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Ji BlrnebOne 

XwcndcvanCn birüınct, BlrncbCın di 

Ncwroza 97an de bejmara xwc ya yckcm 

wcşandibü, bi wC hajmara ?an, di Ncwroza 

1999an de dikeve 3 saliya xwe. Di van 3 

salan de, bi taybcti li ser KurdCn Anatoliya 

Navln bi kcda ni viskar G ICkollncrCn xwc 

bcrheınCn hCja ku li bcr windabUyfnC de 
bün halin bcrhcvkirin O di rüpc!Cn 
BlrncbiınC de hatin weşandin. Yck ji van 

niviskar U !Ckollncr ku di dcstpCkC de bi 
karC-n xwc yCn giranbiha ku rüpcl0n kovara 
BfrncbünC dixcrniland, birCz Curuki bü. 
Dibe ku binekanew bi vi na vi nasncdikirin. 

bi navC xwc yC din; Osman Ala bay, ji n av 

mc barkir Cı çCı ser hcqiya xwe. Curuki, 

insaneki ~alr, nivlskar, ICkolincr ü 

wclatparCzcki hCja bG. Em gclck 

libcrkctin, bila sere zaroyCn wi ü malhata 

wi sax be (ı rchmcta x wadC lC be~ 

Ncwroz. dcstpCka biharC, roja 

scrlhildanC Cı roja sala nü ye. Ji bo Kurdan 

ıncha AciarC hem şCnawi ye ü hem ji 

rcşgirCdan c. Di dirnka Kurdan de nıirov 

dikare bibCjc piraniya qcza ı1 belayen ku 

hatine sere Kurdan di me ha AdarC de büne. 

\Vck Hclepcc hwd ... LC her scrhildanCn 

mczin ji disa di vC mchC da destpCkirinc. 

Em hCvidar in Newmza İsa! bibc şahiya 
yckitiya Kurdan, bi vC hCviyC cm Ncwroza 

wc piroz di kin. 

Di dawiya 1 998an de scrokC PKKC birCz 

Abdullah Öcalan dcrket Ewrupayc, bi 

dcrketina birCz Öcahn re hCviya aştl U 

azadiye di nav Kurdaıi de bilinci bibG. Di 

rojava DinyayC de, li ser mesela Kurdan bi 
fcrchi, bi hefteyan di televizyon ti 

rojnameyan de bi manşetCn mezin ü wck 

l)lıycrcka yckenıin dihat nişandan. :rvte di 

hcjınara BiıııcbünC ya 6an de li ser vC büyera 

diroki, bala x wandcvanCn xv,rc kişandibiı 

ser ınasmcdiya Tirkın t1 nijadpcrcstCn wan, 

ku dC tehlükeyCn mezin li ser mesela Kurd 

çCbikin. Mixabin, ew hCviyCn aştiyC pir 

ncajotin, di şüna wC de, dewletCn Ewrupa 

ycn"DEMOKRAT" u bi taybcti ji Amerika 

Yckbuyi ü İsrail bi dek O dolabCn mczin, 

birfz Abdullah Öcalan girtİn ı1 tcsllnıC 

TirklyC ki ri n. Carckc din hCvlya gclC Kurd 

a aştiyC hat keştandin. Li TirkiyC, cv bGycr 

di televizyon fı rojnameyan de wck 

"Scrkcftinek mczin ü dirokf ya herf ınczin 

a TirkiyC" hat nişandan. 
Bc!C, ji bo dcmckC kurt, dibe ku ji bo 

dewlcta TirkiyC iı ınasıncdiya wan 

dilşahiyek be, U ji bo Kurdan jl dilkcştiyck 

be. LC beiC, icar dem ne dcma Mfr 

Bcdirxaniyan ü ŞCx Scid c, ı1 ne ji dcma 

İhsan Nürl ye. Kurd hem wck parti G 
rCxistinCn xwc G hcmjl wck gel ne KurdCn 

salCn 301 ü 60i ne. Em niha di dcma tcknika 

agahdariye de dijin: 
KarbidcstCn TirkiyC ü dcwlctCn heval

bendCn wan bi nıctodCn nıafiycwari hCdi 

nikarin rC li mesela Kurd ü KurdistanC 

bi gri n. Bi tcslimgiı1ina BirCzA. Öcalan gclC 

Kurd hcınji bo protestoya wC büyerC ı1 hem 
ji, ji bo yckitiya gclC Kurd, li herçar 

paccyCn KurdistanC (ı li dcrvcyi wclCt, li 

scranscrC wclatCn Ewrupa ü AsyayC bi 

xwcpCşcndanen ınezin ü xurt dengCn xwc 

bilind elikin G yckltiya xwe nişandidin. 

Pişti vC büycn~. hCdi mcriv bi rihctl diblne, 

ku bi van ditinCn kcvncpcrest G nijadpcrcst, 

dcwleta TirkiyC li hemher mesela Kurdan 

ılikare bi scrkcve. Di pCşcrojC de scrkcftina 

Kurdan hi n zelaltir xuya di kc. Pişti girtin ı1 

teslimkirina serok(; PKKC birCz A. Öcalan, 

li hcmü DinyayC mesela Kurd hln baş aktucl 

b(ı ü dostCn Kurda ji Ilin zCdetir bGn. 

XwandevanCn dclal, hôn dC, di vC 

hcjmarC de jf hin ICkolfnCn hcja li ser 

Kurden Anatoliya Na vi n bixwinin. İcar jl, 
bi taybcti li ser Kurden Aksaray0, li ser 

klamCn gclCri U hin roponaj lı blranlnCn 

balkCş hcnc. H0vi dikim. li gor daxwaza 

webe. 

H eta hejın:u-ckc din himinin di xwaşiyC de. 

Ali Çillçi 
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Nameyen jı xwendevanan/Okuyucu mektupları 

Değerli BimebfJn Emekçileri, 
Bana gönderdiğiniz dergi ni zin her beş sayısını da aldım. Tc~ckki.ir ederim. Bence 

derginiz bazılannın iddia ettiği gibi ayrılıkçı veya bölgeci değil, fakat edebiyat ve 
kültür dergileri arasında bir boşluğu doldurmakta. Yakında, gönderdiğiniz dergilerin 
ve abone olmak isteyenlerin parasını, isimleriyle beraber size göndereceğim. İnşallah 
mazlum halkımız ve tüm dünya mazlumları yakında kurıuluşa ereceklerdir. Çünkü 
Kur'an müjde ediyor;" Zalimler nasıl başaşağı gideceklerini göreceklerdir." Ve yine 
peygamberimiz müjde veriyor; ''Küfür devam eder, ama zulüm devam etmez!" 
Ayrıca size merhum Yunaklı Molla Rahiın'in bir beyitini yazıyorum. 

Meth va d ike Qur' an e 
Guneha di~o baran e 
Sewabe ve yi giran e 
Lail ahcill all alı 

Mirina were him weng e 
Mczell te yi teng e 
Him girCdanc çeng e 
Lailalıeillallalı 

Va nava kc kir zikir 
Wi him Xwcde razi kir 
Him şirin e wek şekir 
Lailaheillallah 

Bibc ve tu her saate 
Hevale axircte 
Enextare cennete 
Lailaheillallah 

E tc bixwiıı nıişk G mar 
Ünırl xwe mekc zerar 
Dewamke vC, meke ar 
Lailahci!lallah 

Wextak ruh bide hal e 
Bekçi ye şeyten nchele 
Hcvale tc yi nıezel c 
Lai!alıeillallah 

4 liiınebUıı 7,B'ıhara1999'an 

Hilmi-Os!o/Norveç 

Wexta ki tu ket bin axe 
Nalıciise we çaxe 
Kurm wucudl te naxwe 
Lail alı e ili allalı 

Ke kir va ibadete 
Tapu kir wi cennete 
Hefte hGri we wexıe 
Lailahcillallah 

Aşig dike ıneriyan 
Wextak va gotin, girlyan 
Ew gelinde hGriyan 
Lailaheillallah 

Gerek mer be gerek jin 
Ber cennete bildikişin 
Ucreti zikre yi peşin 
Lailaheillallah 

Go "zikirkiıı" pexember 
Te Xwede ra bibe yar 
Naşewtine dibe ar 
Lailaheillallah 

Ne birı·in le ra giymet 
Hcq dibe, him heye ayet 
HGn pirr biben ve gayet 
Lailaheillallah 

Yunaklı Molla Rahiın 
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Bfmebun ·un D u var 

değedi yöneticileri 
Dergimiz climc yeni geçti. 

Duvarda eski bir resim, 
Anlatır gcçmişi!gizi 

Okudukça büyük haz duydum. Zira 

Birncbôn sürgün kültürümüzün 
önemli bir boyutu, önemli bir 

momenti. Bu nedenle uzun soluklar 
dilcr, nice başanlara koşmanızı 

dilerim. 

Savaş, açlık, yıkım, kıyım 

Kıta! günlerini 

Derginin son sayısında Maraş 
yöresi köylerde küıııclcncn Aşiret 

isimlerinde hatalar var. Özellikle 
Sinemilli aşireti ''Kılışlı" yani 

alevi Türkmen aşircti gibi 

göstcrilmcktc bu yanlıştır ve 

Soğuk vardı. .. 
Sürgün-dipçik. zor 
Sıtma-vcrcnı 

Hüzniin/sökülıncmiş/şafakta 

Gri yollardadır. 
Duvarda bir resim. Eski 
Hafif suvari alayları-Hamidiye Paşaları 

Aşiret rcisleri, asayiş/bcrkcmal, dağlar puşt 

Bir ihanete direnen Dersimdiri yarin adı 
Alişer-Seyit Rıza/ yani hak meydan ı 

düzeltilınel i dir. .......... . İçinde ihaneti n/ Rayberle~tiği. 

Ali Özdemir Botan'daf Ennenilere- yapılan zulüm 

Duvarda/ bir Resim-gcçnıişi-gizi anlatır ... 

Merhaba, 
Dergimiz Birncbün'u sürekli olarak 

takip etmektey im. Bölgemizde yoğun bir 
ilginin var olduğunu bclirtebilirim. Fakat, 
dağıtım sisteminin olmanıası nedeniyle 

bazı problemler yaşanmakta ve okuyucu 
Birnebün ilc buluşanıamaktadır. Merak 
edenler ve almak isteyenler dergiyi 

bulaınamaktadır. Bunun çözülmesi 
gerekmektedir. Dcrgiyc yönelik olarak 

bazı yapıcı eleştirilerimi sizlere yazmak 

istiyorum. 
Bazı belli yerlerin dışında dergi yoktur. 

Ankara'da derginin bulunduğu yerde 

dergiyi belli insanlar elde etmektedirler. 

Konya'da birdağıtım yeıi oluştunılnıalıdır. 
Yörede gelişen yeni Kürt siyasal 

gerçekliğini bilerek bazı çalışınalar 

yapmanız daha sağlıklı olur ve bu 

nedenlede daha çok sahiplenilıııenin 

yaşanabilincccğini belirtmek istiyonım. 
Bazı şeyleri eksikliklcrlc yürütcnıezsiniz. 

Tarihi bazı belge ve yazıları 

yayınlaıııaııız başarılı bir olay lütfen 

devanı edin. Bazı öncrilcrinı var. Neden 

Kasaba ve belde belediye ba~kanlan ve 
köy nıuhtarları ilc görüşmeler 

yapmıyorsunuz. Bu yörede bazı farklı 

toplumsal ve yerel sorunları tartışına ve 
bunların çözüm önerileri platformunun 

oluşturulmasını sağlar. Neden yöremizde 
birlikte yaşadığımız Türk aydınları ilc 

röportaj yapılmıyor. böylece ili~kilcrin 
boyutu tartışmaya sunulur. Birliktelik 

tartışılır. 

Kırşehir Kürtleri yazısını çok 
beğendim. Böylece Kırşehir Kürtleri 

konusunda bilmediğim birçok bilgi eli mc 
ulaşmış oldu. Basit olarak. bizim buralara 
gelen biçercilerin neden bu ral ı oldukları, 

bunların bu mcslcğc nasıl başladıkları 

konusundaki merakımı gidermiş oldum. 
Bu yazı bence her yönüyle doyurucu 

oldu. 
Dergide röportajların kısa olrnası 

gerekmektedir. Bu şair Ö. Faruk 

Hatipoğlu ilc yapılan görüşmede ortaya 

çıkmıştır. 

Daha fazla resim kullanılarak dergi 

zengin bir görünümc kavuşturulmalıdır. 

Kürt dili ve grameri konusunda başarısız 
kaldığınız ortadadır. Düzenli olarak Kürt 

dil eğitimi sayfasının açılması 

gerekmektedir. 
Daha güçlü ve daha araştırınacı bir 

Bfrneblın dileğiyk. Selamlar. 
E Durukani Kulu 

biııelıiin 7,Bihara1999"an 5 
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Curuki an jl bi navi xwe yi resmi 
Osman Alabay jl em sewi hiştin 

Dr. Mikaili 

Ew 65 sal beri vC li gundi SinayC 
Şu şe, Gundcki Konya-Yunak'c ye, ji cil ya 
xwc hatc dinC. i\1lna pir KurdCn va der
ana ew ji hat in Polatli ·ye. An~(agir) 
kurmancitiyC di dili wi da tim di~cwitl. 
Li vir \VI TIP n;:ıskir G bi wl awayi jl Kur
den Kurdistan!. Hcndi li bcr \Vl dcriye 
CcnnetC, dcriye \Velaü ben\ wclatC ku 
carckC wcnda k iri bü. vcbubü. 

\VC şu n va wl ala kurnıanciüyC ji dcsti 
X\VC bcıııcda. XwcdC kabillyctekc hclbcst
vaniyC jl dawG wi.\Vcxta ku c w li civatckl~ 
rüdinişt,wexta ku !ün kes li kurdayeti ya 
xwc xwcdi demediket wl bi kurnıaııciyck 
xwcş qala hcbüna mileli kord, znıanf Kurd 
u kulturek dewleıl (dcwlcıııend) dikir. Ü 
di hClckC da ji ji gCl ra şiir ü dcstanCn 
qlasikCn Kurdi ü şlirCn xwc dixwcnd. Li 
beri her tiştf xorta ji ve pir hczdikirin. 

Tu xwc qe nedipcsand, vort ncdizanl, 
lC bi scbrckl bC da wl di jlyana xwcyl651 
da bC wcsüyan bi xususl _ii bo kultur ü 
zman! Kurden Anatali ya Na vi n ü bi cynat 
jl ji bo Kurda giştika,bcr xwc dida, şer 
dikir. Wl ii nıalbaıa wl ji bcr vô pir 
zchmct kişandin. gellck zorC dcwlctC din 

i\1in .F c w s ala 1974 ·a, di 15 sali ya xwc 
da naskir ü di vC royC da hcta mirina \VI a 
bC zcnıan _il tim li wl tiştck hu kir. 

Dcnıa projcya kovara BirncblınC jl 
pCşta cw hate blra min. \Vexta ku ez çüm 
mala wana li Polatli ye U jl wl ra qala vC 
proje kir. wckl zarokckl şa bü. Dı1ra çar 
dcftcrCn ku \Vi bi des ta G kun.li ni visandiye 
ra min dan. E w bi çlrok, nıcscle, pCkcnok, 
gotinCn mczinan. klam [ı stranCn şin lı di la 
Cn KurdCn Anatoliya Navin va tiji bGn. 
Le bclC cw tirsi ku wana bi de min. Li ber 

6 biııebüıı7,Bihara1999'an 

Curuki (Osm:m Alalxıy) 15 .'>i.ll bere 

ku wl bcrC jl pir tişt bcrhcv kiriye G dayc 
h in kcsan U wanaji pirqiynıct ncdanc wana 

U c w wcnda kirinc. HClckC da jl cw di bin 
tesira zorC dcv .. 'lctC da bü, ditirsiya. DıJra 
min dcftcrck jC stcnd (i li PolatliyC Ii ba 
kitCwfiroşckl dindar fotokopi kir O csh~ 
wana dlsa t~sliıni wl kir. 

Xv .. 'cndcvan6n birncbCın6 _il dizanin, 
cm wana şq lıcjmarin ku di kovan.~ da 
diwcşlnin. 

Tişıck hcyc ku hcyfa min pir pC tC. 
Kurden Kurdlstani hCla wi a şairtiyC çe 
nasnakin an jf claqadar ncbGn. Ew beri 
1 980'yl jl ji !ıda hereketen kurdan di hat 
naskirin. Hinck ji bcrhcnıCn (ürün) wl di 
rojnama Roja Welat (ı kovara Özgürlük 
Yolu da hatin wcşandin. LC tcnC cw bfı. 

Di dawiya nıirin:ı wl ji çcnd ilan di 
ro_jnanıCn kurda da dcrkctin. LC tu kes] jl 
qala hclbcstvaniya w i ncdikir ü tu ni viskar 
Cı kovar Cı rojnamCn kurdajl li ser wi liştck 
ncnivisandin. Çiqas hcyf O ey b c ji mc ra! 
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Le nika zarok ü çcnd hcvalCn wl 
dixwazin ~lırCn wl di pirtükckC da, ti~tCn 
ku wl berhcvkirlyc jl di pitükckC din da 
blnin ba hev ü çap bikin. Diwe ku bi wl 
awayl Curukl bC naskirin ü bC berdaçlıyln 
(fchnıkiriıı). Belki ruhi wi ji rchet bikc. 
bi şa bikc. 

Tu pirs, ıneselck tunc ye ku wl li ser 
hclbestck ncgotibe. Osman Alabay ji 
cvinC hcta cotkari fı hczkirina wclCt li ser 
her tişll hi kurnıanclyckc zdal a devobı 
xwc hclbest nivlsandine. BinCrin C\V li ser 
rinda çi dinivisc; 

CINDI 
Cindiye ri nd govenel kişand 
Bej na del al ki ııcşaııd 
KencC tilbiz li gund hat! 
ÇavC hl~lı1 silav dişand 

QenqC por sor clrC hati 
Hogir civin ~or firotl 
BGkC rükcn terc avC 
Giştik evin notlc pCti 

Mori, kesmuk, bcrbcnc pCda 
ÇavCn dclal C xist rCda 
Can ik camCr tcvhcv lorin 
Jin U kcçik bezin wCda 

Cindiye baş kal n gcwrc 
Li tilbize xisti pcwrc 
Doktor goti doran takiy 
Ri nd li ri çu ııotlc tcyra 

Ji bo wclathczi yC jiji xorta ra wcr dinivisi; 

LOXORTO 
Hurri. I·lato. Gerdo 
Kale mine lo xorto 
KasJeL Xaldi. Urarıo 
BavC mine lo xorto 

Pirr serdur la\vc reş 
B ira çarin, giştik baş 
Tcvlihcv kuro C xwaş 
Kurmanc cwin lo xorto 

Selahaddin bu sultan 
RcwCdiyan tunc gunıan 
Çcx bü ye dem lı dcwran 
Be wclato lo xono 

Guhan da gulıarC mezhep 
Ez nczan dujmin qcsap 

Li dinyC dayin hesap 
ve blr mcke lo xorto 

LCxin ICxin caın~r lCxin 
N av hcv da Kawa dcrxin 
Seri çiya ar vCxin 
Kesk Cı sor li jor darxin 

E w ji wclati kal Cı pin"!n xwc bi sedsalan 
bü ku dıJrketi bn, Ic disa ji di ruh ü cani 
xwc da, di ~ITı-Cn xwc da tim li wir bCı; 

GOŞT Ü NENIK 
AxzC VanC rusliye raz 
GazC Bitlis diçCre pez 
ErzurmC hu kir! saz 
Li Musulc dcrkct1 çaz 

Keçi k listiıı Xarputa ba~ 
Li AmcdC gir bün zcwcş 
KiLtın goti znıani xwa~ 
Axzl! QcrsC revand çavreş 

Li ÇolcıncrgC şikcştand knz 
Hingiv X\varin nckirin doz 
DcştC MuşC gcnim n riz 
Li Sene tiji bGn hiz 

Li MclctC geri m gazan 
Govenel kişand tcv olfazan 
Kes ncmayi şu n ı1 fezan 
Bira misto li gn bozan 

Mlyafcrqin nav bU Silvan 
Jor da nCri serok Men'an 
Xwe nczanin bezaran can 
BirinC kur ncdi dcrman 

Seri Munzur vcxwari av 
Xclki camCr pCşta bir gav 
DCrsim pirrin lavik G. bav 
Ken ü kuşct hcrin bcdc\v 

Erda piroz Clzra Botan 
.Jir Cı caınCr şuna xortan 
Birca Bclck mala menlan 
Arınane dcrxist ji n av kortan 

Hcw!C:r şirin bajarC kcvn 
Bcr vcçini vcgirti tcvn 
Tim hcdar be mewinc xawn 
Mafc Hclcpçc li stu dcyıı 

BajarC xwaş bcdew KirkCık 
X wc xcıııilaııd dclal bu lıuk 
\Vclat millet Goşt lı nenlık 
N içi çi ya ki ri n perplik 
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Va hclbesta 19 çar! n in. Min ji wana 
çcnd çar! n ji bo fchmkirina wclatnasl lı 

bezkirina wl, ji wc ra pC~kC~ kir. Ez hln 
dirCj nakim lı bi hclbcstcke wl ya li ser 
A~itl G JlyanC nivlsa xwc xclas dikim. 
Henıli Hclbest ı1 Berhemcıı ku ji hcla 
Osman Alabay~da lıcta nika hatina 
bcrhcvkirin lı nivlsandiıı C di demek nczik 

8 bUnebı1ıı7,Bihara1999'an 

Clm1ki (Osmmı Ahıbııy) 

ele wcşandin lı dcrkevin plyasC. Ew ji bo 
mc Cunıkl bô ü Cunıklbüyln jl ji bo wl 
hesrctckc dür ü clirCj bil, cvlna wi bü. Ji 
bo mc Osman Alabay belki çu ser re lımeta 
xwcdC, lC Curukl yC lı! n di hCjnıarCn mc 
yCn diııjl di blmcbünC da ~una xwe bigrc. 
E w bi ditina min di nav ŞalrCn her! ınczin 
C Kurdan da bü. 
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AŞITI Ü JIYAN 

Aşitf xwtıstjin U mCran 
Khım goti xwuşk lİ biran 
Her ro bU ne gori bcr:ın 
Di/o r:ıbe dil:ın m3zik 

Çiya bilind seri xıve şu! 
Şeıvitmıdin gund, xwin rlj:-ınd Jıut 
H81fnC mf1t; rtıtv:ıt digot 
Des! bi he vdin, halinnezik 

Sjpan, Cud1~ Nurhak bJ!Jiıd 
Bari giran ser mili gund 
Şclıft ketin lıczar:w rind 
Hev:ıl /ıogir, iİlitJİl nCzik 

Çiytı kıtf dcng U dtıw:ıt 
R:ıwin tcvbcı~ bigrirı r:ıw:ır 

Kesk Li sor zer li )or lıi/:u 
Xuşk ii bira lwtin nc_"'zik. 

KLAM U STRANEN DOR BERA CANBEGAN 
Berhey_kar:_OsnıanAlabay (Curuki) 

Va klamen }erin Api Osman 
yane Curuki ji dar bera gund 
O aşira xwe berhev kiri bO. 

SIYARO 
(Gundj Beşekli ye haiJ' berhevkirin) 

Heta gorn'istane hatim tu ranebU 
Her kes li mala xwe bu 
Çi meyi şeri xelke hebü 
Lo lo yara lo siyaro 
Kevcik qehwe, av vexaro 
Mal mirato keçik çaro 

RINDE 
Li bazare raste hatim 
Hişk terjim erde ketim 
Rinde destC min girt, ez rakirim 
Ji kedera xwe suhatim 

Çave bclek ez hclandiııı 
Ar ket bejne şewitandim 
Royek çü ye ez gerandİ m 

Le canike le aifaze 
Te xetimand re G rCzC 
Ez nehiştim baxça fı tiştan 

Dil nehewi, tune feze. 

BESIKA ÇUK 
(li Sjmıye !erin kaH Fme goiJ' ye) 

Lo Hecibego tu kcvire gunC 
Min Besik çuke xwe aveti bin e 
Min goti çey tu Rcfike min e 
Devi teyi li min ra dost c 
Ziki te yi ji min ra dijmin e 
LC JC gundi Çemen meke vira 
Tu şore derpe yi qutni mede pira 
Gunde tapan giştik puş e 
Kuling fırin xuş U xuş e 
Doktor goti derdi te ne pistik e 
Ziki te da leylsti dcrguş e 
Here le le Besa çuke 
MalC Hecibcgc dabüye buke 
Ne te defe ne pcrpuke 

GULFIDANE 
(!İ gundj Çhmwe haliye slnwdin) 

Gulfidane, gulfidane 
Tu daıneweste ser diwarxwanC 
Ez heriııı bajari Kadinxane 
Te ra blnim şan~ dor kitanC 
İsev seve pirr seli ye " .. ·~ 
Warc min te ra ciyek daniye 
Sing doşekC pi balgi ye 
Ser me por ke, ne dawi ye. 
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BiNBOGALAR'DA KÜRT ŞARKlLARI 

Mehmet Bayrak 

KÜRT KÜI:rÜRÜNE DÖNÜK 
YASAKLAMA VE ASİMiLASYON 

POLİTİKASI 

İ ttihad ve Terakki Hareketi'nin başlatıp 
Kemalist yönetimlerin yürüttüğü kültür 
politikası, başta Kürt kültürü olmak üzere 
diğer halkların kültürlerinin yasaklanma
sını ve bu kül!ürlcrc Tlirk kültürü adına ipo
tek konmasını öngörüyordu. {:\yrıntılı hilgi 
i\:iıı bJ.:/. Jf.B:~p:·J!.::İttilıat'tan Cımı/wriyef'(' Aşiret 

ve Uıiklik Palitikalan: D~ng der. Say: 50 11999) 

Oysa, Mütarckc döneminde benimsenen 
Amerikan Cuınhurba~kanı \Vilson'un ünlü 
14 ilkesinden biri olan Türkiye ilc ilgili 
maddede şöyle dcnnıcktcydi: ·· ... Bugün 
Türk l:ılı:ıkkümü :ı/finda bulurımı öteki 
milletiere de mw/;ık bir y:ışam güvencesi 
ve lı iç bir surelle ineinmeden kendi lxış"'Lın
mı geljş·mck komıs·wıdaki bütün o!:uwld:ır 
verilecektir.·· 

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeltaşı olarak 
kabul edilen 1923 tarihli Lozan Antiaş
ması'nın 38. maddesi de, bu ilkeye uygun 
olarak, 'Türk 1-fiikiimctinin kök en, ulus, dil, 
ırk ve din liırla gözetmeksizliı tüm Türkiye 
V<llimd<.ışl<ınnuı lwyat ve özgürlüklerinin 
güvence :ıltuw almm:ısun" öngörüyordu. 

Sözkonusu Antlaşmanın 39. maddesinde 
ise şöyle deniyordu: 'i-/iç bir Türk v:wm
d<.ışma özel konuşm;IIiırda, ticari ve dinsel 
yaş:ımd:ı, b:ısmda ya da her türden y:ıym
Jarda y;ı da göıel wplmıtiliırda heriı<wgi 
bir dili özgürce kulhımıwsuıd:ı hiç bir kiSit
li.Jmil gctirilmcyccektiJ: Resmi dilin ymnsi
r:ı, Türkçc 'ckn başka birdil ku!l:m:ın Türk 
yurwış·l:ınn:ı m:ı!ıkcmelerde sözlü ol:mık 
kendi dillerini ku//;mm;ı/;ın için gerekli 
kol:ıy/Jk/:ır s;ıj!/;w;ıc:ıktu: ·· 

Kemalist yönetim, Lozan'ın imzalanma
sından önce de, Kürt kimliğinin tanınma
sına ve Kürt kültürünUn özgürce gelişimine 

1 O lıôııebôn 7,Bihara1999'an 

ilişkin vaadlerde bulunmuş ve bu konuda 
kimi kararlar da almıştır. Ancak Lozan Ant
Iaşması 'nın imzalanması ndan sonra Kemalist 
yönetimin, bu vaadlerini ve kabullerini gizli 
plan ve kararlarla geri aldığını göıiiyonız. 

Sözgelimi, Lozan Antiaşması'ndan iki yıl 
sonra uygulamaya konan 24 Eylül l 925 
tarihli Kürdistan 'ın sömiirgeleştirilmesini 
öngören Şark Isiahat Plam 'nın 14, 15, 16, 
!?'nci maddeleri Kürt dilinin y:ısak/iw
IT1i1Sll11 ve eğitim yoflıJ-Lı Kürtlcniı <lsimi
l:byonunu hükme bağlıyordu. 14. Madde, 
K ün yerleşim merkezlerindeki .. hükümet ve 
bc/edi)-'c dmidcri ilc diğer kurum ı 1C ku
ruluşl:ırchı, okul/;ırd~ı. Ç~ll)'J ı'e p:ız:ırl:ırda 

Türkçe 'den b;ışk:ı dil kulhm:m!:ırm Hükü
metin ve Bclc:di~VC11in cmİrlerinc knrş1 
gelinekle suçhın:ır:ık ccz;ı/iındinlnwhınni'' 
öngörüyordu. Aynı Plan'ın 17. maddesinde, 
"Fınıtm ba!J.•;Jnd;ıki illerin b;ızı kesimle
rinde d;lğunk ohmık yerleşmiş o/im Kürtlc
niı Kürtçe konuşm:ıl:ırmm mllllak:ı y;ıs;ık
!:ımn;ısJ ve kiZ okullaruı:ı önem verilerek 
k<.ıdmlann Türkçe konuşnwlannm s;ığlmı
nwsi'' kararlaştınlıyordu. 

Yine aynı Plan 'ın 15. maddesi, Türk Ocak
ları ve Okullar aracılığıyla Kürtler'in asimi
lasyonunu; aynı maddenin ikinci fıkrası ilc 
Plan' ın 16. maddesi ise üzeilikle ''Der.•;!İn 'üı 
. .vatiii bölge okull:ın yoluyliı Tiirklcş

tirilmesini'' öngörüyordu. 

Asinıilasyona ve Tlirkleştirmeye tabi 
tutulması kararlaştırılan öncelikli bölgenin 
Alevi Kürtyoğunluklu Fırat'ın batısı olma
sı, konumuz açısıdan özellikle önemlidir ... 

Bu Plan, 1926 yılından başlayarak uygu
larnaya konmuş, ancak üst-üste gelen ayak
Ianına girişinıleri yüzünden tümüyle başarı
ya ulaşamamıştır. Ancak bellibaşlı ayaklan
ımıların bastırılmasından sonradır ki, Kema
list yönetim 1930 yılının başlarında İçişleri 
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Fizikigünimi mü n~ ch/ı&~ bağl:mwsıyb 

Bılıboj:j;J/:ır 'd:ll..i ,}:pk/ık gc!cnL:_!iılıin !Jj.?ff,: 
Icmsi!cilcnlıdcn olan EJbı:~·t:w 'h AşJ!.: Lo/o Ali 
(Ali Koş:ır) /K:ıyn:ıf..:-A. Demir: Fo/klor. /:"kim. 
J9S6 I'C Af. Du;:!.fulu: Ak•ı·i-Bd·:f:Jşi Afüzijfindc 

D'":vişk•r. /..;t. /997/ 

Bakanlığınca Kürtler' in yaşadığı bölgelere 
bir gizli "Genelge" gönderir. Şark Isiahat 
Planı doğrultusunda hazırlanıp illcre gön
derilen bu çok gizli ve önemli genelgenin 
iki maddesi konumuz açısından son dcreec 
ilgi çekicidir. 

Genelgenin 9. maddesinde şöyle denmek
tedir: "Türklüifc ve Türkçeye pay ırc p:ıyc 
vermek, .mm Türklü!fün ve özellikle Türkçe 
konuşrmwm y:ılmz şerelli olduğunu değil, 

m:ıddctcn kiir!J olduğunu d;ı kendilerine 
doğrud.·m göstermek.·· 

Genelgenin 12. maddesi ise konumuz 
açısından daha da ilginçtir: "K1yaletin, 
şarJa/;ınn. oyun!:ınn, düğün t'e toplum 
gelenek ve gön:nek/cJinin de mıJJ~vei ve 1rk 
duygulan m c/iıılmı ll)'ill11k fllt:.m ve top!um
hın gcçmişlcn/7e b:ığ!ay:w bağl:ır olduğu 

umıw!mamalı. Bu nedenle Jclıçey!c bıl'/ikte 
bu gibi :ıykuı gelenek/ed de lcna ve z:ır:ır!J 
görmek ve ö:zc//iklc köiü gö.vtcrmek.( .. .) 
özeile dillerini, ôdetlerini ve dileklerini 
Türk yapmak, Türkü n taribine ı• e b aiztuza 
bağlamak her Türk 'e diişeumilli ı• e önemli 
bir göre)··dir ."' (Bkz. :--ı. Bayrak:Kiirt/cr n· UJus:i/

Dcmokr:uik Mücadc/c!cJi, s. 508) 

Peki, aynı yıllarda belirlenen bir kararla 
Türk tarihinin ve kliltürlinün nasıl anlatıl
ması üngürülüyor.Birliktc izliyonız: ''Ti.irf..: 
r:ırihi, Türk mil/erine, dtiny:ı yüzünde 
in.•>aıı!Jğm doğduğundanberi en asil ve 
yüksek ins:w ujJini kendi 1rkmm temsil 
c{{fğini, yiizyıl!:ınn yiiniytişıincc ins:m!J· 
ğm k:ımn!Jk göklerinde dev:ım edegclcn 
uygmbk uliık!:ınnm kendi 1rkmm zek/i ve 
yetenek c/Jcn)'!e :ıç:J!c!Jğuu ;m/aru: Türk 
t<.ırilıi, Türk nuJ/e/Jiıe, kendi ırkmm a ... ·kcr
likte, id:ırede, sl)':J.<·:cuc olduğu kiid;ır ilim
de, lende, edebiy;ırr;ı. resıiıı, musiki, minwr
lık, lıeykelrr:ış!Jk gibi s<Jn;ır/:ırd:ı bile n(-• 
kadar eşsiz bir yetenek/c yoğrulmuş oldu
ğunu :w/;wr."(Bkz.Ti.irk Tarihi To.::tkik C('ıniyı:ti: 

T:ırilı,l V.! 932.s.25S--259). 

Kuşkusuz, Kün kimliğinin birparçası olarak 
Kün ki.ilüirii üzerinde uygulanan yasaklama. 
asimilasyon ve ipotek koyımı politikalaıı; K ün 

aydını ve örgütlerince her vesileyle eleştiri 
konusu edilir. Sözgelimi Kürt Hoylnın 
Örgütü'nce 1945 yılında San Fransisko 
Konferansı'na verilen '1\;fu/ıtır..ı Rapor'iııı 4. 
maddesindeki şu belirleme, özellikle günü~ 
ınüzde K ün kültürü ve Küı1 miizigi üzerindeki 
baskı ve yasaklar dolayısıyla daha bir anlam 
kazanmaktadır: "Ttirk!cJ; Kii!t dilıiıin ku//;mıl· 
nwsmı, Klin gı)'Jin·kuşammm r.·ı.şmmasuu, 
Kilit ş:ırkıl:ımım söy!cnmesüıi)'as<.ıkl:mnş!i.lr
dır (. .. ) Re.wııi Tti rJ.: politik.·ısJy!iı, z:ımrsız !ı alk 
şar!a/:m, 'irtic:ı şarkı/;ın' o/du"cBkz. 1'.-1. Bayrak: 

age, s. 595) 

Yukardaki 1930 tarihli gizli "Gcnc/gc"ye 
tepki niteliğinde olan bu belirleme. özellikle 
konumuz açısından son dereec önemlidir. 

Yukardanberi vurguladığırnız bu kararlar 
ve uygulamalar dolaysıylaclır ki; külti.ircl 
gelişimin i vmesi Cumhuriyet tarihi boyun
ca Kürt kültürünün :ılcylıine, 7iirk kültürü· 
min Jelıine olarak gelişmektc ve bu döılii· 
şi.im o günden bugüne sürcgclınektedir. 

TÜRKÇE SÖZLÜ KÜRT MÜZiGi 
GELENEOiNiN iKi VERSiYONU 

Geçmişte Kürt müziği İcra eden nice 
mahalli sanatçı, Cumhuriyet'ten sonra 
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zorunlu olarak Türk kültürü kulvarına 
girerken; bu sanatçılar .. özü Kürt, sözü 
Türk'' olan üretimlerle kitlenin karşısına 
çıkıyorlardı. Gerçekten Atatürk'ün dönc
minden beri Halk Müziğinin en ünlü isim
leri, bir anlamda .. Türkçe sözlü Kürt Jı:ılk 

müziği'' icra eden Kürt sanatçılar olmuş. 
Bir dönemin ünlüleri ilc günümüzün ünlü 
halk müziği sanatçıları, hemen bütünüyle 
bu kategoridendir. 

A)'>'Jk!Jkve Ozmılık geleneği açısından da 
durum aşağı yukarı aynıdır. Türk /ıiüziği 
üzerine çalışma yapan başlıca Biıtılı 

araştırmacılardan Bela Bartôk ilc Kurt ve 
Ursula Rcinhard'ın çalışmaları da; 
Anadolu'da bu geleneği sürdüren Aş1k ve 
Halk Ozan/:ın/;ın 'nın çok büyük bir 
bölümünün Kürt kökenli olduğunu ortaya 
koyuyor. Araştınnacı Ursula Rcinhard, bunu 
doğrudan bana söylediği gibi, '"S<iiıgcr und 
Poeten mit der L:ıutc/Türki~·cfıe A.ş1k und 
Ozmı "(Berlin, 1989) adlı çalışmasıyla orta
ya koyuyor. Dünden bugüne bu geleneği 
sürdürüp, kitapta yer verilen Aş1k ve Oz:m
l:ırm büyük bir bölümünün Sivas, Maraş, 
Antep, Urfa, Malatya, Elazığ, Dersim, ErLi n
can, Erzurum, Kars ve Çorum'lu olması 
ilginçtir. 

Çalışmalarını başta İran ve Horasan 
mistik müziği olmak üzere Doğu müzikleri 
üzerinde yoğunlaştıran ünlü Fransız araştır
nıacı Jean During, büyük bölümü Dcrsim 
bölgesinden göçmUş ya da göçürtülınüş 
olan Albruz ve Horasan Kürtleri'nin 
müziği ilc Anadolu müziği arasında 
karşılaştırma yaparken, Türkçe sözlü Kürt 
müziği geleneği'nin ikinci versiyonu ko
nusunda şu ilginç sonuca varıyor: 

··Türkçe ş:ırlo söyleyen ve :.u:ıltınnuı 
dilini bilmeyen An:ıdolu .•wz şairleri ve 
:İŞJk!:ınmn biiyük çoğurı/uğunun as/en 
Kürt Alevileri o/duk!:ın ve Kürt müzik 
kti/tiiriirıürı mir;ısçJ!:ın o/duk/:ın gcnddcJ 
bilinmiym: Amıdo/u :işik miizijjinin k:ımk
terisllk özel/ıklerinden biri, hiittin Jmva
l:ınm; Ar:.ıp!:ır'd:ı F:ırsliır'da olduğu gibi 
3/4 'lük tond:ıki birg:mw üzerinde söy!eme
Jeddir. Ancak bu özellik, Türkler'de .ız ku/
J:ım!:m bir özellik tir. Am1do/u s:ız şm'rlcri-

12 bônelıiin7,Bihara1999'an 

nirı bu çok eski geleneği İran Honısam 'n
d1ki baklıslıiler 'in (baxşiler) geleneğine 
para/e/dir. Türkçe ş:ırk1 söyleyen bu ozan
J,ır, gerçekten de sa mu olarak y.ıpllklanyla, 
tümüyle Kürt müzik kiil!iiriiy/e bağ!Hn!J
!Jdir. Gerçekten, :ım:uörce konman b:ış
!cıngıçt:ıki reperw:ır!:ın dişmd:ı dörtyüz 
yildan beri bu/wıdukl.ın !Dpmk/:ır:ı yer! eş
mi~~, o/mıllorasan Kürtleri, Türk şiirini ve 
dilini birleştirip Horasan 'm Türkçe konu
)(;an saz şm'rlcri /w/ine ge!nu~<,'/er bu s.ıyede 
de mükemmel bı'r ortak y,ış:un swnd;ırdJ 
yak:ı/ann)t,·/:ırdJr:. Bu o/:ıy pek de b1Jinmiyor:. 
Hor:ısmı 'daki Türk b.1klısi (btıxşi) ve oz:ın
Jarm o/uştardukl:Jn biiyük :ıi/elerİn orijin
Jerİnin Kiirt o/duk/;ınm ort:ıy:ı ÇJk<ırmak 
için titiz b1'r :ır:ışllnlw gerekiyor.·· (Bb .. 1. 

During: "Kiirf /\fiiziif/ tJzaillt.' Not/:ır", Özgür 

Politika Eki. Sayı:55/199S) 

Konuya Alevi-Bektaşi ıl1iiziği açısından 
yaklaşan araştırmacılar da, Anadolu ve 
Kürdistan'da aşağı-yukan aynı müzik coğ
rafyası ve insan dokusuyla kar~ılaşmak
tadırlar. Sözgelimi bu konuda bir çalışma 
yapan araştınnacı Mclih Duygulu'nun üze
rinde yogunlaştığı ve odaklandığı bölgeler 
şunlardır: Adıyaman, Çoıunı, Er;.incan, Antep, 
Maraş, Malatya, Sivas, Urt<ı, Tokat, Tunceli. 

Atatürk'ün danışmanlanndan Prof. Hasan 
Reşit Tankul da, Anadolu ve Kürdistan 
Alevilerinin bağlı bulunduğu ŞIX, se yy id. pir. 
dedc ve b:ıb:ıf:ır'ın, bilimsel deyimle 
b.ıb!.ır'ın IVIala(ya, Elazığ, Tokat, Dersim, 
IVIerzifon ve Suriye'de Lazkiyc gibi 
yerlerdeki Oc:ıkl:ır'dan çıktığını söyler ki, bu 
gizli belirleme de, A/evi-Be.kt:ışi Aiüziği 
yayılım alanıyla uyum sağlamaktadır. (Bkz. 

M. Bayrak: Kiirdo!oji Bd.fJdcri. s.29S) 

Burada, değişik kaynaklardan giderek 
verdiğimiz iller dökümünün Fıratm batı
sı 'na rastlayan ve sıkı bir eritıneye tabi 
tutulan Alevi-Kürtyoğunluklu iller olduğu 
gözden kaçmanıaktadır. Yine Cumhuriyet 
dönemi boyunca uygulanagelen politikalar 
sonucu, başta Sivas ve Malatya olmak üzere 
Kürt kökenli unsurlar önemli ölçüde 
eriyerek Türkle~tiği gibi, sanatsal üretimde 
de özendirilen ve kayırılan Türkçe'ye bir 

akışın olduğu ortadadır ... 
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BJiıboğu!:ır"da Akvi-Kür!lcr'ilı eğlence ve 
ibadcl cnstriim:ım 'flımbur (B:ığl:mm), 

genellikle ·~\·ctpe·· tckniğJ~v!e ç:ı!uur. Reslinde 
Afşin-A1:ır.ış kökenliAlevi-Kürt s:.w:ıtçı Özlem 

Özdı/. !w tekniği ku!l:mırkcn gön'illiyor. 

'TÜRKÜ "MÜ, ·:ş,1RK/"MI 7 

Yasaklaına, asimilasyon ve kültürel 
eritme politikalarının doğal sonucu olarak 
kavramlar, terimler ve kelimelerde de bir 
saptırmaya ve yozlaştınnaya gidilmiş. Şu 
iki küçük örnek bile bu konuda bir bilgi 
verıneye yeterlidir. 1920'1i yıllarda İstanbul 
Konscrvatuvarının öncülüğünde yapılan 

halk müziği ve türkiileri derlemeleri baş
langıçta allalk Şarkıları" adıyla verili
yordu, ancak bu isim sonradan tümüyle 
uHalk Tiirkiileri"ne dönüştürüldü. Yine bu 
şarkılarda geçen K iirt ismi, yerini Türkmen 'e 
bıraku.Kiirdiin h.w;Tiirkmen Kızı'na, Kiirdiin 
gelini; Türkmen gelini'ne dönüştü. Aynı 
süreçte Halk Danslan adiandıniması da Halk 
Oyunlan 'na çevrildi. 

Devlet politikalarının bir gereği olarak 
Milliyet gazetesi ilc Türkiye Eğitim Gönül
lüleri Vakfı'nca "Güneydoğu Eğilim Sefer
berliği Konser/eri'' çerçevesinde Kürdistan 'da 
gerçekleştirilen müzik konserleri, tevriycli 
yani ikili biranlamla "'Ş;ırki Söyh~vomz"adıy
la yürütülüyordu. Bu uygulama ise, Kürt basını 
başta olmak üzere çeşitli yayın organlannda 
eleştiri konusu ediliyordu. Sözgelimi HCvi 
gazetesi konuyla ilgili bir yazıyı şu başlıkla 
veriyordu: ·:.-:ısimıl:ı.~yon po!ılik:ıliınnda tmn 
yol ılcn:· 'Şark'ı Af ı Söyleniyor, 'Tiirk'ii ı\1ii ? 
(Hl:vi, savı: 93/1998). 

Kürdistmı 'dü E._!iitim Süreçleri adıyla bir 
çalışma yapan araştımıacı Rohat !Alakom], 
uygulanagelen asimilasyon politikalannın 
kaynak ve amaçlarını şöyle koyuyordu: 
''Asimil:ısyon, !wklı nedenlere d:ıymımay:ı
r:ık Jlilkim güçlerin bıi· ulusu kendi lıiikıin 
kültürü içerisinde erilerek, özüm/eyerek 
orwd:ın kiık!Jrm:ı süreçlerinin tümüne 
denir: Amaç, ezılen lwlkm ulusal benfiğini 
güçsüz bır:ıknwk. zedelcmek, o ulusun dili
ni, kültürünü, gdeneklerılıi, ulusal kunım
larım, kısacası o ulusun ulus olm:ısını 
.':iağJ:ıy:m y.ıni b:ışk:ı ulusl.ın:i.'ill fiırklılıklar 

gösteren tüm değerlerini orwdan k:ıldır
m:ıklır; yanİ itısmu bıi· kültürel v.-ır!J.k ala
rak öldürmek, kendi dcğerlen"ylc domıumık. 
mw kendİ is·reklcıi doğnıltusıınd.ı yeniden 
eğitmek, kcndıiıe k.-wıwk ol.-ır:ık bilinen ;ısİ
mıJ:ısyon sürcçleıi, bugün ôzellıkle Türki
ye "de Kü11 Jmlkmı ort:ıd:m k:ıldum:ık, t:ırİ

Jıin stıylal:ıJTnd:m sümck için gciı~'•tirilcn 
yoğun ç:ıb:ıl:ırdu: "'(Bkz. agy). 

Kavramlarla dayatılan asimilasyonun 
""Türkü" boyutu, İsmail Beşikçi'nin bir 
değerlendirmesi üzerine geçtiğimiz yıl
larda da gündeme gelmiş ve sorgulanrnıştı. 
Özgür Polİ!İim gazetesinin konuya ilişkin 
bir soruşturması, ""(Türkü) A1ii, (Slmn) Vey:ı 
(Ki:ım) MI?"başlığıyla verilmişti. Bu sonış
tunnada: '"Türkü k;ıvr:ımumı (Tiirki)dcn 
geldİğİ ve (Türk 'c özgü) olduğu yönünde 
bir iddi.-mw bulunduğunu, .-mc:ık bunun 
doğrulmmwdıjjım: yüıe de türkü k:ıvr:mu
mn etimolojik :ır:ıştırm.ısımn y.-ıpiim:ısJ 
gerektiğini; Kürtçe 'de türkil )'c klam ve 
strau diyebileceğİmİzİ; ancak bir Türkçe 
adhmdinJı.ı olürak bu edebiyat üninlcrine 
türkü demekte bir s:ıkmc:ı görmediğimi" 
belirtmiştim (Bkz: Özgür Poliıika, 13.7.1993). 

Gerçekten de, Türk kavramına Farsça ve 
Kürtçe'deki (i) aidiyct takısının eklenme
siyle oluşturulan Tıirkikavraım, salt kelime 
olarak ""Türk 'e özgü. Türk 'e :ıif'"ve ··Türk
çe'"- anlamına gelmektedir. Tıpkı Kurdt, 
Ftır.s"i, Arabi kavramlarında olduğu gibi. 
Türk dilinin en eski ana kaynağı kabul 
edilen Div:ımi Liig:ıti't-Türk icn başlaya
rak bu kavrama ya hiç rastlannıanıakta ya 
da bugünkünden farklı olarak kullanıl-
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ınaktadır. ilk kez Çağatay şairi Ali Şir 
Nevai ·de 'TiirJ.;J'' kavramı 'Tiirkçe y:ızJ!:m 
şililer" karşılığı kullanılmıştır: Günümüz
de ise anlamı genişletilerck "Türkçe söyle
nen h:ılk .ş:ırkJ!:ın" anlamında kullanıl
maktadır. 

Gerçi Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan 
''}~ı2ın 'li..:rimleıi Sözlügü'hde ''Ti.irklf'hün 
tanımı şöyle yapılınaya başlanmıştır: "J-
1-hlkııı c..•zgi ilc si~ylcdiği Jıer riirlü dcyı~~--
2-Saz oz:ml:ınmıı koşnw biçiminde si~vk
diklcri. dördüncü dizeleri Jıcr dörtiiiktc 
oldujiu gibi yine/cııeıı k:ıı'uşuklı koşuk·: 
Aynı kitapta. "Tiirklcr'in özel birezgi ile 
söyledikleri türJ,:ii/er" ise "Türkm:ıııi" 

olarak adlandırılmaktadır. (Bb..TDK: bzm 

li.'J"im!cri Sddiıj:ti'./97-1. 126-127) 

Bu nedenle. bu halk edebiyatı türünü 
Türkçe'deki adlandırmayla "Kürt li:ılk 
Türkiilcri" olarak nitelendirmek yanlış 
olmasa da; bu türü yalnızca Türkler'e ve 
Türklüğc indirgemek gibi geri ve dar bir 
sapiantı ya girildiğini görcrl.'k Şarkı olarak 
adlandırmak daha doğru geliyor bize. 
Çünkü, bu iddianın sahipleri Kürt 
müziğinc Türkçe sözler uydurularak 
yapılan türkii/er 'in nasıl "llirk 'c özgü" 
olabileceğini açıklayamıyorlar en azından. 

Gürdal Aksoy'un şu belirlemesi bu aç i dan 
i lgi nçtir: · 'Türktiniin . . -,-.u eşliğinde S(~vlcııen 
Jı.·ı!k ş:ukı/:ırı olduğu si~vleııcbilir. Bun:ı 

b:ığlı o/;ımk K iirt tiirkiisii 'nden söz etmemfı 
:ı bes olm:ıy:u::ağı da ... Aııc:ık gerek un"Jısel 
:wl:ımı itib;.ınyl<-ı (Türki: Türkçe şiit), 
gcrck..;,·c ideolojik politik ı~~"/ evi gereği Kürt 
ş;ırkıJ.-ırın:ı 'türkü· demenin si)' i/Sil! bir 
iğretilik f<1ŞJ(fıjfı d:ı ort:ıd:ıdıı: Kiirt 
şarkı/anna Türkçe sözler y:ızıp, onhırı bir 
çup1da 'türkü· :ı dı ;ı/tıııd:ı topl;ım;ıkJ.-ı, 

Kürtçe ş:ırkıl:ır:ı 'K iirt Türküsü' demek 
.-u~·ısmd:ı ;ıc:ıba ııc denli liırk vaı: Kuşkusuz 
türkünün tarihsel köklerinde Kürt Alevi 
külttirünün güçlü etkisini de y:ul<;ım:ık 
is·tcmı)'nruz. Am:ı (Tür/di 7litkti Türkı)-'em) 
gibi slog:ınl:ırııı :ırk:ı . .;ıııd:ıki siyasal 
:wl:unl:ırı d:ı görmek gerekir. Sonuçt:ı 
bugün tiirkii sözcüğü, yalnızca s:ız 

eşliğinde sı~vlencn !wl k şmkıl:ırıııı :mlms:ı 
bile, Kürt türküsti tabirinden h:ı . .:,·s:ısı)'et/c 

14 OOrıebiin 7,Bihara1999'an 

k:ıçınılm:ılıdır. "(Bkz. Gürdal :\ksoy:''Kiil"/ 
Türküsü) Ü?.erinc Diişüncr:lc!'', Zülfikar dcr. 

Say:27!199S) 

ALEVi MÜZiGi VE DiNSEL HALK 
ŞARKlLARI (AYETVE BEYİTLER) 

Batılı kaynaklardan giderek .;Kürt 
sufizmi ve Kürt müziği" çerçevesinde bir 
araştırma yapan Ziya A)·dın, dinsel Kürt 
müziğinin tarihsel kaynaklan konusunda 
şu belirlemeyi yapmaktadır: 

"Kürtlwlkmm en köklü ve kamkterı:s·tJ'k 
gelenekiere sahip olduğu :ı/:m!:ırd:m biri 
de müzijjidiı: Bu müzik /(J/klorı'k, Jcgendcı; 
;ıjfıts:ıl ve mi•illk hiçimleıi ik• ıfıcdcncbi/ir. 
(. . .) Kürt müziğinin kökler:im/1 çok eski 
tarihlere giu(!!i kesindir. Ünlü t<.ırihçi 
C/ement H uar!. Heredot ·a d:ıy:mar:ık /Yfcd
Jcr '1/ı iç;lıdc hı!· il:jirL't o!:m A1ages (/ı.1ecusi
/er )in, thCogoni/eri (flmrı!:ırın doğuml:ı
nnm ve .wy :ıjj:ıç/:ırmırı :ıçıkhmdığı metin
ler) ştukı h:ılılıdc okuduklmwı belirtiyor. 
Yıfıe Hcrodot':ı göre 1H:ıgeslcr (iHccusücr}, 
i\Icd Konleder:ı.~yomınu o!uştıırtm lwlkhır
d:m biridir. Zcrdüşt 'lin kendisinin de bu 
:ışıicucıı olduğu bilinir. A1edler'den haşl:ı
y:ır:ık Stısaııiler'c k:ıdar dinsel :iyin/crde 
uzman olan k!:Jgeslcr, }1Hwn n' Part ı~\!] :ıli 

yıll:ırıı](I/J d:ı Zerdıişt 'ün öğretisinin top
hmdığı G:ıtlıa/;ır 'ı (nwnzum Jirik. p:ırç:ıl:ır, 
Af B) .-,-özlü ol:ır:ık koruyup y;ışatırl:ır. '"(Bkz. 
Ziya Aydın: "Kiirt Sufiz.mi ı·c Kiirt Miiz.iği Ü:,.crinc 
Bazı Diişiincc/cr", KA YY-DER Haber Bülteni. Sayı: 

1411997) 

Ünlü Doğubilimci Clemenl Huart, yalnız 
i1lel-'ilik' in ana öncel kaynaklarından 
Zerdüş/ilik'de değil, bunun devaını olan 
tHazdekçilik'tc de müziğin ve miizisycnin 
önemli bir yer tuttuğunu belirtir: "Dini ı'e 
komünist bir llJ(]Z/ıcbiıı kurucusu ol:uı 
Mazdak, Tanny1, Kral Clıosroes I (Doğu 
Jitcnıtüninde d:ilw çok I. Kavmi ol:ır;ık 

bilinir. i\IB) gibi t:ıllliı orurtmuş, öni.imlcki 
dört nı!ı:ıni gücü. Kr:ı/111 önündeki dört 
şa!ısiyctc uygun düşecek .şekıl&.~ t:ıs:wvur 
euııı~~·. ilk üçü yüksek görcı'li/cr, dördüncüsü 
ise ıııüzisycıı ... (Bkz. C. Hu:ırı: "MıısuJuc 

Pcrmnc". Erıı.:ydopcdı:ı de la :-..1usıquc içinde, Paris, 

1992. s.J065-307S). 
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l-Iuart, Mazdekçiliğin yanısıra yine 
Aleviliğin öncel kaynaklarından biri olan 
ıl1aııilıaizm'dc de müziğin kllfs:ı/ hiycmr:
şide ünemli bir yer :ı!dJğuw işaret ediyor. 
(Bkz. Agy.) 

Yukarda andığımız U nlü Fransız araştır
macı Jean During, ,;Kürt halk1 Ermem~ nJrk, 
Ar:ıp ve Rırs kültürleri gİbİ degişik kültür
lerle içiçe . .vaş:muştn~· komşul:ınnkiyle b:ız1 
ort:ık nokt;ı/an olm:ısm:ı rağmen Kürt 
müziği bir bütün o/anık değerlcndİrİl
diğirıdc, kem!Jiıc özgü müzikal İf:ıdc bıÇ·im
Jerİyle :ıp;ıyn b1i· yere} ve öneme s;ı/ıiptir" 
dedikten sonra, sözü Horasan ve Zagroslar' 
daki baxşilcre getirerek, bu bölge Ah!C 
Haqlar'ı ilc Kürdistan ve Anadolu Alevileri 
arasında şu benzerlikleri koymaktadır: 

"Ç;ılgii<ın. B:w Kürtleri'nin de kull:uı
dJği ve s:ız I'L-:y:ı wmbur gibi nd/:ır/:1 ad!:uJ
dJrdıkl:uı uzun s;ıph dolar o/;ıc:ıktu: Bu 
ç:ılgJ!:ırm. tipik Kürt çalgJ!an olduğu y:ıy
g111 o!tır:ık söylcmııcktedir. Ar:ıplar bu ç;ıl
giyJ ç:ılm:ızl;u; çünkü Kürt diline uygun
dur: E/ılİ H;ıq Kürtler 'de wmbur k lllsaldir 
ve YcZidiler 'de kam1ş llüt. ne;~ d.Hbuk:ı İl c 
:ıym klllsül ycrleFL' uygun giirülür. Alevİ
ler 'de de :ıym şe/ol de saz y;ıygm ve sembol
ler yüklenen bıi· ç;ıf...qıdu: ,. (llkz. agy) 

Gerçekten de Kürdistan'da ve Anadolu'da 
tarnbur, saz ya da Türkçe deyişiyle b:ığ/;mw, 
Alevi törc ve törenlerinin vazgeçilmez çalgı 
aracı ve kutsal siıngesidir. Oysa Sünni ke
simde müzik uzun süre yasaklanmış ve bu 
enstrümana da iyi gözle bakılnıanııştır. Bu 
anlayış, Alevi ozanlarının şiirlerinde de 
ifadesini bulmuştur. 

Alevi ozan Ccvri. bir nefesinde bu enstrü
manı "Tc/h' Kur'an "olarak nitclcndirir: 

B:ırw 1-l:ıkk '1 sor:m oğul 
Haber :ı 1 ;Işik S<JZJ!nd;ın 
Göğsü pc_vg:mıbcr Hğ:ıcJ 

Kilili Alİ /J,}zinden 

C evli bund:ı dilli Kur ':m 
Jlcm crk:Jn!J yollu Kur'mı 
Elimizde !elli Kur'mı 
Yürüniz Ha kk 'm İ:dnden 

Pir Sultan için taınbur yani saz, dcrticşi
lecek bir dosttur: 

Ge 1 benim .van t:unburmıı 
Sen ne İçİn ıiıİ/enJıiı 
içim oyu k dcrdün bı~vük 
Ben mwı 'çü n Iiıilerİm 

Kolunw t;ık!J/;ır re/İ 
Söyletirler bJ!ı bir dİlİ 
Oldum :ıyn-1 cem bülbülü 
Ben :mm 'çün Jiıilerİm 

Müzikli törc ve törcnler. Siinniliktc hoş 
karşılanmaz. S az ise -~,·~..ytan :7/cti'' olarak 
nitelendiril ir. Aşık Dertli, bir nefesinde bu 
anlayıştakileric şöyle hcsaplaşır: 

Tel/i S<Jzchr bunun :u!J 
Ne /iyet dirı/cr ne k;ıdl 
Bunu ç:ıl:w anlar kendi 
Şcywn bunun nercsüıdc 

Vencdik 'ten gelİr teiİ 
ilrdıç ağacmd:m kolu 
Be .AJI:ıh 'm sen·em kulu 
Şeytan bunun ncresiiıd(} 

Araşıınııacı Cemşid Bender'in şu belir!c
ıneleri, bu gerçeğin anlatımından başka bir 
şey deği !dir: 

"Miizİğİn Sünni kcsimcc uzun .•ıüre 

yas:ıkl:ımmıs1 Alevilik 'tc; 

1 -Şehir tckkc gi/.Iİ müziği 

2-Halk (Köylü) gizjj müziğim/ı doj!ma
sm;ı neden oldu. Ak'vİiiğiiı ÇI kiŞ merkezk-ri 
Doğu An:ıdolu ve eski <Jdiyla Z'lj!rosyört-'
Jcri olduğund:w ve s:ız denen :J/ctin de 
Aıı:ıdo/u külrürünün bir ensll"llnwni o/
ımısmd:m ötürü bu tanili s:uwt v:ır!Jğ1 eski 
:mlik çağ dini <lyinlerimiı uzantlSI o/:Jrak 
Alevİ/İk k:ımılıyl:ı y:ış:ımım sürdürdü. [;J
bcuc ki hu kolay o/mad1. Şerİ;ıt:ı göre 
'şeytan-li/eti· sayJ!:ın sazl:ınrı k1nlip p:ır
ç:ıl:wmasJ ve onu ç:ıl:ınl:ınn k/ifİr ilan 
edilmeleri, ilievi müziğinİn gizli müzik 
ürünlerİ y:ır:um;ısm:ı neden oldu." (Bkz. C. 

lkııder:Kiirt Uygarlı.~uula Alel'ilik.İI·t./991;., 3:l9J 
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Bu anlamda üzerinde duıulnıası gereken 
kavramlardan ikisi de, Alevi toplumunun 
dinsel şarkılan na verilen addır. Türkçede bu 
ezgi! i dini şarkılar "Deyiş" olarak nitelen~ 
dirilnıcktcdir. Günümüzde deyiş kavramıw 
nın anlamı alabildiğine genişlemiş ve bir 
dinsel edebiyat türü olmaktan çıkıp, 

TDK' nun yukardaki tanıınında da görüldügü 
gibi, Jıalkm ezgi ile .<:>öylediği Jıer lik şiirsel 
ürünü ifade etmektedir. Oysa Kürt Alevi
liğinde bu türün adı Ayet ve Beyit Yezidi 
Kürtler'de iseAyet ve Qawil öir. Bu nedenle, 
Türkçe'de bu tür için geçmişten beri kulla
nılan Nefes kavramının kullanılması daha 
uygundur. Viivazimam ve Afersiye gibi 
türler, bunun alt kolları olarak dcğcrlcn~ 
dirilmelidir. 

Farsça'dan müzik literatürüne giren Saz 
kavramı, esasında 'ii/e!, çalg1, ens!rünwn" 
anlarnlarındadır ve teJJi~!el~-iz. y:ıyh vey.ı 

!czcnc!J~ vunn:ılı n:-y:ı nek'Sliher türçalgı için 
kulhuıılnıaktadır. Türk Alevilerinde daha çok 
bağlama, Kürt Alcvilcrinde/ambur, İr.m 'da ise 
daha çok dutar, se tar olanı.k adlandınlmaktadır. 
(Bkz. Prof. Mahmut R. Gazimihal: ·s:ız"Türk Folklor 
Ar:ı~tımı;ıl:m dergisi. Ocak- 1961 ). 

Bu enstrümanın tarihi kökenieri konu~ 
sunda birçok şey söylenmektedir. Ancak 
4000 yıl öncesine dayanan Geç~Sümer ve 
Babil kabartma heykcllerindc, tanıbur veya 
bağlamanın öneeli sayılan lut çalan insan 
figürlerine rastlandığına göre, şu yaklaşım 
bize de gerçekçi geliyor: 

"A1czopo!mnya 'da !:ırilıi kazılardaki bilgi~ 
lerden, b:ığl:.ım:.ımn, öyle söylendiğigibi 011.1 
A.<ıy:ı kökenli ve kopuzd:ın !ürcmc bir şey 
olm:ıd1ğ1 :mJ;ışJ!ıyor. Türk :mışlınmıcıl:ır en 
iiızfil 2000 yıl h k bir gcÇim~~·tcn söz ederken, 
eldeki verilere b:ık;ıc:ık olursak, ;mıda bin 
yJI/;ıd:.ı ifiıde edilen çok büyük bir zmn:ın 
[;JrkJ wır. Türkler 'in 1071 'de Amıdolu 'y;ı 
gelmelerinden önce buralarda kimlerin 
y:.ış:.ıdığwı ve bunl:ınn kimlerle saF:JŞlp 
buml:ıı~ı yedeşiik/erini k1inse düşünmüyor. 
Bu s:ıvaşuk/:ın ins;w/ann yt."·r!eşik bir 
düzenleri vc d:ılı:ı ileri bJi· kültürleri vm"d1. 
Bunu, !:ıdlıi arkeolajik k:ızJ!:ır d:ı göster
nıcktedir. "(Bkz. Ali Al:ıgöz: ''B:Iğl:Ima \'C ŞdJX' 'nin 

!6 tıaııebiin 7,Bihara1999'an 

Tlın"hi ı·e Kökeni·; Gözcü dcr. Say:21!998) 

Yüzyılın en önemli çalgı bilimcilerinden 
biri olan Sachs, "!:m'b öna~si dönemlerde ilkel 
insanlarm ürelliği primiti{ çalgdarm müzik 
y:ıpm:.ı bi/ıiıci ilc değil, büyü için kull:ıml~ 
d1ğım" söyler. 

İlk çağlarda ve daha sonraki süreçte 
müziğin din ilc içiçe geçtiği bir gerçektir. 
Alevi toplumunda ve kimi başka toplumlarda 
dinsel törenierin hfrlfı müzikli yapılması bu 
geleneğin bir ürünü olsa gerek. (Sözgelimi 

l"vtaraş Alevi Kürtleri'ndeki dinsel töre ve törenler 
için bkz. Pir Ali Soysiircn: "Sincmi!li Aşiretinde 

ErJ..::In"Zülfikar Dergisi. Say:21/1997) 

Ancak saz çalma tekniği, Anadolu Alevi
leri arasında bile değişmektedir: 

"Tckc yöresinde y.wi Burdur, Anwly:.ı, 
Fcrlıiye daMylarında üç tel/i cur:ı ile s.ıp 
iizerıiıdc ç.1lm:ırak müzik icm edilmek/edir. 
Denizli yöresinde özellikle Zcybeklerde 
'dövme' diye adl:ındır;ıbilcceğimiz, panmık 
uçlarıy!.t perde üzerinde teliere vuruhır:.ık 
çalmm:.ıkl:ıdJr. Bun:ı k:ırşJ!ık Hor:ıs:w 'da 
y:.ış:ıy.m Alevi oz:ın/:m, s:.ız1 ·şe/pe ve pcnçe' 
tekniğiyle ç:ılm:ıkt:ıdırhır. Maraş, Dersim, 
Malatya, Erzincan, Siı.•as bölgeleniide s1kç.ı 
kull:wılan şe/pe tekniğinde, özellikle 
Elbı:s·t:m dedc/crıilin us!:ıiJğı ve ountikliği 
dikk:ıl çekicidir. ''(Bkz. A. Alagöz: agy) 

SONUÇ 

İşte, yukardanberi irdclcnıeyc ve temelien
dinneye çalıştığımız nedenlerle büyük 
bölümü Türkçe yazmaya, Türkçe müzik yap~ 
maya ve Türkçe ibadet yürütmeye yöne! tilmiş 
olsa da; genelde Fırat'ın batısındaki özelde 
Binboğalar yöresindeki Alevi Kürt yoğun~ 
luklu aşiretler arasında gerek :işJki:ır ve kı/k 
oz:wl:m, gerekse dini törenleri yürüten pFrler 
aracılığıyla gerek dindışı kl:ım ve stnm'Jar, 
gerekse dini !iyet ve beyit 1er sınırlı da olsa 
bugün de yaşamaktadır. 

Binbolf:ılar'da Kürt Ş:.ırkıları 'mn kimi 
örneklerini birlikte izlcyclim. 
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MEMEDALİ 

Deme de mC dem Eli ye 
Dem C dem C dem Eli ye 
ScrC çavan çar kani ye 
Goçan Ic ser rC daniye 
Eli dem e, dem Eli ye 
Oy oy oy oy ... 

DeştC Kirbc C be bcr e 
TofanckC girtlye ser c 
Law kC min dixwazc wcrc 
Tom C hczireti PCxcnıbcr c 
Lo lo lawo Mcnıedali 
Here lawo Memedali 
Tu genel bist (i pCnc sali 
Eşiret jc derdC te denall 
Here lawo lawo lawo 

Le Enqere tCIC xistin 
Le Meletl fener vexistin 
Xcbcr kete eşiretc 
Gotin: Memedali be dare xistin 
Here Jawo lawo lawo 

Aşiretin gonca gülü 
Hükümetin datlı dili 
Hükümetin gözü kör olsun 
Oy oy oy oy ... 

Le me çi tC, Ic mc çi tC 
De JCniştine le ciritC 
Mcrncdall sana yandım 
Çifte kumrular görünce 
Here lawo lawo lawo 

Ir t t=l )' ]' J rı 1 

&o-ça tu' ~- - Ph- M- !/R-

1 J' J' j J'. J' 1 J Jı ., ı 1 

Here lawo Memedali 
Tu gene 1 blst (ı pCnc sali 
Eşiret jc derdC te denali 
Oy oy oy oy oy ... 

Kara çadır yan veriyor 
Orta direk şan veriyor 
Huri Xatun sana yandım 
Mcmedali can veriyor 
Here lawo Memedali 
Tu gene i bi stü pCnc sali 
Eşiret je dcrdC te denali 
Oy oy oy oy oy ... 

Lo lo lawo Mcnıcdall 
X wang jc dcrdC tc denali 
ÇavC dijminan birijin 
Ku tu kirine vi hall 
Here lawo Menıedali 
Tu gene i bist ü pCnc sali 
Eş! ret jc d erde te denali 
Oy oy oy oy oy ... 

Axcedax e Axccdax c 
HClck bostan helek bax c 
Çaxa çcnd nefer ketine nave 
Kirine qcwildari Tcnıir Axa 
Lo lo lawo Mcnıcdali 
Tu gene i bist G pCnc sali 
Eşiret jc dcrdC te denali 
Here lawo Mcmcclali 
Oy oy oy oy oy ... 

Tckst fı ınuzik: Gcll:rt!Sıran;ı Aqcadax-Mclcti 
Bcrhcvkar(dcrkycrı): Ali Alxasi 

Çavkani(kayrıak): ı-ıevı, hcjmar: 2 !1!997 
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ARİMEZlN 

Aıi Mczin Aıi M ez in, lX-Ari Mczin A.ri tv1czin 
Aıi Mczin Aıi Mczin, l~ l~ dcçCri kaıik bizin 
\Viwiwiwiwl Ic wC o. l~ tcdişlixa ıninC nô:o. 

Min rindckc xwc wcnda kir, min ıindckc xwc 
wcnda kir 

[kc be kemer c, pi IX! bazing, be kemer c pi lX! 
bazing 
Aman anıaıı ser le yanı\ bC Bckiran tcv 
qurbanC. 

K'cz demirim rokC pCncan, ez ckınirim ro kC 
pCncan 
Ba'y !C tCxi k yapraxC sinc:m. ba'y lC tCxi 
y:ıpraxC sincan 
Oy oy oy oy oy Ic wC o, !,C. tc xcwka nıinC nC o. 

Hcıin bil.Xn OC ıinciC raC lıcıin bibCn be ıindC ra 
B ira jc xanl ~in d ilC gcncan, jc x~mi şin dili 
ı::cncan 

Aman aman ser Ic y~mô:, scvdahyC be du 
navanC. 

Di Bckiran diycki gir c di Bckiran diye ki gir c 
Yan3 be kurdikl sur c, yarC be kurdikl sur c 
Aman anı an ser Ic yanC, bô: Alxas;m tcv 
qurlxmC. 

Alişukran çiyay biJiıKI c, Ali~ukran çiyay 
biJiıKI c 
Şcı~ rakc por OC bin de, ~rp~ rakc JX)r ~bin de 
Aman am;m s..:r Ic yan~. bC Bckiran tcv 
qurbanC. 

Yay la van Bckiı-..uı çat c, yay la van Bckiran 
çatc 

18 OOnebfiıı 7,8ihara1999'an 

Ku min ispaı1 tu çi ma natc, ku min isp;:ut nazli 
na tc 
Aman aman ser Ic yanC, bC Hanınan tcv 
qurbanC. 

Dcsti xwe de Jest! min kc. dcsti xwc de clcstl 
min kL> 
Qanün qanfına Dcınirqirat c, qanün qanüna 
Dcnıirqiratc 

Aman aman ser Ic yanC, bC Qcpczan tcv 
qurbanC. 

Ez çir keın ku tu ıind i, ez çir kcnı tu a ıincl i 
Tu c kc ser Ic yani JX)Z bi li nd 1. ser Ic yani JX)Z 

bilindi 
Aın;uı aman ser Ic yanC, bC Çcrkczan tcv 
qurbanC. 

IX danin d;:min bükC danin, danln danin nazll 
danln 
Gcnna \'olan ez hclani m, gcnııa çolan ez 
hclani m 
Aman aman ser le yanC, qaydel!yC be du 
navanC. 

K "ez lawikcki Melcti pozbilind im, ez 
la\vkcki pozbilind im 
Tc ezi jc dinC da dan] m, tc ez jc dinC da dan im 
Aman bükC ser Ic y;:m~. sevdaliye bC reng;:uıC. 

Jor da da tC, xwc de ba kir,jor da datC xwc de 
ba kir 
Tc aqil jc scıi min rakir, tc aqil le scıi min rakir 
Aman aman ser le yanC, bemıciiye be du 
navanC. 

Teks! iı muzik: GclCri/Sırana Aqcadax-l\,kkıi 
Bcrhc\'kar(dcrky.:n): All Alxasf 
Çavkani (kaynak): Rnnalıi, no:I0/1995 
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KANi 
(Varyant-I) 

Kani kani avsar kani 
Jvlalan barkir li ser dani 
Fclck dcstC xwc bcrhcv kc 
Mc mirazC xwc hi inan! 

Diçinı G tCm bibinirn 
XwazgiıüyC tc bişinim 
Ger bidin min bi ra bidin 
Ger nadin. tc direvinİnı 

Kani kani avsar kani 
lvialan barkir li ser dani 
Kani kani şCrin kani 
M alan barkir li ser dani 
Du ri ndan jc av hilanin 
Yck ya min bil min nizani 

Kani kani avsar kani 
Malan barkir li ser dani 
Min G tc tev peyman dani 
Ger poşınan bi tu dizant 

Tckst U muzik: Gcil=ri/Straııa Sariz (Kayseri) 
Bcrhcvk:ır (Ocr\cycn): !'vkhmcı Bayrak 

Çm·bni (K;:ıynak): Şi van Pcnvcr "Nazl=" (Kaset) 

KANI KANi AV SAR KANi 
(Varyaııt-11) 

Kani kani avsar kani 
M alan barkir li ser dan i 
Fclck dcstC xwe bcrcvkc 
Me miradC xwc lıilnani 
TC bCy kinge ku bCm hing_C 

Mala mc dcrine ding2 
Kal (ı kurınC xclkC zcwcin 
Ez bi tc ve ınanıc kingCş 

I-IlvC dayc hiva biharC 
ŞcwqC dayc gulyC dare 
XwcdC miradC min (ı tc bikra 
Mina Şah Smail U GulizarC 

(Sarız yöresi türkülcriııdcn) 

KANi KANi RINDI1 KANi 
(Varyant-III) 

Kani kani rinde kani 
Mal~m barkir li ser dani 
Mi bi tc va qcwlck dan! 
Tu pişman i tu dizani 

Mcrc ıncye nıere meye 
B er deri me me k e re ye 
CiranC mc qovci ne 
DibCn di lC xwe ilC ye 

Hat im çlıın ku te bibiniın 
Dungurçinc tc bi~ininı 
Tc didin ıni bira bidin 
Ku tu ncdan dircvinim 

Kani kani şirin kani 
Maları bar kir li ser dan i 
Du ri ndan jC av hilani 
Yek ya min bG, min nCzani 

Tckst fı muzik: Gdl:ri/Str:ııı:ı Sarız-Kayseri 
Bcrhcvk:ır (Dcrlcycn): ~vlchmet Bayrak 
Çavkani (Kaynak): !\L Bayrak: Kürr /-/;Ilk 

Türkiileri (Kil:wı li S!r:wL;/1 Kurdi), ();>_-Ge yay. 

Ank. 1991) 
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YARI1 

Çüçik çü ye bin dare re 
Silavck şandc ji yarC re 
Hcçi di na va min ı1 yara min de fesadlyC 

bi kin 
XwcdC nchClc biharC re, yan~ yarC bCbext 

yan~ 

Kcrbiyc yarc, kGrbiyc yare 
YarC yarC kerbiyC yan~. kGrblyC yan\ 

bCbcxt yan~ 

Ji diyCr de ıniha reş tC 
Denge zcngil bi min xweş tC 
Sere çcnd sala ye ku şivarne mala 
BavC te li bcr dcrd ü ku la 
Ji clgcrC lC xwina rcş tC 
Yan~ yarC le bCbcxt yarC 
KcrbiyC yan~. kürbiyC yarC 
Yarô yarc kcrbiyô yarc, kGrbiyc yarc, 

bCbext yarC 

20 bi'rnebôn7,Bihara1999'an 

XanlyC bavC te bi çin e 
Baran di bari hat me bine 
Gava çavC te li min ket 
Te go wi eva ki ye li hCviya min e 

Va şi van e lo tu yarkC min e 
Yarı~ yarC ıe bCbext yarC 
Kerbiyc yare kGrbiyc yarc 
YarC yarC kerbiyC yan!, kGrbiyC yan~. 

bcbext yare 
YarC min nabihlze, min re naxive 
Min nabine tu kerbiyc, kGrbiye lalbiyc 

bCbext yarC, yan~ ... 

Tckst ü 1\.·tuzik: GciCri 
DcrhCncr: Ahmed Donat-Şivan Pcnvcr 
Strana Pazarcik-Maraş 
Çavknni' (Kaynak): Ş. Pcnvcr "Le 

DilbcrC", 
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NEMIRELAWIK 

Çolan de mere çolc dUr in 
Çi yan da mcrc berf c sur in 
Eman eman cman w'ez himirim 
Rind li her dcrekc Jıcnc 
YCn MercşC pir meşhUr in 

Eman cman cman ez birnirim 
Nemirc lawik nemirc 
Neınirc kurik ncınirc 
Keçi k qcda tc hilgirc 
Eman enıan cman ez bimirim 

Ev çi dcrd c bC elem c 
Dcrman tu ye li bcnda te mc 
Enıan cnıan cman ez himirim 
KcsC ji yara xwc dür k eve 
Kese ji ri nda xwc d Gr kc ve 
Dişcwitc wck Kcrcnıc 

Eman eınan eman ez bimiriın 

Nemi re Jawik nenlirc 
Ncnıirc kurik nemin~ 
Keçik qcda tc hilgirc 
Enıan cnıan cman ez birnirim 

ÇavCn reş biri di ser ra 
Kaniya gulav av di her ra 
Eman cman eman wcz binıirim 

EzC şcva nivC şcvC wcrim 
EzC te bi bi m ji xwc ra 
Eman cman cman ez birnirim 
Nemi re lawik nemi re 
Nemi re kurik nemin~ 

Tckst ü muzik: Gı:li!ri/Strana Pazarcik (Mara~) 
Bcrhcvkar (Dı:r!eyen): Ahmet Dona! 
Çavkani (Kaynak): Ş. Pcrwcr: "Nazc·· (Kaset) 

NAVİŞAN Ü NUMRA KONTO YA BİRNEBÜNE, 
YA LI ALMANYAYE HATIYE GUHARTIN, 

YEN NÜ EV IN: 
Almanya'daki posta adresi ve hesab numaramız değişmiştır, 

yeni adres ve hesab numarası şudur: 

Navn1şana li Almanyaye 
Postfach 900348, 51113 KÖLN/ Almanya 

Telefaks: 02203-301630 
E-Mail: birnebun@gmx.de 

http:/birnebun.subdomain.de 

Alnianya hesap numarası: 
Stichwort "Birnebün" 
Deutsche Bank-Köln 
Konto Nr: 591 26 62 

BLZ: 370 700 60 
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'-----------------------

ÇIQLI' (GliLi) MARXIKE 

Lcy ky adax:ı min ü tc goka (gayck c) 
Qurban adaxa ın in Cı tc go ka 

Lo C\' gaıncrC ll.! ve si b~ de zü de rak in 
Bilgirin bana bibin SclınanC Pak a 

Seri si bl: beri bcrbang:C qurban 
EzC ser jl: kim h ür kim 

Ttı xwc xwas!kc, li faqir lı fllqarayi don~ bela kc 
H:ıiC mino Rabil ;ıknıiıı xwcd;m i 

Duııya mürad dilexe min ü ıc nakc 

Lcy \ey ez bi çi yan ve diçüm çi yan digoıiıı qurb:ın 

Lo qurban van x~şinıL' brc-xcz;ılan 
Seri gulan dikoıin, dikoıin 
Çinıa dujna (ji xeyni) xclki min ikihar kı.!si di re 
N!.!digoıin, ll! !ıaksizl! ncdigoıin 

Lcy !~y qurhan saleki vC sal c cl, i karsiz im 
Çi ma tu kar:ın nakim. tu karannakim 
Lü lo si b~ d~ z de li bcr deri ın;_ıla tc rc yi 
B av iki ı c re czC !ı c ri m wcrim xwc li ha kim 
Ji hcvcsC dili xwc ü tc re qurb:ın 
EzC: darcki ji dari tı.!nıhürC: pc yda kim 
EzC: lıilgiriın d ari IL'mbürC: \Va dcrkevin zozaııaıı Lı 

yaylan 

22 blrnelıôn 7, 8ihara1999"an 

Seri sibC beri bcrbangan 
Wa {bi) ıaqc ıaqa kcwan wa ginıe giına dcwkilan 
Lcy \ey w :ı hcsa (dcng) ~ivanan ü çlıçikan, çayan, 

bilbilan 
Ez qurbanC wa dari ıeınblırC 
\Va c ar kilaman (sıran) czC: tc ji XC\Va sibC hane 

~C:rin rak im 
Lcy \ey qurban ncçc geli ek c aran dihatim diçüm 

li saranliseman 
Ez dihaıiın diçüın li ha vi nan li wan gennan gennan 

Ley ky li min yaman li min yarnan 

(P<ızarcık dağlanııda çok ardıç ağacı bulunur. 
Cemevleri ardıçtaıı yapılır. Bağlama yapınıında 
da ard ıç kullanılır. Bu türkü Pazarcık'ın Sinemilli 
köylerinden Selman-ı Pak'da geçiyor. Türkü 
ismini köydeki ard ıç ağaçlarından alıyor.) 

Oku)'an: Mustafa Dcdc 

Tckst U l\tıızik: Gc!Cri/Sıraııa Pazarcık-fvtaraş 
ç:ı,•kııni (Kaynak): U!a~ Özdemir: "Maraş 

Sinemilli Deyi~!cri" (K.:ı:-;eı). K.:ıl.:ın 1\hizik. isı., 
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DİYARBAQIR 
Oy le ıninC way way way, d ilC min Ic yan c 
Birawo min go diJC min Ic yan c 
K'cın herine kurC çiyan c, ha hayC hayC ... 
He la birawo wcrc k'cm be tc va hcrnc oy le 

mine 
Dcşta gundan c oy Ic min C oy oy oy ... , 
Baba Ic ıninC. wcrc w ere wc re ... 
Ey hcva!C min wcrc, lo xortC min wcrc, 

c;.unCrC min w ere oy oy .. 

Oy lC oy lC oy, czC çı1ınc diyarC Di yarbagira 
şcwit! 

Ha hay& hayC ... 
Hatiye isa\ xczala min Ic ser& çiyayC bilind c 
Le w çiyayC ŞcngalC oy le min dcrdo oy le 

min xorto ... 
Hawcr hawcr hawcr, oy di lC min pola xorto 

po la 
Ax cnıan .::ınan L:man, ez himirim cıııan oy. 

Oy Ic nıinC \Vay way way way, dil& min 
di kk i m ez in c oy. 
Ey tu onaxC d ilC min tu ne ne ey. 
Oy Ic min, ez li ın dikime, ez kuda beri m be 

min ra wcrı:: 

\Vcrc kckC min wcrc, wcrc birC min wcrt: oy. 
Lo Ic nıinC, oy tu mcrc jc hcnda mine, lo tu 

ortaxC dil C min C oy. 
Eman cınan cman cman cınan oy 
Ax di!C min cınan. ax dilC min cman 

Tcksl: i. ip.:k/Straııa ;-.·kr;ı~2 
;\1uzik: i. ipek 
Ç;.wk:ıni: i. İpek 
Bcrhcvkar: Ali A!xasi 
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HUSENO 
LC lC JC wayC, min go way birmvo lC wayC 
Barane dibarc tav bı: tav c, min go cskcr 

hateGence min HusCnC min tuni li navc 
B ira bi~cwiti mala wl kafi ri ku HusCnC min 
şchld kiriye 
Le Dcşt.a KcrbciC oy le min ... 
HusCno le min, bavo le min. ax mazlumo 

k min. 
\Vcrc wcrc wcre wcwrc, lo rabc ey birawo 

rabc, have min rabc. 

LC lC ıe wayC, min go ınal xirabC lC wayC 
Ax li vir dar c, Ic bcr darC tCtc min hcsa kare 
Hcval wcrc k'cm be tc ra dilC xwc be yCk kin 
Min go bira Hczrcti Eli wcri çare. 
Lo HusCno, lo mazluıno lo piro. 

Eman cman cınan cman ax cman cman 

Oy li min, ey li min ey li min oy li min 
Ey wcrc, wcrc piro \Verc, qı.! ncbc bira yck 

avck tc de 
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Lo hcspC tc qir c, zibnç xwc zer c 
Ri ya mi ri ya Imam Cafer c, bira dch canm 

be Eli xizir c 
Oy oy oy oy. Lo HusCno lo lo birawo oy ... 
Ncman, ncrnan, way Ic min dcrdo, dcrdC 

min ycki giran c 

LC lC lC wayC, lC lC lC wayC 
Min go czC huro çtimc qeJC 
Min go czC huro çlıınc qcJC 
Min go bira plrC min jC be derC oy 
Lo nalet le tc be Şingro 
Tc pin! min kuştlye Ic Dcşta Kerbc!C oy 
Lo HusCno, lo lo piro 
Ey Ic minC ez çir bi kim be vi derdi 
Ax eman cnıan crnan way dilC min enıan 
Ez himirim be vi derdi 
DC werc wcrc wcrc, ax HusCnC min wcrc 
Oy Ic min mazlumo, ax Ic min dcrdo. 

Tckst: Gc!tri ü i. İp~k/Sırana M~raşe 
Muzik: !smail İpek Çavkani: isınail İpek 

Bcrhc\'kar: A!i Alxasi 
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CANE 
ÇavC te hinc rcş in 
ÇavC tc bine reş in 
L~ ICvCn te hi ne xwcş in 
Care virda ınCzike 
H ine rindikc baş in 
Care virda mCzikc 
Hinc ri ndi kc baş in 
Le ıe e ıe ıe canc 
Le Ic Ic Ic qurbanc 
LC lC lC lC lC canC 
Way \vay way heyranC 

ÇavC tc çavC maran 
BiskC tc qulbC karan 
ÇavC tc çavC rnaran 
BiskC te qulbC karan 
EzC ICxim bedaran 
BavC te tu neday min 
EzC ICxim bedaran 
LC lC lC lC lC canC 
W ere w ere qurbanC 
E yle, ey le Ic canc 
Ez hcyranC canC tc 

\Vcrc ri ndi kC wcre 
Di!C xwe ncdi çare 
\Vere ri ndi kC wcrc 
Le dil min nedi çare 

Egcr ku tu neday min 
Şan le lC weri qansCrc 
Eger ku tu ncday min 
Şan le lC weri qansCrc 
LC lC lC lC IC cana min 
Way way way way mala min 
Ax !C, ax !C, qurbanC lC 
LC ıc IC JC cana min 

Way ıe, \Vay ıc, ıe rinde 
Ri nda min başa gundC 
\Vay !C, way IC, way rindC 
Rinda min başa gundC 
Tu destC xwc bide min 
K' em bikişin govcndC 
Tu dcstC xwe bide min 
K' em bikişin govcndC 
Way !C, way !C, IC canC 
LC lC C lC qurbanC lC 
Wcre wcrc mala min 
Ax IC, ax lC canC min 

Tckst lı mıızik: GciCri lı i. ipek 
Çavkani (Kaynak): i. ipek 

Bcrhcvkar (Dcrkycn): Ali Alxasi 
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XEZAL 

Hawcr, hawcr. de hawcr xczala minC, 
hawcr hawcr ha w er. .. 

Ey min xczala xwe wcnda kir Ic sere 
çiyayC bilind, lC hayC hayC hayC ... 

EzC nizanim k'cz kuda hcrim, ezC çir 
bi kime, lC hayC, hay lıayC ... 

Hay xczala min hay Ic min C hayC. oy ... 

EzC dcgcriın gund be gund, dC hayC, 
xczala min dC hayC hayC ... 

Ey le ıninC oy, czC jc vi wclatl çlıme 

Ey dora xczala min bCıyc çayir G çi men, 
xezal hay C hay C hayC ... 

Ca min mCzckir ku xczala min tu ni ne ... 

EzC nizaniın k'cz çir bikime, de hayC 
hayC, xczala min ha ye hayC ... 

EzC kuda hcrim oy Ic min dcrdo, xczala 
min IC hayC hayC hayC ... 

Ey Ic mi nı.! hayC, hayC hayC hayC, lC hayC 
hayC hayC 

Min go xczala min hCn nchatiye, C be 
birin c hayC, dC hayC hayC hayC 

Ey Ic nıinC bcrxC xwc de dü dcgcrinc, 
hay le minC, xczalC hayC hayC hayC 
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Min dcrdC xczala xwe nıCzckir, hay IC, 
lıayc lıayc lıaye 

Xczala min be birin biye le serC çiyayC 
bilind c, de hayC, xczala min hayC, dC bGkC 
haye ... 

Hay le ıninC hayC hayC, dC hayC hayC 

Ey xczala min Ic sere çiyayC bilind hiştin 
oy le minC 

Ax ne hcval e, neye tişıin, dC hayC hayC, 
xczala min hayC oy 

BiraçGr bi bine çavC w i mvcihayC, dC hayC 
hayC hayC 

Ca ku !Cxistin xczala min kuştin. dC hayC, 
hay le min, xezal le min 

BO kC Ic nı in, hcvaiC Ic min oy oy ... 

EzC bimiriınc sewa le hayC, hayC hayC, 
dC malxirabC hay C, xczala min C hayC ... 

Tckst ii nıuzik: Geleri ii i. lpek 

Çavkan[(Kaynak): l. lpck 

Bcrhcvkar (Derlcycıı): All Alxasi 
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Kürtçe Alevi Deyişierinden bir ürnek 

Ez qisek bibejinı k boy Eba Türab 

Li cşqC wi ciger büyc lchd~i kebab 

Hcq jc cşqC wi re şandiye t~ıcC Zulccnab 

Loma ez All ra "Lafcta illa Ali" dibCjiın 

Ki ku dixwazc boyC gerçek Ali (Eli) 

Ji ewladC wl ra dibCje beli 

Nokta-i taxt-i bismillah-1 tccdli 

Lo ma şürC w ra "la scyfc Zulfqar" dibCjinı 

Ali atayC dcwdu imaman c 

Yczid-i şunı qcst kiriye ıncnfaata 

Şamiyan c 

Matcrna lmaınan ki ri n Fadimc girane 

Lonıa clijnıinC wi ra "qcwmC kafiran" 

dibCjinı 

Muhammed li cennete tacC Zöhrc ye 

Ali ji kcnıcrc piştc Fadlnıc ye 

Lonıaji Fa di mı?- ragotin "Xcynı'l Nisa" ye 

Loma ez All ra .. Zcwcc'I-Bctul" dibCjinı 

!Vluhamnıcd bajarC ilm c, Ali ji bab c 

All dcrketiye !at ü uzza kuhbcyl KJ.bc 

Ezji \Vi ra qitnıir im, dil jC dür n abc 

Lonıa ez All ra .. Esadullah" dibCjinı 

Ev zahld Ali n ine biraze Rcsülş 

Tu i nam nakiji tc ra bixwinirn kütbu'l-t'ühül 

Hadisa lah mC kclahmC ncbc zulıur 

Loına ez Ali ra "ahi AhmcdC iv1uxtar" 
dibCjiın 

Ey zalüd Faqfr tahrik ınckc, ez Qiz!lha.şiııı 

Ji cwladC Ali ra pir dilxwcş im 

Ji dijnıinC wi ra ez ne xwc im 

Lonıa dijnıin(: wi ra "qcwınC zaliman" 

dibCjinı. 

Tckst (Yaz:ın/Söz): Faqir 

Bcrhcvkar (Dcr\cyen): S:ırız~D:ıl!ıkavaklı 
J·l;ıydar Bayrak 

l\Iuzik: Gel C ri 

Çavkani (Kaynak): ivt. Bayrak: A!c!'l"!ik Fe 

Kürt le!; ı 997 
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Kurden Haymanaye -2-
Georges Perrot• 

NavC ku Kurd bi xwe Ii xwc dikin Cı 

di henıli Asya Navin de pC tCnc naskirin, 
di zimanC farisi de, di sifcta kurd, gurd, 
ango xurt, dilawcr de ye. Di Şahnameye 
de, dastana nctcweyi ya FirsC, gotina 
Gurdillı, ji bo qehrcınanan tC bikar anin. 
Mina Francaıı, Cermaniyan lı herweha 
mina gclek mi!CtCn din, navC ku Kurdan 
li xwc kirine sifctck c, pcsindanek c, cw 
li heranberi clran lı dijminan rabirineke 
sade ye ji bawcriya wan bi hCz lı cegera 
\\'an bi xwe ye. Şahnamc, PirtGk<ı Şahan 
ya Firdcwsl, li gora xwc rcha Kurdan 
ravc dikc : cw cs!C wan disipCrc dcma 
Zohak, cv Ş abC cfsancyi yC ku di fcrhcnga 
Firsan de ciyC Cemşld digire ü li dü wi 
hczar sali li ser İranC hukum di kc ü yC ku 
bo çavsoriya xwc ji gclck ziyanC dikc. 
Ev Zolıak, Şaheki ncbaş bG, lıcvalbcndc 
İblis an şcytCn bU. Ji her mileki wl, sere 
mareki rcş derdikcL Her roj ınCjiyC 
mirovcki li bcr her mari ji van hcrdu 
maran dihatc dan in. Beyani ya her roj C du 
xort ji nanpCjCn Zohak re dihatin anin. 
Wan nanpCjan cw xon dikuştin ü mCjiyCn 
wan xwcş amade dikirin. 

Di denıekc de, nanpcjcn Zolıak du 
mirovCn qcnc U dilpak dcrkctin, di lC wan 
bi w an rcbcnCn ku dihatin ber dcstCn w an 
şcwitf. Bi şchrczabı.1na xwc ya bilinci wan 
mar xapandin: wan du parCn wck hcv ji 
mCjiyC xoı1cki ji wan hcrdu xortan t1 ji 
mcjiyC bcrxckl tcvlihcv kirin ü xistin 
naınikan ü li bcr wan maran danin. Bi 
sa ya vC fcnC, \van her rojC xortck kuştin 
fı yC din li dcvcrckc ewle vcşanin. "Gava 
nanpCjan du sed xort civanclin ser hev, 
wan çcnd bizin lı çcnd berx dane wan beyi 

KURDES DE L'HAİl\IANEII 

.\ ncuf hc,re~ de chmi:ı Hı~ k ~uıl-oJuc:;ı t!',lnı:;or~. r~nci~nnc 
Ancyn•, tout prh .ı,, peıit ,;ıı:ır,c d'Hoiadj~. r,~ cr.::ıı1~ d.m.'\ c~ ,·:ı.s:.e 

pl:ı:~~u qııe !'on ~ppdlc l'/k/11uı.ıdı, c\ qui 5'Cte~d wn .~fıouıı
K~u-lliss"r ~\ Konidı, unc ı;ort;l' ""CL profon<lo•. ll y :ı. 1!. mmır.e 
~n oW\!1: •ıı:e ır~wroc uıı ~~nıior :rb fr~•ıııe:ıt~. C'e.,t 1'''' li 'l"" 
Cc1·~it f"-~~cr aııtr~fois b r•ı:ıtc qııl tl'.\ııcrr.' mc11~i: i ı;orJi:ım ~~ 
~ Pc~biııunl~. Au-de•>us ı!~ !:ı. ı;orı;~ •c dres.'·~ uııc nntiqn~ fortc
rN<.'>e nıin.~e rıuc j'~i ''''~ ı~ pıeıni"r 1·np;;eur •·ıırQııt'eıı ~ ,-ı.,;ıer. [.<>~ 
f•l)''<.ıns <k~ cm·iron~ r.,pp~lkııt Cl11iıour-Koii-Si (b fr.r:o•r~:.:><ı de~ 
inflı!Cle!<). Elle occupc Ic somnıct d' un lıaut m:ı.mdon q<ıi <lomiııe 
!e clıcmin. L'ne doul!lc murJille cydop~enne, c.ı gros blo~~ formant 
<le~ ::.Mi;~, irr~;;ıı!i~<I'S ""-'tmlıiC<•s s.ıns dm~nt, Mfend le p~:it ph
te.lu •ıui t~rminc l.•coiliııc: l'unc en lw:dc b c:~tc; !':umc, :\~0 m~
tre:; cn\·iron :lt!•\\c!.-l'OUS de ı~ pr~uıi~rc, 5CI"i!Lit d'oun:ıge annct 
rlu cGt~ qui rcprdc la 1·3l!~c ct qui <1<'.\cem! 1cr.ı b ro1.1lc. C'tıait la 
presnil:re cun>lructiun de cc ı;cnrc quc j'Cll.'l.SC cııcorc f'.)llCO:ıtn:~ 
•:ı .hic-mncurc . 

. llais cc qui, hicn plıa 'l"C ces mur~il!c~, f.ıit !'irıt~rH t!e o;, 
nıint·,s, cc qui leur in:prlrr.c un c.:ı.dıct d'a~liqııilC rccul6e ct d'C
\r:ı.:ıge oriı;ini!iı~. cc so~\ dcu• grl~de, f:ı;ures, !ı~ute~ d'cnviron 
3 ml:tıc.<, [.(;ılpltt.~ ol:ıns le roclicr, .\. ı;luclıc d~ r~n::tc de h for:e
tc.<.,.... Ce >).öfl\ ,J.)uı ı;unricı>~ c•ıiffC-'1 <l'unQ ıi~n·, nu d'un c''""l"" en 
f<Jr:n~ d~ ıian' su:moıııt de rıırlııs. To us !es d cu\ son! dar: s b m~ me 
posüimı, dt!ıouı, b m~in droiıc ~~~nı!~ nrs !'ı)tcideııı. Le !ıra.J~ 

~.lud:c, rcpl.iC <!;':~n\ l.ı.. P?itıiııc, ~m~lc te:ıir qurlquc choı:eo quoi? 

ku wan xonan bizanibüna ew dane ji kC 
digihaştin wan Cı wan nanpCjan cw xort 
şandin biyabanC, sehrayC. Ji wan kcsan 
rcha Kurdan ya anuha dcrkct. ci h ü war 
ji wan re tu ne, xaniyCn w an kon in ü hiç 
tirsa Xwcdc nakeve dile wan." Ligcl ku 
agahiyen afsancyC seyr in, bingchckc wC 
ya diroki hcyc, cw ji wck ku zaniyariya 
nü dipcyltinc ku reha Kurdan irani ye. 
Efsane Kurdan mina lawCn FirsC dibine, 
lC bc!C mina lav ... inc \Vİndabüyi. Ev 
scıvChatiya seyir ku cw avCtin qumistanC 
c bihcle ku para van ji jiyane herdem 
endişe be, para wan C jiyanckc kovl G bC 
ci h Cı war be. 

~Di hcjııı:ıra 6. de mc fl:JI'-2 Gcorg<.'~ Pcrroı wd.: "Gwr~c Parot" nivbibü ku cv yck li ~cr goı:ıra w i hi w i :ıwayi hatiblı nil'i.;in. LC 
pi~ı r<.' li lı in dı:rCn din cm r:ı~ti hi n nil'hCn w i yCn din h:ııin ku nai'C w i wc k "Gcorgcs Pamı" hatiye nivisin lı bi ya mc y;ı r:ı~tin 
ji C\' c. 
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PcrçcyC her! mezin ji vi netcweyC kurd 
!ro li wc iate çiyayen kuji rojavayl Diclcyc 
ber bi başUrl golCn WanC U Urumiye diçe 
dijl. Dlroknas U coxrafyazanCn kevin li 
wC dere KardukCn xwe, Gordl an 
GordiyanCn xwc bi ci h d iki n. NivlskarCn 
kevin Cn YUnan} U Latin! di nivi'sCn xwe 
de bC guman ev nav Ii gor zimanCn xwc 
xwar kirinc, lC car di' ji', cv navCn kevin 
geleki neziki' navC n lı manc G dikari n reha 
wl ravc fı bcrbiçav bikin. Li jCra van 
çiyayan aı1Cş G Cri~Cn mczin dcrbasbGnc, 
IC cm nabini'n ku gc!C kevin yC van 
çi yayan, ji ciyC xwe bi gişti liviyane an 
nebatiye qclandin. Hemlı agahiyen ku 
KsCnofon di Anübasis'':ı xwe de li ser 
KardukCn dilawer G hov diguhezlne, 
nıirov dikare wan di KurdCn anuha de 
bi bine. 

Di nava her hcft rojCn dijwar de ku 
YUnan! di vi welatl de bihurin, Kardukan 
torc bi sere artCşa wan ya mczin anln G 
xcsara li wan kirin bCtir bG ji hcrnfı şcre 
qiralC mezin li MezopotamiyayC. Ligcl 
ku cmpanoriya mczin ya Axcmcnidan ji 
her ali derdora wclatC KardGkan digirt ü 
cw xistibü bin destC X\\1C, Karduk serbest 
dijiyan fı tu kes i ncdiwCrlbG qayişC bi w an 
re bikişlne. DibCjin ku artCşekc farisi bi 
sed ü bist hczar lcşkerl carckC şaşiti kir. 
WC xwcstibü dcrbasl welatC Kardukan 
bibe da ku ew hustuyC wan xwar bike !C 
cw artCş bi giştl lıatibü wCrankirin. İro, 
bi ııav, parçcyckc Kurdistaııc bi Turkiyc 
ve girCdayi ye, parçcyC din bi FirsC, 
1CbcJC paşayen tirk an hakimen farisi 
newerin ji KurdCn bindestC xwe bCtirl 
xeracekc bindik bixwazin. 

Gava serokCn Kurdan bChnfirch bin 
fı nexwazin ku pCwcndiyCn wan Cn 
bazirganl bi wclatC hawirdor ve rawcstin. 
e w carearan vC xcracC didin. O ava bi tersi 
vC yeki çiyayi guhCn xwe digirin G 
dicngirin, ew pir kCm diqewime ku Tirk 
an Faris daxwaza xwe dubarc bi kin. Eger 
cw zorC li Kurdan bikin, ew tişteki biser 
naxinin. Kurd C CrişCn xwe herdin ser 

REYU E 

"" 

DEUX MONDES 

TO~E Cll\QtASTt-CISQU!f:!!!i 

PARIS 
nurıEH or. LA nnu;; ıır.s ıın:x ı.ıo~nEs, 

Bc..-rg~.-• J.:ov:ır:ı Rcwıc des Dcux Mondcs. Pans, 
/865, ku niFis.·ı Gcorgcs Pccror "KurdCn 

/i:ıym:ın:ıyr5" tC d~.-• /ı:ıtibt1 ın~:pmdin. 

deştC G wC wCran bikin, li ser hcmG rCyCn 
hawirdor siwarCn dilawer bi rim ü tiving 
C rCwiyan tazl bikin, karwanan rawcstinin 
lı talan bikin. KsCnofon dibCjc ku di dcma 
wi de, bi dirCjahiya çenıC KcntitesC yC 
ku wclatC Kardukan ji wilaycta 
ErmcnistanC cihC dikc, rexC ermeni bi 
qonaxe rojeke meş ji sinor viklvala bG. 
Tu gundi nediwCribG ciyC xwe di vC 
navçcye de çC bikc, di vi slnorC ku çete ü 
rCbirCn Kardukan bC rawcstan dcrbas 
dikirin. Ev tiştC hane lıinekl li herCnıCn 
FirsC ü Turkiye Cn nCzini çiyayCn 
KurdistanC hlna diqewimc. Gundinc 
AzerbCcanC an LoristanC hcnc ku hergav 
di tirsa erişen Kurdan de dijiıı. Gund 
dorgirtl ne G çavCn bekçiyan di çend 
demCn sa!C de bC rawcstan li erden 
hawlrdor in. He ma ji dGranl ve ji jora 
birckC ji bircan çavCn wan li ewrckl tozC 
dikeve ü ew çakCtCn sor fı turbanCn pir 
nıezin yCn siwarCn Kurdan dikevin, cw 
di clh de diqlrin ü li defa hawarC dixin. 
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KarkcrCn di n av zc.viyan de bclavbüyl 
ji her all \'C baz d idi n, bilez dikevin hıındir 
ü dcriyC giran y2 ji dara bellite ü yC bi 
besin rapCçayl li düv xwc digirin. Gava 
Kurd digihCjin, piraniya kcsan di 
pcnagchC de ne li paş deriye tenC ne. LC 
hcrcar çcnd zarok an çcnd jin Cn 
nikarlbfın di wextC de birevin, kcriyCn 
pcz C.n tcrqiyayl dimlnin. GcnimC 
stcwyayl li he ndi dasan c. Tahıngcr bi lcz 
ü bez ew gen i mC ku kesine din çandiblın 
diçinin. Ew qcf!Cn gulegcniman davCjin 
Ii ser piştCn hcspCn X\ve bi zinan ve 
girtelidin ü bi düv xwe dikişlnin. Beri 
ketina şevC, cw bere xwc- didin çiyayCn 
xwc. Ew dllCn bi giri ü kcriyCn bi barin 
ü garanCn bi orln li bcr xwe dajon. 

Ev tahmen wcha nikarin bi şCwcyckl 
lidühcv mi !etek\ xwcdi bikin an jiyanC 
m isoger bikin. TiştC ku ji ınCj ve bi sere 
Kurdan \'C hat, li bal mc, bi sere kesen ji 
AuvcrgncyC an SavoyardC tC, li Rojhilate 
bi sere MaYnoten iv1orCc, bi SfakisCn 
CrewyC tC. Çiyayl di çiyayCn xwc de 
difctisin. Tiştcki pir hi ndi k ji vC crda ku 
gcwriyCn kGr pcrçc dikin ü tijc tclıtCn hişk 
ü n1t in ji bo çandine dibe. Li bal van 
kesen ku ava çenı ü kaniyan vcdixun ü 
bayC paqij yl' dcrCn bilind dikeve slnga 
wan ınalbat ınczin in, cw zü elibin cı Cı 

eş ir. 

Li RojavayC her ci h bi kes G şCne ye. 
Gava çiyayi bar di kin lı xwc berdidin crda 
rast. cw ycko ycko \VCk bcrnıaliyan, 

karkcran, bazirganan barelikin da ku 
dcbara xwe bikin. Wcha ji MaYyoı li 
giravCıı ArxebllC ü Ii YünanC bel av di bin 
da ku kareki ji karan bikin. Wcha ji 
pirani ya barglrCn Konstantinop!C Ernıcn 
in. LC li Rojhilat. koçberi dikare rcngckl 
din bi st! ne. babctckc ku di Ewropa rojava 
de ncnıa peyda dibe: koçbcri, koçberi ya 
malbat ü eşiran bi hev re ye lı cw ırıina 
daglrkincke hCdl (ı bCrawestan c. 

Li Asiya Navin, li Turkiyc lı li Firsc. 
ji biJi çend derCn bijane, gel li her derC 
belav in, nemaze li ser dcştan. Li dcştCn 
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ku siwarCn Türanl, SiliyCn ku Hcrodmc 
G Diodore belısa wan dikin, Xarismi, 
Mogol, Tirken Sclçüqi lı TirkCn Osman! 
çCınc ü lıatinc, li dcşıen ku bi sedsalan 
tcvlihevl ü hukumatCn nebaş li ser wan 
derbasblıne, li her dcvcre, li her crda ku 
axa \VC bi bcr e, cgcr dcstinc hcbin wC 
rakin. her yck dikare konC xwc vcgirc, 
keriyCn xwc biçCrlnc, axe biqeleşe da ku 
çcnd sinbi!Cn cch an gcnim biçinc. li 
TirkiyC ji vC erde re tC gotin Bcyhk. E w 
milike serokeki ye ü cv serok dikare li 
hembcr pereyan wC b ide ü pirani ya caran 
C\V bey! pereyan di de her kese ku bixwaze 
li ser wC biji. Kurd jl ji ve rewşC fCdc 
di kin (ı li her ali bel av lıilıiıı. 

Di kijan deme de van koçberiyen 
ncdiyar destpC kirine? Koçberiyen ku 
hcrgav hCna dubarc dibin di bir G 
blranlnCn dirok de tu cih negiritine. 
Naskirina agahiyan ji van gclCn nczan lı 

hov li ser dcstpCka van koçberiyan ne 
mumkin c. ncsJen wan dieline dG hcv G tu 
şopC li paş xwc ve nahe!in. Mina pclCn 
daraıı li bal mc ku di payize de dikevin u 
tu şopC nahClin, cw jl wilo didinc dfıv 
h cv. 

Li HaymanayC, ka!en ku min ji w an 
pirs ki ri n li ser dcma bidhbüna ge lC wan 
li vC navçcyC, digotin ku wan baş 
nizanibün. JC wan digotin ku sed du sed 
sa!Cn wan li wC dere çebGbü, bav ü 
bavplrCn wan li wC devere çC bübün. Ji 
dawiya sedsaia dawln de, her gava ku 
rCwiycki ewropl di TirkiyC ü FirsC re 
dcrhas büyc, wl komCn çi nıezin çi biçük 
ji Kurden lıicihlıüyi li ser henılı pcrçcyc 
rojava yC dcşta hane, li Mczopotanıiya 
Jorin, li bakurl Süriye, li ser lıcrdü palCn 
Torose, li hcmü AnatoliyayC, ü nemaze 
li HalysC, ditiyc. 

-dewmn:ı we di !ıejmar:.ı !JL'"> Je-

Wergera ji Fransl: 

Fawaz Husen 
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A A 

BI MEHI YIWIŞ VA ROPORTAJ 
Dr. Mikaili 

J\1clıc Yiıvı~~- bi n:ıvixıvc yi oiti Alclımet Yildirim. 88 s<ıliyc üjigwıdi A1ikafi<ıjiZcr(} tl 
Yi w h; da lımiye dinC. He w JfsJ li StcmboJe di mckrcbck Jıusu.•a~ da .wndı)'c ti dü r;ı ;i bo 
berdewmnkirimı n:ıvi m:ı/bat:ı xwe dev }i xwcndiiıcJ bcrd:ıyc. E w kurdeki lıcdpJşinc kuji 
gund m:ıl:ı xwe b:ırkiriyc l1 illıiye b:ıjcJ1; Po!.:ıtli'ycJ. Aparwwmı yekiJ <1 li Po/;ıtliyiJjf a wi 
ye. Di cork;ın}C da .JT w i dtı;tı li beri pir kcs:m des! bi nwkin:ı kiriye ti ji prqjlı 1H;ırşa! :ı 
Amerik:ıniya !J~·ıktor ü a!eh.-;n din k id ye. Xwedd jl)r:w:ı (/ıeym) wf Jıinji dirCj biJ..·c. h in Jıcş'-" 
xwc yi fj sed xwc ne: U lıewninediün:ı ç:wJn xwıJ sJ!ıcw ıvijlli :."'ünC ye. Wi bir wc sccera 
lpıbik ü gundi mejf lıcta kuji des! d:ı fwli}c.?, niı.'i•;an(!J}e. Em ıvd.fi.Ji we m fX':.'>kcş dikin. 

D1: Mik:ıili bi Mdıi Yiwı~,- ı,ı. Po/iıili/Ank:ım, OJ. OJ. 1999 

Dr. ıHikaili: Ailemiz nereden ge/nu~.;,· ve 
ilk yerleşme yerleri ncresi? 

1\1. Y.: Urfa 'dan, Urfa' nın Viranşehir 
kazasından geliyoruz. Gelindiğinde ilk 
olarak Konya-Yunak'ın Çeltik (0 da ilçe 
oldu.) nahiyesine ycrleşiyorlar. Oradaki 
Osmanlı bcyi şimdi akrabaınız olan 
Kökten'lerin dedclcri Alişan bey miş. Bir 
süre konları ilc orada kalan Aşiret orada 
o zamanlar herhalde cami yokmuş ki bey e 
bir cami yapmayı tcklif ediyorlar. Beyin 
kabul etmesi üzerine yapıma başlıyorlar. 
Cami pencerelerine kadar yapıldığında, 
Alişan beyin dalkavukları bcye 
bizimkilerin şimdi camiyi yaptıklarını, 

yarında bcylıği ellerinden alabilcccğini 
söyleyerek fesatlık yapıyorlar. Bunun 
üzerine Bey onlara konlarını dcrhal 
toplayıp Çeltiği tcrkctnıclcrini söylüyor. 
Onlar da oradan kalkıp Çiftcağı i civarına 
gelip yerleşiyorlar. (Not: Bugün Türk 
olduklarını iddia eden Köktenler de geliş 
yerleri olarak Selçuklular zamanında 
Elazığ'dan ve Cihanbey li aşircti olduğunu 
söylüyorlar. Yani Kürtlerin en eski ve 
büyük aşiretlerinden biri olan Canbeg
lerden. İlginç değil mi? ) 

D1: ıl1ikaili: Ud':ı 'd;ın geliş kesin mi? Bir 
k;ıy1wkl:in okumuştwn. omd:ılv/;ılazva 'mn 
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Doğ:wş,ehir k:ız:ısınuı eski :ıdu11n da 
Vir:mşe!ıir olduğu y:ızılıydJ, BuradakiReşi 

ve C.1.nbeg!erin y:wi iç Amıdalu 'daki 
Kürtlerin çoğunluğunun o yöreden geldiği 
göz önüne a!Jmrsa bizde orad;m gelnu~o; 
ol:ım:ız nuyiZ? 

M. Y: Hayır hayır! Biz Urfa'dan Milli 
Aşiretindeniz. İbrahim Paşa, İbrahim 
Paşayi Milli ailesinden geliyoruz. 

Dr. ılfikaili: Y.11ıi bizim Hacibr.1./ıimi 
oluşumuzun ibr:ılıim P.1ş:ımn :ıi/esi ile bir 
i!J~s·ki~·i var mi? YOks.1. ... 

M.Y:Var' Amca Çocukları! Geç 
zamanlara kadar babam onlardan 
Abdulkadir beyle görüşüyordu. Esasen 
Suriye'de ycrlcşiklcrmiş, babamla 
konuşuyorlardı. Hatta oraya davet de 
etmişler. Babaının anlattığına göre o 
bizim gayet yakın bir akrabamızmış. 

Dr. Afikaili: Sud ye 'de mi onlar dedin 
day1? Bu görüşmeler talıminen lwngi 
tarilı/erde olmuş? 

M.Y: 1930'larda yahut 1928'ler. 
Dr.Mikaili: Peki bunlar Suriye 'nin neresinde 

otumyor/tımıış, onu biliyor musun? 
M.Y:Onu hiç bilmiyorum, biliyordum 

da, artık hafızam yeterli değil unut
muşum. Bunları sana anlatırken bile 
bocalıyonım, kafa anık gitmiş.(*) 

Dr.Mikai/i: On!:ın tekrar bu!nı:ı 

.1.çismd:ııı bunu bilmek önemli olabilirdi. 
Yiwk.'. 

M.Y: Onları Urfalılar bilir. Çünkü 
onların hem Urfa'da hem de Suriye'de 
arazileri varmış ve gidip geliyorlarmış. 

Dr.Afikaili: Y<ıni aradmı ilk o/.1.mk gelen 
biı)'iiğiimüzün H:ıc1 ibr:ılıim (Hecibr:ım) 
olduğunu söylüyorsun. Kimlerle bewber 
gelnu~s·? 

M.Y: İki oğlu Yusuf ve Hacı İsmail ilc 
beraber gclmişlcr. 

Dr.Mikaili: Bumd:ı birde aile seceres1: 
soy.1.ğ<1CJ y:ıpmlŞSin. Bunların hepsi 

Hirncbun'un notu: Büyük ihtimalle Suriyenin 
Ser~ KaniyC (R:ıslil Ayıı) adlı şehrinde 

oıunıyorl:ır. Seri: Kanıyi! sınırın bu yakasındaki 
Ceylanpınar'ın k:.ırşısındadır. ibrahim PaşayC 
tvtılli'nin Viranşehirden k:ıçan ailesi Sere 
Kanıyi! ye ycrlcşmiş!crdir. 
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Hecibram 'd:m türeyenler mi oluyor? 
M.Y: Evet. 

Dr.Mikai/i: M:ı/iı Axe'nm Ağ:ıl!ğm1 
:ınl:wyordun sen, onlmrl:ı biziın/e bember 
migclmi~'>'ier? Yoksa sonr:ı mı geimJ~'>ler? Bu 
konud;ı mulıte/if ıivrıyetler ortada 
dol:ışiyar. On/:ırl:ı bizlerin bir .1.kl'tıb:ı!Jğı 
da mevcut mu? 

M.Y: Şimdi MalaAxe, onlarda bizimle 
beraber geliyorlar. 

Dr.Mikaili: On!:ır diı MıJ/i mi? 
M.Y: Evet onlarda Milli. Fakat onlar 

kalabalık aile değil, bizinıki kalabalık aile. 

Dr.i\1ikaili: Peki on/:ırm ,1.ğahğı nasil 
olmuş? Nereden geh)'or? 

M.Y: Şimdi Urfa'dan geldikten sonra 
her aşiretten beylik ve ağalıklar seçiliyor, 
bunu Osmanlı adına yapan da o zamanın 
bölgedeki yetkili beyi olan Hatipoğulları. 

Dr.Mikaili:Kim bu Hatipoğul!an? Küit mü? 
M.Y:Hayır onlar Türk ve Kargalı 

Köyünden. Ama bizim ailemizle 
aralarında iyi bir dostluk mevcuımuş. 
Onlara Ankara'da diyorlarki Künlerden 
de bir ağa, aşiret reisi Hükümette 
bulunsun. Bunun üzerine Hatipoğlu 
eledem Haci Ahmet' i teklif ediyor. Dedem 
Haymana'da o zamanki adıyla müstantik 
şimdiki adıyla galiba savcı olarak görev 
yapıyor, yapıyor ama dedeme millet 
geliyor, diyorlarki mesela; Ağa benim 
oğlumu askere gönderme, al sana 50 keçi 
veya koyun veyahut para. Yani çok rüşvet 
tcklif ediliyor. Bunun üzerine dedem bu 
görevden bunalıyor ve yapamayacağını 
Ankara'ya bildiriyor. Ona yerine kimin 
bu görevi yapabileceği soruluyor. O da 
Yeğeni olan Hacı Alişer'in yani Ağa'nın 
bu işi yapabileceğini söylüyor. 

Dr.ilfikaili: Ruıgi t;ıri/ı/erdco/muş bu d:ıy1? 
M.Y: Yü?.clli, ikiyüz senelik bir olay bu. 

Dr.ııfikaili: Y<mi Cumhuriyet 'ten çok 
önceleri? 
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M.Y: Ooo' çok çok önceleri. Cumhu
riyet'ten seksen sene evvel. Dedem 
Osmanlı devrinde ölüyar ve öldüğünde 
85 yaşındaymış. O yapıyor işte ondan 
sonra ağalığı. Ağalık son zamana kadar 
da Alişer'in (Rahmetli Alişer Özbey) 
Babası Bahri'ye intikal etti. Bahri'de 
bizim yeğenimiz yine, dedem Hacı 
Ahmet'in kızkardeşinin oğlu. Hacı Ahmet 
kızkardeşini AlişCr'c veriyor. AlişCr'in 
kızını da kendine alıyor. 

Dr.Mikaili: Y.mi bcrde/ yilpiyodm: 
M.Y: Evet. Evetsenin anneannen 

SitC'nin ZewC'nin ve FatC'nin anneleri 
Ağa'nın yani AlişCr'in kızlarıdırlar. 

Dr.Mikaili: Yani biz de :ıslmd.1 amıe t:ır:ı
iindan Ağ:mm torun/;m oluyonız demek ki 

M.Y: Evet ve onlardan da dedcın Hacı 
Ahmet'in kızkardeşinden doğan Bahri, 
Fazı! ve Kadir Beyhanların dedcleri 
Muhlis ve bir de Ziya ile Nihat isimli 
erkek kardeşler oluyor. Bunlardan son 
ikisi erken öldüklcri için arkalarından 
kimse kalmamış. Qirpolulu Şewo'yi 
Arif'in annesi Fatoş ve Xanik ile 
Xctce'nin anneleri Eyşot ta yine dcdemin 
kızkardeşinin çocukları. 

Dr.Mikaili: Peki d11p bizim B:I111 ram
fında Hecib:ınhlarhl da eski bir 
akr:ıba!Jğumz olduğunu duyardmı. Nere
den ve nasJ! ükr:ıba oluyoruz onl:ırl:ı? 

M.Y: Camili Husi Cuma ile bizim aile 
tcyze çocukları oluyorlar. K.Camili mi 
B.Camili mi onu bilmiyorum. Onu 
kayınpederin Bilal gil bilir. Onun oğlu 
vardı .Kazim. Çok değerli adamlardı. 

Dr.Mikaili: Bugünkü soy:ıd!:ınn1 

bilmiyorsun dc'ğ!l mi d:1y1? 
I\1.Y: Biliyordum ama unutmuşum. 

Dr. Mikaili: Peki nas1l 1eyze çocuğu 
oluyoruz? Hangi leyzemiz? 

M.Y: Onların Derbe diye bir halaları 
veya teyzeleri varmış onu bizim dedemiz 

kendine nikahlamış. Sonra bunu Dağıstan 
Binerbay da biliyor. Ayrıca Mikaililerlc 
Heciwiler de kardeş kabilelcr. Biri 
Mikail'den diğeride Heciw"den türeme. 
Ve bunlar da Aliki ve Sawikilerden 
gelme. Ali ki biz oluyoruz. Sawiki onlar 
oluyor. Veya tersi tam da hatırlamıyorum 
artık. Yani Ali ilc Sabık isimli iki 
kardeşten gelme diye tasavvur ediyorum 
(Seyyah Kandemir adlı bir yazarın 
cumhuriyetin ilk yıllarında bölgede 
yaptığı bir geziden sonra yazdıklarına 
göre de Mikaili'lere Scbki deniliyormuş. 
Kandemir'in devlet adına oraları 

incelediği varsayılırsa, bu bilgisinin de 
devletin açıklanmamış arşiv bilgilerine 
dayanabiieceği varsayılabilir). 

Dr.Mikaili: Ben bunu ilk delil duyuyanun 
D:Jm önce lı iç bu i~·imlerden b:ıhselmcmJ~.:.·tiniz 
bizlere. Zmcn Hc{.:ibanlıl:ui:ı bizıin konuşma~ 
m1z, ).,ivemiz hemen hemen .1)1111. 

M.Y: Evet aynı köktcniz. 

Dr.Mikaili: Peki on/:ırd:ı Miffi'lerdenmi? 
M.Y: Onlar da Milli'lerden. 

Dr.Mikaili: Dap Deri)(} denilen HecJÖanli 
k:ıdmlı;ıngi dcdemiz!eevliymı~~-bih)1or mu . .,·un? 

IVI.Y: Yaliahi onu bilcmiycccğim. Bu 
anlattığım çok eski bir hadise. 

Dr.l•Aikaili: Bkde esk1Gen Aşirel ol:mık 
Bolu~Aydos wrafl:ınn:ı y:ı)-'l:ıy:ı ÇJk{Jğmuz 

:mlali!JrdJ. Neden Fe JwsJ! olurdu d:ı buril~ 
d;m oldukça uz:~k olan Aydos Y:ıylahm:' 

M.Y: Şöyle. Bizimkiler ilk Urfadan 
geldiklerinde cv falan yok, köyün ilk evi 
benim İnin önündeki bugünkü saman
lık.İkinci evi ise dayın Nazmi'nin evi ve 
sizin evin bahçesindeki şimdiki tandır ve 
alıırın olduğu yerde, onun yanında üçüncü 
ev yapılmış. Orası da baban tarafından 
sonradan samanlık olarak kullanıldı. O 
samanlık olarak kullanıldığında bile 
görebiliyorduk, içi alçıyla sıvanmış güzel 
desenieric bezenmişti. Orası büyük Hacı 
Osman'ın eviydi. (İstanbul'da Medrese 
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eğitimi görüp tekrar köye dönen ve üst 
dudağı doğuştan yınık olduğu için Padişah 
tarafından Müczzinlik yaptığı camiden 
alınarak dudagı anıeliyatla düzeltilerek 
boğazda bir bağlıkla ödüllendirilen Büyük 
Hacı Osman). 

Dr.ıHikaili: Peki Af;ı/:ı AxL'. onl:ır hiç cı· 
y:.ıpnwdilar mi :J Vcy:ı on/:ınn ilk evleri 
Jı.angi/cri:' 

1\LY: Onların da ilk evleri Osman 
Kahraman'ın şimdiki evinin yanındaki 
eski cvlcrdi. Şimdi tamamen yıkık ola
bilir. Hcsi Qcrchcci'nin evinin olduğu 
yerde de :'\ğanın, Hacı Mehmet diye bir 
oğlu vardı, onun evi vardı, ama ondan 
geriye kimse kalmadı. Biri de AlişCr'i 
Bchri'nin şimdiki evi, esas evleri 
Hacıbey'in şimdiki evlerinin olduğu yer. 
Ondan sonra Mulılisiıı (Kadir Beylıan) 
evleri ve şimdiki köy odasının yerindeki 
cvh::r. Ilgaz'a gitme işi bu cvlcr yapılma
dan önce. Önceleri bizim Çifteağı I, Çadır
tepe ve DÜÇ' nin toprakları içerisinde 
kalan yerlerde konlarda yaşarlarınış. 
Oralardan her bahar sürüleriyle Ilgaz'a 
kadar gider, oradan kuzu ve erkek ko
yunlarını İstanbul' a götürür satar ve Son-
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Gorn~~ kcı'n ~~n Hcdbr:ırm)':l li 1\Iik:ıil:ı 
balıarda yine köye geri döner ve kışı 
mağaralarda gcçirirlenııiş. Bizim köy o 
zamanlardayın İzzet'in, İzzct Yüce'ye 
sattığı eski evlerinin olduğu yere kadar 
sazlık ve batakl ıkmış. 

Dr.Afikaili: Çmıkuı'mn merkezine b.-ıjJII 
20-25 Kiirl köyü olduğu söylcm)1or .Ac:ıb:ı 
onhır da bizimkilelin bu göç/etinden orad;ı 
:ırwkal:ınl:ır nu? Bu konud:ı birş~.-')' bili)~or 
111IISU/1? 

1\:l.Y: Hayır! Onlmın Canbcg aşiretindcn 
olma ihtimali var, Mikaili değil onlar. 

Dr.,Hikaili: Bizim köyün y:ıkl:ıştk kunJ!uş 
lari/ı i ne oluyor o z:ım:m? 

M. Y: Onu şöyle hcsaplayabiliriz. 
Bizinıkiler köye ilk ycriqtikkrinde oku
lun olduğu yere bir çcşme yapıyorlar. 
Oranın üzerinde bir taş vardı. senin 
Mehmet anıcanın evinde olması lazım. O 
Çeşmeyc sizin dedcniz Büyük Hacı 
Osman'ın oğlu Ahmet atını sulanıaya 
götürüyor. At suyunu içtikten sonra birde 
gen'Te var (Kıldan yapılmış atı tımar 

etmeye yarayan eldiven biçiminde bir tür 
kaşağı), Ahmet gcw.rrsini yıkayıp çcşnıenin 
taşına vuruyor. Atın dizginleri deAhınctİn 
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kuşağının arasındaymış. At gcwrcnin 
çıkardığı sesten ürkerek kaçmaya ve 
Alımet'i de yerde sürdürmeye başlıyor. 
Bütün köy uğraşıyor ama atı zaptctmck 
mümkün olmuyor. Ahmet bu esnada 
öli.iyor. Bize Yeğen olan Mala Husi 
Xane'lerdcn Deli Yeho denen biri en 
nihayetinde atın önüne atlayarak kılıcıyla 
atın ipini kesiyor ve Ahmet'in ölüsünü 
öylelikk kurtan yar. İşte Hacı Osman de
deniz o tarihte bu olayın anısına bir yazı 
yazıyor. O taş da cami, aıncam Hacı Yusuf 
tarafından yeniden yapıldığında caminin 
yapısına konuyor. Sonradan o camide 
yıkılınca o taşın rahmetli Mehmet arncan 
tarafındansaklandığını biliyonım. Oradaki 
tarihten de yola çıkarak köyün aşağı yukarı 
kunıluş zamanı tesbit edilebilir. 

Dr.ııtikaili: Birde köy mez.1rlığmd:ı çok 
biiyük mez:ır t:~şliın mr. Onhır kjnılerc .-ıit? 

M.Y: O mezarlarda Hacı Osman, Hacı 
Mehmet ve Yusuf'un mezarları var. 
Bahsettiğim Ahmet'in de orada mezarı 
var. Bunlar sandukalı mezarlar, eğer 
gözlerim görebilse hangi mezarın kime 
ait olduğunu sana okuyabilirdim. Eski 
yazıyla yazılıdır! ar. B. Hacı Osman Aturis 
adlı arap bir kadınla evlenmiş onun da 
mezarı orada. 

Dr.A1ikaili :0 nereden bulmuş mıu? 
M.Y:Hacdan getirmiş. O zaman 

develcrle Bursa'dan Pirinç v.s. getiri
Jirnıiş o kervanlarla. Karısı Aturis içinde 
bir taş getinın iş. Hacı Osman Aturis'tcn 
önce ölüncc, o taş Aturis'in mezarına 
konmuyor. Bu taş senclcrce bizim camide 
durdu. Ye aıncam Hacı Yusuf Attıı-is'in 
adının yerine annesinin adı Fatma'yı 
tekrar taşa kazdıı·arak onun mezarına 
dikti. O taşta silinip yazıldığı belliydi, 
ama taşa şimdi ne olduğunu tam 
bilmiyoruz. 

Fa ta Mehi Yiwiş: Metin 'i Api Melı 
dİ wC kevirck )i Jj nwle me ye. 

M.Y: Belki de odur. 

Dr.A1ikaili: Peki dıy1 bu Yenimc/mıct/i 
(Rut:ı) flıl;mda biz lı.1ikail!}iz d1~vorl:n; :.ım:ı 
Rut:ı, Rut;m diye <IŞ'irct!cr olduğunu d:ı 
bilı)'OIVZ. Bu konu da biıŞLJ' hi!J~vor mu .... 'l/11? 

M.Y: Bunlar toplanı yedi köy. Ruta 
Jorin, Ruta Newale, Bazika, Gerıııik, 
Tabura, Koçka ve bizim köy Mikaila 
olmak üzere hepsine beraber Mikaili 
diyorlar. Bu da beraber geldikleri için olsa 
gerek_ 

Dr.Mikaili: Bu bilgileri -~·en kimden 
öğrendin day ı? 

M.Y: Anıcam Hacı Yusuf'la babamdan. 
Sana daha önce bahsettiğim İbrahim' ı 
Milli'lerden Aptulkadir bey ben 
İstanbul'da öğrenciyken babamı defalarca 
Urfa'ya davet eıti. Gel sana bir Urfa atı 

vereyim diye ama babanı gitmedi. 
Aptulkadir beyleri n beylikleri devanı cııi, 
onların kendilerine mahsus orduları 
varmış. Atatürk bunu çok defalar davet 
etti, işte gel seni milletvekili yapayım 
diye, öldürtecekti onu. O güvenip 
gelmedi. Suriye'de de arazileri vardı 
Suriye'ye kaçtı gitti ve ararnızdaki ilişki 
de böylelikle koptu. 

Dr. Mikaili: Bu şu ;m/;una gc/ı)·or 

Bizimkilen/ı iJJ~'>*i'ii o z:ım;m;ı kad:ırdcv:ım c w: 
M.Y: Tabii 1• Onlar bu akraba lı ğı devanı 

ettirmek istediler ama bizinıkiler korkak 
kaldılar ve devanı ettircınediler. 

Efde Yiwişi Osikc: Şimdi ora~ı 

Kürdistan. Onların nıenılekcti. Oradaki 
kürtlerle buradakiler farklı. Onlar orada 
herşeye hakim devletten korknıuvorlar. 
Biz İç Anadolu'dayız. Bizimkilc;. daha 
1950'yc kadar köyden dışarı çıkmı
yorlardı. 

Dr. Mikaili: /J;ıyı hana verdiğin bu 
değerli, wıilıi bilgilerde}!] dohıyJ teşekkür 
ederim. Böylelikle geçmı~·alnizdcn ÖJJc.'mli 
bir bölüm dalw k;ıybu/nwkt:m kurtulmuş 
oluyor. 

01.01.1999 POLATLI- ANKARA 
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QUNCIKE ZAROKAN 

Mlre Derewan-2-
Amadckar: C\imoyc llcr~id 

Hcse Ten ik ji hela xalane min e G 
ye he fe G heflan c. Hese Tenik meriki 
pir can tcnik buye. Hurmeta wi ji her 
ton u cure jiyan u jindaran ra hewGye. 
Wi nediweriye ku pe le ınirGke ne, 
gune xwc pe dihatiyc. 

Digotin, wexte ku Hes di deren ku 
ınirG yan kurınGkez li hene derbas 
dibGye, hcma rudiniştiye G bi çarpe 
diçGye, sewa ku cw pe le mirGye ne 
ne. Li gora rivayetekc, Hese Tenik pir 
giran diıneşyaye G destgiran bGye. 
Milet xermancn xwe Peyize radiki
rine, IC ye HesC diınane zivistanC. 

Ne tcne Hes, malbala wi gi mina 
wl giran bCıne. YanC jiyana wan li gora 
qeyda girani G sisliye diıneşiyaye. 

Hese Tenik cotkari dikiriye. Roje
kC. Hese xwe çoşe erebC kiriye ı1 gaye 
xwc jl di pC erebC girCdaye. 

Xelke je pirsiye: 
-Malava, va çi hal e? 
Hese levegerandiye gotiye; 
-Çi bGye, ga sibe heta cvarc di cot 

da pulix dikşinc u westiya ye. Niha, 
nova kişandine hatiye min. 

Li ser Hesc pir serhevde hene. Xer 

TIŞTONEK 
Amadek ar: Curuki G Mika111 

Soro quwet o, rC)O bCbcxto 

Şii ser ket o, zuha dcrket o 
(Nanc Hişkeva) 

2 
Şironck li daronck, daronck li guh belloq, 
Guh bellog bi re ket, tep tcpok bi dil ket. 
Çizo, wizo bi xwc bi dare ket 

(Tiri, Kuz, Mcri, Moz) 
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G gune li stGye wan be, digotin Hese 
Tenik rojke li terle cot diajotiye. 
Devdeve evare ku vegere ınal, pulixe 
darini li terle kiriye herde, tenek xuli 
bi ser kiriye, sewa ku diz nebinin. Di 
girara şGne ku pulix kiriye herde ra, 
li ezmen parçek ewri reş hewGye, 
Hese sere xwe berjor heynaye, di ber 
xwe da gotiye; 

-EzC siweda xwe Ii vi ewri reş big
rim werim, pulixe min li bin vi ewıi ye. 

De tu were, we şeve bahozek 
rabGye. Te gotin ku, wi tu şewqe bi 
sere meran va G tu kofi ji bi sere jinan 
va nehiştiye. Lewma ji we sale ra 
gotine, sala serqotan. 

Bahoz pGlixe Hese ye darini G 
sivik ji daye ber xwe biriye, kes 
nizane biriye ku dere. 

Dora dine roje, Hese Tenik çGye 
ser terle G çi mezke, ne ewr ne ji pG !ix 
li şuna xwe ye. 

Hese geh li jor geh li jer ınezkiriye 
G bi xwe bi xwe ra gotiye. 

Malşewitiyo, tu çi dizi nov bGyi, 
de te pG!ix dizi, ne te va ewra çing 
dizi! 

3 
Hilindtir, bilindtir, 
law ji bave bilindtir. 

4 
Tiştiki mini heye, 
tcre terc li du xwe nanire 

5 

(Dil il Bacc) 

(Re) 

Pcş çav il deva, du qul pe va. 
(Poz) 
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Bl HELBESTVAN 0 HOZAN 

TEMELLI RA HEVPEYVTN 

M. Bayrak 

Bfnıebıln: Bo xıvendew,1nen 

BfmeMn 'e .. bj kmayi (M quli) le 
serencenw jiyana x ıve lıeykatke? 

Temelli: Di sala I 948 li gundekl 
Sarize, li Daliqewaxe, ji dayika xwe 
buylme weke hemu gundl u miroven 
welatl xwe ez jl di bin gelek mercen 
giran da mezin bCım. 

Bfrnebıln: Bj gelemperj bo muziq 
ıJ !ıelbes/Em ıJ bj IEJybelf jf le kin ye des/ 
bj şuxu!EJ !ıelbes/a Kurdi (Kurmanci) 
ıJ muzfq,? Kurdi kjr? 

Temelli:Dema ku ez ji da yika xwe 
(Alika xwe) bum, denge Baplr Bav u 
Ape min ketin guhen min.Dema 
yanzdeh duanzdeh sallya xwe min 
dest bi helbest ü muzlqe kir. 

Li s ala I 966 ii 67 da jl min hi n ek 
helbest bi Kurmanci nivlsand u sitira, 
li salen 1967 ii 68 min hinek pirtuken 
Kurdl jl ji Stanbo!e bir gundcn der u 
dore xwe. 

Bfnıebıln: Hela nulıa çend qese/e 
te Jıatin weşandin O ji v;ına ku jan bi 
Kurdf ne? 

Temelli: Heta nuha min se qeset 
weşandin, e yckemln bi Tirkl ye, teda 
du strancn Kurdl hene. E dudemln 
tenıaıııl bi Kurmanclye, e sisemin ji 
bi Tiı·klye. 

Bfnıebıln: Qesli ku em djzanin, 
Hoz:we Şenf yi ku jj Tükiye il cam 
sjjie ku Jj Ewrope il bj l:ıybeli jj Jj 

Alm:wye bj Kurdi s/rayf li kj/;ım golf 
tu ye. Ji ıve roje lıetiJ ve roje bo şuxuhı 
muziqa Kurdi /u djkmi bcrlıemberj
yeke Mki? 

Temelli: Bi rast! nizanim ez 
Hazene şen! yi ku cara sifte li Ewrupe 
G Almanya strayime an na, ıe ezi 
tişteki baş dizaniın. Penc caran li diji 
min, çep (du caran Partlzan, yek car 
Peda, du car ji çepelen Tirk). ii 
rasistCn Tirkan suiqest dagirtin, ji ve 
ezi dizanim ku ez e yekemin im. Ji 
s ala I 974 h eta I 980 re w ş pirr dijwar 
bii, le her çi ku Kurd vegerln deriina 
x w e çep a Tir k ü nljatkujen-Çepelen 
Tirk bi şuva kişin. HıJne bersivC bi 
kutayl dixwazin, ez jl bl kutayl-çutl 
bersiv bidim. 

Muzlqa ku ez dikim bi xwe a 
Hazantlye, di ve muzlke da, felsefe u 
tekoşer e heye, bi taybeli em Hezanen 
Kurd bang li derlin lı dengan 
nasekinim, Daxwaziya min di taınblır 
U denge min U gotinCn min da di 
gehşin Mirovan. 

LC ku em bi gelemperl fikirln, ji 
sal en hefte heta ve denıa (ı 998), di 
Muzlbı Kurdl da a ku li Ewrupc te 
strayin da, gelek merhalc Cı pCşva 

çlıyln çelıun, u nıinıkun e ku ez bem 
di Muzlka Kureli ya van salen dawl 
da şoreşek mezin bCı, Cı serefraziyck 
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pirr bi qimet hat bi dcst xistin. 
Bi kutayi-quti ji Şivcn bigirin heta 

Nlzamctln Ariç lı heva!Cn din gelek 
pc~va çCııı. hem di ali Muzike da Cı 

hem ji di ali teknik Cı muzike da. 
Cirki ku MED TV ava bCıyi di nav 

KomCn muzlkC da ji gclek serkeftin 
C xGya xwcyl dikin, Koma 
Bcrxwedan ji van yek nimune ye. 

Ji Nascr Rezzazl bigirin heta 
Nuzan ı.1 hcva!Cn din Cn hCja ı:z i 
gclck pCşva çôyinan diblnim, kcrnanC 
Dilşad wck orkcstrayckc, j1 aliycki va 

Prf. Qadir Dilaıı di muzika ku aniyc 
ıncydanC da, cihan ü x w eza kiriye 

derguşa muzlka Kurdl. 
Denıa ku em li denge Muzlka 

Rizgar Xoşna\v elisekinin cmC 
dibihzin ku xabCır Cı xaka Kurdistane 

dihcrike Cı dikclc. 
Dlsa di van sC çar sa!Cn dawl da 

Aqadcmiya Muzika Kurdi, gclek 

qinıet anin mcydanC. lC a esasi cirki 

ku MED TV ava bCı Cı dest bi we~aııc 
kir vir da, di ııav kes Cı komaııda 
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Bir arzum uar !ıcrkcs için yaşcm15al 

Sınırları istemiyanı lwrdcşim 

Çi:;:gj çizgi Dünya bu rıc biçim !ıal 

Sırurları istcmiyom lwrdcşim 

Hudutçuluh bence duygusu::luhtıır 

Geleceğe lwrşi lıaygısızlılıtır 

Diinynmı:ı bölmeh sc;ygısızlıldır 
Sınırlerı istenıiyom /audeşim 

bczek heyc. 
Komeıı Rojhilata Kurdistane me 

efsCın dikiıı. Bi quti, di va salcıı davi 
da, kes Cı komen Muzika Kurdi pirr 
qimcteıı baş çckiriıı. Le bi taybeli 
bem, cv lıabeteki pirr kur Cı fcrc ye, 
bcrsiva ku hQıı dixwazin qut c, loma 
min ji haqcst qut bersiv da. 

Bime/nln: Qesli ku em diz;min, 
!ıcw iro bi TİI*i du bi Kurdi yek 
piruJkc!n Ic yen !ıe!besla halin 
weşandin. Bi kulayİ li bo pir1Uk:ı le 
yü dawi. bo Namirim lu dikm"i 
ngnln~v:w bidi:? 

Temelli: Namirim, destcyek 

hclbesten min en bist Cı pcnc salan c 
Cı di Komara 75 saliya Dugela (Kom

ara) Tirk e zordcst da, pinuka helbesta 

Kurdiya yckcınin a Hozcınen Şeniyen 
Tirkiyc Cı Kurdistana Bakur c. Mafe 

nirxandin U rexne jl a xwendevanan 
e. 
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70 yıl önce Seyyah Kandemir'in gözlemiyle 

Haymana ve Bala Kürtleri 
İç Anadolu Kürt toplumunun geçmişine ve kültürüne ilişkin bilgi edinıneye kaynak 

olabilecek her türiii yazılı ve sözlü malzemenin dcrlcnip yaymlannıası Birncbün'un 
hcdclkrindcn biridir. 

Bir ara, bundan 7~8 yıl önce, bu konuda kaynak toplamak için çabalarını olmuştu. Bu 
çerçevede o zaman Ankara'da yaşayan Nurşen dosnan bazı kitaplar istemişti ın. Sağolsun, 
o da adı geçen kitaplar piyasada artık bulunmadığı halde. gidip kiitiiphancdc bulmuş, 
fotokopi yapıp bana göndcrmişti. 

İşte şimdi bu kitaplardan birinden bir böliinıü aşağıda sizlere sun~ıc~ığım. Kitabın 
yazan Seyyah Kandemir. O, bundan yaklaşık 70 yıl önce kaleme aldığ.ı "Ankara Vilayeti .. 
adlı kitabında, bu yöre Kürtlerine ilişkin bir bölüm ayırım ş. Bu böliimü sizlere sunuyorum. 

Haymana kazası 
Haymana kazasının bir nahiycsi, l 50 

köyü vardır. Varidatı 150 bin liradır. Bu 
varidatın üçte ikisi sayım vergisinden 
gelir. Bu lıavali davar yctiştirnıcğc son 
dereec müsaittir. Kaza dahilinde 80 bin 
koyun, 50 bin tiftik keçi vardır. Cinsleri 
oldukça bozulmuş olan hayvanlar fcnnl 
usullcrlc bakılnıağa ve ıslah cdilnıeğe son 
dcreec muhtaçtır. 

Hükümetin bunu düşündüğü nıuhak
kaktır. Eğer bu ırıesclc hallolunursa uzun 
senelerden beri muhtelif vcsilclcrlc 
miktarı azalan ve cinsleri bozulan 
kiyınctli hayvanlar yine eski şöhretini 
bulacaktır. Bu havali bilhassa beygir 
yctiştirmcğe son dcreec müsait bulunuyor. 

Haymana İstanbul'un et pazarıdır. Her 
sene merkezi vilayetten gelen sürüler 
buradan geçer, mcralanır, kasaplık için 
İstanbul' a gider. 

Haymana'da kılkeçi hemen yoktur. 
ıvıevcut tiftik sürüleri saf ve temizdir. Pek 
nadiren karı~ık olanlar bulunur. Malıköy 
civarında Türk oğlu Ali ağanın çiftliği 
bir h ara halindedir. Lakin as ri düşüncelcr
den ve tedbirlerden mahrumdur. 

Ayaş ve Beypazarı'ndan sonra en 
güzel ve saf tiftiğe buralarda rastgcldim. 
İpek gibi yumuşak, gümüş gibi parlak, 

Nu/1 !lLcsı 

uzun ltiylü tiftiklcri vardır. 
Haymana'nın da tiftikleri muhtelif 

dcreec ve evsafladırlar. En birinci tiftik 
mıntıkası Polatlı, Malıköy civari, İnli 
Katranci, Şeylıa!ıınctli, Yapıcı. Timur 
köy salıalarıdır. 

Kazanın muhtelif mahallerinde sı tma 
ve frcngi hastalıkları bulunur. Y~nicik 
Nalliyesine nıcrbut sekiz kadar küy sı tma 
yüzünden hemen harap olmuştur. 

Fircnginin tedavisinde çekilen nıüşkülat 
çoktur. Çünkü halk her türlü tedbirlere 
rağmen hastalığını ya saklıyor yahut 
tedavisinde lfı.kayitlik gösteriyor. 

Haymana'da 5 sınıflı bir ilk nıektep 
ve IS köyde de üç sınıılı mcktcpler var. 
Epeyce para sarfilc kasabada yapılmağa 
başlanan ilk nıcktep binası parasızlık 
yüzünelen ikmal olunamanııştı. 

Kürtler 
Kaza dahilinde Kürtler kalabalıktır. 

Nüfusun hemen hı.::mcn yarısını bunlar 
teşkil ederler. Kürtler en ziyade Bala, 
Haymana, Cihanbeyli ınıntıkasındaki 
köylerde yaşarlar. Bunlar gerçi a~iret 
hayatını tcrkctnıiş, köylerde yaşamağa 
başlamiş iseler de senenin hemen hemen 
yarısını yaylalarda gcçirirlcr. Davarcılığı 
çiftçilikten üstün tutarlar. Bunlar bu 
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havaliye I 263 tarihlerinde yerlcşmişlerdir. 
Mensup olduklarİ aşiret ve boyların 
isimleri şunlardır: 

Şeyh Bızınlı, Mikailli, Rişvanli, 
Seyt:uıli, Koybanli, Tcrkfınli, Cilıanbeyli, 
Atınan lı 

Bunların her birerlerine ait boylar 
vardır: 

Rışvanlı boyları: Mısırlı, Karanlı, 

Çelikilnlı, Halikiinlı.._ 

Şeyh Bızınlı boyları: Horasanlı, 

Havadanlı, Hcrfodanlı, Jirdikiinlı, 

Leranlı. 

Cihanbeyli boyları: Dervişanlı, 
Gürckli, Tozonanlı. 

Atmanlı boyları: Gizranlı, Jelikanlı, 

Davudanlı. 

Ankara Yilayetinde bulunan Kürtler, 
esas itibar ilc Diyarbekir havalİsindeki 
aşirctlerc nıcnsupturlar. Rişvanlı aşircti 

Halep tarafından gelınedir. Bunların 
Türkmen oldukları da iddia edilmektedir. 
Diyarbekir havallsinde bir de Rişvani 
aşircti varsa da her ikisinin aynı aşiret 
olması muhtemeldir. 

Mikiiiili veya Mihailli aşircti mühim 
ve eski bir aşiret olan Scpkfı.n aşiretine 
mcnsuptur. Bunlar beş boydur. Şimdi 
Bayazıt taraflannda yaşamaktadırlar. 

Cilıaııbeyli aşircti hakkında Dr. Friç 
''Kürtler" nanıındaki kitabında "bunlar 
iran'da dağınık yaşarlar ve onbin kadar 
nüfusları vardır" diyor. 

Terkanlı, Tokclli, Emirler isimlerine 
Şerefname'de ve Dr. Friç'in kitabında da 
rastgclemcdim. Yerli Kürtler de bunlara 
dair mallımat veremediler. Şeyh Bızın 
yahut Şeyh Hüseyin aşiretini Şerefname 
de zikrediyor. 

Kürtlerin Alevi olan kısımları Çekirge 
ve Kutluhan köyleri civarİnda sakindirler. 

Bu Kürtler hükümete sadık ve muti, 
çalışkan insanlardır. Kadınlarının 

kıyafetleri Tiirknıcnler gibidir. Fazla 
tezyinata merak ederler. Erkekleri 
Türkçcyi düzgün görüşürlcrsc de kadınlan 
hemen hiç Tiirkçe bilmiyor. Binaenaleylı 
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TÜRKIYE SEYAHAT:'iAMESI 
N ••. ı ..w.;;;..;.~~. 

ANKARA VİLAY:E1i 

r.-..:t .. " 
SEYYAH ·ı.:ANDf.MlR 

Sey_y:ı/ı K:mdemir'in J932'de ç1kan 
'Ank.1r.1 Vi!.?yeti' <ıd/ı eserinin kapağı 

buralarda nıaarifi süratle tamim etmek 
lüzumu aşikardır. 

Rişvanlı aşiretinin kilimieri meşhur
dur. Nebati boyalarla husus! şekilde 
renkler ve çiçcklcrle çok ncfis ve sağlam 
kilimler yapıyorlar. 

Haymana'dan Karagedik yayiasma 
I 2 Temmuz 1930 ... Tanı sıcak 

günler .. iki gündür araba bulamamıştı m. 
Kürt Süleyman beni götürebilcccğini 
söyledi. 

Arahacı ilc arasıra konuşuyorum, her 
Hlkırdı, sapana, dcmirc, azaba, ıstıraba 
temas ediyor. Hangi bahsi açsam mutlaka 
içinden bir dert dökülüyor. Bizim gibi, 
şehirli, münevvcr, rahatı seven insanlar 
için daimi bir hayret ve ye is nıenıbet olan 
sözler ve işler... 

Kuraklık, borç, parasızlık, ikiimin 
nankör tccellilcri ... insan kol unun, insan 
kudretinin bu azmiileri Demoklesin kılıcı 
gibi, beyinlerinin üstünde sallanıyor. 
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Maamafi bu sene ekinler çok eyi ... 

Herkes hamdediyor, her köylü memnun, 

mesut. Hiç olmazsa karnıın doyacak, aç 

kalmıyacağım" diyor. 
Çukur bir yere geldik burada tarlalar 

henüz biçilmemişti. Bir aralık mala 

verdik. Süleymanla konuşuyoruz: 
- Okuyup yazman var mı Süleyman? 

- Ne yapacağım okuma yı ben beyim. 

- Ne mi yapacaksın? Hükümetini, 

toprağını, işini gücünü öğrenmek ve eyi 

yaşamak için lftzım .. 
-E ... h,Jazım ama, bey im, öğretınediler 

ki ... Bizde okumak ayıp değildir ama yine 

insanla alay ederler. 
- Neden yahu? 
-Bak, derler, Süleyman memur olacak, 

köyden kaçacak. yahut dinini değiştire

cek. 
- Sen müslüman mısın? 
- Elhamdülilliih. 
- Peki imanın şartı kaçtır? 
Uzun bir düşünce ... 
Yaliahi beyim okumuş değilim bil

mem. 
- Peki senin yaşadığın bu toprağa ne 

derler? 
- Hükumet derler. 
- Hükumet ne yapar? 
- Vergi toplar, askere alır, ne bileyiın 

daha bir çok şeyler ... 

Bozkır ortasında 

Güneş doğmuştu. Biz hüHi araba 

içinde uykusuzluktan bitki n, sarsıla sars

lla şarka doğru gidiyorduk. Geçtiğimiz 
arazide ne bir köy, ne bir sürü ne de süıiil

müş bir toprak vardı. Tam bir bozkır.. 

Arabacı uzaklarda, çıplak bir tepenin 

kuytusuna sinmiş köyünü gösterdi: 

- Nalı... İşte bizim köy, Karagedik. 

Fakat şimdi köyde kimseler yoktur. 

Herkes yayladadır. 
Biraz daha ilerleyince uzaktan siyah 

çadırlar göründü .. 
Biraz daha ilerleyince uzaktan siyah 

çadırlar göründü .. Muntazam bir dizi 
halinde, adeta manga kolunda bir böliik 

gibi, çadırlar hafif meyilli bir tepenin 

çorak sağrısı üzerine kurulmuştu. Güneşin 
ilk ziyalan altında çadırların uzaktan 
görünüşü insana iptidai devirleri hatırlatan 
tuhafbir zevk veriyordu. Daha uzaklarda 

vadiler, sisler içinde uyuyor, geniş tcpelcr, 
çorak sırtlar ve her şey tabiatın czcli 

sükunctı altında, kıyamet gününü bckli
yen bir mezarlık halinde yatıyordu. Her

şey iptidailiğini muhafaza ctıni~. hatta 

iptidailikten de geri kalmıştı. Tabiat bu 

havaliye herşeyi esirgcmi~ sanki .. Bura

larda su, ot, ağaç, bulmak pek nıüşküldür. 

Coğrafya kitaplarımızda Haymana Ovası 

denilen yer lıakikatcn düz bir saha 

değildir. Bu ova dalgalıdır, tcpclcrlc, 
vadilerle, hatta bazı yerlerde uçurumlarla 

doludur. Ancak çoraktır. İstcplcre malısus 
cvsaftadır. Deniz seviyesinden irtifai 800 

ilc I 000 metre arasında tch<tlüfcdcn gen i~ 

bir yayladır. Bu yayla göçebelerin işine 

yarar. Buralarda güzel atlar, koyun ve keçi 

yetişiyor. Serbest, kayıtsız ve içtimal ha
yatın zihni, nılm, vücudu bozan meşgale

lerinden uzak bir ömrlin her türlü basit 

ve iptidai yaşayış tarzını muhafaza ve 

hatta nıüdafaa eden göçebeler zamanın bir 

takım zamretleri karşısında bir köy teşkil 

edebilmişlerdir. Fakat işte yaz gelince 

derhal köy terk olumır ve tarihi "Kam

ping" hayatı başlar. 

Kara çadırlar 
Siyah çadırların arasına girdik. 

Kuzular, tavuklar ve çocuklar. .. Sonra 

köpekler ... Herkes bize bakıyordu. Sülü

nün (Kürtler Süleymani Sülü diye 

çağırırlar) arabasındaki adam kimdi 

acaba? Her çadırın önünde ve içinde bir 

kaynaşma vardı. 

Çadırlar bizim bildiğimiz mahnıti 

şekilde değildir. Hemen on metre geniş

liğinde ve onbeş-yirmi metre uzunluğun

dadır. Orta yere birbirinden beş-altı metre 

mesafede iki kalın direk dikilmiş ve 

yaniara gelen kısımların irtifai biraz daha 

küçük olmak üzere çadıra adeta bir çatı 

şekli verilmiştir. Uçlarından yere tespit 
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edilen bu kocaman çadırlar Jıarcmlikli 
scl;1nılıklı birer evdir. Harem tarafı veya 
ımıtrak kamışlarla örtülmüş bölme veya 
duvar ilc ayrılır. 

Siillinün çadırı önünde durduk. Der
hal minderlcr, yastıklar getirdiler. 
Erkekler ctrafıınızı aldı. Kahve ve sigara 
ikraın ettiler. Yorgun ve sersem bir halde 
suallcrc cevap vermek ve sual sormak pek 
fena bir üzüntü oluyordu. Oturduğumuz 
yerden bütün çadırlar görünüyor ve 
çadırın önünde gürdüğüm tulumdan 
yayıklar dikkatimi çekiyordu. Bu yayıklar 
adam boyunca yükseklikte sehpalara 
asılmış tuluınlardır. Bu tulumların içi süt 
dolu. ttıluınu ileri geri nıuntazam hareket
krlc sallıyorlar ve içerideki süt tuhaf bir 
gürültü ilc çalkalanıyor, dövüliiyor. 
Hemen her çadırın ününde böyle bir idam 
sciıpası var. 

Genç kızlar bu işle uğraşırken ihtiyar 
kadınlar kilimieri silkiyor, sigara içiyor, 
bazısı torununun başını tarıyor.. Etrafıını 
alan çocuklar Türkçe bilmiyorlardı. Ka
dııılarda öyle. Erkeklerle Türkçe konu
şurken dikkat ediyorum, sanki bunlarda 
da Jisanı henüz öğrenmiş gibidirler. 

-Niçin böyle çadıriara çıkıyorsunuz? 
-Efendi köyde su yok, hepİnıize 

yclişnıiyor. Sonra, davar yayılmak ister. 
Bizim köy üç parti olur, hepimiz bir yana 
gideriz. Kı~ başına kadar böyle göçebe 
oluruz. 

-Bir ihtiyar, ihtimal başka bir mü kUle
mc esnasında da aynı sorguya maruz 
kalmış olacak ki: 

-Doğru efendi, biz çadırdan hoşlanı
rız, köy bizi s ıkar. Biz rcnçbcr olarnıyo
nız, dedi. 

Bunlar Rişvanlı a~iretine nıcnsuptur
lar. Kendilerince bu aşiret diğerlerinden 
daha asildir. Kadınları kuvvetli, güzel, 
uzun boylu ve çalışkandırlar. Kıyafetlcrı 
Türknıeıılcre benziyor. Başlarında 

oldukça yüksek ve hurma bumıa çevre, 
bunun ii.;;tünde küçük fesvar.Aii'nin orta
sında bazan bir iki tane bazan bir dizi 
halinde penezlcr takılıdır. Bol paçalı ve 
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kuyruklu donun üstündenüçetekli en tari 
sarkar. Bel, şal veya bez kuşaklarla sarılı
dtr. Yüzlerinde nokta veya yıldız şeklinde 
döğmeler, kulaklarında gümüş halkalar
dan küpeler, bazılarının ayaklarında hal
hallar bulunuyor. Hepsinin ayakları çıp
lak gezcrler. Böyle gezınek daha makbul
muş. Kundura kasaba ya giderken giyilir

mh. 
Bol tereyağının içine sekiz tane yu

murta kırmışlar, bir bakraç süt, bir koca 
bakraç yoğurt, biraz da bal.. Yere kurulan 
sofranın kenarına dizildik. Tıkabasa bir 
yemek yedik. Onlar bana ikram olsun diye 
boyuna "daha getirelinf' diyorlardİ. Hepsi 
de sıhhatli, neşeliydi. Medeniyet dünya
sından uzak, kendi tabii ve basit yaşayış
ları içinde hayatlarından memnun bu 
insanlar bana hiç tc acınacak bir halde 
olmadıklarını ispat etmek istiyorlarmış 
gibi en nefis, ipekli yataklannı, kuştüyü 
yastıklarını ve en makbul kilimlerini 
takdim etmişler, ala buğday unundan 
yapılma yufka ekmekle temiz, kalorisi 
fazla yemekler sunmuşlardı. 

-Efendi, hükUmetten çok memnun uz. 
Şimdi yaşayışımız çok iyi. Allalı bereket 
ihsan ederse ektiğmiz topraktan da 
hoşnuduz. Yalnız şu sayım vergisi bize 
çok gibi geliyor ... 

Mcvzu bu vadidc biraz devanı etti. 
Aşiretin veya yaylaya çıkmış köylünün 
en biiyük derdini vergi teşkil ediyordu. 
Halbuki, vergiden şikayetleri son zaman
lardaki kuraklığın verdiği sıkıntı netice
sinde darda kalmış olmalarıdır. 

Karagedik köyü 
Ögle sıcağı epeyce basmıştı. Araba ilc 

Karagedik köyüne geldik. Toprağın rengi 
ile renklenmiş, taş ve topraktan evler. Köy 
altmış hane kadar var. Mektcbi de güzel. 
Fakat köyün içinde bekçiden başka 
kimseyi bulamadık. Bekçi: 

-Mustafa beyin değirmenine kadar gi
delim, orada su, yemek, herşey var, dedi. 

Köyün on dakika ilerisinde bir matör 
scsi geliyordu. Burası, etrafı oldukça çok 
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yemiş ağaçları ilc çevrili, küçük bir dcğir
mcndi. 

Haymana 'da görüştüğümüz Mustafa 

B. bizi karşıladı. Dcrhal gölgeliğe yatak
lar, kilimler serildi. İki taşlı değirmenin 
gürültüsü bu engin çöller içinde vahşi 

bir tesir yapıyordu. Mustafa B. Kürt bcy
lerinden, çok kibar, oldukça mallımatlı 
zeki ve çalışkan bir zat. :rvluhitin ihtiyacını 
nazari dikkate alarak l)lıraya motörlü 
değinneni kurmuş, herkesten dua alıyor. 
Değirmenin olduğu yerde bir de su var. 
Bu civarı medeni yaşayışa sokmağa 
çalışan babacan adamı kalben takdir 
etmemek mümkün değildi. 

Balfr'ya doğru 
Gene araba ilc Karagedik köyünden 

ayrıldım. Bu sefer bir başka kampa 
geldik. Burada da aynı siyah çadırlar, 
Türkçe bilmeyen kadınlar, dclikanlılar.. 
Tarlalar henüz biçilecek. Çadır altında 
daha ileri gitmek için bir vasıta bulmak 
üzere giden bckçiyi beklerken biraz 
dalmışım. Gözümü açtığım zaman 
etrafımda kimseyi görenıedim. Herkes 
kuyumın başında su çekmek le, koyunları 
sulamakla meşguldu. Güç hal le bir eşek 
bulduk. Burada öteki kamp gibi mi safi re 
hürmet etmiyorlar, daha doğrusu hiç 
Türkçe bilmiyorlardı. Eşyalarımı inatçı 
bir eşeğe yükletip hareket ettikten sonra 
anladım ki, bunlar beni tahsil memuru 
sanmışlar ve yanımdan sıvışmışlardı. 

İsminden de anlaşılıyor ki "Bala", 
yüksek bir yerdir. Ankara 'ya mesafesi 72 
Km'dir. Karta! Dağının üzerinde ve 1400 
m. irtifasındadır. Kasaba küçüktür, evlerin 
çoğu bir katlı, kerpiçten ve bahçe 
içerisindedir. Sekiz-on dükkfrndan ibaret 
bir çarşısı var. Burada ınüstcsna olarak 
pazar kurulmaz. Halk Fakirdir. 
Ekscriyeıle muhacirler, çerkesler var. 
Bunlar 1897 senesinde buraya gelmişler 
ve o vakit kasalıaya HAMiDiYE ismini 
vermişler. Şimdiki yerliler Çcrkez. Kürt, 
Kırıınlı ve yerli Türklerden mürekkcptir. 
Yüksek bir ınevkidc olduğundan hava 

gayet temiz. sulan lezzetli ve mikyasİ 

maları azdır. 

Kazanın 28 bin nüfusu, 79 köyü var. 
Karaalİ. Karakeçi li namında iki nahiyesi 
mevcuttur. Karaali 'nin merkezi kazaya 
mesafesi 35, Karakeçili'nin 45 kilometre
dir. 2586 dönüm ınerası. 190 dönüm 
çayın, 50 000 dönüm mcznı crazisi var
dır. Kazanın Kızılırmak sahillerine düşen 
köylerinde çok miktarda tatarcık denilen 
haşere vardır. Buralarda sıtnıa çok olur. 
Cunup tarafındaki Hac i bekir, Cami li, gibi 
köyler Iıavalisinde sular acıdır. 

kuyulardan çıkanrlar. 

Türkmenlerin olurdukları kiiyler: 
Jv-1ahmaatli. 
Yeniköy, 
Aşıkoğlu. 

Kırım ''e Romanya muhacirlerinc 
ait köyler: Ahi boz, Ho! os, Alımetçayırı. 

Kürt köyleri: 
Çclikli, 
Derekışla, 

Altıııçanak, 

Aydoğan, 

Bedestan. 
Sarıkaya. 

Bıyıkkcbir, 

Camisağır, 

Kürtlıüyük. 

Hacı bekir. 
Kamışlıbalfı, 

Vezir. 
Bektaşlı 

Akkoşan köyünde 70 nüfus Boşnak 
vardır. BaHi kazası dalıilindeki Kürtlere: 
Hicbanlı, Hatmanlı, Cizranlı namları 

verilir. Bunlarda Haymana'dakiler gibi 
aynı şekil ve evsaftadırlar. yalnız 

göçebelik ruhu henüz kaybolnıamıştır. 
Köyleri küçüktür ve toprak evierden 
nıürekkeptir. Yazın yayiaya çıkarlar, 
ziraatten ziyade çobanlıkla gcçinirler. 
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A A 

NAVEVINE 

Na ve xezale Evin e 
Agir bi dilxist dişewitlne 
Bera me yek 
Ji gunde hevudu ne 
Terziyan gunde me ye 
Sisikan bera me ye 
Bave we 
Ji durve Ape min e 
A ku h un bizanİn 
Ri nd dotmama min e 
Min ew li daweta 
Pismaıııe xwe di 
Çave min şewitl 
Deıııa ku Evine 
Govend girt 
W ek xezalek azad bu 
Hi ş li sere min çun 
Ku la dil ve bu 
Dile min i wek axa 
Çorak da ıııexik vekir 
Hi ş li sere min çun 
Çave nı in tene 
Li lingen min lmkiııı kir 
Min bi des te Evine girt 
Ket i m govende 
Navbareke desmala xwe da min 
Ez dur ve hatibum 
Pe gel ek şabum 
Birn akim, 
Wan desten gemı u nerm 
Dile min şewitl 
Cemidim G hellyam 
Li gunde xwe wek 
Mıriyekibiyam 

Demike be heş geriyam 
Nizaniııı kare min çi bu? 
Li bajaran 
Min jl birkiriye 
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Bedewiya wan gundan 
Hewa ya paqij u zelali ya avan 
Gundiyen me yen ru bi ken 
Me berdaye bi derden wan ve 
Bi xwe G xwe 
Em reviyan 
Hinek man 
Nereviyan G li ber xwe dan 
Li min bi xayintl meznekirin 
Minji Evine 
Bezkir 
Evindar bum 
Bruskek ket dile min 
Çaven xwe çikin 
Ar bi dile min ket 
Ezşewitlm 

Pore xwe ji direj bu 
Dibiriqi li na ve badibG 
Evin keçek 
Welatperez bG 
Carek din ez e heriııı gunde me 
Bibinim Evina xwe 
Ez evindar im, evlndari pilatonik 
I-levi tiji bu ye dile me 
Ez MEM im ez din im 
Eze Evina xwe bi bini m 
Ez evindar im 
Evindare Evina xwe 
Daye! Bavo' Bibıhlzin 
Dengen me. 
Evindar im Evindare 
Evina xwe ..... 
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Bizden Bir Ünlü 

Otı:ı An:uiolu Kürtlcn'nden obn ı'e Kulu ifçesimiı Zincirlikuyu (GORDOXLU)kô)'iindcdoğ:m Bil-!/ 

Erc;w bugün Türkl)'c 'de h:ılk müziğipiy:ısasmd:ı :ıdı gcç,~n s:ıyılı s.zn:uçJ!ardtw bin:r;i. Kcndideyiiniylc 

işliı mut/:ığmda o/:111 biri. Onun cscrlcniıi; GiilcrDummı, Hiily:ı Siicr. Hi/.1/ Özdemir. A1usa Eroğlu gibi 
s:ımırçıhır scslcndidyor. B;J;ı/ Erc:ın<ıync:ı birçok smı;uçıy;ı srüdyo b:ızmd:ı olsun, diğer komı/;ırd7 

olsuny:ırdiiJJCJ oluyor. Bil:ıl Erc:m TRT'nin ycrcls:umrphmndmı birisi. Bunun c!Jşmd;ı H:ıccuepc Üniı~ 

Af edi ko Sosyal' c b:Jğ/t k1/k oywı/,111 biriminin müzik şefi ve Ç:ınk:ıy:ı Belediyesinde b:ışdıınışm:w!Jk 

görevielini de siirdünlyor. Yön~mizdcn ol:m bu s;uı:HÇIIJJJZJ Btmcbıhı okuyucusu ik bu/uşrurm;ık için 

kendisiyle gödiştiik. Sap n Erc:m ':ı yoğun ~~·;!efi tır:ısmd<l biz/,.>rc zmn.111 :ıy1rdJğJ içintcşekkürcdiyomz. 

Bfrnebfiu: J\1üziğc başlmnadan önce 

büyüklerinin mıli1111kliın et.<il!ıe!ci; lıik:ıye!er 
ve /ürküledn üzeniıde bt"r etki5i oldu ma? 

Hilal Ercan: Babaannem Meme Alan 
destanını okurdu. Yetiştiği m onaında çok 

türkü söylcmiyorlardı. Yakın zamana 
kadarda türkü söylemek makbul kabul 

edilmiyordu. Bizim yöremiz o konuda 
biraz biliyorsun tutucuydu. Büyük lerden, 

atalardan filan birşey kaldı dcrsen birşey 
yok yani. İşin gerçeği birşey öğreneme
dik. Ama anlatılan hikfı.ycler, efsaneler 
bilinç altına giriyor, gün geliyor siz onlar 

hakkında böyle bir türkü yapma gereğini 
duyuyorsunuz. Yani, onu hissediyorsunuz. 

Benim daha çok öyle oldu. Duyduğum 
hikayeleri senaryo haline getirip, bir 

hikfı.ye gözümün önünde canlandırıp 
onunla ilgili yaptığım türküler vardır. 

İşte, Seyid'in Ağıdı gibi Kalıveyi döke
rim kara fincana gibi. Bunlar konulu. 

Mcsclfı. Seyid'in Ağtdlnın ilginç bir hi ka~ 

yesi vardır. Bu, Kurtuluş Savaşı yıllarında 
yaralılar Anadolu'nun içlerine doğru 

gönderiliyor, yani tedavi amaçlı. O zaman 

Güneydoğulu bir asker bu babaannemin 

evine geliyor. Babaannem o zaman çocuk. 

İşte çocuk yaralı, tedavi ediyorlar, bunlar 

yaralaıyla uğraşıyorlar. Sürekli bir şiir 

söylernıiş; 

K:ıra dağdmı ind1"rdilcr 
K:ır:ı gömlek giydt"rdHer 
Sen :ığl:ıma g;ırip rmmn 

Yiğidini öldürdüler. ..... 

Elf Gordoxlu 

Diye hep serzenişte bulunurmuş. Son
ra daha fazla yaşayamıyor ve ölüyor. 

Rahmetli babaannemde ölümüne yakın bir 
dönemde bu hikayeyi anlattı bana. Yatı
yordu, yatalak durumdaydı, bu dörtlüğü 

okudu. Hakikatten etkilendinı o zaman 
yani nasıl etkilendim? Düşününki kendi 

anayurdunuzdan çok çok uzak bir yerde 
ölüyorsunuz ve ailenizin, ananızın. 
babanızın haberi bile yok. Nerde, ne şart

larda kaldığınız konusunda bilgileri yok 
ve merakı düşünün. O insanların içindeki 

nıerakı. Bunun içerisindeki o hasrcti düşü
nün. Onu gözümün önünde canlandırdım. 
Kendimi hikayenin bir parçası gibi 

hisettim ve bu türkünün devamını yazdım; 
Ammuı Jı:ıber göndeniı 

Garip oğlun öldü deyin 
Eğer mmm imınm<Jzs;ı 
K:ınh gömleğimi verin. 
Yani konularıyla gelen türkülcr. Bu 

ömeğin konusuyla geldi. Müzik tamamen 

bana aitti. İşte "K:ılıveyi döken/n k:ını 
finc;uw" bir kandavasını lanetleyen bir 

türküdür. Kandavasının anlamsızlığını 

anlatan bir hikayedir. Onun üstüne 

yazdığım bir türkü yani fazlada atadan, 

dededen gelen birşey yok. İşin gerçeği. 

Bfmebiin: NtlSI! oldu dH, bugün Türki
ye h:ılk müziği piy:ıs;ısuıda önemli bir_yer 

edinen senin gibi bir instın, böyle bir or

umıdmı çtktJ,ne tür zorluklar/;ı k<llŞJia~"·wı? 

B. Ercan: Çok çok. Başta birkere psi-
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Bilal Ercan 

kolojik zorluklan aınıak çok zor oldu. 
Ben müziğe aslında tesadlifen ba~ladını. 
Yani her insanın doğumunda, yapısında 
genlerinde vardır müzik, yani varsa var
dır. Buna engel olaıııazsın. O yıllarda işte 
bir cnstrünıan çalma nıecburiyeti, öyle 
ba~Jadık. Daha da gelişti, Ankara'ya ge
lhlcrle beraber iş daha da gelişti. Bağlama 
iyi de bağlama çalıyorum. Ama gel göre
lim kendi a~iretinı; Bizim oğhw i~'>·te 

d:Jrbuka ç:ı!Jym: Ritim sazlannı aşağı
lıyorlar. D:ırbuk:ı. dc:J; çahyor. çingenc, 
biLden hö}'lcsi Çiknmz bu kime çekti vb. 
gibi laflar. Tabi hakikalten çok yıkıcı 
de~tirilc:rle kar~ılaştım. Sonuçta ben de 
çocuktum, gençtim ctkilenebilirdinı de. 
Yaptığım işten utanç duyabilirdim. Yani 
biran için öyle bir hisse de kapılabilirdim. 
Ve bugün ben gibi birşey de olmayabilir
di. Herhangi bir yerde devlet memuru da 
olabilirdim. Ama bu tip tepkilere diren
nıemin bence en büyük sebebi benim an
nemdir. Annem çok ileri görüşiii bir ka
dındır. Bana söylediği tck şey; sen bu işi 
seviyorsan, bu işte başarılı olacağına 

inanıyorsan bu işi yap, biz sonuna kadar 
senin arkandayız.Yapabildiğin kadar yap. 
Sonradan ümürboyu bunu yapmadığın 
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için yani yapabilccekkcn yapmadığın için 
pişmanlık duyacağına yapabildiğin yere 
kadar yap. Ben onları mahçup etmediği me 
inanıyorum. Bunun için de gece gündüz 
emek veriyor, uğra~ıyonıın. 

mnıebıln: Bugün Türf..:iych:ılk müziğinde 
b;ıytığı bihiu:n bir i'iıinsin, mfiZiklcniı oJs·un, 
escden/ı ol.mn vcrdiğıiı cscdcr, o cscrlcd 
yonmılayan saJıatçil:ın gündeme getiriym; 
JJ1(Xly:llik kihyor. Çokgüzel eserlcry:_ıpnuşsın. 

KtiJt nıiiziğiyle Jlgih: kcndiyörcmi?:dc oi.S'lm, 
Jıiç böyle yön··scl bir :_mışunıı:m oldu mu? 

B. Ercan: Oldu tabi. Olmaz mı? Bir 
kere ben şunu açıklıkla söyleyeyim. 
Benim türkülerimin sözleri Türkçe ola
bilir, Türkçe anlatıma sahip olmuş olabilir 
ama hepsi içerik olarak Künçedir. Yani 
Küı1 müziğidir. Ben Kürdüm. Dolayısıyla 
yaptığını müziğin Kürt müziği olması çok 
doğaldır. Yani Kürt lıalkıııııı duygularını, 
yaşamını, değerlerini ben Türkçe dile ge
tiriyorum. Belki şanlar bunu bugün böyle 
gerektiriyor. Bunları kendi orijinal diliyle 
de dile getireceğim. Yani, benim Kürtçe
de çok bestem var. Hepsinin zamanı var. 
Takdir edcrsinizki çok rahat değiliz. Bazı 
şeyler göründüğü kadar kolay değil. Bazı 
yerlerde tıkanıyorsunuz, bazı şeyleri 
aşmak çok zor. Ama Türkçe'de dinlcscniz, 
İngilizce'de diniescniz benim yaptığım 
müzik Kün müziğidir, tartışmasız. 

Birnebıln: Nfclımct Ercan 'w şiirleri 
v:ır, güzel şiir y:ıZiyor. .. 

B. Ercan: Evet. Ağabcyim Mehmet 
Ercan'ın bütün şiirleri kendi halkının 
ızdırabını, sıkıntılarını anlatır. Dediğim 

gibi, aslında aynı şeyleri düşünüyoruz 
abimlc. Bir konuyu herhangi bir dille 
yazabilirsiniz bu o konunun içeriğini ve 
özünü değiştirnıez. Mehmet Ercan bugüne 
kadar hep Kürt halkının sıkıntılarını, 
çektiği ızdıraplarını dile getirmiştir ama 
bunları Türkçe yazmıştır. Türkçe yazıyor 
ama bunları bütün Kürt insanıda okuyor, 
Türk insanıd<ı. Bir de şuna inanıyorum 
ben; Mesela bu konuda çok elc~ıirildinı. 
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İ~tc bu müzikleri yapıyorsunuz neden 
Küı1çc sözlerle okurnuyorsunuz, bunlara 
Türkçe söz yazıyorsunuz. Bir Halepçe 
escrinde özellikle bunu yaşadım. Benim 
söylediğim şudur; Halepçe"dc bir zulüm 
var. Utanç var, kıyım var. Bu zulnıü Tür
kiye'de anlatıyorsunuz, insanlara anlatı
yorsunuz. Bu zulmü zaten Kürtlere anlat
mamza gerek yok. Kürtlerin hemen he
men hepsi bu konuya duyarlı, bu sorunu 
biliyor, bu acıyı biliyor,yüreklerinde his
ediyor. Önemli olan birçok demokrat 
insana da sahip olan Türk toplumunun 
da bunu net anlayabilmesi. Kürtçe 
söyleyen birçok ozanınıız var zaten. 

Bfrnebfin: S:ıdccc Kürtlerle simr/J 
k:ılir diyorsun? 

B. Ercan: Sınırlı kalmış olur. Önemli 
olan bu sonıniann dünyaya açılması. Önce 
kendi coğrafyamızdan bütün dünyaya 
açılması. Yani bu konuda Türk halkıııııı da 
bilgilcndirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü; ben Türk halkıııı da çok seviyorum, 
bu konulım.t vakıf olmayan pırıl pırıl demo
krat bir Türk aydııı kesimi vcu·. Muhakkak 
ki bazı üı.natik kesimleri var. yobaz diye tmif 
ettiğimiz, kafatasçı, ~överıist dediğimiz 

kesimi muhakkak ki var. Demokrat ve aydın 
insanlara ulaşınaınız lazım. Biz belli şeylere 
kızıp bu insanları devre dışı bırakanıayız. 
Bu insanlara derdirnizi anlatmamız lazım. 
Halcpçc'yi birde biz anlatınz. Bu olayı 7A1ten 
en iyi Küı1lcr anlaur. Çünkü bu acıyı ym~ayan 
odur. Ben bunu Türk' e Türkçe anlatınııı. 
Bunu yurtdışında İngilizce İngilize, Fransıza 
Fransızca anlattım. Önemli olan birşeyi 
anlatmak, insaniann konuya vakıf olmasını 
sağlamak. Onun için bu konuşmalar 
sonucunda tabi haklısın filan dediler, 
cleştircnler. Şimdi bizde de tabi bu konuda 
duygusal yaklaşımlar var. İşte "Göniil 
isleidiki böyle bir eser Künçe o/maiiydi ... 
Olmalı. Yani olabilir de, olıııaııı<L'ı için bir 
scbepte yok. Bugün Şivan Pervcr, 
Halcpçe 'yi Kürtçe anlatmıştır. Mehmet 
Ercan bunu Türkçe bir şiir olarak yaznıışur, 
ben de bu Türkçe şiiri bana sorarsanız Kürt 

müziğiyle müziklendirdim. Dediğim gibi 
benim müziklerimin sözleri hangi dilek 
yazılmış olursa olsun benim müziği m Küı1 
müziğiclir. 

Bfnzeblin: Senin y:ızdiğlll türkülcrlıcp 
Kürtleri konu t1hyo~; De/alim, Bertlelim, 
Dflanim vs. S:mkİ lıLjJ or:ıya özlem v;u: 
Or:ıy:ı bir özlem v;ır nu yada bt~vüklcrin
dcn s:ın:ı böyle bir özlem ;ışt!:mdt nu? 

B. Ercan: Çok ilginçtir, ben, "Anay
urdum, Babayurdum" türküsünü 
bestelediğim zaman tiirkü ycniydi ve yeni 
yeni radyolarda okunuyordu. Bir bayan 
arkadaşımız bir yerde konu olmuş. beni 
tanımıyor ama türkü yü dinlerken dcmişki; 
bence bu türkünün sahibi Kürt ve büyük 
bir ihtimalle Orta Anadolu Kürtlerinden 
biri. Etraftan sormuş, sonradan ben öğ
rendim. Kendisine sormuşlar niye böyle 
dü~ündiin? Cevabı şöyle olmuş: ·"}lJrt 
dışmd:ı d;ı o!.-ıhilir. ülkesine özlem duy:m 
bİri, :ım:ı Jıcr şaru:ı türkünün mdadik 
y:ıpı.•;nı:ı b:ıkJ!dıjfı z:umw bu bir kere 
kesin.·· Kürt, eğer ki Kürtse anayurduna 
özlem du ynıası çok doğaldır. Zaten orada 
olsa özlem duymaz. Beliiki bu bilinen 
coğrafyanın dışından bir ycrdcn.Biz 
tanıştığınıızda bana özellikle sordu: Öyle 
bir.).,·cy wır Illi ?Dedim ki; Aynen c~vlc. }~mi 
benim yüreğimden geçenleri hi~·etmı~.,·sin. 
Böylesi duyarlı insanlar da var. Bunları 
söyleyen bir Türkti.i. 

Bfrnelnln: Genel ohınık Kürt/ere 
baktiğumzd:ı hep bc~vlc sürgünde o/mı 
insmılm; bizimkide bir ncı/i sürgün. 

B. Ercan: Elbette. 

Bfnıebün: Sürgünde o/mı insan!:ırmuz 
ymıi b:ıskıdmJ bir nevi de ols:ı kurw!ahi!
Il11~.,. ins:ınhınmız güzel Şt'_ylcr ürctcbi!miş. 
Sürgümin bund:ıkİ ctki.,·i. :m:ıyurdundan 
uz<Jk!:ud,? olm:mm c1ki1i çok Jıcrlwldc" 

B. Ercan: Eveı. Yani Orta Anadolu 
Kürtleri olarak biraz daha gözden ıraktık. 
Yani. bir Hakkari linin. bir Siirt! inin, bir 
Diyarbakırlının, bir Mardinlinin çektiği 
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sıkıntıları biz çekmed ik. Devlet bizi yok 
saydı. Yani bunlar ha var, ha yok. Biraz 
da bölge itibarıyla ekonomik durumun iyi 
olması, 011aAnadolu'da en azından arazi
ler vardı. İnsanları biraz daha benliğinden 
uzaklaştırdı zanedildi devlet bazında. 
Aksine Orta Anadolu Kürtlerinin birçok 
insanın diişiindüğünün aksine bir Diyar
bakır, bir Hakkari'de yaşayan Kürtten 
daha az asimile edildiğine inanıyorum 

ben. Bize dokunulmadı, bizi unutmuş
lardı. Dilimizi özgürce yaşadık, yaşadık 
en azından. Ne zaman 1960'1ı yıllarda 
artık devlet oranında farkına vardı, isim
ler değiştirilrncye, yasaklar konulmağa 
başlandı. Biz 60'1ı yıllara kadar doğru 
dürüst bir baskı görmedik. Çünkü; biz 
yok kabul ediliyorduk. Hcsaplarda, 
kağıtlarda biz Türk olarak geçiyorduk. 
Yani Türk köyleri. Orta Anadolu sadece 
bu Cihanbeyli, Kulu değil. Haymanasıyla 
Ankara, Çorum, Sivas'ına kadar birçok 
yerdeki Kürtler. Kürt denildiği zaman 
doğu ve güneydoğu düşünüldüğü için bu 
Kiirtler belli bir döneme kadar rahattı. 
Ama bu öyle bir ateşki belli bir siire sonra 
biitün insanların benliğini sarıyor. Ona 
Anadolu'da 60'ların sonları 70'li yılların 
başlarında herşey isim değiştirmekle 
başladı. Benim köyümün adı Gordoli'dir 
Zincirlikuyu yapılmıştır. Benim köyümde 
ne kuyu vardır nede zincir. Yani hiç, 
alakasız. Efendim Cutkanlı'dır ismini 
getirip Tuzyaka yapmışlardır, Omerandır 
Tavşançalı yapmışlardır. Çok amlamsız 
şeyler yapıldı. Yanlış tabi. Devlet eleştir
diği Bulgaristan politikasını uygulamış 
oldu. Bulgaristan'daki Türkler aynı biz 
Kürtlerin istediği şeyleri istedikleri için 
Bulgarlar tarafından zulme maruz 
kaldılar, Türkiye bunu eleştirdi, Bunu 
yaparken de dönüp kendi ayıbını görmedi. 

BfnıebUn: Yörenıizdcn ÇI kan t'C d aba 
çok yöresel tüikiilerimizi seslendiren 
s:ın:ıtÇJhırumz var. Senin bu :ırk:ıdaşl:ını 
Jıedıangi bir k!!lkm oldu mu? Yüpliklan 
ç:ı!Jş-Imılan nHsJ! buluyorsun? 
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B. Ercan: En azından psikolojik ola
rak desteklemek bile çok büyük bir şey. 
Serbülent Kanat pırıl pırıl ve eğitimli bir 
arkadaşımız. Yöre aksanıyla kaset yapma 
cesaretini gösreten ilk sanatçı. Ona bir 
yardımını olmadı, olamadı. Kendisini tak
dir ile izliyoruz. Koma Xciikan isminde 
bir grup geldiler, stüdyo bazında yardım 
istediler, gençlerin hepsi öğrenciydi ve 
stüdyo tercübeleri yoktu. Bizde bu konu
daki bilgi ve birikimimizi bu gençlere 
sunduk. Albüm çıkarttı] ar. Bana gelenleri 
boş göndennemeye çalışıyorum, benim 
de gücüm sınırlı. 

Binıebün: Bi/al :ığ:ıbcy, 011:1 Anadolu 
Kiin!enj!e ilgili bir projemiz vm: Bölgede 
köyfen t:ırayill"iık yöresel fo!klönl otantik 
/ı:ılıjlcküpdara geçinnek istiyoruz. Öze/likle 
bölge Ilirkülerini o ins:ınl:ınn :ığzwdan 
kaydedip tanlıe bımkmak. Metin-Kemal 
Kalıraman k:ırdeş!eıin yapllğJ Yaşlılar Der
sim Türkülerini söylüyor ç:ı!Jş1nHSJ gibi bir 
çalişma. Böyle bir çahşnm nas!l olur? 

B. Ercan: Çok iyi olur. Çok gerekli 
ve bunların tarihimize bırakılması gere
kiyor. Çok çok iyi olur. Bu orta Anadolu 
da denenmemiş, yapılmamış birşey. Belki 
buna en yatkın insan bendi m ama benim
de şu andaki konumum ve işlcrim nedeni 
ile böyle uzun zaman gerektirecek bir 
çalışmaya zaman bulabilme olasılığım 
çok düşük. Bunu siz gençler yapabilir
siniz. Duyarlı bir gençlik mevcut. Çok 
seviyeli ve çok kaliteli bir çalışma olur. 
Onlann değerlendirilmesi aşamasında ben 
de elimden gelen yardımları sonuna kadar 
sunarım. Şu an neler yapıp yapamayaca
ğıını bilemiyorum ama öncelikle o 
kayıtlar bittikten sonra elbette elimizden 
ne gelirse yaparız. 

Bfrnebiln: Derg1inizi n:ıs!l buldun. bu 
konudaki düşüncelerİni okuyucumuza 
akt:ırabilirmisin? 

B. Ercan: Bugüne kadar böyle bir 
çalışmanın olmaması bir eksiklikti 
muhakkak. Sadece bir dergi de yetmez. 
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Yani artık bu tip yayınların yapılması 
gerekir. Biliyorsun, bu serbestlik kanun 
hükmünde bir kararname ilc yapılmak
tadır. Böyle de olsa bunu çok iyi değerlen
dirmemiz l<izım. Henüz anayasada böyle 
bir dergi yasal olarak çıkamaz. Anayasada 
böyle bir madde yok. Bu sadece Özal 
döneminde çıkarılan bir kanun hükmünde 
kararname ile yapılabiliniyor. Kararname 
kaldırılabilinir, bu durımı değişebilir. Bu
gün bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. 
Bu tür eserlerin sayısını arttırmak gerekir. 
Özellikle benim tavsiyem, bu tip yayınla
rın Türkçe ve Kürtçe yayınlanması. 

Bfmebıln: Birnebün da öyle bir dergi. 
B. Ercan: BirnebGn'u şimdi incele

dim, baktım. O şart niye çünkü; Özellikle 
Orta Anadolu Kürtçesinin yazılınası ve 
okunmasının bir takım eksiklikleri ve 
yetersizlikleri var. Türkçe ve Kürtçe yazıl
masının okunınası konusunda faydası 
olur. Ben de ilk kez Kürtçemi geliştirmek 
istediğim dönemlerde bunun sıkıntısını 
yaşadım ve bu tip yayınlarla bunu aştı m. 
Çok önemli, "aa ... şu keüme şuymuş bak 
ben bilnıiyordum, şimdi öğrendim'' 
gibisinden. Bu tip yayınların artması 
gerekiyor. Bir Birnebiin'la kalmamalı. 

Bfrnebıiu: S,1nata dönelim, Kürr 
nıiizi'iyenleniıin gününıüzdeki çah,<mıalan, 

özellikle bun/;mn çoğu yurrdışınd:ı 
yapilan ça!Jşmalar n.1sJ! buluyorsun? 

B. Ercan: Bakın ben şunu söyleye
bilirim. Kemancı Dilşad'ın bir albümünü 
dinledi m. Dilşad'ııı zaten kasetinin karto
netinde hayatını da okudum. Batı tekni
ğiyle yetişmiş, kemanı batı tekniğiyle öğ

renmiş, bu işi hep senfon ik düzeyde yap
mış bir insan. Bu seviyedeki bir insan 
dönüyor geliyor kendi yüreğinde var 
olan, özündeki şeyleri çalmaya çalışıyor. 
Nasıl çalmaya çalışıyor? Geleneksel fornı
da çalmaya çalışıyor. Onu artık isteseele 
çalamaz. Onu bir batı müziği tekniği 
içerisinde yoğurmuştur, bu farklı bir 
çalışmadır. Dilşad'ın yapabileceği odur, 

onun ötesi yoktur. Zaten istesenizde tam 
orijinal o köydeki kemanemın çaldığını 
çaldıramazsınız. Çünkü, 20-30 yıl batı 

müziği tekniği içerisinde kalmış bir 
sanatçı. Bu insanın dönüp kendi özündeki 
melodileri çalması çok gurur verici bir 
olaydır ve bence de müthiş güzel bir 
çalışmadır. Zaten sanatçı albümünde batı 
örnekleri sunarak benim tarzıın bu, ben 
buradan geliyorum diye ınes<~ını vermiş. 
Sonsuz saygı m var. Yeni çıkan gunıplara 
bakıyoruııı, bunları eleştirmek için 
söylemiyorum. Koma Amed'ten tutun 
C ivan Haco'ya oradan bir Aranıe Tigran 'a 
kadar bunlardan aldığım müzik zevkini 
bu guruplardan alaını yorum. Aram elinde 
cümbüşü, biraz akorduda sonıni u olan bir 
cümbüşü, bir ıneyi, bir darbukasıyla tam 
orijinalini okuyor. Aram'ı, özümscyip 
yüreğime alıp onu net olarak kendi içimc 
si ndirdikten sonra Ci van Haco'yu, Koma 
Amedi ve bu tip çalışmaları diniemeliyi m. 
Bir Xelil Xemgin vardır, yanlız bağlama
sıyla çalar okur, geleneksel formdadır. 
Böylemi kalmalıdır. Koma Amed'ın 
düzeyine de gelmelidir, onunda üstüne 
çıkmalıdır. 

Bfrnebtın: Kürt müziği ilc ilgilenen. 
uğnıştw Kürt gençlerine bir usta, tığtıbcy 
oLmık söylcyebi/eceklcrinncfer? 

B. Ercan: Bir kere uğraşacaklar. Yani, 
uğraşmak zorundalar. Bu dilin gelişimi 
için çok önemli. Yazdıkları sözlere çok 
dikkat etsinler, sözler çok önemlidir. Yani 
bizim toplumumuz da iş sadece melodiyle 
bitmiyor. Bir İngiliz kendi müziğinde 
buzdolabını anlatabilir. Bizim henüz 
böyle bir lüksümiiz yoktur. Toplumumuz 
hala acılarını yazmayı bitircmcıniş. 
Yaptıkları nıüzikte söz çok önemlidir. 
Yaptıkları işin adı müzik olabilir ama 
sözlü bir müzik yapılıyorsa sözün içeriği 
çok önemlidir. Buna kesinlikle çok dikkat 
etsinler. Mesaj veren söz olmalıdır. Yada 
anonim yani geleneksel, toplumumuzun 
yarattığı şeyleri okuyariarsa oıjinaline 
sadık kalsın lar, bu çok önemli. 
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Radyo BlrnebOn 
Muzaffer Öz8ür 

Radyo, çoğumuzun yaşa
mında görsel basın alanı yok 
denecek kadar az iken çok 
önemli bir yere sahipti. Farklı 
sinyallerle uzaklardan dün
yayı evlerimize, odalarımıza 
taşıyordu. Uzaklardan konu
şan, zaman zaman insanın 
arkadaşı olan bu teknoloji 
harikası konusunda birşeyler 
yazmak istiyorum. 

Haber. müzik, tiyatro, sanatsal etkin
likler, aktualitc, magazİn, spor, coğrafya 
vb. daha birçok konuda insan yaşamının 
farklı yönlerini tanıtan, sunan, bir 
ncbzcdc insamn yanlızlığını paylaşan 
araç. Coğrafyalar. toplumlar, halklar. 
kültürler ve diller arasında iletişim gücü 
olan radyo. Bazen insan ondan birşeyler 
öOrcnıııistir. Bazı müzikleri zcvklc ondan 
d~ılcıniş~ir. Halkları ve kültürleri onunla 
tanırkcn. uzaklardaki gclişrnclcri onunla 
duynıuştur. Radyolardan yükselen bazı 
sesleri hiç unutamıyonım. ·· Bw~·ıs1 kısa 
d:ılg:ı polis r;ıdyo.•>u .... ··, ''TRT-Ank:ını 

Rm{vosu .. ve "Burası So~}~a R:ıdyosu ··,vb. 

Türk Devletinin uzun yıllar tckelinde 
tuttuğu yayıncılık politikasıyla farklı 

gcliskin sosyal proğranılar ve çoğulcu 
iıct{siın af!.ı geliştirilemedi. Kürtler 
gizeı~ıli bir--bu;ukluğu her alanda olduğu 
;ibi, bu konuda da yaşamıştır. i\1uhalif 
küçük bir yorumu radyo proğramlarında, 
TRT dışındaki Türkçe ve Kürtçe yayın 
yapan Erivan. Moskova, Sofya, Bağdat 
vs. yabancı radyolarda aradık durduk. 

50 blmebüıı7,Bihara1999"an 

Bu iletişim aracını, sapanın gölgesinde 
zorla öğrendiğimiz Türkçe ilc dinlemek 
zorunda bırakılııııştık. Acaba tüm yayını 
anadilimizle olan bir radyo programı 
nasıldı? nasıl olacaktı? Bunu hep 
düşündüm. ,Burası Sofya Radyosu
Türkçe yayın programı:· anonsu yerine 
··Rojbaş, Radiyoya Kurda-Berııaıııeya 
StranCn Gc!Crl dcstpCkir. " veya "DengC 
Kurdan di hernameya nG da kilamCn 
KurdCn Anatoliya N avi n pCşkCş d ike." Bu 
sesler 20 yıl önce duyulsaydı çok şeyler 
kazanmış olabil irdik. 

Bu gcnellcmcdcn sonra tarihsel ola
rak gerilere gitmek istiyorum. Köyü
nıüzde 70'li yılların başlannda az sayıda 
radyo dinleyicisi vardı. Anıcam da Avru
pa'ya işçi olarak gitmişti bu yıllarda. 73 
yazında izine gelmiş, babama PHILIPS 
marka çok kanallı bir radyo getirmişti. 
Ben o zaman 9 yaşında idi m. Köyüınüzde 
elektrik yokttı. Bu nedenle radyo köy bak
kalından alınan altı pille çalışır duruma 
getirilmişti. TRT Radyosu evimize hoş 
gelmişti! O güne kadar radyoyu uzaktan 
dinlcmiştim. Bazı köy evlerinde ve eli 
sopalı öğretmenlerimizin evinde bu aracı 
görmüş ve dinlcmlştim. 

Hep radyonun yanına oturur, acaba 
insanlar bunun içine nasıl sığdı. İçindeki 
küçük insanları nasıl çıkarabilirim diye 
merak ettim durdum. Bu merakım 
iletişim teknolojisi konusunda bilgi sahibi 
oluııcaya kadar devam etti. Radyomuz, 
haber saatlerinde babamın ve komşu 
amcaların ··EmC Ecense Gudarkİnr·· 
sözleriyle onlara ait olurdu. Evde herke

sin bir program saati vardı. Evimizde 
asimilasyon aşırı bir şekilde gelişti. 
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Radyonun etkisi ve Türk olan komşula
nnıız (Bulgaristan'dan gelip köyümüze 
yerleştirilen aile) ilc olan ilişkilerimiz 
nedeniyle köyün en iyi Türkçe konuşan 
çocukları bizler olmuştuk. Bu okuldaki 
başarımızada etki yapıyordu. Bizde 
bundan memnun idik! 

Beni etkileyen iki radyo proğramı 
vardı. İlki Yaşar Kemal'in İnce Mehmet 
romanından uyarlanıp radyo tiyatrosu ola
rak öğlen saatlerinde haberlerden sonra 
sunulan Memet ilc Hatçe'nin serüvenleri, 
ikincisi, annemin akşamları saat 19'dan 
sonra dinlediği prograrndı. Bu proğrama 
annem çok duyarlıydı. Kendisini 
bulmuştu burada. Bir gizem, bir hasret 
bir sı la vardı burada. Geçen yıllar ve yeni 
gelişen kültürel yapı. Bunu anlayama
mıştım. Bu program Kürt dili ilc 
yapılıyordu. Zamanla bu proğrarnın etkisi 
çok gelişti. "Radyoya ErivanC" neydi, 
neresiydi bilmiyorduk. Ama bizi kendi 
özdilimiz-kültürümüzle anlatıyordu. 
Güney Kürdistan hareketini, gelişmeleri 
anlatıyordu. Olayı bilmiyordum. Ama 
Barzani adını o zamanlar duymuştunı. 
Kimdi Mille Mistafa Barzani? neydi 
Kurdistan? Bunu açıklayacak yoktu veya 
sırdı! Bu yayınlar melankolik ve 
gizemliydi. Türküleri köyürnüzün, 
komşu köyleri n türküleri gibiydi. Ezgileri 
bizim czgileriınizdi. 

Radyo Erivan bcllcğimc ycrleşnıişti. 
ilerleyen yıllarda kişiliği m üzerinde ciddi 
etki bırakan bu radyo progr~ımcılığı 
ulusal değerlere sahip olma bilincimin 
temel taşı oldu. Bu programlarda, 
bulduklan m, ulaştıklarım ve öğrendikle
rimin aynısını veya farklı bir versiyonunu 
annemin ve yengemi n soğuk ve karlı kış 
gecelerinde bizlere anlattıkları masallan
mııda a~k. sevda, özlem, ülke, sava~, 
barış, iyilik, kötülük gibi kavramlarla da 
dinledi m. Me mC Alan' ın ismini daha o 
zamanlar duymuştum bizim oralarda. 
Aradan uzun yıllar geçti ama bu konuda 

halen 25 yıl öncesi gibi scssiziz! 
Türkiye'de iken 1993-94 yıllarında 

bizi ın bölgede Kürtçe yayın yapan i lle
gal bir radyo programıtüredi ! Bölgedeki 
kolluk kuvvetleri bu yayını bulmak için 
özellikle akşamları köylere gelip alıcılarla 
istasyonun yerini tespit etmeye çalışırlar
ken, dere-tepelcri, dağ yamaçlarını dolaşı
yorlardı. Köy muhtarlan bu konuda sor
guianmış ve yayın konusunda herhangi 
bir ipucuna rastlanıldığında kendilerine 
hemen haber verilmesi için baskı 
yapılmıştı. Bu yayın radyo ve televizyon 
kanalına giriyordtı. Devlet bu işi çözmede 
başarılı olamadı, yani havalarını aldılar! 

Türkiye'deki yeni yayın yasası 

nedeniyle 1990'dan sonra mantar gibi 
yerel radyolar türedi. Bizim ilçede de 
ismini yanlış hatırlamıyorsam ·'Radyo 
Ayşeın" adında özel ve lokal bir radyo 
açılmıştı. Bu radyonun sahibi Kürttü. Bu 
işe tesadlifen girmiş, bu nedenle de 
havalıydı. Bir otobüs yolculuğumda 
Kulu'dan Ankara'ya giderken bu şahıs ilc 
tesadlifen yan yana oturduk ve bu nedenle 
de tanıştık. Bana işlerinden bahs etti. 
Kendisine bazı Kürtçe müzikleri 
yayınlamasını önerdiğiinde korkmuş ve 
tepki göstermişti. ikna edemedim. 
Konya'da yerel radyo sahibi bir hemşeh
rimiz bazı Kürtçe müzikler yayınlamıştı. 
Baskılar nedeniyle devam edemedi ve işi 
sosyal ve ekonomik olarak yürüteme
diğindcn dolayı radyosunu satmak zorun
da kalmıştı. 

Bölgeden ayrılalı üç yıl oldu, ama 
halen durumlar eskisi gibi. Asimilasyonu 
bir ölçüde olsa durdurabilmiş Orta 
Anadolu Kürtleri maalesef bu 
çalışmalardan yoksunlar, Kendi 
ezgilerini,dilanlarını, ti yarrolarını, 
kitlelere ulaştıracak yerel radyolarından 
yoksunlar. Birileri bu boşluğu doldura
bilir mi? Neden Haymana'da Radyo 
Birncbiln olmasın. 
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Yusuf Yeşilöz ile Söyleşi 
liazırlayan: Qohat Alakoın 

Rolıat Alakom: Kendinizi BirnebU n 
okuyucularına Wmllr mısm1z? 

Yusuf Yeşilöz: 1964 senesinde Kon
ya'nın Cilıanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı 
Kasabası 'nın -eski ismi Halikanh- Karayu
suf isimli bir mczrasında, geçimini önceleri 
devecilik daha sonralan kamyonculuk ve 
koyunculuktan sağlayan, bir ailede 
doğınuşum. Aynca babam Tuz Gölü'nden 
Tuz çıkaran birTekel işletmesinde sigartah 
işçi olarak çalışırdı, kendisi Gölyazı'da ilk 
olarak sigartah çalışma ve sendikaya üye 
olma ünvanına sahiptir. Altı kardeşiz, ve gene 
de ınezranın en küçük ailesi idik. 

1987 senesinde Kürt rcalitcsi beni de yurt 
dışına sürdü ve o tarihten bu yana İsviçre'de 
yaşanıaktayım. Kendi kurduğuın Ararat 
isimli yayınevinde Kürt edebiyanndan 
Alınaneaya çeviriler yapıp yayınlanıaktayım. 
İsviçre devlet dairelerindeAlınanca-Kürtçe
Türkçe dilleri için tercüman olarak çalışıp, 
geçimiınİ sağlamlliaayıın. 

Rolıat Ala ko m: Sizin bundan birkaç 
yil önce İsvİçrc 'de açtığımzArarat admd<J 
bir kiwp dükkHmmz viJrdl, biraz da bu 
yıJJ;mı dönebilir miyiz? 

YusufYeşilöz: Ararat Kitabevini 1992 
de açmıştı m. Kitabevinde üç dilde, Kürt
çe, Türkçe, Almanca olmak üzere üç bine 
yakın kitap bulunduruyorduk. Ararat Ki
tabcvi, o yıllar gelişen Kürt ulusal muha
lefetinin paralelinde gelişen bir deneme idi 
diyebilirim. Tüm Avrupa'da olduğu gibi, 
İsviçrede de hemen hemen tüm Kürt örgüt
lerinin büyük şehirlerde demekleri vardı, 
herkes kendi dergisini yada sayıları çok 
az olan kendi kitaplarını satardı, bazen de 
biribirleri ilc dcğiştirirlerdi. Her köşe 
başında Kürt sorununu tartışmayı dener
Ierdi yeni mülteci Kürtler. 

O zamanlar bir okuyucu kesim yara
tabilmek, kitap ihtiyacı olanlara kolaylık 

5 2 bô"rıebiin 7. Bi h ara 1999" an 

}'iJsufVcşilöz 

sağlamak, aynca insaıılanmızı daha fazla 
ve her renkten kitap la tanıştınnak amacı ilc, 
kitabevi açma düşüncem olmuştu. Kİtab
evinde özellikle Kürt sorunu ile ilgili olan 
Kürtçe ve Türkçe kitaplar bulunduru
yorduk. Aynca Almanca olan bine yakın 
kitabımiZ ise, 3. Dünya Ülkeleri diye 
adlandırılan ülkelerin Almanca ya çeviri 
edebiyatı ve anti-ırkçı li teratur idi. Periyodik 
olarak seminer ve yazarlar ile söyleşiler 
organize ediyorduk. Kitabcvi kısa sürede 
istenilen düzeyde tanıııdı. Özellikle Kürt 
sorunu ile ilgilenen İsviçreli çok insan için 
bir uğrak yeri ve Kürt realitcsi üzerine bilgi 
alınan kanal oldu. Kitabeviniıı ekonomik 
yükünü kaldınnak zor oldu. Çeviıileryapıp, 
kitabcvi masraflarını karşılıyordum. 
İnsanlarımızdaki kitaba olan az ilgi, 
Almanca satılan kİtapiann ise, masrafları 
kurtaracak düzeyde olmaması, 1992 
senesindeki açılışımızdaki derin sevinç gibi 
aynı üzüntü ile, kitabevini 1995 senesinde 
kapatmak zorunda kaldık. 

Ki tabevine gelen İsviçreli veya Alman 
dostlar, bizden Kürt edebiyatındmı Alman-
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caya çevirili eserler isterlerdi. Yaşar 
Kemal'in kitaplan dışında, o yıllar Alnıan
ca okuyucuya sunabileceğimiz hiç bir edebi 
eser yoknı. Bu eksiklikten dolayı -yada 
eziklik diyeliı,;- 1994 senesinde İsviçreli bir 
arkadaşım ile beraber ilk olarak Musa 
Anter'in 'Birlna Reş' isimli piyesini 
Almancaya çevirip, kısa sürede İsviçreli bir 
yayınevi bulıııadığımızdan dolayı, kendim 
yayınlamıştım. Böylece hiç planla
madığımız halde, Almanca yayın yapan 
Kürt orijinli bir yayınevimiz oldu. 1995 
senesinde kitabevi kapandığında, Kürt 
yazarlardan Almanca'da altı kitap yayın
lamıştık. Bunların çoğu ise, kendi 
çevirileıim idi. Dalıasonmki yıllarda b:mıııa 
6 kitap hazırladım. Ararat Yayınevinde 
pcıiodik olarak senede Kürt yazarlanndan 
iki çeviıi yayınlıyoıuz, bu n lanı hepsi yalnız 
başıma yarattığım imkanlar ile oluyor, 
bazen çok güçlük ilc karşılaştığımiz oluyor. 
Temenimiz, bundan sonra redaksiyon u bir
iki kişi ilc genişletip, daha da ileri düzeyde, 
Almanca'da vmolan standartiara göre, kitap 
yayınlayabilıııek. 

Ro hat Ala ko m: Son ol;ır;ık sizin Al
ııwnc:ı y:ız!lwı İkİ kü:ıbınız y:ıyunlandı. 

Nerden çık li bu yazma düşüncesİ? 
YusufYcşilöz: 1998 senesi içerisinde 

birisi İsviçre, diğeri bir Alman yayınc
vinde yayınlanan iki kitabını var. Kitap
larımı Ararat yayınevinde yayınlamama
rnın sebebi, hem gelin hem güvey olmak 
istemeyişimdendir. Ayrıca Alman yayın
evlerinin bizden çok daha büyük imkan
ları var. Gördüğünüz gibi, kitapları pro
fesyonel bir şekilde yayııılaıııışlar. Kitap
larımı ilk olarak Almanca yazdım. Sanı
rım bu Alnıaneaya daha fazla konsantre 
olmamdan geliyor; yönettiğim yayınc
vinin Almanca kitaplar çıkarması, günlük 
yaşamda Alnıaneayı kullanınanı belirle
yici sebepler olabilir. 

Ki tab yazma düşüncemi, garsonluğun 
yanında mutfağa girip, Jokanta misafir
leri için yemek yapan birine bcnzctiyo
rum. Kitap ilc olan akrabalığım sırası ilc; 
kitapçılık, çcvirmenlik ve yayıncılık ola~ 

}i;suF Ycşilö:r.'iüı 199S'dc :ılm:uıc:t v/;ır:lk 
y:ıyuııl:ımw VOR A!IiTRIS STEIIT E/N /fO/lER 

AIJORN :td!J kit:tbı. 

rak sürcgeldi. Kendime ne zaman 'bende 
bir kitap yazmak istiyorum' dediğimi, şu 
anda hatırlamıyorum. Ama sanırım 
Kürelistanda gelişen halk ınulıalcfeti, 
onun beraberinde getirdiği heyacan, umut 
ve trajedi, benim bu kararı vcrnıcnıdc 
etkendirler. Ayrıca senelerdir yabancı bir 
toplum içerisinde yaşıyoruz. Yazı da, 
insanın kendisini en iyi ifade edebileceği 
bir mekan olduğuna göre, kİtaplanın ilc 
acıları ve sevinçleri, gelenek ve alışkan
lıkları ilc beraber gerçeğimizden bir resim 
sunmak istedim. 

Ro lı at Ala ko m: Bu ç;ı!Jşnmlunmzd;ı 
ne tür konul:ır seçuinZ? 

YusufYeşilöz: Aslında insanın kendi 
yazdıklarını anlatması zordur. Yine de bir 
kaç cümle ilc belirtmeye çalışayıııı: İlk 
kitabını "Rei<;e in dieAiıenddümmerung" 
(Akşam karanlığıııa yolculuk) çocuklu
ğunıda yaşlılardan defalarca dinlcdiğim 
cpizotlardan (oluntu) meydana getirilen, 
160 sayfalık kurgusal bir anlat ı. Kitapta, 
Kürt ulusal hareketine desteğinden dolayı 
karakol komutanı tarafından her türlü 
işkenceye maruz kalmış bir Kün köylü-
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sünün (çobanının), çarc.yi en son ulusal 
harekete katılmakla bulduğu ve kendisi 

gittikten sonra ise, karakol un hedefi hali
ne gelen, bundan dolayı Türkiycyi terk 

etmek zorunda kalan eşi ve ailesinin dramı 
anlatılır. Kitapta olan insan ilişkileri, 

küçük mczrada yetmiş! i yılların başı. Bir 
nevi çocukluk hallraları m. Motorize araç

ların hala girmediği ve koyunculuk ilc 
uğraşan, doğaya tamamen bağımlı olan 
ve insanlar arası dayanışmanın en iyi 

dönemini yaşadığı bir köy. Ayrıca kita
bın belirgin bir diğer ağırlık noktası ise. 

militariznıin Kürt yaşantısına direk mü
dahalesi ve günlük kültürün askeri şiddet 

ile olan uyuşmazlık ve çelişkileri. (Eieştir
ım:nlcr üzdlikle bu bölümü irdclediler) 

Tüm Kürdistan 'da olduğu gibi, İç Ana

dolu Kiiıtlerinin de yığınla sözili edebiyat
ları vardır. Özellikle benim büyüdüğüm 

köyde, uzak şclıirlcn.:: tuz götürüp, yerine 

yemiş, kunı üzüm. pirinç gibi gıda nıadddcri 

getiren 'devecilcrin' anlattıklanndan. o 

zamanın gözde nıeslcği olan koyun 

çobanlarının efsanelerinden dcrlencn 
sayılarca edebi değeri yüksek öykü vardı. 

!v1asal aniatma geleneği yaşlılarda bir 

zonınluluk gibi idi. Anlatıcılanndan, yashu1la 

ağıt yakanlardan, düğünlerde türkü 

söyliycnlcrdcn veya güzel halayçekenlerden 

benim çocukluğumda imrencrck sözedil irdi. 

Bunlar hakkında söylenen ve aklımda kalan 

deyim yerine geçebilecek bir-iki 

cümlc:"DibCje lı ji deve wl hingiv diwcşc ~-· 

(Söylüyor, ağzından bal akıyor), "Bcje, 

54 biııelıUn7,Bihara1999'an 

kezcva min vcsinc" (Söyle, ciğcıiıni ralıatlat) 

Köyümüze elektrik geldiğinde, ben 16 

yaşında idinı. O güne kadar bclkidc en 
üızla beş kez televizyon scyrcttiın; bugün 

o zamanlar haksızlık diye tanımladığımız 
elektrik yokluğunu, yazdığım hikayek

rime bakaraktan benim için en büyük ~an s 
olarak görüyorum. 

İkinci kitabını, ''Vor l\'lctris stcht cin 

hoher Ahorn" {Mctris'in önü bir ulu 
çı nar) eczaevi izlcnimlcrinı. 1996 senc

sinde en son Türkiye'ye gittiğimdc, J:.aan
bul da yayınevinde Almancasını yayınla
dığım ivlehnıed Uzun 'un "DestpCka Edc

bi:yata Kurdl" isimli kitabından dolayı 
tutuklanmıştını. Kitap İsviçre 'de yayın

landı. fakat Türkiyede hakkında dava 
açıldı. İki karakoL Mctris ve Ankara Ulu

canlar olmak üzere iki eczac-vi 'ziyaret' 

ctmi~tim bu üç haftalık tutukluluğuın 
esnasında. Bu sırada bir çok insan ilc 

karşılaştını. Avrupa topluımı için ilginç 

olabilecek izlcninılerim oldu. Kürt, Türk 

ve dünya kamuoyuna ınal olmuş çok 
şahsiyet ik beraber kaldım. İsviçre 'ye geri 

döndükten sonra, aldığım notlardan derle

yip, Eylül 1 998'dc Alıııaııya-Münstcr'dc 

Unrast Yayınevinde bir kitap yayınladını. 

Bu kitap, aslında bir nevi de zorunluluk 

idi; eczaevlerinde karşılaştığım çoğu in

sanlar -siyasi yada adi suçlular- bana şunu 

söylüyorlardı: "Bizim hikaycmizi yaz m!" 

RolıatA/akom: Okuyucuiim/an ne tür 
!epkjjer a/dmi7.:J 
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St ille: flucht in 

frcmdcs Land 

}[1.1'/1( Vcşihi:r: Ô/dliklc i,Tit'IC b:ı.,HII unm süre t.ıruşu. Hc:·mcn hemefi tiim ulus:i/ ~'-'·u~·rclaifl 
kiil!ür S:l.lf:il:n"/!Jıl:ı ck·şriri y:ız!l;m çıktı. 

Yusuf Yeşiliiz: İkinci kitap hala yeni 
sayılır, tepkileri önümüzdeki aylarda 
bckliyomnı. İlk kitabıın bcğcnildi. İsviçre 
Kitapçı!ar ve Yayıncılar Birliği tarafından 
'1 998 yılının kitabı' seçildi. Özellikle İsviçre 
basını uzun slirc ıanıştı. Hemen hemen tüm 
ulusal gazcıekrin kültür sayf~ı.lannda eleştiri 
yazıları çıktı ve devlet radyolarının kültür 
programl<.uına ve mahalli bir çok basına konu 
oldu. Alnıanya'da sol basın ilgilendi. rvra~,lıs 
1998 de, So lothum şehrinde her yıl pcriycxlik 
yapılan. İsviçre Ulusal Edebiyat günlcıin
dc. misafir yazar olarak söyleşiiere davet 
edildim. Ayrıca 1998 de İsvi\~rcnin misafir 
ülke olduğu Frankfurt Kitap Fuarında, 
İsviçre de yaşayan yab~ıncı yazar olarak 
daveıli gittim ve orada bir söylc~i yaptım. 
Aynca kitabcvleıinin ve lise ckngi okulların 
organize ettiği okuma günlerine katıldını. 

Kitap yayınlandıkum üç ay gibi kısa 
bir süre sonra geçen yaz. rv1ilano'da İta
lyanca'ya çevrildi. Sanırım önümüzdeki 
mart ayı içerisinde yayınlanması gereki
yor. Yayınevinden aldığım d uyuma göre, 
ba~ka dillere çevirileri için ilgclencn 
yayınevleri ilc pazarlıklar var. 

Rolzat Alakom: İs-ı1İçrc 'de y:ı..5·aymı 
Ort:ı An:ıdo/a Kürtlerİ Ccma:ı!İ konu
.'>'ll!Jda nc/crsöylcycccksiniz? 

Yusuf Yeşilöz: İsviçrede yaşayan İç 
Anadolu Kürtleri'nin konuımı da, sanı
nın yurtdışında yaşayan diğer Kürt insan
lan ilc eşit düzeydedir. Altmışlı yılların 
ba~ındaıı beri Avrupa 'ya güç veren bölge
nin. herncn hemen tüm köy ve kasabala
rı ndan. İsviçrcye ycrle~miş üç kuşak 
insan bulmak mümkün. Çoğunlukla 
Konya'nın Cihanbcyli, Kulu ve Yunak 
ve Ankara'nın Bala, Haymana, Polatlı ve 
Şeretlikoçhisar ilçelerine bağlı köylerden 
gelıııişlcr. Eskişchir'c bağlı Sivrihisar 
ilçesinden de, sayılan az da olsa, İsviçrede 
ya1ayan Kürtlere rastlamak mümkün~ 
bunlar yctınişli yıllarda işci olarak gelen 
kesim. İsviçre'de yaşayan İç Anadolu 
Kürtlerinin sayılarını kestinnem oldukça 
zordur. İsviçre'ye akınları, özellikle sek
senli yılların ortalarından sonra başlamış; 
bölgenin ana geçim kaynakları olan 
rcnçbcrlik, lıayvancılık ve nakliyaıçılık 
gibi meslek dallarının seksenli yıllarda 
krize girmesi, İç Anadolu'dan başta 
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Avrupa ve ayrıca Konya-Ankara gibi bü
yük şehirlere göçü kamçılanııştır. 

İsviçre'de yaşayanların, çoğunluğu işçi

dirlcr. Son yıllarda buralarda gelişen işsiz
liğe paralel olarak restaurant, bakkaliye, 
imbis vb. gibi işyeri sahibi olanlar atakta. 
Öğrenci olan az bir kesim var. Ulusal ha
rekete direk katkıda bulunan ve tüm 
zamanını ona veren sayısızca insan var. 
Kürt küilür faaliyetleri içerisinde olan, 
bu çalışınalan candan yürüten insanlar 
var. Örneğin Mustafa Selimoğlu gibi, 
Kün günlük basını için gazeteci olarak 
ciddi haberler yapmış kişile-r var. Bir süre 
önce kapanan ZUrich'teki Kürdistan 
Kultür Merkezi' nin çalışmalarını yürü
tenierin çoğu, İç Anadolu Kürtleri idi ... 
Tabii mcmlekctle olduğu gibi burada da 
kahveleri olan, kağıt oynıyanlar var!. İç 
Anadolu Kürtlerinde hala kaybolnıaınış 
bir özellik var: iki kişi bir araya geldik
lerinde, bir çok Türkçe kelime katsalar 
da, biribirleri ilc Kürtçe konuşurlar. Uma
rım bu alışkanlıklan sürer, Kürtçesini 
kullanmadıkları veya bilmedikleri 
kelimelerin Küı1çesine de alı~ırlar. 

Ro/ı at Ala ko m: İç AniJdo/u Kürr/cri 
t;ır:ıfind:m çıkiJrlllmı Birnebi/n dergisinin 
şimdı~vc k:ıd:ır :ıl o S<'Jyı.•a yayımlmıdı. Ben 
kendim, iç An:ıdolu Kürtlerinin bu dergi 
5:aycsindc tarihsel :ıhmda kendi kcndile
n~vle ilk kez wmşokl:.ın k:mısmd:ıynn Bu 
görüşe ne dersiniz? 

YusufYeşilöz: Görüşünüze tamamen 
katılıyorum. Birnebün dergisi bir ilktir, 
bir mukaddemeclir. Öncü hir görev üst
lenmiş. Nüfusu bir milyon civarında olan 
İç Anadolu Kürtleri üzerine bir kaç araş
tırınanın dışında, bugüne kadar fazla bir 
şeyler ne yazık ki yazılmanııştır. Kendi" 
miz de, ne edebi ne de araştırma alanınde 
fazla birşeyler yazmamışız. Sanırım, 
redaksiyondaki arkadaşların bir zorluğu 
da bu olur: yazılı bilgi az, ayrıca bölgeden 
uzaklık. Dilcğim, Birnebiln yakın bir 
zamanda kendi coğrafyası ilc tanışır, 
kendi insanları arasında araştırma ve 
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geçmişleri ilc tanışma motivasyonu 
sağlar. Son gittiğimlle bir defa daha tanık 
oldum: özellikle son on yıl içerisinde 
benim kasabamcia hemen hemen her 
aileden 'Üniversiteli' çıkmış, kız yada 
erkek. Hatta bazı ailelerde birden fazla 
genç üniversitelerde çeşitli meslek 
dallarında okuyorlar. Geriliaya katılan 
sayısızca insan var, çoğunluğu okuyan 
kesimden katılmışlar, geride bıraktıkları 
hfı.lfi tam olarak betiınlenmeıniş bir sem
pati var. Türkiyedeki siyasal ve kültürel 
yaşama mal olmuş 'İç Anadolulu' bir çok 
Kürt var. Kısacası coğrafyamızda ciddi 
araştırmalar yapacak, bir potansiyel 
oluşmuş. Kucaklaşmak gerekiyor ... 

Rahat Alakom: Geleceğe ilişkin 
ç:ılışawhırmız konusund:ı biraz :sır's;ıhibi 
olabilir miyiz? 

Yusuf Yeşilöz: İsviçreli yayınevimin 
bu yıl hasıma hazırladığ.ı bir kitabı m var. 
Gene aniatı tarzında bin novel. 
Çocukluğumda dinlediğim, bu yüzyılın 
yanlarına doğru meydana gelmiş bir 
epizot: nihayet dördüncü nişanlısı ilc 
evlcncbilen bir gencin hikayesi. 

içeriğini yörede olan olaylardan alıp, 
üzcıinde çalıştığım veya hakkında hala bilgi 
topladığım başka hikayelerim de var. 
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A A A 

NAVLEK-BIWEJ (DEYIM) 
M. Şfrfn Dağ 

A bin zinıCn 
Av bi dev kctin 
Ava kaniya davcstln 
Bar giran 
Bervc çava 
Bere !Cv rustin didan rustin 
Bere çava girtin 
Birçl ye nCzınirl 
Bi küpe va!a de !ls ki ri n 
Bi ıııczina ra bi çü ka ra çUk 
Bi pC ketina xcwC 
Bi cnlyC !Ckctin 
Bi bcnC \Vi xwc berdana birC 
Bi ~orC da distin 
Bi d ilC xwc 
Bi çavcki JC mCzckirin 
Bi ti~tcki nchcsibandin 
Bi dcst xistin 
Bi kuta li juniyC xwc xistin 
Bi dcstC xwc dayin bi lingC xwe 16 gerin 
Caniya tor 
Can dayin 
CanC xwe kiriye deve xwc 
Çav gerand in 
Çav vckirin 
Çav bi giri 
Çav roni büyin (ki ri n) 
Çareya scrC xwe mCzekirin 
Ço di bin va kirin 
Dcst bi ço 
Dcst dayin 
De st ji dunyaye kişand in 
Dcst U !ing li hev gerin 
Dev nakcvc hcv 
Di çave kcle da lcxistin 
Dev gulıcrin 
Devi dibC guhC nabihizin 
Dcla hcft kcriya 
Anina bcr çava 
Av davcstin 
Balifa bGkc revanelin 
Bave kal 
Berxa makınij 
BcrC nuxuri 
Bin di min nan da mayin 
Bi paşil c 

Bi çavcki le mezekirin 
Bi bcrda çGyin (ncçGyin) 
Bi ser da verişin 
Bi şeyten ra kav listin 
Bi gozen:! av kişandin 
Bi ewra xistin 
Bi bcr dil da çüyin 
Bi dil G bi xatir 
Bi ser erde ketin 
Bi dcst G bi pe 
Bi xur ra kişand in 
Cangirarı 

Can şerin 
Ci girtİn 
Çav berdayin 
Çav giredayin 
Çav ji ser ncbirin 
Çiq rGt 
Çi ya wcrgcrandin 
Dayina ser dcsta 
Dest li ber hclnayin 
Desmala ser des ta 
Deng je demeketin (dcrketin) 
De riya hecaciya payin 
Deri bi çar çavan payin 
Dev dane ber deve hev 
Dev tiji şor 
Dcst tcng 
Din e ku dindoc1 d iyi (dili) 
Di zar t1 hivilan ra an in 
Di paşi t1 pCşiye ncgehiştin 
Di sCri ra kctin bin ra dcrkctin 
Dil xwastin 
Di hela ali G di hela wali ncgchiştin 
Dize xunıal 
Di çava ra çt1yin 
Dil-xatir zanin (nczanin) 
Di mal da ınayin 
Di dcst ra derbaskiri n 
DunC bişcwitc qirşeki xwc naşcwitc 
En bi ser ra 
Gav ranaye, şor heynaye 
Guh pCva nekirin 
Hat dawesti 
Hata dev hatin 
Hcş li sCri birin 
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HcvdeyCn sCri sistİn 
HC~tirC gergin 
Hi nı li ser hi nı li bin xistin 
Ji bin derketin 
Ji ser xwe avltin 
Ji çava dcrxistin 
Ji çi ya da li erde kctin 
Ji dest nehatin (hatin) 
Ji dest lı linga da ketin 
Ji nav bidcrketin 
Ji nıüjekC xoşavek çCkirin 
Ji hespC dChat li kerC nlşt 
Ji slya xwe revln 
Ji xwe dcrbasbuyin 
Kcfcn dirandin 
Ketiye deva 
Ketina dcsta 
Ketina qavekC 
Kur ü tazl 
Di suriya ra !Cxistin 
Dikayc ~Ir nade 
Di dü gerin 
Di bin ra hal ki ri n 
Dizgln bi dcst dayin 
Di çava da mczin ki ri n 
Dijmin qarandin 
Di bin şcvC ra 
Duh yck iro dudu 
DunC jC va xuya nckirin 
ErdC ku jC bixwe dizane 
Guh dayina ser xwe 
GurC kCdcrC nıir 
Hazirgoın 

Hcş Ii sCrl çü yi n 
Hcş bi bcr xistin 
HCrs di sCrl ra derxistin 
Hundir hate ber dev 
Jj bin sCrl derkctin 
Ji çava da kctin 
Ji deve xwc revandi n 
Ji dcst dcrxistin 
Ji dest nelllitin (filitin) 
Ji mar tirsl ji wcris reviya 
Ji nıCra hcsibandin 
Ji jor da hatin 
Ji seri ü bini da 
Ji xwc ra büyin 
Ji warC paş hate warC pCş 
Kete zara 
Ketina çava 
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Ketina d ine 
KCr bi xwin 
Li kumC ket! gerin 
Li deva gerin 
Li elcg-bCjingC kirin 
LCv dCwcstln 
Li ser sere xwc çG.yin 
Li ber malckC rG.niştin 
LingC xwc dayina kevir 
Li şlınC cch rişandin 
Li piye X wc de 
Li pişt derkctin 
Mat bu yi n 
MCrC şora xwe 
Nchatina dcsta 
NanC xwe ji kevir derxistin 
Ne tah m ne tik 
N aza xwe li birin 
PCçlya xwc gcz kirin 
Pişt dane pişta hev 
PC klısl çCrandin 
PCşi gotin paşi nlnayin 
Pi G bask şi kestin 
Qeraın ketiye stu 
QGne nadc bcr 
Quwct li tc 
Rind Cı xcrav 
Rovly ku eqC xwc nayC 
RovlyCn di zik da 
Ser gir-hcş tuncyc 
Seri girCdayin 
Seri xwc xwarin 
Serxwaşi da yi n 
Slr~ca 

Şir G şckir ji dev barin 
Şor li rG 
Şor di dCv da nasckinin 
Şora deve xwe zanin (nezanin) 
Şuji ji xwc berdan 
Tiııı di kiraseki da be 
La wC mCra 
Li d rGni~tikandl 

LC ncrc 
Ling cih girtin 
Li hcşC hcv in 
Li şora gerin 
Li ser lingC xwc dawcstin 
Listike jC kCm c 
Mcriya bi be ben 
Mirinlya X\VC hatin 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Navbcr qetandin 
N av di erde be 
Ne bi xagl be 
Nifirl-nifirandl 
PCIC are c ina nayin 
Pişt anina erdC 
Pan pan deng ki ri n 
Pişt tC alkirin 
QalikC gwlzekC tiji nakc 
Qun ıe alkirin 
Quı birin 
Rehct li bestiye de G bava 
Ro ditin (neditin) 
Roka min he be ji tc ra ye 
Seri Cşandin 
Seri tcqln 
Seri ki şandin 
ScriyC xwe dayina bin çengC xwe 
Şev yck diz hczar 
Sir i1 hczlır 
Şor gir 
Şor tc karnckirin 
Şor kirine yck 
Şur beşi n 
Tev hev kal G pir blıyin 
Tiştc ku ji xclkc diqcde 
TI U birçi mayin 
Tirsa di tirsC ra derkeve 
XCr jC neh<ıtin 
X u ya sekiane 
Xwln çG laşc bi ser ketin 
Xwin verişin 
Xwln kişandin 
Ve ra bGyc hcval 
Zarxwaş 

Zikdiri dayin 
Zinıaıı kCr 
TirC çGne fisC nıane 
XCra nıiriya 
X u ya eni ya 
Xwariyc cq nekirlyc 
Xwingcrm 
Xwlnxwar 
Xwln ji sere qclem da bar'in 
zer çG glı ma 
ZikC ku plvaz xwarl dizane 
Zlv çlı eq ma 

CANE 

Dibe ku rojeke 
Dikevim bira te 
Bere xwe bi de çiya 
Were gunde me 
Bibihize 
Narın ü hawara 
Bibine 
Rispi ü pişt li diwara 
Li vir stüxwar 
Kalekjiezim. 

C ane 
Dikevim bira te 
Bere m~e bide çiya 
Were gunde rne 
Bi gere 
Li daristenen şewiti 
Bibine 
Çiyayen bi bomba qelişti 
Li vir birindar 
Zinarek ji ez im 

C ane 
Dibe ku rojeke 
Dikevim bira te 
Bere xwe bi de çiya 
Were gunde me 
Bi bine 
Bi çaxa halim xapandin 
Bizane 
Dev di pesira dayike de 
Ez fetisandim 
Li Helepçe 
Dergüşek ji ez b üm 

C ane 
Dibe ku rojeke 
Dikevim bir o te 
Bere m~e bide çiya 
Were gunde me 
Bibine 
Di siyamirinede 
Jiyan çiqas sar e 
Bizane 
"Şev yek diz hezar e" 
Tu 
Bi ewreki reş be, b ibare 
we çaxe 
Brüskekji ez b im. 

Mem Xelikan 1998 
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Tarih, efsaneler ve turizm 
bölgemizi tanıyor musunuz! 

Irfan llaysal 
Celil Boğazı çok eski yerleşim yeri olduğuna dair 

izler taşımaktadır. Bilinen eski yerleşimcileri Bizansh
Iardır. Hala kayalara oyulmuş günümüze kadar 
gelebilmiş barınma yerleri vardır. Bölgede bulunan 
kayalıklar doğal nedenlerden dolayı şekillenmişlerdir. 

Celil Boğazı Kuşça Kasabasına üç, 
Yeniceaba Kasabasına ise yedi Kın. 
uzaklıktadır. Bölge doğal yapısı ile 
turistik özellikler taşımaktadır. 

Ce! il Boğazı çok eski yerleşim yeri 
olduğuna dair izler taşımaktadır. 
Bilinen eski yerleşimcileri Bizanslı
lardır. Hala kayalara oyulmuş 

günümüze kadar gelebilmiş barınma 
yerleri vardır. Bölgede bulunan 
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kayalıklar doğal nedenlerden dolayı 
şek i llenmişlcrdir. 

Bölgede bulunan su ve ağaçlar, 
insanların burayı piknik alanı olarak 
kullanmalarına imkan vermektedir. 

Ayrıca iki kayalık arasından 

damlayarak akan sudan insaniann şifa 
niyetine yıkanmalaıı, orada bulunan bir 
ağaca çaput bağlayarak bir dilekte 
bulunmaları ayrı bir özellik kaımaktadır. 
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Kay:ı!Jkl:mı oyulmuş bir b:ınn:ık 

Burada doğal yapı canlılara 

benzeıilir. Kayaların doğal şekii

lenişleri üzerine yöre halkı farklı 
öyküler anlaııııakıadır. 

T:ışf:ış:m <lŞikhırd:m diğeri 

KJZb erkeğin :ışkuw engel olm:ık ı:,·rcycn Jiıs:mf:ırm wşlaşUğl ... 
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Efsaneler diyarı Anadolu 'da bunlara yaklaşmaktadır. Tüm 
yaşananların farklı bir şekli bizim 
oralarda da mevcuttur. Bu yöre ile 

ilgili ersanelerin bir versiyonunu siz 
okuyucularınııza aktanılım; 

Peş pcşc oluşmuş kayalıkların ilki 
erkek, peşindeki kadın ve en 
sonundaki kayalık kütlesi ise insan 
topluluğuna benzetilmektedir. 

Zorbaların ve zalimlerin yaşadığı 
bir dönem ..... Sevdalılar kavuşmak 
için her çareye baş vururlar ama 
başarılı olamazlar. Tek şansları birlikte 

bu diyariardan kaçmak olur, 

Aıılaşırlar ve bir sabah erkenden 
me m I c kc t I eri nde n ayrı I ı ri ar. .... 

Sevdalılar birlikte kaçmaktadırlar. 

Köylüler engel olmak için peşlerine 
düşerler, Sevdalılar arkalarından 

gelen kalabalıktan kurtıılmayı 

başaramazlar. Ölümün ayak izleri 
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ayrılıklar gibi bunlarında ayrılığı zor 
olur. Aıılaşırlar. Genç kız sevdalısını 
ölümden kurtarmak için tck 
çarelerinin ayrılmak olduğunu 

söylesedc yiğit sevgilisi bunu kabul 
etmezse de çaresizdie Erkek 
sevdalısını bırakmak zorunda kalır. 
Aralarında yirmişer-otuzar metre 
aralıklarla erkek, kız ve köylüler 
taşlaşırlar. 

Bu anlatılan öykü, kimbilir 
zamanında hangi yaşan(ma)mış 

aşkiara mesaj olarak verildi. 
Günümüzde de güncelliğini sanırım 
yitirmiş deği 1. 
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SE XWANG 0 SE BIRA 
Berhevkar: Manıoste lrfan Baysal 

(ii aliye Cihanbey li Q Kulu 'ye) 

Li guııdcki jiıı G mcrikck hcbGye. Sc 

keçikGn van hcbünc. Yck ji yckC rindt'ir 
büyc. RokC dayika van ncxwaş dikeve G 
dinırc. B av bi keçikan va bi tcnC dinıCn. 
Vana dranckc xwc jina bl hcbuyc. 
Dihatlyc mala van diçuyc. Va keçikana 
yarC xwc dikc. RüyC xwc raş bin vanan 
mina, keçikan rokC dili bavC xwc dikin 
vC jinC li bavC xwc mar dikin. 

Sal tihcrin mch tihcrin di ya van tuxazc 
va keçikan ji pist! xwc bi kc. Ro kc bi keçi

kan va ı i here bin dare sCva. Di bin dare da 
birik hcbuyc. Jinik ser birC tigrc. Ku tCn 
crdC dare di ya w an w ana heltidc ser darC. 
Dare kü dawtişinln sCv Ii crdC dikevi n. Ku 
wana sCva bcrav kin dikevin bin birC. 

Çcnd ro di bin birC da dimCn kes nC 
wana xclas nakc. \Yana tl ü birçltCnc bcr 

mirniyc. Xwanga nıczin bi a ortCra eli bl!: 
"Ma xwanga mc yC biçlık rakeve cmC wC 
buxııı.·· A biçlık vC di bize. Li ser vC eligri 
U bi tillyC xwc xwaliyC elikolc. Li herkeçi
kc qullik vedibc. Ye fcre d ike G dibe pcn

ccrek. Di vC pencere ra dikeve hundir. 
KG vi ra axurik c. Di axur da hespik girC
danc. Di bcr da hejir hcnc. Kcçik pCşa xwc 
tijl hcjlr dikc fı vcdigcrc. Bana xwangC xwc 
d ike. Bi kcn lı kCfhejlran tixwun. Ro tchirin, 
hcfta tilıcıin bi vi awi ziki xwc tCr dikin. 

XudanC h esp ji sC b ira bGnc. Hcspi w an 
pir bi qiınet buyc. Ro bi ro iıespl wan 
jarik dibe. Yana nizanİn çiına? BirayC 
mczin CvarckC xwc tidc bcndC. Kcçik 
nıczc dikc yek li bcııda lıcsp c. Wl dike 

xcwC. Ü tiherin lıejlra ji bcr hcsp 
hcytCnin. BirayC nıczin siwc da bi xwe 
tCsc. TcbC ''min çişt ncdi." lcar birC ortC 
xwc d ide bendC. \VI ji d iki n xcwC. E w ji 
tişti nabinc. lcar birayC biçtık xwc dicle 
bcndC. Xwe li xewC tCne. MCze dike 
keçi ki k hattı pCşa xwc tiji hcjir kir. BirayC 

biçlık ji para bi guluyCn wC tigrc lı jC 
dipirsc: 

-Tu In l. tu cin 1? 
Kcçik: Ez ne In im ne ji cin im. Ez 

Insan im. 
Keçi k ji peşi da lıeıa paşiyc her ıişıiki 

jC re kat di kc. Keçi k tihcrc bana xwanga 
tikc. Biraji bana birayCn xwc d ike. BirayC 
mczin kcçika ıııezin, binıyC one kcçka 
ort C, birayC biçtık jl xwanga biçlık li xwc 
mar dikin. 

Sal derhas dibin, mclı dcrbas dibiıı .... 

Xwanga mczin tcvindar buyc. Ji nıCri 

xwc ra xwc tipcsinc: 
-Eza ji tc ra tevnikC bikim. Ma ordiya 

eskcra li ser rünc. 
Xwanga ortt ji ji nıCri xwc ra X\VC 

tipesi ne: 
-Eza ji tc ra bi tcvnC topika lıeft bara 

çCkim. 
A biçtık ji ji nıCri xwc ra: 
-Eza ji tera zok kurik bini ın. Ma kevrl 

ccwher ti lıcnlya da be. 
Ro tC, hurd xwangC ıncF.in şorC xwc 

ni nin şunC. A biçlık tlnc şunC. Kcçikik bi 
lawikikl va tinc dunc. XwangC mczin 
kurikaji ber lıcytCnin. Ü du cewrika tavCn 
bcr. Bana birC biçlık dik in, jC ra: 

-Jinka tc ji tc ra du ccwrik hani n! 
BirayC biçtık jinkC di kc gozik xani bi 

tcnC ci tcnc G dev jC bcr didc. XwangC 
ınczin kurika elikin scpctikC davCn avC. 
Av scpetC dicle her xwc dibe. 

Li rlı avC li gundiki şivanck pcz diçC
rlnc. Tcvi kcri, bizinik hcbuyc. XudanC 
bizinC pirckik buyc. VC pirC wakl di ji 

tiştiki xwc tunc buyc, xizan buye. Va 
bizina he ro ji kcrl vediqctc tihcrc hCJa 
avC. Li rtı avC kurik(zarok) ji scpctC dcr
dikevin devi xwc elikin ganC(guhanC) 
bizinC. TCrl xwc ş ir ji çiçik tenıCtin. 
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Keri veeligere gund, pirik kô bizina xwe 
bido~c gane bizine şir tC de tune. Pirik 
ıiherc ba ~ivCn. 
-Şivano di nav k eri pcz da tc bizina min 

di ku tu bido~l. 
Şivan:-EzC çima bizina tc yi bi tenC 

bido~im. 

Ro G hcfte tihcrin. Bizina pirC tim tC 
dotin. RokC pirik bi şivCn ra tihcre bcr 
pCz. Ku k eri tC do ra av C bizin ji n av keri 
dcrdikeve tiherc rô avC. Ji sepctekC du 
ku ri k derdikevin ş iri bizinC dimCtiıı. Pirek 
her tişti bi çavC xwe dibine. Ya kurikna 
heytCne ü tiherc mal. Bi şi ri bizine vana 
mczin dike. 

Yana mezin dibin. RokC xwang bi 
birayC xwe ra dibC: 

-Tc xaıılııa ji mc ra çeki, ma(bila) di 
duııc da tck bin. 

Ew ji bi wi awi xanina çCdike. RokC 
jinik tC mala van nıivandari. 

Ji keçikC ra: XaniyC wc pir rind in. 
Kcmaslya xwc didaııc fiJ peva tuncyc. 

X wangji b ira ye xwe ra ve kemasiye dibC. 
B ira dibC: EzC herİnı didani til bin im. 
Pir tihere hendik tihcrc mcrik li wl 

diqclivc. Mcrik je ra: 
-Xorto tc her! ku dere" 
Xort: EzC herim ji xwanga xwc ra 

didaııl fii blııim. 
J\.1Crik jC ra: Mere tC binıri. 
Xort: Na ezC hcrim. 
Mcrik: Tc ku illa her!. Ezc Ii tc tcmckc 

bikiın. Hawzi ku fi1 tC da avC vexe berC 
zift bcrdC. Ku fi'l avC vcxe didanC xwc C 
pCda binuskin. DidanC ji te ra bimCn. 

Xort tere bi wl awayi didana heydCne 
tC. DidanC fil bi xanlyC xwe da dikin. 

RokC xort dlsa li nCçin~ buyC, ew jina 
dlsa tC mala w an. Ji keçi kC ra: 

-DidanmC 111 pir rind bUn. Ku ti nav 
baxçi wc da gul ü gulbend Iıebin ahi ri nci 
bu wc. 

B ira ji nCçirC vcdigerc tC mal, xwangC 
di sa k efi xwc tu ne. BirajC dipirse "çir bü?" 

Xwang: Her tiştikl mc hcyc. Di baxçl 
mc da gul ü gulbend tunen. Dora dinC 
roye, bira radibc tilıerc. Pir tilıcrc hendik 
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tihere dlsa ew nıCra rast C tC. MCr jC ra: 
-Xorto tu dlsa tihcr[ ku? 
Xort: EzC herİnı ji xwangC xwe ra gul 

ü gulbend binim. 
MCrik: KG ez bCm nıcrc jl tC bi C xwc 

bi k!. Ez dlsajlli tc tcmekc bikim. Waxte 
kii tu çuy wc şu ne pir bi bam! kc. Ku te 
nekir barnl, tC bi kevir bi. 

Xort tilıerc wC şunC. Dikc barni: 
-Gul U gulbend!!! 
Lingc wl di bin kevir. Carekc din bang 

dikc. Heta navC dibe kcvir. Canı paşl 
bang dike kcvirC xwe diwcşin. Hemeza 
wi tiji gul ü gulbcnd dibe. 

Yedigere tC mal. Li riya \Vi C\V mera 
disa rast tC. MCrik ji xort dipirse: 

-Tu ki yi? 
Xort: Ez bi xwangC xwe va ni. Wckl di 

ji kes! mc tune. PlrekC cm ti sepctckC da 
dini. WC em ınezin kimi. 

MCrikji xort ra tebC: Xwina min pir li 
tc kcl!. 

Xort jl: A min jl Ii te. 
lcar bi hevdu ra tiherin mal. Hevdu 

hasdikin lı dibin dost. RokC xwang bi 
birayC xwc va tiherin mala ınCrik. Li ına!C 
elibin ınlvan. 

Ji ınCrik dipirsin: Di vC gozC ha dajinek 
bi tenC rutCnc. E w kl ye? 

Merik: E w jinka min bG. Vi C du cewrik 
hani n dunC. Min jl cişt. 

Xwang tilıerc ba wC jinkC. Keçi k gotinC 
merik didc ru jinike. Jinik jl: 

-\Vax ta ku ku ri k hatin du n C min bi çavC 
xwc din ku yek law ik bu yek jl keçi k bu. 
PaşC xwangC min kurikC min ji bcr min 
heynan. Di scpetckC da havitin avC. Du 
cewrik ji dane bcr min. 

Xwang vedigerc tC ba birC xwc. JC ra 
her tiştiki kat dikc. B ira dizane ku vana 
hem ni. Tihcrc ba xaltiyCn xwc. Ji wana 
dipirse, cw jl her tiştiki jC ra kat dikiı1. 
B av ji bi wana dihcse. Bi hcvdu ra tiherin 
dakC xwc hcytCnin tihcrin mala xwc. 

Çeroka min çu katc, rclımct li ve 
ccrnatC! 
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GEÇMiŞiN KALlNTlLARI 
feridun 

Ulusların tarihinde, sanatında ve 

uygarlıklarında dinlerin ve ınitolojilcrin 

etkisi çok büyüktür. Dinsiz ve ınitolojisiz 

topluluk yoktur. İnançlarda ve miıolojilerde 
insanın yaşam için verdiği mücadelenin tarihi 
yatmaktadır. İnançlar ve mitolojiler tarihin 
akışında günün ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değişime 

uğranıışlarsa da topyekün ortadan kalkma~ 
mışlar ve yeni düşünceleric kaynaşarak 
varlıklarını sürdüıınüşler. Dinler ve mitoloji

lcr, doğayı yoruınlay:m insanın, yarattığı doğa 
üstü insanların ve olayların hikayesi ve 
fantazisidir. Doğadaki olayiann nedenlerini 
bilimsel olarak açıklıyacak bilgilerden 
yoksun olan insanoğlu olaylan fantazisi ile 

açıklamaya çalışmış. Ve bu fantazilerin bir 
çoğu günümüzde de varlıklarını sürdürmek
tedir. Kültür bir toplumun ya~ıyabilmesi için 
yaptığı eylemlerin bütünüdür. Kültür: 
minıaridir, müziktir, spordur, folklordur, 
nıasaldır, resimdir, dindir, rnitolojidir, 
bilimdir ve sanattır. Yani kültür insan uğraşıdır. 

İç Anadolu Kürtleri, asırlar da geçmiş 
olsa etnik kimliklerinin belirleyici 
unsurlarını, hakim ulusun toptan asimi
lasyon çabalarına ve kültür miraslarını 
koruma kurumlarından yoksun olmasına 
rağmen yaşatmış ve geleceğe taşımış. 
Köklü bir kültür ve uygarlıkların mirasına 
sahip olmaları onların da diğer bir çok halk 
gibi tarihin sahnesinde silinip kayıp 

olmamasını sağlaımştır. Kültür miraslarının 
zenginliği onların asimilasyona karşı 
dirençlerini artırınakla kalmanuş hakim 
ulusların kültürüne katkıda bulunmuştur. 
Alınan Herman Wcnzcl 1930 yıllarda İç 
Aandolu'daki yaşanı üzerine yaptığı 

çalışmada Kürtlerin asimile olmadıkları 
gibi çevresindeki diğer toplulukları asimile 
ettiklerini yazar ve bunu Kürtlerin üstün 

ve yüksek bir külıürc sahip olduklarına 
bağlar. Bugün, batı! inanç ve hurafc olarak 

adlandırılan olayların kaynaklarına 

baktığımızda hemen hemen hepsi Kürt 
kültürünün birer parçası olarak karşımıza 

çıkar ve köklerinin çok gerilere gittiğini 
görürüz. Kürdistanı kolonilcştircn ülkeler, 

Kürtlerin kültür mirasları ile buluşma
maları için kültür mirasiarına ya el 
koymuş ya da dini motifli olanlarını batı! 

inanç olarak değerlendirerek aşağılamış 
ve gözden düşürmeye çahşnuşlar. Kürtleri 
kültürlerinden uzaklaştırarak asimile etme 
yoluna gitmişler. Biigün hurafe ve batıl 

inanç olarak değerlendirilen olayların, 
inançların ve davranışlan nın, Küı1 mitoloji
sinden ve İslam öncesi Kürtlerin dini olan 
Zerdüştlükten kaynaklandığını tespit 
eımck pek o kadar da zor değiL Bu hurafe 
ve batı! inanç olarak adlandırılan 
olaylar, kültürümüzün ve tarihimizin 
birer parçasıdırlar. Tarih, kopuk kopuk 
olamaz. Tarih süreklilik ister. Tarihimize 
süreklilik kazandırmak zorundayız. 
Bunun içinde bütün değerierimize sahip 
çıkmalıyız. Aradan binlerce yıl geçmesine 
rağmen hala bugün Kürt mitolojisinin, 
Zerdüşt öncesi çok tanrılı dinlerin ve 
Zerdiişt dininin etkilerini ve törelerini 
görmekteyiz. Kürtlerin tarihi ve kültürü, 
ortak Ulke; aryan ülkesinde yaşamış diğer 

ıopluluklarla ortaklı. Bu ortaklıkta biz 
Kürtler payıınıza düşeni almalıyız ve 
geliştirmeliyiz. Biz Kürtlerin tallhsizliği 
ari halklarının kültürleri üzerine araştırma 
yapanların yabancılar olamsı ve bu 
yabancıların bütün kültür değerlerini 
Farslara maletmeleridir. Kültiirümüzlc ilgili 

bilimsel araştırmalar yaparak bu konularda 
otorite olacak uzman ve yetkin akademis
yeniere ihtiyac vardır. Kendi sınırlı 

olanakları ilc bir şeyler yapınaya çalışan 
insanların solukları daha ne güne kadar 
yetecektir. Yapılacak araştırmalar kesinlikle 

bilimsel olmalı ve bilimsel disiplinin 
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kurallarına harfiyen uynıalıdır. Ezilmiş
liğimiz bize bilimsel olmaımı hakkı vermez. 
Araştırınalann kalıcı olması için olmazsa 
olmaz kuralına sadık kalınınalı. Değilse 
yapılan araştırmaların ömrü kısa vadeli olur 
ve bir işe yaramaz. 

Kiinlcrin, islamı halife Ömer zamanında 
kabul ettikleri söylenir. Aradan bunca 
z~ıınan geçmesine rağmen. İç Anadolu 
Kürtleri'nin bugünkü teolojik terıninolo
jisiııde geçmişin izlerini bulmak mümkün
eHir. Kürtler İslam dinini kabullendikten 
sonra da kendi eski inançlarını, toptan 
bırakmamışlar. Eski inançlarını y;_ı İsiama 
entegre etmişler yada islama paralel olarak 
:yaşatınışlar. Burada dikkat edilmesi ger
eken husus, Kürt kültürünün yenilikler 
karşısındaki esnekliği ve yeniliklere 
vokabiilcrindeki cevap yeteneğidir. Bu da 
Kürt küliLinlin zenginliğinden kaynaklan
maktadır. Folkloriiıniiz ve kullandığıınız 
teolojik tcrminolojinin yapısı bizi 
tarihimizle bu!uşıunna imkanları vermek
tedir. Bunu en iyi bir şekilde değerlen
direrek tarihimizin yapılanmasında büyük 
katkılarının olacağının düşüncesini 

ta~ıyorum ve emek verilmesi görtişiin
deyiın. Kültürümüzün en ufak değerlerini 
bile gün ışığına çıkarınalıyız. Günümüzde 
İç Anadolu Kürtleri arasında hala yaşayan 
\'l': tarihi kaynaklan çok eskilere dayanan 
bir kaç kelime ve olay·dan bahsetmek 
istiyorum. Bu olayların hemen hepsi 
miwlojik ve dini kökenlidir. 

MAGİ 
Türkler sık sık İç Anadolu KUrteleri için 

il1agi Kürt deyimini kullanırlar. Bunu 
kötülük olsun diye değil. Yöre: Kürtleri 
kendi aralanııda sık sık kullandıklan için 
onlar da kullanırlar. Kürtler, magi 
kelimesinin anlamını bilmeden kullanırlar. 
Ben sordu ğu m bir kaç kişiden hiç bircevap 
alınadığımı söyliyebilirim. Anadolu 
Kürtleri tarafında çok sıkça kullanılan rnagi 
sözcüğü ilc ilgili olarak yaplığını araştı
rmalar neticesinde kökeninin çok eskilere 
dayandığını ve Kürtlerin eski dini olan 
1l1agilikten kaynaklandığını gördüm. 
il1agilik. Medleri oluşturan kabilclerden 
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maga/arm diniydi. Özü, yapılan eylemlerle 
tanrıları ctkilcmc anlayışına dayanır. Bu 
eylemler yakın tarihe kadar Anadolu 
Kürtler arasındacia yaygındı. Ana geçiın 
kaynağının hayvancılık olduğu 1960 
senelerinin sonuna kadar. hayvanlarını 
korumak için magi yöntemleri kullanı lırdı. 

Çocukluğumdan hatırlarım. Hayvanla
rınıız, kaybolduğunda halama gidcrdik. 
Halanı hayvanlanrnızın, kurtlar tarafından 
ycnilmemcsi için, kurtların ağzını bağiard ı. 
Kurmanceada buna ,.Deı'C Gur GırCde" 
denilir. Halam, çakı bıçağın ağzını açar, 
Kürtçe dualar okuduktan sonra bıçağın 
ağzını tekrar kapatırdı. Kaybolan hayvanlar, 
ölü veya diri bulunduktan sonra bıçağın 
ağzı açılırdı. 

X WEDlif XUDfc/ XUDM HUDA 
Künlerin, İsiama kabullenmelerinin 

üzerinde uzun bir zamanın geçmiş olma
sına rağmen, eski inançlarını, örf ve 
adetlerini hala yaşatıyorlar ve İslam öncesi 
tcolojik tcrnıinolojisini kullanıyorlar. 
Örnek olarak buna Roji ve Xuda'yı 
vereblirim. İslamın tanrısı olan Allahın 
karşıtı Künçede Xuda'dır. Xuda kelimesine 
ari !ıalklarının mitolojisinde rastlannıakuı
dır. Ari halkları, adına i\.ryan denen 
toprakların üzerinde yaşayan halkların 
tümünün ortak adıdır. Perslcr ve tv1edlcr 
;_uyan topraklarının en etkin iki toplulu
ğuydular. Aryanlılar çok zengin bir 
mitolojiyc sahiptiler. Mitolojilerinin ana 
temeli iki prensibe dayanır. İyi ve kötü. Bu 
dualistik düşünce daha sonra Zerdüşt din
ini de etkilemiştir. Dualistik düşünecdeki 
iki kuvvet yani iyilik ve kötülük sürekli 
çatışma halindedir ve iyilik kötülüğü 
yenecektir düşlineesi hakimdir. Arilcr, 
kozmik tanrılarını Huda* olarak adlan
dırıyorlardı. Xuda'nın anlamı gökten 
yeryüzünü "iyi gözetliyen" anlamına 
gelmektedir. Kürdistan 'daki Kürtler gibi İç 
Anadolu Kürtleri de günümüzde, İslamın 
tanrısı olan Allahın yerine Xuda kelimes
ini kullanırlar. 

ATA RUHU KÜLTÜ 
Zerdüşt dinin kutsal kitabı Zend

Avesta'nın yast bölümlerinde faravasi-
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lerden söz edilmekte. Zend-Avesta'da 
yeralan onüç numaralıyası nıravasilcri konu 
alır. Konu;'a bahis olan faravasilcr, arilerin 
ölnıü~ atalarının dindar ruhlarıdırlar ve 
koruyucu güce sahiptirler. Atalannın ruhları 
kozmik düzenin devamının garantisidirler. 
Kozmik düzen onların sayesinde olmakta
dır. Yeryüzündeki sular, zengin otlaklar ve 
kadınların doğurganlıkları yine onların 
sayesindedir. Eğer faravasiler olmasaydı, 
bütün yaşanı ve hayvanlar olmayacaktı. 
Görüldüğü gibi varolmanın koşulu 
faravasilerdir. Günümüzde, İç Anadolu 
Küı1leri arasında olay yukandaki kadar olm
asa da atalannın ruhlarına inanma kültünün 
izlerine rastlanmaktayız. 

Hemen hemen her k ün köyünde bir yatır 
ya da bir tekke bulunmaktadır. Bu yatırlarda 
ve tckkclerde yatanların adını ve sanını 
bilmeseler de. insanlar onlardan dilekte 
bulunuyorlar ve kötü günde yardımiarına 
geleceklerine inanıyorlar. Hastalar gider şifa 
diler. Çocuğu olmıyan çocuğunun olması 
için dilektc bulunur. Bu halk inancı diğer 
halklarda da mevcuttur. Ama kürtlerde daha 
bir ağırlıktadır. Cihanbeyli'ye bağlı Bulduk 
köyünde Bulduk Dedezade adında bir ıckkc 
bulunmaktadır. Tckkc çevreye hakim bir 
tepenin üzerinde bulunmakta. Çok eski bir 
yapıdır. Giriş kapısının üzerinde haç işareti 
bulunmakta ve yapının etrafına serpilmiş 
mcrnıer taşlarda Grek alfabesi ile yazılmış 
yazılar bulunmaktadır. Yapının tahminen 
Bizanslardan kalma bir kilise veya burda 
geçen tali ipek yolunun güvenliğini 
sağlıyan bir karakol olduğudur. Çünkü 
ıckkenin üzerinde kurulduğu tepe bölgeye 
hakim bir konumdadır. Burası halk 
tarafından tekkc olarak kabul görmüş. Etraf 
köylerden de buraya ziyaretler yapılmakta 
ve adaklar adanarak dileklerele bulunul
makta. Bazı hölgelerdc yatırların savaşlara 
beyaz elbisclcrle (kefen) katıldıklan ve 
düşmana belirleyici kayıplar verdikleri 
söylenir. Buda l~ıravasilerdcki gibi yatırların 
koruyucu güce sahip olduklan vurgulanmak 
istcniliyor. 

~'Buda 'nın Avı.!stadaki anlamı: iyi gören 
H u: iyi (Eski Kürt mitolojisindeki anlamıyla 
bugünkü Ltın-i BeyTeyi/Fcyli, Elaın bölgesi, 
Kürtçesindeki anlamı aynıdır.) 
Da: gönne fiilinden geliyor (Avcsıadaki kökü: 
day~) (Günümüz Kürtçesindeki dil!!ıldiyml 
din: g.önnck fiiliyle aynı anlamı taşır). 

BİRDAHA 

Bir daha 
bir daha 
bir· kez daha 
bir daha 
bizimkiler 
yakılmış 

yıkılmış 

sisli duvarların 
dibinde oturmasınlar 
ve yollara düşmesinler 

Bir daha 
bir daha 
çoçuklannıız 

ıaze bahar sütü kokan 
sabah rüzgarlarının yerine 
ak çiğerlerine 
hardal gazı solumasınlar 

Bir daha 
bir daha 
bıyıklan terlememiş 

gençlerimizin 
ve bir su damlası kızlannıızın 
kutsal 
derin 
şafak uykuları 

kanda yüzdüriilmcsin 

Bir daha 
bir daha 
ağzı kanlı 

dişi bahar kurdu insafındaki 
namlular 
topraklanmızda ulunıasınlar. 

Bir daha 
bir daha 
newroz çiçeklerimizin 
taze güllerini 
davetsiz misafirleri n 
tanklarının paletleri ezmesin 

ve postallarının gölgeleri 
toprağınııza düşmesin 

FERİDUN 
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SÖMÜRGECI ROK 
Çıiikrü~Gülmü~ 

Sömürgeci Rak, bu terim vardı. Bu 
sözcükleri ben bulmadım. Onları sadece bir 
araya getirdim. Buna edebiyat literalüründe 
cğrütülcrncli imge de diyorlar. Ben şimdi, 
bu yazıımı başlarken bir araya getirdim. 
"Sömürgcci Rok" bctimlemesini neden 
kullandım? Doğru mu? Yanlış mı? Onu hep 
birlikte göreceğiz. Ancak, çok kısa olarak 
şunu açıklamam gerekecek. Artık, 

günümüzde her kişi, kurum-kuruluş, parti 
ve hareketler kendilerince bir anlam 
yüklüyorlar bazı kavramlara. Bende 
aynısını yapıyorum. 

Sönıürgccilik, bir halkın egemen ulus 
tarafından kendisine bcnzctilmesi; dili, 
kültürel değerlerinin crililmesi ve kışla 
cğitimlerinin, jandarma karakollarının 
hemen yanı başında kurulmasıdır. Göç, 
sürgün, yerinden yurdundan etme, 
kundaktaki bebeyi sütten kesme, çocuğu 
devşinne okulları na göndermedir. Buna da 
medeniyet deniyor. "Parasız yatılı" deniyor. 

Rok, bir satranç terimidir. Büyük ve 
küçük raklar vardır. Bunların amacı; şahı 
sağlama alma hareketleridir. Surdaki şah, 
TC' dir. Piyonlarsa, Kürt çocuklarıdır. Rok, 
bir diğer anlamda sürgüne karşılık düşer. 
Ama batı ve Ona Anadolu'nun mazlum 
çocuklarını da birer araç olarak kullanırlar. 

GURBET NE YANA DÜŞER USTAM 

Gurbete ilk adımımı attığırndan bu yana 
tam-ı tamına 28 yıl geçmiş. Dostlarım bana 
"lıocam o zaman bize kesin yazmalısın!." 
dedikleri nde, tcrcdütsüz kabul ettim. Çünkü 
benim yanınıda Kırşehir'in apayrı bir yeri 
var. Şimdi o yıllara uzanıyor ve yazmaya 
başlı yorum. 

Mışlı-ınuşlu yanı hikaye diliyle 
yaşamımı anlatmaya başlasam beş 

kelimeden sonra ya Türkçcm biter yada 
yaşanıım. Onun için ne ben anlatayım nede 
siz dinleyin. 
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Ortayı bitirdiğimde Radyocu Aziz 
Ustanın yanında hala çıraktım. Liseye 
gideceklinı. Okul evimizden çok uzaktı. O 
da neyse ama bir tek okul vardı. O da sitede. 
Tel örgüler arasındaydı. Tuttum Meslek 
Sanat Okulu imtihanları na girdim. 

Ondan önce, Parasız yatılı öğretmen 
okulu iıntihanına girmiştim. Salt bir 
silahımın olması için, polis olmak 
istemiştim. Sonradan polis ve bekçilikten 
nefret etmiştim. Askere gitmemek içinde 
öğterınen olmak istiyordum. 

Parasız yatılı öğretmen okulu 
imtihanlarını kazanınıştım. Anam sır gibi 
sakladığı el örme kilimini ınazata 

götünnüştü. Bcşik kertme nişanlım Halime 
köye dönmernek ve benimle evlenmek 
uğruna intihar etmiş hastailanede can 
çekişiyordu. Sanat okulu öğretmenim, 
adaşım Şükrü, ·'Ben öğretmen oldumd1 ne 
bak yedimse sende .1)'111 şeyi ye 
b.1k:ıhm "demişti. Ustama sordum: SEVDA 
NEYANA DÜŞER USTA 0 Ustaııı, scvccencc 
bakınakla yetinmişti. Ananıkilimini zar-zor 
elli liraya satmıştı. Babam gözyaşları 
eşliğinde beni geç saatlerde yolculamıştı. 
Trenle uzunca bir yolculuktan sonra 
Yerköy'e inmiştik, ordanda bir dolmuşla 
Kırşehir' e gelmiştik. 

BiTERDE KIRŞEHİR 'İN 

GÜZELLERİ BiTER 

Kırşehır küçük bir Orta Anadolu şelıridir. 
l970'lerde bir tek çarşısı vardı. Geldiğim 
yer Batman bile ondan daha gelişmiş bir 
yerdi. Öğretmen okulu, biraz şehir dışında 
sayılırdı. Ben; mahalle, ilk, orta okul sırası 
boyunca hep beraber olduğumuz Ncsim ve 
H abi b Kılıç"' kardeşler vardı. M eğer biz okul 
daha açılmadan onbeş gün önce gelnıiştik. 
Ama ne bizi gönderdiler nede kızdılar. 
Yatakhane ve yemckhaneyi bizim için açıp 
devreye sokmuşlardı. Biz Batman Orta 
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Okulundan 52 kişi bu imtihanı kazanmıştık. 
Biz gelenlerin ilk postası oluyorduk. Ben, 
''ne sağcı ne solcu, topçuydunı." Fomıalanmı 
giyip, topurnun ardına düşmüştüm bile. 
Yemeklerden sonra Kırşehir'i geziyordum. 
Bizim gibi kara /yağız delikanlılar 

göıiiyorduın. Ama onlarında bizim gibi '' 47. 
Numaradan sürgün, kuyruklu Kürt" 
olduklarını nerden bilecektim. Kaldı ki 
benim için Kürt olup olmanıalarıda o kadar 
önemi yoktu. Çünkü memleketteki 
"Kürtçüler"Jc dalga geçiyordum. Futbol 
takımı kulübümüz ve kahveleri yan 
yanaydı. Onlara takılıyordum: "sere çıvikC 
yek! (Kuşbaşı bir! .. )", "Heft roj dıdo! ... 
(Ycdigün iki ... ) u "Ava ccmed, iç mcnıed" 

Dediğim gibi ilk senenı tam anlamıyla 
"yaşanmamış yıllar olarak geçiyordu. 
Okulun en popüler sporcuları 

arasındaydıın. Futbol, atletizm, masa tenisi 
ve sosyal alanlarda en öndeydim. Sınıfın, 
okulun ve Bucakspor/Mucurgücü'nün 
daimi kadrosundaydım. Kırşehir liseler ve 
dengi okullar arası birinciliğini ben aldım. 
Okulda ilkkez Atlctizııı takınıını kurup 
bölgeler arası dcreecler aldık. Hasılı kıl payı 
milli olmayı kaçırdım. İyi ki kaçırmışını 
yoksa Milli bir gereksiz Kürt asıllı birTürk 
sporcusu olacaktınl. 

GÖNLÜMÜZDETAHT KURAN 

SÜRGÜN KÜRT VE DEVIliM 

MECRASINA GİRİŞ~! 

Şimdi anlatacağını olayı bclkide 
yaşamımda, beni en çok etkileyen ve 
yaşamıma yön veren bir olaydır. Ben bunu, 
hemen hemen her devriınci sohbette ve 
anılar dizgesinde dile getirdim. 
Diyarbakır'ın o vahşct yılları olarak tabir 
edilen döneminde savunmama yazdım. O 
zaman, madem Kırşehir ve Orta Anadolu 
üzerine yazacağım; en doğrusu burda dile 
getirmemdir. 

Dört erkek kardeş ve bir bacınuz vardı. 
Ananı, yokluğumdan faydalanarak, birazda 
"kız kısmı öyle boş bırakılmaya gelmez. 
Evin namusudur" hesabıyla daha onüç
ondördünde çocukken, dayımızın oğluna 
verilir. Dayıında gönlümü almak için, son 
model. Transistörlü, kulaklıklı küçük bir 

Bizler Kürt anadan, Kürt 
bir babadan mütteşekkil 
olmuştuk. Ama okula 
başlar başlamaz; 
varlığımızı inkar etmek 
zorundaydık. Evde Kürt, 
okulda '' Türkoğlu 
Türk"tük. Başiardı ezbere 
nakaratımız; Türküm, 
Doğruyum. Çalışkanım .... 
Ey ulu Atatürk ..... " diye 
zırlatılırdık. Ve süreç içinde 
bu olgu içselleşiyordu. 
Ama, bir yerde bir terslik 
oldu(!). Kürt gençleri 
zorunlu olarak sosyal 
bilimlerle, pozitif bilimlerle 
tanıştırdı. Buda 
beraberinde konuşmayı ve 
tartışmayı getirdi. Bu bilinç 
patlamasıyla, Kürt gençleri 
kendilerine yöneldiler. 
Karştiarına çıkanlarla 

tartıştılar. "Bu gezegende 
Kürtlerde yaşıyordu. Bizde 
onların evlatlarıyız" 
dediler. 

radyo almıştı. Ben, her zaman olduğu gibi 
radyomda türkülerimi okulda dinliyor. ara 
yerde de haberlere kulak kabartıyorcluııı. O 
gün, sabah eliiliine gidiyorduk. Arkadaşım 
Halim İpek; bana gülerek, "Haberler nasıl 
Şükrü? Dedi. Bende gayri ihliyari; ''N" 
olsun be kızıl Halim, seninkiler cartayı 
çekti" dedim. Bunu dcrkcnde, elimi bir 
kılıç gibi, boğazıma götürmeyi ihmal 
etmedim. Halim'in birden rengi değişti. 
Güzleri doldu. Bir panler kesildi ve inanın 
ben değilde bir başkası olsaydı; gırtlağına 
yapışacaktı. Çünkü benim bilinçsiz ve bir 
kötü niyetle söylemediğimi gayet iyi 
biliyordu. Başı, kırık bir dal gibi önüne 
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düştiL Kolları yana sarkıı. O sanki, o an, o 
sözle vurulmuştu. Sabah etütüne girmedi. 
Gitti bahçede, bir ağacın altında oturdu. 
Bende peşine diiştiim. Bir sigara tuttuın. 
Aldı. Dumanı ciğerlcrc boca cdiyorduk. 
Ben daha yeni sigara içiyordunı. Günü 
hatırlamıyorum, ama tarih kesinlikle; 6 
1\-fa)'IS 1972'ydi. O gün, 

Üç daldık 1 

Yol ayırımında 
Ölüm pusuda 
Üç daldık! ..... 

Yani, Türkiye Devrimci Gençlik 
Hareketi' nın üç önderi Deniz Gezmiş, 
Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı TC, 
·•devletin bekası" için, hunhar ve bir o kadar 

ilkel bir intikam duygusuyla katlctmişti. 
Halim bunu bilince çıkarmış, ben daha 
hayatı toz pembe görüyordum. Bana pro
paganda yaptı. Olmadı. "Kitap ver" dedim. 
Verdi. İlk kitabı m Koıniinist J\;lcnifc$to'dur. 

Aldım onu. Fotoğrafçılık odasına girdim. 
O rdan karanlık odaya. İki kez okudu m. Hiç 

bir şey anlamadı m. Ardından Sosyalizmin 
Alfabesi ve daha sonra Felsefenin 
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Şükrü Gü/müş ve Seyit.4lp 

Başlangıç İlkeleri'ni okudu m. Ye böylece 
devriınci ınceraya katıldını. Bu bab böyle 
özcesi .... 

Bizler Kürt anadan, Kürt bir babadan 
müttcşckkil olmu~tuk. Ama okula başlar 
başlaınaz: varlığımızı inkar etmek 
zorundaydık. Evde K ün, okulda ··Türkoğlu 
Türk"tük. Başiardı ezbere nakaratınıız: 
Türküın, Doğnıyuın. Çalı1kanım .... Ey ulu 
Atatürk ..... " diye zırlatılırdık. Ve süreç 

içinde bu olgu içselleşiyordu. Ama, bir 
yerde bir terslik oldu(~). Kürt gençleri 
zorunlu olarak sosyal bilinılerle. pozitif 
bilimieric tanıştırdı. Buda beraberinde 
konuşmayı ve tartışmayı getirdi. Bu bilinç 

patlaınasıyla. Kürt gençleri kendilerine 
yöneldiler. Karşıianna çıkanlarla tartıştılar. 
•'Bu gczcgcndc Kürtlerde yaşıyordu. Biztk 
onların evlatlanyız" dediler. 

Bu noktada bizim betinıkıneıniz olan 
·'söınürgcci rok"a bir açıklık getirmemiz 
gerekir. Söınürgeciliğin en korkuncu en 
"tcmizi" roktur, yani sürgiindür. demek 

bence en doğnısudur. İşte bunun için Kürt 
çocuklarını ya daha ana kucağındaykcn 

kopardılar yada onları en uygun 
zamanlarda bu devşirnıe okullarına aldılar. 
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Bu yanlız Kürtler için değil diğer 

;.ız:ınlık!arada uygulandı. Zaten bu genç TC, 
dcdesi osmanlı'nın dcv~irme zihniyetini 
dcvr aldı. Bugün hala hakim olan anlayış 
budur. Onun içinde ne Kürt sorunu çözülür 
nede Türkiye'ye demokrasi gelir. ·• Kraldan 
daha kralcı''anlayışı bunlarda var. Bunlar 
da TC' yi yönetiyor. 

Biz gelelim ana konumuza ve Kırşehir'in 
devrimci bir ocağı Öğretmen okultın~L 
1970'lcrde biz; Orta Anadolu'ya alındık. 
Batı ve OrtaAnadolu'nun yoksul ~·ocuk! an 
da onların ·'Doğu, Güneydoğu" bizimse 
Kürdistan dediğimiz ülkemize alındık. 
Onlar Kürt çocuklarına, halkına Türkçe ve 
Kemalizmi öğrcıeceklerdi. Bize ise Tiiı'kçc 
ve Kemalizm tlğretilirkcn; beyinlerimiz 
yıkanacaktı. Ama ''Fcthedilcnlcr 
fctlıcdildi" Kürdistan 'da. Bakın tarihten bir 
ibrct vesikası. Bulgar göçmenler ülkemize 
getirilip Bisınil, Diyarbakır ve Batman 
arasındaki en verinıli alanlara ycrleştirilir. 
Bir gün isınet inönü. ordan geçince sorar: 

- Nasil Kürtk'I<: Tüi*çc öjjrclliniz mi? 
Töplulukıan biri yanıt verir; 

- f/;J_v;r paş:wı.' Am:ı bize Kürtçe 
i~i!rcl!İ/ci: İnönü bozulurama belli etmez. 

- /ı·i, ;)'i dil öğrenmek ;~v;'di;; dcr. 

1'v1adalyonun diğer yüzü. Yani bizler neler 
yapıyordu!< Kırşı:.~hir'dc. Bir defa; benden 
önce bu konuya dcğinl:'n arkada~ın Bayram 
Ayaz'ın Seyit Alp için söylediklerine aynen 
katılıyorum. Bizim tüm 74-75 mezunları 
üzerinde Seyit Alp hocamızın katkısı vardır. 
Seyit Çar~amba'dan ·' Kürtçülükten sürgün 
cdilrni~ti. Ama tanıda yerine düşmüştiL Biz 
altıyüze yakın Kürt gençleri vardık. Ondan, 
Kürt Millibilincini aldık. Ona da devrimci 
şcvk ve heyecan verdik. O, hepimizin 
gönlünde yaşayan bir dsancydi. Onun gibi 
konuşur, onun gibi yürür ve gülerdik adeta. 
Bıyıklarını kestiğinde bir çoğumuz yas 
bağlamıştık. 

Kırşehir merkezinde çok Kürt yaşıyordu. 
Özellikle hali vakitleri ycrindeydi. Kürtlük 
bili<ı_~lcrini yitirıneınişlcrdi. Bizleri sevmiş 
ve bağırlarına basmı~lardı. Bizim okulda; 
önce beraber getirdiğimiz çelişkiler 
hakimdi. Batınan'lı Siirı'liylc, Siirt'li 

Seyit Alp 

Mardin'liyle, Mardin'li Diyarbakır'lıyla 
hırlaşırdı. Yerelcilik ve merkezcil ik, küçük 
merkezler büyük merkczlcrle çatı~ırdı. Bir 
müddet sonra bu çclişkilcrin önüne, 
"Doğu-Batı'! çelişkisi geçti. Çünkü; (şu 
anda ismini hatırlayanıadığını) adındaki 
arkada~ımız ilınıalkarlıktan ölmüştü. Bizde 
elimize bir bayrak alarak; ·' Ankara'nın 
taşına bak/gözlerimin yaşına bak .... " 
diyerek vilayet konağına tüm okul 
yi.irüdiik. Ondan sonra adımız ''Kürtçüyc, 
solcuya, Komünistc'ı çıktı. Sağcı basından 
düşmez olnıu~tuk. Çclişkimizin adı artık 

"Sağcı-Solcu" olmuştu. O zaman bizde 
adımıza uygun davranınak zorundaydık. 
Ve tuttuk tUm okuldaki Tiirkcşçi-Faşistleri 
okul dışına attık. Kayseri, Nevşehir ve 
Yozgat'tan ''Komando" getirttiler. Ama 
onlarda üstiiıııüzc saldırmaya cesaret 
edemedi ler. Hiç unutmam bir arkadaşımızın 
7 .65ınnı çapında bir tabaneası vardı. Tüm 
Kırşehir\~ hepimiz silahlıynıı~ız imajını 
vermiştik. Bunun epey yararı oldu. 

Kırşehir'deki demokrat, devrimciler bize 
daha yakın davrandı. KYÖKD (Kırşehir 
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği) ne·· gelin 
demeğimize üye olun" diye teklif 

OOnebiiıı 7,Bihara 1999'an 71 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



getiriyorlardı. Bizde ''Gcliriz ama Ulusal 
sorunu da konuşmamız gerekir" diyorduk. 
Onlarda ''Olmaz" diyorlardı. Birgün, 
Bayram'a ''Bunlara ulusal sorun diyoruz. 
hemen ürküyorlar. Oysa bizde yeterince 
bilmiyoruz. Bildiğimiz Kürtler vardır. Bir 
ulustur. Dili, kültürü farklıdır. Eziliyoruz. 
Falan-feşkeman başka da bir şey 

bilmiyoruz." O zaman araştırdık ve 
okuduk. M. Emin Bozaslan'ın Kürtçe alfa
besini Ankara'dan getiı1tik. Köylerde bizzat 
okuttuk. Kırşehir Kürtleri bunu görünce 
daha çok sevindiler. 

Kırşehir'li Kürtler bir parçamızdı. Onlar 
olduğu için gurbetlik yüzü görmedik. 
Kendimizi evimizde, menıleketinıizde ve 
ülkemizde hep hissettik. Ben bu çala-kalem 
yazımı saygı değer hacanı Seyit Alp'ın 
aklınıda kalan bir küçük şiiri ve onun 
konuşmasıyla bitirmek istiyorum. Çünkü, 
onun edebiyat bölümü mezunuyum. 
''Babamın Divanı" adlı şiirlerini ben 
daktilo etıniştim. Bunları inter-Name'de 
resmiyle verdim. Bana~Özgür Gündcnı'c 
"Güncel Rubailer" yazacaktı. Hala 
bekliyorum. 
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K11-şe!ıir Öğretme!] Okulu 

Biz İraniseher 
Turanı kavim 
Eve! eski 
Hep köleyiz. 
Sırtımızda halk urbası 
Güneş ınurşidimiz 

Yoldayız. 

Okulumuzun son döneınleriydi. Güney 
Kürdistan'daki Barzani öndcrlikli halk 
hareketi ezilmiş, Kürt halkı birkez daha 
katliamdan gcçirilmişti. Başta Hürriyet ve 
TC'nin resmi yayını, boy boy resimler 
veriyordu. Seyit'in: Gözlerinin her biri birer 
kan çanağına dönmüştü. Ve "bir gün 
gelecek, bu yağız Kürt gençleri 
bulundukları yerde birer bomba olup 
patlıyacaklar!. .. " Bu konuşmanın üstünden 
şimdi yirmibeş yıl geçti. 30 Aralık 1998 

Dipnot:*-Kılıç kardeşlerden Habib, Kontra
Hızbitarafından vuruldu. Ncsim hala devriınci 
inançlan gereği Zagros'ıa gerillalarla beraber. 

Hikmet Fidan'ın Kırşehir 75 Mezunlan 
üzerine bir araştırma yaptığını duydum. 
Yapmamışsa ben yapacağım ve bundan Bimebün 

yararlanmalı bence. 
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YAVRUVATAN HILKECIK: 
AKSARAY KÜRTLERiNiN SERÜVENi 

Meme tiiLKECIKI 

İç Anadolu'ya diğer Kürtlerle birlikte göç eden Aksarayh 
Kürtler, maalesef diğer Kürtler kadar tarihlerini bilmiyorlar. 
Bunun sebebini belki de Aksarayh Kürtlerin İç Anadolu'ya 
göçünün çok eskilerde başladığında aramak gerekiyor. 

Hangi Aksaray'lı Kürde sorarsan 
sor kendisinin aslen Diyarbekir'lı 

olduğunu söyler. Yalnız bazı kendini 
bilmezler (daha çok okuma yazma 
bilmiyen yaşlılar) kendilerinin ,Orta 
Asya'dan geldiklerini söylerler. Bunlar 
Ortaasya'nın ,nerede olduğunu' ya da 
Orıaasyanın, ne olduğunu' kesinlikle 
bilmezler. Bu sözler ırkçı propagan
danın halk arasında az da olsa taraftar 
bulduğunu göstermektedir. 

Aksaray'da, Kürtlerin Hilkeçik, 
Türklerin de Ekecik dedikleri dağın 
çevresine yerleşmişlerdir. Onun için 
Ekecik ismi Aksaray'da Kürt isminin 
sinoniıni gibi kullanılmaktadır. Yani 
Aksaray'da "Ekecikliyim" demek 
"Kürdüm" demekle eş anlamlıdır. 

O halde Aksaraylı Kürtler nere
den, ne zaman ve neden Aksaray'a 
geldiler? Bu soru hayati bir önem 
taşımaktadır. Ben yapmış olduğum ve 
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kısıtlı kaynaklara dayanan araştırma
ının sonucunu faydalı olur ümidi ile 
burada halkımıza ve bu konu ile 
ilgilenen araştırmacıların ilgisine 
sunuyorum. 

I. Kürtler Aksaray'a ne zaman 
geldiler? 

Kesin olan tek şey Aksaray'lı 
Kürtlerin en azından 300 yıl önce 
Aksaray'a geldikleridir. Bu tarihi 
Karaınanoğulları Beyliği zamanına 

kadar indirgemek de mümkündür. 
Bunun kanıtlarını aşağıda ilginize 
sunacağız. 

l.A. Karamanoğulları Beyliği 
Dönemi 

Kürtlerin Karamanoğulları Beyliği 
döneminde Aksaray'da olduklarının 
iki delili bulunmaktadır. 

BİrİiıcideJjJ: Şikari isimli birinin 
yazmış olduğu Karamanoğulları 

Tarihi'nin 132. sayfasında, Kara
manoğlu Alaeddin Bey'in 42 bin 
Kürt, Türkmen, Moğol ve Karaman 
askeri toplayarak Sivrihisar kalesine 
sığınan soyguncuların üzerine gön
derdiğini yazar. Şikari açıkca toplanan 
askerler arasında Kürtlerin de 
bulunduğunu belirtmektedir. 

iidnd de/İl: Osmanlı padişahı Fatih 
Sultan Mehmet, I 469 yılında 

Aksaray'ı Karamanoğullarından ala
rak Osmanlı devletine katar. Fatih 
dönemine ait Aksaray kayıtlarında, 
bugün de Kürtlerce ıncskun olan bir 
kaç Kürt köyünün ismi geçer. Fatih 
Aksaray' ı alınadan bu köyler tabii ki 
Karamanoğulları beyliğine bağlı idiler. 

I.B. Fatih Sultan Mehmet dönemi 
!.B. I: Fatih Sultan Mehmet 1469 
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yılında Aksaray'ı Osmanlı devleti 
sınırları içine kattı. I 476 yılının 

ramazan ayında yazılmı~ olan ve 
Ankara'da "Kadim Kayıtlar Arşivinde" 
bulunan "Fatih Defteri'nde" Aksa
ray'daki vakı1lar ve mülklerinden balı
sedilir. Bu defterele Mclik Mahmud Han 
Vakfı'nın Baba Yusuf'un tasarrufunda 
olduğu belirtildikten sonra Aksaray'a 
bağlı bir "Kürt' köyünden bahsedi i ir. 

Aynı defterele "Gazncli Ali 
Zaviyesi Vakfı"ndan bahsedilirken 
vakfın gelirleri arasında, bugün bir 
Kürt köyü olan, Şeyhler köyünden iki 
tarlanın gelirinin yukarıda bahsedilen 
vakfa ait olduğu belirtilir. 

l.B.2: İbrahim Hakkı Konyalı, 
Aksaray Tarihi isimli kitabında Alay
han köyünden bahsederken şunları 
söyler: "Doğudan gelen aşiretin 

ellerinde bu köyün kendilerine tahsis 
edildiğine dair Padişah (Fatih S. 
Mehmet) fermanları varmış. Fakat 
nedense ortaya çıkarmıyorlar" deyip 
şöyle devam ediyor. "Külveren 
aşiretinin doğudan ne vakit 
göçtüklerini gösteren bir belge henüz 
elimize gcçmedi. Bunların (Kürtlerin) 
Aksaray~a, Fatih tarafından Osmanlı 
sınırlan içine alındıktan ve (Aksaray) 
halkı İstanbul' a sürüldlikten sonra 
gelmiş olmaları kabul edilebilir. 

Halkı İstanbul' a göç ettirilen 
Selçuklu başkenti Konya gibi Aksaray 
da bomboş denilccek bir hale 
gelmişti. 

Köyün (Aiayhanın) yaşlıianna 
tevatür yoluyla gelen bir ağ.ız haberini 
bize şöyle anlattılar: 

Dedelerimiz vaktiyle Van ·ın 
Tatvan ilçesinden Diyarbekir~c 

gelmişler. Diyarbekir kalesi tamir 
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ediliyorınuş. Dedeleriınizden kil ve 
süt vergisi istemişler. Bu pek ağır bir 
vergi imiş. Dayanamamışlar. Hay
vanlanna, duvarlarına Rum~da 

(Anadolu'da) daha iyi ve rahat 
otlaklar bulacakları ümidiyle 
Anadolu'ya gelınişler. Aksaray (halkı 
İstan[)lı]' a sürgün edildiği için) çok 
ıssız ve harap bir halde imiş; burada 
bir sene kadar kalmış lar. Bataklıklarda 
üreyen (sivri)sinekler onları rahatsız 
etmiş. Kendilerine yaylak ve yurt 
aramışlar ve Büyük Ekecik dağındaki 
Çavdarlılar, Sınandı Gökkaya köyleri 
çevrelerine yerleşınişler. 

Aksaray çok tenha, camiler, ıned
reselcr, zaviyeler ve hanlar harap ve 
terk edilmiş bir halde imiş. Kızıl Min
are (Eğri Minare) Camii'nin içine 
kurtlar yavrularlarmış. 

Doğudan gelenlerin bir kısmı 
Alayhan köyüne ycrleşınişler. Aşiret 
beyleri bilhassa Alayhan köyünü 
tercih etmişler. Aşiretin beyleri 
Alayham'nı uzun yıllar yönetmişler. 
Hana inenlerden para alırlarmış.' 

I.B.3: Çavdarlılı KaraŞamaz'ın 
yanında, Fatih Sultan Mehmet'ten 
kalma, Aksaraylı Kürtlerin Aksaray'a 
yerleştirilmesi hakkında bir tapunun 
olduğu ve bunu I 970'1erde İsıan
bul'dan gelen iki kişinin "tapuyu 
(beratı) inceleyip okutacağız" diye 
kendileriyle birlikte götürdükleri 
Aksaray'da yaygın olarak anlatıl
maktadır. Bundan sonrada, tapuyu bir 
daha gören olmaz. 

I.C. İkinci Beyazıt dönemi 
Ankara'da Kadim Kayıtlar 

Arşivi'ndeki 565 numaralı ve 1500-
1501 tarihli Karaınan Vilayeti 

Kayseri'ye ve İçel vakıriarıııı tespit 
eden clefterde, yukarıda adı geçen iki 
köy dışında yine bir Kürt köyü olan 
Borucu (Boı·ucı) köyündeki Hacı 
Muhaınnıedi Bağı'ndan bahseclilir. 

l.Ç. Yavuz Sultan Selim dönemi 
İstanbul' da Başbakan h k Arşiv i' nde 

40 numaracia kayıtlı 1514 tarihinde 
Yavuz Sultan Selim adına yazılan ve 
Konya livasına ait olan dcrterin bir 
kısmı Karaman Eyaleti'nin Aksaray 
kazasına ayrılmı~tır. Bu dcftcrde 
yukarıda adı geçen Kürt köyleri 
dışında dört Kürt köyünün adı daha 
geçer. Bunlar sırasıyla Kale köyü, Ala yi 
köyü (Aiayhan köyü). Sağır Karaca 
köyü ve Gelesun (Gelesin) köyü'dür. 

l.D. Kanuni Sultan Süleyman 
dönemi 

İstanbul Başbakanlık Arşivi'nde 
455 numaracia kayıtlı tarilısiz, Kan
uni dönemine ait bir İlyazıcı (tapu) 
Defteri'nde Konya'nın Aksaray 
Kazası'na da yer ayrılmı~tır. Bu 
defterele şu Kürt köylerinin adı 

geçmektedir: Karakuyu mezrası, 

Kürtler köyü, Alayi köyü (Alayhan), 
Gelesun (Gelesin) köyü ve Kala 
köyü (Kele). 

Yine Kanuni döneminde yazılan 
İstanbul'da Başbakanlık Arşivi'nde 
387 numaracia kayıtlı olan defterele 
Aksaray Livası'na da yer ayrılmıştır. 
Sözü edilen defterde şu Kürt 
köylerinin adı geçmektedir: Sağır 
Karaca, Gelesun ve Kale (köy). Aynı 
defterele Gundime (Günde Me'') isimli 
bir mezranın da ismi geçer. 

l.E. Sultan III. Murad dönemi 
Ankara'da Kuyud-i Kadiıııe 

Arşivi'ncle I 3 I n umarada kayıtlı, 
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Arkada köy ıııazarasıyla bir grup almancı çocuğu 

1584 yılında İçüncü Murad adına 
tutulmuş Aksaray Livası'nın bir 
defteri vardır. Bu defterele de 
Aksaray'a bağlı köylcrin bir listesi 
verilmektedir. Biz bu defterele adı 
geçen Kürt köylerinin isimlerini 
buraya alıyoruz: Ekecik köyü, Agin 
köyü, Çavdarlı köyü (Çavşir 

mezrası?), Tepesidelik köyü, Sağır 
karaca köyü, Alayi köyü (Aiaylıan), 
Gelesun (Gelesin) köyü, Karakuyu 
köyü, Kürtler köyü ve Gundemir 
köyü (Gunde M!r?). 

l.F. 17. yüzyılın başı: 
Yurt Ansiklopedisi' nden aktaran 

Nuh Ateş, "İç Anadolu Kürtleri" isimli 
kitabında şöyle yazmaktadır: "1 7. 
yüzyılın başlannda Daykanlı adında 

bir aşiret doğu illerinden (Adıya
man'dan) göçedip, Yunak'a (Konya) 
yerleşmiş". 

Bizim yaptığımız tespitiere göre 
bugün Yunak'ta Daykanlı (Doqan) 
aşiretine rastlanmamaktadır. Anlaşıl

dığına göre Doqan aşireti Yunak'ta bir 
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süre kaldıktan sonra Aksaray'a gelip 
yerleşmiştir. Dagan'lılar bugün 
Doqan (Babakonağı, Gelcsin) 
köyünde yaşamaktadırlar. 

LG. Küçük Asya'da Araştırmalar. 
William J. Hamillon, 1937 yılında 

Aksaray ve havalİsinde de dolaşmış 
ve gördüklerini "Küçük Asya'da 
Araştırmalar" isimli kitabında 

yayınlamıştır. Sözü geçen kitabııı bir 
yerinde (43 ve 44. Bölümde) Hamil
ton şunları yazmakıadır: 

ll temmuz 1837 
"Bu Türkmenlerden başka, civar 

dağları bazen büyük bir Kürt kabilesi 
işgal eder. Bunlar (Kürt kabileleri) kışı 
Paşadağ'da geçirir. (Şerefli) Koç
lıisaı·'ın kuzeyinde dağlık bir bölgedir. 
Yazın Aksaray' ın kuzeyindeki dağlık 
bölgeye veya Hasan Dağı'nın 

eteklerine yayılırlar ve buralarda 
yayla kurarlar, yani yazı burada 
geçirirler'·. 
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l.H. Kamus-ul Alaın'da 
Aksaray'lı Kürtler 
Şcmseddin Sami, hi c ri I 306 (M. I 889) 
yılında yazmış olduğu Kamus-ul 
Alanı'da Aksaray'dan bahsettiği 

bölümde, Aksaray'ın yedi bueağı 
olduğunu belirtir. Bu bucaklar ara
sında Kürtlü ve Ekecik bucaklarının 
adlarını da zikreder. Ayrıca 'bucaklar 
ahalisinin bir miktarının Kürt ve sair 
aşiret halkından' olduğunu da belirtir. 

Yukardaki bilgiler ışığında, 

Kürtlerin Aksaray'a ilk gelişlerinin 
takriben 500-600 yı I önce olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda 
daha sonraları da Aksaray'a bir göçün 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Yalnız 
hangi kabilenin (aşiretiıı) Aksaray'a ne 
zaman ycrlcştiği kesin olarak bilinme
mekte, sadece tahmin edilmektedir. 
Aksaray'a ilk gelen Kürtler büyük bir 
ihtimalle asimile olup yerli halka 
karışınışlardır. Örneğin Aksaray ilinin 
Ortaköy ilçesinin Balcı bucağınııı eski 
adı Kürt Mahmatlı' dır. B ura Halkı 
asimile olmuş Kürtlerdir. 

2. EKONOMI 
Aksaray'lı Kürtler ilk önce göçebe 

idiler ve daha sonra yavaş yavaş 
yerleşik hayata geçtiler. Son göçebe 
Kürtler de takriben 100- I 20 yıl önce 
yerleşik hayata geçtiler. Önceleri 
ekonomik hayat hayvancılığa bağlı 
iken, yerleşik hayata geçilince ekono
mik hayat kısmen toprağa bağlandı. 

Kürtler yerleşik hayata geçtikleri 
zaman (aşağı yukarı I 20 yıl önce) 
aşiretleri de dağıldı. Halk köylerde 
çiftçiliğe başladı. Ekonomik durum
daki düzelme Kürtlerin yetınişli 

yıllarda Avrupa'ya çıkmasıyla 

olmuştur. Kürtlerin büyük bir kısmı 

daha evvel çiftçilikle uğraşan fakir 
köylüler idiler. Bugün Avrupa'da 
çalışan veyahut Aksaray'da ticaretic 
uğraşan Kürt sayısı da son yıllarda 
gayet artmıştır. Bir zamanlar 
Aksaray'ın en fakirleri olan ve 
esnaflar tarafından hakir görülen 
Kürtler bugün zenginliklerinden 
ötürü aynı esnaf tarafından el üstünde 
tutulmaktadırlar. Aksaray'lı Kürtlerin 
ekonomik durumu şu anda gayet 
iyidir. 

Avrupa'ya gidilmeden önce bir 
çok Kürt Konya'nın Türk köylerine 
çobanlık yapmaya giderdi. Bugün 
hala Konya'da çobanlık yapan az 
sayıda Aksaraylı Kürt vardır. 

Ekonmik hayattaki düzcimeden 
sonra köylerden şehir merkezine 
yoğun bir göç olmuştur. Bugün 
Aksaray şehir merkezinde on binden 
fazla Kürt yaşamaktadır. 

3. DiN 

Aksaray'lı Kürtlerin hepsi Sünni
Hanefidirler. Bazı kaynaklarda 
bunların Alevi olduğu belirtiise de, 
Aksaray'da Alevi Kürt yoktur. Zaten 
Aksaray'da sadece altı Alevi köyü 
vardır ve bunların hepsi de 
Türk'türler. Aksaray'lı Kürtler ara
sında olan bazı adetler bunların bir 
zamanlar Yezidi olmuş olabileceği 
kanaatİ uyandırmaktadır. Kendi 
çapında birbirlerinden habersiz 
araştırma yapan bir kaç kişi aynı 
kanaale varınıştır. Belki de Ankara 
Sincan civarına yerleşen Yczidi 
Kürtlerle akrabalıkları vardır. 
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4.KÖYLER 

Aksaray ilinin Kürt köyleri şunlardır: 

Köyün şimdiki adı Eski adı 
Akın köyü 
Alayhan köyü Alayi 
Babakonağı köyü Gelesin 
Bebek köyü 
Borucu köyü Boruci 
Büyük Pörııck köyü Pörnekler 
Cami köyü 
Cangıllı köyü 
Çavdarlı köyü 
Çalı Bekir 
Çekiçler köyü 
Çolak Nebi köyü 
Düğüz köyü 
Ekccik Gödeler köyü
Ekeciktolu köyü 

Mirxan 
Sinandi 

Kürtçe adı Lehçesi 
Axln Kurnıanc 

Alaxtın/ Alaxan Kurmanc/Dı mı 1 i 
Doqan, Doqi Kurmanc 
Bewck Kurmanc 
Boru ci Dımıli 

Porneg, Porink Kunnanc/Dımıli 
Günde Cami Kurmanc 
Cunqıli Dımıli 

Çiwderll Kurmanc 
Çale Bekir! Dımıli 

Çekkur Dımıli 

Seyda Jer'' Kurmanc 
Kurmanc 
Dımıli 

Dımıli 

Dımıli 

Sidun, Siwidun Kurmanc 
Qilori Kurmanc 

Ekecik Yeniköy 
Fatmauşağı köyü 
Gökkaya köyü 
Göksugüzel köyü 
Kale Balta köyü 
Karaçayır 

Karakova köyü 

Karamehmeıli Qercmemeı 

Kaleliköy Kele, Qclcko 
Kullan 

Kurınanc 

Kurınanc 

Dimili 
Kurma ne 
Dımıli Karakuyu köyü 

Kayakköy 
Küçük Pörnek köyü Pörnekler 
(Küçük) Çavdarlı köyü-
Maeir köyü 
Macarlı köyü 
Kışla Sor 
Reşadiye 

Sağırkaraca köyü 
Salıııanlı köyü 
Sarıağıl köyü 
Susadı köyü 
Şeyhler köyü 
Tapıuk köyü 
Tepesidelik köy 
Yalnızceviz 

Yanyurt köyü 

Xiyrat 
Qcrcqu 
Qoyax 
Porııeke piçuk 

Qişla Sor 

Cerran 

Dımıli 

Kurmanc 
Kurınanc 

Kurnıanc 

Kurnıanc 

Kurmanc 
Kurma ne 
Kurma ne 

Canan/Sarmali Dımıli 
Saraxil 
Susadi 
Şexler 

Tapıix 

DepescJel ik 

Kurdali 

Kurmanc 
Kurmanc 
Dımıli 

Dımıli 

Kurmanc 
Kurmanc 
Dımıli 

Yukarda adı geçen bütün köyler Kürt köylcridir. 
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Bu köyler sadeec Aksaray merkez 
ilçeye bağlı değildirler. Bazı köyler 
Ortaköy ilçesine bağlıdırlar. Sadece 
Karakuyu köyünde, sonradan köye 
Melendiz'den, çobanlık yapmaya 
gelen ve yerleşen Türkler vardır. 
Diğer köylerde nüfus tamamen 
Kürt'tür. 

Aksaray'a bağlı Eskil ilçesinin 
Filikci yayiası halkı Türkleşmiş 

Kürt'tür. Bugün yeni nesil Kürtçe'yi 
bilmemektedir. Aynı şekilde Yalnız 
Ceviz köyü de bugün kısmen asimile 
olup Türkleşmiştir. 

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı 
Balcı bucağı halkı da Türkleşmiş 
Kürt'tür. Burda hala Kürtçe bilen, 
konuşan bir kesim vardır. Bu bucağın 
eski adı Kürt Mahmadlı idi. 
Aksaray'ın Hirkatol köyü, İsmail
ağatolu ve Kızgıncık köyü aslen Türk 
köyleri olmalarına rağmen, çevre 
Kürt köylerinden gelen göç sonucu 
bugün bu kö).ricrin nufusunun 
yarıdan fazlası artık Kürttür. Hatta bu 
köylerde muhtarlar Kürtlerden 
seçilmektedir. 

4.A. Hangi aşiret hangi köyde 
yaşamaktadır? 

Bu sorunun cevabını vermek 

gayet zordur. Çünki her köyde üç dört 
degişik kabile (aşiret) bulunmaktadır. 
Bu kabileler birbiriyle kız alıp verip 
karışmışlardır. Kısacası Aksaray'ın 

Kürt köyleri nüfus itibariyle tamamen 
birbirine karışmıştır. Bu karışma o 
düzeye varmış ki Kurmane/Dımıli 
nufusunun karışık olduğu köylerde 
bugün yeni kuşak sadece Dımılice 
öğrenınektedir. Ayrıca hemen hemen 
her köyün nüfusu diğer Kürt köyle
rinden gelenlerle de karışmıştır. 

Bunun için "bu aşiret şu köyde yaşı
yor" demek nerdeyse imkansızdır. 
Yine de bazı köyler bazı aşiretlerin 
adı ile anılmaktadır. Aksaray'da şu 
Kürt aşiretlerinin isimlerini tespit 
edebildi k: 

Kara Kürt (Reşvan°), Canan (Şark 
Canan''), Siclun (Seweda, Siwedan), 
Qiloran (Qulori, Qileri, Kılvercıı), 
Doqan (Doykan), Mutikan (Motikan) 
ve Kürt Mahmadlı. 

Mehrdad R. Izady, yazdığı "The 
Kurds, a concise haııdbook" isimli 
kitabında Tuz Gölünün güneyinde 
Dımılice konuşan Mutikan 
(Modkanli) aşiretindeıı bahseder. 
Bugün Aksaray'da hiç bir Kürt bu 
ismi tanımıyor. Belkiele Aksaray'lı 
Dımıliler bu Mutikan aşiretine 

bağlıdırlar. 

Aksaray'lı bazı Kürtler kendile
rinin Kılveren aşiretine mensup 
olduklarını söyleseler de bu gerçeği 
yansıtmıyor. Çünkü biz Kılveren 
isminin popüler etimoloji sonucu 
Qılori (Kıl veri) isminden bozma 
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olduğu kanaatindeyiz. Bu aşiretin 
vergi olarak devlete kıl verdiği ve 
bunun için de bu ismi aldığı 

söyleniliyor. Şu bir gerçektir ki 
Kürdistan'da hiç bir aşiret yaptığı işin 
adı ile adlandırılmaz. Dolayısıyla bu 
iddia temelsiz bir iddia olarak 
kalacaktır. 

5. NEREDEN GELDILER? 

Daha evvel de belirttiğim gibi 
Kürtlerin Aksaray'a Kürdistan'ın 
neresinden geldiğini kesin bilen biri 
yoktur. Halk arasında yaygın olan 
kanaate göre Aksaray'lı Kürtler 
Diyarbekir vilayetinden gelmişlerdir. 
Bu bilgi güvenilir bir kaynağa 

dayanmamakla birlikte halkın genel 
kanaali dir. 

Diğer bazı ri vayetierde ise 
Erzurum, Kars ve Ağrı'nın isimleri 
geçmektedir. Celile Celil'in Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Kürtler isimli 
Kitabında Sipkan aşiretine bağlı bir 
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Killeyri raifesinden bahsedilmektedir. 
Burda geçen isim ile Aksaray 
Kürtlerinin bir kısmıııııı tabi olduğu 
Qilori (Qileri, Kılveren) ismi arasında 
bir yakınlık var. Daha evvel de 
belirttiğim gibi bordaki Kurmanc ağzı 
ile Serhat (Kafkas) Kurmanceası 
birbirine gayet çok benzemektedir. 
Belki de Aksaray'lı Qilori'ler 
Serhat'ın Killeyri'leridirler. 

Doqan (Babakonağı) köylüleri ise 
kendilerinin Adıyaman 'dan geldik
lerini söylerler. Bu bilgi, yukarıda 
Nuh Ateş'ten yaptığımız alıntı ve 
bununla bağlantılı olarak yaptığımız 
tespiti doğrulamaktadır. 

Stockholm Kürt Enstitüsü'nün 
yayınladığı Avaşin dergisinin 6. ve 9. 
sayılarında Sewcda (Sivedi) aşireti ile 
ilgili bir yazı yazan sayııı Şoreş Reşi, 
Aksaraylı Qılorilerin Sewada 
(Suweydi, Suweydiyan) aşiretinden 
olduğunu belirtir. Bu Sewada aşireti, 
"Şerefname" isimli kitabta Sıwedi 
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(Sıvidi) ismiyle anılmakıadır. Bu aşiret 
bir süre Di yarbekir ve Urfa arasındaki 
Sürek (Siverek) kalesinde yaşamış ve 
burada hüküm sürmüştür. Bu 
Suweydi devleti daha sonra 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Osmanlı 
ve İran devletleri arasında çıkan 
savaşlar sonucunda yı kılmıştır. Devlet 
yıkılınca devleti oluşturan aşiret 

Kürdistan~ a dağılmıştır. Diroka 
Dugelen Kurdan (Kürt Devletleri 
Tarihi) Kitabını yazan Sayın Abdullah 
Yarlı da bu aşiretin Suweydiyan 
Devletini kurduğunu belirtir. 
Birnebôn'un gelecek sayılarında bu 
aşiret ve devlet hakkında sizlere daha 
teferruaılı bilgiler aktarmaya 
çalışacağız. 

Kısaca 

Aksaray'lı 

söyleyecek olursak 
Kürtlerin Kürdistan' ın 

neresinden Aksaray'a geldikleri hala 
net olarak bilinmiyor. Bilinen bir şey 

varsa, o da Kürdistan'ın değişik 
bölgelerinden değişik zamanlarda 
Aksaray'a bir Kürt göçünün olduğu
dur. Son göçün en az 200 yıl önce 
olmuş olması gerekiyor. Çünkü göç 
daha geç olmuş olsaydı Kürdis
tan'dan gelinen yer ve bağlı bulunu
lan aşiret hakkında elimizde daha 
teferruatlı ve sağlıklı bilgiler olurdu. 

6. NÜFUS 

Aksaray'da yaşayan Kürtlerin 
nüfusunun 40 000-50 000 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
nüfusun büyük bir bölümü artık 

köylerde yaşamıyor. Son onbeş yılda 
Kürt köylerinden Aksaray il 
merkezine ve çevre il ve ilçelere 
yoğun bir göç yaşandı. Bu göç 
sonucu Aksaray şehir merkezinde 
hatırı sayılır bir Kürt kitlesi oluş
muştur. 

1960'lı yıllarda Avrupa'ya 
başlayan işçi akını etkisini Aksaraylı 
Kürtler arasında da gösterdi. Bunun 
sonucu olarak Avrupa'ya, özellikle 
Almanya, Hollanda ve Avusturya'ya 
da yoğun bir göç yaşandı. Öyle ki 
Kürt nufusun nerdeyse yarısından 
fazlası artık Avrupa'da yaşamaktadır. 
Hatta anlatılanlara göre, Akın (Axin) 
köyünün tüm halkı bugün Roller
dam' ın Oranjeboom mahallesine 
yerleşmiştir. 

7. POLİTİKA 

Geçmişte Hilkeçik'li Kürtler 
oylarını CHP ve DP/AP'ye, ya da bu 
partilerin uzantılarına verirlerdi. Son 
on yıldır bu durum değişti ve RP/FP 
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DJJimizi ve kli/tiinimüzü bize uhışllr:ın i/d Jı:ıcJ ninc. 

Kürtler arasında popüler hale geldi. 
Öyle ki son yıllarda bu yöredeki 
Kürtlerin oylarının % 70'i RP' ye gitti. 
Bunun bir kaç sebebi var: 

1- Türkiye'deki iktidar partilerine 
olan genel güvensizlik buraya da 
yansımıştır. 

2- Refah'ın İslami söylemi burada 
sempatiyle karşılaıımaktadır. 

3- Son yıllarda Refah Partisi 
belediye ba~kanlığına ilksaraylı bir 
Klirdü aday göstermiş ve bu şekilde 
Kürtler arasında popüler olmuştur. 
Öyle ki sağcı ve solcu bütün Kürtler 
tercihlerini Refah Panisi'nden yana 
yapmışlar ve son yerel seçimlerde bir 
Kürdün seçilebilmesi için kendi 
klasik panilcrini bir kenara 
bırakabilmi~lcrdir. Ve bu kcnetlen
mı!nin sonucu olarak Alayhanlı 

Ahmet Er Aksaray'a seçilen ilk Kürt 
belediye başkanı olma sıfatını 

kazanmıştır. 

4- Aksaray'lı Kürtler arasında 
sevilen, saygı duyulan ve kendisi de 
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yöre Kürtlerinden olan Kadiri şeyhi 
Hüseyin Çekiç'in (Efendi Baba) 
telkinleri de ayların Refah'a gitme
sinde etkili olmuştur. 

Aşağıda verilen tabloya bakıldı
ğında görülecektir ki Kürtlere 
özgürlük şiarıyla yola çıkan Halkın 
Demokrasi Partisi (HADEP) hiç de 
küçümsenmeyecek bir taraftar kitlesi 
bulabilmektedir. Her ne kadar bu 
tercih ürkek ve çekingen olsa da ile
ride Aksaray Kürtleri arasında 

alternatif bir parti haline geleceği 
izlenimini vermektedir. 

HADEP' in bazı Kürt köylerinde 
birinci ya da ikinci olması da bunun 
bir göstergesidir. Yöre halkının 

anlatımiarına göre, birçok köy halkı 
HADEP' e sempati duyduğu halde 
güvenlik kaygısıyla oyunu bu partiye 
vermeye çekinmiştir. 

Elimizde seçim sonuçları bulunan 
Kürt köylerinin son genel seçimdeki 
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(24 Aralık 1995) parti tercihleri şöyle olmuştur: 

Köyün adı DYP ANAP HADEP DSP RP CHP MHP MP 

Akin 19 51 3 6 150 5 - -
Alayhan 65 18 122 6 138 29 5 ı 

Babakonağı 3 31 8 21 181 18 6 3 
Bebek 9 6 ı 14 146 8 2 -
Borucu 31 16 6 lO 183 20 3 2 
Çavdarlı !O 3 4 2 218 3 !O ı 
Büyük Pörnek 7 24 ll 23 13 ı 5 2 5 
Çangıllı 7 4 4 8 210 8 2 2 
Çekiçler lO 3 - 2 222 27 4 ı 

• Çolak Nebi 9 2 - 3 88 ı - -
Ekeciktolu ı ı ı ı 30 2 3 -

Ekecik Gödeler - - - 2 146 ı - -
Ekecik Yeniköy ı 18 2 ı 112 3 - -
Fatmauşağı 26 9 - 5 71 2 6 4 
Göksugüzel ı 22 3 22 ll 7 5 6 ı 

Kale Balta ı 9 10 4 335 5 3 3 
Karaçayır - - - - 19 - ı -
Karakova 2 ı 4 ı 22 ı - -
Karakuyu lO ı - 8 ı o ı 3 21 ı 

Koyak köy ı 3 3 6 43 2 - -
Küçük Pörnek 5 ı - 3 70 ı - ı 

Macar! ı 20 5 - - 4 - 2 -
Sağırkaraca 3 4 23 2 20 !O - ı 
Salman lı 9 6 7 !O ı ı o 15 - ı 

Sarıağı I 8 !O 2 22 99 4 ıs -
Susadı ı 15 7 ı 40 - - -
Şeyhler ı ı 21 ı 30 - ı ı 
Taptuk 15 15 ı 7 86 7 ı 2 
Tepesidelik ı 29 12 4 75 - - ı 

Yanyurt 15 4 3 36 19 63 5 3 

DYP ANAP HADEP DSP RP CHP MHP MP 
291 283 268 231 3234 186 lO ı 34 
6,2 6,1 5,79 4,99 70,07 3,37 2,18 0,73 

8. DIL 
Aksaray'lı Kürtler Kürtçe'nin Kurmanci ve Dımıli lehçelerini konuşurlar. 

Yaptığımız tespitiere göre Kürdistan'ın dışında, sadece Aksaray'da Kürtçenin 
Dımıli lehçesi ile konuşulmaktadır. Aksaray'da Kurmanci lehçesine Qılori 
(Qulori, Qileri) de denilmektedir. Bu isim yöreye yerleşmiş olan Qiloran 
taifcsinin (aşiretinin) isminden gelmektedir. Taifenin ismi taifcnin konuştuğu 
lehçeye de verilmiştir. Aynı mantıkla Dıınıliceye "Dimilik'i"nin yanında "Can\" 
de denmektedir. Bu isim de yöreye yerleşmiş olan ve dirnilice konuşan Canan 
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aşiretının isminden gelmektedir. Aksaray'da konuşulan Kürt lehçeleri 

birbirlerinden çok ctkilcnıııi~lcrdir. Bu etkilenıııe kelime alışverişi dışında 

gramer kuralı alişverişinc kadar gitmektedir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki 

örnek incelenebilinir. 

Aksaray Kurınandsİ 
E ki si wc wcriın. 
I ro hawa genn c. 
Mala mc nizdiye mcktcwC ye. 

Aksaray Dımılkesi Kurmanci 
E ki siwa bi. Ez C s ibe werim. 

lro hawa gcrnı o. İ ro hewa germe. 

KiyC ma nizdiye ıncktcw o. lVIala mc nCıiki mektebC ye. 

Bugün Aksaray'da Kürtçe hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Yalnız son 

yıllarda asiınilasyonun etkisiyle Kürtçe kullanımı gençler arasında azalmıştır. 

Ona yaşın üzerindeki her Kürt, dilini gayet iyi bilmektc ve konuşmaktadır. 

S.A. Kurmanci 
Aksaray'da konuşulan Kurmancca, Cihanbeyli'deki Sivedi aşiretının 

ıııeskun olduğu köylerde konuşulan ağızıı çok benzemektedir. Doqan (Gele

sin) köyü hariç diger köylerde konuşulan Kurmancca Kürdistan'da Serhat 

bölgesinde ve Kal'kasya Kürtlerinin konuştuğu lehçeye çok benzemektedir. 

Bu lehçe benzerliği aynı zamanda "Nereden Geldiler?" sorusunun cevabını 

ararken yol gösterici olabilir. Kürdistan'ın değişik bölgelerinden Aksaray'a 

gelen Kürtler kaynaşıp yeni bir Kurmanc ağzı oluşturmuşlardır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Aksaray'da konuşulan Kurmanci ağzı, 

Kürdistan 'dan uzak geçen şu son 300 yılda Kürdistan Kurmanceası nın 

gösterdiği gelişme dışında bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme, yöre 

Dimiliccsiyle olan kaynaşnıasından gelmektedir. Yörede konuşulan Kurmanc 

ağzına Qilori denmesi sanırım doğru olacaktır. 
Aksaray Kurıııaııclarınııı kullandıkları ve hiç kullanmadıkları Kürtçe 

keliıııelcrc bazı örnekler: 
Kullandıkları kelimeler Türkçe karşılığı Hiç bilmedikleri kelimeler 
'elimin 
men} 

kOç ik 
kulfet 
bi wC 
Tu çerc yi? 
Tu ji ku yi'l 

cem 
ınCzc kirin 
xwarın 

ku re ap (kurap) 
qise kirin 
raketin 
wcxl 

maç kirin 

pi 
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öğrenmek 

adam, insan 
köpek 
çoçuk(lar) 
söyle, konuş 
Nasılsın? 

Nerelisin'? 
yanı(nda) 

bakmak 
içmek 
amca oğlu 
konuşmak 

yatmak, uyumak 
vakit, zaman 

öpmek 
kol 

fer bün 
ınırov. pcya, zilam 
seg, sc 
ge de 
beje, biaxife, bipeyive 

Tu çawa yi? 
Tu ji kuden~ yi'l 
ba, nik 

nCrln 
vexwarin 
pismam 
axilln, peyivın 
razan 
dem 
ramusin 
mil 
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8.B. Dımıli lehçesi 
Aksaraylı Dımıli, konuştuğu lehçeye "Kurdas1","Kırdas1"veya 

"Dımıl1ki'' demektedir. Başka bir isimlendirıne de bilmemekle ve kullanına
maktadır. Kürdistan Dimilicesinden (Zazacasından) farklılıklar gösteren 
Aksaray Dımılicesi, Dımıli lehçesi üzerinde yapılacak araştırmalarda gözardı 
edilmemelidir. 

Değişik köylerdeki Diınililer birbirleriyle gayet kolay anlaşabilmcktedirlcr. 
Bazı köyler arasında çok küçük nüans farkları vardır. Bölgenin dışarıya kapalı 
olması, bölgede konuşulan lelıçede birliğe yolaçınıştır. 

Aksaray Dımılilerinin kullandıkları ve hiç kullanmadıkları Kürtçe (Dımılice) 
kelimelere bazı örnekler şunlardır: 

Kullandıkları kelimeler 
ana 
pa( w) 
sersiwC 
lar ik 
heval 
kift 
diyri 
dirniliki 
Jıewtayiş 

k iye 
Ilki 
bataliyayiş 

Türkçe karşılığı 
böyle 
ilc 
sabah 
çocuk 
arkadaş 

kol (omuz) 
şarkı 

zazaca 
havlamak 
ev 
sünıük 

yorulnıak 

Aksaray Dımılicesinde sayılar 

() sifir ı ı 

yi w 12 

2 di ı 3 

3 lı\ re 14 

4 çe er 15 

s pO ne 16 

6 şe ş ı 7 

7 huwı ıs 

8 heş(t) 19 

9 nı w 20 

ı () des 21 

Hiç bilmedikleri kelimeler 
enhcwa 
ebi 
sodir 
donıan 

cm baz 
er me 
lawike 
kirdki, kirınaneki 
lawayl~ 

çe 
çi lanı 
qefeliyayiş 

des i yiw 

des i di 

des 1 lılrC 

des 1 çecr 

des i pOnc 

des 1 seş 

des i huwt 

des i Jıcşt 

des i niw 

vlst 

vlst 1 yiw 
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23 vist i hire 1000 hazar 

24 vist i çeer 1001 hazar i yiw 

30 h iris ll 00 hazar i se 

32 hiris i di 1200 hazar i di re se 

40 çıwras 1204 hazar ı di re se w çeer 

4S çi wras i punc 12S8 hazar i di re se w 

50 puncas pı1ncas G heş 

S6 pôncas i şeş 2000 di hazari 

S7 plıncas i huwt 200S di hazari w punc 

60 şe şte 2348 di hazari w hirC re se 

68 şeşte w heşt w çiwras i beş 

69 şcştC w niw 3000 hire hazari 

70 huwte 7000 huwt hazari 

73 huwte w punc 10 000 des hazari 

80 he ş tC 100 000 se hazari 

88 beşte w heşt 200 000 di re se hazari 

90 ni wC soo 000 pun( c) re se hazari 

99 niwC w niw 1000 000 milyoni 

100 sc 2000 000 di milyon! 

ı o ı se w yiw 2000 001 di milyon! w yiw 

112 se w des i di 200 000 000 di re se milyoni 

124 se w wist i çeer 1000 000 000 milyari 

200 di re se 

201 di rC se w yiw 

232 di re se w hiris i di 

300 hirC rC sc 

400 çeer re se 

soo pun re se 

600 şeş re se 

700 huwt re se 

soo heşt re se 

900 niw re se 
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WEYKI W HUWT BIRI 

ArCkcrdox: rlemc IIILKt:CIKİ 

Ceyki biyo, ceyki şiyo. Rioceki 
çeer-pünc kiyneki şioııe binele darun, 
binelari keııe. Kiyııekuıı ra yiw, fisi 
keııa. Kiyııeki kie di sic'nd wuene ki 
ye fisi niyCkerda. KiynckO.n ra yiw zi 
vina ki: 

-Ser bC golikC ma ya be~i ki mi 
fisi niyekerdi. 

Havaıe yC zl vinC ki: 
-Huwt birCde tio estc, ti çirc ser be 

golika beşi sic'nd wuena? 
Kiyneki fetcliyena yena kiye w 

mardC xi ra vina ki: 
-Aye 1 Ma iro çend havalUn a şiye 

binele darun. Kiynekun ra yiweri fısi 
kerdi. Herkesi ser be pi w birade xi 
ser o sic' nd wucrd ki yC fisi 
nlyCkcrda. Mi zi va ki "Ser bC golikC 
ma ya beşi ki mi fisi niyCkerdi". 
Havaltın zl va ki "Huwt bireele tlo 
cstC, ti çirC ser bC golikta beşi s 'i' e nd 
wuena?" Heta nikC mi niyCzGnCni ki 
huwt birCdC mi estt~; tlo ino mi ra çin~ 
niınna w mi ra niyCva ki huwt birCdC 
mi estC? 

Mey vina ki: 
-Huwt bireele tlo he y plydc huwt 

koyun di. 
Kiyneki zi vina ki: 
-Mi re hereki virazi, e şimi hete 

birarlınde xi. 
Mey klyneki klyneki re hereki 

virazena, kiyneki nişena ra ci (heri) 
şlona. Klyneki rcy ra pellikiycki 
viyCna, woazcna ni pellikl xi rC 
biyero, herdC xi ra vina "çGGGGş". 
Here ye şe' tlyena. Klyneki sene ra 

yena hetC mardC xi, ci ra vina: 
-Aye! Here mi şe'tiyc, mi re hercna 

. ., 
vırazı. 

Ceneki kiyııade xi ra vina: 
-Kiyne mi! Eki tl o rcy ra zern zi 

di, mevinderi, şlo hetC birarGndC xi. 
Mey klyneki ci re hcrCna virazena. 
Kiyneki ''çiolı" kcna şiona, verele 

kide birarunde xi di vindena. Herele 
xi ra war bena w şlona zeıTe ki bire xi 
zerreele ki di çin c. Kiyc di tcne ariweşi 
este. Kiyneki kift G baskOne xi are dOna 
w birarGndC xi rC çend arlwcşGn 
pGcena. Be'dC sirfe hezir kena, şlona 
piyde ciyun (yataxün) di xi nimnena 
ki bire ye wa ye niyeviyene. Dima bire 
ye yen e ki ye ki çi viyene' Yi w eri ati 
hezir kerda. Feqat yC nlaftünC arlweş
ün buoı·C. Sifte ariweşCki ra tikC goşt 
ci ra kene, düne te'nciyeki. Üniyenc 
ki te'ııci nlyCmerdi, nişenC ro xi zi ati 
ra wuenC. 

Biri di rioci pie dim a yenc kiye ki 
ati hezir a, tcnC kiyc di yi w çin o. VinC 
ki "Ma bipawi, küne yo ki ma re ati 
püceno kim o". Biro pll rioce sirteyeni 
paweno. Rioce piyen bire bini 
pawene, ye zi çiyeki niyeviyenc. 
Dima herkesi biro qic pawcno. Merse 
ki biro qic çeerçim o. Yo di çimtın a 
rakuweno ü di çimun a zi Gniyeno. 
Rey zi viyeno ki piydc ciyün 
(yataxün) ra kiynckiyeki veciyena, 
yena. Biro qic warzeno G kifte 
kiyneki di bas keno, vino:, 

-Ti çi ,işn a çi cisn a? 
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Ya zi vina ki: 
-Ez hava!Qnde xi ya şiyun binde 

darCın. Klynekfın ra yiwCrl fisi kerdi. 
Kiynckun ki e di sic' nd wucrd ki ye 
fisi niyekerda. Mi zi va ki "Ser be 
golika beşi ki mi fisi niyekerdi". 
HavalfınC mi zl mi ra va ki "Huwt 
birCdC tlo cstC, ti çin~ ser bC golika 
beşi sic' nd wue na?" Ez fetellyün 
arniyOn klye w mi ınardC xi ra va ki 
"Aye' Ma ira çend havalUn a şiye 
binde darun. Kiynckün ra yiweri fisi 
kerdi. Herkesi ser be pi w birade xi 
ser o sic'nd wuerd ki yC fisi nlyCkc
rda. Mi zi va ki 'Ser be golike ma ya 
beşi ki mi li si nlyCkerdi'. Havailin zl 
va ki 'I-lu wl bi red e li o es le, li çi re ser 
bC golikla beşi si'end wuena?' AyC, 
tio çirr~ mi ra niyeva ki huwl birede 
mi estC? Hcta nikC mi niyCzGnCni ki 
huwt birCdC mi estC; tio ino mi ra çin~ 
nimna w mi ra niyCva ki huwt birCdC 
mi este''" Mey mi va ki "Huwt bire 
lio he y piyde huwt koyun di". Mi zi 
mardC xi ra va ki "Mi re herCki virazi, 
e şimi hele birarunde xi." Ayi ki mi re 
herCki viraşti, c niştlın ra ci amiyGn 
kidC şima. Şima birC min C. Ez 

amiyün ki şima viyCni. 

Dima nini, wCy şiona birfındC xi 
rC ati hezir kcna. Na rC biro qic wCy 
xi ninıneno. Eki bire bini siyd ra aml, 
yo qic yiııi ra vino ki: 

-Eki ez çlyCki şima mGznl, şlma 
ye ci re çi biyere') 

Yiw vino "Ez~ ci rC mGrGn biCrl", 
yi w vi no "Eze ci rC zernCki bi Cr!". 
Hergiv yiw ci rC çlyCki giCno. Be'dC, 
kiyneki co ki xi ııinıilo ci ra veciyena, 
yena hele biründe xi. Ye zi şa beııe 
ki wCy ylni amlya hctC ylni. 

Rioceki kiyncki veclyeııa diyarde 
buni, mürunc xi kcııa pa. Kiyncki 
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pisikle ki ra vina ki: 
-WextC biraründC mi tC n men do. 

RC şlo bGnl. kGnC ocaxi di adir csto, 

çin o. 
Pisiki klyncki ra ınGrada süri 

tirawnena ü şi ona adi ro ki esto zl miz! 
verdGna ra ci, adir hüna kcna. Müra 
zl giCna kena ınGnde wueli. Pisiki 
dima ni şlona kiyneki ra vina ki: 

-Ocaxi di adir csto. 
Tike be'de, klyneki warzcna şioııa 

ki birarundc xi re atiyeki püco. Rey 
zl unlyena ki ocaxi di adir çin o. Pisiki 
ra vına: 

-Pisc, küne adir'' 
Ya zi vina: 
-Kore bivva! 
Pisiki müra müznena ra kiyncki. 

Kiyneki vcciycna tcwcr ki cCydC dGri 
ra dumGnCki vcclyCno. Kiyneki 
hetünl üca vazcna. Şloııa üca ki liyeki 
di esti yC girlyCnC, ver di zl lıuwt 
klyneki estC. Klynckün ra vina ki: 

-Tike adir bideııi mi, ez beri. Bire 
mi kCy slyd ra blyC, ez ylni rC atlyCki 
piki. 

Ye zi adir meqcs kcııc düne 
klyneki. Kiyııcki vinc ki: 

-Hama ki mey ma nlamlya adirC 
xi blyCri şlo. 

Na ara di ipege klyneki ki verele 
nıündi di wi, kuyeno qülple liye ya. 
Kiyncki warzena şiona kidC bi
raründC xi. 

Dima yC ra nıey huwt kiynekün 
yena, kiynündC xi ra vina ki: 

-iro kldC ma ra buoyC xeriwGn 
yena. 

Ye viııe ki: 
-lro yiw niame kldC ma. 
Mcy zi vina ki: 
-No ipegC kimi yo? 
İpeg are dOna, şiona vcrdC kidC 

huwl birun. Ceııeki (he'wti) veııg 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



düna vina: 
-Ez hüm kcnün, günı kenfın, vcrdC 

kide şima di lirri keııCııı. Eze qapi 
bişiknıı Qapi ak i ı 

Kiyııeki qapi ııiakeııa. He'wli 
kiyncki ra vina ki: 

-Qulde qapi ra qalüçe xi b idi ı 

Kiyneki zi qulde qapi ra qalüçe xi 
veceııa. Hc'wli qa!Cıçc kiyneki sim
cna, simcna, kiyncki xi di şiona, 

kuycna. 1-lc'wti zl ce verdlına şiona. 
Dima Hc'wli ra, bire kiyııcki yene 

kiye, vinc: 
-\VCy ma, i ro gwonC ti yo çin~ ana 

biya? 
Kiyncki vina: 
-Ez iro veciyün diyardC büni, mi 

mürC xi kerdeni pa. Mi pisiki ra va ki 
"Wexte birarlınde mi tCn mendo, re 
şio bCıni, kuııe ocaxi di adir eslo ki 
çin o". Pisiki mi ra mlırada sGri 
tirawnena G şiona adiro ki esto, miz! 
verdüna ra ci, adir hüna kena. MGra 
zi giCna kena mündC wucli. Pisiki 
Jiına ni, ami mi ra va ki "Ocaxi di 
adir cslo". Tike be'de ez warislun, 
şiyün şirna rC atlyCki pGci. E Cıniyün 
ki ocaxi di adir çin o. Mi pisiki ra va 
"KünC adir?" YC zi va "Kore bivva!" 
Pisiki ınGra sGri ınüti ra mi. Çaxo ki e 
veciyün tcwer, cCydC dlıri ra du
münCki vcciyCni. E hctüni Gca vaştGn. 
Ez şiyCııı Cıca ki Iiycki di esli ye 
giriyeııe. ver di zi huwl kiyııeki cslc. 
Mi kiyııckCın ra va ki "Tike adir 
bidcııi mi, ez beri. Bire mi key siyd 
ra blyC, ez ylni rC atlyCki pGci." Yini 
zi adir mcqcs kerd da mi. Kiynek(ın 
va ki "Hama ki mcy ma niamiya adi re 
xi biyCri şio''. Min zl adir girowt, e 
şlyün. Be'dC. mey huwt kiynekGn 
am! verdC ki w vcnda mi da, va: 

-Ez hum kcııCııı, gum keııuıı, vcrde 
kide şima di lirri kcnun. Ezc qapi 
bişikııi. Qapi ak i' 

Mi qapi nlakcrd. He'wti mı ra va 
ki "Quldc qapi ra qa!Cıçe xi bidi". Mi 
zi quldc qapi ra qalüçe xi veli. Hc'wli 
qalı1çC mi simiti. Ez xi di şlyün, 

kuwlCın. 

Bire kiyııeki warzeııe zercde ki di, 
verdc qapi di bireki adCıııe. He'wli 
rioce piycn reyııa yena. Kiyııeki ra 
vina ki: 

Ez hum kcııCııı, gum kcııCııı, verde 
ki di lİrri kcnCın, qapi ak i ı 

Kiyııeki qapi akeııa. Hc'wli 
kuyena zerre, bc'de zi kuycna di bir. 
B iri yen e He' wl i ki şen e. Kiyııeki 

biründe xi ra vina ki: 
-BirC min! Huwt kiynadC na he'wti 

esle, blyereni ma şimi. şima re iyCın 
kiynckCııı biyeri. 

Huwl biri şione iyCın kiynekün xi 
rC giCnC. 

Riocek i k lyne He· wl i warzene 
me'ync biründe kiyııeki veradune. 
Klyneki vlyena ki nıe'ynC remcne, 
kuycna dinıa ıne'yntın Cı yini seneve 
ra Cına kiye. Çire ki kiyncki dima 
nıe'ynün zc'f vaştivi, bl tiyşlıni. Eki 
ami kiye, kiyııCınde Hc'wli ra va ki: 

-Ez biyun liyşün, awkeki bideni 
mi! 

Çaxo ki kiyncki clima me'ynün 
vaştCni, kiynlınC He'wti ıne'rCki kcrbi 
meridc awki. 

Ye kiyneki re awki niyüne, ya zi 
xi warzcna şiyona meri ra awki 
wueııa w me'r kuycno di qirikle 
kiyncki. Dima çeııd riocün, me'r 
pizzedc ki yrıeki di bcno pil. H u wl wey 
huwt birlın ra vinC ki "Wey şima 
zacilı1n a". 

Huwt biri wey xi gienC şlyone 
scrdC koyCki. ğca warde xi ra vinC 
ki: 

-W ey ma, li balallya, xi re tike 
rakCı. Ma ki zl qüdCımi piro di. 
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Eki wey şi di hun a, bireki 
ıııiyeseki keno zerrede quduıııi. 

Mlyesi zerrede qudüıııi di nata w bata 
firrena. Klyneki z[ qey vina ki bire 
ye ye qudüıııi dline piro. Be'de 
klyneki hlin ra warzena ki bire xi çin 
e, şlye. Klyneki vina ki: 

-Mala bire mi, ti şlo kişte ki, wa 
estC me'rl şloro di ningdC tlo ra. Wa 
xey ca deste mi, tlo re deste yiwerl 
derınlin nlyewo. 

Klyncki serde yi koy[ ra warzena 
şlona. Rey di raste citareki yena w 
hete yi di ınüna. 

Hete klde citeri di borliqi (süpürge 
otu) esta. Münde boruqi di zi me'rcki 
esto. lvle'r vino ki: 

-Ez herlinde ci teri di wl, eze sirklye 
huwt serrlın na kiyneki di w me'rC 
pizzede ye parçc-parçe ki. 

Mc're pizzedc klyneki zl vino ki: 
-Eze adir verdi na boruqi w me'ro 

ariweş: tavşan 

ati: yemek (tcnccrede pişirilrn yemek 
ayi: o 
blycri: al 
blycro: alsın 
ccncki: kadııı 
eki: eger 
este: kemik 
giCna; alır 

hava!: arkadaş 
iyun: onları 
keçolcki: Kcl kız 
ki: ev 
kiye: cv 
kiyncki: kız 
mcy: anne 
mura: boııcuk 
niyCkerda: yapmamış 
qul: delik 
rioci: gün 
sene ra: yeniden 
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ki mlinde ye di zl bikşi. 
CitCr şiono sirkiyC huwt sertın Gno 

dlino klyneki w me're plzede ye 
parçc-paı·çe keno. Be'de zl klynek a 
zewcclyeno. 

Klyneki rioceki linlyena ki klyne 
He'wti bire ne, no ra hereki, he y 
şionC. Kiyneki nini sinasena w venda 
yin i dOna. K lyne He' wti Gnlyene, ye 
zi ne sinasene. Yine ki: 

-Kcçolekl ma linde doxtorl glyre, 
tikC na ningi rind kiyC? 

Be'de zl yene hete klyneki. 
Klyneki derzenlycki kena dcste xi, 
fina di verdC esti, estc ningi ra 
veclycno. Klyneki vina: 

-Bira! Ez wey tlo yün. Wexto ki 
tio ez ko ya verdGn, mi tio rC ziwti 
kerbi. Mi va ki "Ti şlo kişte ki. wa 
estC me'ri ningdC tio ya kuw, xCy ca 
destC mi yiw tio rC derınan niyCwo!" 

si' en d: yem ın 
şiona: gider 
te'nd: tazı 

tio: senin 
üniyena: bakar 
liniyün: bakar 
vina: der 
vine: derler 
viyCna: görür 
viyCnC: görsünler 
wey ma: kızkardeşimiz 
wueli: kül 
ya: o 
ye: o, onu, onun 
ye: onlar 
yiwCr: birisi 
yi: o 
yini: onlara, onları 
yo: o 
xi: kendi 
zi: de 
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DAHA 

Daha ne güne dek 
bu 
rezil 

bu 
rüsva 

dünyada 
korkunun cehenneminde 

yanacağız 

daha ne güne dek 
düşünceleri mi zi 

korkudan 
birer zehir! i 

ok 
gibi 

suskun yüreklerimize 
saplıyacağız 

haydi 
güneşin çocukları 

ateşin sevdalıları 

ve sin sin ateşinde 
ak 

ve açık alınlarla çıkanlar 
haydi 
anadolu bozkırını 
birbaştan 

bir başa 
barış için 

sevda için 
kardeşlik için 

ve newroz ateşleri için 
ateşten bir okyanusa çevirelim 

Feridün 
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PirC U nchiya (torna) xwc. ji gundC HilkccikC-Aksaray 

XEZAL 

Hawer, hawer, de hawer xezala mine, 

hawer ha w er hawer. .. 

Ey min xezala xwe wenda kir li sere çfyaye bilind, 

le haye ha ye ha ye ... 

Eze nizanim k'ez kuda herim, eze çir bikime, 

le haye haye haye ... 

Hay xezala min hay le mine haye, oy ... 

Eze degeri m gund be gund, de haye, 

xezalamin de ha ye haye ... 

Ey le mine oy, eze je vf welatf çGme 

Ey dora xezala min bGye çayir G çimen, 

xezal lıaye haye haye ... 

Ca min mezekir ku xezala min tuııine ... 

Eze nizanim k'ez çir bikinıe, de lıaye ha ye, 

xezala min hay e hay e ... 

Bcrlıc\'k<ır:Aii Alxasi 
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