemektc de bece
rikli insaniardı onlar. İki yüzhane kadar 
büyük olan köyün ilkokulu da vardı, yazıp 
okumayan kimse belki yoktu o köyde. 
Mehmet efendinin bu işte de payı büyük 
olsa gerek. 

Yine o, civarda bulunan Tavlıören Kö
yüne de temas etmeden geçemeycceğim ... 
Burası da Aşiret köyüydii, kimse işinden 
başka şeylerle uğraştığı yoktu. Okuyup ya
zam azdı. Eski adetleri içine kapanmışlar, 
köye bir konuk gclsede onunla konuşsak 
diye can atıyorlardı. Köyün her evinde 
olmanıakla beraber bir çoğunda at ınerakı, 
her konuları atlardı. iddiaları da bunlar 
üzerindeydi. 

Hayli yaşlı Mehmet Ağa isminde birisi
nin evinde konuk kaldım. Ömür görmüş 
insan bir hayli milli mücadele yıllarından 
hatıralarını anlattı, köylülerde geç vakitlere 
kadar yanımızda oturdu. Onlar gittikten 
sonra; 

Kaç gün evvel merkezden ayrıldığıını 
sordu, on gün olduğunu söylediğim zaman 
itiyat çamaşının olup olmadığımı sordu, 
var dediğim zaman sessizce çıkıp gitti. 
Biraz sonra kaynamış bir kazan su elinde 
bir de yeşil sabun olduğu halde içeri girdi. 
Evinden ayrılalı hayli zaman olmuş, 

çamaşırını değiştir, Allah rahatlık versin 
diyerek kapıyı çekip çıktı. 

O su, ekadar hora geçti ki hasretini 
çektiğim temizlenmeyi, kapının arkasında 
bulunan su dökiinme yerinde iyiden iyiye 
yıkannııştını. Köyün bu güzel adetleri 
gönül ister ki her köyde bulunsun. Üzerim
den yıvar-yıvar kir çıkmıştı. Rahat bir uyku 
uyudunı. O, gece. 

Sabahleyin yanıma ilk gelen yine 
MehmetAğa olmuştu. Ne sinek ne bir bit ve 
ne de bir pin:: bile yoktu evlerinde. 
Günlerce çektiğim sıkıntılı günleri 
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unutuvcnniştim, fazla gezip dolaşacak 

yerim olmasaydı iki gün aynlmazdım ora
dan. Ama buna imkan yoktu ki ... 

KÖYÜ DEGiŞTiREN ADAM 
Karacadağın civarında bulunan köylerden 
Yalnayak 'ta merak çekici bir yer. Bozkırın 
yüzüne kurulmuş çırılçıplak bir köy burası. 
Nüfus bakımından belki en büyük bir 
topluluk. Fakir ev bulmak mümkün değil 
burada. Koyunculuk ve çiftçilikle geçinen 
kişiler köyün orta yerinde bir ilkokul, orta 
yaşlı öğretmen Hüseyin Yolaçan. Mesleği
ni sever boş vakti bulunmayan adam. Ders 
harici okulun bahçesinde çalışır, dallar 
dikmiş, sebze yetiştirmiş, boş yere vaktini 
öldürdüğü hiç yoktıı. Gençler, yaşlılar 

geeelli gündüzlü onun yanında ders alıyor 
okuyup yazma bilmeyen kimseyi bırakma
mış o köyde. Gerçi ilk günleri biraz zor 
geçmiş ama, sonradan okula alışan köylü
leri okuldan çıkannak mümkün olmamış. 
Her yönden aydınlatılan köylüler kağıt 

oyunlarına düşkün oldukları halde ondan 
da vazgeçmiş gibiydiler. Boş vakitlerini 
okumaya vermişler, çalışkan öğretmen 

sayesinde köyün de rengi değişivenniş. 

Hüseyin Yolaçan 'la kısa zamanda sami
mi oluverdik. Merak çekici olan soyadını 
nereden bulduğunu sorduğumda: Bulgaris
tan'da öğretmen okulunu bitirıniş, Deli
onnan taratlarında öğretmenlik yaptığı bir 
Türk köyünde aşırı milliyetçiliğini sezen 
Bulgarlar, Kendisini yokedeceğini anla
yınca ailesinin tümünü orada bırakarak, 

anayurda ilk gelen olduğu için de yolaçan 
soyadını aldığını söylemişti. 

Çalışkanlığı sayesinde köylülerde el 
üstünde tutuyorlardı onu. Oradan değişti
rilınemcsi için Yalnayak'lılar toplanarak 
ilçeye başvunnuşlardı. Kırın yüzünde bu
lunan çıplak köyün rengini elbirliği ile 
değiştimıişlerdi. 
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ŞEYTANİ BULUŞ 
Sındıran Köyünden buçak müdürüyle Çel

tik Köyünde olan bir bahçe ihtilafını 

yerinde görmek üzere beraber gidiyorduk. 
Ekinlerde başaklarını yeni gösterıneye 

başlamıştı, yolumuzun üzerinde bulunan 
bir ekin tarlasına bir sürü koyun bırakılmış 
kıyasıya yidiriliyordu. Çobanda koyunlar
dan biraz ileride ayakta duruyor, avcılardan 
korkan teylar gibi etrafını gözetliyordu. 
Biz aniden gelince yanına bir telaştır aldı, 
hemen kıbleye dönerek namaz kılmaya 
başladı. Müdür tecrübeli bir idarcciydi. işi 
anlamakta gccikmcdi, şeytani bir buluş di
yerek mırıldandı. Arabacıya çobanın yanı
na s ür diye emir verdi. Koşulu hayvanlarda 
başakları kopara-kopara çobanın yanına 
varabildi. Çoban durmadan namaz kılmak
ta birtürlü selam verdiği yoktu. Nihayet iki 
tarafına bakarak selam verdi. Ayağa kalktı. 
Ama o zaman namaz vakti de değildi. 

Ekinleri neden yedirdiğini sorunca: 
Efendim namaz kılıyordum, sürüde ekin
Ierin içine ginniş birazda otlamışlar, yoksa 
kastım yoktu deyince; müdür: 

-Kıldığın namaz hangi vakte ai n ir, sabah 
desek değil, öğle henüz olmadı, öyleyse ne 
namazıdırdiye tekrar sorunca: -çoban biraz 
duraksayarak, aralıktır diyebildi. Aksilik 
buya o, civarda su, bulmakta mümkün 
değildi, ki abctesti nerede alabil irdi? 

Hele yanıma biraz yaklaş diye ayak
larına baktığında haftalardan beri çobanın 
ayaklarından çarıklannın çıkmadığı anla
şıldı. Vakit namazı kılmayan adam, şeytani 
bir buluşla aklınca bizi kandırmak için 
ibadeti alet etmişti ama bucak müdürünü 
kandıramadı. 

Çobanın elindeki değneğini elinden 
aldı, koyunları ekinierin içinden çıkarın

eaya kadar kovalamıştı. Çoban önde, 
müdür ardında tarlanın içinden çıkınca 

kovalamış yetiştiğinde kalçaları üstüne 
hakettiği değnekle hayli vunnuştu. 
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TAPUSUZ 1DPRAK 
NiKAHSIZ KADlN 
ihtilaflı olan yeri müdür mahallinde gördü. 
Giderken köyün yaşlılarından birkaç kişide 
bilir kişi olarak toplamıştı. Her birine ayrı
ayrı yerin kime ait olduğu soruldu, köylü 
iki taraf olmuş her biri kendi tuttuğu tarafın 
hesabına konuşuyordu. işin içinden 
çıkmak biraz da zordu. Yaşlı bir köylü de 
elinde bir değnek tek elin le sakalım sıvaz
lıyordu. Hiçte laf ettiği yoktu. Müdürün 
gözünden kaçmamış olacakki .. ihtiyarı ya
nına çağırmış sen ne dersin baba bu işe. 

Kime aittir burası değince: Gülümseyerek 
hiç birisinin değildir. Kim fazla şinetlik 
yaparsa köydeki yerler onun olur. Benim 
bildiğim, köyün ortak yeridir, burası, bura
ya sahip çıkmak isteyenler ikisi de dişli 

kişiler olduklan için birbirlerinden kıska
narak sizi buraya kadar getinnişler. Aslına 
bakarsanız benim dediğim gibidir. 

Bizde tapusuz tarla, nikahsız kadın mı 
ararsın, diye kahrederek elini boşlukta sal
Iamıştı. Gerçekten en doğrusunu o söyle
mişti. Bu gerçek ifade karşısında ihtilaflı 
yeri hiç birisine de vermeyip köyün ortak 
yeri olarak köye bırakmıştı. 

Köylülerin ihtilalları da bu yüzden 
oluyordu. Doğru dürüst ellerinde tapuları 
yok, üç-beş çocuk sahibi anne ve babaların 
üzerlerinde kayıtları bulunmuyor, bunların 
acıları da hayli ızdırap vericiydi. Gerek 
okul çağında ve gerekse evlenmcleri sıra
sında asıl ızdırapı çekiyorlardı. İhtiyarda 
bunların acısını çekenlerden birisi olduğu 
muhakkaktı. Tapusuz tarla ile nikahsız 

kandan başka bol bir şeyin olmadığını 

söylemekten kendini alamamıştı. Bu da bir 
gerçekti. 

Bir çok hadiseler bu yüzden oluyor, ya
ralarnalar, öldünneler, meydana gelen 
ekinlerin, otlatılması, hannan yerine dökü
len sapların yakılması, muhtarların çoğu 
zaman bitaraf hareket etmeyişleri, haklı 

olanı haksız, haksızı haklı çıkarmak, büyük 

hadiseleri meydana getiriyor, ya bir cinayet 
veyahutta buna benzer akla gelmedik nice 
intikam alma olayları hep bunlardan 
oluyordu. 

GAZ BIRAKMA 
İdarecilerin asayiş işlerinde en çetin tarafı 
ufak yerlerde jandamıayla ugraşmak. İdare 
amirleri halktan çok bunlarla uğraşıyorlar. 

Muvazzaf jandanna onbaşılannın bu
caklarda karakolon asayiş amiri olmaları 
dertlerinen büyüğü. Bunlara bucak müdür
leri bir türlü söz dinletemezdi. Onlara 
sorarsan müdürde kim oluyordu. O, idare 
amiri ise bende asayiş aıniriyim istersem 
ona bir araba sopa atabilirim deycnleri 
eksik değildi. O, meslekten zaten birşey 
beklediği yoktu, tezkere gününün dalma
sını bekleyen kişi fırsat bulursa ne kopa
rırsam karım o, olacak diyordu. Bunun 
haricinde uzatmalı ve gedikliler memur 
sınıfında oldukları için hiçte öyle düşün
müyorlardı. Gerek amirlerine gerekse 
halka karşı iyi davranıyorlardı. Bekledik
leri bir sicilleri vardı. 

Müdürün odasındabir gün oturuyorduk. 
Güzelcekale Köyünden zarar gören bir 
şahıs müdüre şikayete gelmişti. Kendisini 
dinledi, onbaşıyı çağırttı. Ama onbaşı aldı
rış etmedi, biraz daha bekledi, yine gelen 
gide yok. Nihayet kendisi kalkıp onbaşının 
yanına gitti. Onbaşı ranzanın üzerine uzan
mış, yattığı yerden ne var ne istiyorsunuz 
diye müdüre çıkıştı. Olayı müdür yine 
anlatmıştı. Geberirlerse gebersinler, bana 
ne? . .İşin mi yok, kov gitsinler deyince, 
müdür iyiden iyiye bozuldu. Ama ne 
yapabil irdi? Hiç bir şey! Biz ayakta on başı 
yatak üzerinde yatıyor, toz içinde merkebin 
dönüşü gibi diğer tarafına bir döndü, sesli 
öyle bir gaz bıraktı ki içeride daha fazla 
kalnıamıza imkan kalmamıştı. Kırılan asit 
şişesinin kokusu onun yanında hiçti. 
Bumomuzun direği kırılacak gibi içine 
çarptı. Onu naletleyerek yanıııdan biz çı
karken arkamızdan kahkaba ile gülüyordu. 
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Üzüldüğürnü müdüre söyledim, bu tip 

insanlarla nasıl vazife göreceğini müdüre 

sordum: acı-acı dert yandı, bundan evvel 

de bir başkası vardı iş yapmadığı için onu 

değiştinnesini komutanından istenıiştim, 

kasten yapıyorlar demişti. 

İkinci birinin değiştirilmesini istesem 

komutan sana adam beğendiremeyeceğiz 

onlar işlerinin ne olduğunu bilir, diyerek 

onları yine haklı çıkarıyordu. Bu kadar yüz 

verilen onbaşılar ondan sonra haliyle iş 

gönnez. O, ınıntıkada onbaşılık yapanlar 
belki bu, hale üzüleceklerdir. Acaba bu, 

bombacı onbaşı kimdi diyeceklerdir. Ay
dınlatalıın da kimse bir birine sorular sor

ınasın. M anisalı Mehmet onbaşıdan başka

sı değil di bu kişi ... 
Bucak müdüıii hukuk mezunuydu. Ora

ya staja gelmişti. Otuzunun üstünde olan 

müdür şuradan bir kurtulsaın, şu yaşıma 

geldim böyle rezile hiç rastlamadım, şika
yet etsem kim dinler, nasıl olsa bir iki ay 

günüm kaldı, def olur giderim buradam. İş 

güçten geçtik bunlarla uğraşınaktan, ne 

ideallerle köye geldim ama tek taraflı uğ

r.ışmak boşuna, gözünle gördün şu adamın 

terbiyesizliğini, diye söylendi durdu. 

Zavallı köylüde eli boş köyüne döndü, 

güzelce atlatılmıştı, iş görmeyen idealist 

genç bucak müdürünün üzüntüsü sonsuz
du. Şikayetçi bulunan ve eli boş dönen köy

lünün devlet idaresine karşı güveni sarsıl

ınış, kendi hakkını artık bileği kuvvetiyle 

almaya çalışacaktı, ya ölecek veyahutta 

öldürecekti. Başka çare kalmamıştı. 

ÇAMAŞlR BEZiNDEN EMZİK 

Köylerde garip şeylerle karşılaşmamak 

iınkansızdı. Bir gün S ındıran köyünde öğle 

üzeri gezinmek akinndan geçti. Mevsimin 

yaz olması işime yaraınıştı. Vakit öğle 

üzeriydi kırdan otlaktan koyunlar da yeni 

gelmiş, herkes daha doğrusu her ev kadını 

koyunlarının sütünü alıyordu, tozu n hesabı 

da yoktu. Bir kadıncağız koyunları bir yere 

kıstım1ış, yakaladığı koyunu sağıyordu. 

36 lıimebOıı 5, Sihar 1 Havin 1998 

Avlunun u;ıııJ~,.· u. 1-.ııyunlarını saga dursun 

kucağında olan çocuğunu da bir tarafa 

bırakmış, henüz oturmaya başlamış 

küçücük yavrusunu da koyunların sağıldığı 

yere bırakmış herhalde evinde çocuğa 

bakacak kimsesi yoktu. Ağzı yüzü belirsiz, 

atılmış sünepe kedi yavrusu gibi bir çocuk. 
Ağzına kirli bir çaput sokulmuş emip 

duruyor. Çaputun renginin ne olduğuda 

belirsizdi. Merak bu ya alıp bakmak 

istedim ve ağzından çekip çıkardıın. Ama 

çocuk fıyak-fıyak bağırınaya başladı. 

Mcğerse içine şeker konmuş, çocuk onu 

emıyonnuş. 

Annesine temiz bir şey olsa daha iyi 

olmaz mı diye sordum omuzlarını silkti. 
NIZA,·ıM (bilmiyorum) diye bildi. Ben aşiret 

dilini bilmemekle beraber ne dediğini anla
mıştım. Kendisiyle bir şey konuşmaına 

imkan da yoktu, ne o beni anlar ne de ben 

onu. bu acı gerçek karşısında neyapabilir

dim? Kusurlu o, anaını asla ... ~i lgisizliğin 

kucağına kendilerini terketmiş insanlarla 

karşı karşıyaydım. Acı-acı içini çekmekten 

başka elinden ne gelebilirdi? 
Ağlayan yavrusunun ağzına içi şeker 

dolu paçavrayı benim elimden alıp yine 

soktu, tavrı hareketide sen ne karışıyorsun 

diyen insanlarınkinden farksızdır. Hemen 

çocuğun ağzına aynı bezi sokuşturdu. O da 

sesini kesiverdi. Bu köyde ilk okulda yok 

değildi. Ama: öğretmeni hakkıyla ilgi 

gösterdiği yoktu. Fırsat bu ldukça kasabaya 

kaçıyor, çocuklar kendi halinde geziyor

lardı. İsteyen okula gelir istemeyen 'in hiçte 

uğradığı yoktu. 
Buınsuz Köyü öğretmeni Celal ve Yal

nayak Köyü öğretmeni Hüseyin Yolaçan 

nerede? Onlarda istedikleri gibi gczebilir

lerdi. Ama memlekete hizmet bunların 

zevki başka şeydi. Kendilerini zorlayan 

harici bir tesir de yoktu. Yalnız ve yalnız 

içgüdüleri ınani oluyordu gezmelerine. 

Bu, köyde hayli kalabalık bir nüfus 

topluluğu vardı. İstense belediye teşkilatı 

bile kurulacak çoğunluk sağlanabilirdi. 
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insanları da çalışkan, zekiydi. Uyuşuk hiç 
kimse yoktu. Rivayetlere göre Yunanlılar 
onlara geldikleri zaman su dahi içirme
mişler, onlar da karargahlarını başka 

yerlere nakletmek mecburiyelinde kalmış
lar. Böyle bir vatanperverler diyarı burası. 
Tek kusurları kendilerini ileriye yöneltecek 
başları eksikti. Kadınlarından Türkçe bilen 
çok azdı. Köyün ileri gelenleri de kendi 
çıkarlarından başka düşündükleri yoktu. 

ÇALIŞAN ANA 
Köyleri devamlı tur sırasında Karasüley
ınanlı Köyüne de bir gün yolumuz düştü. 
Konuk severlikleri de digerköylerden fark
sızdı. Konuk kaldığım ev sahibesi o, gece 
bir çocuk dünyaya getirdiklerini öğrendik. 
Yakİtte hayli ilerlemişti. Biraz uyku almak 
istedim. Kalın yün yatağın içine sele serpe 
uzandım. Yataklarda çok temizdi. Kalıro
lası pirelerin taarruzuna uğradım. Üç beş 
değilki hangisiyle baş edebileyim bunların. 
Yattığım evin altı ahır üstüde evdi. Sabahı 
zor ettim. O gece hiç rahata koınadılar, 
pireler. Güneş doğmadan çok evvel ken
dimi dışarı attım. Ev sahibesi inek sağı

yordu. Gece doğuran kadın sabahın erken 
saatında nasıl ol urda inek sağabilirdi. Buna 
bir türlü aklım yatmaınıştı. Doğuınuyla 

çalışmasaatı arasında henüz 4-5 saat geç
mişti. Bizim bildiğimiz en azından iki gün 
yatınalıydı doğuran kadın. Nihayet ev sahi
bi yanıma geldi çok neşcliydi, nüfusuna bir 
ilave etmişti o gece. 

Dayanamuyarak akşam ycngenin akşam 
doğurduğunu söylemiştiniz. O ise inek 
sağıyordu yoksa bana bir muziplik filan mı 
yaptınız diye sual açtım kendisine. Asla 
öyle şey olur mu? bizim kadın 4 çocuk 
doğurdu, şimdiye kadar da yalnız çocuk 
doğarken yatar, hepsi de bu kadar hatta bir 
çocuğurnuzu tarlada ekin işlerken doğurdu, 
çocuğu sardık birazsonra tırpanı salladı. O 
öyle bir cinstir, diye güldti. Sırrını somıaya 
vakit bırakmadan ilave etti; gerçi siz sağlık 
memurusunuz ama bunları bilnıezsiniz. 

Onun sırrı vardır. Çocuğu biz aldıkını 

kadınlar bellerine sağlarnca kuşağı sıkarlar. 
Karın boşluğu sımsıkı bağlandıını artık hiç 
bir şey olmaz. Değil inek sağmak tırpanı 
salladılarını ekinin dumanını çıkarırlar 

alimallah demişti. Sizin şehir kadınları 

günlerce yatıp kalırlar, biz işte böyleyiz. 
Ben kendisine yatmasını söylesem mazal
lah kıyametleri koparır, eteğinde bulunan 
meyvaları döker gibi döküp geçerler işinin 
başına demişlerdi. 

Doğumuna şahit olduğum Türk anasının 
sağlam yapısını bir türlü unutamadını. 

Oradan geçtiğim zaman bir çok defalar 
aynı şekilde beli sımsıkı sarılı gördüm 
sonrada. Yapıları kuvvetli her şeyleri 

yerinde tek eksikleri bilgiydi. Eskiden ne 
duydular ve ne gördülerse onunla yetini
yorlardı. Günümüzün medeni icaplarından 
habersiz, ileri hamlelerden hiç bir şey 

duymamışlardı. Okulları da yoktu ama 
okuyup yazmayan gençleri pek azdı. Din 
derslerini kendi köylerinde yaşlıları 

gençlere öğretnıişti. Bunlardan başka uzun 
uzadı ya bir şeyler bilmiyorlardı. 

iMAM 
Çaldağın eteğinde Çalış Köyüne gitmiştim. 
Geceyi de orada geçirdim. Kaldığım yer 
köy odasıydı. Haylıda büyük bir oda, 
köyün imaını da orada kalıyordu. Akşam 
yemeğinden sonra, ınuhtarla ikimiz kal
mıştık, haylıda dertleşmiştik. imarnın 
durumunu hiç beğenmemiştim. Mütecessiz 
haliyle hemen yakalanma korkusu içinde 
bir hali vardı. 

O, yatsı namazını okumaya çıkmıştı. 

Konuşmamız arasında hocanın nereli oldu
ğunu sormuştum. O da hacayı benim kadar 
biliyordu. Yalnız adının Ahmet olduğunu 
bize söyledi o, da kendi ifadesidir. Nüfusu
nu filan da görmemiş, şive itibariyle Kara
denizliydi. Hakiki ismini bilen yoktu. İki ay 
kadar evvel bu köye gelmiş, ne bavulu ne 
çama şırı, ne başka eşyası bunların hiç birisi 
yoktu yanında, eşya olarak üzerinde giy-

lıôııebUn 5, Bihar/Havin 1998 37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



diği clbisclcriydi. Bir hapishane kaçkının

dan farksız ... 
Muhtarı ikaz ettim bu, adamın nereli 

olduğunu iyice anla sonra başın ağrımasın. 

Hem de nüfusunu da görmeyi ihmal etme 

demiş tim. Yatsı ezanını okuyan hoca bizim 
konuşmalarımızı dinlemiş olmalı ki ... bir 

daha geri dönmedi, yatma zamanımız da 
çoktan gelmişti. Biz haylı sabırsızlandık 

nerede kaldı hoca diye. Mu h tar belki başka 

bir odaya gitmiştir, siz yutabilirsiniz diye

rek yanundan ayrıldı. Sabah olmuştu, hoca 

yine görünürlerde yokttı. Sağa sola haber 

salıp aramışsuda bulunamadı. Mcğerse o 

gece kaçmış olduğunu anladık. 
Muhtar bu dunıınu jandunnaya haber 

verdiğindc; Ho pa 'da işlediği cinayetten 
aranan kişilerden olduğunu anlamıştı. Ama 

iş-işten çoktan geçmişti. Kim bilir Ahmet 
efendi hangi aşiret köyüne çoktan hoca bile 

dummş olmalıydı. Asıl işin acı tarafı Çalış 

Köyü yıl ortasıııda hocasız kalmış, bu 

yetmemiş gibi muhtarda jandarma tarafın
dan hay lı sorgu su al karşısında bırakılmıştı. 
Sonra karşılaştığıımı zaman olan bize oldu 

sen bu işi karıştırırsın diye haber verdim 
yoksa, oda geçinir gider bizde hocasız 

kalmazdık diye bana gücenir gibi olmuştu 
muhtar ... 

SİrlİRBAZ 

Sessiz sedasız görünenköylerde neler ol

mazki ... Ne asılzadclcr, ne çobanlar saklar 
bu köyler koynunda. Eski lıanedanlardan 

bile kişilerle karşılaşmak mümkün Yüzel

liliklerdcn, Ahmet Paşanın oğlu Harndi 

Dursun Bcrekct... bir ilkokul öğretmeni bu 
zat. Onunlada tanıştık, iyi bir insandı. Hoş 

sohbet etrafında bulunanları güdünncsini 

biliyordu. Ahırlıkuyu Köyü öğretmeni olan 

Bereket tüm bilgi hazincsiydi. Benim diyen 

din admları onun yanında huyandan çok 

ya van kalıyorlardı. Ruh çağırma ilmini de 

iyi bilen hoca Ahırlıkuyu Köyünde vakit 

geçirmek için sanatını gösterecek olmuş, 

köyden bir kaç kişiyi bir masanın başına 
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toplayarak ellerini bastırınış masaya, asıl 

telaş bu, sırada başlamış. Masa ellerinin 

altında sallanmaya başlayınca almış 

bunları bir korku ve panik, yanından çıkan 

doğruca evlerine koşmuşlar ama sabahı zor 

etmişler. Sabahın erken saatlarında bir ara

ya gelen ruh seansında bulunanlar soluğu 

kaymakamın kapısııısa çalınada bulmuşlar. 

Bu öğretmeni bizim köyden alın o, bir 

siltirbaz ve üfiiriikçüdür. Sihirbazın işi yok 

bizim köyde illa istemeyiz diye basmışlar 

şikayeti. Yapılan şikayet üzerine öğretme

nin her şeyi, didik-didik edilmişti, üftirük

çülük kitaplan aranıyordu, yatak odasında 

ve kütüphanesinde. Garip halli insanın 

soyadı da garipti; Bereket... Nereden bul

dun bu bereket adıııı başka yokmuydu 

sanki demiştim kendisine. 
Hayli güldü. Evet Bereket çünkü hane

dana mensup benden başka Türkiye'de 

kimse yok. Bereketli olmasaydık tükenirdi 

kökümüz. Büyük aktör belki bunlar bir gün 

lazım olur diye yalnız beni bıraktı demişti 

kastı Atatürk'tü. Ona çok inanırdı. Kendisi 

bir kaç defa divanı harbede gitmiş oldugu

nu ağzıyla itiraf etmişti. Bir zamanlar ken

disini aramadıkları yer kalmamış, annan 

çiftliğide henüz yapıldığı bir sırada, perişan 

bir hale düşen Hami Bereket Burada anıele 

olarak çalışmaya başlamış, günün boyuna 

kazma ve kürek sallıyomıuş. Fakat kimse 

ne olduğunu bildiği de yok. Okuyup yazan 

bulmak biraz zor, taşeren içierinizde 
okuyup yazan varını diye sorunca: eski 

yüzbaşı ben biraz bilirim diye ortaya 

çıkmış. Işçilerin puvantajının tutulmasını 

ondan isteyen taşeron'a peki demiş. Hami 

Dursun Bereket'in bcccrikli bir adam 

olduğunu, yazı ve uslubunun gayet iyi ol

duğunu gören taşeren bunun boş bir insan 

olmadığını anlamakta gccikmemiş, kendi

sini hay lı sorgu sual yağmuruna tutmuş ağ

zından bir şeyler alamayınca ilk iş durumu

nun tahkiki için cınniycte haber verıneyi 

ihmal etmemiş. Siyasi polisin yaptığı izle

mc neticesi durumu tüm çıplaklığıyla mey-
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dana çıkınca casusluk ve Gaziye suikaste 

hazırlık diye idam talebiyle mahkemeye 

verilmiş, kendisinin iyi savunmasıyla işin 

içinden çıkmasını bilnıiş, çünkü Gazi 

hazretleri onlar çifıliktc çalışırken bir çok 

defalar yanlarına geldiğini istemiş o!say

ınış kiirekle bile en şeni cinayeti işleye

bileceğini fakat böyle bir şeye katiyyen 
tenezzül etmeyeceğini, karşı karşıya ko

ııuştuklarıııı Mustafa Kemal Paşaya hatır

latılırsa kendi lehine şahadet edeceğini 

söyleyince, heraat ettiğini, öğretmenlİğİnİ 
de Gazi hazretlerinin emirleri gereğince 

almış olduğunu, söylerdi. 

Zengini, fakiri, çobanı hatta berduşu 
(yersiz yurtsuz) barındıran köyler, nice sır 

küpleri yerler. 
Köylerde biiyiiye, uftirükçülüğe inan

ınayan hep yok gibidir. Ama nasılsa masa 

üzerinde elleri titreyince onları birden ür
kütınüş, korku tesiri altında, Hami Dursun 
Bereket sihirbazdır diye nefes nefese onu 

yakalatmak için şikayete koşmuş olduk

larını gülerek aniatmakla bitiremezdi. 
Köylerde en kolay geçinen sııııfköy ho

calanydı. Dişi ağrıyan, başı ağrıyan, kırık 

çıkık hariç, her şey hocanın rnuskasıyla 
halolurdu. Sıtmaya yakalananların kolları
na, boyunları na, hatta hacaklarına bile ya

zılan muskalar bağlanırdı. Koliarına bağla

nan iplikler bir çok diiğiimlii olurdu. Hasta 
titrerken yapılan diiğiimler daha da ınute

ber sayılırdı. Bu iplikler daha çok koliara 

baglaııırdı. 

Bazı yerlerde nöbet ateşi içinde kıv

ranan hasta ateşin tesiriyle uykuya daldığı 

zaman ondan habersiz üzerine bir kova 

soğuk su dökerlerdi. Onun tesiri başka ol

duğunu anlatırlardı. Güya hastanın kendi

sinden geçmesiyle üzerine dökülen soğuk 
sudan sı tma korkar, hatta ödü patlarınış, bir 

daha da gelmezmiş hastada ondan kurtulur 

giderıniş onun da izahı buydu. 

Hiç diişiiniilınezdi ki hasta, o anda 

deliye döner, korkutulan sıtma değil asıl 

korkan hastadır. 

Doktorlara itibar edilıneyişinin günahı 

biraz da köy imamlarına aittir. Köylülerin 

akıl danıştığı kişilerin başında imamlar 

vardır. Onların bilgileri kıt, öğüt olarak ver

dikleri va izler, yalnız günah ve sevap, bir 

de namaz kıldımıak. Hangi köyde ileri 

görüşlü bilgili hoca bulunduysa o, köyün 

çehresi degişmiş, kötülükler azalmış, yalan 

ve hileden uzaklaşınışlar, yaralama ve buna 

benzer hadiseler pek azdır. Bunda da 

köylüler kusurlu değil nereden bulsunlar 
kaliteli hocayı, kendi içlerinden yetişmc
yincc? Vakit ezanlarını okuyacak adam 

buldular ını öpiip başlarına koyuyor! ardı. 

CENAZEDEN KORKAN HOCA 
Bir çok köylcrin imamları cksikıi bunların 

başında Canımana köyünün hali pek acıy
dı. Yakın köylere haber salmışlar, taıııdık

lara rica etmişler illa bir imanı bulmak 
istiyorlardı. Bu arada bana iş düşmüştti sev

diğim abbaplanın vardı o , köyde. Siz her 
yeri durmadan gczcrsiniz, bildiğiniz yerde 
bir hoca varsa bize salık verde gctirelim, 

vakit ezanlarımız okunmadığı gibi cenaze
lerimiz olduğu vakit yıkayıcıyı civar 

köylerden getiriyoruz bu işlerden anlayan 
birini buluver demişlerdi. Gerçekten çok 
haklıydılar. Ben de bu ricayı görev kabul 

ederek, bir tanıdığı salık verdim. 

Eli boş, sağa sola muska yazarak geçi
nen Osman Boyacıydı bu zat. Kendisiyle 

temasa geçen köylülerc irnamlığı kabul 

ettiğini, söylemiş, aradan hayli bir zaman 
geçmiş olduğu halde Canımana köyündeki 

işine başlaınaınış, iş yine bize düşmüştü. 

Kendi işlerimiz arasında bir de Canınıana 
köyünün imamı mesele olmuştu. Gecikme

den Osman efendi yi bulduk, haylı nıahçup
tu neden gitmediğini sorduğumda; maze

reti hazırdı. Namaz kıldırınak, ezan oku

mak, vaiz etmek pek nıühümsenmiyordu 

ama ... illa cenaze yıkamak ... Bunuda cr

kekçe itiraf etmişti. Ölüden korkuyommş, 

meğersc ondan vazgeçmiş inıamlıktan. 

Vazgeçmiş değil kaçmış Canınıana köyünden. 
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Köylüler hesabına bende ricada bulundum 
ama nafile trenden ürken manda misali bir 
defa korkmuş ölüden geri dönenni gayri ... 
Osman hacaya benzer nice hocalar aranır 
köylerde, ama bulmak güç onlarıda. Bilgi 
veremediğimiz köylülerden pek çok şey 
istemeye hakkımızda olmasa gerek. Hükü
met el uzatmaz içlerinde bulunan zenginler 
gözlerinin açılmasını istemezlerse elbette 
cenazelerini yıkayacak hoca bulamayıp, 
heba olup gidecekler. 

BU OCAK TÜTECEK 
Ağa halanın köyündeyim. Bende kendisine 
ağa hala demiştim. Bu, köy okadar büyük 
sayılmazdı. Fakir kişide bulmak mümkün 
değildi. Oranın hakimi Ağa halaydı, kim 
kimi ezebilirdi buna imkan yoktu. Haksız 
olanlar korkar köyünde yaşayamazdı. 

Köyün ağalarından sayılan Hıdır Bey Ağa 
halanın ycğeniydi. Onun da civarda hatırı 
sayılırdı. Ama halanın yanında çok geri 
plandaydı. Sayısız para sahibi insandı ama 
faiz onların yapacaklan iş değil, yaptıkları 
yardımları insani duygularla yaparlardı. 

Gençliğine rağmen, şırnanklığını gören 
yoktu. Zatende yapamazdı çünkü Ağa hala 
buna fırsat verecek insan değil. 

Hıdır bey ağabeyisinin oğluydu. Ken
disini büyüten halası olduğu için yapılacak 
küçük bir hatası en büyük namkörlük 
olurdu. 

Hayli köklü bir ailenin kızı olan hala 
milli mücadele yıllarında genç ve güzel bir 
kız. Ci var köylerden nice ağaların oğulla
nndan dünörler gelmiş onunla evlenmek 
istemişler ama nafile onun yapılacak bir 
çok işleri vardı. Baba yok, diğer oğlan kar
deşler vatan vazifesinde, evde iş görecek 
kimse yok. Erkek olarak tek Hıdır var 
koskoca mülkte, küçük yeğenin işlere gücü 
yetmez. O da evlenip o, mülkten çıkarsa 
baba ocagını kim tüttürecek, bunların hep
sini hesap eden hala gelen taliplerini yüz 
geri edip reddediyor. Yiğeni ne zaman 
büyütüp işine gitmeye başlarsa ondan 
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sonra evlenme işini düşüneccğini söyleyip 
tüm umudunu yeğeni Hıdıra bağlıyor. 

Askere gidenler bir daha geri dönmiyor. 
Halada böylece bunların yerini tutuyor. 
Evlerinde konuk olarak bir gece kahmştım. 
Tarlaya gidecek işci, sürüleri yaymaya 
gidecek çoban ondan direklif alıyordu 

sabahları. Gerçi yeğeni de artık çoluk çocuk 
sahibiydi ama kendisini yetiştinniş olan 
halasının bir dediğini iki ettinnezdi. Onun 
yanında kumandanın yanında duran er gibi 
tavrı vardı. 

Konuk olduğum zaman bazı köylülerde 
yanımıza gelmişlerdi. Hala bunların hep
sinden otoriter. Deri postların üzerinde 
oturuşunda bile ağalığıher haliyle belliydi. 
Memurbey eviadım dcrnesi yalnız ağalık 
değil ayrıca anne şefkatıylaydı. Kokar 
köyünün en büyük abiası olduğu için 
büyük küçük herkes hala diye hünnette 
kusur etmczlerdi. 

Emirdağından bir kaç hane gelip bu 
köye yerleşmişler. Orada icarla tarla tut
muş, çiftçilik ediyorlardı. Onlar dahi hiç 
yabancılık çekrnezlerdi orada, diğer 

köylüler hiç bir şey deyeınezlerdi onlara, 
güvenleri halaydı, bizlere kimse bir şey 
diyemez çünkü burada hala var kim 
haksızlık eder bize demişlerdi. 

İsmini bile öğrencmedim, bildiğim ve 
öğrene bildiğim ağa halaydı. Ben de he
mencik bu adı sevdim kendisine hala diye 
hitap etıniştiın. Baba ocağın ı tüttürmek her 
babayiğidin karı değil, her şeylerini yitiren 
nice erkekler görınüştüm. Bir gün gelmiş 
elin kapısına ırgat durmuş lar. Ama Ağa hala 
öyle mi? .. Bunca zengin kapılardan evlen
me teklifi alan hala erkekçe vazifem bit
ınedi kardeşlerimin geride bıraktığı öküz
leri yüz üstü bırakamaın, diye vazifesini 
yaptığına kani huzur içinde yaşayan 

insanlara has grurla yaşıyordu. 
Nice atsız kahramanlar dolu şu, Anado

lunda, kaç defa burayı görmeyi arzuladım 
ama bir türlüde yoltım düşınedi o tarafa. 
Kuş uçmaz kcrvan geçmez yerierdi oraları. 
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O, civara kurulmuş bulunan köylerin de 
atları biraz garipti. Konakgönnezkepir, 
KonakgOnnezsagir ... Adı üstünde köyler 
bunlar hakikaten ne gelen var ne de 
uğrayan kır çöllerin yüzünde onlara. Yalnız 
benim gibi ay başında daireye rapor 
verecek memurlar uğrar, mecburen. Ayrıca 
özel idare ve maliye tahsildarları da para 
koparmak için ziyaret ederlerdi. Gelen 

giden az olmakla onlar hayatlarından 

memnun görünüyorlardı. Rahatsızlık bizl
erden geliyordu. Sağlık memurları yapıl
masılazım gelen şeyleri tembih eder olacak 
veya olmayacak şeyleri sayıp dökerdi. O, 

kadar mühümsenınezdi. Parayla değilya 

boş laf dinlemek, isteyen yapar istemeyen 
yapmaz, karşılığı cezada yok. Ama tahsil
daröyle mi? ... 

Sayını paralarını veremeyenlerin çoban
larıyla malları sürülüp götürülüyordu. 
Onların tabirleriyle sivri sineklerden daha 
çok tahripkardı tahsildarlar. Sinekler oda

lara girince biraz tezek tüttürrnek kafiydi. 
Ama tahsildan ürkütecek bir şey buluıı
mazdı. Yalnız ve yalnız verecekleri paralar 
onları susturabil irdi. Alay olsun diye bazı 
eksik olmasınlar bizim hatırımızı sayıp 

gelirler, biz şehre gittiğimiz vakit yanımıza 
uğrayıptabir kere olsun hatırımızı sormaz
lar diyerek sitcmden de geri kalmazlardı. 

Köylerin yüzde daksanı hiç de sıhhi 

değildi. Bunların da bazı sebepleri ortada. 

Büyükçe köylerde yaşayan bazı sivri akıllı 

geçinenler, bir kaç kişi birleşip yayla evi 

diye kurdukları yerleri sonradan köye çe
vimıişler, kendi çocuklarıyla sekiz on hane 
kadar olunca yolunu bulup birde mühür 

kazıtıp, yaylayı kolayca köy yapmışlar. 

Buraya ne öğretmen göndennek münıklin 
nede bundan başka basit bir köy bekçisi 

bile bulundumıayı adet edinınemişler. 

Bekçi tutulsa dahi ileri gelen ağanın hizme
tinden başka hiç bir işe yaradığı yoktu. Hiç 

yoktan meydana gelen küçücük köylerin 

kalkınmasına da imkan yoktu. Birçok mera 
ihtilaflan, benzeri akla gelmedik en çirkin 

hadiseler, çıkarken bazı idarecilerin de 

işine geliyordu onların ihtilafları. 

İSKANCILAR 

Üzücü ama gerçek bir olaya pamıak 

basnıamakda haksızlık olur. Sındıran 

Köyünden ayrılan Sığırcık yayiası diğer 

adıyle Çiftlik, bir gün köyün ağalarından 

birisinin telaşı hayli merak çekiciydi. 

Benden de pek saklamazi ardı gizliliklerini, 

öğrenmekte güçlük çekmedim, zaten sağ
lık memurlarını pek adam yerine saydıkları 
yoktu belki ondan açılmış olmalıydı. Çaba 

ve telaşı haylı haylı düşündürüeüydü. O, 

gün Ankara'dan beklenmedik, sessizce bir 
taksi ile ınisatir gelmişti Sığırcık Çiftliğine. 

Gelen bu kişiler oranın pek yabancısı 
sayılmaz olmuşlar sık-sık uğradıkları anla
şılıyordu. Kuş uçmaz kervan geçmez yere 
iyiden iyiye ayaklan alışmış artık. Çiftlikte 
güzel bir yer olmaya güzel, elden kaçınla

cak yer de değildi. 30-40 nüfusun üstünde 
de değildi orası. Asıl korktukları da 

buranın doğnı dürüst tapularının bulun
mayışı, iskaneılan şımartmış, sahiplerini 
de haylı üzmüştü. Sağlam kapıyı bulan 

iskancıların arayıp bulamadıkları fırsat 

ellerine geçmişti. Bikere cepleri hafıfle

dikce buranın yolunu tutar olmuşlar. Her 
gelişlerinde başka başka bahaneler, 

Bakanlık bizi sı kıştınyar ama yine de bizim 
elimizdedir bu iş siz bilirsiniz? diyerek açık 
kapı da bırakıyorlardı. Çiftiikierin sahipleri 

arazimiz elimizden çıkmasın diye elinde 
avucun da ne kadar para varsaı onları 

kolayca başka ceplere aktarınış, bir gün çok 

sıkıntı içinde kıvranıyordu. Para da bula
mamış, az çok biraz paracık devşirebilmiş 
ama bir türlü onların göynli olduğu yoktu. 
Pazarlık mal , alıp satımından daha da 
mühimdi. Hiç bir şeyden korkusuzca açık

tan açığa soyuluyorlar, onlar da nal et olsun 
kabilinden diyerek her dafaki gelişlerinde 

çiftlik sahiplerine satıldığı kaçınılmaz bir 

olaydı. 
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Kurulan çete çok iyi çalışıyordu. Hayma

nada bulunan hiç bir şeyden habersiz evi 
yeri hiç bir şeyi olmayan safgöçmenler alet 
edildiklerinin farkında bile değildi. Bunla

nn ileri gelenlerini orada bulunan memur 
insafsızca alet adiyordu. Sizin için en iyi 
yer Sındıran Çiftliğidir. Hemen bir pulsuz 
dilekçe getirin ben Ankara'ya yazayını 

hem de sekiz on kişi birleşin Sığırcık 

Çitiliğine bakın kaç hane barınabilir orada 
der. Kimi arabayla, kimi yaya yola düşen 
göçmenler dogruca Sındıran Çiftliğine 

giderlerdi. Onlan gören asıl sahipleri düşer
ler telaşa ya Hayınanaya veyahutta doğruca 
Ankara·ya baş vururlar. Avlar bu defa 
ayaklanna kendileri gelmiş, bıyık altından 
gülerek siz bize bırakm bu, kısım demeleri 
kafi geliyordu. Muhacırlan oyalama, öteki
leri yolma iki üç sene sürüp gitti. 

Çeteler hayli tüğlendi, göçmenler ezildi 
de ezildi. Çiftlik sahipleri iki üç yıllık ka
zançlarını böylece heba etmişlerdi. Hem de 
nasıl geeeli gündüzlü huzursuzluk içinde. 

Bir gün çifıliktc Hal it ağada konuktum, 
vakitte hayli ilerlemişti, bir tahsildaryanın
da bir de jandarma ilc çıka geldi. Sabah
leyin sakın malları kıra götünneyin, yarın 
satışa götüreceğiz demezler mi? Parayla 
oynayan agların sayımlarını ödeyecek 
paraları bile kalmamıştı. Ya göçmenlerin 
iki üç seneleri heba olmuş, ne millete ne de 
kendilerine tilideleri olmamıştı. Ustalıkla 
yapılan resmi çetecilikten ne Sığırcık Çift
liği sahipleri ne de göçmenler haberdar 
değildi. Bu acı gerçek karşısında irkilme
mek elde değildi. 

Hal it Ağa parasızlıktan mallannın satışa 
çıkarılmasına mı yansın yoksa sayılı itiba
rının kınldığına mı yansın, şaşkınlık içinde 
çırpınırkcn, içini dökmekten çekinme
yerek, iki üç yılda üç defa çiftliği beccrikli 
iskancılardan satın aldığını bağırarak hay
kınmştı. Kapısında bir çok çoban ve işeisi 
bulunan adam kendisi el kapısına düşecek 
duruma getirilmişti. Asıl acı tarafı kimse-
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den parada istemeye yüzü kalmarlığını 

başkasının kapısında da ırgat kalsa kimse iş 
vermeyeceğini de sözlerine eklemişti. 

Köylülerin bazı garip espiri leride vardı. 

Hükümet mücadele sayesinde bizleri sivri 
sinek derdinden bir derece olsun kurtardı, 
ama resmi soy_guncuların elinden bir türlü 
kurtaranıadı. Kendi arzumuzla biz buraya 
15-20 hane göçmen yerleştirilmesini iste
dik. Nedense buna bir türlü yanaşmadılar, 
sizin yerleriniz S ındıran köyündedir, oraya 
gideceksiniz burayı olduğu gibi boşalta
caksınız diye dirette adamlar, mecburduk 
onların dediğine boyun eğmeye, şimdide 
sıkıntıların içinde bocalayıp duruyoruz, 
yoksa bu kadar pahalıya mal olacağını bil
miş olsaydım, verdiğim paratarla iki çiftlik 
alabilirdim. Ama oldu bir kere, tıteper 

kaldık eş ve dost içinde diye sızlanmıştı. 

EVLENME VE ÖTESi 
Bazı köylerde kavgaların sonu ne gelir ne 
de tükenir. Müzminleşmiştir adeta. Evlen
ınelerin tesiri büyüktür bu işte; husumctler, 
kinler kendiliğinden körüklcnip gider. Bu
nun psikolojik tesirleri küçümsenmeme
lidir. Öyle köyler vardır ki akraba olma
yana kız bile vermezler. Bir çok köyle
rimizin durumu böyledir. Amcalar, dayılar, 
halalar, hatta iki kardeş çocuklarını bir 
biriyle karı koca ederler. 

Bilhassa zengin ailelerde bu kısım daha 
çok görülen olaylardır. Ailemizin içine ya
bancı ginne korkusu, servetlerini başkası 
almaması içindir. Akrabalar arasında zin
cirleme evlenmeler, doğacak çocuklar 
üzerinde de menfi tesirleri az değildir. 

Yıllarca aynı çatı altında büyüyen, so
nunda karı koca olmaları, çocukluktan 
kurtulup bir yatağa gim1eleri ilk günlerde 
aralarında geçimsizlik başladığı göriilen 
vakalardandır. Aynı evde bir biriyle döğü
şe-döğüşe büyüdüklerinden, bir anda evli
liklerini unutmuş, küçük yaşlarını yaşar 

gibi, birbirlerini hırpalamaktan çekinmez
ler. Onun neticesi çoğu zaman ayrılmaları 
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görülen şeylerdendir. Her ikiside akraba 

çocuklarıdır bunlar. 

Mahkemeye baş vurulsa kim-kimden 

şikayetci olacak. Ağzının üstü bıyık altı 

saka!. Kan ayrımları zaten yok. Bunlar çok 

görülen şeylerdi. Aslında tek çatı altında 

kişilerdir bunlar. Bu, yüzden bir çokların

dan doğan çocuklar kör, topa!, akla gelme

dik hastalıklarla doğarlar. 

Bunun daha fecisi kabarık nüfuslu köy

lerde iki aknıba zümresinin türemesi, çözül

meyen kör dügüm. Ufak bir bağ ihtilafı iki 

gencin veya iki çocuğun döğüştü, hatta iki 

ayrı akrabanın köpeklerinin birbiri ile 

boğuşmaları bir köyü bir birine katmaya kafi 

geliyordu, Bunların haricinde çekeme

mezlik daha da vahim hadiselerin do_6rma

sına sebep oluyor, bu kısım en enteresan ta

rafı. Biz, siz davasından başka bir şey değil... 

Küçük yaşlardaki çocukların bellerine 

yerleştirilen tabancal ar, karşı tarafa meydan 

okumalar, bikere başladımı? sonu malum 

artık. O, köyde sıkı yönetim kendiliğinden 

başlar. Bir birlerinden korktuklarından sular 

karardı mı her iki taraf dışarı çıkamaz olur. 

Yim1i yaşından aşağı çocuklara azmettir

mek suretiyle cinayet işlettikleri en göze 

çarpan kısımdır. 

Birisi ebediyyen aralarından ayrılmış 

toprağa girmiş, diğeri genç yaşında hürri

yetinden edilmiş. Tabiatm verdiği güzelim 

güneşi parmaklıklar arasında başını yukarı 

kaldırdığı zaman görür. O da böylece heba 

olup gider. İş ler güçler terk edilmiş, avukat 

ve mahkeme kapılarını aşındınrlar artık. 

Her iki tarafın şahitleri sürü ile gelir 

gider, ama yalnız işlerine geldiği gibi 

konuşurlar ınahkemelerde. Adalet meka

nizması çıksın işin içinden. Asıl korkunç 

tarafı : Adam yaşı küçüktür üç- beş yıl 

yatar bende bakarını orada ona nasıl olsa 

bir af çıkar oda kurtulur gider, çıktıktan 

sonra da kimse ona yan bakamazya kılına 

dokunana meydan okur diye genç 

dimaglara bilmeyerek kötülük tohum

larını ekenler eksik değildi. 

Buna benzer olaylardan sonra kurtulanlar 

çoğu zaman köylerini terketınişlerdir. Kö

yünde kalsa ya ölecek yahut tekrar bir 

başkasını öldürüp yine zındana girecek ve 

hürriyetini kaybedecek elini kolunu saliaya 

saliaya gezmesine imkan kalmamıştır artık. 

Öldürülenin ya kardeşi veyahutta en yakını 

beline astığı silahıyla onu durmadan izler 

eline serbest bir yerde geçtiınİ ne olursa 

olacaktır ve kan davası başlamıştır bile ... 

Yeterki eline fırsat geçsin. Bunuda yap

tıran yine cehaletleridir. Gelde anlat bu 

insanlara bunu. 

Bazı Türk kollarının adetlerine göre ye

di göbek ayrılmadan evlenıneler sureti 

katiyede yapılmaz, bazı yerlerde buna hiç 

cheınıniyet vennezler din nasıl olsa buna 

cevaz vermiştir ne diye akrabalar bir biriyle 

evlennıı::sinler der. Akraba ile evlenmeyen 

köylerde yaralama ve ölümler gibi vakalar 

biraz daha az bulunur. Ama bunlar azınlıkta 

kalırlar. 

Akraba ile evlenmelerin men 'i kanun 

yoluyla olmayacağına göre; ilgili Bakan

lıklar bastıracakları bro~ürlcr ve din adam

lannın vaizleriyle geç de olsa bir işin önüne 

geçebilirler. Ama nerede bıı i~lcrle uğraşa

eak teşkilat bizde? 

Yıllar yılı sürüp giden köy kavgaları ve 

kan davaları, kanunlar yoluyla cezadan 

evvel yetiştireceğimiz nesillere bu terbiye

yi verebilsek. istikbalde ınilletcc kötü adet 

halini alan dertten elbette kurtuluruz. 

Olan bu tedirginliklertek tara!lı degildir. 

Her iki taraf için şartlar aynıdır. Yaz günleri 

gençler, koşum hayvanlarını kendileri 

yayar. Kırlarda kepenek içinde yatarlar. 

Düşmanı olanlar varsa geceleri kırda göz

lerine uyku girmez, eli silahının tetiğinde 

sınır muhaffızları gibi sabahlar. Ufak bir 

sezintiyle karşılaşırsa hiç kim olduğunu 

bile sormadan silahını ateşler, ki ağır bir 

ezinti içindedir gece boyunca. 

Kan davası ve husuınetli olmayan köy

lüler için böyle degildir. Onlar yalnız vahşi 

hayvanlar için silah bulundunırlar. İlk-
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baharın otlaklarında yatıp kalkanların 

keyfine değıne ... Sular karardıını, hangi 
sürüde tavlı kuzu bulunur, çobanı nasıl 

olsada uyutsak bir kuzu göınınesi yapsak 
diye onu düşünürler. Çoban köpeklerinden 
pek korktukları yoktur zaten köpekler 
ısınnazmış onları, onların enteresan usül
leride var. 

Kuzu çalınağa giden genç anadan doğ
ma soyunup çın! çıplak sürünün içine girer. 
Çoban köpekleri ne kadar yavuz olursa 
olsun sürünün içinde çınlçıplak gezen 
adama katiyyen ses çıkarmazlarmış. Hatta 
hiç te ilgilenmezlermiş hayvanlar. Çoban 
uyumaz da ayakta ise gözüne kestirdiği 

kuzu yu yakalar, otla hayvanı oracığa ayak
larını bağlar, kendiside biraz ileriye uzam
verirmiş otların içine, sürü biraz uzaklaşın
ca hayvan oracıkta kalır ondan sonrada alıp 
giderlernıiş. Avcı avını aviarnıştır artık. 

Sırtladığı gibi tavlı kuzuyu arkadaşlarının 
yanına kolayca götürür. 

Pişirme işide hayli enteresan, daha ev
velden kazdıkları bir kuyunun içinde yak
tıkları tezek ateşlerini çıkarıp, bol suda 
yıkanan etler tekrar derinin içine konup, 
kızgın çukurun içine konur üzerinde tekrar 
bir tezek ateşi yakılır bir birbuçuk saatta 
fevkalade pişcn kuzu çıkarıldıını yimeye 
sıra gelmiştir. Derinin içinde et gayet lez
zetli derinin yalnız üzerindeki yünler kav
rulmuş. Ama derinin içinde buram buram 
kokan kuzu gömmesi denen yemekdc 
hazırlanmıştır. Yemesine de doyulmazmış 
hani bu yemeğin. 

Bu işleri yapanlar aniatmakla bitireınez
lerdir bunun tadını köy odalarında. Ama 
keçi yavrulanndan şikayet ederlerdi. Bir 
keçi yavrusu yakalayacak olsalar, bağra 
bağra kıyamet koparırınış o, hayvanlar. O, 
bakımdan kuzuları aviarnayı tercih eder
lerdi. Keçilernalet yaygaracı hırçın olurlar
mış. Onu yakalar yakalamaz olduğu yerde 
boynuna bıçağı dayayıp gık dedinınemek 
Jazımmış. Aksi halde hemen ele vcrinniş 
hırsızlık edeni. Onun için bu işi iyi bilenler 
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bilmeyenlere ders mahiyetinde anlatırlardı. 

Bu hikayeleri anlatırlarkende zevkleri 
sonsuz olurdu. Gülerkende kulaklarına va
rırdı ağızları. Kim çok kuzu, koyun 
çaldıysa en çok öğünende o olurdu. 
Çınlçıplak soyunan kişinin üzerine gelen 
çoban köpeğinin sessizce sıvışmasına hele 
bayılırlardı gülerken. En çok hoşlarına 

giden hayvanın kaçmasıydı. Baharın tadını 
asıl onlar çıkardıklarını söylerken 
yaşlılarda içierini çekcrlcrdi. Bu, işi hiç 
ayıpladıkları yoktu. Bazı ihtiyarlar bu işe 
bal da ilave ederlerdi. Kuzu gömmesinden 
sonra balında bulunması şart olduğunu 

söylerdi. 

KOVAN ÇALlNMASI 
Kuzu gömmesini anlatırlarken yaşlı köylü 
başından geçen bir olayı nakletınişti. Her 
şeyin inceliğinin bilinmesi lazım. Koşu 

hayvanlarını kırda atiatırken kuzu gömme
sinden sonra keyfleri tam olsun diye bir de 
kovan çalınayı kafalarına koyrnuşlar, iki 
kişi köye gidip eskiden gözlerine kestir
dikleri bahçeden kovanı sırtladıkları gibi 
malların yanına doğru yol alırlar. 

Birisi sırtındaki ceketi çıkarıp kovanı 

sarmayı ihmal etmez. Otlak yerindeki çeş
menin başına kadar gelirler. Artık kovanı 
suya tutmak için ceketi üzerinden alır. 

Meğerse ku cakta sallanan kovanın içindeki 
anların yarıdan fazlası ceketin içine düş
müş, karanlıkta hayvanlar kovanı sarıyoruz 
diye hırsızın her tarafını sarınaz mı? 

Kondukları yeride ısırıyorlanmş. Çünkü 
iyiden iyiye hırçınlaşınışlar. Canı yanan 
adam ihtiyatsızlığın cezasını çeşmenin 

oluğuna elbiseleriyle kendisini atmakla 
ödemiş. 

Bal yemekten vaz geçip canını güç 
kurtarmış , zehirlenmekten. Bereket versin 
çeşmeniıı oluğu suyla dolu bulunmuş. Yok
sa kovan çalmak hayatına ınal olacakınış. 
Bir hafta köye gitmeyip şişlerinin geç
mesini kırda beklediğini anlatırken o, anı 
yaşar gibi heyecanlaııırdı. Gençlere de 
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sakın çocuklar ihtiyatsızlık etmeyin yoksa 
kırlarda haftalarca benim gibi kalırsınız. 

Çeşmenin oluğu dolu olmasaydı, daha o 
zaman adım çoktan unutulacak veyahut 
arılarla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayan 
arıların şehit ettiği Ahmet zavallı Alıınet 
derlerdi. Üstelik çoban çeşmesi yanına 
göıner ayak ve baş ucuma yazısız birer taş 
dikerlerdi. 

Gelen geçende bir dua okurdu, ne bil
sinler kovan çalıp arıların zehiriediği Ah
met ağanın orada yattığını. 20-25 yıl sonra 
mezarının yanında yetişen çalıya salkım 

saçak eskiler, iplikler bağlanıp, kurbanlar 
kesilir, adaklar İcra edilir, çocuğu olmayan 
veya yaşamayanlar o zaman bizim isimsiz 
taşlarımızdan kim bilir ne kadar bağrı yanı k 
insan med et umardı. 

İkizceli Ahmet Ağanın sohbetini köy 
odasında bulunanlarla beraber bende dinle
miştiın. Kendisine mahsus çok iyi espirileri 
vardı. En fazla heyecan uyandıran hikaye
leri naklederdi. Yeni düğünleri hiç be
ğenmezdi. Kendi gençliğine konuyu akta
rır, avrat oynatılmadan yapılan düğünleri 
ölü evine benzetirdi. Tahsildar Mevlüt 
efendi ile bir araya geldiler mi? Genci 
ihtiyarı etrafını sarardı, ikisi arasında birle
şemcdikleri nokta, kuzu koyun ve an çal
ınayı Mevlüt efendinin küçüınsemesiydi. 

En azından at çalınmasını doğru bulu
yordu, Alunet Ağada ona hak veriyordu. 
Çünkü ben yörüğüm sen ise Çerkezsin, siz 
at çalmaya alışkınsınız, biz ise koyun kuzu 
çalmaya alışkınız sizin kadar büyük işleri 
yapamayız, bununla beraber Allah kimseyi 
gördüğünden ayımıasın der, amin de de
meyi eksik etmezlerdi. Ama köy odasının 
içinde bulunanlar onların bu, sohbetlerine 
bayılırlardı gülmeden. 

ÖRDEKGÖLÜ 

Haymana ve civan köylerinde gezen kim 
olursa olsun taban tabana zıt mizaçlı 

insanlar ve yerler görecektir. Ördekgölü 
deyince burası göl sanılmasın, medeni bir 

köy burası. Gerek erkeklerinin ve gerekse 
kadınlarının giyimleri en azından bir 
kasabalı gibidir. Evlerinin içi dışı tertemiz. 

Her ev sahibi yalnız avlularının içini 
değilde dış sokaklarını bile süpürürlerdi. 
Bağ-bahçe yetiştirilmiş, zengini, fakiri 
hepsi aynı derecede gcçiııir gibiydi. Kavga 
gürültü gibi huzursuzluklar görümneyordu 
bu köyde. 

Öz köyleri dediğimiz, Balçıklıisar, Bal
ta] in, Bostanhüyük, Scbilibala, Sebilisüfla, 
Yenicik, Yergömü köylerinin çekilmez ağır 
pis. havasını, ağaların haksızlığını düşün
dükçe Ördekgölü Köyü cennet gibi yer 
unutturuyordu , o köyleri. 

Oranın ağası Ramazan ağa Bumsuzlu 
Halit efendi kadar muhterem insandı. Bu, 
köyde ne sinek ne pislik, hoşa gitmeyecek 
bir tarafyokıu. Yakacaklarını bahçelerinde 
yetiştirdiklcri ağalardan tedarik ediyor
lardı. 

İleri düşüneeli insanların toplandığı bu 
köy, iç açıcıydı. Gerçi orada da okul yoktu 
ama okuyup yazmayan kişi bulmakta biraz 
zordu. 

Tümünü gezdiğim (Yüzonsekiz) parça 
köyde kokladığınıız tezek dumanı burada 
yoktu. Buram buram kırları kckik, evleri ve 
balıçeleri çiçek ve meyva kokuyordu. 

-SON-

1Tı..=JJ-
D<CDITKUJ§(LJ 
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ZERDUŞT . . . ... . . 
DINININ OZELLIKLERI 

Zerdüştdini hakkındaki bilgilere kaynaklık 

eden temel kaynak, Zerdüş Dininin kutsal 

kitabı Zend Avestadır. Tabii, buna Akame

nidler ve Sasaniler döneminde kalma bil

giler ve Yunan, Ermeni ve Ara b yazarlarının 
aklardıkları bilgileri ekleyebiliriz. 

Zend Avcsta, tarihi süreç icinde çeşitli 

biçimlerde telafuz edilmiştir. Bilinen en 

eski adı apastak: Pehlevicede temel anla

mına gelmektedir. Sasaniler, bugünkü Zend 

Avcsta olarak bilinen kutsal kitaba apastay 

diyorlardı. Zend Avesta temel bilgiler 
anlamına gelmektedir. Zend Avestanın 21 

bölümden oluştuğu söyleniliyor ve büyük 

bir kısmının Büyük İsken

der tarafında yok edildiği 

iddia ediliyor. Şu anda 

elde bulanan Zend Aves

ta, yakımdan geri kalan ve 

Susaniler döneminde 

(M.S.226-650) sözlü ola

rak bilinen parçaların yazılı duruma 

getirilenidir. Sasanilerin resmi devlet dini, 

Zerdüştlüğün başka bir ismi olan Mazda

izındi. Sasanilerin, ikinci halife Ömer döne

minde 642 yılında arablara Nehavent sava

şında yenilmesi yle, bölge halklarının müs

lümanlığa zorlanınası ilc birlikte, Zerdüş

tülük gerilemedönemine girmiş ve taraftar

larının büyük çoğunluğu müslümanlığı 

kabul etmeye zorlanmıştır. Müslümanlığı 

kabul etmeyenler, ağır haskılara maaruz 

kalmış veya yurtlarını terketmek zorunda 

bırakılmışlar. Yurtlarını terketmek zorunda 

bırakılanlar, Hindistana sığındı lar. H indis

tana göç edenler, Bombay yakınlarına 

yerleştiler. Ve bunlar hala bügün zerdüşt 
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dinine bağlılıklarını sürdünnektedirler. 

Ateşleri sürekli yanar. Her gün güneş batı

mında yüzlerini güneşe çevirerek şöyle 

seslenirler; Humata - Hakhata Hvcşta -. 

Yani düşünce iyi düşünülsün -söz iyi 
söylensin- iş iyi yapılsın. 

ZEND AVESTA Gatlıalardan (İlahi) 

oluşmaktadır. Avcstanın yazıldığı dil hak

kında bir bilgi mevcut değildir. Bundan 

dolayı Avcstanın yazıldığı dile Avsta dili 

denilmektedir. Bugün elimizde bulunan 

Gathalar Sasaniler döneminde Pehlcviceye 

çevrilmiş gathalardır. 

Av es ta çeşitli bölümlerden oluşmaktadır 

en önemlileri: 

a-Yasna 
b-Yaş tl ar 

c-Visparat 

d-Vcndidad 

c-KüçükAvcsta 

Zerdüşt dininin temelini 

oluşturan düşünce, Medleri oluşturan kabi

lclerden olan magilerin ikizler mitolojisi 

Zcrvanizmdir. Zervanizm dualizm prensip

ine dayanır. İkizlerden biri iyiliği diğeri de 

kötülüğü temsil eder. iyiliği Spcnta 

Mainyo kötülüğüde Angro Mainyo. Gün

lük yaşamda iyilik aydınlığın kötülükte 

karanlığın sembolüdiir. Tabii Zerdüşt dini 

sadece Zervanizmden kaynaklanmamakta

dır. Kendisinden önce var olan arilerin 

mitolojisinden ve dinlerinden etkilenmiştir. 

Aslında Zerdüşt dini ondan önce varolan 

bütün dinlerin ve mitolojilerin bir bileşimi

dir. Bunların başında Zervanizm ve Mitra 

dini gelmektedir. Zerdüşt dininin ortaya 

çıkmasındaki en önemli faktör kendisinden 
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önceki dinlerin yerleşik düzene geçen 
Zerdüştün içinde yaşadığı toplumun, 
ekonmik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap 
vermemesidir. Yerleşik kültür yeni ahlaki 
ve etik düzenlemeleri zorunlu kıldığı içinde 
dinde reformların yapılması zorunlu olur. 
Özünde, Zerdüşt dini Mazdaizm, dağınık 
olan ari aşiretlerini bir araya getirmek ve 
birlik sağlıyarak kendilerini yani ari aşiret
lerini rahatsız eden göcebe turan kabilelerine 
karşı bir birlik oluşturmanın ıdeolojisidir. 

Çünkü: Zerdüştün yaşadığı dönemde birlik
teliklerdini temel üzerine kuruluyordu. 

Zerdüşt dini üç esas prensibten oluşur. 
1-Monoteizm (Tek tanrıcılık) 
2-Dualizın (ikici! ik) 
3-Eskatologi (Aiıiret) 

Monoteizm: Ahura Mazda tek ve en 
büyük tanrıdır. Adil düzenin (AŞA) kurucu
su ve us tanrısıdır. Ahura Mazdanın altı 

tanede yardımcısı bulunuyor. Bunlar ölüm
süz ilalılarlardır(Ameşa Spenta). Bu ilahlar 
özünde her biri Ah ura M azdanın hususiyeı
lerinin kişileştirilmiş biçimleridir. 

Aşa-Adil Düzen. iyi insanların davranış
ları Aşa tarafından düzenlenir. Sosyal ve 
dinsel yaşamın iyi düzeni ve evcil hayvan
ların iyi bakımı. Aşa 'nın karşıtı yalandır. 

Vohu Manah: iyi düşünce. Adil 
düzenin ve kutsal kuralların (razan) öğreti
cisi ve arınmış yaratıcı öz. Yahu Manah 
aynı zamanda ateşlede ilgilidir ve güneşin 
ışığıdır. Kürtlerin ateşe önem vermelerinin 
altında yatan asıl gerçek, ateşin güneşin yer
yüzündeki sembolü olarak görmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Kürtler, güneşi yaratıcı 
ve tanrısal bir güç olarak gördüklerinden 
dolayı onu kutsar ve adaklar adarlardı. 

Kürtlerin, yaşadığı dağlık çoğrafya gözö
nünde tutulursa, güneşi kutsamaları çok 
dağaidır zira güneş olmadan ne tarım nede 
hayvancılık yapılırdı. Kürtler, güneşi canlılı
ğın ve yaşamın kaynağı olarak görüyorlardı. 

Arınaiti: Uyumlu huy (Dindarlık ve 
Bilgelik). Bereket ve otlak alanlarla ilgilidir. 

Arnıaitinin bereket tanrıcası Aşi ilede ilgisi 
bulunmaktadır. Burdan hareketle Arnıaiti 
için bereket tannsıda denilebilir. 
Kişatra: Doğa üstü güç (semavi ve dün

yevi) ve bu gücün korunması için mücadele 
eder. Özelliklede kötülüklerle ve yalana 
( drug) karşı mücadele eder. 

Arncratat ve Huarvatat: Her iki ilahta 
Gathalarda sürekli beraber anılır. Anıcratat 
ölümsüzlüğü Huarvatat sılılıatın ilalııdır. Her 
ikisi aynı zamanda su ve bitkileric ilgilidir. 

Dualizm: Zerdüşt dininin temel özellik
lerinden biridir. Dünyayı iki kuvvet idare 
ediyor. Biri iyilik diğeride kötülük. Yalan 
(DRUG) ve adil düzen (AŞA). Ruh ve 
beden. iyiliği Spenta nıainyo kötülüğüde 
Angra Mainyo temsil ediyor. Aslında 

dualiznı, kötülüklerin kaynağını açıklamak 
için vanlan mantıki bir sonuçtur. Mademki, 
us tanrısı Alıura Mazda bütün iyiikierin 
yaratıcısıdır, o halde bu kötülüklerin 
kaynağı nedir sorusuna bir cevap bulma 
ihtiyacında doğmuştur. İnsanlar, iyiyi ve 
kötüyü seçmekte özgürdürler. Buda ahlaki 
olarak insanları bir seçime zorlar. Bunu, 
Zerdüşt Kral Viştaspaya şöyle açıklar: insan 
iyi ve kötüyü seçebilmek için özgürirade ile 
yaratılmıştır. iyiliği ve kötülüğü seçmekte 
serbesttirler. Dualizmen doğal bir sonucu 
olarak mukafat ve ceza gündeme gelir. 
Zerdüşt bunuda hesap günü olan ahiret 
(Eskatologi) ile açıklar. 

Eskatologi: Özgür irade ile yaratılan in
san, hesap günü yaptıklarında sorumlu tutu
lur ve buna göre cezalandınlır veya müka
fatlandırılır. Ahiret günü, bütün insanlar 
erimiş m aden ımıağında hesap vemıek için 
geçerler. Dinin kurallarına uygun yaşarnış
lar ılı k bir süt ınnağında geçereesine erimiş 
maden ırmağından geçerler. Günahkarlar 
da yanarak cehenneme girerler. Hesap günü 
birde insanlar Cinvat Köprüsünden 
(Cinvat Peretu) geçerler. 

Köprü yeryüzünden semaya giden bir 
yoldur. Buradan cennete yolculuk yapılır. 
Aşanııı (Adil düzen) belirlediği kurallara 
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göre yaşayanlar için, köprü rahat bir yol 

olur ve sonsuz ışık alemine kavuşurlar. 

Ruhlar şarkılar evinde (Garo Deınana) 

Ah ura m azda ve Ameşa Spentalarla (Kutsal 

Ölümsüzler) buluşurlar. Kötü ruhlar için 

köprü kıldan ince kılıçtan keskinleşirve kötü 

ruh köprüden yuvadanarak cehenneme 

düşer. İyi ruh, köprüden geçerken kendisine 
Ateş ı Mihr ve iyi rüzgar eşlik eder. 

Eskatologi ile ilgili birde Mehdi düşüncesi 

vardır. Mehdi Saoşyant dünyayı kötü
lüklerden kurtaracak kurtarıcıdır. Kimi otori

telere göreı Saoştyan Zerdüştün kendisidir ve 

bu düşünce Magalar tarafında geliştirilmiştir. 

ZERDÜŞTÜN KiMLiGi 
Zerdüşt Medleri oluşturan kabilelerden 

biri olan ve ruhban bir kabile olarakta değer

lendirilen Magi kabilcsinin bir üyesi olarak 
dünyaya gelir. Zerdüştün yaşadığı dönem için 

kesin bir tarih saptamak zor. Kimi otoritelere 
göre M.Ö. 1000 ile 600 yıllan arasında, 

kimilerine görede M.Ö. 660-583 yıllannda 
yaşamıştır. Zcrdüşt Maga aşiretinin Spitaına 

ailesindendir. Babasının ismi Puru.şaspa 

annesinin isınide Dughahovadır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, Zerdüştün ait 
olduğu aşiretin bir Med aşireti olmasına ve 
Medlerin Kürtlerin at:'llan olduğuna dair 

güçlü kanıtların olmasına rağmen, eskiyi 

toptan perslere mal etme gibi bir çabanın 
olduğu gözlemleniliyor. Zerdüşt döneminde 

irankavramı bütün ari halklarını kapsayan bir 

üst kimlik olarak kullanılıyordu. Heredot, 

Medlerin ülkelerine Ari ülkesi dediklerini 
yazar. Medler ve Persler, birbirine çok yakın 

akraba olan iki Ari halklan dır. Bundan dolayı 

bir çok kültürel değerlerde ortaklı. Medler ve 

Perslcr asırlarca içiçe ve yanyana ortak tarihi 

dönemler yaşamışlar. Pers imparatorluğunu 

kuran Kurus son Med kralı Astyagesin 

torunudur. Yunanlı kültür çoğrafyacısı ve 

ıarihci Sıraba (M.Ö. 63-M.S. 21) Med 

aşiretlerini sayarkcn, Kyrtioi aşirctinden 

bahseder ve bunların kürt olduklannı yazar. 

Eğer Zerdüşt bir halka maledilecekse bunun 
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tarihi kanıtlarının Kürtlerden yana ağırlıklı 

olduğu gerçeği daha ağır basar. Mesela: 
Medler ölülerini Zerdüşt dinin öngördüğü 

kurallara göre (Öiüyü sessizlik kuleleri olarak 
adlandırdıkları yüksek biryere terkeder/erdi. 
Zerdüşle göre öliim kötii mizlarm işiydi ve 
temiz toprak cesed/e kirleti/memel(vdi.) 
Persler ise ölülerini toprağa gömerlerdi. 

Zerdüşt dini, kendisinden sonra ortaya 

çıkan, bütün büyük dinler için, ilham kaynağı 

olmuştur. Tek tanncılık, cennet, cehennem, 
mehdilik ve şeytan kavramlan Zerdüş dinin

den diğerdiniere intikal etmiştir. 

Zerdüşt dini bir temizlik dinidir. Ateş, 

kötülükleri temizlemek için bir araç ve güne

şin yeryüzündeki temsilidir. Ve bundan dola
yı, ateş kötülüklerden korunmak için sürekli 

yanar. 
Zerdüşt dini, aynı zamanda çalışmanın ve 

çalışkanlığında dinidir. Kötülüklerle mücade

le etmek için çalışmak gerekir. Fakirlik, bir 
kötülüktür. Zerdüşt dininde çilekeşlik yoktur. 

Hayat en iyi bir şekilde yaşanınalı ve adil 
düzen için mücadele etmeli ve düşünce iyi 
düşünülsün, söz iyi söylensin ve iş iyi yapılsın 

prensiplerine göre yaşamayı önerir. Avestada 

"/vi, kötüyii yenecek ve dünya kötüiiik/erden 
temizfenecek ve dünya kötiiliiksiiz ve ka,vgasız 
biryaşam al am olacaktır." deniliyor. 

KAYNAKLAH 
-H. S Nybcrg: irans Fomtida Religioner 
-Biiyük Dinler ve Me=lıepler Ansiklopedisi 
-Erland Ehnnıark; Vürldcns Rcligioncr 
-0\ofPcttcrsson, Tro oclı Rit 
-Hclıncr Ringgrcn, Akc V. Ström; Religionema i 
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Binboğalarda Tarihsel 
Kallnt1lar ve Halklar 

Bilindiği gibi Balkanlar, Anadolu, Kürdis

tan, Mezapotamya ve Ortadoğu, geçtiğimiz 
yüzyıllarda, özellikle de 1 9.yüzyılda Batılı 
gczgin ve araştımıacıların başlıca ilgi 
alanlarından olmuş ve bu ülkelere ilişkin 
sayısız eser verilmiştir. 

Özellikle Kürdistan ve Mezapotamya 
üzerinde yoğunlaşan Seyahatnameler ko
nusunda yaptığım bir bibliyografya 
çalışması sonunda yaklaşık 200 eserc 
ulaşmış ve bunları Ranahi gazetesinde 
yayımlamıştım. Bunların 100 ·den çoğu iki 
ciltlik eserlcrdi. Ve bunlardan Salomon 
Schweıger'ın Seyahatnamesi ve Molt
ke'nin Mektupları gibi yalnızca bir-iki 
tanesi bugüne kadarTürkçe'ye çevrilınişti. 
Oysa bu Seyahatnameler, ülkelerin fiziki 
ve beşeri coğrafyasının yanısıra tarihi, 
etnolojisi ve kültürü açısından da büyük 
önem taşıyor. 

Kürdistan ve Mezopotamya üzerinde 
yoğunlaşan bu ilginin yanında, yine Kürt 
tarihi açısından büyük önem taşıyan Orta 
Anadolu Kürt Toplumu ve Coğrafyası üze
rinde yoğunlaşan eser sayısı son derece 

sınırlıdır. Sözgelimi Kürdistan 'ın en batı 

yakasına rast la yan Karşı-Toroslar yanı 

Binboğalar üzerinde yoğunlaşan inceleme 

sayısı son derece sınırlı kalmaktadır. Oysa, 
bu bölge gerek birçok uygarlığa yataklık 

etmesi, gerekse bir Kavimler Köprüsü 
olması açısından önemli bir bölgedir. 
Osmanlı dönemindeki halk hareketleri 

açısından da önemli bir özellik göster
mektedir. Osmanlı döneminde birçok halk 
hareketinin bu bölgede geçtiğini ya da 

noktalandığını gönnek mümkündür. 

İşte, Ingiliz araştırmacı D.G.Hogarth'ın 

1 9.yüzyılın sonlarına doğru Toroslar ve 
Anti-Toroslar'da yaptığı inceleme gezisine 
ilişkin Raporu, bu nedenle konumuz 
açısmdan önem taşımaktadır. İngiliz 

Kraliyel Coğrafya Topluluğu adına bir he
yetle bu geziye katılan Hogarth, Toroslar'a 
ve Anti-Toroslar'a Geçitleri incelerken, 
Milanan önceki tarihlerden beri bu bölge
lerde kurulan tarihi eserlerin durumunu 
belirlemektedir. 

Yazar, bugün Adana'ya bağlı Sis 
(Kozan), Haçin(Saimbeyli) kazalarından 

geçerek, bugün Kayseri'ye bağlı Sarız, 

Maraş'abağlı Göksun, Zeytun veElbistan 
üzerinden Malatya ve Adıyaman 'a ulaşan 
yollarda bulunan önemli geçitieric tarihi 
eserler ve etnik topluluklar konusunda 
ilginç bilgiler veriyor. Bugün bile birçoğu 
yeterince bilinmeyen ve tanınınayan bu 
tarihi eserler, aşağıda anlatıldığı için biz 
yalnızca bölgede yaşayan halklar konusun

daki kimi belirlemelere özetle değinmek 
istiyoruz. 

Yazar, Binboğa yöresinin Ermeniler 
açısından önemini şöyle koyuyor: ''Bu yöre 
etrıoğr:ıfik ve unlısel açui1n büyük önem 
taş1r,· çünkü Kilikyı1 'dmı k;ıç:ın son 
bağinısiz Emıenilere barmak olmuştur.·· 

Hogarth, büyük çoğunluğu Alevi olan 

yöre Kürtler'i konusunda şu çarpıcı 

saptamada bulunuyor: "Küı1/er, !JJ/d lsld

miyet öncesi gelenek ı'e göreneklerinin 
izlerini korumaktadirfar '' 

Raporda, Binboğa yöresinin bir başka 
ilginç özelliği de şöyle vurgulanıyor: 

"Anti-Toros (Binboğ:ı) yöresi~ Anada-
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lu "iıwı en ilginç yörelerinden birisidir. 
Onbirinci yüzyıldan beri insanlar buralara 
gelmeyi tercih etmemı~'>; ta ki elliyil k:1dar 
önce Afşarlar ve Körller buralann en 
dipteki ve yüksekteki vadilerine yerleşene 
k1d'Jr." 

Raporun bir başka yerinde ise yörenin 
etnik toplulukları şöyle değerlendiriliyor: 
''Buralann Şiindi'ki sakin/en~ göçebe 
A4mrlar ve yan-münzevi Kürtler. Bunlar, 
nomirml olarak Müs!ümanhır, ancak 
gerçekte müslümmı/ann inandıği 

J::mn 'dan başk.1 tannlara inanmaktadiri ar. 
Bunun d1şında, y.1kmhırd.1 telıdit y,1 da 
denetıin um/uro olarak belalı Emıeniler'in 
yaştıdığı yerlere Çerkez!er yer!eştinldı~ " 

Şimdi, İngiliz araştınnacı Hogarth'ın, 

genel literatürdc ''Anti-Torosf.1r" olarak 
adlandırılan '13ıiıboğaf.:1r"yöresine ilişkin 

Raponınu inceleyelim. 

Toroslar'a ve Anti-Toroslara 
(Binboğa dağları) Geçitler 
(1881-1892) 

D. G. Hogartlı 

Sayın Hogartlı, The Society dergisinin 
•'ilavesi" için hazırlamış olduğu ve Güney 
Anadolu 'nun doğu yarısındaki takım 

dağların, gerek coğrafi açıdan, gerekse 
etnegrafik açıdan genel özelliklerini 
anlattığı kapsamlı yazısının sözlü özetini 
vennek ile yetinmiştir. Yazısı daha çok 
Kraliyet Coğrafya Topluluğunun (Royal 
Geographical Society) büyük katkıda 

bulunduğu Anadolu Araştırma Fonu'nun 
(Asia Minor Eiploration Fund) himaye
sinde 1887, 1890 ve 1 89 1 yaptığı geziler 
esnasında edindiği bilgilere dayanmak
tadır. I 890 yılında bu araştı mm gezisinin 
bw;ında Prof.G.U. Ramsay bulunmaktaydı. 

Daha sonraki yıl kendisi bu araştırına 
gezisine eşlik etmediyse de Bay Hogarth bu 
büyük Anadolu uzmanının açtığı yoldan 
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devam etti. Değişik yıllarda Bay H. A. 
Brown (A. Wınter xn Albania, Amavut
luk 'ta Bir K1ş adlı eserin yazarı), All Souls 
College'den sayın A. C. Hedlam, Oxford 
Lincoln College'den bay J.A.R. Munro da 
bu araştırma gezilerine katıldılar. Gezilerin 
asıl amacı arkeolojikti ve Prof. Ramsay'in 
1881 yılında başlattığı olağanüstü 

çalışınaları sürdünnekti. Ancak geziye 
katılanlar Anadolu'nun iç kesimlerini 
dolaşırken daha çok coğrafi gözlemlerde 
bulunup notlar aldılar, çünkü eski çağiara 
göre modern çağda buralara ilişkin pek 
bilgi yok. 

Araştım1acılar dağlardan geçen eski 
ticaret yollarını izleyerek yeni yolların izini 
buldular, çünkü Anadolu' da eski ve 
modem coğrafyasının sınırlarının ayrımına 
varmak çoğu zaman mümkün değil. Yarım 
adanın büyük bir bölümü ölüler ülkesidir 
ancak günümüzde de büyük ilgi çekmek
tedir ve belki de yakın bir gelecekte 
ingiltere için de farklı tarzda bir ilgi odağı 
olacaktır. 

Bu ülke Pococke, Hamilton ve Leake 
gibi birçok gezginci ve arkeolog tarafından 
geçen yirmi yıl boyunca değişik yönlerden 
incelenip araştırılmıştır. Böylelikle Sir 
Charles W ilson önderliğindeki eğitimli 

araştınnacılar son on yıl içinde birçok 
coğrafi iş başarınışlardır. Ancak Anadolu 
çok geniş bir alan kaplamaktadır, çoğu 

zaman geçilmesi zordur ve gerek eski, 
gerek modern çağa ait birçok uygarlıkların 
ve inançların kaynaşma noktası olarak çok 
farklı bir yapıya sahiptir. Batılı coğrafya
cıların tüm bölge hakkında yüzeysel de olsa 
bilgi sahibi olduklarını iddia etmeleri için 
daha birçok işin yapılınası gerek. Çoğu 
bölgeler şimdiye kadar hiçbir araştımıacı 
tarafından ziyaret edilmedi bile. 

Anlatılan ilk bölge, geçitlerinin bulun
maması, büyük Eurynıedon bağazı ve dün
yadan kopmuş bir şekilde yaşayan yerli 
halkın ilkel yapısı ile dikkate değer olan 
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şahane Eğridir ve Beyşehir göllerinin ara
sında bulunan dağlık bölgedir. Yüksek 
tepelerde bulunan Pisidia kenti Adada 'ya 
ait olağanüstü harabcler de aynı derecede 
dikkate değer. Burası şimdi Kara Pavlo 
diye anılmaktadır; Paul'u (Paulus) 
anımsatan bir isim. Belki de M.S. 45'de, bu 
yollardan geçerek Perge'den Antakya'ya 
giden Paulus'un anısına yapılmış olan 
büyük bir kiliseden alınmıştı bu isim. Bu 
harabeler Roma dönemine ait Anadolu 
kentlerinin en güzel parçalarını barındır
maktadır. Lystra ve Derbe harabelerinden 
de geçerek aşağı Toroslar'a ulaştık; burası 
iseGülekBoğazının (Cilieian Gates) 70ınil 
batısında başlayan göller yöresi ilc Bulgar 
Dağı arasında bir çukurdur. Kuzey yamaç
ların kurak, kıraç karakteri ve güneydeki 
özellikle de Calycadnus vadisindeki güzel
liklcr, Karaman'a giden yollar ilc birlikte 
anımsanmıştı. 

Hoca Kalesinde bulunan manastıra ait 
olağanüstü harabeler ve barındırdığı en geç 
15.yüzyıl başianna ait kusursuz bir kilise 
ve Coropissos kenti harabeleri Toros'ların 
bu bölgesine ayrıca arkeolajik bir değer 
vermektedir. Bu bölgenin doğu kısmı ise 
ıssız bir bölgede harap olmaya terkedilmiş 
Roma kentleri, köyler ve caddeler bulun-

Hogartlı 'm ge:i

sinden yaklaşrk 

15 yıl sonra aym 

bölgelerde K iirt 
kadm/armı üre

tim içinde yansı
lan bir resim. 

duran tam bir Pompei'dir. Ereğli yakınla
nnda Yukarı Toroslar'a ulaşıyoruz. Gülck 
Bağazı diye anılan ünlü geçit çok anlatıl
mıştır, ancak doğuya doğru Sis'den Haçin 
ve Göksun; Maraş'tan Göksun, Zeytun ve 
Elbistan; Adıyaman'dan Pulet ve Malat
ya'ya giden yollarda bulunan önemli 
geçitiere pek önem verilmemiştir şimdiye 
kadar. 

Doğu Toroslar son derece güzel, sık 

onnanlı; içinden Zamantı, Sarız ve Ceyhan 
ırmaklannın muhteşem kanyonlan geçen 
bir bölge; yaya da olsa burayı geçmek 
mümkün değil. Anadolu'dan Fırat'a ne 
zaman bir tren yolu yapılmak istense eski 
zamanlarda yol olarak uygun görülen 
Ceyhan Bağazı hesaba katılmalıdır. Bu 
yöre etnoğrafık ve tarihsel açıdan büyük 
önem taşır; çünkü Kilikya'dan kaçan son 
bağımsız Enneniler'c bannak olmuştur. 

Onlara ait eşkiya şehirleri Haçin ve Zeytun, 
yazar tarafından anlatılmıştır. Son zaman
larda ise Çerkezler ve Kürtler de onlara 
ortak olmuştur. Kürtler, hala İslamiyet 
öncesi gelenek ve göreneklerini korumak
tadırlar. Son olarak Binboğa Dağları 'na 
(Anti-Toros) batıdan başlıca geçiti oluş

turan ve doğuda, Fırat yönündeki geçitten 
kısaca söz edildi. 
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Anti-Toros (Binboğa) yöresi Anadolu'nun 

en ilginç yörelerinden birisidir. Onbirinci 

yüzyıl'dan beri insanlar buralara gelmeyi 

tercih etmemiş; ta ki elli yıl öncesine kadar 

Avşarlar ve Kürtler boraların en dipteki ve 

yüksekteki vadilerine yerleşene kadar. 

Böylelikle Sarız ve Göksun vadile

rinden geçerek Büyük Roma askerinin 

ulaştığı Fırat yolunun büyük bir kısmı, 

geçirdiği bir çok evreyide gözler önüne 

seren bir dizi restorasyon ile ile birlikte 

günümüze değin bozulmadan kalabil

miştir. Yine aynı şekilde Camona harabe

leri ve daha sonraları Kraliyet İran yolu 

diye anılacak olan büyük ticaret yolunun 

ilk günlerini anımsatan "'Hitit Anıtları "da 

günümüze ulaşmıştır. 

Başka bir açıdan ilginç olan bir konu ise; 

boraların şimdiki sakinleri, göçebe Av

şarlar ve yarı Münzevi Kürtler. Bunlar 

neminal olarak Müslümandırlar ancak ger

çekte Müslümanlar'ın inandığı tanrıdan 

başka tannlara inanmaktadırlar. Bunun 

dışında yakınlarda tehdit yada denetim 

unsuru olarak belalı Ennenilerin yaşadığı 

yerlere Çerkezlcr yerleştirildi. Bu uzak 

bölgedeki ırklar bileşimi ki bunların 

kontrolü için Türkler daha uygun bir önlem 

alamarnaktalar, Osmanlı İmparatorluğun

da gelecekte hangi ırkın daha baskın 

olacağı konusunda ilginç spekülasyonlara 

zemin hazırlamaktadır. 

Bay Hogarth verdiği dersikendi çektiği 

fotoğraflardan hazırladığı bir çok slayt 

(dia) ilc görselleştirdi. Aşağıda belirtilen 

listedeki slaytlara ilişkin olarak Bay 

Hogarth geniş açıklamalarda bulunmuştur. 

EGRiDiR: Bu resmin güzelliğini dağlar 

yaratmaktadır. Fon da şehrin bulunduğu yer 

bulunmaktadır. En ilginç özelliği ise 14. 

Yüzyıla ait beyliklerin bir kalınıısı olan 

kaledir. Bu beylik Iconium'daki (Konya) 

Selçuklu İmparatorluğunun yıklımasma 

neden olan beyliklerden biridir. Adada son 

derece yoksul olan elli haneli bir Yunan 
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yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bunlar 

12. Yüzyılda kendi inancından olan Bizans 

imparatorları yerine Müslüman hükümdar

larını seçmiş olan Yunanlılardı. Adaya 

yeriiierin ise göllerde gidip gelmek için 

kullandıkları pejmürde tekneler ile gittik ve 

manast1rı ziyaret ettik. Orada bir Yunanlı

nın yabancı boyunduruk altında düşebilc

ceği kadar düşmüş olan iki Yunanlı Papaz 

bulduk. 

Kilise nem ve çürümüşlük içerisindeydi. 

En kıymetli hazineleri çok fazla değer ta

şımayan 14. Yüzyıla ait el yazmaları idi. 

Genel olarak burada yaşayanlarda bir 

zamanlar çok daha iyi konumlarda olduk

lan havası hakimdi ancak günümüzde 

başka ülkelerde çok daha iyi şartlarda 

yaşayan soydaşlarının olduğunun pek 

bilincinde değillerdi. 

GöL: Pek derin değil. Görüntü daha 

keskin olsaydı ağaçların üstünden küçük 

bir kent olan Eğridir'i görebilirdik. Gölün 

sonundaki bölge Anadolu' da şimdiye 

kadar şimdiye kadar en çe.şitli ve zengin 

ağaçtarla kaplıdır. Arkada görünen dağ, 

Viaros dağıchr. 

DERBE ( Gudelissin): Gördüğümgüz bu 

taş yığını Derbe' den kalan tek şeydir. 

Burayı tanımlayan ilk kişilerin biz 

olduğunu söyleyebiliriz; çünkü bizden 

önce burada olan Amerikalı Stcrett bu yeri 

bu sit ile bağdaştıranıamıştı. Üzerindeki 

yapılar daha çok modem; soldaki yapılar 

ise daha eski ancak Türkler öncesi zamana 

ait değil, taş yığınının kendisi ise kuşkusuz 

antik şehir hakkında bir çok kalıntı 

banndırnıaktadır. 

KARAMAN (genel görüntü): Önde bulu

nan bölüm ovanın bu kısmı için karaktc

ristiktir. Ortadaki kale belki Bizans kay

naklıdır. Harabeler ise daha çok Türkler' e 

ait. 

KARAMAN KALESi: Burada Bizans du

varının temellerini görmekteyiz; ancak 

çoğu ancak Karaman emirlerinin Selçuklu 
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Hogartlı'uı 

ge=i raporunda 
(U/ı geçen 

Binboğa yb'resi 
Ermenileriilin 

yaşadıkları 

Zeytım 

beldesillin tera.\· 
yb'ntemiyle inşa 
edilmiş evlerini 

gösteren bir 
resim [Kaynak: 

H. Grotlıe 
(1906-7)} 

sultanların yerine geçtiçi döneme gitmek
tedir. 

Bu son resim için açıklama yapmam ve 
özür dilemem gerek çünkü Karamana ait 
değildir, ancak Selçuklu eserlerinin en 
güzel örneklerinden birisidir ve Kara
man' da başka güzel örnekler de bulunmak
tadır. Bu eser Sivas'ta bulunan Büyük 
Medresedir ve lconium'lu (Konya) Yunan 
bir mimarı çalıştıran Sultan Keyhüsrev 
tarafından yaptırılmıştır. Burada ilk kez 
Selçukluların bir Yunan mimar çalıştır

dıkları konusu ile karşılaşmaktayız. 

COROPISSOS KENTI: Bunlar Bay Da
vis' in 15. Yüzyıl önce gördüğü kalıntılardı; 
belki Bisans döneminde kurulmuştu ve 

daha sonra Ermeniterin büyük kalesi haline 
gelmişti. Barbarossa buraya yaptığı sefer 

sırasında ölmüştü, ön planda görülen mezar 
taşları bir hayli eski; ortadaki büyük 

ki lisede öyle; sol taraftaki hisarın bir kısmı 
gitmiş; yapıların çoğu belki 9. Ve 1 O. 

Yüzyılda yapılmıştı. 

Coorlssos KILISESI: Doğu taraftan 
çekilmiş. M.Ö. 7. ya da 8. yüzyıla ait 

görünmektedir. Ancak kesin olarak tarihle

rnek zor; tüm yer tamamen ıssız; yazın üç 
mil ötede bir kamp kurulmaktadır, ancak 

çoğu aylar 15 ya da 20 mil mesafede tek bir 
insana rastlamak mümkün değil. 

HOCA KALESI (genel bakış): Büyük 
manastır neredeyse Calycadnos'un kuzey 

rluvannın en üst kısmında bulunmaktadır; 
resim Kiliseyi doğudan görüntülemektedir. 
Manastır binaları ise batıya açılmaktadır. 
Kilise Jüstimyan tarafından restore edil

miş, dolayısıyla o dönemden daha önceki 
bir dönemde kurulmuştur. Ufukta gördü
ğünüz dağ Calycadnos vadisinin öbür 
tarafında doğal bir duvar oluştunnaktadır. 

MANASTIRIN BATIDAN GiRiŞi: Gerek 
kapı gerekse Kilise'nin kendisi hemen 
hemen hiç Hıristiyan sembolleri barın

dınnaması açısından ilginçtir. Sadece 
kanatlı figürler bulunmakta, bunlar da 
Hıristiyanlık öncesi kanatlı figiirlerc ben
zerlik göstermektedir. 

KILISENIN ÜÇ BATI KAPISININ EN 
KÜÇüüü: Burada yine süslenıelerde Hıris

tiyan sembollerine pek rastlamıyoruz; 

sanırım bu Kilise kurulduğunda Hıristi

yanlık öncesi gelenekler hata çok güçlüydü 

ve Hıristiyan sembollerinin bunlara karşı 
pek şansı yoktu. 

KILISENIN iÇ KlSMI: Gördüğünüz gibi 

neredeyse kusursuz; burada söylenecek 
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çok şey var; Bay Sclıultz ve Barnsley'in 

yardımı ile bu konuda geniş kapsamlı bir 

yazı !ıazırlayacağız. Kendileri bu konuda 

otoritedir. Kiliseyi 5. Belki 4. Yüzyıla 

tarihlernek mümkündür. Bu görüş ise daha 
çok sütunların, sütun başlıklarının, Trifo

rium'un duvar örgüsünün genel stiline 
dayanmaktadır. Bir tarih ise tespit edile

bilmiştir, bu da M.S. 461 'e .tarilılenen bu 

bölgeye ait bir mezardır. Kilise 'ye bağlı bir 

Ra!ıip kendi mezar taşına kendi doğum 

tarihini kazımış,. ölüm tarihinin yerini ise 
başkaları kazısın diye boş bırakmış, ancak 

bunu kimse yerine getirmemiş. Bu kilise
nin tarihinin 4. Yüzyıla, Roma İmpara

torluğunda Hıristiyanlığın resmi olarak ilk 
tanındığı yıla ait olduğunu söylersek fazla 
küstahlık etmiş olmayız. Eğer gerçekten 

öyleyse, bu Kilise Hıristiyan dünyasının 
doğu yarısında iyi halde bulunan en eski 

Kiliselerden birisidir. 

CALYCADNOS ÜZERINDE BiZANS 

KÖPRÜSÜ: Bu eser çok ilginç, çünkü mi

mari bir hatayı barındırıyor. En sağlam 

olması gereken yerde (picr) delikler açıl

mış; doğal olarakta oralarda çöküntüler 
meydana gelmiş; Calycadnos deresi burada 

50 yarda genişlikte; yazın ona geçerne

yecek denli derindi. 
CALYCADNOS DERESİNIN SA(; KENA

RlNDA, CELLE DE BULUNAN KÜÇÜK BİR 

TAPlNAK: Anadolu da sıkça karşılaştığımiz 
tarzda harabeler Hadrian dönemine ait. 
Yerliler bize Diocaesarca yerine bu hara

bcleri gezıncmizi öğütlcdilcr. 
BiR KuLE: Adını Olba'nın modern 

temsili olan uzunca burç'a vermiş; muhte

melen 2. Yüzyılda yapılmış, çok masif 

duvar örgüsü 60 fit'tcn yüksek kenti haki
miyeti altına almakta. 

AGORA,NIN ÜÇLÜ KEMERi: Hambe

lerin ne denli eksiksiz olduğunu göster
mektedir. Bu üçlü kapılardan değişik tapı

naklara ulaşılınaktaydı. Tyche tapınağı 

merkez deki kemerden görünmektedir. 
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REVAKLAR(sıra sütunlar): Zeus- Olbius 

tapınağına götünnektedir. Pompey buranın 

yönetimini yerli Rahiplere bırakmıştı. 

İlginç mimari bir unsur ise, burada sütun
ların bağımsız kaidelere sahip olmasıdır. 

ZEUS ÜLBIUS TAPINAGI: Erken Hıristi

yanlık denemlerde Kiliseye çevrilmiş ve 

bir çok değişime uğramış. Sütunlar hiilii 

ayakta ve gördüğünüz gibi Roma döne

mine ait, kısmen yivli. 
Aynı tapınak, doğudan görünüş, bir 

yığın ınoloz ve çalı iyi bir görüntüyü engel

lemektedir. 
MAlDAN KULESI: Kilikya'nın korsan 

Kulelerinden bir tanesi; Torosların alt ya
maçlarında bulunmakta. M.Ö.I. yada 2. 

Yüzyılda yapılmış; o zamanlar Kilikyalılar 

Akdenizin hakiınleriyıniş. Yazıt bulun

madığı için Kale hakkında fazla bilgi yok. 

BayBentonları ayrıntılı olarak anlatmıştır. 

ADANA: Halkın yazın damlarda yaşa

dığını göstermekte. Damlarda bulunan 
yataklam sivrisinek cibinlikleri çekilmiş. 

Yüksek tepeler bulunmadığından, şehire 

ilişkin karekteristik bir görüntü almak 

mümkün değil. Bu fotoğrafbirevin damın
dan çekilmiş ve Hıristiyan mahallesinin bir 

bölümünü temsil etmektedir. 

SiS GEÇiDiNİN GIRiŞi: 

MARAŞ: Amanus dağı fonda; güneş 

doğmadan biraz önce çekilmiş; kuzey 
Suriye 'nin büyük ovası konusunda bir fikir 
vermekteı Suriye ile Kilikya'yı ayıran sıra 
dağlara bakınakta. 

CEYHAN ÜEÇlDI, BoCAzı: Maraş ile 

Elbistan arasında; fotoğraf deniz seviye

sinin 900 fıt üzerinde bir seviyede çeki

lıniştir. Güneye bakarsak yolun güçlüğü 

hakkında bir bilgi ediniriz. Yol sanki beyaz 

bir kurdela gibi fotoğrafın solunu 

kaplamaktadır. Fon 'daki dağ ise Torosların 

son kısmı. 
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ARSLANTAŞ: Arkaik döneme ait. Kaba- mezar taşlarında Roma imparatorlarının 

ca yapılınış bir Arslan; Elbistanın I 5 ila I 6 ünvaniarının yazılı olması çok ilginç. 

mil kuzeyinde; Türkiyeyi gezerken Moltke 

tarafından görülmüş. 

Y AKlNlNDA TIPIK BIR ERMENI BULU

NAN BAŞKA BiR ARSLAN: Binaya yapıl

mış, kafa ve derin gözlerin dışında bir şey 

gözükmemektedİr. 

PALANGA: Arkaik yapıda bir heykel, 

Hitit yazısı bulunmaktadır. Belki de kendi 

alanında dünya da bulunan son eser. 
EuıiSTAN-ÜBELiSK: Hükümete ait, 

şartlı olarak, etrafındaki beyleri de fatağ

rafa alma koşulu ile çekebildik. Bir çok 
fotoğraf çektik, burada Obeliski ortala

dığımız için Beyler pek net çıkmamış. 

Hükümetin eline geçme hikayesi ise şöyle: 
Bir Alman varlığından haberdar olmuş ve 
yerlilcredn satın almak istemiş. Hükümet 
bunu duymuş ve onların elinden almış. 17 
liraya Obeliski satmak istemeyen yerliler 
onu hükümete biç bir şey almadan vermek 
zorunda kalrnışlar. Hitit özelliği taşıyan 

ilginç bir anıt, her dört tarafında yazıtlar 
bulunmakta. 

KAPADOKYA'DAKI CoMANA HARA

BELERI: Ön tarafta bulunan harabeler 

belkide bir tapınağa ait; ayrıca birtiyatroya 
ve harnama ait harabeler var. Buralara geç 
iskan edildiği için harabcler iyi durumda 
kalabilmiş. 

COMANA: Tiyatro 'nun yakından göıii

nüşü; bir kısmı yukarıdaki tepeden gelen 
toprak ile örtülü. 

COMANA 'yA GIRIŞ: Tepenin üstünde 

bulunmakta ve daha yakın bir çağa ait 

olmaktadır. Bu Anadolu· da bulunan haro

belerin bir özelliğidir. 
GöKSUN VADisl: Önde birTürk mezar

lığı, ortada Torosların bir bölümü; yol sola 

ayrılıyor. Harabe taşlarının bir çoğu mezar 
taşı olarak kullaııılnıış. 

KANLIKAYAK MEZARLIGI: Tarasiara 

bakmakta. Bu mezarlıkta 20-25 taş mezar 

taşı olarak kullaııılnıış. Türk köylülülerinin 

SONUÇ: Bu dersi bitirirken başkan 

şöyle dedi: Eminim dinlediğiniz konular 

sizi fazlası ile memnun etti. Profesör 
Ramsay'in de aramızda olmamasından 

büyük üzüntü duymaktayız, gelmeme 
nedeninden ötürü daha fazla üzüntü duy

nıaktayız, çünkü kendisi hast::ı. Ancak 
hepiniz kabul edersinizki Bay Hogartlı 'da 
onu aratmadı. Bize bugün anlattıkları, bize 
kısa bir zaman önce Bay Bcnfın 

anianıkları ile çok iyi bağdaşnıaktadır. Onu 

kısa zaman içerisinde yine aramızda 

gömıek isteriz. Binboğa Dağları ile ilgili 
kısım bizi hiç bilmediğimiz bir yere 
götürdü, sanırım bu sonuç çok değerli idi 
ve özellikle Bay Hogarth ile Paul'ün karşı

laştığı noktalar bizi çok duygulandırdı. 

Burada kendisine sizin naınınızada 

teşekkür ediyonını ve Prof. Ramsay'ın ara

mızda bulunmamasından üzüntü duydu-
ğumu belirtmek istiyorum. 

Bay Hogarth da teşekkür etti ve kendi
sinin de Prof. Ranısay'in de burada olma
sını çok istediğini ve bir dahaki scferde 
Prof. Ramsay'in de konunun ya araştınna

cısı ya da aniatıcısı olarak burada buluna
cağını ifade etti. Profesör, gerek topluluk 
gerekse konunun geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de Asya Araştınna Fonu' na gere-
ken ilgiyi göstermesini istedi. 

Kaynak; 
D. G. Hogart: "Pass es oftlıe liıums ;md 

Ant-Taurus'; Royal Geomplıica/ Society, 
Cilt: 14, Londr,,. JS92. 
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Binboğalarda Kürt Aşiretleri 

KOYü:-.: ADI İıiİLçE AşiRET! LEHÇESI 

Kırkısrak 

Dallıkavak 

Çağşak 

Tavla 
Ördckli 

Dandere 

Sarız/Kayseri Harunan (Harunuşağı) Kurmanci 

Gümüşali 

Yul.:::ırı Kab:ıkıcpı:: , 

Küçük Söbeçirııe:ı , 

Küçük Örtülü ,. 
Büyük Örtülü , 

Ağdcrc 

Altısöğüt 

İnccmağara 

Sinemill i. Tavkır.ın/C:ınbçk 

Tavkıran, Giniyan 
Sinemilli 
Koçgiri 
Kumraş 

Koçgiri 
Koçgiri 
Harunun (Harunuşağı) 
Giniyan 
Giniyan 
Alias 

Kum1cşan 

Koçgiri ve Avşar 
Karabal ve Avşar 

E~~iya~~ıpınM Pınarba~ı 1 Kays~ri Sincmilli,Şı;rmik:ın. [kkirJn 

(Bckiru~Jgı). TJvkır.ın.CJnbck 

Kurmanci 
Kunnanci, Dımılki 

Dımılki 

Dımılki 

Kummnci 
Kunnanci 
Kumıanci 

Kunnanci 
Kunnanci 

Yuk:ın Bor;ıııdere Hanınan (Harunuşağı Kunnanci 
Salmanobası 

Çadıl)•cri (Gczbcli) Develi /K:ı.yseri 

Hanyeri 

Derebaşı 

Alaylı 

Karapınar 

Ağdcrc Tufanbcyli /Adana 

1mirgazi 

Belbaşı 

Katarası 

Altunova (FJtnı.ıkU}>J),. 

Ak çal 

Çiftlik 
Kcklikoluk Göksun/Maraş 

Ak boyun 

Alıçlıbucak 

Düğünyurdu 

Kiiçlikkwkık {Suyu) , 

Göynük 

Kutu 

Tavkıran, Canbck 
Koçgiri 
Koçgiri 
Koçgiri 
Koçgiri 
Koçgiri 
Kuınraş 

Koçgiri, Dcdc 
Koçgiri 
Şadiyan, (Şadilli) 

Şadiyan (Şadilli) 

Şadiyan (Şadilli) 

Şadiyan (Şadilli) 

Koçgiri 
Koçgiri 
Koçgiri 
Koçgiri 
Şadiyan (Şadilli) 

Sinemilli 
Şadiyan (Şadilli) 

Rcşan ( Rcşanlı) 
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Kurmanci 
Kunnanci 
Kunnanci 
Kumıanci 

Kunnanci 

Kurmanci 

İNANÇSALyAPI 

Alevi 
Alevi 

Alevi 
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KöYÜ!' ADI İıJiı.çE AŞIRET] LEIIÇESI İN,\NÇSAL YAPI 

Yoğunoluk Koçgiri Kunnanci Alevi 

Sınnalı Koçgiri 

Hoğdaş Koçgiri 

Acıalma Koçgiri 

Kırıkkilise Koçgiri 

Ağboyun Koçgiri 

Sırapınar Koçgiri 

Söğütova Koçgiri 

Daşkescn Koçgiri 

Sülüklügöl Koçgiri 

Küpeli Türkoğlu 1 Maraş Sinemilli 

Özbekkarahöyük Kılıç\ ı (~ı1m~n Tür\.:lc~mi~ Kiirıkrl Kumıanci Alevi 

Pınarhöyük (Funfas) Kılıçlı Türkçe 

Tabıalı Dcdclcr Kılıçlı Türkçe 

Yukarı Kuyumcu Kılıçlı 

Aşağı Kuyumcu Kılıçlı 

Küpelikız (Öksüzlii) Kılıçlı 

Urumoğlu Sinemill i, Kılıçlı Kunnanci Alevi 

Minchöyük (Gavurköy), Sincınilli, Tavkıran 

Zeyncbuşağı Sinemilli 

Çokyaşar (Xıdıkan) Sinemilli 

Çiğil Sinemilli 

Kcl an Sinemilli 

Başpınar Pazarcık 1 Maraş Şıiraş 

Bozlar Sinemilli 

Bayırlı (Kulyanlı) Sinemilli 

Milyan lı Sinemilli 

Aşağı Milyanlı Sinemilli 

Hamutlar Sinemilli (Zinikan) Kurmanci Alevi 

Gökçayır Sinemilli (Zinik\an) 
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Kövü;-.; ADI İıJİLÇE AşiRET[ LEHÇESI İNANÇSAL YAPI 

Eşmcpur Pazarcık 1 Maraş Şıiraş Kurmanci Alevi 

Onıçlar 

Payamlıbağ 

ll yaslar 
Mustollar (Mıstolyan) , 
Çiçekalanı 

Çaınlıca 

Nasırlı 

Kocolar (Yukarı, Aşağı), Sinemilli 
Am1Utlu Şıiraş 

Söğütlü (Dihi Biye) Şıiraş 

Davutlar Sinemilli 
Dcmirciler Sinemilli 
Aşağı Dcmircilcr Sinemilli 
Topaluşağı Şıiraş 

Maksutuşağı Sinemilli 
Karahasan lı Sinemilli 
Halkaçayır (Sofuyan) " Sinemilli 
Yukarı Pulyan lı Şıiraş Kum1anci Alevi 
Aşağı Pulyan lı Sinemilli Kurmanci Alevi 
Hıdırani ı Sinemilli 
Yukarı Dehliz Sinemilli 
Orta Dehliz Sinemilli 
Aşağı Dehliz Sinemilli 
Selınanpak 

Çoşmalar 

Kimi Doğan lı 

Alibeyuşağı Sinemilli 
Kadıncık 

Cimikan (Dihi.Şukc, Dihir\bduk. Yqilaıı) Atma/ Avdıl 
Höyük Sinemilli, Atma 
YukarıÇöçelli 

Aşağı Çöçclli Kunnanci Alevi 
Hanobası Kılıçlı (Kısmen Türkleşmiş Kürtler) 
Ördekdede Kılıçlı Türkçe 
Osmandcde Türkçe 
Emiroğlu Türkçe 
Çiçek Türkçe 
Kumçatı (Aıııikli) Türkçe 
Bezolar Türkçe 
Karaçay Kılıçlı Türkçe 
Navrozlu (Toıolar) Türkçe 
Sarıeri k\ i(Koskanlı) Kılıçlı, Atma, Sinemilli Türkçe. Kummnci 

Kclibişler Sinemil li, Şıiraş Kunnanci Alevi 
Cennetpınarı Şıiraş Kurmanci Alevi 
Bayramgazi Kunnanci Alevi 
Çakmak Kumıanci Alevi 
Çınarlı (Terolar) Sinemilli Kunnanci Alevi 
Yukarı Terolar Sinemilli Kummnci Alevi 
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Makalenin 

iiı:arı M. 

/Jayrak"w. 

Biıılıoia 

Do.~lamıw 

cıeklaind<~ 

ba.~

bahçcs(rle 

iinliikiiyri 

KöYüN AD! İu'İı.çE 

N arlı Pazarcık 1 Maraş 
Hamzıkanh 

Doganlı 

Yukarı Tevckelli 
Aşağı Tcvekclli 
Sadakalar 
Fcrkuş (Çakallı) 

Çakallı (Kurma n) 
Gökpınar ( Çakallı) 
Fituşağı (Fitan) 
Caınuzoğlu 

Ekberoğlu 

Çadırbüyük 

Küliaş Karallüyük 
Balıkalan 

Kızkapanlı 

Gözlügöl 
Max i kan 
Kurtdere 
Alevi 
Mcmişağa Köyü 
Alevi 
Hasankoca 
Ağcalar 

Haydarlı (İallıkan) 

Kizirli 
Şallıuşağı 

Filolar 
Hıdırlar (iıdıran) 

Kı ll ıvelolar (Vclpırçıkiı.n) .. 
Appasiyc 
Tilkiler 
Kendir\ i 

Aş! RET! LEIH.;ESI İNANÇSAL YAP! 

Degişik Aşiretler Kunnanci Alevi 
Sinemilli Kunnanci Alevi 

Kumıanci Alevi 
Sinemilli Kurmanci Sünni 

Kunnanci Sünni 
Atma 

Cclikan 
C elikan 
Cclikan 

Delikan ., 
Atma Kurmanci Sünni 
Atma Kunnanci Sünni 

Kurmanci Sünni 
Bugan, Atma Kunnanci s ü n n i , 

Bugan, Atma Kunnanci s i.i n n i 

Atma Kunnanci Sünni 
Kunnanci Sünni 
Kunnanci Alevi 

Atma Kumıanci Alevi 
Sinemi \li, Atma Kunııanci Alevi 

Doğan lı Kumıanci Alevi 

Sinemilli Kurmanci Alevi 
Kumıanci Alevi 
Kumıarıci Alevi 

Tilkiyarı 1 Atma Kurmanci Alevi 
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KOYON ADI İıJİLçE Aş!RETI 

Av lık Pazarcık 1 Maraş Tilkiyan 1 Atma 

Uzunçarşı 

Zorbalar (mezra 1 oba) , 

Bektaşlar (mezra) 

Hındolar (mezra) 

Körhallolar (mczra) 

Kul i ler (mezra) 

Törolar (mezra) 

Karamıstolar (mezra) ,. 

Sarpanlar (mczra) 
Papazsilolar (mczra) 

Kertollar (mczra) 

Karagöl (mezra) 

Hörükobası (mczra) 

Köralalar (mezra) 

Gundi Pa re (mczra) 

Halatutlar (mezra) 

Panolar (mezra) 
Gcrrolar (mezra) 

Gürdolar (mczra) 

Tokuşlar (mczra) 

Cemolar (mezra) 

Cığolar (mezra) 
Deveyurdu (mezra) 

Karadedel er (mezra) 

M urolar (mezra) 
Karagüney (mezra) 

Gındolar (mczra) 

Salmanobası (mczra) ,. 

M alap Elbıstan 1 Maraş Sincmilli, Şemsikan 

Soyucak 

Kösahya 

Ağcaşar 

Küllü 
Hançıplaklar (Batun) , 

Mi ral i 
Daşlık 

Nargele 

Ambar 

Çiftlik 

Alçiçek (Daşıkopan) 

Karaçar 

Zerdek eş 

Derbent 

Bcyyurdu 

Kistik 

Sinemilli 

Sinemill i, Şemsikan 

Harunan (Harunuşağı) 

Kasıman (Kasımuşağı) 

LEHÇESI 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kunnanci 

Kumıanci 

Kurmanci 
Kurmanci 

Kumıanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kummnci 

Kunnanci 

Kunnanci 
Deınircilik Kılıçlı, Kısmen Türkleşmiş Kürtler 

Aşağı Yapalak Türk Türkçe 
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İN,\NÇSAL yAPI 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 
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KöYÜNADI İliiLçE AşiRET[ 

~i\!' ik Elbıstan 1 Maraş Türk 

Elma lı 

Nurhak 

Kamış! ı 

Ka şan 

Köşk 

Yılanovası 

Özbek 

Sünnet 

Tevekelli 

Kantanna 
Gücük 

Yukarı Gücük 

Hasanali 
Büyı1kT;nkır.m(Oihi Main) 

Küçük Tavkıran (Kale), 

Tosunköy (mczra) 

Sevdili 
Büyük Yalak 

Küçük yalak 

Gölpınarı 

Yapılıpınar 

Dağtopalı 

Yazıtopalı 

Toprakhisar 

Atma (Kürt), Türk 

Şıiraş (Kürt), Türk 

Sinemilli 

Atma 

Sinemilli 

Sincmilli, Şıiraş 

Sinemilli 

Sinemilli 
Sinemilli, Şemsikan 

Sinemilli 

Sinemilli 
Sinemilli 

Atma 
Tavkıran,/ Canbck 

Tavkıran 1 Canbek 

Tavkıran 1 Canbck 

Alias 

Yenisöğüt (BirC Gani) .. 

Yalıntaş (Aktil) Elbıstan!Maraş 

Serçekuyusu (mezra) 

Beştepe 

Topsakal (Kosan) 

Körücck 

Kistikli (Kıstıkan) 

Çcvinne 

Çcrkczuşağı 

Sarıyatak 

Tekcpınarı 

Hasanalı~Kaşanlı 

Yukarı Kaşanlı 

DevrCşcimli 

Höyücek 

Kastel 

Kızılkandil 

Kasıman (Kasımuşağı) 

Kasıman (Kasımuşağı) 

Bekiran (Bekinışağı) 

Bekiran (Bekiruşağı) 

Sinemilli 

Atma 

Atma 

Şıiraş 

Sinemilli 

Sinemilli 

Sinemilli 

Varalpınan Sinemill i, Kümcli 

Kara Mağara Kümcli 

Kcçc Mağara Kümeli 

Höblck Kümcli 

Koçova Afşin 1 Maraş Sinemill i. Ta"~ır..ın/C:ınbd; 

Büyük Kaşanlı Atma 

LEHÇESI 

Türkçe 

Kurmanci, Türkçe 

Kurmanci, Türkçe 

İNANÇSAL 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 
Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kunnanci 

Kunnanci 
Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 
Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kurmanci 
Kurmanci 

Kurmanci 

Kunnanci 

Kunnanci 

Kurmanci 

Alevi, Sünni 

Alevi, Sünni 

Alevi, Sünni 
Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi, Sünni 

Sünni 

Sünni 

Sünni 

Oğlakkaya Tavkıran 1 Canbck, Sinemilli 

Alevi, Sünni 

Alevi 

Alevi 
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KöYÜN AD! 

Kerevin 

Armutalanı 

Çomudüzü 

Kalaycık 

Kanıalak 

lıJlıçı AşiRET! 

i\ fşin 1 Maraş Cclibn 

Akcadağ aşiretlerinden 

Sin~nıilli,Aii:ıs, Kürcı:ik, Kümcli 

Sinemilli 

LEHÇESI 

Kurmanci 

Arıtaş 1 lncirli (İ unu) ,. 
Akcadağ aşiretlerinden 

Şadiyan 

Sarkisçayı 

Kötrc 

Davulhöyük 

İaçapınarı 

Ören li 

Poskotlu 

Ağeaşar 

Gözköy 

Emirel\ez 

Berçenek 

Kabaoğlak 

Bazlıüyük 

Camiliyurt 
Akpınar 

Dcveçayırı 

Yelken 

Güldede 
Karakuyu 

Konakboğan 

Koyun lu koca 
Başveren 

Kcl\ oş 
Yaylacık 

Külalı 

Yuva 

Çıpıl 

Reşadiye 

Kaşköy 

Alacamezar 

Kaynarca 
Kavak 

Sarıçiçek 

Akgümliş 

Kargaçayırı 

Not br: 

Harunan (Harunuşağı) 

Akcadağ aşiretlerinden 

Akcadağ aşiretlerinden 

Atma 

Atma 

Atma 
Pilvank 

Hanman (Hanınuşağı) 
Atımı (Kürt}, Türk 

Türk, K rt 

Bckıra· 

Gürün 1 Siv;:ıs Sinem ,j 

Sinem li 
CanbL ; 

Siner ılli 

Sinemilli 

Atma 
Sinemill i, Atma 

Çu:.:raş 

Kürecik aşiretlerinden 

Tümüklü 

Darende aşiretlerinden 
Alias 

Kurmanci, Türkçe 

Türkçe 

Kunnanci 

Kurmanci 
Kurmanci 

Kunnanci 

Kurmanci 

Kurmanci 

Kısmen Türkleşmiş Kürtlerden 

Kürt, Türk 
Türkçe 
Türkçe, Kürtçe 

Kurmanci Şadiyan 

Çuxraş Kummnci 
Çuxraş 

Alias, Kürecik aşiretlerinden Kurmanci 

Sinemilli 

Şcınsiki, (Kürt), Türk Kumıanci, Türkçe 

Kumiyan 

Andırın 1 Maraş Xıdıran 

Koçgiri 

Kurmanci 

Kunııanei 

1. Köy isimlerinin yanında parentez içinde verilen isimler köyleri n eski isimleridir. 

İNANÇSAL YAPI 

Sünni 

Sünni 

Alevi, Sünni 

Alevi 

Alevi 

Alevi, Sünni 
Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 

Alevi 
Alevi 

Alevi 

Sünni 

Sünni 

Sünni 
Alevi 

Alevi 

Alevi, Sünni 

Sünni 

Sünni 
Alevi 

2. Aşiret isimlerinin Kürtçcsi öncelikle verilmiş, Türkçc!eştirihniş şekilleri yanlannda parantez içinde 

verilmiştir. 

3. "Tavkıraıı"' ömcğinde olduğu gibi bazı aşiret kolları bölgede tanınan şekliyle verilmiş, ancak bağlı olduğu 

ana aşircı de gösterilmiştir.:" Tavkıran 1 Canbek" gibi. 

4. Bölgede "sünni" kavramı "Hanefi müslümanlıgı'' karşı lıyor. 
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HELBESTVANEK Jl DILE ANATOLIYA NAViN 

Xizan Şilan 
Helbestvan Xizan Şllan ji Anadoliya 

Navinji Cihanbeyliye ye. E w demeke direj 
e ku li Awriipaye dimine. Ji salen 1970-i (ı 
vir de ye ku li ser muzik ii helbeste dixebite. 
Di 1970-yi de tevl karen ramyari dibe. 
Gelek caran te girtin ii te işkencekirin. 

Demeke li Almanyaye dinline ii pişt re 
vedigerc welCt. Her çendi dixwaze li we!Ct 
himine le ji ber zor lı tahdeyiya dewleıe 
mecbUr dinline disa welatC xwe terk dike 
derdikeve derve. Nuha li SwCdC diminc. 
Xizan Ş ilan bi xwe bi kurt i derheqe jiyan ü 
xebata xwe de weha dibCje: 

"Ez ji malbateke belengaz im, li lu!la 

CilıanbeylfyJ li gwıdJ Yeniceobaye lıatime 

dwzyaye. Pişti Jaı min dibistana .twe ya pr!şin 
zi navin li gımd qedand, malhata min bar kir 
bajan1 Konyaye ii min lfseji liwirxwend. 

Ez lıin çarde/ı sali bıim min dest bi 
nivisandina helbestan kir ıi her welıa di her re 
mindest bimuzikJjikü: WJdemJminji.nvere 
tembürek peyde kil: Dema ku min dest bi 
tembzirJ kir ü lııidi lıi!di li te/an dixist, v.ıel.:i /,:u 
}i te/an denge dilovaniyJ, bi/ma gul zi /..:u/ilk ıi 
mirgizen li çiya ü zozanan, bf/ma axa min aji 
J..1-1/ ü kedere iiji birinan perçebüyi dihat poze 
min. Bi denge u§!an re denge keç ü bükan, 
denge zaroken biçük en li ber kendalan, 
denge kalıi piren dil bi birin dihatin gıthen 
min. (J min bi dengeJ..i kezebşeıı/at dikir qirin 
ıi lıawar ıi distira ıi dinivisand. Eş ü birin ıi 
derd ıi J..:ulıi zilma li ser gele min ıl evin ıl eşqa 
wi ya }i bo serxwebıincJ ıi berxwedana w i wek 
tirejôı roje li ber çawJn min diçirisin. Min bi 
.saya we tin!je ıi bi tıeviyeke mezin tembıira 
.nve hembez dikir ıi diÇİIJiam ü rüpe/Jn 
kaxidan yen va la min bi helbestan tiji diJ..:iJ: 

Min di 1996-an de bi nave '"XE.\1 (J X E W.,. 

pirtıikekdeJXL~·t ku ev berlıema mina yekem e. 
lv/in di ve pirtüka xwe de eş ü /ad ıi derd ü 

e/ema gele :ı.ı.t~e bi qasi laıji min hatiye aniye 
zimen ...... Li vir ez lıelbestekxwe f...1-1li ser du 

Xiz;ın Şı1;ın 

şJreqelıremanen kurd in, peşkeşi .nvende
vanJn BimebıinJ dikim. " 

TU RONAHIYA MIN 
TU BERTVANA MIN 

Tu taca ser sere min 
taca kesk, sor ıi zer 
tu Berivanamin 
tu evincı min 
BJrivana min 
tu eşqa ber di/J min 
tu büka her mala min 
Ili dara her xaniyJ min 
tu go ra ser dile axa min 
tu ronahiya ber çavJn min 
a wek roje diçirisi 
Ronalıiya min 
Berivcma min 
ez dayika we 
welat im 
welatJ we 
Kurdistan im. 

bôııebiiıı 5, Sihar /Havin 1998 63 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bi agir& 

şewata cami we 

bi s aya eşqa 

dil ü cigeren we 

yen diperilin 

di na va agire Newroze de 

bist ü yekii ada re 1994 

ez roni dibiim ü tejiyan dida min 

bi s aya ronahiya 

agire şe\vaıe 

ya/aşewe. 

StJrk ro ni di bii n 

hiv ro ni di bii 

di taritiya ş eve de 

roj dibiriqi 

di ronalıiya berbange de 

bi agire şewate 

ya can e we 

weku agire can e we 

ketibü cami stiirkan 

ketibıi. can e lı i ve 

ketibıi. cami roje 

ü hembez i xwe kiribıi.n 

sewdaya we 

ya azad(ve 

sewdaya we 

ya serx\vebıi.nii 

ii ez disan ro ni dibüm 

azad dibıim 

ji bin des te di) minan 

}i bin destii X\vinmij ıi. barbaran 

tu Biirivana min 

lu Ronalıiya min 
ezdayika we 

ı,velat im 

welaıe we 

Kurdistan im. 

E w ewren reş ii tari 

ew mi} ıi. dümmza reş 

yen xwe dagirtibzi.n 

ser s ing ü sere min 

ser can ü ci gere min 

diqelişin ıi be/av dibıi.n 

bi agini we 
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şewata bej na we 

bi ronahiya cam! we 

bi ronalıiya çavbı we 

jiyan diket ruh ii can e min 

nefes di ket cigera min 

ü dijim 

jiyanek bedawi 

jiyanek biinıirin 

şewqa agire can e we 

evin ü sewdaya dile we 

ye we/atparezi 

ii ez disan ro/ın i dibıi.m 

keça min, bükamin B&rivane 

taca ser sere min Ranahi 

ez dayikka we 

welat im 

welate we 

Kurdistan im. 

Destek bilin d dibü 

Li Rojhi/ata Navin 

çar Iili xuya dibıin li ezmane 

di n av agirıJ sor de 

n iş ana serhi/dane 

nfşana berxwedamJ 

yek til i ya rojiziiate 

bi denge qJrfn ü lzaware 

lz&vi ü h&vi 

yek tiliya rojavaye 

bi denge qiirfn ü lıaware 
serfirazi ü serfirazf 

yek tili ya başüre 

bi denge qerfn ıi. /ıeware 

azadi ü azadi 

yek tilfya bakure 

bi denge qıJrin ii Jzeware 

Netewa Kurd axx 
Netewa Ku re/ 
tu keça her der(ve min 

Berivan 

Tu ta ca ser sere min 

Ranahi 

zi dfsan dımya 

li min rolzni dibü 

bi s aya agirii cam§ we 

bi s aya eşqa dile we 
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ezdayikawe 

welat im 

welatewe 

Kurdistan im. 

Tu gzt!a sor i 
tu kuli/ka daraluişin i 
tu çiçeka keask ü sor ü zer 

li bilzaran 
dipişkivi ıi dipişkivi 

li d or aliyen sinare min 
n ava dile axa min 

tzıji germa qijili 

li lıavinan 
li ser axa min 

dişewiti ü dişewiti 
wek agire tendüre 

wek iireya oda min 

li sikakan, li kolanan 
li bajar zi li gwıdan 
diçirisi ıi diçirisi. 

Tu dilopJn barane 
tu baye luJnik 
li payizan 

lııir li lı zir di bari 
li ser çiyayJnmin 

dilzeriki ıi dilzeriki 
li quntan?n çiymı 

tevi ava çemmı 
tevi rıibar li newalan 

li ser çar parçeyen 

di/eaxa min 
bi sa ya bayete 

peltken ciaran 

dilivyan il diliı:ııan 
bi s ayabayete 

ala mina rengin 

şa dibıi ıi pel di da 

di kenya ü dikenya. 

1i1 be1ja sipiyi 

li zivistanan 

/ep-/ep di bari 

li ser çiyayt!n min 

çiyayE AraratlJ 

çiyaye Cıidi 

çiyaye Qerejdax ıi Sipane 

keça ber mala min 

Berivane 

taca sere min 

Ronalıi 

ezdayikawe 

welat im 

welatC we 

Kurdistan im. 

Min govend girtibü 

min dil an dikişand 
di destii min de desimal 
destma la bi reng ü reng 

\Vek ala rengin 

min di kir til ili, tilili 
min digot te/e ıi lo/o 

li çar aliyan 
li d or aliyen we 

li ser ç(va ıi zinaran 

li deşt ıi han ıi zozanan 
agin! newroze viidiker 
hi s aya aginJ canı? we 

hi s aya eşq ıi sewdaya 
dil ti cigeren we 

kesk, sor ıi zer dibıin 

dor al(ven min 
ez disan rolzni dibüm 
aza d dibıim 

tu yara min Ranahi 
tu daramin BerivamJ 

ezdayika we 

welat im 
welaıe we 

Kurdistan im 

Tu Ranalıiye 
Tu BJrivanJ 

H ün agirJ azadiye 

Yen ser s ing ıi pEsira min in. 
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ll 

YAR ENi/ HEN EK 

CONGE GUND 
H.oke muxtarl gund gotiye: Congeyi gund heneli şenake manga avis 

biht:le Cı çüye conge da ye xesandin Cı biriye bazan~, firotiye, pere jl ji xwe 
ra xerc kiriye, xariye. 

XelkC gund bi vt: hesine fı pir bi hE:rs ketine, çüne mixtar gill kirine. 
ivlchkeme jC ra şeş meh ro biriye ü mora mixtariyc?: ji ji dest ginlye. 

Vir cb we da, şeş mehe mLxtf:r xelas bGne U mixtar disa hatiye gundi 
xwe. Le mixtar di 11lındir da binek guheriye, dest bi limC (nimCj) kiriye ü 

doza misilmantiye dike. 
Ew meh j1 meha rojiye büye. Eş Cı Pine?ş fi li pCş mala xwe runiştlbCın ü 

hinik pirpar Cı pelpusunk bi nani hişkeva kiribGn qozi ü xweş X\veş 
dixw:ırin. 

I'vlixtarC kevn bi dur va ew halC wan dibine Cı mina bruskC xwe digihCje 
hindC wan ü di\"\'Cje: "Htın qe fedi nakin, ji x-wede natirsin Cı v0 royC 
bimb:ırck (plroz) nen dixwin?" 

I~ş Cı PirtCş bi hev ra ; "Lo te congf: gund firot ,x .. war, ji te ra ne guneye, 
me pariyek na nitisi xweriye ew li dili te ne ye!" 

--+--
Al'ilXIŞTO 
Apf: Xişto ~:Cıye gundek!Tirka U li oda gund bUye mlvan. I-lin kese gund 

jl hatine Cı li dor-paş wl rüniştine. Li ber deri ode dikeki rex peqij dikir, 
lı ine k mirlşk j1 li dora wl çerx diwün. Dik slnga xwe li nıirlşka dixist ü wer 
digerl~,ra. 

Axaye gundi Tirka bi devi tiji keniya Cı ji api Xişto ra got: 
-Dik nole axakl Kurda X'WC pir bi mezin diwlne, dipesi Cı ji mirlşka ra 

vira dike. 

Gundiyf:n din glştik bi va şom axe keniyan. Le va şor:ı pir çü giranlya 
apC Xişto Cı wl nedixwast di bin şora wl da bimlne ü got: 

-Ere axa elik mina axaye Kurda vireke, le wekl axaye Tirka jl rexe belav 

dike! 
Berhevkar: (i;I/Vtfrf iZ!ofalfi- Yu n ak --·--

E GiHANDIYE HERIYE 
Xorıcki gundi dosteke xwe hebüye Dosta wl jC tenckek n1n dixwaze. 

Xonl bettal Cı zugurt e. Dlhere ji dranekl du kllo rlın dikire, tCneke j1 tiji 
lıeri dike Cı rün dicle ser, diwe ji dosta xwe ra. Paşl çend roya, bi hevalekl 
va di ber mala wC d:ı (\t:rbas di\\'C ü işınare dicle w2. Le ı.:w qe rü nade \Vi 

Cı işmara ,-vı be bersiv dih2le. XortC me li hevall X\VC veeligere ü diwCje: 

-i: me ye gihCştlye heriy&! 
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Çirak 
.n. 

ÇAMUŞAM 

KCıçike pez bi zexere ber male va hevüdu xapandin, 
gotin: 

-Were em tevhev herin pan Cı karan. 
Ketin re, çün ser kaniyeke runiştin, pir birçi bübün. Ca 

F nerın ki dur va rewlyekı teye, bina nen hat pozen 
küçlkan. 

Rewl hewane nen bi ser! çoye xwe va daliqandibü ü bi 
dengekl xweş klam digotin ü hinik hi n ik recla clihat. 

Küçike pez ji zexere ra got: 
-Ca tu here binere çoyl eli clest rewl da ji dare çame ye 

yan j1 ji dare şame ye, hubike tu guhbiste min ke, eger ço 
çam e eze nen le bistinim Cı dari çame zu dişke. Çoye dest 
rewl de eger ji şame ye ez nezike nabim. Ba bi riya xwe 
da here." 

Zexer beziya bi berve rewl çü, clore ra çerx bü (ziviri), 
paşe carike da rewiya got: 

-çam çam çam çam çam çam ... 
Küçikl pez ;,.·we bi heybetek xof berda ser rewl. Rewl 

çoye xwe çing vekişand li gepire wl xist. Küçik be xut li 
ser erde clirej bü, ket. Rewl riya xwe da rawiı1, çü. 

Niv saate şuva küçike pez çengijl bi xwe hes!ya, zexer 
henber runiştibü, pel pel le dineriya. Küçike pez beş hatin 
seri, li zexer hers ket Cı got: 

-Tu dare şame nizanl, tu dare çame nizanl, ma go tu çi to 
mahlukat e' 

Şer kirin bi zexer va hevüdu hilgevigandin ü li hev 
veqetiyan. Yek li rast çü, yek li çep çü ... 

Çiroka min çü cliyaran, ram li bestiye bave guhdaran. 

Bcrhe>•kar: 6;tnt!.V/POLATLI 

ı 8.0 ı . ı :99::.:7.,ç.~~;(\:ı 
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KLAMEN ŞERE MEZIN 

Berlıevka" 6iavth-i/POLATLI 

Di Şen~ Çanakkale daji gundCn KurmancCAnatolya Na vi n pir meri ketine 
şer G li ser vana ji gelek klaın hatine strandin. BirCz Curuki ji ji va klamana 
çend hebji me ra şandine. Em wanaji xwendevanCn xwe ra diweşinin. 

Mewlut Bı ra 

Çlja gemı deşt nelıiştin 

Banm b:ıri,çiya şuştin 

Vrilngilize va Ingilize 

Telıtil balı ir geri ser denizi! 
Leşkere Osman/i not/e pezi bi! şivane 

Dijmin seri şev& tabw·ek xwe didize 

Va qurşuna devi xete 

Jorda teyebi !ıeybeıe 

/{ali a.şannarİm aşan 

Na/i na/e va ne.nvaşen 

Ez biraye xwe digerim 

Go rakh·in ne.nvaşxana Haydarpaşa 
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Klama Osl Hemdlne 

Here /awo here lawo 

Sime/zeripi badaya 

He/ep Musul giş tevdayo 

Qumandane ser panzda yo 

Çarixe lingi te qutayo 

Kinc li kati! te nemaya 

I-lere lo Osi! Hemdini! 
Devi birini!, ti!ye xwine 

Ya re kor bi metirsine 

Dayike pir durnzexine 

Genn hat i germa lıavine 

fVelat tı?ye bfne xwine 

Xadey mamosıen razi be 

Ruy xorıa dayin zimani martine 

Lo biraya lo biraya 

Çiya Baxdade ten e mayo 

Bi xwe goti,xıve giriyayo. 

Memelaf POLATLI 
10/5/1948 
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HAYAT 

Yaşanı Anadoluda 

uzun yıllar 

kıl çadırlarda sürdü 

gece bir 

hırsız bindi 

insanlar 
gün yirmi dört saat 
can nöbetindeydiler 

toprak 

bir ölünün d udakları gibi 

kuru ve çorak 

bozkır 

kiriş boyun lu 

çeneleri değirmen taşı 

burunları sürekli havada 

leş sevdalısı sırtlanların çiftliği idi. 

Haçlılardan buyana 

insan sesinin yankılanmadığı 

çocukların aynaşmadığı toprak 

ve Lokanien harabeleri 

alın teri ile 

dile geldi. 

kutsal güneşin şerefine 

ateşler yakıldı 

ve dağlarda 

sürüleri n çan senfonileri 

ve çobanların kavallarından haykıran 

Qamışe Qul ve Heme Muske 

havaları yankılandı. 

bozkır caniandı 

bozkır şenlendi 

kuru toprak 

bir kuru ekmeğe çalışan 

nasırlı elierin teri 

ve sarı öküzün güçüyle 

başak okyanusuna dönüştü 

saçlarını ateş alevlerinin dalgaları gibi ören 

kürt kızları 

taze elleriyle 
kürt halısına 

geçmişin hikayelerine uzanan 
güneşi, ateşi 

ve yaşam ağacını dokudular. 

Aşiretler 

ağasıyla 

çobanıyla 

kızıyla 

kısrağıyla 

geliniyle 

ve kürt evinin öncüsü kadınıyla 

bu topraklarda dünyayı tanımak 

bu topraklarda ölmek 

v~ birdaha yollara düşmernek için 

kutsal ne varsa 

adına yemin ederler. 

FERiDUN 

TOPRAGIN SÜRGÜNÜ 
K ii/ edilir uzakta bir orman 

Gaz odasında daha çocuk ağaçlar 
Sürü sürü yanar 

Çıtır çıtır ağlarlar duyan m 
Kurtçuğım iniltisi 
Sincap yüreğindeki patlama 

Göz ye şi li yaprak yumulurken 
Düşen yaş tıpu·tısı 

Kanmya yumurtasında pişen ağıt 

Yanı k ya m k duman dwnan gelir 

Duyarını 

Toprağm yüzü soyulu 
Yüzii/ür torwıumun saç derisi 

!sınır be;vaz adam 
Akar ye1yüzii başka yerlere 

Balıçeme bir gül ağacı diko·im 

Çölü tutar mı? 
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HELBEST 

KEÇA DELAL 

DERGÜŞ 
Şev nivC şcvC 

Re dur çi ya bil i nd in. 
Her der mij Cı dürnan 
Tu hCv'iya bCkes neke 
EvinCn xwe biyan 

Havin biqerimin 

Bicenıidinji zivistan 

Bihara werc 

Dil di sa xembar Cı rCvi ye 

BarC jiyanC di mil da 
Digerine. 

W ek kere k ku ye 
Geh Ii hcpsa Diyarbckre 
Paş deriyCn hcsin 
Girti ye. 

Geh bo mafCn miravali 
Ji mirinC re Bcrfa bi hele 

Ji bilindiya çi ya de 
Ava bi herike çcınan 
Bej n bidin 

Bi roji ye. 

Dil o tu çi dixwazi? 
Ma tu nizani? 

KlilllkCn Newroza 
Bes ku hevl bibiriqin 
Dijitarifiye 
\Vek stCrkCn şevCn payiza. 

ŞER 0 RUVI 

Her dergfişek li qlrin 

TC dinC 
Ha w ar G banga x wc 
Sırana azadiyC. 

Me kare xwc kir, da cm h erin sere çi ya 
Min şCrck şin ma zin, d it di n av devi ya 
HawirdorC wi şCri, wCran blı büji ruviya 
Pa la xwa da b Cı zinareki, difıkiri li sCwiya 

Min kir qirin il ha w ar, şCr ji min rabüne yar 
Got min tuji wera, bikeva nav va ruviya 
Em heınlı bi hcvdu ra, herin nCçira koviya 
Min got wa şCrC jir, hem paşa tu yi m ir 

Heviya minji te heye, tu ncbC siltaneki pir 
\Va ruviyC xapoker, dora tc girtiyc scranscr 
\VC te bixin çalakC, be şop lı nayCn ser 
Te poşman bibC,ji wC ncçira te girüye 

Ş Cr ki re lıawar, got min tiji w are bin bar 
RoviyC xapoker,ji min ra dostİn nabin neyar 
N eç ira ez bi kim, wC hertim here ser 
Ji tc bawer nakim, ew dost inji min ra nabin ney ar 

P -co·; s·· Ollloe/'t.~~.yuıora~r (Kurdckl urıye) 
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TARIHTEN 
1962-1 963 yıllarında bir grup K lin aydııııııca çıkarılan Dicle -Fırat 

dergisinin 7. ve 8. (1963) sayısında Nuri Nursöz- Cilıanbeyli (Büyük bir 

ihtimalle takma bir isim) diye yazılmış aşağıdaki okuyucu mektubunu, bölge 

insanının son otuz yılda geldiği yeri, gösterdiği sosyal, toplumsal ve siyasi 

gelişmeyi yalın bir biçimde gözler önüne serdiği için tekrar aynen yayın

lamakta yarar görüyoruz. Kim bilir belki de bu kişi tekrar ortaya çıkar ve 

bizlereotuzyıl önceki Nuri Nursöz ile otuz yıl sonraki Nuri Nursöz'ü anlatır. 

GÖRDÜKLERİM 
Mensup olduğumuz RÜŞVAN aşircti iki 

asır evvel Urfanın güneyindeki Barri 

çölünden göç ederek Konyanın kuzeyinc, 

Ankaranın güneyine, Kırşehirin batısına, 

Afyonunuzak doğusona ve İç Anadolunun 

en zengin göbeğine yerlcşmişlcrdir. Teşkil 
ettikleri ilçeler sıra ile, Cihanbeyli, Bala, 
Haymana, Yunak, Aksaray, Polatlının bir 

kısmı, Akşehirin bir kısmı ve kasabalar 
nalıiyeler. Köyler tahminen 400-500 nüfus

ludur. Bütün köyleri çok zengindir her evin 
önünde bir traktör vardır. 

Bu aşİretirniz komşu bulunduklan Türk 
aşiretleriyle çok iyi bağdaşırlar, birbirle

riyle iyi geçinip birbirlerine kız verirler ve 
bize siz Kürt değilsiniz esas Kurtler şarkta

dırlar ve onlar vahşi, yabani, canidider diye 
bize tanıtırlar ve ben de Kürt olmam hesa

biyle buna çok üzülürdüm. Ben I 2 yaşından 
bu yana kitap, mecmua, gazete, ronıaıı ve 

bilhassa tarihi romanlan çok okurum. Oku
duğum ve mütalaa ettiğim kitaplada kendi

min de mensup olduğum Kürt aşiretinin 

müslümanların en asil kabilesine mensup 

olduklarını kabul ettim. Ennilıayct Allahın 

bana balışettiği bir lütufla dileğim yerine 

geldi: Askerliğimde şark tarafına düştüm ve 

bu vesile ile Kürtleri daha yakinen tanımış 

oldum. Ben 1958 de Erzurum ile Kars ara

sındaki Sarıkamış ilçesine ve nıuhabere 

taburuna dühül enim. Tanımanıla edindi

ğinı intibalar, sıra ile en başta mukaddes 

dinimiz o!Jn islaıniyete bağlılıkları belki 
ilkokula gitmemiş okur yazarı yok amma 

bütün dini bilgilere malik, sonra cesur, 

cömert garip dostudurlar. Yalan söylemezl
er, naınuslu, yiğit sözüne sadıktırlar. Bir gün 
ınuhabcre merkezinde oturuyornın yanını

da çeşitli ci haz operatörleri 7 kişi var. Bun
lardan birisi Erzurumlu, diğerleri ben de 

dahil olmak üzere hepsi garplı. Bir ara o 
Erzurumlu çocukla İzmirli birçocuk sebep

siz münakaşa ettiler. İzmirli Er.wrumluya 
"Va/ışi Kürt" dedi. Hepsi de benden çekinir 

yalnız benim Kürt olduğumu bilmiyorlar. 
Ben içimden eğer Erzurumlu cevap ver

mezse ben iyi bir cevap veririm, neyse 
baktım Erzurumltı "Uian İzmirli" dedi 

''bana Kiirt dedin evet ben Kürdiim aslım 

neslim belli sen nesi11ki sen Tiirk değilsin 

olsaydm ay1cıhk etme::::din '', daha başka 

şeylerde söylerdi ... Baktım İzmirli s top etti. 

Hiç cevap vermedi. Erzurum! u çocuk orta 

okulu bitirnıiş, Kürtçe lisanından bihaber, 

hiç Kürtçe bilmiyor. Bir gün buna sordum 
''arkadaş" dedim. Bildiğim ve duyduğuma 

göre bu şark tarafı hep Kürtnıüş. Niye sen 

Erzurumlusun hiç Kürtçe bilmiyorsun?" o 
da "Nuri" dedi "as/muz Kiirtdiiryalmz biz 

şehirde doğup hiiyiidiiğiimiiz içi11 ana lisa
nmuzı kaybetmişiz." Ve en nihayet bunlar 

rnulıabcrc merkezinde Kürtlük Türklük 

münakaşasını yapadarken ve sanki kötü bir 

damga imiş gibi bu Erzurumlu çocuğa Kürt 

deyip dururlarken eliıne günlük bir gazete 
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geçti. Gazetenin ön sayfasında iri yazıtarla 
bu gün Erzurum' da yurdumuzun hiç bir 
tarafında göıiilmemiş Kıbrıs için muhteşem 
bir miting yapılacak. Okudum, sonra dışarı 

çıktım. Bir de baktım ki şehirlerden, ilçeler
den, köylerden, gelen geçen bütün kam
yonların, traktörterin üzerinde; "Kıbrıs 

Tiirktıb; Kıbrıs bizimdil: " yazılı yazılar. 

Pek çok sevindim. Allah bizi islah etsin, 
çünkü bütün şark tarafı Kıbrıs için can atsın 
ve ezelden beri cesurluklarıyla Osmanlı İm
paratorluğunun hudut kurtları olsun ve 
kendi kemikleriyle kaleler yapsın, Çaldıran 
savaşının çemberi ni yarsın ve daima şimdi
ye kadar Türk ordusunun ön saflarını teşkil 
etsin ve birinci Cihan Harbinde, kendi 
şehirlerini kendileri kurtararak şehirlerine 
gazi ünvanını kazandırsın ve sonra da hiç 
bir emir almadan kendileri koşarak anane
lerini bırakarak batılaşmak isliyen garp 
tarafını da kurtarsın ve bütün bunlara karşı 
bir zat gazetesinin ön sahifesinde iri harf
lerle, Kürt tarihi diyeceği yerde "Kürtlük 
damgası" diye yazıyor. Başkası da yazdığı 
sütununda yazıda bir Arap sözüne göre 
dünyada üç musibet vardır; "fare, çekirge, 
Kürt" diyor. Ve Hayat mecmuası da Kürtler 
devlerden meydana gelmiş diye yazıyor. 
Koca bir scnatör; "Kürtler bizim diişmam
mızdır" diyor. Neden, neden böyle oluyor 
anlıyanıadım. Başka birşey di yemem yalnız 
derimki, bu rnemlcketi ve güzel yurdu par
çalamak İstiyenleri Allah kalıretsin. Amin ... 

~'\0n:..;\0.t\l'ÖZ 

Cihanbeyli 

Not: Yukandaki yazıDicle-Firat Gazetesi, 
No:7 (4 nisan 1963), s.B ve No: B (14 mayis 
1963), s.B-den alınmıştır. 
Dicle·Fırat Gazetesi hakkında daha fazla bilgi 
için: bak: Dicfe·Firal, no:t-8 (1962· 1 963), (tıpkı 
basım) APECYayınları, 1997, Stockholm 
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ÇOCUK 
Yurdumuz_bizeyurt olmalı 

Sevdam ız bize yol 

Yola yoldaş ol çocuk 

Konuşurken susar Olma 
Sevinirken küser olma 

Yere baş mı eğine 
Başını dik tut çocuk! 

Gü/ki ısmsin dünya 
Gü/ki gülümsesin 
Bağdaıto asılan Leyla 
Üşiiyüp don an Tan ya 

Gözündeki ateşle 
Umutla doğan güne 
U1nıidunu' kat çocuk 
öZiürliiğün yDliina 
İlk adımı at çocuk 

Yün'i ırnıiık ırmak 
Yürüfıratfırat 

Özgürlüğün denizine 
Sevda sevda ak çocuk 

Gün gdir renkleri bu bay1;ağm 

Özgür oluriilkenıde 
Kaldır elini göğe 
Özgürlüğün alıdmı 
Bu şafakta iç çocuk. www.a
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ÇEND LiSTIKEN XORTANi (2) 

Di hSjmara blmebfinC açaranda min qala du listikCn xortani, GezC GezC ı1 

Kevirke Germo kiribü. Niha dixwazim qala llstika Ka w (Kab) Cı Bene Qut 

bi kim. 

Sinavkirina 
skinandina 

Bl KAW LlSTlN 
tıx 

Ka w hcstiyCn ji çokCn pCz in. Bere, ligundan xortan bi kawan diltstin. Her xorteki tUrc 

xweyi ka w an hebCı. Li gora daniştinC ka w tCn bi navkirinC. \V eki; ~·;ek iJ çfk, wx ü pl~'!tek. 

Ji kawCn çokC heranan deq çe di bin. Meri dikare bibC deq rnlrC kawa ye an şahC 

kawlistinC ye. Cur bi cur kawltstin hene. Bi kawan llstin li her dere ne mina hev in. 

Varyanten wC,çinCn wC pir in. 

1-Kaw ji cizgiye derxistin 
Du an zCde kes dikari n bilizin. Herkes bi sere xwe ye. Bo destpCkirina listikC deq tC 

avCtin. DeqC kC siftc li şek danişt ew dest pC dike (ı xwedan avans e. Va listika li derva tC 

listin. Çiziyek (Daire) tC kişand in. Her listikvanek yek an jl ji ye kC jl zCdctir ka w an di kin 

navberC. \V ana di nav çiziye da rCz di kin. PaşC çend gav ji durva daji nişangehC da (qele)bi 

deqan berdidin kawan. Huneriya ve listikC ew e ku meriv bi deqC li kawan xc Q bi carekC ra 

wana yek bi yckji çiziyC derxeder. KC kmvck bi wi awayiji çiziye derxist ew dibe male wi 

Q heqC wi cardin herdane heye. KingC wi nikani kawan derxe,hingC nova dihere Iistik 

vanCn din. 

Ka w ji çiziye derxistin 
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2- Şek Cı çik 
Şek ı1 çlkji bi kawan tC listin. M eri dikare di m alan daji billze. D isa du an zCde kes dikari n 

billzin. Bona destpckiıine deq te avelin. Herkes qasi hevudu (yek,du,an zede kaw) kawan 

didin navberC. YC ku dest pC bike,van kawana giştkan dike destC xwe G bi hevra diavC erde. 
KawCn ku şek (i çi k daniştl, di bin ınal e wL King e ku tu ka w şek U çi k danenişin, wCngC nova 
dcrbazi list'ikvanC din dibe. 

BENEQUT 
BenC qut Iisıika lawane G li mehCn ı··.·.;;;:;;;.::z:..:!i~;::; 

biharC tC listin. Ji bo vC listikC lazimc 
du hel (grup) Jıebin. Her helek dikare 

ji 4-5 anji hin zede kesan peyda bibe. 

Ji her du helan yek dikeve ga,heJa 

mayi bi avans c (avantaj e). Bo vC her 
du hel kes dikin. Hela ku bi serxisti 

dibe M la bi avans e, ya din dikeve ga. 

Hela ku bikeve ga, ji xenci yek 

listikvaneki,yCn din bi pe dadiwcs

tin,seıiyCn xwe piçck beıjC xarkiri ~~~=~~~~==========:=::J 
didin hev O desten xwe diav~n ser mi!Cn herdu (binCre wCnC jor). ListikvanCkji hCla ku ketiyt? 
ga dibe parCzkarC heva!Cn xwe. Ew bi beneki quti (kin) qasi 2 metro,bi heva!Cn xwe va 

girCdayiye U di dora wan ra çerx dibe. Vezifa parCzkar ew e, ku nehCJe JistikvanCn hCia din 
(xasim) firsendC bibinin U hilkişin an bazdin serheva!Cn w i yCdi ga da. He!a ku ne di gadaye,ji 
her ali da hewl di de ku bazdin ser yCn di ga da,li wan si w ar bibin. E ger parCıkar bikane,di dema 
ku yckji listikvanCki xasim bixwaze li hevalen wi ne,beri !Cniştina wi,hin ku lingen wi li erdC 
ne,diste xwe pC wi bike,wC çaxC hCia xasim listike wenda dike U ve care ew dikeve ga. Listik 
wekina heta ku di! C listİkvanan dixwaze dom di kc. 

TIŞTONEK 3. Seri ar, boçik dar. 

1. Sindiva mine saleke, avet bini çaleke. 4. Bini xwe gole, seri xwe gule. 
2. Elbek ıııast, li pile rast. 5. Min kuta zinarek, deng çU hezarek. 
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Kırşehirde bir ağalar köyü 

TABURA 

Ki
rşehir'in köylerinden bahsederken 

dikkat etmişseniz Taburoğlundan 

doğduğuın köy) değilde, diğer 

köyleri anlattım. Sebebi basit. Ağa köyü: 
tabiki biraz ayrıcalıklı olacak. Ben de bizim 

redaksiyanda teksayılının. Ağaköyünü tem
sil ettiğimden, tadını çıkara çıkara, kabara
rak gezerim. İnanınıyorsanız Birneblın dör
düncü sayıyı açıp bakın. Redaksiyonun 
fotoğrafını toplu halde göreceksiniz. Ben 

yokum! Peki niye? Bu konuda çeşitli tartış
malarımız oldu. Ben, "A1ademki fotoğraf 
yaymlayacağrz, o zaman diğer gazetelerdeki 

medya leçgerleri gibi, beyaz bir gömlek, 
kollanm göğsiimde çaprazlama bağlr, 

kafiını dik çekilmiş birfotoğrafis/eri m" diye 
direıtim. Arkadaşlar, şaşkınlıklannı Orhan 
Vcli'nin: 

Cep delik cepken delik 
Yen delik kaftan delik 
Don delik milltan delik 

Kel•gir misin be kardeşlik? 
Mısraılanyla beni bir güzel tarif ettikten 

sonra, nıanzarayı bozmarnam için aralarına 
bile almayarak, dunıımımuzu resmettiler. 
Kendimi kurtanmık için. "Hiç olmazsa bu 

fotoğrafı Bul kazan şeklinde sunalım" 

dedim. Beni fotoğrafta bulana mikseryerine 
biz de üçbuçuk yayık dağıtırız. Böyle bir 
reklam sayesinde Iç Anadolunun en ücra 
köşesindeki okuyucumuza da ulaşmış olu
ruz. Bu öneri m de kabul gönnedi. "Buçukta 
ne oluyor muş?" diye a7 ... 1.rladılar. 

Buçuğun, kuzu dcrisinden yapılacak 

yayı k olduğunu bir türlü kabul ettiremcdinı. 
Bazen, kendi kendime soruyorum. Acaba 
yanlış mı yapıyorum(?) diye. 

Gelelim Taburoğluna, konu uzun oldu
ğundan, seri halinde yazmaya karar verdim. 
Sabırsızlık yok. Kopya çekmek yasak! Sonu
na kadar okuyana, bir tam yayı k benden. 

Kırşehirin merkeze bağlı kürt köylerinin 
bulunduğu arazi düzlüktür. Bir tek bizim 
köy, sırtını bir tepeye dayamış yapıların arka 
kısmı yamaca gömülü olduğundan, cvler 
itoturuşundadır. 

Geç im kaynağımız "hırsızlığın" yanında, 
tarım ve hayvancılıkla uğraşanımız, ço
banlık için Konyaya, Haymana ya, Polatlı ya 
gurbete gidcnimiz de var. 

Ben, HacıyC ÇCrC ile Haymanada çoban
lık yapıyoruz. Bozkırdayız, gözalabildiğince 

düzlük bir arazi. 
Bozlukla göğün birleştiği yerde halil' 

mavimsi bir-iki dağ yavnısunun görünümü 
dışında: geceleri o beni büyülcyen, elimi 
uzatsam tutabi leeeğim kadar yakınınıda olan 
gökyüzü de olmasa! Bu, tarif.'iizdüzlüktc yok 
olup gideceğiz. 

Azığımızı getirenierin dışında Allahın 

kuluna rastlamanı ız imkansız. Aylardır, Ha
cıyla sohbet ede-cde konuşacak pek bir mev
,zuımız kalmadığından, ikindi sıcağında, ki 
kavurucu bir sıcak. Keçclcrden yaptığımız 
gölgeliktc pincklerken: itlerin saldınnasıyla 
doğnılduğumda, Hamki Mira'nun cılız be
deni bozkır güneşinde dahada incclmiş, 

itlere karşı kendini savunmaya uğraşnıakta. 
İtlerin elinden kuı1arıp, ikiz sohbetİnıize 

davet ettim. Böyle bir yenilik arayıpta bula
madığımız bir fırsatı. Mutlu etti bizi." Al
lah'ta onu etsin" diye içimden duaya 
durdum. 
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Hacı, en yaşlıınız olduğundan, hoş·bcştcn 

kendini sorumlu tutup: bana çay yapma 

görevini verdi ... çaylanmızı yudumlarkcn, 

Hacı, "Hayırlısıyla geliş sebebin nedir 

Hamo?" diyesorduğunda. Haıno, "Hırsızlık 

yaptım. Başıın belada, beni arıyorlar." deyip 

boynun u kırdı. 
Böylesi bir durum memlekette olsa, 

nomıal karşı\ardık. Koyunun en güzelini 

çalmayanı pek adamdan saymazlar bizim 

oralarda. Taburoğlunda ağasından·çobanına 

kadar herkesin ilk be!ledigi yaşanı şekli. 

Lakin yad e!lerdeyiz. 

"Böyle işlerinde bir adabı var, değil mi? 

Hem yabancımeınlckettesin! Madem, çala· 

caksın, izini belli etmek neyin nesi? Bırc 

beccriksiz! Peki durum anlaşıldığında bize 

gelmen doğru mu? Alt tarafı bizde, bir kaç 

parça kaburga, bir kaç but vs. için ıaaa 

buralara gelınişiz. Bu yaptığın iş mi yani?'' 

gibilerden azar-nasihat karışımı bir çıkış 

yapan Hacı: tao;;dik beklercesine, başını bana 

çevirip pörtlek gözlerini dikti üzerime. 

Cevap beklemekte .. ! 
Benden yaşlı olduğundan, karar hakkı 

onda olmak şartı ile. Bende fikri mi söyledim. 

"Tabiki seni saklayacağız." dedim. 

Hacının pörtlek gözleri kızardı, (Gözleri 

yere düşüp parçalanacak, bütün cihanı ve 

benide kana boğacaklarından ödüın patladı.) 

sapasını koyunun birine denkleyip şiddetle 
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fırlattıktan sonra. Hiçbir şey demeden, 

kendiside sapanın peşinden gitti ... 

Hamo, ile yaşıt ve arkadaşızda, böyle çok 

bela atlatığımızdan, "İş olacağına varır." 

dedim. 
"Saklanırsın belli bir süre. Davar it lerine 

zaten fazla un gönderiyorlar, sanada bir öğün 

yol çıkar." Ham o suçlu suçlu, yaptığım şaka· 

ya pek aldırmadan kara, kara düşünmekte ... 

Biz sürüyle araziye çıktığıınızda, o otlu
ğun içinde saklanıp gecenin olmasını bek

leyerek bir kaç gün geçirdik. 

Köyden, uzak yaşadığımızdan, azığımızı 

haftada bir getiriyorlar. Yarın azık günü 

otluğun arasında saklanmak imkanı yok. 

Hamo da bunu bildiğinden çok huzursuz. 

Hacı, hacetini gönnck için dereye indiğinden 

yalnız kaldığımızda, acıklı bir ses tonu ile 

(Sıkıştığında hep yapar bunu. Yal bekleyen 

eniklcrin bakışına benzer birde bakış 

cdinirki insanın yüreğinin yağı erir.) ''Bu 

gece kaçıyonım. Yalnız başıma yolu çıkara

nıam. Beraber çok zorluklar atlattık. Sen, 

yolu da bilirsin, bizi sağ·selaınet köye de 

yetiştirirsin ne oluryalnızgönderme beni. Bu 

son İsteğim gel beraber gidelim .. !" deyip, 

benide kaçmaya razı etti. 

Kaçmaya diyorum. Çünki Hacı bana 

kesin izin vemıez. Bunu bildiğiınden, Hamo 

hırsızlığından dolayı, ben de Hacının şer· 

rinden, kaçmaya karar verdik. 

Sabaha karşı, Hacıyı uyandırmadan ses· 

sizce uzaklaşmaya çabalarkcn meret itlerin 

gürültüsü ortalığı birbirine kattı. Biz bütün 

ğücümüzü bacaklarıınıza verip tüyerken, 

Hacı ürkmiiş davarlara çiğncnmerneye çalı· 

şarak, pcşimizden bağınyordu. "U lan it oğlu 
it kendin gidiyon bari Aboyu (benim adını) 

bırak'" 

Peşiınizdcn gelme imkanıda olmadığın

dan, bildiği ktiftirleri önce Hamoya, geri 

dönnıeycceğimi anlarlığında da ikimize sa

vuruyordu ... 

Bütün gün yürüdük, bozkın n sı cağı, açlık, 

en beteride susuzluk perişan etti bizi. Yatsı 

vakti, yolumuzun sol yanında bir köy oldu-
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ğu nu cılız ışıklardan anladığımızda, çektiği
mizzorluklan unutuverdik. 

Karşılaştığımız ilk karaltıdan köy odasını 
sorup, hemen oraya yöneldik. Köy odasının 
ışığı yanıyordu. 

Birazdan, etrafında oturacağıınız sofra
nın hayaliyle daldık odaya ... 

Cemaat, koyu bir sohbetteydi heral?! 
Bizim içeri girnıemizle sohbet kesildi. Göz

lerbize çevrili, bütün bakışlarda tek soru. 

"Kim bu pejmurdeler?" 
Biz kapının önünde kalakaldık. Onların 

şaşkın bakışlanndan rahatsızlığımızı gizle
yecek, en gizemli sözcüğü seçerek. 

"SelamU aleyküm." dedik. 
Cemaat, hep bir ağızdan: 
"Aleyküme selam." dedikten sonra, 

zerimize dikili gözler, bizimkileride peşine 

takarak, baş köşede oturan, çatık gür kaşlı, 

sert bir suranan aşağı sarkınış mısır sakallı 
bir karaltıda durdu. 

Mısır sakallı, odanın yönetimini devral
dığını ilan edercesine insanı ürküten, kor
kunç (Askeri cunta ilanında radyolardan 

duyduğumuz gibi.) bir ses duvarlardan 

sekiyip ku!aklanmızda çın !adı. 

"Necisiniz? Nerelisiniz? Nereye gidiyor-
sunuz? 

"Taburoğlu köyünden iz." 

"Ağanın köyünden mi?" 
Hamonun neşesi yerine gelmişti. Hiçbir 

faydasını görmediğimiz ağanın ünü taa 
buralara kadar gelmiş! Bizi, bu yadellerde 

koruyacak. Belkide rahat yataklarda, bir 

gecelik deliksiz bir uyku uyumamızı 

sağlayacaktı. (Benim keçede yata yata, 

böğürlerim keçelenmişti. Hamo çalıp

çırpmaktan uzanmaya bile vakit bulamamıştı 

zavallı.) Böyle bir ağa ya sahip çıkılınazda ne 

yapılırdı? Hamo, "Hee, hemde ağanın 

yiğenleriyiz .. " dedi sesi çok gururluydu. Ne 

yalan s6yleyeyim, benden erken davranma
sa, belki ben ağaya daha yakın olduğumuzu 

söleyip bir güzel övecektim ağamızı. Ne 
çareki haıno bu fırsatı elimden almış, naçar 
bırakını ştı. 

Ben buna hayıflanırken sakallının sesi 
oda yı birkez daha çınlattı. 

''İşte şimdi yak tl m sizi." 

"' , ............................ . 
Biz hiç bir şey anlanıadan, nekadarda 

şakacı bir adam! Demeki bu ran ın ağa kısmısı 
böyle şakacı, cana yakın. cğlcnmeyi seven 
kişiler. Bu sakallıda, bizinıle eğlenmek isti
yor zannedip bir şey demeden, sadece 
sırıttık. 

"Bağlayın ş un lan." 
, .......................... ??? 
İşin şaka olmadığını, ayaklannıız bağla

nırken anladık. Kırkılacak koyun gibi yere 

yatırdılar. 

Şaşkınlık korkuya dönüşüp, iple birlikte 

yayıldı bedenime, tir-tir, titremekteyim. Ya
pacak birşeyde yok, bekliyoruz .. ? 

Cemaat de durumu anlamış degil. Her 

kafadan bir ses: 

"Sana yakışır mı?" 
"Bize sığınmış bu zavallılardan ne 

istemektesin?" 
"Sebepsiz nasıl yaparsın bunu? Kocaman 

bir ağasın !" 
Mısır sakallı tekrar gürledi. 
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··Hiçte sebepsiz değil yaptığım! Anlata

yımda dinleyin. bunların bunu hak edip 

etmediklerine siz karar verin." 

İhtiyar başladı anlatmaya. Ellerimiz 

arkadan bağlı yatırdıklarından. Ben tek 

kulağımın üzeride tck kulakla yarını, H ama, 

ağız üstü yatınldığından, caınaat, zaten 

oturduğundan, çift kulakla tüm olarak, dinle

ıneye geçtik. 

"Vaktin birinde, sürülcrinıc yenilerini kat

mak için, Kır~ehir'in köyleriı1L~ gittim. Bun

ların koyunlan çok nıeşhurdur. Zaten koyun

dan başka hiç bir şeyden de anlamazlar. 

Uzak bir menıleket olduğundan, develerle 

gitıniştiın. O köy senin bu köy benim 

dolaşırken: bir gün uyandığıında maya (dişi 

deve)larınıın bağladığım yerde olmadığını 

gördüm. Ara :\U:ıh ara yok. Artık koyunu 

falan unuttum. 

Nereye kayboldu bu cüsibet yaratıklar? 

Koyun alınaktan vaz geçip, köy-köy, maya

Ian aramaktayım. 

Yok Allahıın, yok! Aramaktan canım 

çıktı. Çaresiz, vardığıın köyün biıinde, bir at 

almak zonında kaldım. Pazarlık yaparak 

koyun yerine soylu bir at beğenip aldım. Atın 

sahabı, böyle ani kayıplarda ınurlaka Ta

buroğlundan sonnam ı salık verdi. Ağa, lafını 

duyduğumda bütün vucudumu bir haz kap

ladı: sanki onsekizinde bir dilberi koynunıa 

almışını gibi ağzıın sulanmakıa. Nede olsa 

bende ağayıın. Ağa, ağa ile nasıl olsa anlaş ır 

deyip, tuttum Taburoğlunun yolunu. Tabur

oğlu, bizim bura ilc kar~ılaştırılmayacak 

kadar güzel bir köy. Sınını dayadığı dağın 

şeklinde üzüm asımısı misali cvler aşağı, 

aşağı sarkarak gözü dinlendiren kalabalık 

78 lıônebüıı5, Bihar/Havin 1998 

yapıların bitiminde, cnvayi çeşit ağaçlarla 

bezenmiş bir havlunun içinde sadece doğu 

yanıacı görünen: insanın iliklerine işieyecek 

güzelliktc bir konak. 

Hiç düşünmeye gerek görmeden, Tabur

oğlunun (ağanın adı) burada oturduğuna 

karar verip konağa yöneldim. 

Konağı bekleyen itlcri, ağanın kendi it leri 

(adamları) "Hooşt"layarak, beni ağanın bu

lunduğu salona buyur ettiler. 

içeri girdiğimde, ağa, köşede otumakta, 

zcbani kılıklı biride ocakta mezelik et 

kızartmakta, (Aklıma ilk gelen, zavallı ma

yalarımın eti mi? oldu.) o ateşi harlandır

dıkça ben ağadan çok bu adama takıldım. 

Öyle bir insanki, sadeec korku saçıyor 

ctraflndakilere. Ağadan çok, bu hcrifürküttü 

beni. 

Ben, zebaninin elindeki maşa gibi, tir-tir, 

ıitrcrken. Ağa, hal hatır sanıp. Kahve ikram 

ederken. sordu. 

"Hayırlısı ilc geliş scbcbiıı 0 " 
Develerimi aradığımı, kendiminde bir 

ağa olduğunu, ıaa Haymanadan geldiğimi, 

bir bir anlattım. Ellerini birbirine vurduğun

da, içeri giren adam ma: dcrhal kayıp develeri 

aramalarını enırettikten sonra. Bana döne

rek," Develer bulunduğunda, seni haber

dar ederim. O zamana kadar sende diğer 

köyleri do la şu deyip, beni uğurladı. 

Bunların oraya yakın bir türkmen köyü 

var. Adı Beşler köyüydü ellam, geçmiş gün 

pek iyi hatırlanııyonım, herneyse. Atınıa 

atlayıp o köye yöneldim. İki köyün arasında, 

üç ayak dedikleri, kervansaray olsa gerek, 

tarihi bir yapıya ait çeşnıede hem soluklanı

rıın, hemde atımı sulaıım diye ınola verdim. 
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Harika bir çeşme! Hayvan su içerken, bende 

eski binanın kalıntılarına dalınış, Selcuklar 

mı, Memlükler mi yaptılar bu binayı? Ker
vanlar geçerken kaç zavallı, devesi ilc birlikte 

canını kaybetti? Kaç kişi susuzluğunu din

ctirdi bu buz gibi suda0 Diye hayal kum1ak
tayken, üç kişi belirdi. Geçmiş ile ilgili hayal 

kurduğunıdan, birden bu adamlan gönnenı 

ürküttü beni. İç güdüsüyle, kaçmak için he

men atı ma atladıın. 

Benim bu telaşlı halimi anlarnış olacak
larki, peşimden seslendiler. "I-leınşerim tü
tünün var mı?"' 

Böyle durumda tütünün kıymetiınİ olur! 
Atıının yönünü onlara çevirdim. Yanlarına 

yaklaştığıında ağanın konağındaki zebani 
kılıklı da aralarında degilmi! Korkudan elim 

ayağı ma dolandı. Tabakayı bir türlü bulamı
yorum. Ben aramakla meşgulkcn, ensemdc 

şakıyan şiddetli bir acıyla beraber yellencrek 
attan devıildinı. Sapalar peş-peşe sırtımda 

palarken demekki kastarım gcvşeıniş, her 
sapaya yellenerek karşılık verdim. Allahtan 

atın dizginlcrini bırakını yorum. Ölüm korku
su samıış bedenimi! Kurtulma uınudum, bu 
gemiere bağlı. Onlar vurdukça ellcrim kilit

lenmiş bıraknııyor. At ürknıüş beni sürükle
mckte. Ben yarı baygın durumdayım, bayı

lanııyorumda öldürürler diye. 

Böylece, onlar ne kadarvurdu lar? At beni 
ne kadar sürükledi? Bilmiyorum. Nihayet at 

çekip kurtardı 

Onlarda hem sopa sallanıaktan, hemde 
atın peşinden koşmaktan yorulduklarından 

olsa gerek ki durdular. Ata binecek takatİnı 

olmadığından, gemleri beliıne dolayıp ağız 

tadıylabayılmışım ... 

Ayıldığıında, türkmen köyündcydiın. 

Beni un çuvalı gibi atın sırtına bindirdiler. 

Gemleri eli me verip (l~ıburoğlunun, hışnıına 

uğramamak için olsa gerek.) Kötü abanın 

(Guriya)yoluna saldılar... 

Kan, reva n içinde vardım köye. Allah razı 

olsun, adamlar yaralarıma merhem sürüp 

sardılar. 

Karnıını doyunıp çay ikramından sonra 
istirahatını için yatak serdiler. 

Dcvrisi gün, kısaca kayıp develeri unut

rnam gerektiğini nasihat edip: yol um u birda
ha Taburoğluna uğramayacağı yöne çevirip 

yolcu ettiler. 
Bende herşeyi unuttum. Koyunları, 

develeri de, ama çektiğim acıları bedeninı
den çok beyni md e taşıyarak bu güne geldim. 

Şimdi söyleyin bunların etini limc-lime edip 

itlcre yedirsenı, haksız mıyım?" 
Cenıaat, hep bir ağızdan ağalarına hak 

verdiler. Beni bir titreme aldı, zangır-zangır 

titriyorum. Bu lıerifın gözünü kan bürüınüş, 

elinden kurtarıp götürecek atıınızda yok. 
Başımıza gelecekleri, merakla ama büyük 

bir sabırla (Çünki her yeni saniye bizi bu 

sakallının şerrine götürecek.) zaman her 
dcrdin nıerhenıi belki bu herifın gaddar 

yüreğinede merhem olup yumuşatır unıu~ 

duyla bekliyoruz ... 
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GAWESTi 

Bcrtholt Brecht adı bana hep bizim "ara" 
kürtlerini çağnştınr. Gerçi kimleri ve neleri 
bizim oralara benzetıneyiz ki! Lapon şarkı
larındaki lololar, bir meksikaimm giysile
rindeki renkler bizi md ir. Paris-Teksas fıl

mindeki o bozkır sahnesi bizim orada çekil
medi mi? 

Brecht Finlandiyada kaçaktır. Kimile
rinin dediğine göre mecbur-i iskandadır. Ye 
de Gawcstiler gibi lıclalleşıneye dahi fırsat 

bulamamıştır. Ama onlar gibi inatçı, "Bir 
çi"i çakmaımş duvara, çeketini sadece 
sa11da/yeııin ii zerine birakmış." 

Gawestiler İç Anadoluya geldiklerinde 
her yer "gılllük-gülistanlık". Yerleşim için 
her şey elverişli. Ama onlar oralılar, buralı 
değiller ki. Birde el-aleme rezil olmak var. Sonra 
demesinlerki elin dağiısı geldi yerieşiverdi 

ovaya. O inat yüzünden evlerini taaa o dağ! ann 
yarnaçlanna kurdular. Kendilerini bir sı ğınmacı 
olarak gördüler, utandılar. Yedi kat yerin dibine 
girdiler. Onlar bunun için mi geldiler? Biraz 
dinlenip zaten yaliannadevam edecekler. 

Dağdan gelip de bağdakini mi kovuyorlardı? 
Bunu kendilerine yediremezdiler. Dosta 
düşmana inat bir ağaç bile dikmediler, kuru 
sağana muhtaç oldular! Ama komşuya da "tu·ki 
sağancı" demekten geri dunnadılar. Bizim 
omlardaçerçilerinadı ''tırlıisoğancı ''idi. 

Çerçiler sadece soğan değil, her şey, isteseler 
taş bile satarlardı. Çünkü bizimkiler buğday ve 
arpadan başka hiç birşey ekmezlerdi. Bu onlara 
yakışınazdı, ayıptı. Böyle işler başkalanna aitti, 
beylere ve mirlere değii!Çerçiler çocuklar 
tarafından köyün girişinde büyük bir törenle 
"Tu·ki soğanci, Tu-J..i sağane ı.'" diye karşılanırdı. 
Bu bir ayıplama ya da alay olmasa gerek ki, 
çerçiler hep gülümserdi. Getirdikleri mallar çok 
kısa zamanda tükenecek, "nasıkber" (tanıdık) 
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oldui;'ll evde en güzel yemekieric ağırlaııa

caklardı. Herkesin birtanıdığı vardı. Kirvelik gibi 
birşeydi bu. Bizim ''nasıkber'' de bircevizci idi. 
Ama yılda yalnız bir kez gelirdi, o da Ramazan 
ayında. Salıurda ceviz! i ekmeğin tadına doyum 
olmazdı. 

Nedendir bilinmez im ama da ''tırlı.i n er" der
lerdi. Köye yeni bir imam daha gelmiştir. İmam 
efendi köyünyaşlılanyladavetttedir. Yinekınalı 
bir koç kesilıniştir, "Tu·ki nJr" baş köşede 

otunnaktadır. Yemekten sonra gelsin demli çay
lar. Muhtar sözü ele almış: İmam efendinin, dün 
yolda eşe!;~ düzerken görüldüğünü belirtmiştir. 
Köy yinecemaatin kalıkahalanyla inler. Davette 
olmayanlar sohbetin hangi aşamada olduğunu 
anlamışlardır. İmam hala olayın şokundadır. 

Adamcağız hayatında böyle ikram, böyle ilgi 
görmemiştir. ''Ne oluyordu bunlara?'' Yalvararı 
yakaran gözlerle "Yapmayuı kü.rtler, gurbammz 
oluyum yapmaym!" İmam ertesi gün köyden 
kaçmıştır. 

Kırşehir Müftülüğü Taburanlara imanı 

yetiştiremezolmuş. Köyden birimam bulun lafı 
geldiği gibi geri dönmüş. "Tırki m!r ne güne 
dımıyor? Hem i de yiiz on hanelik köyde, .viiz on 
tane ağa vm: Ağamn ağaya hizmet ettiği hiç 
gön"ilmii.ş miidiir? ''Kalabilen imam ise yağ ve 
süt ile beslenmiş, ekineği aynlmış, bütün köyün 
zekatı biryıl önceden toplanmış. 

Öğretmen en resmi alanıdır. Evincuğranmaz, 
davetiere çağnlmaz. Karşılaşıldığında selam
lanır, hal-hatın sorulmaz. Yo!;,rurdu ve peyniri, 
birde tezeği hiç eksik edilmez. Onun diliyle 
konuşulan ayıplanır, yedi köye rezil edilir. 
Bilmem kimin oğlu İstanbuldan geldiğinde, 

ağzından "maalesef' diye bir laf kaçımııştır. 
Ettiğine pişman edilmiştir. Adamcağız hala 
"Valiahi ben Ma/e Seve dedim, maa/esf değil" 
deyip durur. 

İstanbullara kadar gittiler, deniz dahi gördüler. 

Ama komşu ilçeyc gitmek için bir arnbal an olmadı. 

Nasıl olsa "Tırki zoH zort'' vardı. Koskoca köy, 

komşu köyden gelirse gelir bir arabaya hep muhtaç 
olmuştur. Ama onlar bunu hiç "takmadılar". Nasıl 

olsa yann çekip gidecekler, ceketler sandal

yelerin üzerinde hala duruyor. 
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Dünü bugüne bağlıyan birkitab 

Öyküleriyle Halk Aniati Türküleri 

Yazar Mehmet Bayrak'ın 1996 yılında içinde kitapta bir araya getirilmiş. Sosyal 
yayınlanan bu kitabı kapsamlı bir ayaklanmainn halka ve halk sanatçılarına 

araştım1anın ürünü olup 680 sayfadan olu~ etkileri ustalıkla işlenmiştir. Okuyucu halk 

şuyor. Kitapta halk aniatı türkülerine, halk türkülerinin halkın yaşadığı zülmün şahidi 
önderleri üzerine söylenmiş türkülere, halk olduklarını, halkın başında geçenleri 

isyanlarını anlatan türkülcre, işçi şarkıla- türküleriyle tarihe yazdığım bütün yalnız-

rına, destaniara çağdaş halk romancıianna lı ğı ile görebilınektcdir. 
ve şairlerine geniş yer verilmiş. Halk Resmi 1~ırihin olguları, toplumsal olay-

şirlerinin, türkülrinin.,-,..--------------- ları çarpıtmasa, halk 

destanlarının ve ağıt

larının toplumsal etki-

MEHMET BAYRAK kültürünü dejenere 

t!lmesine ve halkın kül

leri irdelenmiş, türkü
lerin, öyküleri ve tür

külerin çıkış yöreleri 
özenle derlenmiş. Söz 

konusu edinilen eser-

ÖYKüLERİYLE 
tür değerlerini bir ara

ya getirerek cevap o
luşturmaya önemli bir 

katkıdır kitap. HALK ANLATI TÜRKüLERİ 
Ierin içeriği sanatsal 

dokusu geçmişteki ve 

günümüzdeki sanat
sal yöresel, toplumsal 
ilerlemeye katkılan 

Türkü, şiir, ağıt ve dcs

tanlarla verilmiştir. 
Bu kitapta halk tür

küleri ile konuşuyor. 
yaşıyor, direniyor. 

Halkın kendi önder

lerine sosyal direniş

cilerine, eşkiyalarına 

bakışı sergileniyor. Halkın bilincinden yer 

eden devrimcilerin, direnişcilerin nasıl 

kahraınanlaştırıldığı, türküleştirilip ve 

ölüınsizleştirildiği çarpıcı bir biçimde gün 

ışığma çıkartı lıyor. 

Osmanlıda günümüze yaşamış sosyal 
direnişçiler ve halk önderleri üzerine 

söylemiş türküler tarihsel bir bütünlük 

Mehmet Bayrak ki
tabında eşkiya türküle

rinede yer verek halkçı 

isyankarlığın eşkiya

lığa bürünerek devam 
ettiğini, eşkiyaların 

sosyal direnmenin bir 

sonucu olduğunu 

vurguluyor. Eşkiyala

rın gnıpsal ve bireysel 

ve kişisel tepkilerinin 
üıiinü olduklannı, ey

lemlerinin özgürlük ve 

eşitlik amaçlı intikam 

eylemleri olduğunu eşkiyalar hakkında 

söylenen övgü dolu türküleric örnek-

Jendiriyor. 

Kitabın önemli bir bölümünde yazar, 

Tckkc şiirlerinin toplumsal dönüşümünde 

oynadığı rölü sergilerkcn halk şiirinin 

egemen düzene, özgürlükleri kısıtlayıcı 

yapısına, resmi dini anlayışa tepkiyi ve 
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clc~tiriyi içcrdiğini bununda değişime ve 

dönüşüme önemli katkıların olduğunu 

!)Öylüyor. Kitapta Anadolunun hemen her 

köşesinde halk türkülerini bulmak müm

kündür. Buda Anadoluda ne kadar geniş bir 

çoğraf'yada halk direnişcilerinin yüzyıl

lardan beri gündemde olduklarını göster

mektedir. 

Mehmet Bayrak Cuınhurriyetin ilk 

yıllarında halk sanatçılarının siyasi ortaının 

toz duman havasmda siyasi oı1amı doğnı 

değerlendirmediklerini bu nedenle cum

hurriyctc övgü siirleriııiıı yazıldığını kanıt

ları ile ortaya koyuyor. Bu sürecin Kürt 

isyanlannın kanla bastırılmasından sonra 

değiştiğini, bundan böyle halk şairlerinin 

Cumhuriyet politikalarını 

Eleştİren eserleri ortaya koyduklarını 

yazıyor. 60'Jı yıllarda özellikle Türkiye İşçi 

Partisinin etkisi ilc halkçı aydınların halk 

düşınanlığına karşı aktif tavır takındıklarını 

bu siyasal ve sosyal tepkinin sanatçıla

rınöşairlain diline yansıdığını şairleri n daha 

çağdaş daha siyasi söylenılerle öne çıktık

larını belirliyor, özgürlük ve sosyal eşitlik 

söyleminin öne çıktığını, dinsel dilin yerine 

siyasal eleştiri diline bıraktığı notunu 

düşüyor. 

70'1i yıllardan bu yanaise şairleri n dini ve 

idolojik gericiliği eleştirerek demokratik 

geleneklerin oluşumuna önemli katkılarda 

bulunduklarını işçi hareketi ilc bu dunı

ınunaşaına kazandığını söylüyor. 

Kitabın bence en önemli yanı halk 

şiirinde geçmişle geleçek arasındaki bağı 

ümckkrlc scrgilenıcsidir. Halk şiirinin akan 

durdunılnıaz bir tarih ınnağı olduğunu, 

bugünkü değişiınci dönüşürncü akırnm 

geç_ınişteki direnişten nasıl güç aldığını dile 

gctinncsidir. Her dönem halk şiirinin ve 

ttirkiisi.inün bu ırınakla birleştiği iv1ehmet 

Bayrak, ın kitabında gözle görlilür bir 

soınutlukla gösterilmektedir. Pir Sultandan. 

Dadaloğlundan, Nazım Hikmetten günü

müz şairlerine kadar bütün halk sanatçıları 

arasında bir gönül bağı olduğu, halkın 
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özleınlerinin, umutlarının, acılarının ve 

dileklerinin bu sanatçılar t;;mıf'ında dile 

getirildiği görülmektedir. 

Eşkiyalığı toplumun başbelası işiiyen 

romancılar olduğunu söyliycn Mehmet 

Bayrak bunun yanısıra eşkiyalığı sosyal 

gerçekliğine yakın işiiyen Yaşar Kemal gibi 

romancıları önıek gösteriyor. Yaşar Kemal 

eşkiyalığı halk direnişçiliğinin bir parcası 

olarak İllce Memeı romanında işlediğini 

beliniyor. Yazar Köroğlunu önıek göste

rerek bu bakış açısının gerçeğe daha uygun 

olduğunu ifade ediyor. 

Bayrak bu kitabında her dönem halkın 

kavgasına umut ve cesaret aşılıyan halk 

sanatçılarının çıktığını, bu sanatçıların açık 

siyasi mesajlarveıınekten kaçınmadıklarını, 

ağır bedeller karşılığında bunları yaplık

larını ifade ediyor. Bu konuda Pir Sultanı, 

nazım Hikmeti ve bir çok çağdaş ozanı 

kitabında onurlandırıyor. Dini bir görün

tüyle gündeme gelen bir halk isyanının 

siyasal düzenin değişimini hedenediğini 

Osmanlı yönetimi altında Anadoludaki bir 

çok mezhepsel ayaklanmanın özlindc yok

sul çiftçi köylü ayaklanmalan olduğunu bu 

ayaklanmaların amacının yeni toplumsal bir 

düzen olduğunu bunun dönemin halk türkü

lerinde yansımasını türki.ilcrle kanıtlıyor. 

Bu kitap halk türkülcıiııi tarihsel bir 

bütünlük içinde okuyup değerlendirrnek 

İstiyenler için önemli bir kaynaktır. Halk 

aydınlannın sanatçılarının halk türküleri, 

dircnişleri, özlemleri ilc tanımasına yar

dımcı olacak bir eserdir. Bu kitabı okuyan 

okuyucu Anadolu insanının umudunu, acı

sını, sevdasını nasıl bir doğallıkla ve 

içtenlikle türküleştirdiği görmektedir. 

Bu kitap hem insanı çok duygulan

dırmakta hemde çok diişündiiııııekte. Meh

met Bayrak türküsüyle gülen türküsüyle 

ağlıyan Anadolu halklarının tUrkülerini 

hikayeleri ile bu kitapta toplamakla bu 

alanda değerli birçalışma ortaya koymuştur. 

Bu göz nuru el emeği kitabı umarım oku

mayan okuyucularımız bulur okur. 
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MEHMET BAYRAK 
(Araştırmacı-Yazar) 

1949 yılında Orta Anadoluda Binboğa 

Dağlannın eteklerindeki Sıvasa bağlı Sanza 
kazasının Dallıkavak köyünde dünyaya 
geldi. Türkçe ile ilkokula başladığı yıl olan 
I 953'de tanı ştı. 1970 yılındaAnkara Üniver
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tür
koloji Bölümünü bitirdi. 

İlk çalışmaları Türkoloji alanında oldu. 
1971 yılından itibaren çeşitli gazete ve 
dergilerde yeni ve çağdaş Türk edebiyatma 
ilişkin yazılan yayımlaııdı. İlk kitabı Tevfik 
Hkret ve Devrim I 973 yılında yayınlandı. 
Daha sonra köy edebiyatı üzerinde yoğun
laşan Köy Estitülü Y:ız:ırlar ve Oz:mltıradlı 

antoloji çalısması dönemin öğretmen örgü
tü TÖB-DER tarafından I 978 yılında yay
ınlandı. 1978 sonraki çalışmaları daha çok 
falklor ve tarih ağırlıklı oldu. 

H<ılk Hareketleri ve Çağd:ış Dest:ınlar 

(araştımla/1984) 

Eşkiy:J!Ik ve Eşkiyzı Türkü/cd (incclcınc -

anıoloji/1985) 

Pir Sufl<ln Abdal (i ncclcmc-araştınna/ 1986) 

Halk Gülmcccsi (incelcmc-ömcklcmc/ 1987) 
Öykük~riyle Halk Aniall Türkü/cd 

(incclcmc-antoloji/1 996) toplatıldı 
Bu çalışmalarının yanı sıra 1976 yılında 

başlıyarak çeşitli yayın organlarında kendi 
adıylavetakma adlarla Kürdoloji alanında 
yazılar yazdı. 1988-1989 yılarında Anka
rada Kürt kimlikli Özgür Gelecek dergisini 
çıkardı. 30 davaya konu olan dergi dola
yısıyla defalarca gözaltına alındı ve iki kez 
tutuklandı. Özgür Gelecek dergisi; 1980 
cuntası sonrası Türkiyede çıkan ilk Kürt 

kimlikli dergilerden biriydi. 
Mehmet Bayrak derginin kapatıl

masından sonra gerekli hazırlıklan yapıp 
1991 yılından itibaren Öz-Ge yayınları 
adıyla Kürdolojı alanında kitap yayınma 
başladı. Dört yıl içinde bu alanda 20 kitap 
yayınladı. Bunları birçoğu hakkında dava 

Mehmeı Bayrak 

açıldı ve Terörle Mücadele kanununun 8. 
maddesi gerekçe gösterilerek ceza verildi. 
Kürdoloji alanında çıkan ve tümü toplatılan 
eserleri şunlardır. 

Kürt H.1lk Türküleri (Kı lam G Stranen 
Kurdi 1991) toplatıldı ve ceza aldı 

KüJtler ve U/us;ıl Denıokraok Müc.7-
deleleri, 1993 toplatıldı ve ceza aldı 

Kürdofoji Belgeleri, 1994 ıoplatıldı ceza 
aldı 

Sadeleştirerek, notlıyarak ve resimli
yerek yayına hazırladığı şu eserleri de 
toplatıldı ve cezalandırıldı. 

Vet. Dr. M Nun· Dcrsimi; Dcrsim ı·c Kürt 

Mi/! i Mi.Jcadclesinc D:lir Ii:ıtmlllm, l 992 
Kadri Cemi/ Paş:~;Doz:.ı Kurdi~·wn/Kurdiswn 

Dav:iSJ, 1992 
Cemşid Af:ır;Ç:.Jğd·1ş Kürt Dest:.m lan/ 

Koçgiri, Ağn, Dc:rsim, Ncwroz, 1993 

Son yıllarda Kürt batıniliği, Küı1 

heterdoksisi ve Kürtlerde gizli dinler 
konuları üzerinde yoğunlaşan Bayrak'ın bu 
alandaki çalışmaları Alevilik ve Kürtler 
(1997)adıyla yayınlandı. 
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Dewlemendiya Devoken 
Kurmanci Ne Kemaslyek e 

Temeli 
Li bela Sariz, Pinarbaşi, Girin 

(Gürün), Avşln, Elblstan, Ceyhan, 
Dortyol, Qiriqxan (Kırıkhan), 

İskenderun Cı li temame dora Meraşe 
bi devokeke Kurmanci te dengkirin. 
Herweha temame derdora Meletiye jl 
bi ve Kurmanc1ye deng dikin. 1-!inek 
belen Seınslır (Adıyaınan)e jl weke hela 
Qeyser1, Meraş, Adana Cı Meletye deng 
dikin. 

Di n av deng Cı awazen vanhelanda 
binek ferq bene, le pir jl ji bev ne dur 
ın. 

Beri sifte eze ferq Cı niınlıneyan ji 
kurden Sarize binivlsiın. 

Kurden derdora SarC, SarizC, 
SinemillnC, Qoçgir'inC, Tavkir'inC, 
Harlın'inC, Gir'in'inC, Xin'inC, çend 
gunden Şardiyanlne, Kurden Sarize, 
Pinarbaşiye iı Groksine, ji Gakslnena 
bervl Gabekiye-Develiye, ternam bi 
bevudu dizanin lı hev nas dikin. 1-!eta 
van salen dawlye jl ku bin neçublın 
xerlblye, ji mezinan beta biçukan, 
bevudu nas dikiri n. Le çi beyf e ku edi 
em bevudu li Londra, bajaren 
Almanya ye, Paris lı Nantese diblnin. 

Devoka Kurden Gezbel1, Sorimbeyl1 
iı binek gunden Sarize, Giryane, 
Qoçgirl u ya Slnemilyan, Tavkiran, 
Alxasan u hwd. Kurmanciyeke pir 
nerm c, dema ku deng dikin, awaze 
xwe nCiiki awaze farisi ye. Kurmanci ya 
bela Meletye u binek gunden Sarize Cı 

Elblstan u Besniye jl her çendl hinek 
ferq hebe jl, di axaftinc de wek ye Sariz, 
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Girin, Elblstan Cı Pazarcixe ye. Ew 
peyvan pan u giran naaxifin, piçekl zlı
z(ı deng dikin. 

Kurınanc1ya Dalliqewax, Tawle, 
Qizildere, Qenterme (bi ser Elblstane 
ve ye) wek hev in. Ji al1 telafuze ve 
Kurmanclya van de ran nCz'i h ev e, nerm 
lı hedl qise dikin. 

Olsa gunde Sarize Qirkisrax, bin 
gundCn Besıli U BekirCışaxi, Kurecix, 
Akçadax u derdoren we hernCı wek hev 
diaxifin. 1-!inek gunden Doxanşehlre 
heta Hekimhane weke devoka 
Sinemil1yan diaxifin. 

D1sa hin nimuneyen din, binek 
gunden Sarize; Ordekl1, Gumuşal1, 
Sancaxl1 u binek gunden Gakslne, 
Gezbel1 u derdoren we Kurmanc1yeke 
hln tenik deng dik in. 

Kurden Qoçglrlye A'ye di deve xwe 
de pan nakin, wek E'yeke zirav u tenik 
telafuz dikin. Yane A'ya di Kurmanci 
de di devoka Qoçgirlye de dengeke ku 
di navbera A Cı E'ye de ye. 

Kurden Sewase (1-lafik lı Zara) jl her 
eynl devoke qise dikin ... 

Zarave u devok dewlemendlya 
zimane me ne. Ne kemasl ye. Kemasl 
tembellya me ye. Em naxwazin 
zehmetiyan bikş1nin. Em tim dipen ku 
hineken din werin van karan bikin. 
Di ve em bi bev re vi karl bikin. Ji ber 
ku ziman zimane me hemuyan e. Di 
kareki webade dive ku meriv ramanen 
cihe iı Ideolojiyan bide al1kl. Çimkl 
xebata li ser ziman bi hernCı neteweyekl 
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ve giredayiye. Ü pirsa h eri sereke u ya dikin. Bi pırani ji cw kesen ku ne di 
peşin e. Ji ber ku beziman mirov peleki n av tevgeren kurdan de le yen bi çepe 
ber bay e ye [ı be qimcr e. tirkan re kar dikin, ve ye k e pir derdixin 

Dixwazim nivisa xwe bi nimfıneyeke peş lı di bej in "lo de em ji lıev fam n akin 
biqedinim: baştir e ku em bi rirki deng bikin!" 

Di 1996'an de li Almanya ye li bajare Bi amin di ve ku em bi lıişki urundi 
Ausburge lekolinek li ser Almaniya li dij ve yeke derkevin. 
Ausburge har amadekirin. Ev lekolin Di ve em zorebidin xwe bi kurdi qise 
bi ren e di na v sin o ren Wilayeta bikin. Di ve em folklor u srran fı gorinen 
Ausburge de hat meşandin. Ü di peşiyan yen derdoren xwe berev bikin. 
encama le koline de hejnıarek devoken Wan di kovar lı rojnameyan de bel av 
Schwabenlıate der fı eş kere ki ri n. b ik in. Ü li ser w an zinıane xwe peşde 

Di nav sinoren Wilayera Ausburge bibin. 
de 282 devoken alnıani lıarin Ji xwc dijmin ji bere de propaganda 
resbitkirin. Ev navçe di nav Eyaleta dike fı dibeje "Kurdi ne zimane, kes ji 
Bayere de ji heft navçeyan teneye k e wan ji lıev fam na kin". 

Le em kurd lıema piçeki gorineke Di dawiye de ez disa bang li lıemfı 
bi awaki din telafuz bikin, em yekser kurdan dikim, beri her rişri dive: 
radibin lı dibCjin "na lo em ji hev Ziman, ziman, ziman! 
anamiş nakin!" lı em li hev gazincan 
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FERHENGOKA ŞExBIZINKİ 
-ll-

Mahmi'id Lewendi 

Li jere mc fcrhengokeke biçlık a Şexbizinkt arnade kiriye. Di ve ferhengoke de bi 
qasi ku me tesbit kiriyc, li lıember gminen Şexbizinki me bi zaravaycn din jimaneyen 

wan nivisine, daku bCtir mirov bikaribe Şexbizinki Cı zaravayCn din bide berhev, her 
weha zaravayen din bi xwe ji bi karibe bide berhev. Gminen Şexbizinki me bi sttla reş 

nivisiye. 

Şexbizin1, K (Kurmanci), S (Soran!), D (Dimili), F (Fcyli (ı Lurri Bcyrcyi), H (Hcwrami) 

kent: 

kenig: 

kenin: 

kepir: 

k er: 

khd: 

(K) kani, çeşme 
(S) kani 

(K) ken 
(S) kenin, pekeni n 
(D) huwate 

(K) kenin 
(S) pekenin, kenin 
(D)huwayene 

(F) xuane-

(K) kepir, weran, xerabe, xopan 

(K) ker 
(S) ker 
{D) her 

(F) ker 

(H) xer? 

(K) ker 

(S) kerd 

(D) kard 
(F) kerd 

khd denin: 
(K) ser je di kin 
(S) ser debirio 

kerkurig: 
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kerwC: 

(K) kurik, cahşik, dalışik, si pe 
(S) eaş 

(K) kerguh, kwergi, kevroşk, 
keroşk, kiroşk, kergo 

(S) kerweşk 
(D) arweş 

ke çay wixin: 
(K) ku çaye ve>.'Win 

{S) ke ça bixoyn 
keway: 

(K) ku were, ku be 

(S) ke be, ke ber 

ki: b. ke 
ki: 

(KJ ki, ke 
(S) kc 

(D) kam 

kişandin: 

(K) kişandin 
(D)antiş 

kişig: 
(K) bijmar (T. Kirkayakl 

kilik: 
(K) rili, rilik, peçi, beçi, beçik 

kiras: 
(K) kiras, gomlek 

kirdige: (ji "kirdin"e 
(K) kiriye 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



(S) kirdiwe 

kir din: 

kirm: 

{K) kirin 
(S) kirdin 
(D) kerdene/kerdiş 
(F) kirdin 
{H) kerdey 

{K) kurm 
(S) kirm? 

ki xwardigc: 
(K) kc xwariye 

ko: 
{K) !mda, bi ku de, ku 

ko: b. kwc (kö) 

k uç: 
{K) kuç, kevir 

kuçik: 
(K) kuçik, kevir, ber 

Kulu: Qezayeke Konyayc ku piraniya 
Kurmanccn Anadaliye li wir dijin. 
kun: 

(K) pace, pencere, reqa, qulik, kun 
kun (kün): 

kur: 

(K) qun, qul, qwin, qin 
(S) qin 
(D) qin 

(K) kur, law, lawik 
(S) kur, 
(D) lac, lajek 
(F) kur 
{H) kur 

kurcgelit: 
(K) kurcn re 
(S) kurekanit 

kureke: 
(K) kurik, kuriki 
(D) laceki 

kurim: 
(K) kozik, koz 

kur {kwir/kür): 
{K) kir, xir 
(S) kcr? 
(D) kir? 

kure ap: 

(K) kurap, pismam, kurmam 
(D) datza, deza? 

kuregel: 
(K) kuran 

kutan: 
(K) kuran 

kutand.in: b. kutan 
kwe (kö): 

la: 

(K) çiya 
(S) kcw/ çi ya 
(D) ko/kue 
(F) küya/çiga 
(H) keş 

(K) hel, ali, lay 

laman: 
(K) hela me, aliye mc, laye me 

lawand.in: 
(K) lorandin 

le: 
(K) li 
(S) le 

le bendi: 
(K) li bendi, li bendcyi 

le bendi çayayn: 
(K) (em) li bendi çaye ne 

Ic duyay ç!n: 
(K) li dO ... çuyin 

le ere: 
(K) li vir 
(S) le ereilere 

legel: 
(K) ligel 

lenger!: 
(K) lengeri, tebsi 

le helman: 
(K) li hela me, li aliye me 

Icq: 
(K) ber, kenar, kelek 

Ic larnan wa: 
(K) li hi nda me ba 

Ic maleman: 
(K) li mala me 

le ... nigir!n: 
(K) li ... niherin 

le ... vistin: 
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(K) li ... xistin, lexisrin 

le pes ı1 mange dingirin: 
(I<) li pes lı mangeyan dinerin (bi 

xwedi dikin) 

le saze da: 
(K) li saze xis'" 

le ure: 
(K) li wir, li wira 

Ic vcrC: 
(K) li ber, li bere 

Lerani i: 
(K) Eşircke Şexbiziniyan 

lexerlık: 

lira: 

li re: 

lircm: 

(K) rodi, rwivi. r{ıvi 
(S)rexole 

(K) !i vira, li vir 
(S) ICre 

(K) li vir, li vi ra 

(K) li vir im 
(S)lcrem 

lorandin: 
(K) lorandin, lo ri gorin 

lı1me: 

m age: 

mal: 

mal: 

(K} lome, gazi nd, gazinc, gazin 

(K) nıaye 
(S) mawc 

(K) ı-mal, x.:mi, 2-mal, eşya 

(K) mal, eşya 
mal cm: 

{K) mala min 

mal cm an: 
(K) mala me 

rnalctan: 

(J<) mah wc 

(S) ınalekerarı 

malman: 
(K) mala me 

mal tC tC: 
(K) "malek min heyc ... " {curcyck 

li sri ka rCdcrxistinokC ye) 
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mang: 
(K) hiv/heyv/meh 

(S) maııg 
(D) mang/meng 
(F) mang 

(H) mang 
mange: 

(K) man ge, çelek 
marmil ok: 

(K) marijok, marmarok 

masa: b. ınesa 
main: b. mayin 

mayin: 

(K) ınayln, man, nıayin 

mayin: 
(K) nıehin, mihin 

(K) mi, mih, mih 

mcgcrsem: 
(K) meger, megersem, tu nabe 

megez: 
(K) kclmcş, kermcş, peşlı 

mehefeze kirdiı.ı: 
(K) muhefezc kirin, vcşartin, 

hilanin, parasrİn 

m ch in: 
(K) mehiıı, mihin 

memik: 

nıCrd: 

mCrik: 

nıesa: 

(K) memik, çiçik, pesir 

(K) mCr/pcya, meriv, mcri, mirov 
(S) merd/piyaw 

(D) merde/peye 
(F) piyag 
(H) piya/mirdeki 

(K) mi'r, şu 

(K) mase 

mCwan: 

(K) mCvan, mlvan, mChvan 

mCwanig: 

(K) ciye mevaııa, salon 

mewij: 

(K) mewij 

mi: b. min 
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mi: 
(K) mu 

miş: 

(K) mişk 
mimi: 

(K) mete 

mi mik: 

min: 

mird: 

(K) met, metik 

(K) min, ez 
(S) min 
(D) min/mi, ez 

(F) min/mi 
(H) min? 

(K) mir 
(S) mird 

mirdige: 
(K) miriye 

mirdin: 

mirg: 

mo tir: 

mUz: 

na: 

(K) mirin 
(S) mirdin 
(D) merdene/merdiş 
(F) mirdin 
(H) merdey 

(K) mirişk, tutik 

(K) motor, traktor 

(K) meş 

(K) na, ne 

nale nal: 
(K) n ale nal 

nan: 
(K) nan 

nan dilci: 
(K) nan le dixe 

n as in: 
(K) nasin, nas kirin 

na w: 
(K) nav, hinav, henav 

na w: 

(K) nav, hundur 

na w: 

(K) nav, isim 

nawçC: 
(K) navçeye, navbcra 

nawçe: 
(K) navber, navçc 

nawçeyine: 
(K) navin, yC n avi n, yC navçe 

nawit: 
(K) nave te 

naxwin: 
(K) nenuk, nenuk, nengu, 

ncynok, neynCık 
nazC: 

(K) nazik 

nazli: 
(K) bi naz 

neçar: 
(K) neçar, beçare 

nedigestin: 
(K) nedibun 

nCkerim: 
(K) nakim 

newal: 
(K) newal 

nCwinim: 
(K) nabininı 

nCwu: b. newu 
newu: 

(K) nebe(buyin) 

nCxwerim: 
(K) naxwim 

nice: 
(K) çiqas, çendi 

niştigc: 

(K) runiştiye 

niştigin: 

(K) runişrinc 

niştigin: 

niştin: 

(K) (em) runiştine 

(K) runiştin 

(S) daniştin 

(D) roniştişlronistenc 
(F) niştin 

(H) crcniştey 
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nigirandin: 
(K) nihCrrin, nCrln, mCzekirin 

nigir:in: 
(K) nihcrin, ncrin 

nlm: 
(K) niv 

n.i:mck: 
(K) nivck 

nlmcriı: 

(K) nivro, nivcro 
(S) niwcro 

nivcrô.: 

niye: 

no d: 

(K) nivro, nivero 

(K) ninc, runc 

(K) nod/nor/ncwhcd 
(S) ncwcd 
(D) ncway 
(F) ncwcd 
(I-1) ncwe, newcd 

Nosalanli: (K) Eşircke Şexbiziniyan 
nuya (nüya): 

(K) peş, bcr 
nweh(nöh): 

(K) nch 
OXudc: 

(K) I-lo X wedeye 

(H) babeitare 
o kim: 

(K) bave min 
okuştin: 

(K) vemirandin, vekuşrin, veku
jandin, remirandin, xar ki ri n, rcfandin 
omirandin: 

(K) vemirandin, vekujandin, xar 
kirin, remirandin, refandin 

orax: 
(S) kujandin(?) 

(K) zarok, zar(ı, zaro, gcdc, zar 
(S) mindal 
(D) qcçek, gede, demeni 
(F) mindal 
(I-1) zarolc 

orax:cm: 
(K) zaroka min/zaroke min 

oraxeyelim: 
(K) zaroken min 

organ: 
(K) lihef, orxan, serrax 

oritikandin: 
(K) rlırikandin 

oşardin: 

(K) vcşarcin 
oxc: 

(K) raxc 
o: oxistin: 

(K) cw, \Vi, wC (K) raxisrin, vexisrin 
o: oxwardin: 

(K) prefıksckc ku di kurmanci de (K) qezenckirin 
hembere v:C "ve" U "ra" ye (Qxisrin: 
raxisrin, Qmirandin: ~mirandin) 

obirandin: 
(K) kurkirin, birandin, vcbirandin 

ode: 
(K) ade, jlıre, menzel, çavi 

o gave: 
(K) wl:. gave 

oklowklwok: 
(K) b av, bab, bavk, (bao) 
(S) bawk/baw 
(D) baw/pi 
(F) bawg 
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o zemane: 

pa: 

pak: 

pal: 

pam: 

(K) wC deme, wC zemanC 

(K) pelpi!ling/nig 
(S) pe 
(D) pa!ling 
(F) pa 
(H) pa 

(K) pak 

(K) pal, kaş 

(K) piye min, nige min 
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par: 
(K) par, sala çuni, sala çwini 

parçe: 
(K) parçc, perçe 

parsckar: 
(K) parsck 

patcqc: 
(K) her, ran, kulemek 

patiqc: b. patcqc 
patul: 

(K) I-sari!, z-quşxane, beroş 

pay: 

payiz: 

peki: 

penç: 

penca: 

(K) pe (piye wi) 

(K) payiz, payiz 
(S) payiz 
(D) payiz 
(F) payiz/serduwa 
(H) peyizi peiz 

(K) paki 

(K) penc, piyenc 

(K) pcnci/penceh/piycncc 
(S) pcnca 
(D) pancas 
(F) pcnca 
(H) penca 

pcrdig: 
(K) perde 

pcrc: 
(K) pcrc, dirav 

pes: 
(K) pcz 

pez: b. pes 
pezgeliman: 

(K) pezen mc 

piçikandin: 
(K) piçikandin, lcfandin, 

le badan 

piçikin: 
(K) piçikin 

pişt: 

(K) pişt 

piştig: 

(K) pişr, paşi 
pij: 

(K) tuj, rwij, pij, tu jik 

pil: 
(K) pi, qo!, mil 

pin dik: 
(K) piçck, hinek, hindikck 

pindiki: 

pirç: 
(K) piçcki, hineki 

(K) por/pirç/gij 
(S) pirç/qij 
(D) por/pirç 
(F) gis 

pirejin: 
(K) pircjin, jinepir 

pirejinc: 
(K) pirejine 

pirejini: 
(K) pircjinck 

pirtal: 
(K) cil, kinc, çek, libas 

pirtalşur: 

(K) cilşo, pirtişo, kraşo 

pirtal de verc kirdin; 

pisig: 

purt: 

puz: 

qap: 

qapi: 

qawe: 

(K) cil li xwc kirin, cil li bere xwc 
kir in 

(K) pisik, pisik, pising, kit, kitik 

(K) purt 

(K) poz, difn, kcpi, bevil, bivil 

(S) kcpo, lur 

(D) pirnik, pirnikc, pozc 
(F) put, !wir, !ür 
(H) lure 

(K) kab, kap 

(K) deri, qapi 

(K) qahwe, çayxane 
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qay: 
(K) qey 

qe: 
(K) ger, hiç, rew 

qelem: 
(K) qelem, penus, xame 

qereçadir: 
(K) kon, kone reş, çadira reş 

qeri: 
(K) bi qasi 

qert: 
(K) deyn, qerz 

qertel: 
(K) eylo, qerrel 

qerteman: 
(K) deyne me 

qezan: 
(K) qazan, siril, beroşa mezin 

qezangel: 
(K) qazanan, beroşan, sirilan 

qiç: 
(K) çip, çaq, bacax 

qirem: 
(K) giram, xiram 

qisa: 
(K) qise, peyv 

qisay ewane: 
(K) qiseye wan 

qise: 
(K) qise, peyv 

qujgel: 
(K) çuçikan, teyran 

qul: 
(K) qlıl, evd 

qurwax: 

qut: 

(K) bcq 

(S) boq 
(D) bcqe 

(F) qurwax 
(H) qirwagc, qirwaqe 

(K) kin, qur, kurr 

qwel(qöl): 
(K) kur 

(S) qLıl 
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ra: 
(K) re, ra (ji ... ra) 

raman: 
(K) bo me, ji me ra 

raman vit: 
(K) ji me ra gor, bo me gor 

rast: 
(K) rast 

rasti ... hatin: 

ray: 

ra çe: 

(K) rasri ... Imi n 

(rasri çerciye di yay: rast i çerçiyi re) 

(K) ji wi ra, ji we ra, je ra, ji boy, 
jibo, boy 

(K) çi ra, ji bo çi 
ra jinet: 

(K) ji bo jiııa xwc, ji bo jina re 
ray kirdin: 

(K) je re kiriıı 
raxwe: 

(K) ji xwe ra 
recwer: 

(K) recber, rencber, reneber 
rCcweri: 

(K) rCcberl, rencberi, rCncberi 

recweri kirdin: 

rCga: 

riş: 

ri nd: 

rindl: 

rintir: 

(K) rencberi kirin 

(K) re 

(K) rih/ri/rihden 

(S) riş/riden 
(D) eriş/erdiş/eyşi/herdis 
(F) riş 

(H) riş 

(K) rind 

(F) xu, xuw 

(K) rindi 

(K) rindtir 

(F) xurir 
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rintir:in: 
(K) rindtirin 

riye male: 
(K) riya male 

rô.gi: 
(K) rovi, rlıvi, rCvi, rwivi 

rô.j: 
(K) roj, ro 

rô.jne: 
(K) ronahi, roni, ronayi 

ruy (rüy): 

sal: 

san d: 

sawd: 

sax: 

(K) ru, wec 

(K) sal 

(K) jan, eş, rajan 

(K) sawd, muddeiumum, dozger 

(K) sax, reher, çe 
(S)çak ?) 

sax win: 
(K) sax bu n 

sazd:: 
(K) saıbcnd, rcmburvan 

sazcigcl: 

sed: 

seg: 

(K) sazdyan 

(K) sed 
(S) sed 
(D) se 
(F) sed 
(H) sc, sed 

(K) se, seg, kuçik, rule 
sen din: 

ser: 
(K) srendin, ginin 

(K) ser 
(S) ser 
(D) ser 
(F) ser 
(H) ser 

sCrbaz: 
(K) siberbaz 

ser kirdin: 

serma: 

(K) seyr ki ri n, remaşe ki ri n, 
mCzekirin, nihCnin 

(K) serma 

serxoş: 

(K) serxoş 
ser keniye: 

(K) ser kaniye 
serbestiyan kird: 

(K) wi ew serbesr ki ri n 
serbest kirdin: 

(K) serbesr ki ri n, azad kirin 
sere sale: 

(K) sere sale 
sev da: 

(K) sewda, evin, eşq 
sew: 

(K) seba, sewa, jibo, boy, bo 
seynek: 

si: 

si: 

(K) balif, balgi, balgeh, serin, 
yastux 

(K) si, sih, si h 

(K) se, sise 
sindirik: 

(K) qcyd, !ele, qcyda hespan 
sinig: 

(K) sing, sine, sing 
si pik: 

(K) kurik, calışi k, dalışi k, si pc 
siwarige: 

siwil: 
(K) siwarc, siwar buye 

(K) siınel/simbel, zimbel 
(S) simbel/siınci 
(D) zinbel 
(F) sewil/sewul 
(H) siwi!le 

siyanig: 

sizde: 

(K) seyik (di zayi ne de se ıarok bi 
hev re anin) 

(K) sezdc 
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sUc: 

(K) suc, guneh, rawan 
suke: 

(K) siııg, kazix 
sun et: 

(K) suner, siner 

sur {sür): 
{K) dawer, dılan, şahı 
(S) şah ı, şahıyı zeınawend, 
(D) dawer? 
(F) sur {sür) 

sur kirdin: 
(K) dawer ki ri n, dawer li dar xisrin 

sllzandin: 

pş: 

(K) şewiraııdin 
{S) sıltan 

(K) xelct, şaş, çewr 
şaş kirdin: 

(K) şaş ki ri n, çcwt ki ri n 
şam i: 

(K) zebeş, şiiri? 
ş eş: 

(K) şcş 

Şemşemanokc: (K) Usrikekc li ser şirove 
fı şerhkirina rişran e. Zarokekl 
dişinin dcrve. Zarok gava ku diçe 

dervc denge peşi ye ku li derve 
dibihize, re ji civarç re dibeje. Civar 
ji we ge gorina wl şerh dikin, li ser 
diaxifın. Ji ve re di bej in "Da 
şemşemanoke wikin". 

şemşitari: 

(K) şevrarı, bi revayı tari, reşrari, 
şevereş 

şcnayi: 

(K) şcnayı, şen\, xelk 
şen: 

(K) şen, bi kCf 
şen wl: 

(K) şen bCı 
şer: 

(K) bajar, şehir, şar 
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şerm: 

(K) şerm, fedi, eyb 
şerwet: 

(K) şerber 
şerwet xwardin: 

şesta: 

şe w: 

(K) şerber xwarin, nişani danin 

(K) şesr, şiyesr 

(K) şev 
(Ş) şew 

(D) şewe 
(F) (H) şew 

şewşewanok: 

(K) şevşevok, şevşevanok, 
barçcmk 

şewşewanoke: 

(K) şevşevoke 
şimşir: 

(K) şiir, şwir 
şir: 

(K) şer 
ş ir: 

{K) şir 
şirin: 

(K) şirin, şer\ n, şirin 
şiwan: 

{K) şivan 

şiwane: 

(K) şivani, şiven 
şiwani: 

(K) şivani 
şwin: 

{K) şıln, şwin, dews 
şwinay: 

(K) ci ye wc 
tanin: 

(K) kanın 
(S) rwanin 

tawistan: 
{K) havin 

te'l: 
(K) rahl, ral, ra'! 

teşt: 

(K) reşt, reyşr 
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tC!: 

teiı: 

te m: 

temşl: 

(K) tel, ta, hevde 

(K) telek, tayek 

(K) tem, net 

(K) teyfık, tebax, temsik, repsik, 
sehan 

temim: 
(K) rema min, nCra min 

temim ade ye: 

temiz: 

tC n: 

(K) tema min re de ye, dile min 
dikşine, dile min dibije 

(K) paqij 

(K) tin, germayl 
tcndur: 

teng: 

ten ik: 

tew: 

tewax: 

teyna: 

tcyr: 

(K) rendur, renur 

(K) reng 
(H) reng 

(K) renik 

(K) tew, beri (e rew biçke: e heri 
biçuk) 

(K) rebax, quri (qurya cixare) 

(K) rene 

(K) çuk, çuçik, reyr, fırinde 
teyrgcl: 

(K) reyran, çuçikan 
ti: 

{K) -ri (bira-ti) 
tlj: 

(K) rOj, rwij 
tik: 

(K) dilop 
tikandin: 

(K) dilop ki ri n 

tikc: 
(K) dilop 

tikey: 
(K) dilopek, piçek, hinek 

tikc kirdin: 
(K) dilop kirin 

tiki: 
(K) dilop, dilopek 

tim: 
(K) tim, rimi 

tim U tim: 

tir: 

tirş: 

tir in: 

tişt: 

(K) tim u ri m, her tim 

(K) -tir (rind-tir) 

{K) tirş, 
{S) tirş, 
(F) turş, 

(H) tirş 

(K) -tirin (rind-tirin) 

(K) rişr 
tişteke: 

(K) ew rişra 
to! wln: 

tu: 

tudig: 

(K) ror bu n, rol bu n, do! bun, 
gendiri n 

(K) tu, te 
(S) ro, 
(D) ri 
(F) to 

(K) dudik, dCıdik, plspisk, rurik 
tu vi tC: 

tllrin: 

U: 

(K) te got 
(S) ro wuri 
(D) ro va? 

(K) nevi, rorin 

(K) u 
(S) u, w 
(D) u? 
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Ur e: 

(F) u, we' 
(H) u, we? 

(K) wir, wira 
lı§: b. huş 

variş: 

(K) baran 
(S) baran 
(D) varan, variti, varete, variş 

(F) waran 
(H) waran 

variş divarl: 
(K) barandibare 

variş vari:n: 

varin: 

(K) baran barın 
(S) 
(D) varİş varayCne, varan variş 

(K) barin 
vayandin: 

(K) revandin 
va yi n: 

(K) rev! n, revyan 
vazi: 

vevi: 

vevid: 

(K) buk 

(S) buk 
(D) veyve, veyvi, vev 
(H) wewl 

(K) bukrı 
vevi awirdan: 

(K) buk anın 
vi: 

(K) bi (dara biye) 
vistan: 

(K) sekinin, wesran ? 
vişe: 

(K) fire, fıreh, fere, biber 
vihar: 

(K) buhar, bihar, behar 
vije kiridin: 

(K) bihost kirin 
vlje: 

(K) bihosr 
vindirin: 

(K) rawesran, sekinin 
vi ne: 

(K) lisrik, lisrin, bazi, bazbazı, yarı (K) çeşit, baber 
vazi kirdin: vitin: 

(K) Iısrin, bazdan, govend girrin 
ver: 

(K) ber 
veran: 

(K) beran 
verangel: 

(K) beranan 
verdan: 

verje: 

verji: 

ver k: 

(K) berdan 
(S) beridan 
(D) veradayiş 
(H) veredene 

(K) bere 

(K) beri (All verji Mahmud har: 

Alı beri Mahmud har) 

(K) berx 
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(K) gorin 
(S) gurin/wutin 
(D) variş, varene, wariş 
(F) werin 
(H) wurene 

weyan: 
(K) bi wan, ji wan re 

we vitin: 

w e: 

w e: 

(K) pe gorin, je re gorin 

(K) bi 
(S) be 
(D) ebe, eve ' 
(F) we 
(H)we 

(K) u 
wem din: 

(K) bi min din, bidin min 
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wexistin: 
(K) vexisrin 

weşew: 

(K) bi şev 
wehuş: 

(K) bi heş, bi hiş, bi huş 
werdit: 

(K) bi re re, li ber re 
w ey: 

(K) wey! 
wexCr: 

(K) bi xer 
we yekU nan xwardin: 

(K) bi hev ra me nan xwar 
w i: 

(K) wi 
wide oritikandin: 

(K) bide rlırikandin 
wide: 

(K) bide 
widine pişt: 

(K) derbas bikin 
w i ge: 

(K) bu ye (nawi kure Heso wige: 
nave kuriki Heso buye) 

wikucln: 

wl n: 
(K) em bikurin 

(K) bun/büyin 
(S) bun 
(D) biyiş 
(H) buyene 

winandin: 
(K) diri n 

wingir: 
(K) binere 

winl§: 
(K) rlıne 

winJn: 
(K) diri n, bini n 

wizanistam: 
(K) min bizaniba 

xal: 
(K) xal, xalo 

xalo: 
(K) xalo 

xanig: 
(K) xani 

xardan: 
(K) xardan/revin, revyan, bazdan 

x~in: 

(K) xaşin 

x<4andin: 

xatir: 

xeftin: 

xer: 

xilik: 

xotik: 

Xude: 

xum: 

(K) xaşandin 

(K) xarir, rez 

(K) nivistin, razan, xeftin, rakeri n, 
xew kirin 

(S) nlısrin 
(D) rakewriş(?) 

(K) xer 
(S) xer 
(D) xer 
(H) xer 
(F) xer 

(K) xilik, kevire biçlık 

(K) kurik, eahşik, dahşik, slpe 
(S) eaş 

(K) Xwede, Xude, Xweda 

(K) ez bi xwe 
xuman: 

xlırt: 

(K) em bi xwe 

(K) xon, gene 
(S) gene, eiwan 
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xuyan: 

xwar: 
(K) yen xwe 

(K) jer, xware 
(S) xwar, jer 

xwardige: 
(K) xwariye 
(S) xwarduwe 

xwardin: 
(K) xwarin 
(S) xwardin 
(D) werdiş 
(F) xwardin 

(H) werdene/werdey(?) 

xwas wikeri: 

xwC: 

(K) çebike 
(S) çaki bika 

(K) xwe, xu, xo, xwi 

xwC we nuyo(nüyo) awitin: 
(K) xwe bi peş deaverin 

xwC: 

xweş: 

(K) xwe 
(S) xo 

(K) xweş 
(S) xoş 
(D) weş 
(H) weş 

xwcndin: 

xwer: 

(K) Dvendin 
(S) xwendin 

(D) wendiş 

(K) roj, tav 

(S) roj, heraw 
(D) roc 
(F) xur 
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xwera elat: 
(K) roj hilat 
(S) roj helat 

xwera: b. xwer 

xwCrze: 

xwesl: 

(K) xwarze 

(K) xwesi, xesU 
(S) xesu) 

xwesiran: 
(K) xezur 
(mala xezuran) 

xwestin: 
(K) xwestin 

xwetan: 
(K) h un xwe , .. 
(S) xoran 

xweyşik: 
(K) xwişk, xuşk, xwe, xweh, 

Dveyng,xuyng,xung,xung 
(S) xuşk 
(D) way 

xweyşikem: 

(K) xwişka min 
(S) xuşkekem 

xwezikay: 

yam: 

(K) xwezika, xweska, keşke, kaşki 
(S) xozge, kaşki 

(K) eyam, heyarn 
(S) eyam, heyarn 
(D) eyam' 
(F) eyam, hcyam' 
(H) heyam? www.a
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yam girtigc: 

yan: 

yar: 

yazdc: 

ye k: 

(K) eyam girtiye 

(K) yan, an 
(S) yan ? 

(K) yar, dost 

(S) yar 
(D) yar 

(F) yar 

(K) yazde, yanzde, yazdeh 

(S) yazdc 
(D) yondes 

(F) yazde 

(K) yck, ek, yck 
(S) yck 

(D) ycw, ju, jcw 
(F) yck 

(H) yuwc 

yckikc: 
(K) yck, yck ji wan ... , yck je ... 
(S) yekek, yck le ... 

ycki jc: 
(K) ycki ji .. . 
(S) yek le .. . 
(D) yew ce ... ? 

(F) yek jc ... ? 
(H) yuwc ce ... ? 

yem an: 
(K) jelmi, zirek, jir 

yoldgcl: 

zan: 

(K) rewi (rcwiyan) 

(S) rebiwar 

(K) ziman 

(S) ziman 

(D) ziwan, ZU\Van 

(F) zuban 
(H) zuwan, ziwan 

zefti: 
(K) zifti, zcfti, zaptiye 

zeman: 
(K) zcman 
(S) zeman 

(D) zcman? 
(F) zeman? 

(H) zcman? 

zeml: 
(K) zevi, erd 

(S) zcwi 
(D) zcmi 

(F) zewi 

zend: 
(K) zend 
(S) zcnd' 
(O) zend? 

(F) zend' 
(H) zcnd? 

zik: 
(K) zik 

zimistan: 

zilr: 

(K) zivistan 
(S) ziwisran, zistan? 
(D) zimistan 

(K) zor, zori, zehmet! 

zu (zü): 

(K) zu, bilez 

zu-zu (zü-zü): 
(K) zu ziı, bi !ez 
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Bi:~q(!waxa Jvkzin - J 998 

. Keko keko min niz.anf, min nizani 

Min di ber çavi'iı xıve da an/, min nizani 

Hatiye ıvexta Id (i e!faye 

Xıvang kıvfr bi be şaş e ıvere hela k(janf 

Eli, Hemo, Cemal keko bfra ıve dikime 

Di czve .xıve da rı?niştime, 

Şfna birangen xıve dikime 

K oma ıve bi şfr (i şiikir xudfdikime 

Qurbane ıve me ıverin cw·eke li melıle bigerin 

Well e ji jinan biitir m er te da namane 

Mala bave min birano 

H eta nebemma/a bave min henw/no 

E di Danimarka yerli mano ... 

Gula Meçe 
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