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nay&n vegerandın 
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Ji BTrnebOne 

-I- şekirin u di vi wari de li dij Tırkiyc h in 

K
üı1 Renızi, Orhan Katan u Sebri 

Botan!; sc kurden hcja, !sal ji 

nav me barkirin. 

Kürt Renızi: henıli kurden Anado

liya Navln bi dcng t1 tcınbGra wl ya xwcş 

ı.1 rind ciizanin. Gclck ji mc bi deng G 

awazC wl re mc zin bi1ne. LC ji ve dunyayC 
bar kir üçü. 

Orhan Kotan: şair, nivlskar G 
slyasctmcdar. Bi tCkoşln ü xebata çil 
salan, ''bi gurUr ü serbilindi" li ve dun

yayC mCzckir ü çG. 

Sebri Botan!: şair G tckoşerô kurd ji 

Kurdistana BaşGr. Bi hcsrcta we!Ct li 
sirgünlyC j i n av me bar kir G çô. 

Le her sc ji bira serbilind u bcxtiyar 

bin ku wan li du xwe ji bo millete kurd 

tiştek hiştin. Bcrhemck hiştin. 

-II-
Bere tim di hat gotin 'l?ojlıilat:ı Navin 

dikc/c" u qesta ji ve ''kefe' pirsa Filis

tiniyan bu. Pirsa Filistiniyan bi awaycki 

berbi çareserbOne ve d içe. O ''ke/:ı" 
Rojbilata Navinc ji bere xwe day e herçar 

pcrçeyCn KurdistanC. BCguman ji wan ji 
yCn ku beri di rojeve de ne Kurdistana 

Bak ur u Baş ur c. Yek berbi dewletbune ve 

diçe (ger bihelin). Yckji berbi aktuelbunc 

ve diçc. 

Pirsa Kurdistana Bakur ji bere de ye 

ku di n av dc\vlctCn Ewrüpi de tC munaqe-

biryar ji' hatin giı1in. Piştl ku serokC 

PKKc Abdullah Öcalan hat iıalyaye, 
pirsa kurden Kurdistana Bakur bctir 

aktuel blı. O ev aktueli li Ewrlıpayc bi 

kCri Kurdan hat. LC tiştcn ku Ii Tirkiye rCı 

didin; her roj di televi'zyonCn tirkan de: 

dijminati'ya kurdan, lCdan, protestoyen 

nijadpcrcsti U plana qetllama kurdan. ü 
ev yekji ali bcrdevkCn resmi yCn dcwlctC 

ve tCn plankirin. 

Radyo, televizyon u rojnameyen 

mezin hemUyan denge xwc kirine yck, bi 

yek dengi ditinCn eskcran U yCn nijad

perestan bi dcngekl bilind dibCjin (ı 

dinivlsin. Heta piraniya nivlskar fı 

"ronakbir"Cn wan jl mina nijadpercstCn 

xwe difikirin. Kesen ku dcv . .rlcta tirk Idare 

d iki n li gel masmedya, burakrat u ranak

blren xwc bi yck dengl li hembcr mesela 

kurdi disekinin. 

Ev ye k pir ta luke ye. Ji ber ku ev tC wC 

maneye ku di nav tirkan de di warC çare

serkirina pirsa kureli de tu nermlyek 

tuncyc. Ü ji bo wan kurdC he ri baş yC m iri 

ye. 

Ev ditin berdcwam be, zcrar ü 

ta!Ukeycn gelek mezin li pcş hcrdıı 

m illetan e. Lama ji bo ku he pir da yi k 

negrin, bCtir xwin ncrije, divC ku 

çarcseriyck ji tercf dewlcta tirk ve wcrc 

dltin. Kurd tiştekl pir mczin naxwazın. 

Tenedi idarekirina Tirkiye de di her wari 

de para xwe dixwazın. 
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-III-
Di Payiz.ı i 997an de bejmara pC~l ya 

BirnehfınC dcrkct. Nu ha jl wayc gd1işt 

bejmara şcşan ü bi vC lıcjmarC re mc her 

wcha du saJCn xwc jltijl ki ri n. 

Du salCn bi şcş hcjınar, Ii ser hcv 552 

rGpcl, tcııC li ser Kurden Anadollya 

Navin. Ji !Ckolin ü hcvpcyvln ı1 çirokan 

bigrin hcta bi bcrhcıııCn folklorlk: stran. 

ki lam, gotinCn pCşiyan, orf ü adctCn mc, 

xani ü avalıiyCn mc ü hcta bi wCncyCn 

jincplr ü kalcpirCn mc. 

Em hCvidar in. ne 552 lC cm bikaribin 

BirncbfınC bigihinin 55 552 rfıpclan da 

ku ji bo ncsJCn pC şi Birncbfın hibe ansik

lopcdiyck -li ser Cı ji bo- kurdCn 

Anadoliya Navin. 

-IV-
Di bejmara mc ya vC care de disa 

nivisCn cihC cihC yCn li ser Kurden 

Anadoliya Navln hcnc. 

Vahit Duran bi nivfsa "Kırşc!uiin 

Bıışk:ı Yüzü: Kürtler" ji all cografik. 

tarlxl Cı ctnografik li sı::r KunJCn dcrdora 

KırşchlrC radiwcstc. Her wcha cw di 

nivlsa xwe de belısa kurdCn navdar Cn 

KırşehlrC jl d ike. 

Kcvscr Baran bi .. Koşkoşk:ı, 

NJ,ıgd1~11Iiıi ı-e Kn~,·clui· Küitk:·Ji'~,C wck 

deneme li ser kurdCn Kırşehire nivlslyc. 

DcngbCj ü ozan Temeli bi navC 

"'Kiliımôı Dil:ı ü Govcndı3 li Da HC/a 

Qey.•;cri. iHcr:ış ü EdcnC" nivlsek li gel 

hi n stranCn wan dcrdoran pCşkCşl xwcn

dcvanan dike. 

Nivfskar u !ckolfncr Mehmet 

Bayrak di sa lı in belgeyen nü yCn vcşarti 

Feridun hin a!lyCn Zcrduşü ü MagitlyC 

didc hcmbcr adctCn kurdan yCn lro. Bi 

taybcti plrozbahiya agir Cı ciyC wC di n av 

kurdCn Anadoliya N avi n de. 

Ömer Faruk Hatiboğlu şaireki kurd 

c lC bi tirkl dinivlsc. lVI. Şirin Dağ bi ve 

hcvpcyivlnC hin allyen wi yCn din 

dcrdixe lıolC ü peşkCş d ike. 

Bayram Ayaz deınekC li Kirşehire 

maye Cı bi kurdCn wan eleran re gelck 

daye ü stendiyc. Ew bi vC nivisa xwc: 

'13fr:mfnL.-;n di dcdıcq;ı Kurden K irşclıirJ 

de .. mc dibe h eta sal en 70 ü 80 yf. 

Bekir Dan dlsa bi "Tabur:ı-2''ııivisa 

xwc ya bcrdcwam di kı::. 

SimoyC Xcrşid ve care jl "QuncikC 

Z:lrok:m ., bi çlrokCn X w eş n ri nd 

xcnıilandiyc. 

Fcwaz HusCn nivlscke gcrokeki 

fransl. George Pcrrot ya li ser KurdCn 

Haymana ye ji fransl wcrgerandiyc kurdl. 

George Perrol bi xwe di salCn 18401 de ü 

piştrc di 1859C de hatiye li dcrdm·Cn 

:\nkara ü HaymanayC di nav kurdan de 

gcryaye. Di vC bejmara BinıcbünC de, mc 

beşi! 1. bclavkir, di hcjnıarCn bi!n dı:: emC 

peydcr pey bclav hi kin. 

Wckl tC zanin yekcnı rojnameya kurdi 

"Kurdis·wn"di I898an de ji all iVliqdat 

Mfdlıet Bedirxan ve li Qalıirey0 dcrket. 

lsa! 1 ()() saliya dcrketina rojnameya 

KurdistanC ye. LCkollncr IVlahmôd 

Lcvı-·cndi ji bo 100 sallya rojnanıcgcriya 

kurdi nivlsck li ser 127 rojname Cı 

kovaren kurdan ku li SwCdC dcrkctine, 

nıvlsiyc. 

Em hevJdar in cv bejmara mc jf wckf 

hcjmarCn bere fcydcyckC bigihine 

ji nav arşlvCn dcwlcta Tirk ü Osınanlyan xwcndevanan. 

dcrdixe ronahlyC. Ew di vC nivlsa xwe Hcta lıcjmarckc din binılnin di 

·'])evlerin Gi;;Ji Belgclcnlıc Göre xwcşiyC de. 

BJ!ıboğ:ılard:ı Kiirr /-tşircrlcri" de dlsa 

nıyekl qirCj ya dewletC radixc bcr çavan. 

Bi nhıisa xwc '/-1tcş Kiiltii"' nivlskar 

4 lıôııebiln 6, Payiza 1998"an 

Li ser navC BirncbüııC 
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KÜRT REMZi 

Be te nebnn 
bC te nebun 

eze rmvını n.Jll/JJJ 

şİn:ı tc bilonı 
ez bC te nebnn 

Yukarıdaki dizderin varal.ıCL'i Kürt. Qemzi.arl.ık amnıızcla vok. ' ~ 

ller ölüm için. erken ölüm cleyi~i kullanılır. rakal. bıı cleyiın. Kürt 
Qemzi için 0erçckl.en cloijnıclur. Qemzi 0ençl.i ve Kürt. kiiltiiriine 
katkısı olacak roylenmeıni~ liirkiileri varciL Qeınzi. Kürt kiilliiriiniin 
bir parca;11ı olan yöre lürkiilcrini. köy sınırlannın içcriy,inc 

lıaprolınu~luktan kurlıırclı ve Kiirt.lerin yıı.;_;cıdıijı coijrııl)·cıycı 

laşıycınık orlak bir kiilliir deijerlerinin oluşmasında biiyük bir 
kıılkısı olclu. O ulusııl bilincin yiib;clmesinc ve l.iirkiileriınizin lıedcr 
olmaması için ıniicadcle elli ve bu !\cbcplcn dolayı hapis yııllL 
Qcınzi'nin liirkiilcri. nesiller araöınclıı kiilt.iir bııijlıırının kopınamcı,;ı 

it'in bir köprü 12örcvi vanmıfı ve vcııi nesiller ic:in. c_,_l:'ıin b.ıvn~ır_ı 
~ u ~ı" i ".!> ' '--' 

olmuştur. 

Yukarıdaki duyc-;u yliklü s:ilır!ar. Qcınzi'nin ayrı!ıkbrla anı~;ının 

pek iyi olmaclıijını 0ösl.criyor. 1\akulıın 1;cvdiklcrinin hcı.,rclinc naıiıl 
dayanacak? 

Tc.'<.~ lin liirkiilcrin ol,;un. 
KlirL Qcınzivc ı-ıuda'dan Qalırncl. ailesine ba~;._.;:.t~lı~ı clilivonız. 

/ .> V <.,._. / 

&ni çok sevdik ve ,~viyoruz. 
ôcni diniiyoruz haberin olsun. 
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Nameyen ji xwendevanan/Okuyucu mektupları 

Değerli BlrnebOn çalişan/an, 
Birnebun'u büyük bir ilgiyle izliyo

rum. İlk önce dcrgiye bulduğunuz ismi 

çok beğcndiğimi söylemek istiyorum. 

Bana ülkeden gelen bir ses, bir çağrı, 

vatana çağrı gibi geldi. Ancak okuduktan 

sonra bazı yetersizlikleri olduğu kanaa

tine vardım. Birazdan bclirtcccğim bu 

yetersizliklerin aşılmasıyla Blrncbün 'un 

ülkeye çağrı ve sürgündckilerlc ülke ara

sında bir tarihi köprü olma niteliğine 

kavuşacağına inanıyorum. Bu durum biz 

sürgün kürtlerini daha da sevindirecek, 
bcklcntilcriınizc yanıt olacaktır. 

Ben İç Anadolu Kürtlerindcninı. Kır

§Chirli'yim, Mifkiyiın ve Rcşvan aşirc

tindcniın.Nincnı uzun yıllar önce 

'\VclatC jCri"dcn geldiğimizi söylcrdi. 

Araştırdığını kadarıyla İrandan Musula, 

Musuldan Şama, Şamdan Aıııcde oradan 

da Çukurovaya sürgün eelilen bir 

aşirctmişiz. En büyük dcdclcrimiz Os

manlı tarafından Amed'de ipc çekilmiş, 

başsız kalan aşiret darmadağın olmuş. 

sürüleri hep tclcf olmuş, son kalanlarıda 

'Ava Cclınc"den (Ceyhan) geçerken suda 

boğulmuş. Çukurovada aşiret ikiye 

ayrılmış bir kısmı Urfa, Adıyaman dolay-. 

larına gitmiş. Bizde bir kaç dcvcmizlc 

Kırşehir'in bozkırlan na yerlcşmişiz." Tır

nak içine aldığım tamamen ninemin 

anlattığıdır. Kısaca sürgünlüğümüzün 

özeti bu kadar (Aşirctimizin ismini Blrnc

blın'dan öğrendim). 

Blrncbün'un şimdiye kadar üç sayısı 

eli mc geçti. Özellikle sürgün tarihine iliş

kin incclcnıc-araşurrnalarını ilgiyle takip 

ediyorum. Zaten genel olarak Küıtlcrc. 

Kürdistan'a ait yazılı belgelere 

rastlamak pek olası değil. Gerek biz 

Kürtlerin yazıında ihmalkar davranma

mız. yazım kültürümüzün fazla gelişkin 

6 lıônebUn 6, Payiza 1998'an 

olmaması, gercksede Kürdistan'da yapı

lan tahllllarda var olan yazılı belgeleri 

kullanım dışı bırakılması bazı tarihsel 

olayların günümüele karanlıkta kalması

na neden olmuştur. Ye ne yazıkki bugün 

tarihimizi öğrenmek için sömürgecilerin 

gizli arşivlerine muhtacız. Ama katliam

ların, sürgünlcrin bizler üzerinde yarat

tığı tahribatı görmek ve değcrlcndirınek 

zor olmazsa gerektir. Bu nedenle ben 

Blrnebünun ilk ve yeni olmasında göz 

önünde bulundurarak; İç Anadolu Kürt

lerinin daha özgün sorunlarına siyasal, 

ulusal, toplumsal boyutlarıyla daha geniş 
değinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve 

böylelikle edebiyat-sanat alanınciada 

işlevini yerine getirecektir. Bildiğiniz 

gibi değerli edebi eserler toplumların 

sorunlarına ışık tutan yapıtlatdır. Yine 

sanatta aynı şekilde toplumsal sorunlar
dan kopuk olduğunda aydınlatma yete

neğini yitirir. Yine bizim Kürt dengbej

lerine acısıyla, tatlısıyla kahraınanlıkla

rıyla söyletenele toplumsal sonınlarımız
dır. Bu temelde Blrnebün'un edebiyat

sanat olarak geniş bir perspektifle 

güneeli yakalanıası gerektiğini 

düşünüyorum. Yani klasik Kürt edebiya

tmdan çağdaşlığa geçiş olmalıdır. Aynı 

zamanda toplumsal yaşamın özüne inme 

onları açığa çıkarma, bilinçlcndirme, 

kültürel birlikteliği yakalama gibi bir 

görevi olmalıdır. Örneğin, bir direniş 

kültürü, başkaldırı kültürü, isyan kültürü 

dcrince işlemelidir. Yine ülkede yaşamlll 

savaşın etkileri bölge insanımızın bunun 

karşısında alacağı tutum. Kendi 

kimliğini bulma gibi sorunların acil 

işlenınesi gerektiğini düşünüyorum. 

Son bir eleştirim daha olacak. bunu 

büyük bir acı duyarak yazıyorum. Kültü

rlimüze, tarihimize ışık tutan Blrneblın, 
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ne yazık ki bu uğurda kanlarını döken, 

canlarını seve seve veren ülkeye dönüşlin 

sembolü olan kahramanlarımızdan söz 

edilmemektedir, Bir şehit yakını olarak 

bunu üzülerek bcliı1iyorum. Neden hal

kımızın bu değerli kahramanlarını halkı-

ımızmıydı diye düşünmekten kendimi 

alanııyorum. Beklentilerinı fazla olduğ

undan, eleştirilerinıde biraz fazla oldu. 

Elcştirilcrimlc birlikte dcrgiyi olumlu 

buldum. 

İleri ki çalışnıalarınızda başarılar dili-

ımza tanıtnıayalını? yorum. 

Bir Hüseyin Karayol'lar, bir Murat 

Demirbaş'lar. bir Kadir Salman'lar, Kır

şehir Türkmenlerinden enternasyonalisı 

Timur Can '!ara ve adını bilmediğim daha 

bir çoklanna Blrnebün bir sayfa aymı-

Değerli BirnebQn çalişan/an, 
Büyük bir öz veriyle çıkardığmız Blr

nebün dergisinin I, 3 ve 4. sayılarını oku

dunı ve oldukça anlamlı buldum. Ulusal 

Kurtuluş mücadelemiz açısından bir 

kazanım ve zenginlik olarak dcğerlcn

diriyorum. Aynı zamanda Blrnebün'un 

Orta Anadolu Kürtleri açısından kendi 
ulusal kültürlerine sahip çıkma, yok edi!~ 

mek istenen ulusal değerleri yaşatımı gibi 

konularda önemli rol oynayacağını düşü

nüyorum. Özellikle derginin Ona Ana

dolu Kürtleri i~·in ulusal özüne dönüş, 

kültürünü, sanatını, cdebiyatını, dilini, 

tarihini açığa çıkarıp, vatana özlenıin, 

yüreği ve beyni olacağına inanıyorum. 

Fakat şunu da belinmek istiyorum. Der

ginin halkımızın istemlerine, beklentile

rine tam anlamıyla cevap olma, sorunla

rın köklerini irdeleme yönünün eksik 

olduğunu düşünüyorum. Ancak derginin 

yeni olması. ilk defa böyle özgün bir ça

lı~manın gerçekle~mesi yeterli deneyim

lerin olmaması göz önünde bulundurdu

ğumda diğer eksikliklerin olmasınıda 

dağa! karşılıyorum. Ye özvcrili çalışma

nızla derginin daha da geli~cccğine inanı

yorum. Bu nedenle şimdilik diğer eleşti

rilerimi saklı tutmakla beraber, kısa bir 

değcrlcndirıncyle yctincceğinı. Şimdilik 

No!: Önümüzdeki süreçle Bfmebtln ·u 
okudukça y:um:ıy:ı ça!Jşmm. ;\fektup/:ınm:ı 

y:ımt vcrit:.:;eniz seFinirim. ihtiy:ıcuJ/7 ol:m 
konul:mb elimden geldiğince k:llkl sunm:ıy:ı 
ç.'ı!tşınm 1 /.6.1998 

daha çok sizlerle ilişki kurmayı esas 

alıyonım. Bu arada Blrnebün'un 3. ve 4. 

sayılarını oldukça zengin ve eğitici buldu

ğumuda belinmeden gcçemeycccğiın. 

Ben bir Kürt kızı olarak Polatlı 'ya 

bağlı bir köyde doğdum ve belli bir ya~a 

kadar orada kaldım. Fakat köyden ayrıl

dıktan sonra ailenı hiç bir zaman ilişki

lerini koparmadı. Her yaz mevsiminde 

köye gidip belli bir süre kalırlar. İlk deliı 
Orta Anadolu Kürtleri ve doğup büyüdü

ğüm köyüm hakkındaki detaylı bilgileri 

Blrnebôn'dan edindim. Hatta belki çok 

acı bir durumdur ama bir gcrçekliktir, 

kendi aşiretimin ismini bile Dr. i\1ikaili 

nin değerlendirmesinden öğren

dim.Buda asi milasyontın ne dcreec cıkili 

olduğunu ve kendi tarihi bilincimizin ne 

düzeyde yitirilip unutulduğunu 

gösteriyor. Bu konuda araştırmalar 

yapırıaya çalıştıysamda materyal yeter

sizliğinden dolayı bir sonuç alaınadını. 

Sık sık aile büyüklcrimize kim olduğu
muzu, nereden ve n:.1sJI Anadoluya 

geldiğimizi sorsam da hiç bir zaman tam 

cevap alamadım. Çünkü onlarda bilmi

yordu, sadeec bildikleri, Urf'a'dan 

geldiğimiz ve Gmvcstiya olduğumuzdu. 
B tıntın dışında fazla bilgileri yoktu. Daha 
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çok bu tür sorgulamalanın ulusal kurtu

luş mlicatlclcsi ilc tanışınam sonucu gcr

çcklc~ti. 

Blrnebün 'daki c,:irokları, henckleri, 

destanları okutlukça küçükken ninemin 

bize Kürtçe anlattıkları aklıma geliyor. 

Diğer yandan da ninemin hiç bıkınadan 

ve büyük bir istekle anlattıklarını unut

tuğuın için üzülüyorum. O yüzden Uc 

Birncbün bu halk değerlcrimizi açığa 

çıkarıp, Kürdistan cdebiyatına ııı::ıletme 

gibi büyük bir görevle karşı karşıya. 

Diğer başka bir konu da, K ün kadını

na değinmek istiyorum. Kürdistan'da 

herşeyin kadınla başlayıp, kadınla biuiğ

ini belinmek sanırım fazla abartılı olmaz. 
Kadın her zaman bir ulusu temsil eden ve 

o ulusun bütün değerlerini nesilden 

ncsilc taşıran bir olgudur. Bugün bile 

söınürgccilcr, bir halkın özgürlük 

istemlerini bastırmak için kadına 

yöneliyorlar. Kadının şahsında bir halkı, 

bir ulusu yok etmek istiyorlar. Aynı 

durum Orta Anadolu'daki Kürtler içinde 

geçerlidir. Eğer bugüne kadar uzun bir 

asimilasyon sürecine rağmen Ona 
Anadolu Kürtleri halen ulusal 

özelliklerini koruyabilmişlcrse bir nevi 

bunu Kürt kadınına borçludur. O nedenle 

Birncbün Orta Anadolu'daki kadınları 

daha fazla yazınalı, yaşlı kadınlarınıızla 

söylc~ilcr geliştirip yayınlanıalıdır. Bu 

hem kadının durumunu, hemde ulusal 

değerlerin nasıl korunduğunu açığa 

çıkaracaktır. 

Dergide yayınladığıniz halk destan-

Değerli BirnebQn çaltşanlan, 
Med TV'de Orta Anadolu Kürtleri 

üzerine hazırlan mı~ olan programı ilgi ilc 

izlcdim. Çok duygulandım. I-lisleriıni 

ifade edecek kelime bulanııyonıın şu an. 

Sizlerin aracılığı ilc bu programı düşü

nen, hazırlayan ve katkısı olan herkese 
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lannın, türkülerinin Kürdistan' ın farklı 

yerlerinde söylenip söylcnnıediğidir. Bu 

değerler halkımızın acılarını, sevinçle

rini, özlemlerini, tarihini bağrında taşır. 

Geçmişten günümüze gelen bir yaşamın 

ifadesi oluyor. _Bunun açığa çıkarılınası 

bir tarihsel bağı ve bütünlüğü bizlere gös

terecektir. fmkanlarınız dahilinde araş
tırnıalarınızda yer verirseniz çok iyi ola

caktır. 

Sizlerde çok iyi biliyorsunuz sömürge

ciler bizleri her zaman Kürdistan 'dan ayrı 

göstererek bütün bağlanmızı kesınck 

istemiştir. Bu emellerini çeşitli asimilas

yon kurumlarıyla, biz Küı1lcrin beynine 
ve yüreğine kazıyarak sonuç almak iste

miştir. Elbette bu konular bir mektupla 

dile getirileınez, oldukça kapsanılı konu

lardır. Birnebfın uygun görürse ileride bu 

konularda, Orta Anadolu'daki lıalkııııızııı 
yaşamı üzerine ve daha dcği~ik konulara 

ilişkin bazı değerlendirme yazıları sun

mak istiyorum. Bu nekadar dcğerlendirc

ccğiniz sizlere bağlıdır. 
Yazdıklarıma cevap gönderirscniz 

çok memnun olurum. Derginin değer 

sayılarınıda biz zindandakilere gönderir

scniz sevinirim. 

Bu temelde tüm Blrncbüıı çalışan

Ianna üstün başarılar diliyorum. 

Saygı ve sclamlarımla. 

v{<j/um dJztü /';i 

Sağınalcılar Cezaevi 

C/Blok-Siyasi Bayanlar Koğuşu 

Bayraınpaşa/isıaııbu 1 

teşekkürlerimi ilctmek istiyorum. 

Redaksiyon üyeniz Nuh Atq ve Hacı 

Erdogan'ın konu~macı ol anık davet edil

mesini gayet yerinde buldum. ( ... ) Bu 

mektubumla dostça iki eleştiri yapmak 

istiyorum. 
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Birincisi: Konuşmaları anlamakla 

zorluk çektim. Kendi kendime acaba 

yöre kürtçesi ilc konu~ulsaydıdaha iyi 

olmaz mıydı diye sordum. Ş undan dolayı 

bunları söylüyonını: Kalabalık tanıdık ve 

akraba çevresi ilc beraber programı scyr 

cdiyorduk, çoğu konuşulanları benim 

gibi anlamadı. Belki bir dahakinde dikkat 

edilir diye söylüyorum bunları. 

'İkincisi ise: Gerek konuşmacılar ge

rekse daveıli sanatçılar geçtiğimiz gün-

Birnebün redaksiyonuna 
( ... ) Mcktubuma Cumhuriyetin 75. yıl 

kutlamalan konusunda bir iki şey ekle

mek istiyorum. 

Birinci Dünya Savaşında Kırşehir ve 

ilçelerine bağlı köylcnlc toplam ikiyüz 

ellinin üzerinde insan öldü. Ölenlerin 

içerisinde iokia kürt vardır. Hangi kürt 

köyüne giderseniz gidin Anne ismi ilc 

anılan, çağrılan yaşlı erkek ve kadınların 

babalarının çoğu savaşta ölmüştür. 

Esir düşüp ta Salzburg, Bağdat 'ta. 

lerde kaybettiğimiz Kürt Rcnızi konu

sunda bir kelime dahi etmediler. Tarihten 

gelen türkü, ağıtlan bu güne kadar 

aktaran ve yctmişli yıllarda bölgemizde 

tck sanatçı olan Kürt Rcmzi'ye haksızlık 

yapıldığı inancını taşıyorum( ... ). 

Saygılarınıla 

vfftle.ıme<l ,C/({{IJ<l/ 
Ankara 

tclevizyonlarda, basında resmen terör 

estirilmektcdir. 

Peki: bu soruyu sormak da bizim 

hakkımız değil mi? Dilleri. ulusal 

kimlikleri velhasıl bir halka ait olan 

herşeyi yasaklanmı~ baskı altına alınmış 

olan biz Kürtler bütün bu rezilliklcri 

yapan sistemin pratik ifadesi olan 

Cumhuriyetin 75. yıldönümünü neden 

kuılayalıınki'' Bizleri 75 yıldır yok sayan 

baskı altına alan bu Cumhuriyet değil 

Yemen 'de çalışma kamplannda çalışan mi? 

köylülerimiz olmuştur. Bu gerçek herkes 

tarafından bilinmesine rağmen savaşı 

yalnızca Türkler vermiş gibi kaç gündür 

.%itil? .%m•wenk: 
Ankara 

HELBEST ---- -- --- . ··-· ~~~~:~;, 
111

;

11 

bu reş~aı·i-----~-~ 

Derya di/mı di/ıeı·ike 
X em u derdanji dil derke 
Dilwtüya 'm bfiye reşwar 
Wer min bibi11 ey çav xezal 

De ş/ ıl çemmı xweş bfn day e 
Keke min li ııirjiyan daye 
X eber hat min got dil şa ye 
]iyan bo min bü goristan 

L ~ --·- -· ----· 

Ser min rakili ve reşbari 1 

. Bim evi11a çük bulbulan j 
Li ezmanan bim. siwari 

Ezefirdim wekjeriştan 
Bi m derma11e derd ıl ku lan 
Bipirsin min gul-sosilla/1 
E bejin w e çi ye jfyan, 
E bi!jin we çf yejiya11 
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Biz Kürtler, yasaktan, sansürden çok çekti k. Tabii ki sansürcü olmamız 
bcklcncmez. 

Kürt Rcınzi~yi en yakından tanıyan yazarımız, Bekir Darı~ya da sansür 
uygulanıadık. 

Yazdıkları na, katılmasak da, (}"<7Zdikhmndmı do hıp Bckir'i Ccnab1 H:ık, 
us/:mdu1p y.1 s:w.<:ıür ctsilı y:ı d:ı suswrsan düeği ile) iki arkadaşın, 

ayrı lığını(!) yayınlıyoruz. Günahları kendi boyunları na ... 
Saygılarınıızla. 

Blrncbün rcdaksiyonu 

Denge min te te Kürt Remzi ? 

Li cehenneme agir tuneye. Herkes agire xwe bi xwe ra tine. Tu ji de 

bi tembCır Cı awaze xwe we dere tam şen bikl. 

Bi min, ez dibejim tu nuhadi quncikeki cehenneme de rCıniştiyi Cı 

temaşe di ki Cı dikeni. Çim ki heneke he ri baş te di kir. De dev ji qerfan 

berde lo, tu li ku yi? Ya nameyeke binivise yan ji kilameke çeke Cı 

bişine. Bi soz, em e we di quncike heri xweşik ye BirnebCıne de 
biweşinin. Ez heneka nakim Kürt Remzi,denge min te te. 

Li dCı ye m iri her dibejin "meriyeki baş bCı". Çi gotineke tamsarki ye, 
hema b ira ji bo min Cı te nebejin! 

Ez edi ji durCıtiye hewqas bezar bCıme ku ... Di cehenneme de 

quncike heri ri nd e ku te xemilandiye de, ji min re ji ciyeki çeke. 

Dema ku zebani li ber awaze muzika te (inşellah te tembCıra xwe ji 
bir nekiriye!) govende bigerinin, b ira melek ji ji Xwede daxwaz bi kin Cı 

bi bej in "Ya Rebbi tayina me derxe cehenneme, me bişine vi quncikil" 

Bişine da ku em hesreta dile xwe -ku te ji me ra nebexşandiye- bi 

cih bininCı he ma careke be ji em ji ligordile xwe bijin. Hem ji bi Kürt 

Remzi re Cı bi kurdi (Heqet li wir ji kurdi yasax e yan na?) 

Ez bawer im li wir ji nuha tu bi cil Cı bergen xwe yen heri xweşik, 
disa Kürt Remziye xort Cı merxas i. 

Tiştek hat b ira min, welleh eze bipirsim: 

Tu li dCı melekan digeri? 

Yan ... 

Tu berra zebaniyan d idi? 

De bi xatire te! 

E me hevdu bibinin! 
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Yörelerimizi tanıyalım 

Kırşehir'in başka bir yüzü: Kürtler 

Nüfus yoğunluğu açısından bölge 

Kürtleri içerisinde "hatırı sayılır" bir yeri 

olan Kırşehir Kürtlerini yazmanın farklı 
iki duygusal boyutu oldu. Bir yanda; bu 
gerçeği ''öznel" adıyla ilk defa yazıya dök

mcnin verdiği heyecan. diğer yanda eksik 

ve hata yapma kaygısı, bir arada oldu. Bu 

satırlar birbirine zıt bu iki duygunun yanıt
tığı gerilim altında yazıldı. 

Konuya girıncdcn sırası gelmişken bir-

KII~·;c/ıir İli 

iki hatıriatmada bulunalım. Bu çalışma bi
limsel metodlar ışığında yapılmadı. Kesin 

ve belirlenmiş öncrnıclcrdc bulunmuyor. 

Kendi zemininde fazlası ilc bir iddiaya da 
sahip değildir. Bilinenierin derlenip to

parlanması ve yazıya dökülmesi olarak 
görülmclidir. 

Kırşehir Kürtlerinin farklı özellikle

rini çeşitli başlıklar altında vermeye ça

lıştık. Her özellik nesnel zemininden ko-
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partılınadan y~nidcn ~le alınabilir. Oku

yucunun yüksek anlayışına sığınarak gö
receli tespit ve yonımiarda bulunduk. 

Daha açıkçası "sesli diişündük". Bazı ek-

köyler) ilçelerine ve Kırşehir il merkezine 

bağlı ellinin üzerinde köy ilk yerleşim bi

rimlerini oluşturmuştur. Son 30-40 yılda 

bölge içerisine ve dışına doğru yaşanan 

kitlesel göçün kalkış noktalarını bu köy
ler oluşturmuştur. Yerköye (Yozgat) bağ

lanmış bazı köyleri de saymak gerekir. 

Köyler gelişi güzel serpilmişlikten öte 

belirli alanlarda yoğunlaşmışlardır. Hari
tada da görüleceği gibi, il merkezine ve 

Kanıaıı ilçesine bağlı olan bazı köylerin 

dı~ında kalanlar 400 kilometrekarelik bir 
alanı kapsayan "Malya Ovası"nda bulu

mırlar. İl merkezinin kuzeyinde yer alan 

bu ova; Çiçekdağ ilçesinin güneyine 

düşen Salep Bağazı ve Taburoğlu köyü 
doğnıltusundan. Buzluk dağı ctekkrinc 

ve de l\1ucur ilçe sınırlarına kadar olan 

alalll kapsar. Halk bu bölgeyi "AxzC 
ÇoiC" yani "Çöl tarafı" kavramlan ilc 

tanımlar. Geçmişte bu ovanın göl yatağı 
olduğu, çekilen suların Seyfe çukuruna 

dolduğu bilinmektedir. Yüzeysel olarak 

çölü andırınası ve yakın zamana kadar 

senlerde yanılıynr veya eksik algılanıış bataklıkların bulunması bu ismi alına-

olabiliriz, hatta ununuğumuz yerler, s ında önemli bir etken olmuştur. 

yöreler de olabilir. Bu konuda eleştiri ve 

düzeltınclcrc açık olduğumuzu bclirtme
Jc:n gcçnıeydinı. Ne kadar ba1anlı 

olabildik bilemiyoruz. Takliri okuyucuya 

bırakırken bu ınütevazi çalışmanın boşa 

çıkmanıası ve mevcut bckl en tilere kann

ca kararınca yanıt verınesi umudunu 

taşıdığımızı bclirtclim. 

Orta Anadoluyu yurt edinmiş Kiirt 

topluluğu içerisinde Kırşehir Kürtlerinin 

ünemli bir yer wttuğunu söylemiştik. 

Toplanı nüfusun ne kadar olduğu konu

sunda elimizde kesin bir veri yok. Ancak 
tahminler Kürt nüfusun (k 20~30 ara

sında olduğu yönündedir. Çiçekdağ (ilçe 

merkezi dahil), Kamanlküylcr). Boztepe 

(P.,1crkcz ve Karacaörcn kasabası hariç bütün 
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Kürt alıali aidiyetini Reşvan (Rcşl. 

Rcşlyan) ve Milli aşiret federasyonlanna 

bağlı ŞCxbilan, Mlfikan, Pisiyan, Oxçi

yan, BCrketi ve Malikan aşiretleri bağla

mında ifade ederken, Tabura (Taburoğlu)
çiftlik dahil ve Xelfıdiııo (Hatuııoğlu)

Mala Bire dahil- isimlerinde iki ayrı aşiret 

köyde bulunmaktadır. Xcl5dlno köyünün 

Nlilll olduğu ve süreç içerisinde Reşilcrlc 

emcgrasyon yaşadığı tahmin edilmek

tedir. Nitekim Halkın çoğu Kars yöresin-

den geldiklerini söylenıektcclirler. 

Mlfikan aşiretine bağlı olduğunu 

söyleyenler de vardır. Bu arada merkeze 

ve Kaman ilçesine başlı Pisiyan aşiretine 

bağlı köyleri n Milli olduğu ve Urfa-Maraş 

yöresinden geldikleride belirtilmektedir. 
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Geliş tarihi Rcşilere oranla daha yakın bir 

döneme rast! ar. 
Diğer yanda sakinleri tarafından dile 

getirilen Mucura ve merkeze bağlı 20'nin 

üzerinde köyün "Karaca Kürdü" olduğu 

yönünde görüşler vardır. Bu köyler kül
türel ve yaşanı biçimleri açısından Kün 
köyleri ilc bir çok ortak özellik taşınıakla 

birlikte, Kürtçeyi bilmezler veya tamamen 

unutmuşlardır. Kendilerine has kültürel ve 

sosyal bir yapıya sahiptirler. Türk siyasi 

alanının ilginç siması Osman Bölükbaşı 
Karaca Künlerindendir. Bahsedilen 

aşirctlcrc bağlı Kürt köyleri i~~crisinde 

birkaç köyde etnik doku farklılıklar 

gösterir. Yaşam değişik gruplarla birlikte 

paylaşılmaktadır. Safalı, Bozlarevci gibi 

köylerde nüfus kan~ıktır. Çimeli'de 

Türkler, Üçkuyu 'da Tatar ve Bulgaristan 

göçmcnleri, Scyrek'dc Abdallar bu ortak 

yaşam gruplarını oluşturur veya oluştur

muştur. Tatarlarla, Abdalların yerleşimi 

yüzyılın başlarına dayanır. Bulgaristan 

H ec iye Şe tire ji gunde Ram ko (Çiçekdağl) 

göçmenleri eliili yılların ortalarında 

köylere taksim edildiler. En fazla pay 

Üçkuyu~ya düşmüştür. Hemen hemen 

hepsi zaman içerisinde Bursa 'daki akra

baların yanına göçınüşlcrdir. Eski 

Ankara belediye başkanı ve CHP 
milletvekili Ali Dinçer Üçkuyu 

köylindendir. Tawr ve Abdallar ise ''il

ginç" bir değişim yaşayarak Kürtlerle 

ortak bir noktada halen yaşamlarını İda

me etmektedirler. Köyler birkaç kabilc

Jen (sülalc) oluşan aileler tarafından 

kurulmuştur. Hane sayısı 50-150 ara

sında değişir. ilk kuruluş aşamasındaki 
durumu veri aldığımızı belirtirken bu 

sayının altında veya üstünde köylerimk 

olduğunu söylemeden gcçnıeyclim. 

Köylerin kurucu aileleri olmakla birlikte 

sonradan katılan ailelerde mevcuttur. 
Kürt nüfusun hemen hepsi Sünni 

inancın Hanefi yorumuna bağlıdır. Kürt

çenin Kurmanci lehçesini konuşurlar. 

Yerele özgü telaffuz biçimleri olmakla 
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Terziya (kışla) köyünden Os ki Eşe 
"li gunde me pir xort li herbii mirin ... " 

beraber Kurnıancfyi nıükkcnıcl bir şekil

de konuşurlar(dı). Dilde ve kültürel ya

şam konusunda a~irctlcr arasında 

göreeel i farklılıklar vardır ama genel bir 

bütünlükten bahscdilcbilir. 

Coğrafi k yapı ova olmasından dolayı 

yüksek bir düzlüktür. Ormanlık alan 

hemen hiç yok gibidir. Toprak tarıma ve 

hayvancılığa son dcreec clvcrişlidir. 

iklim bütün bölgeyi içerisine alan karasal 

iklimdie Kışları soğuk ve sert, yazları 

sıcak ve kurak ilkbahar ise yağ.ışlı geçer. 

Kürtlerin nesnel konumuna, kültürel 

duruşianna ve toplumsal alanda yaşadık

ları cvrimc yeniden döncccğiz. Bu nok

tada durup bir parantez açmak istiyoruz. 

Kırşchir/f\1crkcz üzerine bazı bilgiler 

vermemiz gerekiyor. Okuyucunun bu 

gerçeği daha iyi kavrayabilmesi için bu 
bilgiler gerekli. Kollektif kimliğimizi 

tanımlarkcn Kırşehir kavramını sürekli 

kullanıyoruz. Bir parçasını oluşturdu

ğumuz bu birimin ve diğer sakinlerinin 
geçirdiği tarihsel cvrimc göz atmamak 

olmazdı. 
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Kırşehir 1 Merkez 
Tarihi süreç içerisinde Mokkissos, 

Suşehri, Gülşehri ve Kırşehri isimleri ile 

anılan merkez çok eski bir yerleşim 

alanıdır. Şehre verilen isimler bir 

anlamda yaşanılan tarihsel dönemleri 

anlatır. Hitit, Roma, Bizans, Selçuk ve 

Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. 

Hititler döneminde kurulan "Kızılırmak 

kıvrımındaki şehirler" dizisinde yer alır. 

Coğrafik olarak Kervansaray ve Baran 

dağları arasındaki vadiye kuıuludur. 

Kılıçözü (Kırşehir çayı) suyu şehri, bir 

başıarı bir başa böler. Bu suya Öksc, 

İkizarası, Üç göz, Büngüldek ve Dinek su 

kaynaklarının eklemlenmesi şehrin kır, 

gül, su eklerini alınasına yol açsa gerek. 

Merkezin yerleşim alanı olarak seçilme

sinde başka etkenlerde vardır. Bu 
etkenierin başında; sıcak su çıkan Terme 

kaynağı ve güvenlik açısından iç kale 

yapmaya elverişli bir Seıniramis tepe

sinin (30-35 metre) bulunması gelir. 

Şehrin etnik ve inançsal yapısı tarihi 

süreç içerisinde sürekli değişime uğra

ınıştır. Rum, Ermeni ve Türk etnik grup

larının şehre yerleşmesi eskiye dayan

nıakla birlikte karmaşık özellikler taşır. 

Rum ve Ermeni sakinler yüzyılın baş

larına kadar şehirde yaşadılar. Osman

lının son Başbakanlanndan Talat Paşanın 

deyimi ilc "Haledildilcr" operasyonun

dan bu halklarda nasibini aldı. 1923 yılı

na kadar Kırşehir'de Ermeni Mckıebi 

bulunuyordu. 1930'1u yıllarda şehre yeni 

bir imar veriliyor adı altında Gayr-ı 

Müslümlerden kalan bütün binalar ya 

tasliye edilde yada yeniden şekillen

dirildi. Amaç geriye kalan izleri silmekti. 

Dönemin valileri olan Nazım Bey ve Mit

hat Saylam bu işi hakkınca(') yerine 

getirmişlerdir. 
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Türklerin şehre gelişi Bizans döne

mine rastlar. Moğol saldırılarından kur

tulmak için Anadolu'ya gelen Orta Asya 

kökenli Uz, Peçenek ve Kumaıı Türk 

boyları Bizans yöneticileri tarafından 

şehre yerleştirildiler. Sınırlarını koruma 

ve güvence altında tutma ihtiyacı içeri

sinde olan Bizans yönetimi, Türk göç

menleri kendi koruması altına aldı. 

Hıristiyanlığı ilk benimseyen Türkler 

içerisinde KırşehirTürklerini sayabiliriz. 

Zamanla ( 107 Iden sonra) Müslümanlığa 

döndüler. 
Tarihi süreç içerisinde Orta Asya 

kökenli Türk göçlerinden sürekli 

nasibini alan Kırşehir, özellikle 

Selçuklular döneminde hareketli bir 

dönem yaşadı. Bugün hala ibadete ve 
kullanıma açık camilcr, köprüler, hanlar 

bu dönemde yapıldı. Geçmişi unutmak 

veya onutturmak güdüsüylemidir 

"Akraba içi evlilikler hala revaçtad1r." 

nedir(?). Selçuklular döneminde çilerin bütün emekçi kollarını içerisine 

Kırşehir adeta dini yoğunlaşmanın 

yaşandığı bir merkezdir. 
Hacı Bektaşı Veli'nin binlerce müridi 

ile Horasan'dan gelip yerleşti ği ilk yerde 

Kırşehir'dir. Tarihin bir cilvesi olsa ge

rek, ilk konaklanılan ve nefes alınan yer
de Malyaovasıdır. İnsanın "Ah! ... Mal ya 

ovası ... ah! Çöl olmana rağn1en kimlere 

kucak açmamışsın?" diye sorası geliyor. 

Bu geliş yeni değişimleride beraberinde 

getirdi. Sünni inancın aksine Heteredoks 

bir inanç biçimi olan Aleviliğin bir 

dolayımı Bektaşilik sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapıyı derinliğine etkiledi. 

Bektaşi felsefesi ve inanç biçimi halk 

arasında yoğun bir taraftar buldu. Bunu 

yerele özgü kurumlaşmalar takip etti. 

"Ahi"lik en önemli örneği oluşwrur. 

Diğer yanda Bektaşiliğin ekonomik alt 

yapısını oluşturan Ahi'liğin Osmanlının 

devlet yapısını önemli oranda etkile

diğini biliyoruz. Esnaf. zenaatçı ve çift-

alan sosyal ve ekonomik örgütün kuru

cusu Ahi Evren'in türbesi ziyaret edilen 

yerlerin başında gelir. Ahilik zamanla 
etkisini kaybetti ve ortadan kalktı veya 

kaldırıldı. Bu inanç biçimine ait insan

ların bu gün şehirde yok denecek kadar 

az olması ilginçtir. Alevi nüfusun az 

olmasının nedenleri aslında bilinmiyorda 

değil. Tarihi bir anekclot söylemek iste

diğimizi açıklayabilir belki. Hacı Bektaş 

Veli'nin torunlarından Kalender Çelebi

nin 1527'dc başkaidırısı sonucu bölge 

yakılıp yıkıldı ve binlerce kişi katiedi idi. 

Şehir Osmanlının son dönemlerinde 

eski önemini yitirdi. Doğudan-Batıya 

geçişlerin uğrak merkezi olmaktan öte 

bir özelliği olmadı. Taında bu döneme 

rastlayan bizzat merkezi Osmanlı 

devletinin insiyatifi ilc yeni iskanlar 

(mecburi) yaşandı. Gelenlerin içerisinde 

Rcşvan ve Milli aşiret fcderasyonlarına 

bağlı Kürt aşiretleride vardı. 

Jı(melıUn6, Payiza 1998'an 15 
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Bugün ismi unututan bir 
aşiret, Reşvanlar(Reşlya) 

ve gerektiğinde bin ila ikibin kişiyi 

silah altına alabiliyorlardı" (Bkz. Nuh 

Kürtlerin toplumsal dokusunda aşiret Aıc~. İç Anadolu Kürtleri Konya-Ankara-
hiycnırşisinin etkin olduğu bilinir. Aşircti 
olmayan Kürt yok gibidir. Hemen her 
birey, aile ve sülalcnin bağlı olduğu bir 
a~irct olmuştur. Aşiret i olmayan halk ara

sında garipscnir hatta yer yer aşağılanır. 

Orta Anadolu Kürtlerinde durum farklı 

değildir. Kürt toplulukları bilinen bazı 

aşiretlerin bağlaşıklarıdır. Yozgat, 

Çorum ve Kayseri'de olanların dışında 

kalanları ağırlıkla üç aşiret federasyonu 
içerisinele görmek gerekir. Bunlar 

Rcşvan, Canbcg, ŞCxbizin aşiret 

konfcdcrasyonlarıdır. Kırşehir Kürtleri 
yarısı Haymana, Kulu ve Cihanbcyli 'de 

olan Reşvan aşiret federasyonuna bağlı 

aşiretlere bağlıdırlar. Dilde, kültürel ve 

sosyal yaşamda var olan ortak özellikler 
ve akrabalıklar bu tespiti doğrular nite

liktedir. 
Reşvanlar üzerine çeşitli bilgiler 

mevcut. Kürdistan'da hangi bölgeyi yurt 
edindikleri, hangi yolları katederek bura

lara geldikleri üç aşağı beş yukarı bilin
mektedir. Bu konuda bazı yazılı kaynak

larada sahibiz. Göçün tarihi henüz yakın 
olduğu için kuşaktan kuşağa anlatılan 

sözlü verilerde söz konusu. Biz; mevcut 

Kırşehir. Konıkar yayınları 1992. s.40 . .'\lma

nya). 

E.M. Nocl'in verdiği bu bilgileri halk 

arasındaki genel eğilim ve söylemler 

doğrular niteliktedir. Bizzat görüştüğü

müz bazı yaşlı kişiler bu yönde çeşitli 

bilgileri bize sundular. 
Örneğin; Pizbenika (Tosunburnu) 

köyünden lVIala ÜtC stilalesinden Hiissi 
ElC İbe eledeleri olan Üto'nun 250 sene 

önce Antep'in Nizip ilçesine bağlı 

Mlhmade yayiasından buralara geldiğini 

söylemiştir. Kürtçe yaptığımız sohbette 
ailesinin künyesini duraksamadan sayar

ken aynen şunları söylcıniştir:"Ez ji 
gfındi Pizbcnika Hüssi EIC ibe mc. Kal 

fı pir C me nCski 250 sali her ve ji 
AntohC-NizipC hatİmı vira. I\·lalbatC 

mc ra di ben Mala Ütc. Ji Ütc sc lawike 

bune. lııişe Üte, Vakase Üte u Hese Üte. 
Ibiş ji du lawike xwc hcbiye. Xano yi 

lııişi Ütc fı Haydoyi İlıişi Üte. Hcyd 

havkC min bfı. 82 sali b cr ve li harbC da 

cem C BaxdadC şe h id hiyC. Em nfıha 50-
60 Mal heııi." Babasının 1916 yılında 

Bağdat'ta İngilizlere karşı savaşta öldü

ğünü belirten Hüssi ElC ibe Nizip'teki 

kaynak ve belgeleri dcrlcyerck bir kitap akrabaları ilc yakın zamana kadar 

halinde yayınlamış olan Nuh Ateş" c baş 

vuracağız. Orta Anadolu K ünleri üzerine 

ilk "Özgün" c;alışma olan bu kitapta Nuh 

Ateş İngiliz subayı E.M N oc!' in tuttuğu 
günlükten Reşvanlarla ilgili olan bölüme 

yer verir. Kısaca bir göz atmak gerekirse; 

"Büyük bir aşiret federasyonu olan 

Hcşvanların anayurdu, geçmişte I\~Ia

latya sancağı sınırları içerisinde bulu

nan Adıyaman, Kühta, Su varili, Nizip 

ve Kilis yörclcridir. Osmanlı döne

minde Voyvodalık ve Haslık ünvaniarı 

taşıyan Rcşvanlar merkezi yönetinlle 

ihtilaf halinde olan savaşçı bir aşirctti 

16 biiııebiln 6, Payiza 1998"an 

düzenli bir biçimde görüştüklerini de 

sözlerine ekledi. Yine Kışlc (Tcrziyanlı) 

köyünden yaşı 83 olan Oski Eyşe 

lledesinin kışı Antep 'de geçirmek için 

geriye dönerlerken yolda öldüğünü ve 

mezarının orda kaldığını belirtti. Bu tip 

örnekleri çoğaltmak mümkün. Biz yine 

söz konusu kitaba dönerek E. M Noel'in 

günlüğünde yazdıkları na bakalım: 

"Reşvanlar 185(rJerdc kışı Besni 

(:\dıyaman)'dc gcçiriyor. yazm ise sürü

leri ik birlikte Haymana yaylalarıııa çıkı

yorlar. Bu dönemde Türklerin (Osman

lının) müdahaksi sonucu aşiret bölün-
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en 

Bekir Darı 

Almanya'da yaşayan üç Kürt ressam
dan birisi olan Bekir Dan 1956 yılında 

Tabura (Taburoğlu) köyünde doğdu. 

Köy köy Kırşehir-Ankara çizgisinde 
dolaşarak eğitimine devam etti. 

70'1i yıiların "Devrimci dalgasından" 

bir birey olarak o da etkilendi. Payına 

düşen de; sürgün, hapis, dayak ve 

yoksulluk oldu. Kırşehir Lisesinden ilk 

sürgün edilen "kafile" içerisinde o da 
vardı. Bir dönem Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsünc devanı etti. Şu an yaşamını 

politik sürgün olarak Almanya 'da idam c 
ettiriyor. 

Güzel sanatlara olan ilgisi salt rcsiınlc 

sınırlı değil. Anı-deneme türü hikayeler 
de kaleme alıyor. Bunlardan üç tanesi 

Blrncbün 'da yayınlandı. Kırşehir 

Kürtleri içerisinde derin tarihsel kökleri 

olan ve "zor"yaşanıı "basit ve eğlenceli" 

kılan alaycı gelenek, hikayelerinde ana 
ekseni oluşıuruyor. Bu geleneğin 

"Çöl"dcki temsileilcrini kamışturarak 

onlara çeşitli roller vererek adeta yazılı 
bir belge haline getiriyor. 
Çizdiği resimlerden oluşan otuza 

yakın kişisel sergisi oldu. Canlı ve 
çarpıcı renkler bütün resimlerine hakim. 
Güneşin kızıllığını çağrıştıran renk 
karışımlarındaki uyum dikkat çeken 
özelliklerin başında geliyor. Memlekete 
ve özgürlüğe olan özlem her fırsatta 

fırçasını etkileyen öğelerin başında 

geliyor. 
Kürt resim sanatında tartışmasız bir 

yeri olan Bekir Dan· nın. Çi?. erken 
nelerden c!kilcniyon,,un? içerikli soru
muza verdiği yanıt resmin evrensel 
boyutlarına dikkatleri çekmesi açısın

dan oldukça ilginç. ''Bir Goy;ı 'mn 

Jvxm.yol olm<ıst, çi:afiği ı':ıhşcfin !ıl/le
rimi diken diken ermcsJ/ıi. B;/' K:u/ıc 
Kolhvirz 'in Alm<ın o/nwst s:n':ış!:ı 

çocukl:u'JJJJ kaybelmiş bir mm oLır:ık 
çizdiği drıımırı beni clkilemcmcsılıin 
imk<'mi v;ır m; :J Y:ı(hl GcorgL~ Grosz 'in 

lwmorund:w crkilcnmcınck ol ;ısı nu?" 

Kürtlerin görsel sanatlara olan ilgisi 
ve Kürt sanatçılarına dair çeşitli 

yorumları olan Bekir Dan'ya sözü 
tekrar vererek yazıınızı bitirelim. 

-Kendi kendimizle öviinmcyi birakıp 
güci.imüzü sanata verelim. Kendini 
tekrarlayan kişilere T'aburoğlu'nda ''I~ 
te ji tim bilfıı- fı pezC nCr c" derlerdi. 
Kendimizi anlatalım, gerek fırçayla, 

gerek kalemle gerekse türküylc, hala
yla, yada ninniylc ağıtla ... Ama olduğu 

gibi. Herkesten önce bizim bize 
inanmamız gerekiyor. Gerisi kendili
ğinden gelir. Sözü Kurt Tucholsky'niıı 
bir deyimi ilc bitircliın. "Hapishane 
/ımı/us u da aym diğer /ımı/u/ar gibidİl: 

Tek eksiği halı tokacımn o/mama
.'·itdır." 
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Çiftlikler ilk baştak i beklentilere cevap vermedi, ama geriye Biçerdöver ustalan bıraktı. 

müş, bir kısmı Hayınana .. da kalmıştır." 
Yine E.M. Nacl Reşvanlara ait 21 

adet aşiret boyunu içeren listeye yer 
veriyor. Bu bilgileri okurken hir iki 

noktaya dikkat etmek gerekir. Bugünkü 

Haymana ile balısedilen Haymana ara
sında önemli farklar vardır. Haymana 

eskiden gerek nüfus yoğunluğu gerekse 

sahip olduğu etki açısından potansiyel 

yüklü bir ıncrkezdi. Daha açık söylemek 
gerekirse. Orta Anadolu Kürtlerinin 
Diyarbakır'ı konuınundaydı. Bugün 

neden küçük bir İlçe haline geldiği 
tartışmaya değer özellikler taşımaktadır. 

Kürdistan 'dan bu günkü merkeziere 

Naverı Me 

gelişin muhtemelen iki güzcrgfıh üzerin
den olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
güzcrgfı.hları anlatılanlardan çıkarmak 

mümkündür. Merkez Antep ve 

Adıyaman dolayiarı olmakla birlikte 
Adana-Ccyhan ve Sivas-Kayseri (Uzun

yuyla) üzeri yollarıdır. Kürtlerin bu 
günkü yerleşim alanlarını yaylak olarak 

yalnız yaz aylarında kullandıklarını göz 

önünde bulundurmamız gerekiyor. Ana 
çıkış merkezlerini snhbctlcrdc, 
anlattıklan masallarda \VclatC .JCri yani 

Fırat'ın berisi diye nitclcmişlcrdir. Bu 

tanımlama Kürdistan da da çeşitli 

bölgelere ait masallarda çokça geçmek-

İro li TirkiyC bi dcsıi dcw!cıC Cı <L'iimi!ckaran ve. li ser navl!n Kurdaji gclck çin ü lisıikCn xcraw tC n 

çı:kirin. Di navbCra navCn kcvn (bcrC) U nü da fcrqiyckc mczin hatiye mCdarC. NavC kal t1 pirlin ınc 

yCn kı.1 ji hczarsa!an wC da manc, bendi li zarakan nayCn kiıin ü pir kcsji,ji van navana fcdi dikin. VC 

cybdiwinin. Mc xwcst ku cm bi va listajCrin a biçük, a navCn oıijinal C n l)l•rC va vC ye kC ji \Ve ra hiııji 

cşkcrc bi kin lı hGvidarin ku li hCla navCn Tirkl ü Kurdi yCn modem, navCıı kal ü pirCn mc ji li ku ri kan 

bC ki ri n. 

Naverı Mera 
Aço, Apo, Avo, Ato, Bi ro, BcktCş, Çolo. Çilo. Cc!o, Do!o, Dalü, E::JJ, Hcci, Miho, MCınik, 

Misto, SCwik, Hcıno. Oma. Giro, ido. Rccik. Taıno. Vaqqas, Hafo, Tccdin. Mchınüd. İwo, 

XC!lo. Kazo. Mcço, Mcçik. Ximo, Si lo. U mo, U so. Hawsin, Klıtik. Ki mo. Havşar. 1\,lildııncd. 

Uto, Valo, Sefcli, Mi los, Mfısc, Mcsıo, Hopo, Samo, Reşa, Hcrnircş. 

Naverı Jirıa 
Eşe. EJC. Eşot, Evik, Be sC, BCsot. ÇcxC, Döniş, Sev ik, Fat C, NazC, ZczC, ZewC, ZcxC, GcwrC, 

KCvscr. Kemox. Se.vC, ŞerC. ÜmmC. ZetC. KinC. KczC. NurC. GUIC, RavC. PcınC, l'v1cmC. 
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tedir. Bu veri Kürtlerin bölgeyi çok iyi 

tanıdıkları ve geliş gidişierin tarihinin 

eskiye dayandığı gerçeğini ortaya 

çıkarıyor. İklim şartlarına göre Adana

Osmaniye~yc, Sivas'a gidip bir dönem 

kaldıkları biliniyor. Yol üzeri ve geride 

bırakılan akrabalar, mezarlar yakın za

mana kadar ziyaret ediliyordu. Bu arada 

halk arasında çokça bahsi geçen ve Miti

kan aşireti ilc ŞCxbilan aşireti arasında 

yaşanmış olan bir olayı anlatmadan gcçe

meyeceğiz. Söz konusu iki aşiretin ara

sını açan ve soğukluk yaratan bu olayın 

çeşitli anlatımlarının özeti şöyledir: 
İsmi Eşe olan bir kadına (geline) 

sarkıntılık yapılmıştır. İki aşiretin erkek

leri bu olaydan dolayı birbirlerine girerler. 

Çıkan kavgada 26 kişi ölür. Bir kadının 
eşarbını araya atmasıyla kavga durur ve 

son bulur. Çıkan olayların ve ölümlcrin 

ccrcmcsi zavallı Eşe, ye yıkılarak Eşkoçck 
ismi türctilir. Bu olayın göç sırasında 

olduğu söylcnmekle beraber 120 yıl önce 
olduğunu söyleyenele vardır. Ölenlerin 

mezarlarının Sivas' tan öte Uzunyayla'da 

kaldığı bcliı1ilmcktcdir. 

Kürt aşiretlerine bağlı Kon'ların 18. 

Kırşehirden bazı şahsiyetler 

Asal Koçak: 

Yüzyılın hemen başlarında yerleşik hale 

gelmeye başladıkları ımıhıemeldir. 16. 

Yüzyılın sonlarına doğru başlayan 

"mecburi İskan" politikalarının sonuç

larıydı bu aynı zamanda. 

Besicilik ve çobanlıktan
Biçerdöver ustalığına 

Konar-göçer ve ycrleşikliğe henüz 

yeni geçmiş topluluklarda gcçim 
kaynakları genelde bellidir. Bcsicilik, 

çobanlık bunların başında gelir. Kırşehir 
Kürtleri, atalarından devr aldıkları bu 

meslekleri yakın zamana kadar 
sürdürdüler. Konya'ya, Haymana'ya 

çobanlık yapmaya gidenlerin sayısı 

oldukça kabarıkıır. Eskinin, Almanyası, 

Hollandası, Avusturyası; Haymana ve 

Konya idi. Kalanlarda bcsicilikle 

uğraşırlardı. Besicilik derken, koyun, 

keçi, deve, inek bakımı anlaşılmalıdır. 

Tarımla ve ticaretic tanışıklıklannın 

tarihi henüz yenid ir. 
Tarıma geçişleri besiciliğin bir yan 

gerekliliği olarak ortaya çıkmıştır. Bazı 
aileler sürülerini otlattıklan ve barındır

dıkları alanları zamanla ekmeye başladı

lar. İskanı mecburi kılan Osmanlı mer-

QişlC-!'v1ahınudhı. Tanınmış bir karikatürisui. Pir Sultan Abdal derneğinin Sivasta 

düzenlediği Fcstivale davetliydi. Yakılarak katledilen 37 kişinin arasında oda vardı. 

Hüseyin Kangal: 
Körpınar (Kanikllıik) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken geril!aya katıldı. Yaşı 

henüz 1 9"du. 16Ağustos 1990 yılında Bestler'de girdiği çatışmada altı arkadaşı ilc birlikte yaşanıını 

yitirdi. 

Celal Canpolat: 
Çevirme 70'1i yılların ''iç savaş" ortamında sessiz kalmadı. Bursa 'da öğretmenlik yaparken 

MHP'liler tarafmdan pusuya düşürülcrck kat \edildi. 

Kadir Salman: 
Tcn:iyanlı (QişlC). Üniversitede okurken geriliaya katıldı. Kısa bir dönem sonra ailesine 

ölüm haberi geldi. 

Mehmet Bayram: 
1974 yılında Halkiara Özgürlük mitingine giderken yolda MHP'li faşistler tarafından 

üldüıiildü. 
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kezi devleti bu eğilimi destekleyen bir 

politika izledi. Sultan Mecit l839'da 

11ınzimat Fermanı 'nı yayınlayarak bu 
konuda yasal destckler sunarken l858'de 

arazi yasaları çıkarılarak yerleşimc 

zemin hazırlanmış oldu. İlk zamanlar 
tecrübesiz ve acemi oluşlan bazı 

sorunları beraberinde getirdiysede bu 

zamanla aşıldı. Toprağın tarıma son 
derece elverişli oluşu önemli bir 

avantajdı. Türk komşularının aksine tahıl 
(buğday, arpa, çavdar, yulaf vs.) ekimine 

yönelmeiirinde yaşam biçimleri, kültürel 
dünyaları önemli bir etken oluşturdu. 

Fazlası ilc emek ve günü birlik bakım 

gerektiren Zcrzcvat (meyve-sebze) 

ekimine rağbct etmediler. 1874'de bütün 

Kırşchir'i saran ve yedi yıl sürdüğü 

tahmin edilen kıtlık felaketini nasıl 

atiattıkları ise araştırınayı bekliyor. 

Tarihi süreç içerisinde ekilip biçilen 
toprakların doğal sahipleri oldular. 1940 

yılından sonra devlet bu doğal sahipliğe 

resmi bir çerçeve sunma gereği duydu. 

Tarım ürünlerine olan yoğun ihtiyacın 

devleti böylesi bir karara adeta zorla
dığını söyleyebiliriz. Toprağı olmayanla
ra toprak verilerek tapu dağıtılınaya baş
landı. Bunu resmi ağızlar reform kavra
mıyla telafuz ettiler. Toprak dağıtımında 
tck birey (erkek) esas alındı. Bazı kalaba

lık ve nüfus sahibi aileler ilişkilerini kul
lanarak fazla pay aldılarsada hemen he

men herkes az-çok toprak sahibi olabildi. 

Kuşkusuz bu olayın tarihsel açıdan 
büyük bir anlamı vardı. Konar-göçer 
Kürt aşiretleri geçmişlerinde belkide 

ilk kez, taşıııınaz bir ınülke sahip 

old ula" Bu bir anlamda geriye dönme

menin, yani anavatandan kopnşun 

tescili oldu. 

Kırşehir Künlcrinin en çok karşılaş
tığı sonılardan birisidc biçereilik mcslc
ğinc olan ilgilerinin nereden geldiği yö-
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nündedir. Bu sorunun yanıtı aslında il
ginçtir. Devlet bir yandan toprak refomm 

ile uğraşı rken, diğer yandan Mal ya ova
sına 1942 yılında çiftlikler kurdu. Sov

yetler Birliği'ndeki büyük Kolhaz çiftlik 

teşeküllcri örnek alınarak kurulan bu 

çiftliklere dönemin Başbakanı İsmet İnö
nü ciddi anlamlar yüklemişti. Memleke

tin ve ordunun özellikle 2. DünyaŞavaşı 

koşullarında daha belirgin hale gelen ct 

ve tahıl ihtiyacını karşılamaktı amaç. 

Çiftliklere yöreden insanlarda istihdam 

edildi ama Kürt köylerinden zorla toprak 

gasp edilmesi çokça yaşanan olayların 

başında geldi. Bu arada saldırganlığı ve 
acımasızlığı ile halk arasında nefret 
uyandırmış olan Malya Devlet Üretme 

Çiftliği müdürlerinden Cemi! Bey'e( 1) 

değinmeden geçmeyelim. 

Çalışanların içerisinde bu işlere yat
kın Kürtlerde oldu. Zor koşullarda çalı

şarak hem para kazandılar hemde tekno
lojinin iki harika buluşu olan Traktör ve 
Biçerdöver ile tanışına fırsatı buldular. 
Çiftlikler ilk kuruluş aşamasındaki bek

lentilere yanıt veremedi (zarar) ama geri
ye bu iki aleti kullanabilen ustalar bıraktı. 

Küçük küçük birikimler bir araya ge
tirilerek bu aletlerin edinilmesi uğraşısı 
verildi. Eliili ve altmışlı yıllara damga

sını vuran bu uğraşı toplumu önemli 
oranda etkilemiş ve ciddi bir pazar oluş
muştur. Bu gün yüzlerce biçerdöver Kır
şehir'den yola çıkarak Kürdistan'da, A

dana'da, Konya'da, onbinlerce dönüm

lük araziyi biçerek geriye döner. Biçcr
döver piyasasında Kırşehir Kürtlerinin 
önemli bir payı ellerinde bulundurduk

landa bilinmektedir. 
Tek uğraşları biçerdövercil ik değildir 

kuşkusuz. Nüfusun sürekli çoğalması ve 
çalışma olanaklarının kıt oluşu, istihdam 
zorlukları göçü (yine) zorunlu kıldı. Bu 

sefcrki yön sanayi merkezleri oldu. İç ve 
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Kırşehirden bazı şahsiyetler 

Mustafa Aksof -1930 yılında 
Çiçekdağı'nda doğmuştur. 

Liseyi Çorum· da bitirdikten 
sonra Hukuk Fakültesinde 
okuyan Mustafa Aksoy, hem
şehrilerinin israrı üzerine 
Fakülteyi yarıda bırakarak 

Çiçekdağı Belediye Başkan
lığı yaptıktan sonra 1969 
yılında Kırşelıir Milletvekili 
olan Mustafa Aksoy, halen 
bekardır. 

dış göç aynı zaman dilimleri 

içerisinde paralel bir biçimde 
yaşandı halende yaşanıyor. 

Özellikle altmış lı yılların sonu yel
mişii yılların başında köyler adeta 

boşaldı. İl merkezine,Yerköy'e 
(Yozgat), Ankara'ya, İstanbul'a, 

Mersin'e ve de Avrupa 

metropollerine binlerce kişi göç 

etti. 

Tiirkçc adı Kiirtçe_ad ı it ilçe 
Yt'w"dop-:mlı Ar:ıplı Boztt'Pc 
r::~·kidoji:uıh Hor/;! Boztepe 
Öksüzk:ı!c X:ı!lı:Jiilil Boztepe 

(H.~wnolfu) 

Körpm:ır K:miktirik ,\1,·rkcz 
Büyükf.:tşl:ı QişlıJ Boztepe 
(Ti:.'rzt)/:mlı, T:ış!aepe) 

Çimeli Boztepe 
Hüst:vin!i ü~·sFnli Boztepe 
Külbüyük Ku lik Boztepe 
Üçkuyu Üçki Boztepe 
Uzunpm:1r Sim Boztepe 
7/Jsunlmmu Pizbenik:ı, Mcrka 

(lı1:lf:ı BennC) 
T:ıburoğlu Tiıbur.·ı ;\!erkez 
(Çi/ilik d.·ıhil) 
Ycşilob:ı Gü rio kfakcz 
lliırm:m:ıltı Şu:1yıjıli Boztepe 
S eyrek Sh-ek. 1-Junnif.: Atakez 
Göllif Gol/i Aferkez 
Ç:ım:ıl:ık Boztepe 
Çevirme Boztepe 
V:ı!nu:1ğ:1ç Z8.:cr2 130J:rcpc 
Af:ılımudlu Qişk; Çiçckd:1ğ 

Piilırcnk Gl; dcr Çiçd.:d:ığ 

B:ıhçepın:ır 7briJJ:ı Çiçdd:ığ 

Doğ.wf.::ış Ramko ÇJ~-cf.:d:Jğ 

Ç:w:ıJ.pm:ır OJ..:ço Çı~·ckd:ığ 

1-l:ıcıoğ/u Çı~·ef.:d:Jğ 

B:ınık!ı Çiçekd:ığ 

Ş:lhinopu Ş:ıh:I!J:I Çiçekd'ığ 

H:ırm:ınpın:ır Kunguş Çiçckd.1ğ 

Bı~vük Tt·!Jck Çiçekd:ığ 

Küçük Tt·!lck Çiçdd:ığ 

nıtbckir Çiçt'kd:ığ 
Al.1h:ıcılı (k:ın~·ıf.:) ÇiçdJ:~ğ 

Deın'cdi 

il rmutlu 
S:ıf;ı!J (k:ınş,k) 

Al:m Çiçckd:Jğ 

ik/k(~)' Şorik ÇiçckJ:ığ 

Bozl:ırcvci ÇiçdJ:ığ 

Gölcük Çıj~dd:ığ 

Konurk:Jie Kon ir ÇiçekJ.·ığ 

Aıwnoğ!u Çiçdd:ığ 

Çökdik Çiçckd:ığ 

Ç:ıdlrhkömıclımef K:ım:w 

Ç:ldtr/JiJ:ICib:Jyr.·Jll1 Merka 
Kckilli:ıli K:ım:m 

ikizler K:un:m 
Ağ:ıpm:ır K.1111:m 
T:wk K.11u:m 
Ali::1köyiJ }i·rköy 
7iuköyii }'C.•rkiiy 
.ACJ!J }·Crkl~l' 

Cıifdc/i ŞCxbibn Çiçekd:1ğ 

ları dışına göç ettiğini belirtiyor. 

:1şireti 

Mi!ik:ın 
Mifibn 
Mifik:m 

Mifik:m 
Milif.::m 

Mifikmı 

Milik:m 
Milif.::w 
Mifif.::w 
Milfk:m 
J1Fifk:m 

,\1ilif.::m 

!ılifik:m 

/1-filik:ın 

1\lrtik:m 
Milik:m 
Şh·bil:m 

Şt.'xbil:m 
ş,~xbil:m 

ş,~xbi/;m 

ŞCxbil:m 

Şh-bil:m 

ŞCxbil:m 

Şt.~Xhil:lll 

/Nrkcti 
lk'rk'-'ti 
!Nrkôi 
BCrkeli 
J],;rkcti 
B,;rkcti 
Bt>rJ.:cti 
l~lolik:m 

Oxçiy.m 
Oxçı)':lll 

Oxçı)':il1 

Oxçı)':lll 

Oxçı)':ın 

O.rçı)':/11 

O.rçı)':/11 

Pi~~v:1n 

Pt~·iy:w 

Pt5iy:ın 

Piçl)':m 
P1\·iy:~n 

Pı:S·ı)'.~n Bu göç kuşkusuz salt Kürt 
kitleleri ile sınırlı değildi. Orta 

Anadolu'yu özellikle Kırşehir 

sakinlerini ıçerisıne alan göç 

dalgasının ctkilcriydi aslında yaşanan. 

Resmi istatistikler 1960 ila 65 yılları ara
smda Kırşehir'den 1.500 ailenin il sıııır-

Göçlc birlikte yeni çalışma ve yaşam 
alanları oluştu. Ticaret ve esnaflık yöne~ 
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linen işlerin başında geldi. Her köyün yo~ 

ğunlaştığı bir iş sektöründen bahscdebili

riz. Bir iki örnek vermek gerekirse; To

sunburun ve Taburoğlulular kasaplık ve 

hayvan borsası, Terziyanlılar, Çanıalak

Iılar biçerdövercilik ve taşıımı sektörü, 

Bahçepınarlılar ticaretıc vs. yoğunlaştı

lar. J\1cvcut sermaye birikimine ve para 

dolaşımı na Alınancılar önemli katkılarda 

bulundular. Ilk zenginlerin Almancıların 

marklarını işleterek veya çevirerek orta~ 

ya çıktıklarını söyleyebiliriz. Üretim sek

törüne henüz yeni yeni girnıektedirlcr. Ö
zellikle son 20 yılda dencnmeycn iş alanı 

yok gibidir.Bugün hemen hemen her 

meslek dalına cl atılmıştır. Kuaförden 
uçak teknisyenliğine kadar çalışan kişi~ 

lcre rastlamak mümkündür. 

Mille'siyle alay eden 
müslüman lar! 

Kırşehir Kürtlerinin Sünni inancın 

Hanefi yorumuna bağlı olduklannı söy~ 

Jcnıiştik. Müslümanlığın şartları ilc ara

ları eskiden beri iyi değildir. inanç sistc

mi önemli bir rol oynar ama bir yere 

kadar. Camiler özellikle eliili yıllarda 

devlet yardımı ilc sağlam yapılara kavuş

tu. Her köyde bu işleri yerine getiren 

MillC'Ier vardı. Bunların eğitimlerini ne

rede aldıkları ve bağlı olduklan bir 

merkezin olup olmadığını şimdilik bilnıi~ 

yoruz. Millc'lcr halk arasında sürekli 

alay ve şaka konusu olmu~lardır. Halkla 

dine karşı olan gevşeklik Mii!C'ler ilc 

garip olayların yaşanmasına yol açmıştır. 

Bu olayların yüzlerce versiyonu 

kuşaktan kuşağa anlatılmaktadır. 

Özellikle Devlet tarafından tayin edilen 

İmanı Hatip kökenli genç imamların 
yaşlı ve kurnaz "ınünıinlerin" elinden 

çok çektikleri de anlatılanların arasında 

gelir. 
Tarikatlada ilişkilerin olduğu ve bu 
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ilişkilerin özellikle Cumhuriyet döne~ 

m inde bir kopukluk yaşadığını belirtmek 

gerekiyor. Özellikle eliili yıllarda (Men

deres dönemi) bu kopukluk aşılmaya 

çalışılmıştır. Çorum, Sivas ve Erzurum 

tarananndan Şixların gelip bu kopuk

luğu gidermek amacıyla dini seremoni

lcr, zikir partileri düzenledikleri bilin

mektedir. Gelen Şixların ilk uğrak mer

kezi Şuayıplı (Harmanaltı) ve Xaladina 

(Hatunoğlu) köyleri olmuştur. 

Kadiri, Nak~ilıendi ve Rufai ıarikaı
lanna mensub bu şixlaıın tarihi devamlılık 

ve ilişkiler bütünlüğü içersinde gelip git

tikleri anlaşılmaktadır. Her iki tarikatın ku

nıculannın Küıt olması ve tarikat şeyh

lerinin Adıyanıan-Bitlis-Maraş yörelerinde 
etkin olmaları bizi bu yonıma götümıck

tedir. Çonıııı Sungurltı'dan gelen Şixlann 

bazılarının Rufai t~u·ikatı mensubu olduk

lan ve ünlü şiş geçirme seansları düzcnlc

diklcrinide bu arada cklcyelim. 

Milie'lik zamanla ortadan kalktı ve 

devletin dışandan tayin ettiği imanılar bu 

rölü üstlenmiş oldu. Kendi imanıını 

yetiştiren köy yok gibidir. Birkaç köyde 

yatılı Kuran-kursu denemesi olduysada 
halkın ilgisini çekmemiştir. Psikolojik ve 

biyolojik hastalıkları tedavi etmek için 

Muska, Hocaya gitme, Korku alma v.s. 

gibi batı! inançlar etkisini hala devam 

eltirir. Kendilerine ait .Y<Iln; türbc gibi 

nıağbct yerleri yoktur. Bu ihtiyaçlarını 

gerektiğinde Türk komşularından karşı~ 

lanıışlardır. Çocukları olmayanlar veya 

olupta ölenler, i ilah olmaz hastalığa tutu

lanlar Çiçekdağ ilçesine bağlı l\'lahzcn 

köyündeki tlirbeyc veya Hacı Bektaş"a 

giderek kurban kesenler olmuştur. Bura

da ilginç bir olayı belirtıneden geçme

yelim. Kırşehir Kürtleri içerisinde Küok 
ismi ne sıkça rastlanı !ır. Başka bölgelerde 

bu ismin olmadığını duyduğumuzcia bizi 
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bir merak sardı. Yerele özgü bu ismin hi

kayesini ~öyle tahmin ediyoruz. Çocuk

Jan olmayan veya erken ölen aileler Mah

zcn köyündeki yaura giderek kurban ke

serlerdi. Orada bulunan bir kütüğe de çivi 

çakarıarclı. Çiviyi çakabilcnlerin çocuk

ları olacak veya ölmeyecekti. Bu mera

simden sonra çocukları olanlar bu kütü

ğü n adını çocuklarına verdiklerini tah

min ediyoruz. Sonraki yıllarda yakılan 

bu kütüğün birçok çocuğa isim babası ol

duğu yönünde kuvvetli ihtimaller vardır. 

Diğer yanda halkın batı! inançlarını ve 

bundan kaynaklanan ihtiyaçlarını karşı

layan ocax'Jar olmuştur. Çiğdeli'de 

?\1alfı Home, Gö!Hi'dc Malft Et~ v.s. gibi 

evleri sayabiliriz. 

Dinden baskın gelen 
gelenekler 

Dinin görcccli etkisine karşın gele

nekiere sıkı sıkıya bir bağlılığın olduğu

nu söyleyebiliriz. Dışa açılma çeşitli kı
rılmalar yarattı iseele gelenekler etkinli

ğini halen korumaktadır. 
A~iret ve akraba ilişkileri hala canlılı

ğını korur. Düğün ve cenazelereskisi gibi 

istisnasız kalabalık ve törenseldir. Akra

ba içi evlilikler rcvaçtadır. Kadının 

toplumdaki yeri farklı özellikler gösterir. 

Diğer Müslüman topluluklarla kar~ıla~~ 

tınldığında göreceli bir rahatlıktan bahs 
edebiliriz. Fakat bu Kadının topıuındaki 

rolünün gerilerde olduğu tespitini deği~

tinııez. Kadının yeri genelde ikinci plan

da gelir. Çok eşlilik yakın zamana kadar 

etkisini sürdürdü. Boşannıı~ kadın 

hemen hemen hiç yok gibidir. Bunun 

yolu geleneksel değerler tarafından nere

deyse kapatıl mıştır. Kadının boşandı k tan 

sonra yaşanıını yeniden düzcnleyecek bir 

anlayış, bir kurumlaşma yoktur. İş böyle 

olunca kadınlarada kaderine kiisiip en 

zor şartlarda bile evliliğine katlanmak 

düşınü~tür. 

Çocukları erken yaşta evlendirrnek 

yoğun ilgi görür. Erkek çocuklara verilen 

önemin kızlara verilene oranla daha 

büyük olduğunu belirtmeye gerek yok. 

Şimdi neredeyse ortadan kalkmış olan 

biskbiri (Beşi k kcrtnıesi) eskiden yaygın 

bir gelenekti. Misatiri en iyi bir biçimde 

ağırlama göze çarpan geleneklerin 

başında gelir. Toplum ve birey ilişkileri 

son dcreec barı~çıl ve karşılıklı saygı 

zemininde olmuştur. Şiddet, toplum ola

rak ret edilen davranı~ biçimidir. Burada 

bir örnek anlatarak İsteğimizi izah ede

bilir. Türkiye sıralamasında en az cinayet 

i~lenen şdıirler içerisinde Kırşehir; Tun

celiden sonra ikinci sırada gelir. Kır~c
hir'in ikinci sırada gelmesinde Kürt top

lumunun önemli bir payının olduğunu 

düşünüyoruz. Türk komşuları ilc iyi ge

çinmek için özen gösterilmiştir. Eskiden 

henıem hemen her köyde bir ailenin tanı

dığı bir çerçi vardı. Nase me dedikleri bu 
çcrçiler köye geldiklerinde o evde konak

lar ve ihtiyaçlarını gidcrirdi. Bu ilişkile

rin Türk komşulan tarafından özenle bes

lendiği n ide belirtıneden geçnıeyclim. 

Siyasal eğilimleri ve Kürt 
kimliği konusunda tavırları 

Cumhuriyetin ilk yıllannda bölgede

ki gelişmelere parelel bir biçimde "poli

tikaya atılanlar" oldu. Bu imtiyazı var
lıklı aileler ilk elde kullandılar. Kalabalık 
ve varlıklı aile olarak tanınan Alişir

oğulları siyasete ilk adım atanların başın
da gelir. Belirli dönemlerde parlamen
toya milletvekili gönderen Alişiroğlu ai
lesi (Osman Alişiroğlu) devletlc-topıuııı 
arasında ilişkileri kuran ve düzenleyen 
bir işievde görnıü~tür. Çiçekdağ adliyesi 
bir dönem bu ailenin etkisi altında olmuş
tur. Bu dönernde siyasetle olan ilişki saf
laşma ve bilinçli bir tercihten öte dayatı
lanı göreeelide olsa kabul etme yönünde 
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olmuştur. Çıkarlar neyi gerektiriyorsa o
na göre davranılmıştır. 

Türkiyedeki genel siyasi hava yer yer 
Kü11 köylülerinide etkisi altına almıştır. 
Burada verilccek bir ömck söylemek 
istediğimizi açıklayabilir belki. Eskiden 
bıyıklar burun altında küçük bir parça 
bırakılarak uzatılırdı. Bunun 2. Dünya 
Savaşında Hitler Almanyasının verdiği 

etkiye bağlamak mümkündür. 
Kapalı ve köy kökenli topluluklarda 

gözlcınlenen ruh hali bu döneme damga
sını vuran öge olmuştur. Barınma ve ge
çim sorunları çözünılenmcycne kadar 
siyasete ilgileri oldukça sınırlı olmuştur. 
Bu konumlan ve toplumsal gelişinıleri 

açısından doğal bir davranıştır aslında. 
Radikal bir tavır içerisinde almamışlar
dır. İşin hep oluruna gitmeyi yeğlemişler
dir. "Ben y:wdun b:ıri oğlum-kızım y:w
IWJS111 "felsefesi en az iki kuşağı etkisi al
tına almıştır. Bu anlamda da çocuklarının 
eğitimine büyük anlamlar atf etmişlerdir. 
İlk siyasallaşnıa da okullara giden bu 
"çocuklar" sayesinde olmuştur. 

Kırşehir Kürtlerinin siyasal tercihleri 
açısından hep sol'dan yana olduklarını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağ parti ve ide
olojinin toplumdan dışianmış ve yüz bu
lamayan kırıntılarla yetindiklcrini bclir
telim. Özellikle altmışlı yılların ortala
rında yaşanan siyasallaşnıa, etkisini 
Kürtler üzerinde de gösterdi. Türkiye İşçi 
Panisinin yerel kurucu ve taşıyıcılarının 
bu "okuyan" gençlerden oluştuğu bilin
mektedir. Siyasallaşmanın ilk evresi 
diyebileceğimiz bu dönemde mürekkep 
yalamışlann çoğu tavırsız kalmamış

Jardır.Bu dönemde etnik kimliğe vurgu 
yapılmışsacia kalkış noktasını Türki
ye'deki siyasal sanaşmanın koordinatları 
belirlemi ştir. CHP TIP, TÖB-DER yönetici 
ve üyeleri içerisinde Kürtlerin sayısı az 
değildir artık. 

Ycltmişli yılların ortalannda Türkiye
yi saran "iç savaş" ortamı, Kırşehir Kürt
lerine tarihlerinde en büyük siyasallaşnıa 
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zemini sunınuştur. Orta ve genç kuşağııı 
siyasal tavır takmdığı bu dönemde etkin 
olan motif Kün kimliği olmuştur. Yüzler
cc genç Kürt siyasal hareketlerine destek
lerini sunmaktan geri durnıanıışlardır. 

Bu ulusal eksenele siyasallaşnıa bir 
anlamda önceki kuşaklada hesaplaşma 
anlamını taşıyordu. Yaşlı kuşak ulusal 
kimliği konusunda hiç düşünnıenıişti. 

Hatta Kürtlüğünü saklaımı eğilimi 

olağan sayılırdı. Binlerce yıllık deneyim 
ve tecrübeler sonucu bugüne taşınan 

Kürtçeyi yeni kuşaklara aktannakta 
üzerlerine düşen görevleri bile yerine 
getinncnıişlerdi. Dilde VI! kültürel yapıda 
yaşanan kınlmaların bu kuşaklar dönc
minde olması gençleri kamçılayatı bir 
unsur oldu. 

Bugün sahip oldukları siyasal 
saiklerc ilişkin bir iki şey söylemek 
yerinde olur. KU n Kimliği ve Demokrasi 
ekseninde yaşanan çatışmalara karşı 

duyarlıdırlar. Söyleyecek sözlerinin 
olduğu mesajını vermişlerdir. HADEP'i 
iki ilçede (Çiçekdağ ve Boztcpc) birinci 
paı1i yaparak bunu pratikte kanıtla

mışlardır. Kırşehir toplumu içerisinde 
yadsınnıayacak bir taban bulmuş olan 
ırkçı ve gerici harekete karşı demokratik bir 
dinamik olduklım yönünde açılımlarını 

yapmışlardır. 

Bu dinanıiğin kendi nesnelliği içeri
sinde "rönesansını" nasıl yaşayacağı ise 
mevcut gelişmelerin seyrine bağlı olacak
tır. Eğer toplumsal dönüşümü dört yılda bir 
sandık başına giderek oy vcmıck veya lafı 
açıldığında Kürtlüğünü hatırlamak olarak 
değilde, hayatın her alanında bütün 
ilişkileri ve davranışlan dcvıiınci bir 
değişime uğratmak olarak görcbilirsck bu 
Rönesansın ilk koşulunu yerine getirmiş 
olunız. 

o 
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Kokoşka, Magdialini 
ve Kırşehir Kürtleri ! 

Fransız toplum ve siyaset bilimeisi 
Erııst Geliner'in bir benzetmesi dikkati
mi çekmiştir hep. Bu benzetme ile bizim 
aralar arasında oı1aklıklar kurar. Yoksa 
bizlerimi mıhwyor? diye sorarım kendi
me. Kırşehir'in etnik, kültürel ve toplum
sal yapısını yakından bilenler bu soruyu 
yalnızca benim sormadığımı tahmin 
edebilirler. 

Erııst Geliner Ulusal devletler öncesi 
Avrupa haritasını ünlü ressam Kokos
clla'nın bir tablosu ilc karşılaştırır. 

Oldukça anlamlı bulduğum şu betiıııle
mclerc gider. Resimde motif ve çizgiler 
iç içe girmiştir. Renkler arasında bir 
ahenk vardır. Tonlar o kadar uyumludur 
ki aralarındaki açığı kapatıyor 

zanncdcrsiniz. Resim scyredini 
yormaktan öte adeta fcrahlatır. Her renk 
tonu diğerini bastırnıamak kaydı ile 
özgürce ifade olanağı bulmuştur. Bu 
karışundan ortaya çıkan tablo ise son 
dcreec ctkilcyicidir. 

Buna karşın yine Ernst Geliner ulusal 
devletler sonrası Avrupa haritasını ise, 
ünlü ressam Magdiali'nin bir tablosu ilc 
karşılaştırır. Resimde birbirlerinden ka
lın çizgilerle ayrılmış renk ve motiflerde 
uyum yoktur. Tonlar bir birine zıttır. 

Ortak yarattıkları hava insanı yorar, adeta 
gözleri tırmalar. Kısacası etrafa itici 
gelen bir görünüm verir. 

Bu benzetmeyle aniatılmak istenen 
şeyi tahmin etmek mümkün. Farklı etnik, 
kültürel ve inançsal toplulukların bir ara
da özgürce yaşamasının yarattığı güzel
liğe vurgudur bu. 

Kırşehir tarih içerisindeki konumu iti
barı ilc Kokosclıanııı tablosu ilc ortak ö-

zelliklere hep sahip olmuştur. Şehrin sa
kinleri farklı tolumsal guruplardan oluş
muştur. Bu tabloya özellikle yüzyılın 

başlarında büyük bir darbe vuruldu. 
Etnik, kültürel ve inaçsal doku "Türk
lük" ve "Sünnilik" ekseninde yeniden 
şekiilendirilmek istendi. Bu konuda 
başarılı da olunınadı değil. Yüzyıllardır 
şehri kendisine iskan edinmiş olan Gayr-i 
Müslüm halk tablonun dışıını çıkarıldı. 
Bu dışanya çıkarılışın tarihi ve sonuçları 
henüz "Türkçe" yazılmadan ikinci bir 
evre ilc karşı karşıyayız. 

Bugün bu iki cksene uymayanların ba
şında Kırşehir özgülünde Kürtler gelir. 
Yıllarca yok sayılarak asirnilasyonla 
karşı karşıya bırakıldılar. Dillerine, kül
türlerine en önemlisi ulusal kiıııliklerinc: 
resmi düzeyde hiç bir hak tanınıııadı. 

Köy isimleri her dönemde yeniden 
değiştirildi. Okullar Kürtçenin izlerini 
silmek içın birbirleri ilc yarı~an 

öğretmenlcrle işgal edildi. Etnik 
kimliğine vurgu yapıp gereğinin yapıl
ımısını isteyenler terörist, hain, cşkİ)'a, 
bölücü kavramları ilc karalandılar. Yani 
farklı metodlarla resmin dışına 

çıkarılmak istendiler. Bu şimdiye kadar 
tutmadı. Bundan sonrada tutınayacaktır. 

Bütün bunlara karşın Kırşehir Kürtleri 
çok renkli bir yapıdan yana olacaklardır. 
Bunun ilk ~artı ise varlıklarının kayıtsız 
şartsız tanınması olacaktır. 

Bütün Anadaluyu Magdialinin 
tablosuna benzetnıek isteyenlerin bu 
noktada oturup düşünmeleri gerekiyor. 
Var olan tabloya derin bir çizik 
atıldıysacia halen Kokoschanın motillcr

ini, tonlarını, çizgilerini taşıyor. O 
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Çend kilamen dila u govende li derhela 
Qeyseri, Maraş u Edene 

Kilaın, dllok, govend, çirok, destan, listik6n zarokan, heykaıCn ku li 

şevCn zivistanC gotin U hin girlngtyCn çandci-kulturl ruh ı1 sinışı Cı 

xwczaya nctcwa a Kurd Cı Kurdistanlyan e, Min gclek qinıet dane 

d ran en xwc, lC ez rast bCm; me ji w an bindik qtınet girtin, li vi ra bi qutl 

yck nimune bidiın. 

Em Kurden ku li Qeyseri, Meraş u Edeııe dijln u li waıı doru deran bi 

Türkmen Q Ewşer ü Çcrkcz t1 ki Farsag an va yC di nav hcv dane, 

Çcrkcz,dilanen xwe bi Akordien-Mizigc, lCtcxin G di mcşlnin, distcrCn. 

Ewşar bi do! ü zirneo gelek kcr fı bi megamen ku li hcvhatin, cv 

mcqaminav pi sisclan ji çarin Torkmen garl civaten din bi folklori 
dcwlcıncndin, le cm KurdCn van deri doran tu ixtiyacc bi folklori van 

ciranan nabihzin Cı naxwazin, Lewra govcnd G meqamcn çcrkczan ü 

Ewşaran bala mc pirr nakişinc 

Le bi govcnd G mcqamen Turkınenan va yckcarna cm baldar di bin, 

Kurd i1 Turkmcn li ali EdcnC ı.1 li navçcyi Sevase gelck li hev qelivlye ü 
ketiye n av h eve, le d isan jl van hernameyan ji sed! heftC hey şe Kurdine 

çimki xemilandin-motif-reha i1 bi tlguran X\VC henıan aşkcra di bin 

Dil ok ü kilamen govcnde (i yen evini di jiyana n av geli hCl C med e pirr 
pirrin, h eta bi st si sali bere her bt1k keçi k U civaneki ji van kilaman ha di 
jCra si h G çil tcnC kilanı G megam disteran. 

Tema mi him G kok G ruha van kilaman gihştikan hezl ı1 Jilovaniyc, Ji 
yCn Jilovani, evini hinck nimunc bidiın; 

B:ıyİ tey e guv:ı guva 
Bijkoj !illi' sing i3 ge w re 
ç;ıven 111in li navberan ket 
Her yek tehıq;ı lıingive 

D;ıJ/iqewıxe di kor/e da 
M;ı/e niıde di or/e da 
N/in 1}ev xevnek be xevn di 
Ez girti1nc di ber te d;ı 

D isa nimuncyck; 

Den" ;ı de li nu/ı veke 
Quraxek e;o/ıg bi nıilmeke 
Z1fime D.1yike le ku gol; ku ew kiye 
Miya qer z;ı va beJ-.\ ike 

d isa; 
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li He!ebe vird:ı erde 
Seri bişo b iskilll berde 
Ku men)' ek bi dili x we nez;ı wciy;ı 
JCnı d;ıvi}e kul ıJ derde 
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V.:ı çi i.ş bü va çi i.ş bü 
B ega y;ıyl;m tij be tii M 
Gotin rind;J te dayine 
Bende dili min qotmij bO 

Sube mbe nwle av ke 
Pele nıene ser nı gavke 
Eger dili tc li Illİ!l e 
Tefek pore x w e di n:J vke 

BabctCn kilaınCn dil tim ha doın nakin, 
hinck ji li bo mixrikCn nav dcwlcıncnd lı 
bclcngaz anin, wckc ku tC zanln dcw
lcmend, yanji yCn ku hal Cı wextC xwe baş 
in naxwazin keçikGn X\VC bi JawCn 
bclangazan re bizcwicin, 

Lİ v;ın dermı Jj w;w dcnw 
Pey :ı mıgelışe .<·a)r:~nw 
Di lıe.<:ilfye bavf v:w .1xmı nİin 
Keçke xwe tmdin X İLinCI k:ıran 

Li ber duıv;mm k;JI [i pir 
Z:ır .zeç nwye bi? ~·;;ı kir ~·;fr 
Pelek me li 1e çi k1i· ku 
Tc em Jı:ılıJ~'>'Iİne leq ir 

NakoklyCn axa ü şivCn tu canı naqedin. 

Pezf b:ıvi tc beng be ben ge 
X anı berdihw :ıjot renge 
Go tİn n;ızli :ı-niıd:ı-te dayine 
Li xwc texim bi tiilwgC 

Bale dikişinin ser fcnek lı fe! bazan, 

Af eri nıenın deıvin linin 
Lİ sercİlC re)•; di/Inin 
y:ınum q:ıyte devf.-nve wc 

Qenci e sonm diacJinİn 
> "' 

Wckc ku tC zanin di gundan da kesen ku 
paşbCjltl dikin zCdetır tCn naskirin, Ic lı in 
caran nıirov ni kare gihştan naskc. 

A1:ılen /w mı nmlc nıene 
Q:ıJJ In İn ü te dikine 
Ku tu ncd:m lİ nuiı guneye 
Gwıt• 111İn li .<:Ju!F tc ye 

Hi n can.ın,ji nıyen van xcbcrgcrCnanda 
hlnck xirablycn ku ncn xwastin jl di bin, 

h in ncxwaz yckcaran buxtancn pirr xirab 
ji di kin, 

Ke1iyek pczi min i Qusi 
Soyxe i nıCral rengi Jıev wJesi 

Ez kıtİnı ku ez çi ıvenin 
Kebmıie lı eye le por i qusf 

Tall-tujl [ı xwcşlya jiyanc jl di kılamCn 
dı lan da bi zinıan tc, 

ÇiJ Jj IlX;J kfr;ı tVC.'o/li 
Bi n~j iJ şev qc ne ve::>! i 
A1c c:ır kc !Cr Jıevdu n edi 
Bi relıcti bi scnısl!~ 

Berdcri me nwxurbe ye 
Gur digelin bi-be zurlx::ye 
.... Yel k li k:ır (i ı)'fxWtJ'C 
Ç;ıı'e n7Jiı i li bcjrıe teye 

KilamCn ku li ser Jorikan tCn gotin gel ek in 

L:ıwikji detptlşe xıyi-xuşi 

Bi ,'i·ev ü roj dadckh·f 
)(eber lı:ıt ku /mik InİriyC 
.fj tİI:s·;w şfre beren 1nirı kİşi 

JVİ.z;ınİm ku kuda tciinı 
Li ber).:İke xıve digenin 
/v/in ltHika xıve wcnda kk 
Dfy:ır be ch} ar /C digerİnı 

Li1 ber de1i-li ber dc1i 
D;Jyk nmiş! bulxurdihen· 
ji fonk c xcbcr twıe 
Ni:amim çi /w te sCn~ 
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Bav pir bi law ı1 kcçikCn xwc va nı ı1 

çav nabc, çi gill fı qazincCn xort il qizan 

hcbiıı giştik li day kc ye; 

111uj (} guzan bideiine 
A/k;ı·' Rı te rmiı büeıvdne 
L:ııvkf te JıCn Fxurfne 
Vf feqfri bize wc/ne, 

Ez bawcriın hı1n gihşt ve dizanin, law 
bcrzewac c. dayik jl dibe; JawC min em 
fcqlrin-bclangazin, cın tc bi çi bizew
dnin? paşc bihcvra di fikirin, dibCn; 
kereke me e heye, dayik dibe; ba bavi te 
cvarC w ere, ez jC ra bCın ba kere bi fıroşc, 
cm bi pcrC wc tc bizcwclnin, evar dibe 
bav tc, law dipc ku dayik bcxs vekc, le 
dayik pir ji wir ııabe, law edi be sebrc, 
dcngl xwc bi bilindi tlnc dcr; DayC qalC 
kere bikc, qale kere bike' 

Bere k el e viTd:ı xı,v:ır bü 
Gilw bi serd:ı kevir nar bO 
Bere dile te f li min b(} 
Çim Jıenkaj;ı-ji min s;,r bü 

B er derf nı alt b:ıvf tc yoqJ~\'C 
Mine kewrm JıildikJ~.,·e 
Ez bi qurbane be;iıe zimv 
Fio;t:w }e r:ı yaqişixc 
Bi n:mf aSi ra dikişe 

Jer va Juuin gilışt qtmtinfı 
Sere b:ırf xwe kundirin 
Zalim B;ıvf te ku tu ned:ı 

Ezjfderdf te dimirim 

Yek caraıı riııda Mirov, bala taybeli 

dixwazc bo ku hinck naz il cC xwe bi ci h 
w ine, hi n ek c aran jl yar an jl yarC xwc bi 
tcrcube bike, li bo ve ji d ilavan ewe ku 

tim baldar be, ba ne ji bfr kirin Mirov di 
bin dagcri a qontrola yarc da ye, 

li jer di! !J:!I min n as nekir 
Çi de dil da mi pirs ne kir 
Fiknı min b(} rmiı nekir 
!v/in bi xwe des li bi xwe kir" 

Barmı bmi lı ür lı Or weştmd 
Wın cotk:ırnn bt der reşmıd 

Ki çi dibe binı b ibe 
Wc n!ıdc gurçF a 1nilı xwe._..,·and 

Evfııdar, delale xwe yck caran wek 
hinek tiştCn gene dihesiblne, wcr bi 
zinıan tinc, yek caran dike kcvok, pirr 
caran li Xezala tlne, car caran, yan~ xwe 
dikc zozan, caran jl dike biroşck ku 
dikcll, yck canuı gerdane sipl wek şlr 

dibine, pirr caran jl dikc gul, jC hingiv 
distlnc, car caran dikc şaxC çlyan, yek 
canın ji kela havinC, 

Here ave, :ıvC bine 
Li qirarc deri Ine diiıc 
T:ısek avts<Jrbi 111inde 
A ve ytır:m çfşfnfı c 

Le tembur e le tembtir e 
Tel zir:ıv c perde /ı O re 
R,1be niıde xıve li b,1ke 
Ez nıeyzekinı dürc dU re 

Dilovan, bi xwe pirr razi ı1 bawervane, 
hincaran pirr dcra X\VC dipcsine, 

H ini çiya ne !ı ini Inin Jipane 
Ketine n:ıvber;ı 111c O w:ıne 

Hele c:ırke bilikiıin 
Hine wekc su hı/e 111e Jıene 
lı in denw ki Juin le Jıene 

H:!lim rinde te bibfmin 
Xw:ızgfniyhıte bJ~.:ıfmin 

Dedi ne min biJ<J bidin 
Eger ned111 direvfnirn 

(*:Li ali mc li binek gumbn bo day kc; Aile, A!ko, At C. Dayc, AnCji tc gotin.) 
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Meri meriştan lı İqrarvanen me jl 
Dersim pin dihatin, heykat li kilaıııcn ku 

wana digotin kczcb U dilen me dişewitan
din, li vir qalekc bikiııı li dixwazim di 

dlıva şor lı nivisC xwc bi çarinekC 
biqcdiniııı, Destbiray(Musaip) bapiri min 

digot; "Em gişt bi zinclran girC daybGn U 
kanı kiribün, di ııavbcra koman de çil

pencc metro hebG. Du, xGşk ü bira, yck li 

seriyekl, yek li seriycki din berdan U gotin 
herin hcv heıııaz kin (qucax kin) cv hcrdu 

zarok sC-çar sali bfın, bezin, bervi hcv 
dcma ku bi gchsin hcv U du, lcşkcren 

xwinxwari har gulc (qurşôn) barandin bi 
ser her du zarakan da, ü her ye k bi he leke 

da ket" 
Dcıııa ku cv qala dikirji çavan da li şuna 

hestiran xwin di hat. 

Db:s·inıi'ket teslinı ne bü 
TJrb;ı beton dis;ı veb(} 
Dil biçuko Seyit "Rizko" 
Ket i, luJte x wc ıl ra bil 
Ç;ıp;ıxçur Agiri ZiJ;ın 
Xıvi'n dılıerike ji guhw 
Le, iro edi d:ı/1.1 n ine 
XebenJn xweş tCnji nıaliın, 
~1/;ı ne b üye va .1xa 

Deng rtı bü li deşt U şaxa 
Piroz be li Netaıvey:ı Kurd;ı 
Gel vegeri' derUna xwe 

HerC,şora xwc bigiriın G bi çarinekC ve 
care nivisa xwe xclas kim. 

Deıvnlnci'no dewiinıci'no 

Tİm li çiy:ın lİm birçino 
Filore xwe ye diri'na 
Va/ike xıve ye veresino. 

TCbini: Çavbniycn va kilamcn dil. ji 

Dalliqcwaqc DanikC Qiçik'G c pcnc çarinanji,ji 

Qirkisraxc SU\cyınan Şahpazc. 
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HELBEST 

Çend Gotin u çend Hesret 

Dewdu ii dewsC .•;aiF bilin 
Li xwe iJ li tc digerİin 
Yek carmı diJr ıJ nezik çwn 
Li x we tl li te digeiinı 

Mkov biy:ır sere/hız e 
Omleda ye li bo doz e 
B,y":ır bajar, gund gund qex:ı 
Lixwe il li te dige1inı 

Li bHxist;ın reş sor li/i 
Ku gelı)s· bi xwe digin· 
Qony,1, Haymamı ii Çmıqiri 
Li xwe illi tedigenin 

Mi zıi dev berd;ıji dudifi 
Gulıdanln li gazine gİii 
Ji dcm:ıhişy:ır bum pe/i 
Li x w e illi 1 e digeiinı 

A1e bihist. k;ı! pinm çi go 
T01in e dam di kin li bo 
Ji Med heliı roj;ı im 
Li xwe ii li te digeiinı 

Sefevvi bJi'Hnez:wf 
Avit/i bin nigmı darıf 
Sinorp.-ınJzen Osnwnf 
Li xwe {}li te dige1inı 

Jı,Jed mıveki kıir li ler e 
Di JW v 1neji da digere 
Züv:ı J<ıbünıligiderC 

Li x we ıi li te digerfnı 
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Tu c:ır ncrevinıjİ.pİI:s·e 
HeijJ}anck tii[deJ:> e 
A1irov hiv girl. gCJı)-.·te Mm:•:; e 
Li xıve ll li te digednı 

Di Esy:ı ü Ewrupe ekı 
Ku bervC min çer;<. bu kud;ı 
Di reşiki a Aliiqcd;ı 
Li xwe il li tc digerlin 

Hostc nıbiiye çedike 
RCber n5vmı bi n5 dik e 
Ruha me hemıiyan yek e 
Li xwe il li tc digcrinı 

Disa vegerfnı niziki 
Bi vC xwcngC bi vi k eki 
Ji derıJndtı bi ruheki 
Li X WC (] }j !C di gelilll 

Dili kin/n, çiye kemi 
Bi v:ıc bC sclıi il xemi 
Pm-çe p:u-çe li bo lı emi 
Li .x wc tJ li te digenin 

... :ronıs:w bcr den"' nı e ye 
Tigrts· Fimt Aı<ıs re ye 
Küıdislmı Dtıyik bi x wc ye 
Li xwe ü li te digcrfnı 

TemelfL:ıwiKurd A1ed iln 
Li bo rastiy:w c:w didim 
Jllctcıvc riçikc.n;ıdim 
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DEVLETiN GiZLi BELGELERiNE GÖRE BiNBOGALAR'DA 

•• • • 

KURT AŞIRETLERI 
vffelwıet; {lJp;PaA~ 

İttihat ve Terakki Partisi'nin Lideri 'Hı
la! Paşa, Sadrazam (Başbakan) olduğu 

ilk günlerde: Parti Genel i\1cclisi'ni 

toplayarak; Anadolu ve Kürdistan'daki 

ulusal ve inançsal azınlıklar üzerine 
araştırma raporlan hazırlanmasını ve 
buna göre politikalar üretilmesi 

dircktifini veriyor. 

Bunun Uzerine, İ ttihad ve Terakki Par
tisi Genel Merkez Hacası (Danışmanı) 

Ziya Gökalp, yeni politikalarını şöyle 

açıınlıyor: 

·''Biz, :·;iyasi bir inkİI:ıp (devrim) y;ıp

tJk. Y:mi meşruri bir yönclJin oluşwr
ımıkl:ı ka!Jp dL.:_i;J~'>Iİrdik. Oys:ı en büyük 
devrim, toplumsul dcvrimdir. Sosyal 
y;ıpnwzd:ı. kültür :ıl:mmd:ı y:ıp:ıbi!c

ccğimiz devrimler, en büyüğü ve en 
verimli.s·i o!:ıc:ıkw: Bu d:ı :ınc:ık Türk 
toplumunun morl'olqjik ve so . .,yokJji'k 
y:ıpiSlllJ t:wmı:ık/;ı olur. Bwıi;Inn b:.ış,wd;ı 
Anadolu 'nun çeşitli din sc! in:mçlan, 
t:ırikmlm; sckt'lcr ve Tüi*mcn :ışirctleri 
gcliı: Bu kurumh1n incelemek üzere 
bilim gücü t:ırn o/mı :ırkad:ışhın bu 
kuwyu :ıçm:ıl:ırı için gönderelim" (13kz. 

Enver Belınan Şapolyo: ivkzhcp!er ve Tarikatlar 

Tarih'inden aktarılarak. N. Birdoğ:.ın: age, s.7~S). 

Bunun üzerine, Parti Genel Merkezi, 

Kürtlcr'i iııcclcıııek üzere daha çok Habil 

Adcnı olarak bilinen Naci İsmail 
(Pclister)i: Kizi/baş ve Bekwşi!crl ince

lemek üzere Baha Said'!, Alıilcr1 ince le~ 

mck üzere Borsalı Mehmed Tahir 
(Oigun)'i ve Hasan Fchıııi (Tuğral)'yi, 

Ermenileri incelemek üzere Esat Uras'ı 

görevlendiriyor. 
Bunlardan. özellikle Habil Adcııı'in 

çalı~nıalan, büyük bir gizlilik içinde, 
daha çok Alman bilimadamlarının adıyla 
yürütülüyor. Kendisi de; 19'29 yılında 

''Doğu An:ıdolu Şm*ı ı~c Oyunl:ın "adıy

la bir kitap yayınılayan Prof. Mahmut 

Ragıp Gazimihal' c yaptığı açıklamada; 
ileri sürülen tezlerin ciddiye alınması için 
böyle bir yolun izlcmiiğiııi söylüyor. 

Abidin Ncsimi gibi kendisini tanıyan 

zamanın solcu aydınları bile, bu kitap

ların gerçekte Batı dillerinden çevrildi

ğini sanmaktadırlar. Sözgelimi şöyle 

diyor Abidin Ncsimi: "Osmmı!J 

Devleti'nin Emniyct'ı: özellikle 

Tüi*men ı'c Kürt lmlkhınnm o dönem
deki durum!:ırım s:ıptam:ık üzere 
Batı 'dtm, Alm:mya 'dmı uznuml:ır getir
nu~·w: .-4ync:ı H:ıbil Adcm C birçok 
kiwpl:mnd:ı Türkçeye çeni!mesini 
vcnniJ'tli." (Bkz. A.Ncsiıni: Yılların içinden; 

Gözlem yay. lst. 1977. s. lll) 

Oysa, İttilıadçılar'ın bu "Kürt" uzmanı, 

birçok Batılı taknıa isim kullanan 
Arnavut kökenli Naci İsmail 
(Pclister)'den başkası değildi. Bu aşa

mada. A).:.;:ıir ve lvfulı:ıcilin Unıum 

J\1iidürliiğii 'nde yani Aşiretler ve Göç
menler Gene/ J\1üdürliiğiirıdc görev ya
panlardan biri de, sonradan sürgün hayatı 

yaşayacak olan Zekeriya Scrtel'dir. 

Genel Müdür, sonradan Cumhuriyet 

döneminde birçok önemli görevler yapan 
Şükrü Kaya'dır: Şükrü K:1y;ı, b:ma 
aşiretler Jı:ıkkmd:ı önce bilimsel bir 
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1\1;m1ş ili Bölgesindeki Aşiret/er, (Gizli Belgelerde Binboğ:ı Kiirt Aşiret/en, s.60) 

çalişma yapnı;ık gcrektiğliıi söyledi 
Mem!ekettc :ışü-et/eniı s;ıyısJ ne idi? 
Geleneklerİ, ade!lerj n:ısJ!d1? Önce, 

bunhın bilnıek ve omı göre I~·;e girişmck 
gerekti. Bu kwvluşt...-ı kaldığım iki yil 
içeri.•;inde biri ;ışirer/cr, biride r:ınlaıt/ar 

konusımd:ı iki ctr:ıfh dosya lmzirhıduıı. 

A:.~·iretlenii çoğu Alevi idi. Bu bakundan 
Alcwliği ve tarikm/an öğrenmek gerekti. 
Böylece jkj koldan ;mışormalar y,ıpwn. " 

(Bkz. z. Sene!: Hatırladıklarıın'dan aktarılarak, 

N. Birdoğan:agc). 

İşte, Ziya Gökalp'ın yönlendirmesi ve 
İttilıad yönetiminin görevlcndirmesiyle 
harekete geçerek bir" Alcı··jJjk Bekt.ışüjk 

araşllrmasJ "hazırlayan B aha Said; "Milli 
Mücadele" yıllarında'da bizzat Mustafa 

Kemal tarafından halk desteğini 

sağlamak üzere İrşad Heyetinde 
görevlendiriliyor; Cumhuriyetin ilanın

dan sonraysa 1925'tc Tayyare Müfettişli

ğine atanıyor. Baha Said bu kez de Cum
huriyet yönetimi adına ·'Anildoluyu 

k:ınş k;ınş dohış1yOJ; Türk k:ıbi/eleniıin 
ve özellikle Doğu illen/ıdeki dağilk 

bölgelerde y:ış;ıy:ıa alwli ve <l'ı.'iİrctlcrin 

32 bôııebün6, Payiza 1998·an 

SO)~ mezhep ve gelenek/edni inceleyen" 
bir çalışına yapıyor(Bkz. İsmail Görkcm: 

Türk Fo/klor Araştmıwhm Ttırilulıde MıJ/i 

TiW!n t'C Terbiye Cumhuriyeti ve B:ı/ı;ı S;ud 

Bey'in Yerinden aktarılarak, agc.s.ll) 

Öyle görünüyorki, Ziya Gökalp, İtti

hadçılar döneminde başlattıkları Aşiret
lerin iskanı ve asimilasiyonu sürecine 
Kemalist yönetim döneminde kendiside 
bizzat katılarak, son görevini yerine 
getirmek istemiştir. Nitekim oğlu Ali 
Nüzhet Göksel, bir yazısında konuyla 
ilgili şu bilgileri vermektedir. "Ştirk 
vilayetlerdeki :ışiretlerin i'ikam nıcsclcsi
m: Rıza Nur beminsedi. Ve ilmi bir 
şekilde resmen ı~s·e b;ı,şl;mmk üzere Ziy:ı 
Gök:ılp ian bjr /elkjk eserj jstedi Gök<ılp 

dtı Diyarbakır ve Jıavtılisinden başiflya
nık, :ı)~irerler arasmda bulun;uı ve 
Türklüklerjnj mulwfiıza edenlerle 

iktistıdİ sebepler yüzünden Kiirtleşen 

Türklerin, dülcrjnj, /adbJerjnj, Irk ve 

tıdetleniıi göz onuııe tıltırak bunları 

Tüı*leştinnek hususunda baz1 ernognıfik 
tetkikleıie işe başimmısı metodlanm yüz 
sayfiı!Jk !Jjr deliere Yi1ZI[J Rjza Nur'<ı 
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M:ımş ili Bölgesindeki Aşiret/er, (Gizli Belgelerde Binboğ.1 Kü11 Aşiret/en~ s.61) 

gönderdi. Bu tetkik (ıiıceleme). Vekiller 
Heyetince (Bakanl:ır Kurululıca) çok 
beğenildi. Awtürk takıir elli. Gök:ılp)ı 

üçyüz lira gönderdiler ve aynca bütün 
vilayetlerde bir tetk1k seyeh:ıtm:ı 

(inceleme gezisine) Çiknı:ısi için 
arzulanm sordular. Gökalp o z.mnan 
hastaydı. Elinde çalışacak seçkin gençler 
yoktu. Bu seyclwll sulh (b:ırış) z.1m:muı:ı 
baktılar. Gökalp öldü" (Bkz. Doğu dergisi, 

sayı: 1 2) 

Aslında Ziya Gökalp'ın bu önerisinin 
yeni bir şey olmadığı, hatta ittihad ve 
Terakki yönetimi döneminde Devlet 
eliyle bu tür yayınlar yapıldığı bilinmek
tedir. Nitekim "Kürt uzmmıi' Arnavut 
kökenli Naci Ismail'e (Pelistcr), yabancı 
bilim adamları adıyla Kürdlcr(İsLI918) 

konusunda kitap hazırlatan Türkçü Ittihad 
ve Terakki Yönetimi'nin; Aşiretler konu
sunda da aynı kişiye raporlar ve kitaplar 

hazırlattığı biliniyor. Örneğin bu kişi, 
1334/1918'de "Dr. Friç ve Mühendis 
Revliğ" adlarıyla Türkmen Aşiretleri adlı 

bir kitap yayıınlıyor. Aynı kişinin "Kürd 
Aşiretlerinin Usul-ü İskanları", "Arab 

Aşiretlerinin Usul-ü İskanları", "İran 
Türkmenleri" ve "Türkistan Türkleri" 
konulu, bugün ulaşamadığımız kitapları
da yazdığı biliniyor. 

Demem o ki, Ziya Gökal' ın önerdiği bu 
proje yeni bir bir proje değil; tersine 
ittihad ve Teraki Yönetimi'nin başlattığı 
bir plan. İşin ilginç yanı bu rapor ve 
kitapların tamamının, doğrudan Devlet 
tarafından yayımianmış olması. "Habil 
Adcnı (H:A)" taknıa adınıda kullanan, 
acak çalışınaları başta Almanlar olmak 
üzere Batılı bilimadamları adıyla yayını
layan Naci İsmail, bu kez Ankara Hükü
metine yanaşarak 1923'de yayınıladığı 
"Ankara ve Avıupa Siyaseti" adlı kitabın
da; eski eserlerinin tamamının eski Hükü

met hesabına yazıldığını söylccc 
açıklıyor: 

Bu asarın Kallesi (bu escrlerin bütünü) 

hükümet hesabına yazılmış olup, bir 
kısmımülga Emniyet-i Umuıniye (şimdi 
dağıtılnıı) Emniyet Genel Müdürlüğü), 

bir kı sını Aşair ve Mulıacirin Müdüriyel-i 
Umumiyesi ( Aşiretler ve Göçmenler Ge
nel Müdürlüğü) ve bir kısmı da Nüfus ve 
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İdare~i Umur Vilayat Müdüriyetlerinıi~ 

zin (Nüfus ve İl Genel İdare Müdürlük

lerinin) mühimınelerindcdir (uğraşların~ 

dadır, ctkinliklerindedir). "(Bkz. Ivt. Şalıin

Y.Akyol:"Habil Adcrn Yada Nam-ı Diğer Naci 

İsmail Hakkında", Toplumsal Tarih dergisi. Sayı 

1 2/1994,s.22) 

İttihatçtiarın yönetimi ele almalarıyla 
birlikte Almanyadan getirilen Naci 

!smail (Habil Adcın), önce Osmanlı Milli 

Emniyet teşkilatı 'nda. ardından da 1913 
yılında İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak 

kurulan Aş:ıir ve A1u!ı..-ıcıiin N/üdün)'et-1 

Umwın)'esi'nde yanı "A~iretlcr ve 

Göçmenler Genel MücHirlüğü'de Uzman 

olarak görevlcndiriliyor. Bu a~amada 

yukarıda andığıınız çalışınalara ek ol anık 
"Beynclınilcl Usulut't-Temsil/ İskan-ı 

Muhacirin"(İsL 1918) gibi göçmenlerin 

yerleştirilmesine ve uluslararası asimi

lasyon yöntemlerine ilişkin çalışmalar 

da yapıyor. Aynı kişinin, Devlet adına 
ciattığı konulardan biri de Alevi/ık, 

Bektaşilik gibi Anadolu'daki ve Kürdis

tan'daki muhalif öğretiler. Bu konularda 
da, An:ıdolu 'd:ı G:ıyr,i Swwi Ccm:ı

[J{/cr", "An<ldolu'd:ı Türk dliılcri"türün

den çalışmalar yaptığı biliniyor. 
Bu nedenle, Ziya Gökalp gibi gayr-i 

Türk kökenli "Türkçü" ler bir bakııııa 
Cumhuriyet döneminde, İttilıadçılar' ın 

başlatıp yarım bıraktığı bir planı hayata 

geçirmeye çalı~ıyorlar .. 

Ziya Gökalp, gönüllü olarak, para 

karşılığı tamamen güdümlü bir çabanın 

içine Q.trerck, çalışınasını üç ayda 

tanıamlıyor. Tümü 99 sayfa tutan ve iki 

rapordan oluşan bu inceleme, toplam 

dört nüsha olarak hazırlanıyor. 

(Diyarbekirli Kürt aydınlardan Alımed 

Cemi! (Asena)'nın da '' Aş,irerler" adıyla 

henüz yayımlanmaınış 239 sayfalık bir 

çalışmasının Türk İnkılap Tarihi 

Enstitüsü'nde bulunduğu biliniyor. Bunu 

34 lıimetıiln 6, Payiza 1998"an 

Ziya Gökalp'ın çalışınasından önce mi, 

yoksa sonra mı olduğunu bilmiyorum. 

(Bkz. Ş. Bcysanoğlu; Diyarbakırlı Fikir ve 

Sana! Ad:ıınları'nd;ın :ıkıarılarak, Malmisanıj: 

KUrt Teaviin ve Terakki Ceıniycti ve Gazetesi; 

Apec yay. ı 998,s88.) ittihad yönetiminin ve 

Ziya Gökalp'ın Aşirctler'c ilişkin önerisi, 

daha sonra Kürdistan'da hüküm süren 

Umumi Müfetti~liklcrce de benimsenmiş 

ve Küı1 Aşiretlerinin dökümlerinin 

çıkarılınası çalışınaları yüıiitülcgelmiştir.) 

Ziya Gökalp'ın, sadece dört nüsha ola

rak hazırlanan ''Kürt Aşircrlcıi H<1kk111da 

iç1inwi (SosyokNik) Tc!kik/er" çalışına
sının dağıtımıda ilginçtir: 

~Bir nüsha doğrudan Atatürk'e 

gönderiliyor. Ve daha sonra Atatürk 

tarafından, I 925 yılından sonra Şark İlieli 
As:ıyış Nfüş:ıvirliği'nc ve Türk oc11khın 

Genel Koordimuörlüğühe atanan Hasan 
Reşit Tankut'a yararlanması için veriliyor. 

-İkinci nüsha, Hükümet adına bu 
çalışmaya aracılık eden Dr.Rıza Nur'a 

veriliyor. Bu nüsha şimdi Sinop'taki Rıza 

Nur Kütüphanesindedie 
~Üçüncü nüslıa, Ziya Gökalp'ın varisieri 

tarafından Türk Tarih Kurumuna satılıyor. 
-Dördüncü nüshanın verildiği kişi de, 

ilginç bir kişiliktir. Evet dördüncü nüslıa 

önce İttihadçılar. sonra Kemalistler adına 
Bektaşilik ve Alevi aşiretleri üzerine 

çalı~malar yapan Çerkcz kökenli 

İttihadçı Baba Said' e veriliyor. Bu nlislıa, 
daha sonra Urtiı eski Milletvekillerinden 

ve Küıt Gmmeli yazarlanndan Kemal 

Badıllı'ya ondan da Şevket Beysaııoğlu'na 

geçiyor. 

Baba Said'in kimliğine gelince. Baha 

Said, Dağısımılı bir çerkez'dir. 1882'de 

Bige'da doğuyor. Yüzbaşı riitbcsindc 

iken ordudan ayrılarak İ ttihad ve Terakki 

Ccmiyeti'nin militan kadrosu içinde yer 

alıyor. "Kar:ıkol Cemiyeri"adlı gizli dire

niş örğütünün kuruculanndandır. 1939 
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~~- ıı~.,~~~~··;~~ ~~~~~ 

''- M.mış !lt BolgesindckJ Aşm..>tfct; (Gtz!t Belgelerde Binboğa K iirt A,~irctlen .. \.62) 

yılında ölen bu eski İttihadçı, Rusça dahil 
beş dil biliyordu. (Bkz.Scfcr E. Bcrzcg: 
Türkiye Kunuluş Savaş! 'nd:ı Çerkcz Göçmen

leri'nden aktarılarak. ugy). Bilindiği gibi 
Ziya Gökalp'ın çalı~masının dördüncü 
nüshasının verildiği Baha Said Bey, 
İttihadçılar'ın ve Kemalisı 
Curnhuriyetçiler' in Alevi-Bckttışi 

Politikası'nın temellerini atan İttihadçı 
ideologlardan biridir. Bu kişi, ittihad
Terakki döneminde 1914-1915 yılları 

arasında Devlet adına bir ''Alevilik 
Bckwşiiik Araştmmısı" hazırlıyor 

(l3kz.Ncjat Birdoğaıı: ittihad-Terakki'nin 

Alevilik BcktaşilikAraştırnıası(Baha Said Bey), 

Bcrfinyay. İsı. 1994 ). 

B aha Said'in, ittihad ve Terakki Partisi 
Genel Merkez Hacası (Danışmanı) Ziya 
Gökalp'ın önerisi üzerine hazırladığı bu 
rapor, gizli politikalar halinde 
dcğerlcndirilirken; Cumhuriyet dönc
nıinde 1926-27 yıllarında bilince çıkan
larak Tüık Yurdu adlı Türkçü dergide 
yayınılanıyordu. Bu da her iki döncm
deki politikaların dcvanılılığıııın bir 
başka göstergesiydi ... 

Türkç'ü ittihad ve Terakki Hareketinin 
!9!0'!u yılların başlarında Avrupa'dan 
getirerek önce Milli Eınniyct'c daha 
sonra da Osmanlı Göçmen İşleri Genel 
MiidiirlUğünde uzman olarak görev
lendirip, kendisine çeşitli kitap ve 
raporlar hazırlattığı Habil Adem, Dr. 
Friç, Dr. Bokert, Prof. Cons Mo!, Prof. 
Vayt gibi birçok Batılı takımı isim kulla
nan Naci İsınail (Polistcr)'in hazırladığı 
kitaplardan biride ''Bcyne!milcl Uw/ü'I
Tcmsi/1 i1·kmı-ı 1\fu!ıaciıin" (U/us!:ır:mısı 
Asimilasyon Yöntemleri/ Göçmenlerin 
Ycr!cştirilmcsi), (İst. 1334/191 8) adını 
taşıyor. Bu İttihad'çı "Uzman", burada da 
"Van P. Goç/ Prusya 1\füst<'m/ckc 
Nezareti Memurhırmdan y:ıni Prusya 
Sömürgeler Btıktml!ğJ Memurlanndan" 
sıfatını kullanıyor. 

Bu İttihadçı bilirkişi, ülke dışından ge
tirilcceklere ve ülke içinde göçürtülccck
lere göre ikili bir plan yapıyor. Başlıklar 
halinde plan şöyle: 

Şube: 1-Vatan dışındaki göçmenler 
1 -Sömürgelerde yalnız tek bir topluluk 

oluşturmak, 

l:ıiinelıiin 6, Payiza 1998'an 35 
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!.loroh-ı"ö' 

Af'/'110)(/MATC OlUll/BUliON 

or KUI<Ol&N TlllBtS or lHC 

OHOI.ıAN tMPIRt 

"' "AIIIt IOTI\t:B. 
u.,.:ı..::~".!r'....,,:• :;:.ı. w .. 

ingiliz ar:ıştmn:ıc1 Abrk Sykcs 'in ''Osm:mh İmp:ır.ıtorluğu 'nun K ün Aşiret/eri'' ç:ıhşmtJSJ 
dol:ı)'lsıyhı düzenlediği :ışircr yerleşim Jmrit.1sı. 

2-Sömürgelcrdeki halkları asimile 

ederek, bir ulusal topluluk oluşturmak, 

3-Sömiirgelcrdeki halkı yok ederek 

yerleşmek. 

Şubc:2-Vatan içindeki göçmenler 
4-Ülke içindeki halkı ülke içinde başka 

bir yere yerleştirmek, 
5-Ülke dışından ülkeye göçmen 

gctirınck, 

6-Ekonomik ktız:ınç için gelen ve 
kendikendilerine yerleşen göçmenlere 
k:ır~'a uygun bir yönetim izlemek. 

ittihad yönetiminin bu Plan'ı da 

1 925'tcn başlayarak Kenıalistlercc adım 

adım uygulamaya konur. J925'tc uygula
nıaya konan Ş:1rk Jç/iifwd Plmulıda bu 

konuda hükümler bulunduğu gibi, 

1927'de "Bazi K,;,·ifcJin Doğu lllelinden 
B:wy:1 N:Jk!inc D:Jir K:mun ". 1934 'fe 
"2.5 1 O S;ı_yiii A1ecburi !~'k :ın K:mww" ve 

I 935'tc "Timeeli Killwnu" çıkarılır. 

1936 'da ise Ankara' da, İçişleri Baka

nı 'nın başkanlığında Genel iV!üfel/J~..,"/er 

Topl:mlisJ düzenleniyordu. Toplantıya 

36 bimebün 6. Payiza 1998'an 

Genel Müfettişierin yanı sıra, Genelkur

may temsilcisi ve diğer yetkililer katılı

yordu. 
1943'de Şark llleri Genel Müleaişi 

olup, Kürt sorunu ile ilgili bir Rapor 

hazırlayanAvni Doğan, söz konusu top
lantıda ele alınan konulan şöyle özetli

yor: Top/,?ntJda görüşüfen çeşhli nıese/e
/er içinde Şark vilayellerinde Js!abal 
yapılmaSI, 1rk ve din meselelerinin bal/i, 
Türk Kültürünün y:ıygJn!aştın/ması ve 
anasmn(ewik !Opluluklann) /emsili 
(asimil.7syoıw) bellibaş/i bir yer W/muş-
tU!:" (Bkz.M.Bayrak:Kürdoloji 

Bclgclcri,s.263) 

Zaten Şark Islahad Planı'nın 5. 
maddesi, "Enneniler'dcn bOŞIIÜI!IIOprak
lara Balkanlar'dEın ve Kafkasya 'dmı 
gelinlecek Türk göçmenlerin yer/eşlirif
ınesini Fe yer/eşiın giderlerinin Devletçe 
k:ırşılannıasını ", 9.InHddesi, ''yönetimin 
Kürdistan 'd:ı ku/masmı uygun bulnwd1ğı 
Kün ileri gelenleriyle IJkriJba ve 
çevrelerinin yerleştidimesini ve Devletle 
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Kürt ;ışin::r konkdcr;I.'>)'On/;m ile :ışirer/crinigösreren bir !writ:ı. (Kayn:ık: A1. /z;Jd)~ The Kurdsi 
A Conci'>'C H;uufbook, Washington. 1992) 

iş·birliği y:ıpnnş· :ulcfcrin yerlerinde kal
nm!tınm ve d:ılw da güçlendirilme
Jcnnİ"i4, 15, 16 ve 17. maddeler İse 
"Kürtçe 'nin yas:ıklmım:ısım, Türk Oc:ık
J:ın, y:uılı bölge okullan ve kız okull:in 
açıh1mk prop:ıg:mda ve eğitim yoluyla 
tJsinıiiH.~yoııu "öngörüyordu. 

Gerek l925'tc Şark Isiahat Planını 

hazırlayan raporlarında, gerek Şark İlleri 
Asayış Müşaviri ve Türk Ocakları Genel 
Koordinatörü sıfatıyla görev yapan ve 
Ziya Gökalp'ın Calışmasının bir nüshası 

bizzat Atatürk tarafından kendisine 
verilmiş olan Prof. Hasan Reşit Tan
kut'un raporlarında, gerekse Kürt İllerini 

kapsayan bölgede görev yapan birinci 
Umumi Müfettiş Avni Doğan'ın gizli 

raporlarından anlaşılelığına göre; tıpkı 

İnilıadçıların yaptıkları gibi, resmi Kürt 
politikasında amaca ulaşabilmek için 
Kürt A)'>ıi·et Çizcfgc!ednin hazırlanması 
ve buna göre politikalar üretilmesi öngö

rülüyordu. Bu anlayış çerçevesinde 

hazırlanan Aşiret dökümü ve çizelgeleıi, 
Kürtlerin asimilasyonuna ilişkin altyapı 
çalışmalarının tipik örnekleri oluşturur. 

1925'tc Şark İstiklal Mahkemesi'nde 
Savcı Yardımcısı, 1943-1947 yılları ara

sında da Birinci Umumi Müfettiş olarak 
görev yapmış olan Avni Doğan; 1943 
yılında lıazırladıgı gizli "Kürt Rapo
ru 'h da; bu amaçla Ş:ırk vİI:ıycliciinİn 

hepsinde muz1r (zar:Jrlı) cşlı:ıs (kı~'>·ifer) 

ile miitcgallibcnin(topr:ık :ığ:ıhınnw) 

es:ıslı bir dclferimiı lı:ızırlmıdiğmı" 

bildirir. 
Aşağıda göreceğiniz Maraş ili çevre

sindeki Binboğa Yöresi Kürt Aşiretleri 

Listesiele bu amaçla Devletçe 
hazırlanmış gizli bir çalışmadan 

alınmıştır. Gizli çalısmanın diğer 

bölümlerinde ıse alfabetik sırayla 

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, 
Hatay, Kars, l\1alatya, J\!Iardin, Muş, 

lı1mebüıı 6, Payiza 1998'an 37 
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Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa ve Van ilieri 

bölgesindeki aşiretler ilc İran, Irak, ve 
Suriye'deki Kürt aşiretleri verilmektedir. 

Bu çalışmayı Ikibine Doğru dergisi 

1987 yılında "Çok gizli R:ıpor: Dev/el 

Gözüyle Hcıin FC Y:mdaş Aşiret/er" 

başlığıyla kapak konusu yapmıştı( 13-19 
Aralık 1987). Sözkonusu araştırmada; 

rapordaki kimi maddi yaniışiara vurgu 

yapılıyor ve o zamanki rakamlarla bile 
yanın milyon kişinin ''sakıncalı" 

gürüldüğüne dikkat çekiliyordu. 

Üstünde açık bir tarih bulunmayan bu 

gizli raporun, 1970'1i yılların başlarında 
yani I 2 Mart Cuntasından sonra 

hazırlandığı sanılıyor. 

Maraş ili bölgesindeki aşirctlere ilişkin 
çeşitli maddi yanlışlar bulunuyor. Ancak 
amacımız bu maddi yanlışları 

göstermekten çok; Devletin yaklaşınını 

gözler önüne sermektir. Bu çizelge ile 
birncbfin'un 5. sayısında yayımladığı

mız "Binboğalar'da Kiirt Aşiret/eri" 
listesi karşılaştırıldığında, kimi maddi 

yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Burada Binboğalar yöresi Kürt aşiret

lerinden sözaçan kimi başka kaynakların 

adını vererek Devletin gizli raporuna 

geçmek istiyoruz: 

-Mark Sykcs: "The Kurdish Tribes of 
the ottoman Eıııpire "( Omwnlı İmp:mı
toduğu 'mm Kürt Aşirctkri), 

Bcrheııı dergisi Sayı :6,7,811990. 
Sykes' in 191 5'te Londra'da yayınıladığı 
"The C:ıliplıs Lasl Heril<ıgc. A Sfıorl His·

tory olTlıc Tiirldsh /:;/npirc"adlı eserin

den alınan liste; Baııda yayımlanan ilk 

ayrıntılı listedir. 

-E. W: C. Noel: Diary of Major N oc! 
( Binb:ışı Nacl'in Günlü!Jü); Bağdat, 1 920 
(Binboğa yörc.•;i Kürt :lşiretlen)'Jc ilgili 

38 bihıebün6. Payiza 1998'an 

en :ıynrı/Jh ve en önemli BaolJ k:ıyn:ık). 

-Vet. Dr. M.Nuri Dersim i: Kürdistan 
Tarihinde Dersim, H alep, 1 952,s.59-63 

-Mehmet Emin Zeki: Kürdistan 
Tarihi, An k. 1977 

-Şeyh Muhammed Mcrdux-u Kürdis
tanİ: Tarih-i Merduxfl'arih-i Kurd u 
Kurdistan, Tahran, 1951 (!11.Emin Zeki 

Bey'in verdiği lis!Cylc B:ıb:ı A4crdux 'un 
verdiği liste birbiniıe oldukça 

benzcmekledir). 

-Mehrdad R. İzady: The Kurds 
(Kürlfer), Washington, 1992. (Bımıd:ı. 

:ıynn11_ya 

verilmJ~·;tJi: 

önemlidir). 

girilmeden salt isinı/cr 

Özclfiklc Jwriwhır :ıpsmd;m 

-Cevdet Türkay: Başbakanlık Arşivi 

Belgelerine Göre Osmanlı İmparator
luğu'nda O:ymak, Aşiret ve 
Ceınaatler; isı. 1979. (S:ı/1 Kürl aşirc'l/c

ri aÇJswd:ın değil Türkmen oymak ve 
boyl;uı açısmd:m dcı önemli Ini· 
k:ıyn:ıklır). 

-Doç. Dr. Mehmet Ersöz: Doğu 

Anadolu Hakkında Sosyo-Kültürel 
Bir Araştırma; Baylan Matbası, Ank. 
(tarihsiz). (Re.s·mi görü~·• doğrultusunda, 

:.mc:ık Binboğ:ı yöresi :ışircllcri lı :ı kk mda 

başhc:ı Tüi*çc kayn:ık nitcliğindcliii:) 

-Prof. Dr. K. K. Kurdoycv, Y. i. 
Vcsilycva, J. S. Musaelyan: Kürt 

Aşiretleri (Rehber ve Sözlük); Lenin
graci Kürtçe Araştırma Bölümü. (b:ısıi
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.. .. 
ATEŞ KULTU 

Küı1 kültürünün temelinde, güneş ve 

su var. Güneş, kürtlerin kollektif bilincin

de ve kollektif sosyal pisikolojısinde çok 

önemli yer tutar. Bununda nedeni yaşa

dıkları coğrafyadır. Kürtlerin, yaşadığı 

toprakların iklimine ve uğraşiarına bakıl

dığında güneşin ve suyun belirleyici rolü 

hemen an la~ılıı: 

Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın, soğuk 

olmasından dolayı, halk bol yiyeceğe, 

sıçak barınaklara ve hayvanları için 

verimli atiaklara ihtiyacı vardı. Bütün bu 

gereksinimlerinin karşılanması için, 

güneş ve su gereklidir. Bcrcketin bu iki 

unsuru olmadan, zengin bir yaşamın ol

mıyacağını günlük yaşarnlarındaki dene

yinılerinden çıkaran Kürtler, hem güneşi 

hemde suyu yararlılıklarıııdan dolayı 

kutsaınışlar, tanrılaştımıışlar ve güneş ve 

!'itıya bütün yaşamın ve canlılığın kaynağı 

olarak bakınışlar. 

Güneşin doğu~u, yeni bir günün başla

dığını nıüjdelerkcn, sevinçin ve umutların 

kaynağı olmuş. İnsanlar, güneş enerjisinin 

yaratıcı özelliklerini, belki bilimsel 

verilerle açıklama bilgilerinden yoksun

dular ama, deneyinıleri onlara güneşin 

yaratıcılığını öğrctmişti. 

Kün Mitolojisinde, güneş tanrısı 

MİTRA su tanrısı ise güzelliği ilc ünlü 

ANAHİTA dır, Güneş, Zerdüşt dininde de 

önemli bir yer tutar. Ahura Mazda'nııı 

özelliklerinde sayılan yaratıcı güç 

Vohumanah (Amcşa Spcnta-ÖimczAzjzJcr) 

dünyaya mutluluk veren güneşin ışığıdır. 

ATEŞ KÜLTÜ 

Kürtlerin, ateşi kutsal bir varlık olarak 

görmelerinin tarihi temeli, Medleri oluş

turan kabilclerden biri olan nıagalann, 

eski dini olan Magilikteıı kaynaklan

maktadır. Magalar, diğer dinlerde olduğu 

gibi, tanrıya kayıtsız şartsız teslim olma 

sözkonusu değildi. Magalar, yaptıkları 

sihirlerlc (MAGİ) tannhın etkiliyecek

lerini düşünüyorlardı. Bundan dolayı 

yaşanı için gerekli olan aydınlığa ve ısıya 

kavuşmaları için, ateşler yakarak güneşi 

taklit edcrlerdL Böylece, tanrıları etkiliyc

rek, güneşin sürekli doğmasını sağlıya

caklarını ve arluladıkları sonuca ula~a

caklarını sanıyorlardı. Bundan dolayı 

ateş, sürekli yanardı. Zerdüşt, ekonomik 

ve sosyal koşulların zorlamsı sonucu ari 

dinlerini, yeniden günün ilıtiyaclarına 

göre düzenlemeye başladığında, eski 

dinleri tanıimiyla dışlanıamış, zamanın 

koşullarına göre yararlı olan bazı 

özelliklerini yeni dine aktarmıştır. Ateşin 

güzelliklerini Mazdaizme entegre etmiş 

ve Alıura Mazdayı, ışık ve ateşin tanrısı 

olarak nitelemiştir, Ateş kulelerinde, 

sürekli ateşler yanar. Ateş kulelerinde 

yanan ateşe dokunulmaz ve kirletilmezdi, 

Ateşin sürekli yanmasını sağlıyan kişi, 

ateşi ncfesi ilc kirlctmcnıck için ellerinde 

eldiven, ağzını kapattığı bir peçe 

bulunurdu, 

Kürtlerin ateşi kutsamaları iki ana ne

denden kaynaklanır, 

I -Güneşin, yeryüzündeki simgesi oluşu 

2-Günlük yaşamdan kaynaklanan kul-
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lanım değeri (ısınma-ı~ığından fayda

lannıa) ve temizliğin, bilgeliğin sembolü 

ve kötlilüklcri onadan kaldıran niteliklere 

sahip olmasından dolayı. İnsanlar, ateşi 

çeşitli sebeplerden dolayı yakarlardı. 

A- Dönemsel ateşler. Her yıl, aynı 

günde yakılan ateşler (Ncwroz). Hayvan

cılık ve tarım, yaşamın temelini oluştur
duğu için, mevsimler, Kürt ya~amında 
önemli bir yer tutar. Bahar mevsimi, diğer 

mevsimlere göre bir ayrıcalığa sahip. 

Doğa yeniden canlanıyor. İnsanlar karan
lıktan kunuluyor. Kışın, yoklukianna 
karsın toı)fai!a bereket düsüyor. İnsanlar > ._, • 

balıarı kutlamak ve ona hoşgeldin demek 

için bliylik atqlcr yakarlarladı. 

B- Kurban olarak. Zcrdüşt dininden 
kaynaklanan bir düşünce. Zcrdüştc göre, 
kurban kcsmck müsrüllük sayıldığından, 
dini ayinlcrdc, hayvanlar kurban edilmez, 
onun yerine ateşler yakılırdı. Bu davranış, 
hayvancılığın başlıca gcçim kaynağı 

olduğu dönemde İçanadolu kürtleri tanı
fıııda uygulanırdı. içanadolu kürtleri, 

büyük süri.ilere sahip olmalarına rağmen, 
islam elinin öngördüğü kuralların dışında, 
kendi özel zevkleri için hayvan kes
mezlerdi. 

C- Özel günlerde yakılan ateşler. 
Özel günlerde yakılan ateş, bereket 

gctimıesi ve kötülükleri savması için ya
kılır ve insanlar alevlerin üzerinde atlar
lardı. İnsanlar, yakılan ateşlerin alevleri
nin üzerinde fenalıklardan korunmak, 
mutlu, sağlıklı bir hayat ve günahlarından 
arınmak için atlarlardı. i çanaciolu küı1lcri 

arasında düğünlerde sin sin ateşi yakmak 
ve üzerinde atlamak, çok sıkça rastlanı
lırdı. Ama son yıllarda bu gelenek tam 
değilsedc, terkedilmiş göıiilliyor. Günü

müzde hemen hemen kitlesel olarak ateş. 
sadece Ncwrozlarda (21 Man) yakılıyor. 

Halbuki, düğünlerde yakılan ateş, düğ

ünlcre ayrı bir heyacan ve güzellik 
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Medler dönemideki ateşlerm sürekli 
yand1ğ1 ateş kuleleri 

katardı. Üç etek giymiş kızlar, kadınlar ve 
gelinler sin sin ateşinin etrafında halay 
çekerlerdi. Gecenin karanlığını, ateşin 

alevleri ve renga renk elbiseler süslerdi. 
İnsanlar topluca ateşin üzerinden atlar, 
türkü söylerlerdi. Yakın zamanlara kadar, 
İç Anadolu kürtleri Atqi su ik söndünnck 
güneşten ferckat etme aniamma gelece
ğinden, ateşi kendi kendine sönnıeye ter
kcdilirdi. 

Kultüıiimüzü ve kimliğimizi anlamak, 
tarihimize süreklilik kazandırmak, kültü

rel birliğimizi oluşturmak ve külti.irüınüzü 
diğer kültürlerden farklılıklarını anlamak 

için, kültür değerierimize sahip çıkmak, 
tarihi bir görevdir. Özelliklede, asi milas
yontın canavarhıştığı günümüzde, kültür 
mırasımıza sahip çıkmak, bizi yabancı

laşrnaktan, köksüzlüktcn, dengesiz 
davranışlardan kurtarır ve asimilasyona 
karşı güçlü kılar. 

ATEŞLERiMiZ 
VE OCAKLARlMIZ SÖNMESiN 1 
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ŞAiR ÖMER FARUK HATiPOGLU 

iLE SÖYLEŞi 

/t)rta Anadolu'nun küçük bir kasaba 
lYsında, Cihanbeyli'de doğup 
büyümüş ve halen bu kasabada yaşamını 
sürdüren şair Ö. Faruk Hatipoğlu, 
herkesin beccremeyeceğini becermiş ... 
Bu küçük kasabada, Edebiyat ve sanat 
çevresinden uzakta, şiiri kendisi için bir 
yaşama biçimi olarak seçmiş biri, 
içimizden ve kendi deyişi ile şiirle yatıp 

kalkan biıi. Bugüne kadar iki şiir kitabı 

çıkmış. Şiirleri; Evrensel Kültür, KIYJ, 
R1pünls, Yiıklaşun, Karşi Edchi)1at, İns:m .. 
Edebiyat ve Eleştiri, Şiirlik, Y.7Z1n, Ç:ıii. 

Dam:ır vb. sanat ve edebiyat dergilerinde 
yayınlanmış. İnce adlı şiir kitabı 1998 
İbrahim Yıldız Şiir Yanşması'nda 
"Övgüyc Değer" bulunmuş. 

Ömer Faruk Hatipoğlu'nu okurları
mıza tanıtmak, sanat, edebiyat ve şiir 

hakkındaki görüşlerini alarak okurları

mızia buluşturmak için, Cihanbeyli'deki 

bürosunda kendisiyle görüştük. 

Saym Hatipoğlu, Birnebün okur/anna 
ktsaca kendinizi tamttr mtstntz, Ömer 
Faruk Hatipoğlu kimdir? 

- Ömer Faruk Hatipoğlu, Birnebün 

okurlarına uzak biri değil. I 958 yılında 
Cihanbcyli'dc doğmuş, o yıldan bu yana 
Askerlik yaşamı dışında hep Cihanbey
li'de yaşamış, düşündeki sanat ya da ede
biyat fakültelerini yaşama geçirememiş, 
lise mezunu, uzun yıllar ticaretic uğraş
mış biri. Öyle renkli, herhangi birinin 
yaşamından daha değişik bir yaşam 

çizgisi değil beniınkisi. Öyle yazınsal 

"Y:Jş;ımm en İnce acJSJ 
Sen İ bu knlm "fwy;lln · bn-:.ıknıak" 

Faruk Hatipoğlu 
anlamda bir varsıllık da yok. 
Yani yaşammtzda sizi etkileyip gelece
ğinizi yönlendiren, sizi bu günlere 
getiren çok önemli bir gelişme olmadt 
diyorsunuz. 

-Benim çocukluk dönemi m 12 Maı1, 
gençlik döneıninı 12 Eylül'ün o sıcak 
günlerine rast lıyor. Benim kuşağı m, 12 

Mart'la başlayan, 12 Eylül'le süren çok 
önemli, çok acılı ve sıkıntılı günler 
yaşadı. Ben, bireysel anlamda, bire bir, 
sıcağı sıcağına o sıkıntıları yaşanıadını. 

Ama o dönemin içinde bulunmak, o kirli 
rüzgarlar escrken soluk alıp vermek, 
doğal ki, benim de yaşamımı etkilcdi. 
Dünyaya bakışımı ctkilcdi. Özlem ve 

umutlarıını ctkilcdi. Bazı dostlarım gibi 
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hapse girip işkence görmedim. Türki- Antolojisi" adlı bir kitap hediye etmişti. 

ye'dc yaşayıp da olanlardan sıkıntı Şiire ilişkin ilk somut anım bu. Bir de, 

duymak için ille de bunları yaşamak 

gerekmiyor. Eğer, yüreğimizde insan 

kanı akıyorsa, bunca kirlenmeden, bunca 

sıkıntıdan elbette etkilcneceksiniz. Belki 

de, şiirin sonraki serüveni, bu talihsiz 

dönemden, 12 Eylül'den etkilenmiştir. 

Peki, Orta Anadolu'nun küçük bir kasa
basmda yetişmiş iki şiir kitabı yayım
/anmış, şair Ö. Faruk Hatipoğlu, şiir/e ne 
zaman, nasıl tanıştı? 

-Ben, uzun yıllar medrese geleneği 

içinde yaşamış, gelmiş bir ailenin çocu

ğu yum. Gölyazı'Jıyım. Xalikanlı'yıın. 

Dcdelerim medrese tahsili görmüş ınüd

derislerıııiş. Bu kısa değil. 150 yıllık bir 
süreç. Biliyorsunuz, o dönemin müder

rislcri, bugünkü öğretim görevlileri ko

numundalar. Dedemin amcası Hasan 

efendi, Xalikanlı gibi bir çöl köyüne 

gelip, medrese kurabilmiş bir din 
aliınidir. Babam da o kuşağın insanı. Evi

miz kitapla dolu bir evdi. Her odasında 

yaprakları arasında çiçek açan, bize göre 

çiçek kokan kitaplar. Böyle bir ortaında 

yazıya, kitaba karşı bir eğilim kendiliğin

den gelişiyor. Ama şiir, bunun dışında 
gelişen, ınsanın kendine özgü bir 

durunıtı. Şiire nasıl başladığıını anımsa

ınıyorunı. Ama küçükken, örneğin 10 
yaşımda babamdan sinema parası ister

ken şiir yazdığıını anımsıyorum: 

"Bab:ı bugün Cumartesi 
Bende olmuşum sinem:ı delisi 
Filmiiı :ıdı şeref kavgası 

Oymıy;ıcağı yer Şe/ı ir Sinenws1 
/. . ./" gibi ... Öyle sinınİşim kapının 

ağzına. parayı direk istcycmiyorum, 

babamdan şiirlc para alıyorum. Demek ki 

şiir ta o zaman sinmiş içime. Hatta o 

sırada babamla birlikte oturan bir 

Öğretmen arkadaşı, hoşuna gitmiş 
olacak ki sonradan bana "Atatürk Şiirleri 
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ilkin uyaklar yazıp daha sonra bunlara 

uygun sözler türettiğimi anımsıyorum. 

Aralıklarla ama sürekli olarak gelişip 

büyüdiL Şiire uzak bir yerde, belki de 

şii re yaradılı~taı.1 olan tutkunlukla, şiir ve 

ben birlikte, geldik bu güne. 

ilk şiiriniz ne zaman, nerede yayım
/andı? Hatırlıyor musunuz? 

- Şiirlc tanışıklığım çocuk yaşta ol

ımısına rağmen, şiir dünyasıyla 

tanışınam orta yaşıının mcrdivenlcrini 

çıktığını yıllara rastlar. İşte tipik bir 

Anadolu insanının çckingenliği, 

bilemiyorum sıkınganlığı, kendisini 

ifadedeki güçlükleri, belki bu çevreye 

ulaşınama biraz engel oldu. Şiir 

yazıyordunı ama o şiiri bir yerlere 
gönderme cesaretini kendimde 

bulamıyorduın. Birkaç kez denemeııı 

olmu~tu. Bu denemelerin olumsuz 

sonuçlandığını söyleyebilirim. Bazı 

dostlarım ki, içinde şair olanlar da vardı, 

artık şiirlerimin duyulması yolunda 

ısrarları üzerine kitap çıkarmaya karar 

verdim. Sanırım ilk yayımlanan şiirimi 

sordunuz, bir işçi gazetesinde, işçi 

yürüyüşüyle ilgili bir şi irdi. 

1995 de "Düş değil" adlı şiir kitabmız, 
1997 de "ince" adlı ikinci şiir kitabmız 
yayım/andı. Bu iki çalışmanız/a, yeterli 
sayıda okuyucuya ulaşabildiniz mi? 
Yani okuyucu ile yeterli diyalog sağlaya
bildiniz mi? 

- 1995 de ben, elimde 8-1 O kadardos

ya ilc tabii bunlar karalama olabilir, şiir 

de olamayabilir ama içinde iyi şiirler de 
vardı, YazarReınzi Inanç'ın kapısına var

dığımda; o sevgili dost ,güzel insan,

Toplum Kitabevi'nin ve Toplum yayın

ları'nın sahibi-bana söylediği ilk şey; 

"Herhangi bir yerde bir şair görünmeden, 
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eğer bir kitap yayımlarsa, o kitabın pek 

üızla bir şansının olmayacağı"na ilişkin 

sözleriydi. Ki, öyle de oldu. Yine de bir 

dürtü, bir çocuğunuzun olacağı heyc

canıyla, dostların teşvikiyle 1995 de ilk 
kitap basıldı. Yine o zaman biliyorduk ki; 

bırakın benim gibi hem şiir açısından 

yeterli olgunluğa erişemenıiş, hem de 

adını duyuramamış ve bu iki olumsuz

Juğu birden taşıyan şaiı·i, bunu bırakın, 

ülkemizin yaşayan büyük şairlerinin 

okunamama şanssızlığı vardı ve var. 

Düşünün Fazı! Hüsnü Daği<:ırca'nın, Arif 

Damar'ın kitapları kaç basılıyordu? 

Onların bile kitapları 3-5 bin basılıyordu. 

Bu talihsizliği biliyorduk. Edebiyuta 

ilgisizlik var bu ülkede. Şiire ilgizizlik 

daha da büyük. Bunları bile bile ilk 

kitabını basıldı I 995'dc. Fazla sattığını 

sanmıyorum Daha çok elden dağıtıldı. 

Avrupa' ya gönderdik. Avustuı)1 a' da 

bölgemiz insanları sattılar. Beklediğim 

gibi oldu ve satılamadı. 

Madem ki konu buraya geldi, son dö
nemlerde Türkiye'de; "Şiir sadece 
şairler için yazlliyor" diye bir yarg1 var. 
Bununla, şiirin okuyucu say1smm yeterli 
olmad1ğ1 kasdediliyor. Bu konuda ne 
söylemek istersiniz? 

-Bu konuda o kadar çok şey söylene

bilir ki; hem şair hakkında (olumlu veya 

olumsuz) epey nokta var, hem okuyucu 

açısıııdan. Bir defa şiir yazın dünyası 

içinde çok daha özel ve öncınli bir yere 
sahip bir yazın dalı. Düşünün ki edebiyat 

bir dağdır, şiir, o dağın doruğu söz 

açısından. Çünkü sözün en damıtılmış, 

en durultulmuş, en başkalaşııı-ılıııış 

biçimi. Dil içinde dil yaratma sürecinin 

ulaştığı son nokta. Dolayısıyla şiirlc 

okuyucu arasında ister istemez bir 

mesafe oluşuyor. Eliot, şiiri uçağa, şairi 

de uçağın kalkışını izleyen birine 

benzetirve ufukta kaybolurken onu hala 

bir nokta olarak görebilen şairin 

yanındakine o noktayı göstermekteki 

zorluğu vurgular. Şair başkalarının 

görcıncdiği noktayı göstermeye çalışır. 

İşin bir boyutu bu. Yani her yazılan şiir 

okunamaz, her yazılan anlaşılaınayabilir 

de. Bu işin bir boyutu. Buna bir örnek 

vermek gerekirse; Cemal Süreyya bir 

gün kitaplarının satıldığı bir kitabcvinc 

gidiyor ve yeni basılan kitabı için; 

"Satışlar nasıl,nasıl gidiyor?" diye 

soruyor. Kitapçı; "Kitaplar tükcndi" 

deyince, "yapıııa" diyor "Ben o kadar 

kötünıü yazıyorum?" Ama öbür boyutu

nu şiirlc şairlc olan kısmını bu dönem 
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yaşıyoruz. Şiir Cumhuriyetin ilk dönem 

şiir veya yetmişli yıllar şiirinden farklı bir 
yere geldi doğallıkla. Belki şiirin 

okunmamasında bunun da etkisi var: 
Daha anlaşılmaz soyut bir yer ... Başka 
bir etken ülkede her şeyin medyatik olu
şu. Haberler medyatik, politika medya
tik, alışkanlıklar medyatik. TV. kanal
larındaki herhangi bir haber~doğru 

yanlış-gözüne batırıla batırıla, kulağına 

bir bomba gibi bırakılıyor. Edebiyana da 
maalesef medyanın etkisi var. Oysa şiir 
medyatik değil, görsel değil. Şiir daha 
çok duygunun derinliğinde yüzen, sığ 

olmayan bir alan. Dolayısıyla okura 
uzaklığı biraz sözkonusu olabiliyor. 

Saym Hatipoğlu bu son söyledik
lerinizden, şöyle bir sonuç Çikarabilir 
miyim? Bundan böyle, bir şairin şiirini 
tamtabilmesi, okura ulaşabilmesi veya 
şiir okurunun say1s1m aritirmak için, klip 
mi yapmasi gerekiyor? Ne dersiniz? 

- Bundan bir kaç yıl önce, şiir klibi 
üzerine bir tartışma oldu. Belki izlenıiş

sinizdir. Bir çok şair buna karşı çıktı. 

Şiirin yazınsal bir alan olduğunu, söz'ün 
derinliğinin fı.lmlc anlatılamayacağını, 

şiirin klibe gereksinmediğini vurgula
dılar. Sizin sorunuzda biraz alaysama var 
ama şiiri okura ulaştırabilnıek için ne 
yapmalı? İzin verirseniz bir örnekle 
cevap vereyim. 

Yılmaz Erdoğan, hepimizin Mükre
min Abi'si, hepimizin sevdiği iyi bir 
sanatçı. Onun "Kayıp Kentin Yakı

şıklısı", duyunılanmıza göre 85 bin 
basılmış. Bu ülkede M cl i h Cevdet Anelay 
gibi büyük şair, bir felsefe adamı, yazarın 
kitapları bu kadar baskı yapmadı. (Tabii 

bunun dışında örnekler var, hemen 
beliı1eyim, Ahmet Arif hakkı ilc çok 

satmıştır). Ama şu anda yaşayan, hem 
yaşlı, hem genç kuşaktan çok değerli 
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şairlerimiz var. Onlar varken "Kayıp 

Kentin Yakışıklısı" 85 bin adet bastı. O 
kitabı, biraz da irdelcyici birgözle 

okudum. Şiirinden daha güçlü şiirler var 
bu ülkede. Neden daha çok okundu? 
Yılmaz Erdoğan hem şair yanını hem de 
medyatik yanını kullandı. Herhangi bir 
Üniversite öğrencisi onu televizyondan 
zaten seviyor, hayranlıkla izliyor. Onun 
şiir kitabını bir tanıdığa merhaba dcr gibi 
alıp okuyor. Ama Şükrü Erbaş'ın adını 
yanlış aııımsayabilirim, "Dicle Üstü Ay 
Bulaııık"ı 1996'da çıktı. Bence son 
yılların güzel şiir kitaplanndan bir tanesi 
idi, şiirsel bir dille çağa taıııklık eden bir 
yapıttı. Yine, Alıınci Erhan'ın "Çağdaş 
Yenilgiler Ansiklopedisi" Erbaşın ki gibi 
ödül alan güzel bir kitaptı. Her ikisi de 
ustalık ürünü diyebileceğimiz iki şiir 

kitabı. Ama her ikisi de biraz önce 
bahsettiğimiz şiir kitabının gösterdiği 

başarıyı göstcremediler. 

Peki saym Hatipoğlu, bu arada şunu da 
soray1m. Kitaplanmz samnm birer 
baski yaptiiar. Say1 olarak her kitaptan 
ne kadar baslld1? 

- Gülünçtür. Bu soruya vereceğim 
yanıt belki beni utanciırabilir ama söyle
yeyim, bincr tane basıldı. Tüm söyledik
lerim kendi şiirim için değil, belki 
şiirimin hakettiği budur, ben daha çok şiir 
adına tercümanlık yapmak istiyorum. 
Şiir Dünyası adına, kendi adıma değil, 
yani tüm bu söylediklerimden ve söyle
yeceklerimden kendi şiirime çıkmak 

istiyor değilim. Bence haddini bilmezlik 
olur. Gerçi fazla tevazu göstermenin de, 
anlamı yok. Benim anlatmak istediğim, 
iyi şiir ve iyi şairin bu ülkede hakettiği 
yeri bulanıamasıdır. 
Peki Faruk bey bunun küçük bir kasaba
mn şairi olmakla yakm ilgisi var m1? .. Ve 
küçük kasaba şairinin s1kmtilan 
nelerdir. 
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- Var... Benim bir dergide yayınla

nacak bir şiirim var. Geçen yıl Prag'a 

gitmiştinı. Kasahada yaşayan bir şairin 
duygularını, Yi tava Nehrinin kıyısınd~ı şu 

dizelerlc dile getirmiştim; 
G:ırip bir oz:ınıy1m ka.mbmnm 
Şürler y:ız:ınm göğe, mürc"kkebim 

bu/U! 
lle rüzg:ırgötiirür b:ışka yerlere 
Ne o11ıuzuna düşcnin k1insenin 

Ad<;JZ birazam yu n ülkemin 
Gül kapJ!:ır ç:ıl:ır dilenci dizc!ciim 
Ktıpmur yüztime diken diken kap:ı-

k!ar 
Alç:ık gönüllü sul;ırd:ı ge zinirim 

Dilsiz birozamy1m dünymmn 
Gönliimdc dillerin sessiz gölgesi 
/Ve yildiZ geçti yüzümden 
Ne ayak sesimi duydu yeiyiizü 

ViiiJFü :ık mı tıymı, :ılmıcmdü durdu m 
Duydum bürün bun!;ırı ko!!;ırında 

Şimdi, kasaba yaşamının getirdiği 

olumsuzluklar var. Ama önce olumlu 
yönünü görmemiz gerekiyor. Bir kere ka
sahada yaşarken duygularınızın doğallı
ğından çok şey kaybctmiyorsunuz. Şiirin 
özüyle, köküyle doğallık ilintili. Göl
yazı'da yaşamış olsaydım daha doğal 

olacaktı duygularım. Daha ilkele yakın 
ama daha doğaL Kasahada yaşamamın 
doğallığı var ve bir takını temiz nehirler 
şiirinize akıyor. Ama diğer yandan şiir 

dünyasına uzaktası n ız. Şiir Dünyası; der

gilerle ilişkiler, yayınevleri ilc ilişkiler, 

yazar-çizerieric tanışma, onlarla düşünce 
alış verişinde bulunma, şiiri tanışma, 

bütün bunları yaşamayı içeriyor ... Öte 
yandan ben bir edebiyat öğretimi de 
görmedim. Yani ben ne alaylı idim nede 

okullu. Bu bir olumsuzluktıı. O olum-

gecikti. Şiirimin erken duyulması ger

çekleşmedi. Ve epeyce kendi şiiri m adına 
sıkıntı çektim. Maalesef eksikliklerle 
birlikte yaşıyorum. 
Kimi şair kendi şiirinde toplumsal ağir
likil temayi, kimisi de sevda temas1n1 
veya her iki temay1 birlikte işlediğini 

belirtir. Bu çerçevede siz kendi şiirinizi 
nas1l tarif ediyorsunuz? 

- Klasik bi~· tanışma vardı, Fransız

ların başlattıkları. "Sanat sanat içindir", 
"Sanat toplum içindir". Bu zamanla kısır 
bir tanışmaya dönüştü. Yıllarca sürdü. 
geldi. Bir defa şiirin kendisi zaten bir 
sanat. Yani kendi özii. Ama sanat bir yer
de yaşıyor. Yaşadığı bir mekan, solueluğu 
bir hava var. Sanal dediğimiz şey bir 
çiçeğin açmamış yaprağı değil. Onun da 
canı, eli-ayağı, kemikleri var. Sanat 
yaşadığı toplum içerisinde zaman zaman 
tutuşuyor, yanıyor, sevdalanıyor. Dolayı

sıyla yaşadığımız çağa sanatla bir yerde 
tanıklık etme misyonunuz değilse de 
doğallığınız var. Yani doğal biçimde 
bunu yaşıyorsunuz. Öte yandan bütün 
şiirlerin kaynağı aşk gibi sanki. Şiir aşkla 
başlıyor. Aziz Nesin söylemişti; 

"Türkiye'de her beş kişiden altısı şairdir" 
ya da "Her yedi kişiden sekizi" rakamı 

tam hatırlamıyorum. Bunun nedeni 
bizim Anadolu insanımızın çok duygultı 
oluşudur. Çabuk aşık oluşumuz, tez 
duygulanışınıız. O duyguyu dökecek bir 
alan gerekli, o da şiirdir. Herkesin genç 
yaşta şair olması ve sonra bırakınasının 
nedeni, önce aşık olması sonra aşkı 

onutmasıdır galiba! Ama şair aşık oluyor 
ve aşkı asla unutınuyor. Bütün bir yaşam 

boyunca aşkı yaşıyor. Büyük konuşma
yayım benim için belki ·aşk şiiri şairi' 

diyecekler, ama aşk şiiri yazarken ister 

istemez yoksulluğuda yazıyorum. Savaş 
devreye giriyor, kişiliğinizin derinliğin
deki bazı duygular, o dııygular!a beraber, 

suzluk yüzünden şiirimin gelişmesi onların uzandığı, yaşamdaki başka başka 
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alanlar devreye giriyor. Bunu herhangi 

bir yere koyamazsınız. Elbette ki şiir sev

gi için, sevda için.nitckim insan içindir. 

Dolayısıyla insanın karşılaştığı tiim 

olumluluk ve olumsuzluklar için vardır 

şiir. Yanlız şiirin bugün geldiği yere 

bakarsak; özellikle İstanbul şiirindc, 

tanımı vardır. Sizce şiir nedir? Şair kim
dir? Çok kısa. 

-Bu sorumın yanıtı kısa değil. Kleber 

Headens; "Şiir tanımsızdır, eğer tanımı 

olsaydı yüzlerce değil bir kez tanıınla

nırdı." diyor. M. Cevdet Anday'da, sanı

rını "şiirin madem ki binlerce tanımı var 

daha çok soyut alanlara çekilerek kur- artık şiiri tanımlamaktan vazgeçin" 

ulan bir şiir görürüz. Örneğin (saygıyla diyor. Çünkü diyor; "Tanım akıl işidir, 

ve ayrı bir yere koyarak) İlhan Berk daha 1iir akıl dışıdır". Şimdi hiç bir tanımı yok 

çok sözcüklerin soyut denizlerinde mu? Elbetteki bir tanımı var. 

yüzdürüyor şiirlerini. Belki bu son 

yıllardaki şiir, yeni bir arayış içerisinde, 

araya araya kendini bulacak, ama 

ıoplurnsal yaşanıdan uzaklaşmış bir şiir 

gibi geliyor bana ... Özellikle İstanbul 

Şiiri. 

Peki, bununla bağlantılı olarak şiir 

hakkındaki; "şiir amaç gütmez, bir şey 
öğretmez, bunun için de güven vermez" 
veya "mesajı olmayan şiir, şiir değildir" 
gibi görüşler hakkındakı değerlendir
menizi alabilirmiyim? 

- "Mesajı olmayan şiir şiir değildir" 

görüşüne katılınıyonıın. Mesc:~ı ol ımıyan 

şiir olabilir, en azından öyle görülebilir. 

Ama o şiir yine şiirdir. Daha önce 

bahsettiğimiz, o soyut şiir ya da sanat 
sanat içindir anlayışı içinde geliştirilen 

şiir içinde de elbetteki güzellikler var. 

Yine amacı olmayan, mesajı olmayan 

denilen şiirlerde de şiir adına büyük 

güzellikler yakalayabilirsiniz. Zaten ya

kalanıyorsa, işte orada bir şiir vardır. 

Ama eğer. bütün herşeyden uzak, bir 

şatonun içerisinde sadece sözcüklerin 

aynasına dönmüş, bütün çelişkilcre 

sırtını dönmiiş, insana sırtını dönmüş şiir, 

merak ediliyor ve o şiir sorgulansın diye 

soru sonıluyorsa, ben o şiiri, kendi şiir 

anlayışıma uzak görüyorum. 

Sayın Hatipoğlu, gerçi yukarıda değin
diniz, ama, ben yine de netleştirmek 
istiyorum. Denilir ki; her şairin bir şiir 
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Bir tanımda Ömer Faruk Hatipoğlu'dan 
almak istiyorum. 

- Ben kendiınce acizane bir tanım 

yapayım. Bana göre şiir, "Duyguları 

biraz diişiindürmck, düşünceyi çok 
çok duygulandırıııaktır." 

Çok güzel bir tanım. 
-Notlanmdan onlarca tanım okuya

bilirim size. Herkese göre bir tanım. 

Sayın Hatipoğlu, çağdaş dünya şairle
rinden etkilendiğiniz şair veya şairler var 
m1dır? Varsa kimlerdir? 

- Daha önce 12 Eylül kuşağından 

bahseni m. O dönem hepimiz Neruda'ları 

okuyorduk. Fedcrico Garcia Lorca'Jarı 

okuyorduk (Hala da okuyoruz). O sol 

siyasal rüzgarların estiği dönemlerin 

kendine özgü şairleri bizi duygulaııdırı

yordu. Şiir adına etkilcnmck bile haddi m 

değil benim. Sonraları başka dünya şair

lerini de tanıdım. Rembo'yu, Baudelair'i 

tanıdım. Bütün bunları kendi özel ko

numları içinde değerlendirdik ve sevdi k. 

Gençlik yıllarında Aragon'u seven bizi, 

şiir sevgisi, sonralan başka büyiik 

şairlerc götürdü. Yanlız ctkilendiğiın 

dcmescın de, sevdiğim bir şairi burada 

anmadan geçcnıeyeceğim. 

Mayakovsky'dcn Nazım'ın 

etkilendiğinden bahs edilir. Nazım serbest 

biçimini Mayakovsky'clcn almıştır diye. 
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Sanırım Nazım bunu kabullcnnıcz. İşte o 

Mayakovsky ilc aynı çağda yaşamış, 

Mayakovsky ilc aynı kaderi paylaşmış 

bir şair var. Her ikiside genç yaşta intihar 

ettiler. .. Yescnin. Ycscnin benim dünya 

şairim Ellıot'un güzel bir tanımı var; 

"Şiir en ulusal sanattır" diye. "Bir halkı 

başka bir halk gibi duygulandıramaz

sınız" dcr. Kürtçe yazılmış bir şiirin, 

Türkçe çevirisinin aynı duygulan yansıt

ması güçtür. İşte Ellıot'un bağışına sığı
narak diyebilirim ki Yesenin şiirini 

Türkçe yazmış. 

Kürt şiiri'ni tamyar musunuz? Etkilen
diğiniz Kürt şairleri varm1d1r? 

-Kürt şiiri elbette ki var. Var, var ama, 

Kürtçe okuyanıama şanssızlığımda var 
benim. Şunu belirteyim ben kendi dilimi, 

kendi dilimin olanaklarını kullanıp konu

şanııyonım maalesef: Sanki bir yanım 

yok gibi hissediyorum kendimi. Bu içten 
bir ifade, içtenlik li bir itiraf. Dolayısıyla 

Kürtçe yazabilme sevdama ulaşamadı m. 
Önemli olan yazmak, önemli olan 

evrcnsele ulaşmaktır ama, ben madem ki 

bir Kürt dili çocuğuyum, Kürtçe konu

şulan bir evde doğdum, Kürtçe konuşan 
bir anneden doğdum, kendi dilimden 

yazmak, kendi dilimden okumak gibi 

doğal bir hakkım vardı. Bu hak ya ken

diınce kullanılamadığından. ya da birileri 

tarafından elimden alındığı için, kendi 

dilimin ~airlerini, Kürtçeden okuyama

dım. Cigerxwin, ki onu çağdaş dünya 

şairleri arasında sayınanı gerekirdi biraz 

önce. Cigerxwin biliyorsunuz, o bahset

tiğimiz şairlerle, Nazım'larla aynı çizgi

de, evrensclc doğru giden bir şairdi. 

Etkilcnıne sözcüğünü yine paı·cntez 

içine alarak. sevdiğim,hayranlık duydu

ğum şairler arasındadır, diyebilirim. 

Peki hiç Kürtçe şiir denemeniz oldu mu? 
- Olamazdı, çünkü; dedim ya Kürt-

çeyi bilmiyorum. Ama bir düş yeniden 

dünyaya gelscnı ne yapanın? Önce 

Edebiyat Fakültesine gider, edebiyatı, 

tüm dünya edebiyatını derinlemesine 

öğrenebilnıe olanaklarını yaratacak orta

mı bulurum. Sevgiyi, a~kı, özgürlüğü ya

şatacak bir ortam aranın. Bir de Kürt
çe'yi öğrcnirdim. 

Saym Hatipoğlu, yeni bir kitap için 
çailşmalanmz var m1? 

-Yar. Bir kitap için değil, kitaplar için 

var. Üçüncü kitabı m Mayıs veya Haziran 

içinde çıkacak. Belki Temmuz veya 

Ağustos içine sarkabilir. Biliyorsunuz, 

biz profesyonel anlamda uğraşanııyonız. 

Selim İleri "Sanatçının maişct derdi 
olmamalı" diyor. Evet olmanıalı da Tür

kiye 'de yaşıyonız ve var. Dolayısıyla 

şiiri profesyonel anlamda yaşayamı

yorsunuz. Şiiri dolu 24 saat duysanızda 

onu eyleme dökmek. onun pratiğini 

yaşamak, okuma eylemi bir o kadar 

nlamıyor. Gcçim derdi var. Bütün bu 

nhatsızlık içinde dosyalanın var, bu 

dosyalardan birini az önce bahsettinı, 

Haziran ayı içinde kitaba çevirnıcyi 

düşünüyorum. Ayrıca yeni bir çalışmam 
var. Şu anda karalama halinde. 

Yaşadığınız günlere tanıklık eden bir şiir. 

Sava~ı, kirli savaşı lanctlcycn. barı~ 

yanlısı bir şiir. Bu yıl içinde bitirmcyi 

düşünüyonım. Bu arada dergilerde 

görünüyonım. Eski ham dosyalarını var. 

Onları zaman buldukça değerlendirc

ceğiııı. Belki de bir değil birkaç kitabın 

ard arda çıkınası hcdclinc ulaşacağım. 

Say1n Hatipoğlu, Birnebün Dergisi size 
ulaşwor mu ? Takip ediyormusunuz? 
Dergi hakkmdaki görüşlerinizi k1saca 
alabilirmiyim? 

- Birncbün dergisi bir şanstır. daha 

kimsenin eline geçmeden benim elimc 

geçti. Yayıncım. dostum Rcmzi İnanç'ın 
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kİtabcvinde ilk elime aldığım zaman, 
başka bir çok dergide görnıediğiın ve 

içinde yaşadığım beni bire bir ilgilen
diren sözcüklcrle karşılaştı m. Orta Ana
dolu Küı1lcri, Cihanbcyli, Kulu, Bala 

gibi. Çocukluğumdan beri hep büyük
lerime sorardım; biz nereden geldik? 
Belki bugünlerde büyük bir anlam taşı
mıyor ama, nasıl geldik'' Yaşlıların ku
laktan dalına yanıtları vardı. Hepimizin 

bildiği klasik yanıtlar; İşte önce Çukur
ova, sonra Damlakuyu'ya yerleşim falan. 

Blrnebün'u aldığım zaman artık bu gibi 
sorulara yanıt bulabilcceğim hissine 
kapıldıın. Sıcak benim yörcmden çıkan 
ama, yöremin s l nı rJ arını aşan bir dergi. 
Bence önemli bir boşluğu doldurdu. 
Geleecktc ne olacak bilmem ama, şu 

anda bir takım sorulara yanıt arama 
görevini yerine getiriyorsa bu açıdan 

saygı değerdir. Böyle bir girişim kendi 
başına zaten saygıdeğerdir. BlrnebGn'a 
başarılar diliyorum, çok önemli bir 

girişim. 

Bu güzel söyleşiden dolay1,çok teşek
kür ediyorum. Okurlanmiz iletmek iste
diğiniz bir mesaj1mz var m1 ? 

- Mesaj, eğer itici gclmezsc, önce 
herkesin birbirini dolu dolu sevmcsini 
istiyorum. Eğer insanlar birbirlerini dolu 
dolu scvcbilirlerse, sıcak sıcak son 
dcreec içtcnlikli, yüreklerinden kopar

dıklarını, birbirlerini sunabilirlcrse, bu 
ülkenin, bu dünyanın yaşadığı ve belki de 
50-l 00 yıl sonraki insanlığın güleceği, o 
komik sorunların hiç biri kalmayacaktır. 
Şiiri sevsinler, şiiri scvdikçe kendilerini, 

insanları, dünyayı sevecekler. Ben, 
herşeyin, insanın kendisinden başladı

ğını düşünüyorum. Eğer dünya aydınla

ıılacaksa, lütfen önce kendimizi aydın
latalım. Eğer dünyaya, ülkeye barışın 

gelmesini istiyorsak, önce kendi içiıniz-
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deki barışı sağlamalı sağlamalıyız. İn

sanlar şiire yakın olularsa, bence barışa 

da yakın olacaklar. 
Herkesin kendi bireysel yaşamında 

şatolannın pencerelerini şöyle bir arala
yıp bakmalarını istiyorum. Esen o kirli 
rüzgarın kokusunu biraz hissctsinlcr isti

yorum. Yazının, şiirin sanatın bize gös
terdiği, o geleceğin mavisi ni, en azından 
düşlesinler ki, güzellikler daha fazla bck

lcmesin. 

ÖMER FARUK HATİPOGLU 

DÜŞ DEGİL 
ŞÜRLER 

Senin sofrtwdnki kuş sütü 
KJin bi!Ji·fımıgi mmewn 

Açlıkt:ın çekilen sülü 

Bu m:ısalJmsi y:ışmnak 
K1in bilir k:ıç gerçek insan ölüsü 

Y:.ıni efendün tokluğun 

Açlığ1mdu: 

Hüznüm. 
!Vfutluluğım. 

Y:mi efendim v:.ırhğm 

Yokluğum. 

Eylül 1992 
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BIRANINEN DIDERHEQA 
KURDEN KiRŞEHIRE DE 

Destpck<1 ve nivise de dİXw,?zim bi wybcti Şexsiyeteki qedirbilüıd, 
I11ill110steyekf nıe bi biminim. EC vC yekC, wC ev m'vfs kCm be. Ew }i 
nwmoswye Jne, nivi5k:ır Seyid Alp e, ku ew bi xwe jf Kurde Enq:ır:ı 1 
Şeretlikoçlıis;mJ ye. Kediı wl di ber me de gelieki derb<1s bu. Ez ve nivisa kurt 
bi rez illıurmet pCşkCşf mainostüyC x we dikıin,ji bo bir:uuiıen li KJrşelıirc5. 

Sal 1970 bu. Em ketine imtihana d ibis

tana mamostcyan. Ji LicC qeza AmedC 

me şcş xortan vC imtihanC qezcnckir. Du 
xort zarokCn memuran bôn. Ew Tirk btın, 

w an piştre dev ji dibistane berdan. Em çar 

kes ji Lici bun, Kurd. Pişti çend rojan ji 

me ra name hat, ku enı dC hcrin dibistana 

KırşehirC. Hcta wC deme xortCn ku di di
bistana marnmaeyan de dixwendin, diçGn 

Erxeniye qeza Amede. Bi Tirki nave di

bistanC Dicle öğretmen Okulu bı1. LC ji 
tali he nı e -yan ji ne ji tali he me-, ji mc ra 

"xeribi" derkeı. Bajarcki,ji qeza mc 600-

700 km dur! Me herçar xortanji,ji Diyar

bckire wcde ciheki din nedltibu. De u 

bavCn me bineki tirsiyan, gclo tiştek bi 

sere me wcrc. LC cardin jl, dixwestin ku 

em herine dibistanC G bixwlnin. 

Ji allyekl ve dixwazin em herin, ıe 

ditirsin ji. Li vi ali, wi ali ji nas u dostan 

dibirsin. Gclo kes nasC wan li wan nCzan 

henin, an tunin. 

BavC hevalekl mc carckl li ser kanıyo

nC di inşeata barajeki de, li wan nCzan 

xebitiye. Ez bawer dikim, ew baraj Hir

fanli blıye. Baş tC bl ra min. C ara ewil wlji 

me ra li dikane bavC min belısa Kırşehire 

kir. Yegeriyc li bave min, got: 

"- Hccl, blla sebeb ji xwe re nıckin mc

raq G xcman ncx\vin. Kirşehir ne ciyekl 

xirab c. Tijl Kurd in. Bajar nlvC wC 

zedetir Kurd in. Ew ji weki mc nin. Xort, 

ji wan hinek nas bikin, wC ew xwcdltlli 

w an derkcvin." 

BavC min wisan tCgihlşt ku, cw Kurden 

li wC dere ne, ew jl wekl wl hemşehriyC 

me karkcr in. Ji xwc ra di inşeatan da 

dixwebitin. BavC min got: 

"- Ne, ew belcngaz jl ji xwe re kar G 

amelC xwe da ne. Belki vcgcrlyane çü ne 

malCn xwc." 

Ew hemşeriye me li bavC min vege

rand, got: 

"- Na Hccl! Ew tu deri ve naçin, cslC 

xwe xelke wC dere ne. Bi seelan guııdCn 

wan hene. Xwedi mi lk G dewCr G. pez in. 

Li nav Kirşehire dikanCn wan hene. Wekl 

min ü te Kurmanci xcber die! in. Bi esi fı 

fes le xwe Kurd in." 

BavC min wisan nefeseki kur kişand, 

wcki bareki giran ser pişta wi rabe, rehet 

btı. Vegcriya ser wi hemşeriye mc, got: 

"-Kira Melıcnıe, em Kurd ji he ma bej e 

li hemG dinC belav bGne! Kirşehir li ko, 

Lice li ko! Hela binere." 

BavC min hC jl li duyC hinck kesen nas 

digcrlya. Piştrc apC mc yC mczin (apC ba-
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ve min), ku li Licc Sckrctcre TİP' e bü, 

got, ez dC ji Tari k Bcg an jl ji Tahsin Beg 
(lk Tarik Ziya Ekinci fı biraye wl Av. 
Tahsin Ekinci) bipirsiııı, Mihcqcq cw 

binek kcsan li wan deran nas di kin. 

Tahsin AbC, navCn du abüqatan da mc, 
got, cgcr ıııcsclckc wc çCbü lıerin cem 
wan. TiştC di bira min da maye, Av. 

Cemal Beydoğan nasC wl bü Cı Av. Kemal 
İlhan ji lıcvalC bireye wan yC biçCık Av. 
Yusuf Ekinci bü, (Y. Eki nci, li sala 1994 

an li Enqara hatc şchidkirin.) Xem G tirs li 
ba bavC min qct ncmabü. Li Kirşehire ne 
ten C Kurd hcblın, bi ser da abCıqatCn Kurd 
ji hcbün, Ew abüqaı ji weki yen ıııc 

"Kurdçi" blın. \Van eleman li cem me ji 
bo KurdCn wclatparCz di nav xclkC da jl 

"Kurdçi" digotin. Ev gotimı di n av xclkC 

de serbilindi bG. LC nıirov ji vC gotinC ji 
hincki ditirslyan. Ji bcr ku, he Lı.; U zindan, 
Cş ı1 eziyet li ser van miravan qct kCm 
ncdibfın. 

Axir wcxt hat, cm hatin KirşchirC. T\1c 
dcst bi mekteba xwe kir. Em çGn, me 
hcrdu abGqatan jl naskir. \VextC cm çGnc 
yazlxana Cemal AbC, ew ne li wC derC bü, 
jina wl Pcrixan Abla hazir bü. \VC hinck 
ncslhctan Ii mc kir, di!C mc şa kir G cm 
şandin dibistanC. LC. Pcrlxan Abla jl G 
Abüqaı Kemal İllıanji, nczikatiyckc gel

Ieki gcnıı nişanl mc dan. 

Xcrlblya mc li Kirşehire zCde dom 
ııckir, Aliycki de mc li nıcktcbc tclcbcyen 

Ku ni. y0n ku ji SCrtC, BatmanC, MCrdlnC, 
Adiyanıane lı ji Di yarbekir ü dora Diyar

bckirC hatiblı, mc giş Jıcvdu naskir. Em 
roj bi roj nCzl hevdu bün. AliyC din jl mc 
xortCn Kurdji KirşclıirC, yCn ku di dibis
tanCn din de dixwendin naskirin. 

Sala yekcmin mc binek zahmet! ki
~and . .li bcr ku dibistana mc di dcstC "ül-
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küciyan" da bu, İdara dibisıanc pir alika

rlya "ülküciyan" dikir. Wan dixwcstin 
mc bixin nav rcfC "ülküciyan". Seri da 
çcnd xortCn Kurd jl xapandin. Ji xwc 
dürşandina me wisan ne kareki tcsaduf 
bu. Wan dixwcstin mc (xortcn Kurd) di 

van dibistanen internal de (dibistancıı ku 

mirov şev G roj IC dimlııc fı dixwlnc) 
asimlle bikin. LC gelieki ji mc, di nav 
malhata xwe de bi wclatperwcrl 
pcrwerdc bübGn. ŞiyarC Kurdayctiya 
xwe b ün. \V isan ne hCsan bü, ku \VI kuçikl 
(bozkurt) bi mc bidin qcbülkirin. Hcnıa 

roja cwil da cira wan ülküciyan bi mc 
gcllckan nexwcş bü. 

S ala cwil dcwra duduyan pCvc, pcvçGn 
lı lihcvdan di nabeyna mc G i.ilküciyan de 
dcsıpckir. Ülküciycn li dibisıana mc ü 

yCn dervc li bajar bı1büne yck CrişCn mc 
dikirin. LC wextC ev büyer dcstpCkirin, 
KurdCıı Kirşehire gcllck piştgirlya mc 
ki ri n. Bi van büyerCn nabeyna mc ü ülkü
ciyan de, li Kirşehire di nav xortan G xci
kc de cudabüncki kurdcstpckir, Kurdan Cı 

binek xortCn çcp li EnqarayC dixwcndin 
alikariya mc di kir. LC pirani ya TirkCn n av 
bajer Türkcşçi bün, Xortcn Kurd Tür

kcşci heına bCjiıı tuncbün. TenC çend kes 
endanıC MTIB'C (Milli Türk Talcbe Birliği) 

blın. LC piştl ku ülküciyan CrişC mc kirin 
ü dijl me, wcki 'Doğu 'dmı gelen pis· h."' 

va/ışi Kürtler'' tiştCn wisan propaganda 
dikiriıı, cv tişt pir di çü zora xort ü csnafCn 
Kurd . \Van qcnc xwcdlliyC li mc ki ri n. 

Baş tC blra min. Çcnd xortCn Kurd ji 
gundCn Aşağı ve Yukarı Çadır/ı Hacı Yu
suf Köyü di Ticaret Lisesi de dixwcndin 
cndaıııen MTTB'e bün. Dev ji MTTB'c 

berdan ü cm bGn hcva!Cn hcvdü gelieki 
gene. \Van jl pir alikari ya mc kirin. 

Hcta van xortan carcki em li gundC 
x wc, li Ç:ıduh Haci Yusuf' köyü vclıc-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



wandin. Ev ji bo min biranineki gellek 
xweş e. Ez dC vi biranine ji wc 

xwcndevanan re binivlsinı. LC beri vi, 
dixwazim çend getinan li ser pCşveçlına 
tevgcra siyasi Kurd li Kırşehire 

binivisim. 

Dema me da, Kurden Kırşehire teqriben 
henıli CHPc hildibjartin. Tcne çcnd malbat 
ji Hmunoğlilyan MSP'li bii. u; cwcn MSP 

ji hildibıjartin,ji me h ez dikiıin. 

Peywendiycn me ji bi henıli Kurdan re 
baş bUn. Tengahiyek li me çCbfıbGna, me 

ihtiyaciyek hebGna, em bi wan ve diçün. 
Wan ji a11kariya mc dikiri n. Pcran deyn 
didanc mc. Carna ku cm diçiin tatile, 
perCn me binekan tunebt1, an ji di wextC 
de nedigihiştin destC me, cm diçGn me 
pcraıı ji w an d ey n dikirin. 

Careki cm ji bo hcvalcki çiine pastcxa
neya Hasan Amca li sanayi çarşısı. Hasan 
Amca, mirovcki dindar bı1. TiştC tC bira 
min, li Kır~ehirc yekji berpirsiyare Milli 
Nizanı Partisi/piştrc MSPe bii. Di pirsa 
peran da ji hineki dcstc wl ncvekiri bii. 

Em ji xorten solci ii Kurdçi biin. Wl me 
baş nasdikirin. LC wextC me deyn jC 
xwestin, bineki tikiri ü got: 

"- Em ticare tC dikin, mecbUr in, des tC 
meda di ve her wext pcrc he be. 150 lirajiji 
bo me pe re ye. Ticaret bi ye k lira jitc ki
rio. Dive ez hesabc yek lira ji bikim. Le 
cm Kurd in. Nabe !mn ji ri ya xwe bimi
nin, wicdana min qcbül nake. Hanji wc re." 

GirCdana nav me Cı Kurden Kırşehire di 
hevokeki Hasan Amca da xwc nişan dida. 
Naveroka hcvdu bezkirina me ev blı: "LC 

em K u rd İ n!"Bcle ev bü: Em Kurd in. 

nCzi hevdu kirin. 
Bi bawcriya min, tclebCn dibistana 

Öğretmen Okulu li KırşehirC, tesireki baş 
hCşt li Kıı·şehirC. Di danasina tevgcra 
Kurd li Kırşehire de pareke biçlik telc
beyen dema me çcbii. 

DivC şaş neye fehm k iri n. BCşik ranak
biren Kurd ji nav Kırşehire ji dcrketin ii 
wan xizınetek başji bo tcvgera Kurd k iri n. 
Kesen weki Rıfat İlhan. Orhan Atak ii 
ewCn din. LC çüyina me bGbü wcki 
pircyek biçlik nabcyna Kurden 
KurdistanC Cı Kurden KırşchirC. KurdCn 
KırşchirC, wcki min jor ji gotibGn, ji bere 
ve Kurdperwer Cı demokrat blın. LC j i ber 
hclwcsta MHPyiyan li diji me, cw zcdctir 
li diji MHP ii tcvgcra ülküciyan dcrkctin. 
Ruh e wan yC KurdcyatiyC bCşik xurttirbü. 

Em dixwazin, vC nivisa xwc bi birani
neki şirin dawi binin: Niha tarix baş nayC 
b ira min. Le ez di bem, di sa la ı 972an da 
bü. Xorten Kurd ji gunde Çadİr/İ Hacİ 
Yt.IsuJ; komek ji mc dawcti gund kirin. 
Em çüne gund. Heva!Cn min yCn hCja 
Şükrü Gülmüş, Hikmet Fidan ii Halim 
İpek ü çcndek din cm bi hcvra bfııı. Bej
mara me di nav lO Cı l5an de blın. 

Aşüği ii Yuk;ın Ç:ıd1rii Haci Yusuf 

Köyü, ne li hereıne "çolc" bii n. Ev hcrdu 
gundCn Kurdan Ii rojavayC Kırşehire bGn 
ü darbere van herdu gundan, gundCn Tir
kan biin. Ewcn bi emir, kal, bi Kureli 
diaxifin. Yek kalekiji min ra got, pCşiyCn 
(bav ü kalCn) w an, wextC sultan da ji do ra 
Ruhaye (Uıi'a) hatine van dcran. Li van 

hcrdu gundan ci!Cn nuh mixabin bi Kurdi 
nizanibGn. LC bi KurdbGna xwc şi yar blın. 
E w roja cm li wi gundi blın, çend kalCn 
gund zCdc zCde keyfa xwc anin. Bi me ra 
bi Kurdi diaxifin. Baş tC bira min, nıirov ji 

Tişta me wisan z(ı nCzikl hcvdu kir cv çavCn wan kurani ya hesretC diditin. 

tişt bii. Ziman ü hisiyeta Kurditiyc, em 
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Piştrc cm çünc ma!C, ku xwarinC bixun. 

Sifrc hat dan in. Em bi gundiyan ve rchct 

dora bi st kcsan bün. Nan ü pivazCn hcşln 

danln ser muşcınbC. SC tepsi şorbcya n ls

kan haıc danin. Dudu, her ycki li sere 
sifre ü tepsiyekl jl li nlvcke sifrC danln. 

Em dawetC sifrC ki ri n. Mc clcst pC kir. 

Em nCzlkl bi st xort in, baş jl birçl bünc. 

SC tepsi şorbenisk wC kiji me tCr b ike. 

Em çe nd kes w isan di bin C çavan de li h ev 

dineri n. Di berdaji kefçiyen xwe bi !ez li 
şorbc didin. Le hinek heval ı u dibcji qcy 
qebale girtine. Qet kefçiyCn wan nascki

nin. Di bcrdajl mc day c bcr pivazCn h eşin 
ü nan. Di nav çend dcqan de, çarbenisk 
xilas bü. EvCn destCn xwc binek bi !ez gir

tibGn çcnd kcfçiyan zCdc xwmin, wisaıı jl zC

dc nan ü plvaz. LC piraniya mc, cm rmm 

"birçi1" 

XortCn nıa!C dest avCtin tepsiyen vala 

rakiri n. Mc jl xwc ji sifrC paşvc kişand. 

Hineki ji mc, spasiya xwc ki ri n: "ziyade 
olsun, rcşckkürier. ve sayin: .... " 

Du kalemer ü xwediyCn malC, li mc 

dinCrin fıji mc ra qct tiştckl nabejin. Xar
tCn malC destCıı xwe giran digrin, sifrC 

paqij nakin, mişcmbeya sifrC raııakin. 

Wisa, di nav \van çcnd dcqcyan de cm 

manc hinekl metal ü lıeyirl. Dibe ku 

hinckl ji mc jl kctibfınc ctra birçlbüna 

xwc. Ez hinekl fcdlkok büııı. Min xwc 

şunva kişand cihC xwe G ez rawestiyaın. 

WckltC blra min, min jl spasiya xwe kir. 

got: 'Ziy:ıdc olsun" an jl tiştckl wisan. 

Piştl 25-26 salan divC ez li xwe wcrinı 

nmkin~ (Itiraf bikim), ku min tcnC çcnd 

kcfçiyan xwar ü ez zede zcdc ji birçibüm. 

Axir, wextekl hinekl ji me tcw hCvlya 

xweji xwarinC biribü, min cilt, carckl din 

xortCn maıe bi legen ü tcbcxan kctin h un

dir. Xwarincke din danln ser sifrC. Kala 

hinckl di bin lCvan de dikeni ya ü vcgcriya 

li mc got: "buyrun, buyrwı (kerem bi kin, 

kerem bikin)". 
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Em carekl din livlyan, mc xwc da bcr 

sifrC. Xwarinckc bi goşt, bi tanı! Ew hc

valCn me yen ku kcfçi yCn x wc di şorbc

nlskC de dilczandin, zirare ki ri n! Ic ar 

xwarin xilas dibC, me li X\VcdiyC ına!C 

nıCze dikir, Cdl xwe zü bi zü paşta 

nedikişandin. Hcta dar haıc ser zcbcş ü 

fCkl, çend qor xwarin lı pCxwarin hat in ü 

çün. Ew roj mc gelieki xwar. LC cm 

adeteki Kurc!Cn Kirşehire ji hlnbün. 

Li cem mc, w e xtC vchcwandine, ji dcr

vcyC şlraııiyC. cm hcnıü curc xwarinen 

xwc datinin sifrC. Her yck bi d ilC xwc. ji 
her yckl dixwc. LC li nav KurdCn Anado

liya navln xwarin li duyC hcvdu tlnin, 

daıinin sifrC. 
Egcr hun vl adctC KurdCn Anatoliya 

navln nizani n, hln bi bin lı li bencia xwari

nCn din jl rawestin. ZikC xwc bi şorbe

nlskC danegri n ü ınctirsin ku !mn dC birçl 

bimlnin. KurdC Anadoliya navln jl, lıingC 

jimala xwe ve çavtCr ü mCvanpcrwcr in, 

dikarİn loqıneya nav devC xwc dcrxCnin 
(ı birline mCvanan. Temaıni wcki Kurden 

ji xaka KurdistanC. HCvlya min cw c. 

Kurd tu caran vi adctC bav ü kalan, 

mCvanpcrwcrl ü malxwcylya xwc tu car 

birneki n. 
Kurd !ro ji şer ü ncfiyC bClıal ket ine, lC 

ew hC jl rııCvanpcrwcr ü nıirovpcrwer in. 

Ev e scrnıiyanC me Kurdan. Scrmiyanckl 

çandcyl qcnc fı xwcş. 

BCşik blranlnCn mc yC çar salan li Kir

şehire zedc ne. LC min bi pCşniyariya bi

rayC Hecl Cı Muzaffer dcstpCkir, ez hCvl 

dikim, hcvalen din jl binivlsin. Denge 

mamostayC mc Scyld Alp dC zCdc zCdc 

kcyfa mc bine . .li bcr ku cw ji wan kcsan 

c, ku blrnckirlyc G blrncblıyc ! ! ! 
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HELBEST 

ÇiÇEK 

Xweş xemılin, çiya (i boz 
Guf(i gupık çiçek bOn rez 
Keçık bOk ;ı kırin guhız 
A ve çıÇek dimeje moz 

Gu/e beli reng xemı/,?nd dar 
Lı nndCn ra gerd.-ın O gHr 

Ser dm k en xweş bati deng 
Cure strand sı be bırhang 
Teyru tu'! dılixwe şeng 
Gider b1şin, rubevm reng 

Denısa/ xuşi, k eni hHvin 
Tir! it deng batnezık şev in 

K e.\* O sor, zer, reqısiy,?r 
Pe~'' zerakCn, reng bu ne par 
Mor (i nnd1k bmqi Zer 
Gen Ş<J kıri, çiçek e nar 

Derd nı derm;ın blnvuça pung 
Badru, bero, cwdiye çung 

Simıok, pivok, sosin şii.? n 
Vek1r g1refoke dJ! an 
BI/bı! evin, çav lı gu!.?n 
Benewş vexwaravCgofan 

Sor O sp i reng reng vek1r 
Hwek bwgıv, bmek şekır 

Beneıvş nJ.':J'ti rengC dehıl 
PıiT bezkıri a ve zel al 
Pi hev werd:ın lıevr:ı hev;ı/ 
Hejn çi ya, çeleng bemwl 

Gem bı/da mı/i xwe bar 
Çiçek b ani d;ıyi des! y;Jr 

Gaz(} gelbCn, berlin nergiz 
Qmc e bişin, dı/i xwe ziz 
Rwd O bedaıı, w;Jqas u/biz 
Gernıe xwe nernı tere p:ıyiz 

Çiy;J Jıer/kel, /7;11 zıvıst;Jn 

Çiçek malda bun gu!iswn 

Sözlük 
Curc: Çalı bülbülü 
Zcr.ık: Ufuk 

Curuki 

Şeı1ir. Gece yarısından sonra 
7irlit.Çoban Kuşu 
Sirmok. Lalc 
Pivok Çiğdem 
Gen/G:ın: Ruh 
B<1dn'i: Ibik çiçeği (Badrü) 
f!Crcr. Hatmi çiçeği 
Pung. Nanc 
Çwıg. Düğün çiçeği 

B:ıwuç.1: Pa pat ya (İrısı) 
Sosin: Zambak 
Şilwr. Kuşbumu, karanfil 
GJrcfok. Kördüğüm 
Bcncw~: Mcnckşc 
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QUNCIKE ZAROKAN 

Sım oy e Herşid 

Lı ku dcrC G kingC bGyc, kes nızane. Lı 
wclateki, ku navC wi Derewistan bG.yc, 
mirek hcwlıyc. JC ra digotıne mirC 

dcrewan. 
Mir dı qoııaxakc kevn G xercwe da 

dıjlya. GiregırCn wi zemani jı mir 
heznedıkırıne. Ew her CvarC diçGne 
wcranqonaxa mir, lı dora wi dıcıwiyane, 
je ra dibünc ınCvan Cı guhdar. Mir jı wana 
ra çcrok kal dıkırıne. 

Lı gora ılmC dcrcwan, hen kes dıbCn 
Derewistan ji Cı mirC derewan ji i ro ji hen e. 
Hcbın G luııcbın fcrq nakc. 

EzC ııılıa ji wc ra bı nıvısi, jı deve ınir 
da, qala çend çerokeıı wi bıkıın. 

MİRE DEREWAN 
-1-

VIRTO ÜRÜNE ÇUCIIffi 

Kalıke nıııı ye hefle ü hcflan, ınir V ırto 
ınCreki pır lı ser xwc bfıyc. NavC w i ye es ıl 
mir MıstoyC Eyşana Ali BegC mim1iran e. 
LC xclkCjC radigotıye Vırto G cv n ava lı ser 
mayc. ÇıınajC ra wcrgotıne, ezji nızanım. 

Mirkalekô ının Vırto pır jir bGye G her 
karck jı desl dılıatı ye. Wi nıirili, Colkari, 
Şivani kın ye. Jı aliyC şıvaniyC da dı ser wi 
nı kes luııclıGye. Wi lıefl kcriycn pez bı 

tcnC diçcrandıyc. 
Mir Vırto jı goşl pır hczdıkırıyc. 
E w vC goşt ncdımaye. RokC ku wi 

goşt ncxwariyc, şer derdıxıs-

uyc. Wi laşe bcrxeke lı reqc
kC dıxwariyc. 

ı.C:::>r-... 
Mir roke, lı deşla 

ınerxasiyC, lı ber pez blıye, dıiC xwe goşt 
xwastiye. Bı ketkoni bcrdayc çucıka hewa 
G bı carke ra Jexısl!yc. Wi çucık 

şcrjekırıyc, pertılan-dıyc G kın ye bcr şiva 

zed. 
PaşC tCr lı ser herdC rCxıstıyc U hcft 

nanCn sCIC ji lı ser tCrC rexıstıne. Wi ZadC 
kcli bı ser n en da vclokırye G ler xwarıyc. 

M ir Vırto jı Jıeva!cki xwe ra qal kırıyc, 

gotıye: 

-Çucık pır bı ıiin bu. RGnc wc dı lıcfl 

n anan ra, dı tere ra derbazbG G boslekc ji 
bı herde da çG xware. Hcvale ınir ji 

ycki dcvje bGyc G Şoren Vırto lı 

hcrdereıı dınyayc be!avkırıyc. 

Çeroka ının çG qaıncle 
Relııncllı ve cıvalc ı ,...-,.::~~!;ı!:;& 
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YARENi 1 HENEK 

DANT YA DiKELINiN 

Rojckc Hecibram O Husln ji gund bi 

rC dikevin kG hcrin bajCr. 
Li cem wana lawC Husin; U so jl heyc. 

Hccibram, Usa baş nasdike; ku yekl h iş 

sivik ü clcvayC. 

Ji Husln re dibcje; " Ez pirseke ji Usa 

bikim, kG bcrsiv da Cı zani: ezC BesC keça 

min be gelin bidim wl." Ü kuteken 

telefonabi U so dimCrlne, dipirse; vana çi 

ne? 
U so "kfı bajari ya kincCn xwe şuştin bi 

w ana de d arda di kin kG ma ziwa bibin." 

Rcvi yen mc, rC ı1 rC diherin. NCziki 

bajer dibin. Edi şcve. Şewqa clektirlka 
her dcr ronl kiriye. 1-Iecibram; "Usa de 

bCje ka vana çi ne?" 

U so" Bajari dan! ya dikellnin." 

KE PiRS KiR 

H esen dihcrc all ye Ezurime ji wir pez 

bikirc. Roja vedigere gund ciran diherin 

cem, xCrhatinC ICdikin. 
Ciranek dipirse; "Hescn, EzurimC çi 

hcye çi tu ne ye?" 
-"Li wir nın G pendir pir herzan c, 

bcdawc ye'" 
-Kilo ya wana bi çcnd qeyme ye? 

-Well e nizanim, kC pirs kir? 

NA HETA DEV HATiYE 

Meta El, li mehcke rojiye di here çolc 

stiıi diçine. 
Pişti yekl xwe çcdike, didc ser ınile 

xwe, beriye xwc didc gund Cı re dikcvc. 

RastC mellcyC gund tC kG cw cot 
diajoye. Piştiyc xwe ditlne erde, bi roj i ye 

O di bin piştl da westiyayc. 
JC re dibCjC; " Hcscn, tu dibinl, min 

stiri çini, kire pişta xwe bi vi zari bi roj! 

h eta w ira ani. Here kG bi ser da ji na E w 

(xwede) heta dev hatiyc. 

Tiştonek 

Çini çini hezar çini 
Meri diwiııim hi içini 

2 Kutan d ike ne dar c 
Seri miş k c ne mar c 
DiçCre ne k cr e 

3 Mirlşka min çfı kcpirC 
Zirça xwc bfı şckirc 

4 Meri bulut deri kilit 

s Min hilkir bi bere, 
tc hCia bi pozi k~rC. 

BersivCn TiştonckCn jor: 

(!S!O) no ·ç P!lt\! ·v A!~u!H 
Si)W "f 1$11)1 ·z '(~OUid) ·"eli)!" 1 
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MANGASOR 
Berhevkar: Mamoste lrtan Baysal 

ji aliye Cihanbeyli o Kulu'ye 

Çi hcbu ye çi tune bu ye. Malik lıebuye. 

W i!. ınal e ro k e jina xwc dinırc. Je keçikek 

diıne. N avi!. wc Fatına buye. Bave Faııne 

carek din dizewice. Ji jina xwe a nU 

keçikeke din te dune. N avi!. wc dikin Eşe. 

Dem tC Fatıne bi EşC va mezin dibin. 

Fatnıc pir rind G xazal, Eşe ji keçikek 

neçe G bi xof dibe. 

Analix ji rindiya Fatınc diqare. Ji 

Fat mC ra li ber fCnckC dibe. Ro kC ji mCrl 
xwe ra: 

-Em çima şivCn radigirnl, ma Fatıne 

here bcr naxirC! 

-Merik je ra dibe: Mcke jinc, qe keçik 

dihcrin bcr naxirC. 
Jinik bi a xwc d ike. Fatme tereber naxirC. 

Anal ix ji FatmC ra nannl hişik di kc parzİng C 
ü wC dişine. Fatmc li bcr naxirC bi nivro 

birçi dibe. Parzinga xwe vedike. Dili xwe 

nahcrc nani hişik ô digıi. Ji nav naxirC 
Manga Sor te ba Fatnıe,ji Fatıne ra dibe; 

-Tu çimadigri? 
-Fatmc jC ra dibC; Analixa min nanni 

hişik ji min ra kiriye parzingC, di lC min 

nahcrc ku ez buxwim. 
Manga Sor: 

-WC s turC mini çe pC ve kc di dunyC da 

çi xwcş hcye tajC buxwl. SturC mini rastC 

ji av tCda ye. 

Melıck, du ınelı derbas dibin. Fatıne 

mina hlvC vCdikevc, her roj C n derbas di bin 
Anal ix bi ve ji ji Fatınc diqare. Ü heriye 

d ide FatmC ku li bernaxirC bin~se. Fatıne li 
bcr naxirC ji Manga Sor ra: 

-İro analixa min va heriya da min U got; 

hcta ku tu ve heriye narCstl mC mal." 
-Manga Sor: HeriyC bine di daviya mi 

56 bfuıebün 6, Payiza 1998"an 

kc, di quııe min ra li teşi xwe kc. 

RokC veng, dO ro vcng analix dibC va 
veng nabe. Ez dC Eşe ji ve ra biştnim 

naxirC. Parzinga EşC xwarina xwcş, ji 
FatınC ra jl nanC hişik dikC. Li naxirC, 

Fat me bi Manga Sor ra: 

-Ira Eş ji bi min ra hat. 

-Manga Sor: Meke ma Eş parzinga xwe 

veke, ji xwe xwarina xwe neda te, tu ji 
hingC sturi min ve ki emji narline wC. 

Eş tc mal ji dayka xwe ra kat dike. 
Day ka ve qabGI nake. Dibe eza riyeke li 

Manga Sor bikim. MCrC xwe bi CvarC tc 

ınal. Jinik naııııi lıişik dide ser parsiyen 
xwc G.ji mCrC xwe ra: 

-Merko, ez naxwaşim! (desti xwe d ide 

ser parsiyCn xwe). ParsiyCn min bi tün 

dişkenC, Kalikck iro di vir ra dcrhas bü U 

ji min ra got: "Goşt bi ser parsiyCn xwe 
de." 

-Mcrik: Ji ve çctir çi heye; Eşe, Fatıne 

rabin herin bizinC şerjCkin. 

-Jinik: Na, na kalC got, goşti Manga Sor 

bidiıı ser. 

-MCrik: Mc kc çi ma? Manga Sor rizqC 

me ye. Emeçima wC şerjCkin? 

Fatme hema radibe tere ba Manga Sor. 

-E te şerjCkinc. 
-Tu biber xwe mekeve. Goştl mine bi te 

ş ir Cı şek ir be. Bi w an ji zehur G ziqim be. 

Teıncka min ji li tc. Her ki te goşti min 

xwar bC "wW ... va goşta çiqesi tehl e". 

HesutGyen min ji giştka di erde kc. Pişti 

çi! ro le ınezeke. 

Roke daweta lawiki axe dibe. Analix 

Eşe hcyıine dilıerc dawete. Bi Faıme raji 

dibe: 

-Hcta ku cm hatin ve beroşe tiji giıi kc. 
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Fatıne bi ser bero~C da di gri. Beroş tijl 
nabc. Ciranekl! xwe tC, hall Fatmc dibine 

JC ra: 
-BcroşC tijl av kc. dG lcp xwCyl xwe jf 

bavC nav, ku analixa tc tC nekir jC ra bC tu 

dixwazl li tamC mCzckc. Gir! ji xwc bi 

xwC ye. 
TC bl ra Fat mC !ro ro a çilf ye, ku hcstG 

di crda dane. Diherc li llestüyan 
ınCzcdikc. Ku çi li mCzckc, ku hestü 

gf~tik bunc kincCn C ji zCr ü zlv. Fat mc ji 
va kincana xwc çCdikc U dixcınillnc. 
Dihcrc dawcta lawiki AxC. Li dawctC 

dikeve seri govcndC, gl~tik li rindlyC wC 
radİbin sCrC. 

Fatmc beri nlvl ~cvC mecbur vcgcrc 
maL Ku nevcgcrc a ti lı all x v,.rcy barC 
kcvc. Nfvf şcvC nCzik dibe, Fatme bi lcz tC 
mal. Li ser ri ya xwe, ku ti scrlıcwzf kaniye 
ra gav kc, lapçina xwc dikcwc. Heyna nC 

tC mal. Anal ix tC mal ji FatmC ra: 
-Fatmc, Fatmc !şev kaçikck ket seri 

govcndC, hivC digot ez! rind im, kaçikC 
digot ez rind im. Fatnıc di dili xwc da; 
"cw keçi ka ez bünı." 

Lawiki AxC yC biçuk tC ser avC, ku 
hcspC xwc avdc, hcspC xwe avC vcnaxwc. 
Va qamçfyC x wc bi bin avC dixc, 
Lapçlnckc zer! n tCn dcst. Lawkl AxC dibC, 
va lapçina ji lingC kijan keçi kC ra blın ez d C 
wC li xwc mar kim. Lawik bi mal mal 
Lapçln6 digcrinc. J i tu k esi ra n abc. Li 
dawlyC tcrc mala EşC G Fatnıc. Analix 
FatınC vcdişCrc. Lawiki AxC hıpçine li 
1ingi Eşe dike, lC nabc. Ciranckji: 

-Ka kaçike kc wc yC dinji hcyc (Analix 
ji fcdiyC xwc ra Fatnı6 ji tinc). LapçlnC li 
lingC wC diccrbinin, di carckC ra li ling 

dibe. 
FatınC li Lawiki AxC mar dikin. Lawiki 

AxC bi dol (ı zürnc tCn ku bukC bibin. 

Anal ix Faıınc dik c ıaııdirc, Eşe ji dikepaş 
perdC. BcrbiyCn dawctC li derva govcndC 

dikşini n, Dikik dcngl xwc bilinci dikc: 
-Ürü üürüüü! Fatınc xanim di tandurC 

da Eşe xanim di paş perde da. 
BcrbiyCn dawctC ve diblzin, terin lC 

mCzcdikin, ku Fat me di tand un~ da, mina 

lılvC vCdikcvc. Eş jl di paş pcrdC da rcş 
dikc. BcrbiyCn dawctC hcına FatmC 
hcytinln G terin. 

\Vcxt tcrc zcınan tcrc, FatıııC du 
lawikCn xwc di bin. NavC yckl Hcscn U yC 

din ji HüsCn lC d iki n. Fatmc ro kC tc re ser 
av C ku ki nca bi~o, Anal ix ji tc re ku all wC 
bi kc. Ji Fatıne ra: 

-\V ere, ez seri tc ji bişom. 
Analix ku seri FatınC dişo kfiltik derzi 

di seriFatınCra d ike. Fatmc dibe çivi k U 
tifirc. EşC d ike şün6 ü dişine ınal. Li mal 

Hcsen ü HüsCn ji pCsira \VC şlr naırıCjin. 

Merik: 
-Yana çi ma şlrC tc naxwinc? 
-İro li ber royC min ki ne şüştin, pir rcş 

bumc. Ji bo wC min nas nakinc. 
Lawiki AxC, CvarC tc re odC gund. Li wir 

yckji civatC: 
-fro min cot dajot, li ser darckC 

çlvikckC ji min ra got: 
-Cotkaro, cotl xwc ramckc Lawi AxC 

tcmekc, ma devi Hescn U Hı1s6nl min bi 
çiçkl dCia rcş ncke. 

-Lawiki Axc dibe: Ez ji bi ıc ra lıcriın 
COL 

Li cot, çlvik dlsa va gotinC xwe nG va 
dib6. Lawiki AxC scqoyC xwe dave ser lı 
digrc. Qirini bi ser çivlkC dikcvc. 

-N avi çav6n min derzl tC da ye! 
Lawiki AxC dcrzlyC ji navl çava dikşinc, 

çivi k dibe Faıınc. Lawike Axc jc ra: 
-Va çi hal c Faıınc? 
-Analixa min va an! serly6 min. 

Lawiki AxC FatmC hcytlnc tcrc mal. 
Kcrcki ıi, ycki ji birçi line. Her kerckc di 
liııgl EşC girC didc. YC birçl ber d ide ser 

çCrC, yC tl ji, bcr didc ser avC. O EşC 
diqcllşinin. Bi vi awlji bavan ra dişine. 

Çiroka min çu rast wc xwar sCnik ması. 
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Kırşehir'de bir ağalar köyü 

TABURA(2) 

Ben Taburoğluna taktırdım, hep aynı 
yerde otladığımı sanmayın. Çevremde 
olan bitcnc duyarlı olmamak elimde 
değil. Sebep; BimebGn, araştırınacı bir 
dergi olarak böylesine bir duyarsızlığa 

katiyetic ınüsadc etmez. Hemen kapı 

dışarı ederler adamı. Bende, görevimi 

sürdürıncnı ıçın dünyada, giderek 

çevremde olup bitcnlc ilgilcnmek 
zorundayım. Anlayacağınız, göztim 
Monika'nın uçkurundaysa şamarım 

Bill'in suratınadır. Diğer yandan 
Türkiye'de olan bitcnc, seyirci kalmam 
olanaksız. Nerede bir kara delik var, ben 

parmağımı oraya basmak mccburi
yetindeyim ... 

Diyelim, Türkiye'de turizm meselesi! 

Türkiye'nin bu sene turist yokluğun
dan neydi o çektiği zorluklar? Ananı-

babam' Miisade ederseniz bu konudaki 

fikirlerimi kısaca belirteyim. Turist bir 

ülkeye gelirken oranın tabiat güzellik

lerini görmeyi ve bu güzelliklcre ula~ıp 

tadına varmak ister. Tabiiki burada altya
pının büyük rolü var. Bu dünyanın her 

yerinde böyledir. Bir tek Türkiye'de du

rum değişiktir. Buraya gelen turistler 
dinlcnnıcye değilde, Türk erkeğine hay
ranlıklarından geldikleri propagandası 

yapılır. İşte falan ülkenin Helgası (Türk 

erkeğine bayıldım) gibi koca puntolarla 

gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıp Tür
kc-Türkşovcnizmi pompalayarak böbür

lcnip durdular. Kimsenin aklına 

gelmczdi Acaba gelen erkek turistler ne 

için gelirler? Yani herkesi kendileri gibi 
aklı uçkurunda zannedip, Ucuz denıa

gojik turizm politikaları yürüterek bu işi 

kıvıracaklarını umarken, gördülerki bu 
sene turist yok. Ve her zaman yaptıkları 
gibi ağlamaya başladılar. Önceki sene
lerden Hclgapeşinde koşmaktan yonılan 

Türk erkeği, Wiagra hapıyla besiye 

çekilip, yerli malı kadıııla idare etmek 

zorunda kaldı. 

Gelelim bizim durumumuza. Diğer 

köylerde durum nicedir bilemcm ama Ta
buroğlu'nda turizm çok eskilere dayanan 

bir sektör. Tarihi eserler yönlinden çok 
zengin olduğundan, turistim iz boldu ... 

Gelen turist kafi Jeleri önce köyümüze 

uğramak zorundaydılar. Çünkü üçayağa 
(Tarihi eser kalıntılarıııııı olduğu yer) 

tomofillcriyle ulaşma imkanları olmadı
ğından, köyün en hızlı ve en uysal eşekle
rini seçer, ayranın ve yoğurclun kaymak
lısını dcviz bırakmadan alır. Çünkü, "ga-
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vurun parası haramdır". Beraberlerinde 

getirdikleri kazma ve kürekleriyle Üç

ayağa giden dağlık arazide 

kaybolurlardı. Dcvrisi gün, Üçayağa 
yolu düşen köyiii görUrdU ki, aboovv! 

Kösnük gibi bütün araziyi delik deşik 

edip gitmişler. Bu duyanların merakını 

kamçılardı. Ulaa gömü varmış deyip, 

onlarda eşeklcrlc ama yanlarına ayran 

yağurt almadan, birbirinden gizli yola 

çıkıp Üçayakta yan-yana arazıyı 

kazınaya girişirlcrdi. Tabii, göınü yerine 

(mantar, kckik, nane gibi) mevsimin 

yaban otlarını heybelerine doldurup dö

nerlerdi. Turist akınıının Taburoğlundaki 

kalıcı özelliği ise, arkasında bıraktığı ga

zilerdir. Bu bölgede, geceleri hayvan 

otlatanların çukurlara düşüp kırdıkları 

organları (Kol, bacak, burun, vs) boynu

nu kırıp telef olaııları saymazsak, Tabur

oğlu'nun Üçayak gazilcri, cihan harbin

deki gazilerinden kat-kat fazladır. 
Ttırizmin diğer yan etkileride, yine 

erkeklerde görülürdü. Sagrılarını(kalça) 

ağır, ağır saliayarak dolaşan yarı çıplak 

çil çil gavur avratları, köy erkeğinin 

gözlerini, gönlünü açtığından. ağızların
dan salyalar akıtarak, kendi avratların

danda biraz dckoltc giyim isterlerdi. 

(Aşe, biraz kumaştan kıssan, süt gibi bal

dırlarını görsem nolur kız!) Bazen bu çe

lişkiler o kadar etkili olmuştur ki Tabur

oğlu kadını hakkını aramak için, erkek

lere karşı köyde yürüyüş yapmak (Aktif), 

hayvanları sağmanıak, yemek pişirme

rnek (pasif), gibi direniş yapıp, kadın 

haklan konusunda oldukça önemli mev

ziler kazanmıştır. Bazı fanatikler çocuk

ları emzirmemeye kadar vardırıp erkeği

ni dize getirmeyi denedi ler. Şumıda diye

bilirimki Feminist akımın tohumları bi

zim orada atılını ştır. Taburoğlu kadınının 

yürüyüşlerinde pankan yoktu (okuma, 

yazma bilmediklcrindcn) ama çok slogan 

atılırdı. Gönül isterdiki diğer köylerde 

böyle deneyimlerden geçe ... 

Sakallı, yerinden doğrularak bize 

doğru gelip. Sol ayağı tam burnunıun 

ucunda, sağ ayağını da sol omuzuma 

basarak duruyor. Hiç bir şey söylemeden 

ve bana acı vermeden. Bekliyor. .. Ayağı

nı omuzumdan boynuma doğru, masaj 

yapar gibi, okşayarak kaydırıyor. Ayak 

kulağırnın üzerinde duruyor; aklıımı 

acaba cinsi sapık mı, sorusu takılıyor. 

İçim bul anıyor. Öğürüyorum bir iki kez, 

zaten bütün gün hiç bir şey yemediğiın

den kusanııyorunı. Halbuki, ağzını ın dow 

lusuyla bu heritin üzerine kusmayı ne 

kadar isterdim. Boynumu kütürdeten bir 

basınçla gerçeğe dönüyonını. Sakallı 

işini biliyor. Tekrar masaj yaparak omu

zumdan yukarı çıkıyor. Soluklanıyar bir 

an, bu sefer acıtarak tekrar aşağı boy
ntıma oradan ayak tabanının oyuk yerini 

kulağınun üzerine denkleyip birden bas

tırıyor. Basınç korkunç bir acıyla bey

ninıdc patiayıp bütün bedenime yayılıp, 

kasıklarınıda toplanıyor. Tekrar şiddetli 
patlamalarla bedenime yayılıyor. Vucu

dum, ipin müsade ettiği kadar kasılı yar. 

Ben yeni acılara hazırlanırken, ihtiyar 

başladığı gibi bırakıyor. Cemaate dönüp, 
-Çok geç oldu, bunlara yapacağım 

yarına kaldı. diyerek ayrılıyorlar. Son 

çıkan köylü, lanılıayı söndürUp gidiyor. 

Onlar gittikten sonra bütün hain

liklere gebe bir karanlık çöküyor üzeri

mize. Olanca dikkatimi zorıkiayan 

kulaklarıma verip, sessizliği dinliyorum. 

Bir an, yıldızların özgürce akarken çıkar

dıklan hışırtıyı, duyar gibi oluyorum. 

Özgür bedenimi Taburoğlu'nun dağlık 

yanıacından yıldızlardan,da sessiz (Çü n

ki hırsızlık yaptığım zamanlar, bırak 

çobanı, çaldığı m koyun dahi bıçağı boy

nuna vurduğumda uyanırdı zavallı.) 

kaydımrak sevdalıının koynuna. Şu an 

devinimsiz esir bedenim ... Uzaktan bir it 
karanlığa, önce uzuun, uzun uluyor, 
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sonra yava~ yorgun kesik, kesik havlayıp kemikleri n çıkaracağı kanlı tok scsi 

bırakıyor. Birazdan uyuyacak özgürce düşününce tükmüğüm genzinıden 

istediği yana döne-kıvrıla. Nedense(!) 

itin uluması Hamo'nun varlığını lı~ttır

latıyor bana; bu baş belası sıkıntıdan. 

korkudan kunulnıak için, 

-Niye h aviadın öyle? 

Haıno. bitkin korkak ve gece gibi 

karanlık bir sesle, 

-Bırak dalga geçmeyi, zamanımı 

~imdi'? Ulan öldürecekler! sen hala 
dalga geçiyorsun. Bu sakallı beladan 
nasıl kurtuhınız onu anlat. Anlat ki 
biraz olsun rahatlayayım. 

Jvlerdivcnlcrdeki ayak scsiyle 

sesimizi lambagibi söndürüp bekliyonız. 

Nihayet geliyorlar, ne olacaksa bir an 

önce olsun, diyorum. En cziyctli ölüm 

dahi bu bekleyişten iyidir. 11tbii demesi 

kolay. imgelemimde ölümün çeşitleri 

belirdikçe korkuında büyüyor. 
Korktuğumu belli etmemek için, 

H.amoya: 

-Bu sefcrde senden lıaşlarlar. diyo
rum. Bol bol ulursun ... 

Kapının kilidinde anahtar dönüyor, 

gecenin ortasına paslı, çürük bir ses bı

rakarak. İçeri gireni göremiyorum bu du

rumunıu dahada betcrleştiriyor. Elinde 

ne var. Silah mı? (çabuk ölüm ch idare 

eder) Bıçak nıı'' Hiç belli olmaz bclkidc 
tırpandır(boynuma tırpanı vurduklarında 

... ·· 

60 lıii'nebün6, Payiza 1998'an 

geçmiyor. İçeri giren adamın ayakları 

ense kökünıe kadar sokuluyor. Hain lım-
dal kokan bir ses. 

-Sizi kurtarnıaya geldim. Kork
mayın. diyor. (Sanki korkınamak elimiz

de,de) Lanılıayı yaksa belki inanacağıın. 

Yaknııyor. 

Dizlerinin üzerine çökülürkcn 
çıkardığı kıtınıdan, çönıcldiğini anlıyo

rum. Bir bıçağın açılırken çıkardığı, 

açlığa gark olmuş kan isteyen sesini 

işitiyonıın. Vucudum buz kesip, damaria

rım kanı durdunıyor. Buz gibi beklerken, 

anlıında ter damlaları gözlerime gözle

rime akıp yakıyor. Bıçağın, sürtüncrek 

kestiği ~eyin ten im mi, üzerimdcki çullar 

ını, yoksa ellerimi bağlayan ip mi ol

duğunu ayırdedemiyorum... Kurtulan 

ayaklarımın kendi kendine devinimini, 

sonra kollarıının yurnuşakça yere düşü

~ünü, bir yabancı gibi izliyonıııı. Arkaın

daki gölge, ayağının ucuyla böğrünıü 

dürterck, -Cabuk olun, bir an önce 

gitmelisiniz. Köyün dışına çıkana 

kadar pcşimden ayrılmayın, itlerimiz 

çok )'amandır. deyip, fırlıyor. Biz de 
peşinden (Karanlıkta yalmz kalmış ko

yunlar gibi). 

Köyün çıkışında durup 11 Yolunuz 

açık olsun .. dediğinde korkudan hala 
•/ 
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buz gibi vucudumu onun koşmaktan tcrli 

sıcacık insan bedenine dolayıp, (Çünki 

kucaklamak için kollarımda dcrman yok) 

''Hoşça kal güzel insan, hoşça ... 11 deyip 

gecenin kalan kısmını arkanııza bakma

dan koşarak tanıamlıyoruz. Gün ağardı

ğında, bir adım dahi atacak takatımız 

kalmadığından, ilk çalımn gölgesinde 

sahipsiz iki cnik gibi uyumaya çalışı

yonız. Meret açlık bırakmıyor ki uyu

yalım ... 

Ben kısa bir süre kendimden geçiyo

rum heral. Yanı başımda duyduğum çıtır

tıyla sıçradığımda, Ham o 'nun yayıldı

ğını görüyorum! ı:mıdık otları cikriyle 

değilde dişleriyle koparmaya uğraşlığın

dan Tay gibi görünüyordu. Dellendiğini 

düşündüm bir an. Yanına gitmek için 

yekindiğiınde, kollarımın beni taşıma

dığını farkcdip, Hamo'nun da delirmek

ten değilde, güçsüzlükten böyle tay gibi 

yayılmak zorunda olduğunu anlıyorum. 

Uzandığım yerden bağırıyorum. Scninki 

it yayılmasına benziyor! Sesim cılız, 

Hamo'ya ulaşanıadan yanıbaşıma düşüp 

parçalanıyor. Tekrar kendimden geçiyo
rum ... 

Uçsuz bucaksız bir çöldeyinı. her 

taraf kum. Güneş, bulutsuz açık mavi 

çar~aftan goğun tam oıtasında yakıcı 

ışınlarını üzerime üzerime sall 

Susuzluktan dilim kurumuş, dudaklarını 

patlıyor fışkıran kan dcğdiği yeri önce 

serinlctip rahatlatırken sonra orayıcia 

kurutup patlatıyor. Tekrar yeni patlaktan 

fışkıran kan ... 

Az ileride kunıun ortasında etrafı 

çayırla kaplı güneş ı~ınlannın üzerinde 

balkıyıp durduğu bir gölet görüyorum. 

Yaklaştığımda sudan scken güneş ışıolan 

gözlerimi kör cdcrccsinc acıtıyor. 

içmeye cğildiğinıdc korkunç paraın
parça ol mu~ bir surat, suyun içinden bana 

bakıyor. Sıçrayıp geri atılıyorum. Kendi 

soratırnın yansıması olabileceği aklıma 

bile gelmiyor. Gözlerimi yumup, avuç 

dolusu suyu çalıyorum yüzüıne. serinlik 

sıziatıp acıtıyor yaraları. Hızlı hızlı 

tekrarladığımda rahatlatıyor. Kana- kana 

içi yorum. Duyduğum tısi<ınıalarla irkilip 

baktığınıda, çayırın çevresini yılanlar 

sarmış. Telörgü kazıkiarı gibi düzenli 

aralıklarla dikilmiş. tıslayarak bana 

bakıyorlar. Su içmcyi bırakıp kaçınaya 

uğraşıyoruın. Ayaklarını bedeni mi 

taşıyamıyor. Kurşundan bir büst gibi 

ağır, hareketsiz kala-kalıyorum. Her taraf 

kum. Yılanlar klınıla çayırı ayıran hudut 
görevini yüklendiklerinden ben çayırın 

ortasında hala büst gibi hareketsiziın. 

Yılanlar hareketsizliği boztıp çemberi 

daraltıyorlar. 
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Onlarla birlikte ku mda üzerime gelirken 

çayır daralıyor. Kaçma imkanım olma

dığından, su serprneye çalışıyorum. 

Hayret! Az önce yüzümü yıkarlığını 

suyun yerinde çatlamış tarak. Yılanlar o 

kadar yaklaşıyorlarki çayırda bitiyor. 

Yer, gök yılan tıslaması. .. 
Yılanların şahı olmalı, sakallı bir ok 

yılanı tıslamadan gülerek bana bakıyor. 

Bedenim soğuk, it yalı gibi bir bulamacın 

üzerinde felç olmuş gibi hareketsiz. 

Yılanlar ısırmadem tıslanıaya devam 

ederken, gülen yılan yaklaşıyor. Gülmc

sini dahi kesmeden zehirini gözlerime 

fışkırtıyor. Kafaını geri atıyorum zehirli 

dişleri bumuma batıyor. Öylesine bitki

ninıki yılanın zehirini isteyerek cmiyo
rum. Zehir kenger kokusunda bedenime. 

yayılıyor. 

Gözlerimi araladığımda, Hanıo nere

den bulduysa? Bir kengcri bumuma 

yaklaştırıp uzaklaştırarak, beni uyandır
nıaya çalışıyor. Hala rüyanın etkisinden 

kurtulrnadığıın dan, Hamo'nun devinim~ 

lerini izliyorunı ... uıan rüyalarımızda 

bile rahat yok. Diyerek Hamo'nun 

elindeki kcngcri hırsla çekip alıyorum. 
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Zavallı, korkup elleriyle yüzünü sakını

yor. Kcngcri kamçı gibi yüzüne vuraca

ğımı düşünerek. Bende bu kısa ebecilik 

oyununu, kendi yararıma kullanıp 

kengeri saymadan yemeye uğraşırken, 

üzerime atlıyar kengeri çckiştircrek. 

Hepsi senin değil diye haykırıyor. 

Boğuşarak, kcngcri paraın-parça 

nıidclcrimize indiriyoruz. Aaah ah 

yanında buz gibi bir de su olsaydı. 

Dediğiındc, yalnız yemeyip benimle 

paylaştığı yiyeceğin kıymetini 

bilmediğimi belirten, harebe bir sesle, 

(Bulduıı'da bulaııdııı) diyor. 
Dinlendiğimize kanaat getirip yola 

çıktık. İkindi vakti başka bir köye vardık. 
Yolcu olduğumuz tipimizden belli olduğ~ 

undan. Köyde böylesi durumlar için 

ayrılmış, ahır-oda, karışımı bir yer gös~ 

tcrdilcr. İçeri girdiğimizde, Duvar dibin

de kirli, pasaklı kil im artığı paçavralarla, 
oraya, buraya atılmış eşek semerlcrinden 

başkada bir şey yoktu. Ham o "bari köyün 

içine çıkıp ekmek toplayalını, böyle bir 

sarayda aç karınla uyunnıaz." dediği nde, 
galiba çok sesli gülmüşünı ki' duvar 

dibindcki kilim artıklan kıpırdamaya 
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başladı! Dalga geçmemiz yüce Allah'ın 
ağrına gitti bizi çarpacak zannedip 
bildiğim tck dua(Kulvallahi'yi) okurken, 
k ilim doğrulup oturdu!!! Gündüz 
gözüyle cin-min ayağı olmaz deyip 
kaçmaya yeltendiğimdc, kil imden, bir de 

lıoş geldiniz duymayalım ıııı 1 Meğer, 

kilimierin altında, yaşlı biri son 
uykusuna hazırlık ederccsine (çünki bir 
deri bir kemik kalmiş zavallı) uyurken 

bizim gürültümüze uyanmış. Galiba 
semerlerin sahibiele oydu. Ekmek topla

mak için köye dalıyoruz. Hamo, devamlı 
bir metre önümden gidiyor. Tazı gibi 
burnu ileride havayı koklayarak. Bana 
hiç bir şey söylemeden, birelen sola 
dönüp, direk kapısı açık bir eve 

yöncliyor. Bende peşinden. Yaşlı bir 
kadın bazlama pişiriyor. Hamo, bir şey 
soracaknıış gibi kadına yaklaşıp, biran 

bakışıyorlar. ve yıldırını gibi, bazlamayı 
avuçlayıp fırlıyor. Kadın, olup bitenc 
öyle şaşırmış ki put gibi duruyor. 
Dununu anladığıncia da, peşine seyir

tİyor. Elinde oklava, bağırarak. Sarayı-

mıza döndüğümüzdc, bazlanıayla dıkı

nır erkenden uyumaya çalışıyoruz. Ça
balarımız sonuc vermiyor. Yanıınızdaki 
ihtiyar horul-honıl uyurken, ister 
istemez imreniyonız. Gece öyle soğuk ki 
zangır-zangır titriyoruz. Hamo, kenarda 
duran scmerlerden birini getirip üstüme 
attığında rcddediyorum. O israrla beni 
iknaya uğraşıp, beceriyorda (döktüğü 

dilden çok, soğuk beni ikna ediyor.). 

Scmeri giymeyi kabul ettiğime emin 
olduğunda, "sen hi c zahmet etme" 
deyip, scmeri vuruyor sırtıma. Güzelce 

bağlıyor. Kendisiele diğer semeri giyecek 
diye beklerken! Kıvrak hareketlerle üze
riıncieki semere binip, ayaklarını böğ

rüme, böğrüme vurup beni sürmeye 
uğraşıyor. Durumu anladığımda iş-işten 

geçmişti. Tabiki üzeriınden atmak için 
çifte atarak hoplayıp, zıpladını ama 
beccrenıcdinı. Nihayet yorulduk. Hare
ketliliğiıniz, yaşiıyı uyandırdığı gibi, 

vucudumuzun ısısını,da yükselttiğin

dcn, ihtiyara iyi geceler dileyip, rahat bir 

uykuya cekilclik ... 
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DENGE KURDEN 
ANATOLIYA NAVTN MIR 

"Rcnızfyc /::,If K inno mir.' Te bist ? " 
Gol kek Mem Xc!ik;w. 

Ez ç:ır pCnc ro bed vCji derv:ıyi ıveJCt 
lmtibüm ü karJ mini :ı yckiJ. ipt:ı cıv bii 
ku, ez Qulcki} ;o)':ıret kim,gundt.'in v;ı der
;ma, xwendcv:mcJn BFrncbünC biwfnim, 
dax w.az ü rL~xncyCn wmı:ı, ! omeyen w:uw 
gulıdar bi/dm. Çhıw ku v:ı dcrmw di nav 
KunnancCn Amıtoliy;ı Naı:fn d:ı en ku 
Kurd:ıyetiy:ı xıvc c'in zinde bün, didmı 

jfy:ındin. Bi :ıv:1ki z:mitf ü scrbİXıvc. Viı 

fl~•;t:ı.Pfi boJne,ji bo d:ıwiy;ı mc hiJwiyckc 
mczin c, gir c. 

Bi v.:ı şore k ek .Ycük:m lll ye bC qcy ez 
di tin d:ı lı:ıtim !CxistJiı. B:ıwen)'a min 
bigufıikC min ne hm. nui1 go qcy min ne 
r:ıst bt~·tfye. 

Min c:ır din)C pirsf: Te go çi, ki m id 
Remz1}'c ElF Kimıo. y:mC Kürt Remzı~ Li 
ku dere ?çi to:~Kingn? E w h in mclıck bcr 
vJji ElrmmyJ ziviribll TirkiyJ. DadigchC 
(iHchkcmc) Elrmw:ı fltlc;ı wl rcdkir:Xc1 li 
Roporl<ıj;ı ku btnıcblinC bi wl r:ı kü/büji 
x{>r;_ı xwc li wl ne bü. 

Tcrcum:mC wt ;_ı mc!ıkcnJL-; rıa . ..,· 
bu,bev;i/cki ri nd bü. Wi q;ı/ kiribu; Rcnızi 
Jj ser pil:s·tı hekim Jıcjm:ır:ı blinebürıc5 :ı 

si~"Cy:ı ;i' çentcyi xıı-'e derdixi ü ra Ju5kfm 
didc ku bi wl va roporl:!ick ÇL;; bü ye. Le 
c w jl ;i JıCklm ra qfm rwkc ü tcrka w i 
derdixfnc. Du nı JJJC bİ.<.,'/ ku Rcmzi dfsa 
çüyc ıvc!C!. Kckt 1\1cm dcw:ım kir; JVt li 
ser n~va QonyL"' di gaztrıoyckt Kurnwrıcmı 
d:ı Jıcr şev bi kurm:mcf ;i' mıJ)•NcrfyCn 
!f.HZJiwyC r:ı klmnCn xwc d/çfJi'ayf. DiwJ
jJiı g:ızfno Jıcr şev Jıct:ı bcr t{/l dibılyc. 
G:ıztnoyôı din .li" li n: qariyanL' tl w:ma jf 

;i' xwc m stnwb8jCrı Kurd gir/ine. }'imC 
Rcmzi li bedmirimı xwcjtrô li tişlckihfrı 
nü vckiriyc ıl disHji bo ncmirina kulwr:ı 
Kurd{'n .A.n:ıwliyü Navtn cdcu..>kL-; ra büyc 
rCbcr. 

0 /i WL-; ŞCVL~ bdxt.>r li I'CŞ' CIV Ü ,..'(:ıd:mc 
gazinoyC !ıct:ı s:ıc1 24.00 :m tcvhcv ar:.ıq 
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vcxw:ırinc ü diJ r;ı ;i' g:ızlnoyt~ bi ercbtı 
Xad1}fg:ızinoyC derket ine. 

Li ber dcvf rC li herıda crebükC 
.s·ckJiıfnc ü çito ji şun:ı xwc dcr*ctirıc 
crcba ku di JXlŞ d:ı dikıtiyc ncdtnc li li 
Jıcvudu qe!iıvlnc. Rcnızi ü x:ıd:me 

gaZJiwyC li wC dere çürıc ser rc!ımet:ı 
x:ıdC.Ji crcba din lll kcsck ncnıin)rc. Le 
wmin li vC eeC wC mCzckirı ku ki di ercb:ı 
din da hc11 ... C! TıinCn T:ıybeti .'Yarı C mirin:ı 
Remziyi relmıcti cirm hi dcsti kcsCn kuji 
kart WI~ .F Jıcbıln:ı wf Li ji kiry:.ırCn wt 
Jıczncdikıiıiı, bli. Jftrı kes diwCjirı creb:ı 
pok:;s;ı bi zirx bü ü ıvmı:ı bi z:miti li crcb:ı 
Rcmzi xi'itinc. Rfıv;ıyct c. 

Le mc .<,'lnmbCjekf, dcrıgbt;jeklxwc yl 
bi qcdr ü qiymct wc nda kir: l-Vi lip:ış xwc 
j.inekc bı~ kcç Li hıwckl xort!ıJ~'ltin. Em_ji 
w:.m:ı ra serxwcşf yC diwC;iiı. Bi m xwcdC 
şümı wl cc..> net kc. Le Ş ll n :ı w i zü bi zü IJji' 
n m ve. lV i kl:ım ıJ Strmu5n kuji ka/ıl plrrJn 
mc m:.me.Ji' mıiin ıJ btrbünC xc!:ıs kıiin.Li 
p:ış x~vc 10 k:.ısct !ıJ~'lliiı ü w:ı lO k:ısctmm 
gı~';tik JT br..> dc . ..,·wr:ı ın: kor.~':m tôn 
dcrkctin .. lll quruşek pcrc ncdikct bc1iy:ı 
wraa' mi/ct bi l:ın).::ı xwc bi, bi kultur.? 
.rwe d{/fn. W1~ bi vi :.ıv:ıyf. bi ki :.ı m gotinC 
t:ırfx:ı Kurden .l-1mıwli_y:.ı N:ıvtn :ı 250 
s:ıliyL;;_p bcrdcvt d{jmirı reva nd. xc!:.ı.s·kir. 

flfnek kcsJrı ku wf /L~I1L~ bi :.ır:ıq 

vexw:.ırin:ı ıvi ü liqarcbUna wl diwlruiı ıJ 
didin bcr çav:ı /C /ome xwe dı'kin, cw 
1i.şti'n ku mc lijor :.wine zmUn rı:ıwtnin, 
şcn:ıkin biwinin. Le em pir rimi diz:ımiı 
ku di mal Li dmv:.uCn ıv:.w:ı d;ı kl:ım ü 
str:.mCn ku Rcmziyi Eli Kimıo (/'ıle Kürt 
Rcmz/) ji mıiinC xchıskıiinc. tC n str:.mdin 
ıJ Crı hL'n stmrıdin. 

Rcmzi x;ıd:mc dilekt genn bil. cmnCr 
bıl .. Ji bo mileti .-rwc dimıl: ıvt tu tişteki 
xc/kC rıcdizi.!ıcqe kcsi ncxwm;Bıi'f.ı di 
gonı:ı xwe da bi dilc/d xweş r:.ıkcvc. E w 
nC bir*Ii1iı.kl:ım ü stnmCn wt lıct:.ml ku 
d:ıwı~v:.ı dinC tC, L>rı b(511 gotirı. 
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Kurden Haymanaye -1-
George Perrot 

George Perrol bi xwefransfye. E w 
ca ra piJşi di 18401 de ı1 pişt re di sa/en 
1859-J96Jan de çı/ye Anadoliya 
Navin ı1 bi taybeli di nav Kurden wan 
eleran ıl KurdiJn Siixbiziniyan de 
geryaye. Li ser 01/ ıl adeten wan 
nivfsiye. Ev nivisa wi ya ve gere, di 
1865an de bi nave "Les Kurt/es de 
L 'Haimaue/ı" di kovara "Revue de 
Deux Monde, volum e: S, 1865, Paris, 
r. 607-631 '' de lı aliye belavkirin. 
Ileva/e me Fawaz Huseu ev h!kolfna 
lıJja ya George Perrol }i Fransi 
wergerand Kurdi . .li ve lıejmara 
BirnebılmJ ıl pe de emi! peyderpey we 
di n av rı1peh!n Birnebıine de biweşinin. 

Bimcbiln 

-ı-
Nch sactan rC bcr bi başüri rojavayC 

Angora ye. Ancyrcya kcvn, pir nCziki 
gundC biçük HovaccvC,CHoca '?) di vC 
dcşta fırch de ku jc re tc gotiıı Haymana, 
ncwalckc baş kUr xwc vcdikc ı1 xwc bcr bi 
Afyon Karahisare ü Konyayc ve bcrdidc. 
Di wc gcwriyc de rcyckc geleki bi çün ü 
lıatin hey c. Bere, rcya ku ji Ancyrcyc di çü 
bcr bi Gordium ü Pcssinutc dcrbas dibü. 
Li jora gcwriyc kclclıckc kcvnarc ü 
wCranbfıyi h eye lı ez rCwiyC ewropiyC pCşin 
bfıın ku min bere xwc dayC. GundiyCn 
lıawirdorc ji wc kclche re dibcjin Kclclıa 
Gawiran. E w li jora "pCsirckc" bilind c U li 
scrajori rC ye. Du diwarCnji kcvirCn ınczin 
yCn ncwckhcv ü\...b~ çimento dibin bingeh 
ı1 asasC wC. Ew hcr~u diwarvC deşta biçlık 
ya li dawiya newale diparCzin, diwarek li 
dorC sere vi giri ye, yC di, nCziki çel metreyi 
li jCra yC pCşin c, ew dcrdorC diparCzc ü 
bcr bi wC rCyC ve dadikcvc. Ev ca ra yckcın 

s 

KURDES DE L'HAİlUANElJ 

Rıipe!a pi!.~'i ya xeha1t1 Gı!mge Purmt: Les Kur
de.v de L 'lJaimauelı ", "Reme de Deux ,\.Jmıde, 
vo/ume:S, 1865, Paris, r. 607-631" 

bü ku min li Asiya Na vi n avahiyekc bi vi 
şCwcyi didit. 

LC tiştC ku bCtirji wan diwaran bala ınİr
ovan dikişine ser wan kavilan, ınohra 
kevnariyC li wan dixinc fı rcnge ycktahiyC 
d ide wan, cw bi xwe du muccscmCn mczin 
in, nCziki sC metreyan bilind in. di kcvin3 
tchtô de li çepe dcriye kclche hatine teswir 
kirin. Ew du ccngawcr in, bi kumCn Mcdan 
in. Hcrdu ji w ek h cv rawcstiyanc,dcstC wan 
ye rastc bcr bi rojavayc de kirinc. Zcndc 
wan yC çepe li ser singa wan tcwandi ye fı 
wck kutiştck di waıı de hcbc, Ic çi? Ne beli 
ye. Cil ü hergen waıı ji kiraseki kurt 
dawfirch c, cw kiras dadikevc ta jCra çoga 
wan ü li dora ııavan bi kcıncrckc ku jc 
ştıreki kurt i pchn dadilcqc şidayi ye. Caw 
ü rengeki cihC li hawirdora dawC dirüti ye. 
Ling tazi dixwiyin. Sere solCn wan hincki 
bcr bijor ve ye ü cv kitckita ha scyr c ji bcr 
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ku cw li Kapadokyayc, li ser muccscmen 
Bogaz Köye u Höyüke, pcyda dibin. Li 
ltaliyayc ji, cv tişt hey c, di ııcqşeıı Etruskan 
de, wck niınuııc, di gora bi nave gora Lidi, 
ya ku di nava kollcksiyoııa Kampana, di 
Muzcxana Napoleon de ye. 

Ev herdu figurCn mezin çawa li wir in ü 
li ve dere çi dikin? Di kijan serdeme de 
hatine çe kirin u bi çi niyete ew di wc tehta 
ku weran nabe lijera wan diwaran? Kibı.ln 
ew sulaleyen ku ew li wedere lıiştibun ta 
ku ew şuna lıcbı.lyin u derbashuna xwc bi 
şewcyeki ku naye windabun bipeyitinin? 
Mirov nizane U ji bcr ku ne nivisin li ser 
wan figuran hcnc ü ne belgehen dirôki li 
ser wan çC bünc, ncdiyarc ku mirovck C 
bikaribe bersiven van pirsan bide. Mirov 
bersiveke bi guman dixwaze? Vaye 
guınaneke ku ji nav gumanan c belki lıeri 
nezi rastiye be. Di nava van şeren direj di 
navbera qiralen Lydiye u Mediye de, şeren 
ku Heredot li ser wan agahiyinc geleki kurt 
dide, qiralen Mcdan Halys derbas kirin ü 
bi ser dijminen xwe ketinc. Belki careke di 
van erişen xwc de ku Mcdan ev dera bilind 
bi kclche rapeçandinc, xurt kirinc. W ek ku 
w an xwcstibün vC axC bi behüna xwc mohr 
bikin, wan di tehtC de, li ber dcriye kclclıa 
xwc, muccscmC <lu miran an du generalCn 
Medan çe kiribun. Dcstc raste ye herdu 
cengawcran ku ber bi rojavaye direjkiri ne 
w an erden pir firch nişan di din u di yar c ku 
ew lıCviya dagirkirina waıı bigewcde dikin. 
Rasti cv be an tiştcki di be, diyar c ku li ve 
dcvcre. mohra cihangirane hcyc. 
Cihangirine ji Ninovaye an ji Babilone u 
bcguman bctir cihangirine ji Ekbatanc 
(Hcmedanc) an ji S use. 

Tişte ku ve tcxıninc xurt dikc, şeweyc 
cil u bergan e, sazkirina pilanen avahiyan 
c! şCweyC taswirkirin ti pCşkCşkirina ınİr
ovan e, bi tevahiye şikil u stile ne. Ev 
herhemen hane 1: ·. şcweki bcrbiçav xwc 
ncziki ncqşcn Kalapadoki u figuren 
Asuriyan en ku li bal me li muzexaneya 
LouvrC ne. Eyni wC sadigiyC, cyni wC 
hunera ku bi firehi u bi lıecmcn m ez in tiştan 
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pcşkeş d ike. Di çend liven beden u masuran 
u cawc kiras de hişki kcm c u tişteki 
berbiçav. Ev sari u hişkiya di şiklcn Misri 
de ji bini ve li ve dere tuncne. Li gel ku di 
wan deman de guh ncdidan çekirina dev u 
ıevan, li van muceseman cw bi şcweki xweş 
hatine çC kirin, bi diqet hatine taswir kirin, 
cv "poze eyloyi", ev riya direj u xeleki, ev 
şewcya ku di ınuceseınen Asuriyan de 
peyda dibe ii ku ınirov nikare li dereke di 
bibine. 

Bi tcsadifiyekc seyr, cv tipe ku ji min 
re bi şeweycki balkoş li wc devcra xali, ji 
nişkevc vcji, li servi şahkare wiqasi kevn, 
j i min re di yar bü pişti çe nd k elikan paşe li 
ber çaven min bü, di dema ku ez te de u di 
jiyana rastin de. Du kilometreyan duri 
kelchc, ez rawestiyam ta ku ez di wan 
sactan pir tin en roje belına xwc vcdim, li 
gundcki biçiik bi na ve Kara Oıncrlu. Dem 
ii levcn şeniyen gund seraser bi şeweki seyr 
bala min kişand in. Min ji nerinapeşin nas 
kir ku kesen li heınber min tişteki wan ii 
tirkan bi h ev re tunebü. Mirov dizane çiqasi 
tipa Tataran li ser ruye tirkan bi saya 
tcvlilıevbüna xwine hin bi lıin hatiye 
gulıertin. Mirov dizane ku çawa hin bi hin 
xwina Gurci, Çerkezi, Yünani, Ermeni, 
Slavi dev ü leven Osmanli bi gişti 

guhcrandin ü ev yek xuya dibe nemaze li 
paytexte, li ser rüycn kesen malcn 
dewleıncnd. Li ser van rüyen tiştek neınaye 
ji dev ü lcven serekin ye ni ca de w an. LCbele 
li bal Osmanliyen Asi ya Navin, nemaze li 
nav kesen gundan, çcnd taybctiyen dem ü 
!Cvan li bal piraniya wan peyda dibin ü 
cilıôwaziyan wan ji kesen di diyar dike: 
Pozeki kurt bi sereki tera xwe mezin; 
bilindbGna Ilinariken rüyan, bilindbiineke 
hindih, raste, ne wiqasi mczin wck li bal 
Moxolan, leven stiir, çaven şii ü bi şehwct. 
Li ve dere, bi tersi wan sifetan, çav resi 
ınezin in, bilivin fı ateşdar in, poz dirCj ü 
zirav c, dev xweş qelaşti ü bi !evine tenik. 
Nivrüyeki bijarte, ebruyen kevani, riyek reş 
ü sertüj, ev hemü tişten hane Persan (Faris) 
tinin bira mirovan IC Persine xwedi 
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Navçeya navbera Ankara, Haymana ıi derdorJn we. 
bajarvaniyckc kCmtir ü bi nazikiyekc 
kCıntir. Li ser rlıyC mirovCn ku li hawirdora 
min in ez nizanim çi tiştcki wilo bcji hcycı 
çi tiştckl kovi di nCrincn wan de dixuyc, 
tişteki wilo zCdc di livCn wan de. Di wan 
de tiştckl tersi aramiya tirkan de hcyc. Ev 
ji, ji bcr ku cv gund ü şCniyCn piraniya 
gunJCn HaymanayC netirk an Turkmcn in 
an ji Tataren ku ji bcr tcvlihcvbilna xwina 
hatine guhertin. Ge!C ku li vC navçcyC ye, 
navçcya di navbcra Angora, Afyon 
Karahisar ü Konyayc ji nicadcki bi gilıişti 
cilıc ye ji nicadc Tirkaıı. Ew Kurd in, 
pisınaınCn F""rİsan il kal il bavCn mc Cn dür. 
Bi taybcti _ii bo çCkirina ICgcrinckC li ser vi 
gele bi gclck awayCn xwe balkCş ü giring 
ku min biryar da ez dev ji AngorayC fı hcrdlı 
hcvalrCyCn xwc GuillaumC muhcndis il 
Jules Dclbct, doktorc wczifcdar ku ez 

serokc wc büm bcrdim. Tcnc, bi Tirkcki 
qcnc ü ınCr, Mchcmcd Axa, ku ji pCnc 
mchan ji min dür nckctibfı, min dch 
dwanzdclı roj li Haymanayc qedandin, Ez 
bitaybeti li gundcn kurdan geriyam. Li bal 
mazfıbanCn ku min nan li bal wan dixwar 
ü xwc dircj dikir pişti fravinc, ta ji min dilıat 
min didan axaftin. Ez iro ji dcfterrojnameya 
gcra xwc hcmfı tiştCn ku dikarİn vi geli 
bidin nasin dcrdixinim. Ev gclC hane xwedi 
gclck gcviyCn giranbuha ü cw C roj C j i roj an 
belkiji ve tariliye dcrkcve ü c bandorckc 
mczin bilize di lmpartoriya Tirki de, gava 
cw C dawi ji xcwa giran fı dirCj rabc. 

~deıl'(lma \\'(~ lıejmora hı!~ 

Wcrgcraji Fransi: 

Fawaz Husen 
lı«neeıün 6, Payiz;ı 1998'an 67 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



100 SALİYA 

ROJNAMEGERİYA KURDİ 
Malımüd Lewendi 

Rojnameya pcşl Kurdistan c, li Qalıircyc 
di 22'6 Nisana 1898'an de ji ali Miqdad 
Midlıct Bcdirxan ve hatiye dcrxistin. 75 sal 
pişti dcrketina vC rojnameyC, di 1973'an de 
li Kurdisıana Iraq c, 22'y6 Nisan c wc k Roja 
Rojnamcgcriya Kurdi hat qcbülkirin ü ji wC 
roje de ye her sal cv roj tc pirozkirin. İsalji 
100 sali ya rojnameya Kurdistaııc ye, bi ve 
w es il eye cm istatistikekc kurt a dcrhcqc ko var 
ü rojnameyen kurdan de radixin bcr çavan. 

H eta nu ha bi qasi ku min tesbit kiriyc: 
-1200 kovar, rojname il bulteııcıı Kurdan 

d erketi ne. 

-NCzi 730 hcbC wanji ali partifı rCxistinan 
ve hatine dcrxistin. 
-295lıeb ji wan ten e bi Kurdi ne (piranl bi 

Soran i, paşc Kunııanci il Diınill), yen din bi 
Tirki, Ercbi, Farisi ne, hinckji wan niva-niv 
in (Kurdi-Tirki, Erebi-KurdJ il hwd.). 

NCzi 35 ko var lı rojnaıncjibi zimanCn din 
dcrkctinc, wek: Ing., Alın., Swcdi, Yunani, 
Rusi, Fini il hwd. 

-.li van ko var il rojnameyan nczi 630 he ben 
w an illegal dcrket ine. 

-Piraniya kovar fı rojnameyen ku ji tercf 
dcwleıc hatine girtin yen Kurdistana Tirkiyc 
ne. Hcına lıcına çi bigrcji% 96'e wanji tcref 
dcwlctc hatine girtin, an ji derhcqc wan de 
mahkeme vcbünc. 

-Piraniya rojnaıncvanCn Kurd li Kurdistana 

..... ____ .!:-

Miqdad M. Bedirxan Kım/istan no: 111898 

Bakur ji tercf dcwlete ve hatine kuştin. W ek 
Huscyin Deniz, Musa An ter, Med et Ser hat, 
Ha fiz Akdeınİr il bin gelek<en din. 

KovaraheribiçGk: Xebat(l lx8 cm.) 

Kovara lıerl ınczin: Govari Korri 
ZanyariKurd, 1973, Bcxdad 

Rojnameya her! mczin: Aso, Braycti, 
Bexdad 

Rojnameyen rojanc: Biraycti (1974), 
Gündem, Politika, Kurdistan! N wc 

Rojnameyen lıeftane: Kurdistan (Iran), 
Yeni Ülke, Azadi, Hcvi, Roj, Jiyana Nil, 
Birayeti 

Kovara lıerl pirpcl: Govari Korri 
Zanyari Kurd (no: 1/1973, 800 r.) (no: 1-2, 
1974,976 r.), Bexdad 

-----"·------~ 

MAMOSfAYf- 1 

KURD i 
1 

®l 
1 denge bc$i: kurdı- 1 

l_f~Jtj 
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Kovaran rojnameya heri kcmpel: Bclavok 
(1 r.), Stockholm, I 979 

Çend ni m üne ji ko var an rojnameyen heri 
domdircj ü berdcwam (di nav paranteze de 
kes an rCxistinCn ku dcrxistinc hatine 
diyarkirin): 

Hawar, Şam, 1932-1943, I I sai(C.Bedirxan) 
Gelawcj, Bexdad,!939, 10 sal (İbrahim 

Alımed ü Elacddin Seccadi) 
Berbang, Stockholm, I 982 (Fedrasyona 

Komelen Kurdistanc) 
Arnıane 1979-1997, 18 sal (DDKD-KİP, 

piştre Yekbün) 
Denge Kur d, Suriye (Ji sal en 60i ü vir de 

ye derdikeve) 
Bcrxwedan (PKK) (ji 1983an ü virdeyc 

her derdikeve) 
Serxwebiin (PKK) (ji 1979' an ü vir de ye 

derdikeve) 
Riya Azadi (!'SK) (Ger w ek berdewama 

"Özgürlük Yolu" were qebülkirin,ji 1975 'an 
ü vir de ye her derdikeve) 

Roja N ii, Stockholm, 1978 (Komkar) 
Xebat (PO K-Iraq) 
Kurdistan (!'DK-iran) 
El-Şerare (YNK) 
Çend ni m üne ji ko var an rojnameyen beri 

jiyan kurt: rojnameya Neynik- Beyrut 1943-
hejmarek derket, kovara Bihar (Suriye) 1 
hejmar, Berbange Kurdistan (Swed) 

Kovar an rojnameya hcri pir ci guhesti: 
Rojnameya Kurdistan I 898 

Ko var an rojnameya ku cara peşi cih day e 
niviscn bi Dimili: Hawar 1932 

Ko var an rojnameya ku cara pCşi navC wC 
bi Dimili bu: Roja Newe, 1963, ist. 

Kovaran rojnameya ku cara peşi cih day e 
deveka Şexbizini: Çarçira, 1986, Stockholm 

Çend nimüne ji kovarü rojnameyen ku beri 
pir ceza xwarine: Özgür Ülke, Özgür 
Politika, Özgür Gündem, Medya Güneşi, 
Azadi, H evi ku li Tirkiyc derdikevin. 

Ko var an rojnameya ku dewlctcn dagirker 
suikast li heınber wc kirine: Özgür 
Gündem, Özgür Politika 

Kovar ü rojnameyen ku di zindanan de 
derketine: 
Berlıem (Zindana Diyarbckirc 1984) 
Hawar (Zindana Diyarbekire 1984) 
Çandiya Berxwcdan (Zindana 

Diyarbckire 1984) 
Çiriiska Jiyan (Diyarbekir 1984) 
Hewar (Diyarbckir 1980, dcstnivis, M. 

Dogan ü F.Kurtay) 
Yurttan Haberler (Diyarbckir, 1980) 
Öncü Çocuk (Aydin, 1991) 
Dilan(Aydin, 1991) 
Sesimiz(Ankara, 1989) 
Şewqa Berxwedan (Diyarbckir, 1989) 
Seribildana Kurdistan (pişti 1984 'an) 
Denge Kurdistan (İst., 1989) 
Tel Örgü (Şükru Gülmüş, Urfa, 1988) 
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Rehend 

Kovar an rojnameyen ku li gundcki 
dcrkctinc: X urma! (no: 1 1!940, 15 roj i, 
xwcdi: Şakir Fcttah) 

Kovar an rojnameyen ku biyaniyan 
dcrxistinc: Kurdistan Missoncry, Kurdi
stan Ambassador, Kurdistan Bullctincn 

Kovaran rojnameyen ku dcwlctCn bi yani 
li Kurdistanc dcrxistinc: Aga w Riidawi 
Hcftcyi (Konsolosxancya Amcrikayc li 
Bcxdadc dcrxistiyc), Pcyam, Tcgclıiştini 
Rast! (Ingilizan li Bcxdadc dcrxistiyc) 

Y ckcm kovara mizahi: Mirkut, Stock
holm, 1.7.1985 

Y ek cm kovara zarokan: Kulilk ii H evi 
( 1981 ), Stockholm, (Ge/ek kes dinivisin ku 
yekem kovara zarakan Gir Ii Ga/f 
1Hindalani Kıml/Ma/ıabad/1946 e, le bi 
qasf ku mirov }i hersii hejman!n kova ri! fJm 
d ike ne e zarokan, li! dibe ku ye xortan be. 
.li xwe di binnavi! kova re de ji hatiye nivfsfn 
ku "Biri Kargeremi Çapxaney Kurdistan'} 

Yckcın kovamjinan: Huncr, Bcxdad, 1958 
Y ek cm rojnameya ku di şikcfte de 

dcrkctiyc: Pcşkcwtin (ya dewra Şex 
Jvfelımüde Berzenci ye ku we deme di 
J~şkewti Cesene/Şikefla CeseneyJ de dilıat 
çapkirin.) 
Li gor welatan hejrnara rojname ii ko varan: 
-Iraq ü Kurdistana Jraqc: 378 
-Tirkiyc ü Kurdistana Tirkiyc: 161 
-Iran lı Kurdistana ImnC: 76 

-Suriye ü Kuruisıana Suriye: 97 
Almanya: 88 
Awistirya: 8 
Belçika: 6 
Bulgaristan: 5 

70 bôııebfin 6, Payiza t998'an 

Rtmakbirl 

ı=· 

Canada: 9 
Çekoslovakya: 5 
Dannıark: 7 
England: I 1 
Finlaııd: 6 
Fransa: 27 
Holland: I I 
Lubnan:21 
Misir: I 1 
Norveç:7 
Pakistan: 7 
Romanya: 4 
Sovyet: 13 
Swcd: 127 
Urdun: 5 
USA:23 
Yunan: 9 
52 Awnlpa ('!) (ciyc 
derketina wan n ediyar c) . 

~.:::.::~;~;::::.:. 

·-·~._.,._. ,._. .......... H~·~ 
·~:--.~ 

.li van kovar ıl rojnameyan: 

9 he b ji bozarokan c 
6 h cb yCn mizahi ne 
8 h cb yCn jinan c 
1 7 h cb islami 

.•.. 1-? 

7 lıcb dizindanan de dcrketine (li Kurdist
ana Tirkiyc) 
2 he b tiyatro lı sinema 
8 he b yen xortan 
ı ınagazin 

Çe nd nimılne }i ko var ıl rojnameyen ku: 

Li Kurdistana Bakur ii li Tirkiyt2 
tlerketine: Şark ve Kurdistan I 908, Roj i 
Kurd 1913, Kurdistan 1918, .lin (kovar) 
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1918, Dicle Kayııagi, Roja Ncwc, Deng 1963, 
Dicle Firat 

Kurtlistana Baştir fi Iraq: TCgcyiştini 
Rast!, Roji Kurdistan, Bangi Hcq, Uıncdi 
fstiqlal, Bangi Kurdistan) Jln, Jiyancwc. 
Hctaw, Ronalü. GclawCj, Zari Kumıanci 

Kurdis11111a Rojltilat ü !ran: Kurd, Şcwi 
Kunl, Gir ü Gali Mindalani Kmd, Hctaw, 

Sosyalrzm yan Berberi 

Niştiman, Hawarl Niştinıan, Kurdistan, Hcl
ale, Y ckitl TCkoşan, Aman c, Sirwc, Awycr 

Kurtlistalla SiiriyC fi Lubnan: Hmvar, 
Ronahi, Roja Nü, Stcr, Ncynik, Denge 
Kurd, Y ekili, Aso, Clurzck Gul, Pirs 

Sovyet: Riya Teze, Kurdistan. Axina 

Wclat, Sovyet Kurdistan i 

Di 100 saliya rojnamegeriya kurdi de kovar il. rojnameyen 
ku li Swede derketine 

Li Swcdc di ııavbcra salcıı 1956-l998aıı de 
127 kovar. rojname fı bulten dcrkctinc. 
Piraniya wan ji tcrcf parti fı rCxistin ü 
komclcyCn kurdan ve hatine dcrxistin. Ji 
van 1 2 7 ko var ü rojnaıncyan: 

71 bi Kurdi lll"'illll!.'"'i 
23 bi Kurdi-Tirki 
3 bi Kurdi-SwCdi 
3 bi Kurdi-Erebi 

14 bi Swcdi 

7 bi Tirki 

2 bi ere bi 
1 bi alınani 
3 bi ingilizi ne. 

Li gor tarfxa derketine rojname, 
koııar li bu!teıu2n ku/i swede derketiue: 

1956 
BAHOZ, kovar (?)1956, Tirki-Kurdi(?) 

1970 
BAHOZ, Swcd, kovar, 1970, Tirki-Kurdi 

1971 
A YLlK BÜLTEN, Stockholm, Tirki, 1971 

1975 
RAB ÜN, Uppsala, 1975, Organa BAI-IOZ 

1976 
ALAY YEKGIRTIN, Uppsala, 1976, 

(Organa Komita :Merkezi ya Partiya 
Komunista lraqc) 

ASO, Uppsala, kovar, 1976, Kurdi 
(Kurınanci-Sorani) 

1977 
STI':RKA SOR/RÖDA STJARNAN, 

Stockholm, 1977 
THE SP ARK, Stockholm, 1977, YNK, 

1978 
P ALE, Uppsala, ko var, no:6, 1980, kurdi 
DENGI YEKI,TI, Stockholm, 1978, 

"Rojnanıcy YNK-Liqi Ewropa", Kurdi 
(Soran i) 

ROJA l'<iJ, Stockholm, kovar, 1978, Tirk!
Kurdi (piştrc Kurdi) (Koıııkar) 
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1979 
ARMANC, Stockholm, rojname, 1979 

( desıpek kurdi-tirki, piştrc Kurdi: Kunnanci 
- Dimilki) 

BELA YOK, Uppsala,no:7, 1979, 
Kurmanci 
JİNA NÜ, Waıı/Stocklıolm, kovar, 1979, 

Tir ki 
RIZGARIYA KURDISTAN, Stock

holm, kovar, 1979 
TiREJ, lzmir/Stockholın, kovar, 1979, 

Kurmanci-Dimili 

1980 
INFORMATION OM KURDISTAN, 

Stockholm, 1980, Swcdi 
KULiLK, Stockholm, kovara zarokan, 

1980, Kurdi 
MUZIK Ü HUNER, Stockholm, kovar, 

1980, Kurdi 
PEŞENG BO ŞOREŞ, Kurdistan, 

Stockholm (Kurdi-Tirki) 
STIMME KURDISTAN, Uppsala, 

1980, Alnıani 

1981 
ALAY SÜRI KURDA YETi, Kovar, 

Irak, 1981 (Çapİ duweııı Stockholm 
HE VI, Stockholm, 1981, Kovara 

Zarokaıı, Kurdi 
KURDISTAN BULLETINEN, Stock

holm, 1981, S w edi 
QERIN, Stockholm, kovar, 1981, Tirki

Kurdi 
YEKiTifYEKETI, S wed, 3/1981, 

Xwcdi: Komcla XwcndavanCn Iraq i, Ercbi
Kurdi 

1982 
BERBANG, Stocklıolııı, 1982, "Kovara 

Federasyona Konıelcn Kurdistaıı Li S wed" 
HELİN,Stoekholnı, Kovara Zarokaıı, 

1982, Kurdi 
NEW PESH MERGA, Stockholm, 

no: 1 7, 1982 Sami Ralıman 
RIVA ZADı;Stockholnı, 1982, (Orgaııa 

PSK-T) 
XWENDIKARİ KURD, Stockholm, 

kovar, 111982, Kurdi (SOKSE) 

1983 
AŞTI (PEACE-FRED), Stockholm, 

kovar, 1983, Kurdi (Soraııi), (Organi 
Konıelcy Geli Kurdistan) 

BERXWEDAN, Stocklıolnı, 1983, 
Kovara Fedcrasyona Demokrat ya 
Koıııelcn Kurd Li Swcdc. 
NIŞTIMAN, Stockholm, kovar, 1983, 

Tirki-Kurdi 
PEŞREW, Uppsala, 1983, Kurdi 

1984 
BERBANGE KURDISTAN, Uppsala, 

kovar, 1984, Tirki 
PEŞREW, Swcd, 2/1984, (organi 

K.X.K.E) Kurdi 
RA YET EL iTTIHAD, Uppsala, 1984, 

Ere bi 
RENASi, Stockholm, bulten, 1984, 

Kurdi (Kunnanci-Sorani) xwcdi: Kurdiska 
Projekt-Tcnsta 

SLAGBORREN, Stockholm, 211984, 
Swcdi (xwedi: Kurdiska Projekt-Tensta) 
YEKİTIYA SOSYALiST, Suriyc/Swcd, 

1984, no:23: 1990, Tirki (İ. Guçlu) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1985 

ROJE V 

~-~~~~-.--.~ .. -.......... ;:,__...-. 

-:_:_: __ ,;;..~-~ ...... ,._ ..... ,..._.,.,."......,, 
--':"""'· ... ~ 

....,..,~.~-.-· .. ~-· ...... -........... .. -... ,.._..,,..., ... -

A YRE, Stockholm, 1 985,Dimili-Tirki 
DENG, Stockholm, 1/1985, KSSE, Sorani 
ISOT, Stocklıolm, 1/ 1985, Mizahi, Kureli 
MAMOSTA Y KURD, Stockholm, 

1985, Sorani-Kunnanci 
MIRKUT, Stockholm, kovar, 111985, 

mizahi, kureli 
ROJNAMA BIYANIYAN, Norköping, 

bejmara taybcti, 1985, Kurmanci-Sorani 
SOSYALIZMYAN BERBERI (Socia

lism and Barbarism), Eskilstuna, kovar, 
no: 1, 1985, Kureli (S orani) 

SVENSK KURDISK JOURNAL, 
Stockholm, ko var, 1985, swf:di 

ZENGIL, Stockholm, I 985, Kurdi, 
mizahi 

1986 
HEVİYA GEL, S wed, 1986 
KURDISTAN INFO, Swf:d, ıır.811988, 

SwCdi, Koınkar 
ALA, Spanga, ko var, 1986, Organİ Bcrcy 

Y ckgirtuy Dimukrati Kurdistan, Kureli 
(Sorani) 

ÇARÇIRA/ÇIW ARÇ IRA, Stockholm, 
No: 111986, Ko var, Kunnanci, Sorani, Diınili 

KURDISTAN PRESS, Stockholm, 
rojnam c, I 986, kurdi-tirki 

NEWROZ, Angcred, no: 111986, Soran i, 
Kurmanci(latini) 

NEWROZ, Komela Norsborg, 
Stockholm, kovar, no:211986, Tirki, 
Kurmanci 

SERDEMI NWE (Scrdcma Nii), 
Stockholm, 111986, Kurdi(Sorani
Kurıııanci) 

1987 
LEDAYIKBÜN, Uppsala, lll 987, Sorani 
NEW TIME, Stockholm,l/1987 (S erdemi 

Nwc),Ing. 
ŞANO. Stockholm, kovar, 211987, Kureli 

(S orani) 

1988 
BERHEM, Stockholm, no: 1, 1988, Kureli 

(Kurmanci, Dimili), Tirki, (M. Duzguıı) 
BULTENA KOMELA PIZİŞKEN 

KURDISTAN LI SWED, Stockholm, 
1988, Kureli (Kumıanci) 

DEMOKRAT, Stockholm, ko var, 1988, 
Tirki-Kurdi 
ERKİ NWE, Uppsala, 1988, YNK, Kureli 

(Soran i) 
HELEBCE, Molııdal, kovar, lll 988, 

Kureli (Sorani), Ercbi 
KOÇER, Stockholm, lll 988, kovara 

zarokan,Kurdi (Sorani) (Asos Kemal) 
KURDISTAN BULLETINEN, 

Stockholm, kovar, 111988, Swcdi 
PİYA, Stockholm, kovar, lll988, 

Diınilki, Tirki 

<~ 
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1989 
BERGEH, Stockholm, ko var, no; ı, ı989, 

Tirkl, Kurdl (Kurmanci) 
DENGE WELAT, Stockholm, ı989, 

Stockholm, Organa TSK, T~kl-Kurdl 
HEVGIRTIN/EL-iTTIHAD, Stock

holm, I/1989,Kurdl (Kurmanci), Erebi 
KURDERNAS VANNERI SVERIGE, 

Stockholm, kovar,2/ı989, SwCdl 
KURDISK INFORMATION, Malmö, 

ıtı989, Swedl 
TicKOŞiNA SOSYALIST, Stockholm, 

kovar, ı/1989, tirki 
TEVGER, Stockholm, ı/1989, Tirki-Kurdi 
XEBERNAME, Linköping, ı/1989, 

Kurdi 

1990 
KOMKAR INFO, Stockholm 
BULTENA KOMKAR SWED, Stock-

holm, ı990, Kurmanci 
HO MIL, Linköping, ı990, Sorani 
KO MAR Stockholm, ı/1990, Sorani 
KURDLISPANGNKURDERISPANGA, 

Stockholm, ko var, ı/1990 Kurdl-Swcdl 
NYHETSBREV, Stockholm, nr.ı/1990, 

S w edi 

1991 
NÜSER Stockholm, ı99ı (Kovara 

Y ckiti Nu serani Kurdistan) 
A VESTA, S wed en, no: ı, ı990-9ı, S wed i 
DENGE ŞAGIRTAN, Stockholm, 

ı99ı Kunnanci, A. Cantekin 
DiMANE, V es tenis, kovar, ı99ı, Sorani 
KURDISTAN, Stockholm, ko var, no: ı, 

ı99ı, S w edi 

74 biınebiin 6, Payiza 1998'an 

RAB ÜN, Stockholm, kovar, ı/I 99ı, Kurdi 
(Sorani) 

ROJEV, Uppsala, kovar, 1991, Kurdi
Tirki 

ROJNAME, Stockholmllstanbul, ı99 I 
XEBAT JIBO SERXWEBÜNA KUR

DISTAN, Kurdistan/Swcd, Kovar, ı9901 
ı99ı (PDK-T) . 

XERMANE, Stockholm, kovar, ı99 L 
Kurdl (S orani) 

1992 
ÇIRRO, Nynashamn, kovar, I 992 
D iD AR, Stockholm, ko var, I 992, YCK 

SwCd Kunnanci -Soı·ani 
KU,RDISTAN RAPPORT, Stockholm. 

ko var, no: ı/1992, S wed i 
NÜDEM, Stockholm, ko var, lll 992, Kurdi 
RÜNAKBİRİ, Stockholm, ı 11992. 

Sorani 
SERHILDAN, Swcd, kovar, 11!992. 

PAK, Sorani 
WAN, Stockholm, kovar, ı/1992, Kurdi 

(Kunnanci-Dimili-Somni), (Kovara Y ckitiya 
Niviskarcn Kurd) 

1993 
ALA, Swcd, no: 5/1993, sal:?, Sorani

Kurmanci (Parti Serbexoyl Kurdistan) 
GIZING Swcd, kovar, 1/1993, Kurdi 
YE KB ÜN INFO, Stockholm, 1993. 

Kunnanci (kovara PartiyaY ek b ün) 

1994 
ARARAT, Eskilstuna, kovar. Kurdi

Swcdi, ı994 
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VEJJN BULTEN I, Stockholm, 1994. Tirki . . 

JIN, Swcd, kovar, 1994, swcdi 
ROJ, Swcd, kovar,l994, Ercbi (Kovara 

Kurden Fcyli) 

1995 
ÇlRA, Stockholm, (Kovara Komcla 

Niviskarcn Kurd Li Swcdc), 1995, Kurdi 
(Kunnanci-Diınili) 

DU GIR, Stockholm, kovar, 1995, Kurdi 
HELWEST, Stockholm, Kovar, 1995, 

Kurdi (Kunnanci) 
KORMIŞKAN, Stockholm, kovar, 

1995, Diınili 
KURDIS.'TAı'ISSOUROJAKURDISTAN, 

Stockholm, bi swCdi, Kovara Hcyva Sora 
KurdistanC 
ŞANO Ü SINEMA, Stockholm, kovar, 

1995. Kurdi 
KONSEYA KURD, Stockholm, 1995, 

Kureli (Kovara Konscya Kurd Li SwCdC) 

1996 
PEY AM . .Jönköping, no:5-6/l997. 

Kurdi (Kumıanci-Sorani) 

AVAŞİN, Stockholm, 1996, kovara 
Enstituya Kureli ya Stockholmc, Kurdi 
İNSiY ATİF, Stockholm, 1996, ko var 
JİNDAN, Stockholm, ko var, lll 996 

1997 
BİRNEBÜN, Almanya/Swcel, Kovar. 

1997, Tirki-Kurdi 
HEViYA ME, Stockholm, 1997, kovara 

zarokan, Kureli (Kumıanci) (A. Cantckin) 
REHEND, Stockholm, kovar, no:2/1997, 

Kureli (S orani) 
ROJBAŞ, Lulci\, no:2/1997, kovar, 

Kurdi-Tirki 
VATE, Stockholm, kovar, 1/1997 Kirdki 

(D i nı i lk i/Ki n na n eki) 
YAYlNDÜNYASI/CİHANA WEŞA

NAN, Stockholm, kovar, 1997, Tirki-Kurdi 

1998 
RASTİ, Stockholm, kovar, 199B, Kurdi 
KONKRET, 1998, kovar, Kurdi(Sorani) 
KONTRAKT, Uppsala, kovar, 1998, 

Kurdi (Sorani) 

Ç:ıvk:miiı-------------------------------

üç Ji 'liı XO'yC van kovar ü rojnameyan min bi xwc 
ditinc. Ji bo yCn ku min ncJitinc ji minji van çavkaniyCn 
jCrin süd girtiyc: 

<H) Malmisanij tiMalımüd Lcwcndi; Li KurUisıana 
Baktır ü Li TirkiyC Rojııamcgcriya Kurdi (190S-19SJ ), 
WcşanCıı Jina NCı, Stockholm, \9X9, 309 r. 

d{; M:ılmis:ınij lı M:ıhmOd Lcwcndi; Li Kurdisıana 
Bak ur lı Li Tirkiy0 Rojnamcgcriy:ı Kurdi (JIJOS~ 1 992)
ll~, Stockholm, 1992, 163 r. 

'Ji:. :\'1:1\nıisanij U Malımfıd Lewcndi; Li Kımlistana 
Bakur ü Li TirkiyC Rojrıamegeriya Kun.li (1908-1992), 
(Ç:ıpa 2.), Üz-Ge Y:ıyinbri, Ankara, 1992,465 r. 

(lt_l Cemal Xczncd::ır; R:ıbcri Rojn:ımcgcriy Kun.li, 

J3cxdad, 1973, \92 r. 
,-ıv ''lumtaz Hcydcri; Mistef:ı Şewqi \\' "Pcyjc", 

HcwlCr. 1YX5, \43 r. 

·H) Sil\'io v:ın Rooy & Kecs T:ınıbocr; ISK 's Kurdish 
Bihliogr:ıplıy Nr. \, Voluıııc: A, Volumc: !3, Amstcr~ 
Janı, ı 96B, 65X r. 

:)~: Ebdulcebb:ır Muhcmnıcd Ccbb::ıri; l'v10jüy 
Rojnamegeri Kurdi, SilCm:ıniyc, 1970, 191 r. 

'1\: Kcnı:ıl Mczhcr Elımcd; "TCgeyi~tini R:ısıi" lı 

ŞwCni Le Rojn:ımeııüsi Ku rJ i d:ı, Bcxd:ıd, ı lJ7B 
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Şiir 

AB U ZER 

Canbegli Abuzerin 
ınavigözled 

ağuslos SICfiği k;ıdar 

SlCak b,?k(l 
JJlllflZUra 

şeyt;ın dağuw 

ve k1ğ1 y11yltılannB 
bu loprakL?r 
asuiard1r 
c;ınbegli!erindir 

Bir bilseniz 
nf!Sif mulfuydu übuzer 
bu toprük/arda 
n.1s1! umurla b.1kard1 
güne 
güneşe 

geleceğe 

!1<1Sif zevk/e dokunurdu 
k:ıv:ıluı sesine 
inci/Ineden 
y~1Ii okşar gibi 
ateş yaktır gibi 
Jll~fian ;ı/u· gibi 
bJi- bilseniz 
nas!l nwlfuydu ;ıbuzcr 
davetsiz Iniç:ıfirlerin 
mı! seslerine dek 

Mevsim bülwrd1 
;ıniJ!ıitanuı bereketi 
düşınüştü topaığa 

balı ar 
an,1fıi1.1 k<ıd.1r güzeldi 
abuzer sırtıni 
şeyum d:ığ1nın dorukl<ınnda 

bJi-lmy;ıya d.1y,1d1 
kürl k1zmm!ıediyesi 
gümüş t;ıb;ığind;ıki 
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san iüiünden 
bir sigHnı SBrdJ 

ve 
k1skmıarak bük O 
deı:si1n ovasina 
pen su yum 
ve /İra ta 
nwvigözleri boğuhmd1 
Ina vi gözlerinden 
ylfd1zfar ;ıkil 
son def.1 bakıyordu 
kundak toprağwa 
son def.1 soluyordu 
cennet Innakhinnuı /ı;ıv;ısini 
bund.1n böyle 
bu ropr.1klürd,1 
Jnor koyunltınnın 

ç<ın senfonileni1i dinlemeyecek 
şeytan dağ1ndtı11 dağtın 

k Izi! güneşi seyredenıiyecek 
yHyifıhırd;ı neıvroz :ıteşleri y:ıkınuyacak 

SCVJ~5Cllliyecek 

ve soğuk puuırlm11ıdtı 
su içemiyecekli 
!ıey gidi dünya !ıey 
nB,'ı'ıld:ı zor 
oc:ığii11 terketnıek 

ateş oc,1kftınmı 

ved;ı ermek 

v:ımn şin'n 

bır:ıkıp gilmek 
çok zor ... 
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BANGA WLÇK (KÜRT KAV)e 

I l.Tebax I 998 

Komita Revebir ya weqfa me biryar stend ku, di navbera meha Çi ri ya Peşin 

da kovareke derxine. Arnıanca me ewe ku. Kovarame b ibe kovareke zanyariye 

G li ser dlrok, zman, çand, huner, mimari ü hwd. da ni visaren akademik tC da 

ben çapkirin. 

Weqfa Lekelin il Çanda Kurdi (KÜRT KAY) yekemin sazgelıe sivil e ku. di 

diroka Konıara Tirkiye de bi awayeki resmi hatiye tescilkirin. Ji bo ku cv 

sazgeJıe me kar fı bare xwe bidonıine, pewist e her Kurdalikari bi de sazgclıe (ı 

xwe berpirsyar bilıesibine. KÜRT KAY. sazgelıeke sivil e il ji bo xebata 

bicilıanina arnıane (ı regeyen ku di seneda wi da hatiye tesbitkiri n ji, dcriye 

xwe ji herkesi ra vekiriye. 

SazgehC me heta niha, bi alikarlya maddi Cı ınanewi ya şcxsiyctCn hes gir, 
jiyana xwc donıand. LC ji ber ve projeya me ya nfı ji, ji KÜRT KAY, e ra al ik ari 

divC. Bi taybeli ji. ji bo zenginkirina naveroka kovarC. PCwistiya mc bi 
alikariya şexsiyeten pispor (ı zanyar ra hene. 

Znıane kovarc, di destpeke da Kurdi (ı Tirki be; le em karibin wc di lıin 

hCjmaran da beşe k ingilizi ji w e di ko w are da he be. Ji bo dcstpeke !ılın dikari n 

nivisen xwe bi Tirki il Kurdi (Zaravayen Kurmanci il Di mili) binivisinin. 

Em bangi hem U şexsiyet G dezgeyCn li nav we!Ct Cı dervay'i wclCt di kin ku li 
gor babctcnjerin alikariya ve projcya me bikin: 

1 RCkirina ni visaren diroki, zanyari. hunerl, mimari, çandi G hwd. 
2 Rckirina dokumentil xebaten wcki wcnc , karikatur, suret ü lıwd. 

3 N ilçeyen çalakiya ya li derlıaq lıuner il edebiyat il çand ü lıwd. a Kurda. 

4 Abone büyin ü abone d itin bo kovare. 

5 Her usa, ditina naveki Kurdi bo kovare ji tc da, h il n dikaı·in bi he mil awayi 

pCşniyarC xwc rCkin Weqfa me. 

Adrcs/Navni~an 

Tarlabaşı Bulvan 
Çorbacı Sokak, No: 13 

Taksim-İstanbul 

Tel e fax: 02 I 2237106 I 

Yilmaz Çamlıbel 

Seroke Kanıila Revebir 

lıirııeb(jn 6, Payiza 1998'an 77 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ç1ROKEN GELERI 

GURT 

Va ç!roka geleri ji hela Curuk1 va 
weki helbest nı1 va hatiye niv!sandin. 

Guri çi/ye !Jintk' Jıılt 
Ti tl birçi c:mtdir 
Ser !ı ev nı b üye bİIÜ! 
Li miljC kıJ ç~_ym Ü pılrr 

Çü Jult ra bü bişkort 
Hlll xı?.:m kİrin gori 
Tim v:~ia kin/ı bed 
Cium.ii m h üye -~·ert 

Illit gurt va gfr{J/J be/ıs 
Co! :{/O ll~ bi hcwcs 
H ur mi!CnjCkir ki1~·ıs 
B eder hcrb:ı ka !J<ıchıs 

Lo ki li 1.:2 .-;;ufwri 
}ı.1iljc.'kin çcnn tJ uıri 
Ket i hcjnC qcncperi 
Ki s--·tlyc c w nelwtf 

Lo guri c ot lı ur bajo 
!Jcdi(Siı·ik) here kıir bajo 
T:~itvc' min kumcxc! lım i 
J)i~·;ı!ıcr,__, H! ir lxtfo 

Bcr{b:ırixwc cil mckc 
Didant x wc zil mc kc 
Bcro~;:,__~ mi:st qul mckc 
KJ)Jik,? küz şii mckc 

Guri _.,·r}t'. 1İ b,__~ xadi 
Şorı.?n /ıu! k ITin kedi 
Diny<J ıı-:ıH !İş! ncdf 
lV~.--·)''11İkı5 da tim xwc di 

Ga :?fotin çüyc cot 
)ı.-·w:ıdp:ui ma.<.;t ü mot 
Ş~cq't.~kJi·sci;goşt!Irot 

Ar bcnıd.·ı c:mf lı w 
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TJyl ser zin Cr nlL~xel 
Li sog .ristfç(~vi zo.ı:.al 
AvC!i nar qİI)' ü qal 
G:ıyf rcş hill:! hali mal 

Gurigwiyc huncgC 
Bazd:ıyf .•;cr siline kd 
S um k:rzf Jcqf_y:ı 
Cu rİ .-.·cr r.:ı peJa)'a 

Cu d si ı-ik be !urL"" 

line lı lll ik guh !!:ır e 
Lo !ıilato zü w:Jh' 

Finc li rOl i du s·cn' 

Lo /w ro w .•;u/ımf 
Ew dereıva kL7 gol i 
Ta girti zik da pC! i 
TirsC guri dil kcl i 

Jinik lıilgirr lım rcvİ 
Ci Ju~'>'li mal ü xcwi 
j\/İng d:ıwi..,·tfsc.·r keı.f 

ŞunC JCd:ı ndıcwi 

)(iz:w re vf J:'JSt ü Ç'-fJ 

~~~·iy:w didan pciçi gcp 
.N ing,__~ wcsli rcp ü !ep 

Gwi stngC xi·>ti kp 

ı--:ı cmni...'ra gwiy,__• 
ıVcl:ll wc!:ı/ gen}c 
Pir diy,__• !Cr din)'c 
Ku k? dinyC ra Ik~n)'c www.a
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Sebri BOTANİ (1927- 1998.10.25) Orhan K OT AN (1944- 1998.07.09) 

Em de çawan sorgufen peyve lıfni oxira lıelbestvanan bikin ıl 

şeı•istana qonaxan li ser rüpelen lıaıvar ıl qfrinen xwe Izini 

bendemana pfroz bikin? 

Ho Jıe!besrv:mo! 

Ax:ı sar zİnwne x wejİ bir dİk e. 

K e/en sİrgomge!m gİy:men westİy:ıyf alen berbey:mİye lıİmbez 

dİk İlı. 

Peyven w e .. pe/en bezari U axfnkCş·:ın:ı w e, ev:ın3n şkesti yen 

leiiıeng;ı b(3JikiJini5 ıJ çiçekCn giiy:ın:ı b:y~·ırdn bChogin~ di çavdn heyv:ı 

mi>ext:m de d esr bİ x wekustİne dİk İ nil Jj ser tc mı e Jıe!be.s-re . . 
ne/ıwİnmdİn:ı b:ı/endey;m dest pe dıke. 

Le dfsajf mİ nil ne bes c ... 

Le dfs:ı jfx:liİı:x w es/İn ne bes e ... 
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Wek sirOde diherike 

W ek siriıde, bii leylan e 
Por berdide ser wan çe man 
Te iı diçe, bii hedan e 
Dibişkuve 

wek çiçeka li ber talane 
qet namire ji gumane. 

Min digote siya deme 
Baran gir! 
Tu kevir i 
Tu serdan iı gula miri. 

Siriıda min! 
Li ser dengge kelogiri 
W ek hawara dayika min 
Ber bi me ve naziviri. 

Te pirtüka we sibehii 
bi xunave vedikiri, 
babeliska destil gule 
bi ser te de digindiri. 
Le s iriıda !aş e deme 
Bi fıxane ditewiri 
Mest iı şeyda wek evdalan 
Bi dilanan dixemili. 

Min digote dayika xwe 
ka lilava mişextiye? 
Şevçiraxen peyva ciwan 
Li ber berfe dirikrikin 
Agir dihat wek biikesan 
Xwe dadida biskiin daran 
Tu ji yar an ji bir dik! 
Mina ave 
tu lerzine li me tevan par vediki. 
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W ek sirilde diheriki 
Bi ser me de 
Bi ser xwe de 
Bi ser we de 
Ne min didi 
Ne wedidi 
Ne xwe didi 
Sor ii zere wan zernarran 
Keskil çola biyaniye 
Ji me gişan dixeyidi 
W ek sirtide diheriki 
Bi pelan re 
dengbiije xwe diafirand 
Birnaçan re 
Deşta dile we xweşbine diherifand 
Lii min nedit 
Le we nedit 
Bii çawan bagera bendemane dikeritand. 
98.10. ll 
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Niviskare kiteba RINDO, Ulf Löfgren 
rojaşerniye saet ji 14'" - 15'" an beşdari peşengehe dibe fi kiteben xwe imze dik e! 

Seminer: 
ı2 December: Li ser "Hozanvanet Kurd" S. Bahaddin Z. A. Kaya 

ı 2 December: Li ser kovara Haware Firat Ceweri 

ı 2 December: Li ser Şerefnameye Abdallah Mardux 

ı 3 December: Li ser modemite, etnis]te fi neteweyetl Ebbas Well 

Cara peşin li Swede 

Selim Berekat 

Dem/Datum: 

Şemi/Lördag 11.00- 17.00 
Yekşem/ Söndag 11.00-17.00 

Cih/ Plats: ABF-Huset, Sveavagen 41, Stockholm 

ji telefon G faksen jerln h un dikarin agahdar! werbigrin: 

Tel: 08-26 23 75, 761 8118 *Faks: 08-25 38 57, 761 24 90 

Arnade kar/ Arrangörer: 
Apcc, Hclwcst, Dcııg, Diljcıı, Jiııa Nü, Kitab-i Erzaıı, Kawa, Medya, Nüdenı, Vatc,Jiııdaıı, 

Birnebu n, Roja N G, Rcwşcıı, Pcyaııı, Pcııciııar, Du gir, Rabüıı, Rclıcnd, Gizing 
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X wandevanen bi rez u delal, 

redaksiyana Bimebune careke din gazi hemu 
xwandevanen xwe dike, ku beşdari berhevkirina 
folklora kurdi bibin. Daxwaza me ew e ku her 
xwandevanek bikaribe Bimebune; bi çiı·ok, metelok, 
gotinen peşiyan, mamik u biraninen xwe hem 
Bimebune dewlement bike u hem ji bira gele me ji 
wendabune bipareze. 
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Gundc S erek c- ı 998 

KOŞKAR O 

Koşkoro ha koşkoro 
Digere ar bi aro 
W ere mala xıve rune 
Çuka gwıde beyaro 

Bazdin ba sol bidirin 
Koşkar li gundmı pir in 
Çave xortan hirzjin 
Keçikan ra nakirin 

ZERIYE 
Ez. bazdidim di cida 
Bin/ ningen min xu dan 
Htin li geıvra eligerin 
Geıvre ıvan in di xeni da 

Du zeriye ten e )or da 
Çi pe n çe di nav por da 
Mal ıl malale xorta 
Di bin bervanke sor da 

Berhevkar: Curukf 
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