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Ji Birnebune 

X wandevanCn bin~z, de ma mc ko var ji bo 
çapc hazir dikir. di roja 17/08/1999an de, li 
TirkiyC, li hcrCma ManııarayC, crdhejandin 
cCbfı. Li gor ku tC gol in 40.000 insan miriyc, 
Cı di ve crdhcjanC da gele k kCmasiyCn dcwletC 
ji dcrketine holC. Em h Cv! di kin ku ev biıycra 
trajedik çcrcka din ncbc Cı ji bo gclC Kurd 
U Tirk dibCjin, scrC wan sax be. Bi la xwadC 
i nsanan ji felakctCn tab il Cı netabii piparCzC! 

H Un dC di vC bejmara 8 'an de ji hi n 
nivisCn ICkollnl Cı çandi yCn bi ziınanC tirki 
Cı kurdi bixwinin. Vahit Duran bi ıirki "Köln 

bir ilk'c d:ıh:uamk oldu ''de li ser civlna Birnc
bfinC ya 8 ü 9C GulanC ku li bajarC KölnC 
civiyabCı, bi zinıancki edebi, li ser civinC Cı 

gerektera wC bi fcrchi disckinc. Ni vis bi 
wcncyCn ku di civinC de hatine kişanelin ve 
hatiye xcmilandin. Hcrwcha kisckirinen 
bcjdaren civinC ji, bi kurti dane. 

Ni viskar (i Jekoliner Rohat Alakom bi 
xwc ji Kurden ScrhcdC ye ü pişti cunta 1 2e 
ll ona 1980'1 wck piraniya kurden siyasi yCn 
wC deme, mccbür ma dcrket derwcyi wclct 
li Swede bi cih bü. Di warC lCkolinC de bi 
dehan berhcmCn hCja bi zinıanC kurdi ü tirki 
bclav kirin. Di ve hcjmarC dC jl bi tirki 
lCkolinckc dirCj bi na ve Orw Arwdolu Kürtleri 
Litcr:uürünc Bir K:llkt de li ser KurdCn 
Anatoluya Navin agahdariyen nü ü yCn 
balkcş didc. 

Kovara mc di ve hcjnıare de ji bi qeda 
rclımcti Curuki (Osman Alabay) bi navC 
1/:i!u}l'n Kurdi yCn l\ttile RahimC Xalisina/ 
Yunak ü hin stranen geleri bi navC Strantn 
IJ!iyC mc bclav di kc. 

Dr. Mikaili bi nivisa "B:ıhı Kürt/en·" ji 
aliye cografik. dirok, etnografı U sosyolojik li 
ser kurden BalayC disekine ü herwiha ji 
xwaıina ve derC çcnd ninııJncyaıı bi wCne dide. 

1\tl. Şirin Dağ JCkolinek bi navC "Ort:ı 

Amıdo!u K iirtlerinde dil sownun bir fx1şk:1 
boyımı" de li ser hi n kelimeyen ku di kurdiya 
kurden Anatali ya Navin de deng gulıartine 
anjijibirbünc dikesine U bi listcycke dirCj, bi 
maneya tirkiji dane hemper hev. 

Muzaffer Özgür bi navC "Kıi:mw dik' 
Xc/o" serpehatiyck xorteki ji h Cia Ha yına-

naye üne zimCn ıJ sırana Xelo ya ku Ii ser 
FatC dibCje ji nivisandiye. 

Disa Irfan Baysal bi çiroka "RoıiRindıK" 
bi dcvok<ı gunde Hecilcra berhcvkiriye ıJ bi 
awakl pcdegojlk aniye zinıen. 

Niviskar U ICkolincr M. Bayrak disa bi 
nivisa "Binboğa!:ır'da Kürt Ş:ırkıhırı-:!"dc 

sırane n gel yen wC dere bi natan bcrhcvkiriye. 
Birez Hüseyin Kişniş bi nivisa "G:ıwcs

tik:rdr: R.'ldyo Gün!cri"rüpciCn vC hcjrnarC bi 
niviseke serkefli dewlcmcnt kiriyc. LC çi 
heyfe ku, nivisa birCz Hliscyin bi tirki ye. Bi 
hCviya ku ji wira şCın de van nivisCn xwc 
yen heja bi kurdi binivise! 

Li Swede, ji sala ı 977an vir da ji bo 
zarokCn xeıiba dersen zimanC ziknıaki (anadil 
eğitimi)hcyc. ZarokCn Kurdajlji salen 1980i 
vir de li Swede di hctlC de 2 saata dcrsen kurdi 
dibinin. Derbare ve ycke de me xwast, bi 
ınamosteyeki ku bi salan kar kiriye re 
roponajckC bikin, daku li gor tcrcCıbCn xwe, 
xwandevanCn BirncbfınC agahdar b ike ü li ser 
faydcyCn zirnanC zikınaki bi taybcti ji bo 
zarokCn kurda cinıa giring (muhim) c 
hiseki ne. Amed Tigris manıostcye zimanC 
kurdi ye Cı zedcyi 15 sal in, li SwCde bi 
kumıanci dersen kurdi di de. A. Tigris li wclCt 
jl nıamostc bü, tercGbeyen xwe yCn bi salan, 
di warC pedegojiyC de henc. Mamostc A. 
Tigris, ji dcstpCkC ve heta niha şaginCn xwc ji 
Kurden hClaAnatoliya Navin henc. Mc li ser 
dcrsen zimane ziknıaki ü bi taybeli ji li ser 
zaroken Kurden Anatoliya Na vi n bi Manıostc 
re hevpcyvinek kir. HCvi dikim !ılın de ve 
roportajC bi halkeşi bixwünin. Bi heviya ku 
xwandina dcrsC-n zimanC kurdili welatCn din 
ji bcrf'ich be U kampanya xwandina ziıııanC 

kurdi dcstpebike! 
Nuh Ateş bi ni vi sa ··'l?cv:ı llfc.:·yrC li :\fcndo" 

hekatek ji hela Karaccdaxe, bi dcvoka wC 
hCIC bi zaraveyeki xweş an iye zimCn. 

XwcndcvanCn hCja, hin kcsan abonctiya 
xwe li ser kontoya BirncbıJnC ya Alman
yayC şandine. LC ji bcr ku edrcsa xwc 
ncnivlsandine cm nikarin ji van re kovarC 
bişiynin. Ji kercma xwe, dema hıJn perC xwc 
mdizinin navGnişana xwe ji, ji mc ra bişinin, 
daku em ji wc ra kovarC bişiynin. 

Hcta bejmareka din himinin di xweşiyC de! 

' (li (;ytl·/ 
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Nameyen Xwandevanan/Okuyucu Mektubları 

Yürekten Merhaba' 

Sevgili BlrncbCın ailesi, ben "bölü

cü örgüt" üyeliğinden ecza almış 

Polatlı'lı bir Kürdüııı. Sizlere bu 
satırları Cezaevinden yazıyorum. 
Birneblın ilc tanışınam geçen yılın 
onalarında oldu. Bir arkadaşını beni 
ziyarete geldiğinde derginin ilk 

sayısını da getirerek beni çok mutlu 
etmişti. Gerçi daha önce böyle bir 
derginin çıkacağını duymuş ve gazc
tclerden yayın hayatına başladığını 
okuıııuştuııı. Şüphesiz, böylesi bir 
derginin çıkış haberi kendi başına bir 
sevinç kaynağı, ama dergi climc 
geçtiğinde yaşadığım duygular daha 
bir başkaydı. 

Aslında, Binıcbün çok önemli ve 
büyük bir boşluğu dolduran ama geç 
kahnmış bir adımdır. Kurdistan Teali 
Cemiyetinden 60'1ara, 70'1i yıllardaki 
ve günümüzdeki Ulusalcı hareketlere 
kadar yüzlerce insan ve önemli kad
rolar taşıyan, sayıları yüzbinleri geçen 
iç Anadolu Kürtlerinin böyle bir 
yayına sahip olmanıası büyük bir 
eksiklikti. Elbetteki, böylesi bir 
eksikliği gidermek büyük bir emeği 
ve sonsuz bir çabayı gerektirir. Bu 
emek ve çabadan dolayı siz Birııebün 
ailesini sclanılıyorum. 

Sizin de tahmin edeceğiniz gibi 
cezaevlerinde ilerici, demokrat ve 
yurtsever yayınlan takip etmek zaruri 
ama aynı oranda da zordur. Bu zorluk 
hem maddi olanakların sınırlı olma
sından, hemde işin tekniki gereklili
klerinin yerine getirilmesinin, zorluk

larından kaynaklanıııakta. Bu neden
le de bu tür yayınlar, genellikle ceza
evlerindeki devrimci tutsaklar için 

4 bihıebiin8,Havin1999'an 

bazı kolaylıklar sağlama gibi bir yayın 
politikası izlerlcr. Her ne kadar sizin 
bu konudaki yayın politikanızı 

bilmiyorsam da eczaevlerinde bulu
nan ve dcrgiyi düzenli bir şekilde 
satın alabilecek maddi ve tckniki 
imkanlara sahip olmayan benim gibi 
insanlara kolaylıklar sağlayacağımza 
inanıyorum. Sizden dcrgiyi düzenli 

olarak adresiınc postalanıanızı rica 
ediyorum. Eğer mümkünse eski 

sayılarınıda gönderirscniz sevinirim. 
Bu isteğimi anlayışla karşılayacağı
nızı umuyorum. Burada benim dışım
da da iç Anadolu Kürtlerinden arka
daşlar var ve bu isteğimin onların 
adına da olduğunu bilmenizi isterim. 

Mektubuımı son verirken tekrar 
hepinizi selamlıyor, çalışıııalarınızda 
başarılar diliyorum. 

01.12.1998 

ıv!uhammel Cözülok 
Ermcnck Cezaevi 

"Söz uçar yazı kalır." Misali yıl
larca Kürtlerin kültürü, tarihi, edebi
yatı uçınuş, günümüze bunların çok 
azı gelebilmiştir. Bu sebepledir ki 
Kürtler, kendilerini inkara kalkışan
lara karşı kendilerini savunmakta 
zorluk çekmişlerdir. Artık tarihten 
gelen bu eksikliğe dur demenin 
zamanı gelmiştir. Orta Anadolu Kürt
leri de kendilerini ifade edebilmek 
için B1rncbün adlı dergiyi çıkartarak, 
kötü yazgılarını yıkmışlardır. Bu 
sebeble dergiyi çıkaran, katkıda 

bulunan herkese teşekkürlerimi 

sunarı m. 
~1. Güzel 
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Merhabalar 
Bİmebün ç:ı!Jş:wl:mna 1 

Derginizin son sayıları clinıc geçti. 
inanın, hem çok mutlu hemde gurur 
duydum. Şu an BirııebCın'u fazla 
elcştirmcyeceğiın, çünkü yazan arka
da~lar yeterince eleştiri getiriyorlar. 
Fakat sadece eklemek istediğim 

birşey var oda yapılan veya elde 
edilen bilgilerin bilimsel ve toplumsal 
alanda araştırılıp gerçekliği bclgelerle 
veya röportajlarla ispatlanması daha 
da ilgi çekici olur, Derginizele gerçek
tcnde bir uykudan kalkan insanların 
(halkın) identitet arayışları ve bu 
yolda ilerlcyişini gözlcdim, Ye aynı 
zamanda derginizele Kürtlerin 
gerçekliğine de değinilmesi gere
kiyor, Yani, bugüne kadar İç Anadolu 
Kürtleri daima kendilerinin Kürt 
fakat, farklı bir Kürt olduğu iddiaları 
vardı ve halen de mevcut. Nerdeyse 
Türklerden daha da Türk lü bir 
anlayış. 

Ancak gelişen Kürt rcalitcsi bugün 
Kürtlerin (sürgün Kürtlerinde) 
varlıkları ve unutulnıadıklarını görü
yonız. Ben birey olarak hiçbir zaman 
Kürt sorununu ve baskısını direk 
yaşamadım( 7 ). Ama, yazıktır, bir 
g~rçcktir ve bunun etkisinide kendi 
anadilimi bile konuşamıyorum. 

Demek ki asimilasyon politikası işle
vini yapıyor. 

Gelişen politik dönemeç ve bizim 
İç Anadolu Kürtlerini de ayağa 
kaldıran 28. Kürt ayaklanması bugün 
Türkiye'li kardeşlerimizin eline 
büyük bir fırsat vermiştir, Artık Kürt
lerde yaşamsal hakları olan kendi 
anadili eğitimini bulundukları 

yörelerde konuşma, eğitimsel ve kül
türel alanlarda yaşatınayı istiyor. 
Kardeşlikten bahs edenlerin bu 

gerçekleri görüpte kabullenc!iği an 
bizler gerçekten de kardeşlik günleri
nin geleceğine inanabiliriz. 

Düşünceleri yüzünden şehit düşen 
arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum ve 
onlar bizim yüreğimizde, düşüncele
rimizde daima yaşayacaklardır, 

Birncbün çalışanlarına başarılar 
diliyorum. 

ıs ,()4, 1999 

Lokman 6alman 
H annover 

Değerli BirnebGn çalışanlarına, 

Biz Orta Anadolu Kürtleri için çok 
önemli olan böyle gurur verici ve 
sevindirici bir çalışmayı yaptığınız 
için sizlere en candan sevgi dolu 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

AyrıcaBirncbün' un sürekliliğinin 
bir zarurct olduğunu ve bu amaçla biz 
Orta Anadolu Kürtlerinin her türlü 
konuda elinden gelen özvcriyi ve 
çabayı sarfetmesini temcnni edi
yanını ... 

Yayın hayatınızcia başarılar dile
rim. selamlar. 

l'ıarı.ş K. Kaya 
Stockholm 

"Yaklaşmayııı! Kendimi vuru
ruın. Bütün olanları kaldıramıyo
rum artık, intihar edeceğim ! Ben de 
Küre! üm, Ama, bölücü değilim. Her 
şeyi Kürtlerde buluyorlar!,," 

,Sen Kürt olamazsın! Sen Erme
nisin! Ben de Kürdüm ama vatanı n 
bölünmcz bütünlüğü için oğlumu 
şehit verdim! .. :· 

Bu sözler geçtiğimiz günlerde 
kamuoyunda oldukça ilgi çeken, 

birnebiin S.Havina 1999'an 5 
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basın ve yayında alışılmışlığın 

ötesinde yer bulan farklı iki kişiye ait. 
Birisi İzmir'de Polis memuru, diğeri 
ise, savaşta ölen askerin babası. 

Polis olan İzmir'in en işlek cadde
lerinde birinde yüksek bir yere boy
nuna Türk bayrağını bağlamış biçim
de çıkarak, beylik tabancasını kafa
sına dayıyor, amacı intihar etmek. 
Yoldan geçen meraklılar ve meslek
taşları onu bu emelinden vaz geçir
di ler. Ardı ndan ak ı I hastahanesi ne 
götürüldü. Bir haftalık tedavi sonucu 
yeniden serbest bırakıldı. Şimdi 

günlük yaşamını hiç bir şey olmamış 
gibi idaıne ettiriyor. Bu olay A. 
Öcalan'ın Roma'ya gelişi ile birlikte, 
Kürtlere ve onların kurumlarına 

toplumsal cinneti andıran saldırıların 
yoğunlaştığı günlerde oluyor. Yaşa
nanların yüksek tazyikine dayana
nıayan bu polis memuru çıkış yolunu 
intİlıarda arıyor. 

Asker babası, İnıralı mahkemele
rine katılına hakkını elde etmiş. Veya 
özellikle izin verilmiş. Dava sürerken 
aniden ayağa kalkıyor. Kürtçe bu 
sözleri sarf ediyor. Daha sonra Mu
danya iskelesinde kendine çevrilen 
kalabalık bir kaınera topluluğu karşı
sında bu sözlerini heyecanla karışık 
ıııimik hareketleri ile tekrarladı 

durdu. Türk medya kuruluşları da 
'yerde para bulmuş gibi' bu salıneyi 
ve sözleri tekrar tekrar gösterdi. 
Meraklısına duyurdu. 

Türk medya ve devletinin özellikle 
son dönemde Kürtlere karşı yürüttüğü 
çirkin ve ırkçı tavra kanıksamış olan
lar bu iki olayı fazla dikkate almaya
rak münferİt olaylar zincirine elkiemiş 
olabilirler. Hatta bu satırları yazmak 
için verdiğimiz emeği yadırgayanda 
olabilir. 

6 bfuıebiiıı8,Havin1999"an 

Her iki olayda dikkatimizi çeken 
ve bizleri bu yazıyı kaleme almaya 
iten, hatta gerekli kılan neden ve 
özellikler var. 

Bu sözlerin sahibi olan şahısların 
her ikiside Orta Anadolu Kürdü. 
Bölge toplumu tarihinde ilk defa 
böylesi olumsuz bir çerçevede 
ülkenin gündemine geliyor. Söyle
nenler bir bütün olarak toplumu 
bağlamaz ama pratikleri ile birliğin ve 
beraberliğin her şeyden çok ihtiyaç 
duyulduğu şu günlerde oldukça zarar 
verebilecek özellikle taşımaktadır. 
Diğer yanda asker babasının sarf 
ettiği ve bir başka toplumu aşağı i ayan 
ve rencide eden sözlere ilişkin bir iki 
şey söyleme gereği doğmuştur. 

Esasen psikolog ve politologlara 
fazlası ile malzeme sunacak özellik
lere sahip bu iki olayın muhatapları ile 
açık bir polemiğe girilebilir. Fakat bu 
vakitten sonra bunun pek bir anla
mının olacağına inanmak zor. 

Ölümü bir seçenek olarak görecek 
kadar bunalmış olan polis memuru na: 
"Oyun bitti, bu devletin hangi kade
mesinde olursan ol arada kalıp 
yaranma zamanı geçti. Ne yapar
san yap önünde iki seçenek var. Ya 
Sedat Bucak ve benzerleri gibi bu 
devletin dümenine gönüllü olarak su 
taşıyacaksın yada bir "insan olarak 
varlığwı ve değerler sistemini belir
leyen kimliğine sahip çıkacaksm" 
denebilir. Eskiden olduğu gibi sabuna 
suya dokunmadan bir Kürt olarak 
üsteliktc Polis teşkilatında barınabi
Ieceği ne ve bu günü kurtaracağına 
inanıyorsa yanıldığı hatırlatılabilir. 

Asker babasına ise acısını anla
makla beraber suçluyu yanlış adreste 
aradığını eğer gerçekten oğlunun 
ölümüne sebeb olanların cezalandırıl
masını istiyorsa, bunu birinci dere-
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cede sorumlu olan devlete sırtını 
dayamakla başaramayacağını zorda 
olsa anlatmak gerekebilir. Diğer 
yanda tamamen bir trajedi olan 
böylesi kayıplara Kürtler olarak on 
kat daha fazla üzüldüğümüzü, 

oğlunun eline son model silahı 

vererek cepheye sürenlerin tuzunun 
kuru olduğunu ve ihale kovalamak
tan fırsat buldukça bir Türkün 
dünyaya nasıl bedel olduğunun 
edebiyatı ile meşgul olanların bu 
ölümlerden bir ncbze de olsa etkilen
mediklerini bilmesini hatta hatırlama
sını salık veririz. 

Bütün bu söylenebilecek olanların 
bu vakitten sonra ne anlamı olabilir
ki. Halen Kurmf dare ji dare ye 
deyimini doğru kılmak için uğraşıp 
duruyoruz. İnsancia biraz insaf ve 

vicdan olsa veya insan bu ağır bedele 
rağmen haklı olduğunu gerçekten 
inansa, bu lafları ulu ona sarf 
edebilecek gücü kendisinde bulabilir 
mi? Birilerine küfür etmek için 
ekranlarını düşünmeden sunanlar 
şimdiye kadar nerelerdeydiler? Tari
himizde kendi ana dilimizde ekrana 
çıktığımız bir örnek var mı? Yok. O 
zaman bu aymazlık niye? 

Neyse söylenecek çok şey var 
belki. O da başka bir zamana kalsın. 
Devran döner ve Polisi salt Kürt 
olduğu için aşağılayanlardan, kardeşi 
kardeşe düşman edip anavatancia 
karşılıklı çatışmasına neden olanlar, 
birgün gelir hesap vereceklerdir. 

Kır.şehirden bir Kürl 

bi h are jmara 
~-·~ebu ne de·-·--·-

Azadi ya Wclat 
gazctcsındc 

Blmcbiiıı 'ıın 

7.ci sayısını 
tamtan makale 

ser tCkoşin ü hcl· 
rawcstandin ü lıi~ 
hatine pCşkt.şkirin. 

bi: şCwaz Cı .zimane 
cvina wciCt ı1 doza ne· 

ku gele hererne pe dipcyive ji agahi hatine 
dayin ü çirokeke geleri ji hatiye.dcrpCşkirin. 
Ji bilivan niv'isan gclek nivisCn çandi- ıa.:o-: 
!ini ü hcvpcyvinCn bi kcsCn cui'bi · Cur re 
hatiYe kirin di Dava rüpelCn kovan! ~ baiC 
dikişinin ser xwc. Ev ko var ji bo miroyt-n ku 

· dixwazin kuidCn AnatoliyC ı1 çanda wan bi· 
pCv.ist e, ıe mix.abin ?er ku 
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Pişti xebatcn çar salan; 

KONGREVA NETEWEYfYA 
KURDISTANE HATE 

DAMEZRANDIN 
Di roja 24'e gulana 1 999an de, li 

Amsterdame, serbajare Hollandaye, li 
hotela Rode Hoed'e da, Kongreya 
Neteweyi ya Kurdistane (KNK) hate 
ll an kirin. Ji her çar parçeyen Kurdis
tan& ji, bi temami 180 delege, beşdari 
KNK' e b un. H ezen ku bejdar bCııı ev in: 

Ji Bakfır; PKK, PRK~Rizgari, Hcvgirtin 
Wclatparez, PiK, KKP(wck çavdôr) 

Ji BaşGr; PZK,Hizbi Sosyaliste 
Kurdistanc Başur, PPK, YNDK, BD
Bızotnawey" Dcmokratixazan, PKSK. 

Ji Başura biçfik; PSK-S, PDPK-S, 
PÇK-S, PYDK-S. 

Ji Rojhilat; Parıiya Serxwebüna 
KurdistanC , Sasunıan" Xcbat" İslami , 
Koınela: (wek çavder), Asuri-Suryani. 

Li Europa; HİK (Hcrekcta İslaıniya 
Kurdistan,YEK (Yekitiya Ezidiycn Kurdi
stan), YEK(Yckitiya Eleviyen Kurdistan), 
KNC (Bakure Amerika), PEN a Kurdi, 
Ensititüya Kurdl-Berlin, Ensititüya Kurdi
Bıükscl, Eıısititüya Kurd1-Swcd, Eıısitiıüya 
Kurd1-Washington, KON-KURD, Malbeııda 
Rewşcnbiıi-Londm, Mala Kurdun-Almanya, 
Kurd~n Rusya, KurdCn Amerika. 

Kesen serbiX\\'C! İbrahim Ahmet, Nuri 
Talabani, Kemal M ir Evdcli, İsmet Şerif 
Vanlı, Şcx izenin Huseyni, Rcınzi Karta!. 
Zübcyir Aydar, Gulistan Perver, Şerko Be kes. 

Endamen KNK'e yen Kurd bi 
zaraveyen Kurdi; Sorani, Kirdki, Kur
mancil Oorani G Lori ve sond X\varin. 

Asuri-Suryaniyan ji bi zimane xwe ve 
sond xwarin. Sonda ku endamen 
KNK'e xwarin wiha ye: "Ez lİ ser 
n.JJnet:ı xwe sond di.rwİin ü .<.,-oz didi1n 
ku ez de di !ı e mO xebiilen x we de 
be(jewendiyen gele Kurdistane 
bip;ırezim, ge/e Kurdisl!lne bi pe ve 
bibim tl li pey Q:wtlmı Bingelıfn ya 
Kongrcy:ı Neteweyi binıc)..,-im." 

8 b1inebün 8, Ha vi n 1999'an 

Roja 26'c gulanc di civina Lijneya 
Gişti ya KNK' e de biryara "m ille 
ç:ırcnll!}-e ye ge/C kunF'bi hcvdcngllıatc 
pejirandiıı. Her w i ha ji bo Kongreye 
peııc organ, ll komisyon G 2 ji cigire 
serok hatin diyarkirin. Her wiha hcft 
endamen Koııseya Reveberiye Cı ll 
serokeıı komisyonaıı hatin hilbijartiıı. 
Konseya Reveberiye ji van kesan pek 
te: isınet Şerif Vanly, Abdurrahman 
Çadirci Zubeyir Aydar, Heci Ahmed, 
Nadir Nadirov, Nebil Hesen G Fikri 
Ah o. Ji koınisyonan ye k ji "Komisyona 
Aşiti G Diyaloge" ye Cı ji van kes an pek 
te: Şex izzcdin Hüseyni, Mete Faik 
Dilo, Abdulbasit Heıno, Şivan Mecit, 
Dr. Perwin Nuri Arif, Melle Resul 
PCşwarl, Rcnızl Kaı1al, Pctros Karatay 
Cı Nizaınettin Toğuç. 

Li aliye din Seroke Gişti ye PKK'e 
Abdullah Öcalan, ji eııdamen PKK'e 
yen ku di girtigche de M. Can Yüce, 
Muzaffer Ayata G Sabri Ok, girtiyc ji 
doza PRK-Rizgari Ahmet Güven, ji 
Rojhilata Kurdistaııe Sarmed in Wcziri, 
rewşenbire Tirk Dr. ismail Beşikçi G 
mebGsen DEP' e Leyla Zaııa, Hatip 
Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak weki 
cndamCn rCımctC yen Kongreye hatin 
pejirandin. 

Weki din, tiştcki balkeş ji bo 
Kurden Anadoliya N avi n (KAN) ji cv c; 
ku çene! e ndamen KNK' e. j i Kurden 
Anadoliya Navln pCk tCn. NavCn van 
endaman ev in: Şoreş Rcşi, Hecl 
Erdoğan Cı Hanefi Celepli. Şoreş Reşi 

li ser ııave Enstituya Kurd ya 
Stokholın'e beşdari kongre biblı. Yen 
din kesen serbixwe ne. 

Plştl clvlnCn sC rojan, profesor 
ismet Şerif Wanli (74) weki seroke 
KNK hat hilbijartin. 

Ncçlrvan Qjjorl 
Amstcrdanı 
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KÖLN BiR iLK' E DAHATANlK OLDU! 

Göç belasını yakasından bir türlü 
dü~ürcnıemiş olan Kürt halkı, onu 
tarihin her döneminde bir arkadaş bir 
dost gibi yanında ta~ınıı~tır. Bu bela, 
yaşamın belirgin bir parçası haline 
gelirken kültürel, sosyal ve toplumsal 
alanı derinliğine etkilemiştir. Çoğu 

kez toplumun bir iç olgusu olmuş ve 
bazen arka arkaya göçlerin yaşandığı 
durumlar olmuştur. 

Eneıjilerinin önemli bir bölümünü 
gittikleri yeri tanımak, algılamak ve 
yaşanı koşullarına uymak için harca
dılar. Bu maceranın bedelini ağır öde
dil er, yani çok çektiler. Fırsat ve 
zaman olsa belkide ilk sorgulanacak 
toplumsal yaraların başında bu gelir. 
Neler getirip, neler götürdüğünUn 
hesabı yapılır. 

Bütün bunlara karşın göçün olum
suz etkileri tersine çevrilip yaşam 
yeniden düzenlenıniştir. Gidilen yerin 
temel özelliklerine bakılmaksızın 
istenilen, özlenen yapılmaya çalışıl
mışıır. Gittikleri yerlere renk ve 
zenginlik kazandırınışlardır. Bu 
durum, yeni yaşam alanları, yeni 
dİasporalar kurulmasını beraberinde 
getirdi. Stockholm, İstanbul, Ankara, 
Köln vs. gibi metrepalleri Kürtsüz 
tahayyül etmek, düşünmek imkansız 
hale gelmiştir artık. Her defasında yok 
oldular, eridiler, bellerini düzelte
nıezler yollu, umutları, öngörüleri 
boşa çıkardılar. Her türlü yaptırıma 
karşın yegane varlıklarını elde tutan, 
temsil eden kültürel, sosyal ve ulusal 
değerlerini yeniden ama, her defa-
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sında yeniden üretebilıneyi başara
bildiler. 

Bu yeni ama, farklı yaşam mer
kezleri içerisinde Köln şehrinin ayrı 
bir yeri vardır. Özellikle son otuz yıllık 
Kürt siyasal ve toplumsal tarihi 
açısından da bakılırsa bu yerin ne 
kadar önemli olduğu görülebilir. 
Avrupa'da ilk Kürt dernekleri, Fede
rasyonları, insiyatifleri bu şehirde 
kuruldu. Newroz kutlamaları, yürü
yüşler, tartışma ve eğitim toplantı
larının adres listesinde Köln ön sıra
ları tutar. Kısacası Alınanya'nın en 
eski, tarihi olarak da zengin olan bu 
şehrin sokakları, toplantı salonları, 

misafirhaneleri Kürtleri iyi tanır. Yerli 
halk Kürtlere alışık ve aşinadır. 

Özellikle haftasonlan Kürtler yollara 
düştüklerinde buluştukları adres 
çoğunlukla Köln şehridir. 

8 ve 9 Mayıs 1999 tarihinde Köln 
şehri bir ilk' e daha tanık oldu. Avru
pa'nın değişik altı ülkesinden kırka 
yakın Ona Anadolu Kürdü tarihle
rinde ilk defa kendi gerçekliklerini 
gündem edinen bir toplantıda bir 
araya geldiler. Oldukça anlamlı olan 
bu toplantının ev salıipliğini ise 
"Birnebı1n" yaptı. 

Ren nehri kıyısında inşa edilmiş 
olan 'Gençlik Misafırhanesi' bu sefer 
farklı misafirlerini ağırlayacaktı. 
Dışarıda hava alışılmışlığın ötesinde 
sıcak, gönüllere ferahlık verecek 
kadarda alımlıydı. Güneş bütün 
enerjisini ve hi.inerlerini gösterecek
miş gibi tepeye henüz yeni yeni 
tırmanıyordu. Saat ise öğlen onikiye 
geliyordu. Değişik ve renk renk 
plakalı arabalar park yerinde görün
ınüşlerdi. Avrupa'nın farklı ülkelerin
den geldiklerini bu plakalar hemen ele 
veriyordu. 

10 lıiinebilnB,Havin 1999'an 

Gelen ınİsafirlerin resepsiyana 
ortak sorusu, BlrııebOn ve toplantının 
hangi salonda yapılacağı idi. Blrne
bOn yayın yaşamında iki yılı geride 
bırakırken okuyucuları, dostları ile 
tanışmak, onların düşünce ve öne
rilerini almak için bu toplantıyı düzen
lemişti. Daha açıkcası BirııebGn bu 
toplantı ile ilk defa görücüye çıkma 
kararı almıştı. 

Katılanlar üzerine; 
Toplantı iki gün sürdü. Bekleni

lenin üzerinde bir katılım gerçekleşti. 
Toplam altı ülkeden gelen katılımcı
Iann profili oldukça ilginçti. Orta yaş 
grubuna mensup olanlar ağırlıktaydı. 
Akademik seviye insanı şaşırtacak 
düzeydeydi. Çoğunluğun Yüksek
okul mezunu olması ilk göze çarpan 
özelliklerin başında geldi. Toplantı iki 
güne göre ayarlandığı halde zaman 
yine de yetmedi. Hal böyle olunca bir 
çok konuyu endaınıyla ele alnı<\ fırsatı 
olmadı. 

Toplantıya gelenler, Orta Anadolu 
Kürt nüfusunun yoğunlaştığı il, ilçe 
ve beldelerin (bir-iki istisna hariç) 
hemen hemen hepsine ait bireylerden 
oluşuyordu. Kırşehir, Kulu, Polatlı, 
Sanz, Cihanbey li, Aksaray, Koçhisar, 
Haymana, Bala tanışına seansında 
telaffuz edilen merkez isiınleriydi. 
(Bu arada yıllarca görüşemcyen 

birbirlerinden uzak Kulu/Karaca
dağ'lılar fırsattan istifade ederek bol 
bol hasret gidenneyi de unutınadılar.) 

Türkiye'den toplantıımza gelip 
katılmak isteyen arkadaşlar da oldu. 
Bazısı son anda gelcmeyeceklerini 
bize bildirirken, bazı arkadaşların da 
gelmesi, yaptığımız tüm hazırlıklara 
rağmen vize engeline takıldı. 

Katılımcılar Kürt siyasallaşmasın
da tanınan simalardı aslında. Yıllarını 
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Köln toplantısına katılanlar 

bu zemine sunmuş etik kaygıları son 
derece açık olan bireylerdi. Farklı 
siyasi hareketlerden gelmelerine 
karşın toplantı süresince aynı ihtiyaç 
ve kaygılara sahip oldukları ortaya 
çıktı. Başka bir platformda olsalar 
söylenilenlerin noktasını, virgülünü 
bile tartışına konusu yapacak olan 
politik duruşianna rağmen ilginçtir 
birbirini tamamlayan pozisyonlarda 
konuşmalar yaptılar. Kürt siyaseti, 
dergicilik, kitle çalışınası konusunda 
dencyiınliydiler. Yüzlerce hatta bin
lerce kilometrelik yolu aşıp gelmele
rindeki espirinin farkındaydılar. 

Yine katılınıcılarda ilginç olan 
özelliklerden birisiele şuydu. Gelen
lerin yarısı yirmi yıldan fazla Avru
pa'da ikamct ederken, yarısıda on 
yıldan az bir süredir, bulunuyorlardı. 
Sosyologlara ilginç bir konu olacak 
bu durumun ortaya çıkardığı bir soru 
vardı. Bir hatta iki kuşağın temsil
cilerinin nerede olduğu? sorusuydu. 

Toplantının gündemi: 
Toplantının hazırlıklarını yapan 

Muzaffer Özgür ve Bekir Dan teknik 
konularda çeşitli bilgiler sundular. 
Herkesin kendisini tek tek tanıttığı 

tanışma faslından sonra gündemin ilk 
maddesine geçildi. İlk maddeyi 
'Dergi çıkarınaya kadar sarkan süreç 
ve bugünkü durumu konusunda bilgi 
vermek oluşturdu. Redaksiyon üye
leri derginin işlevi, çıkışı fikri, amaç
ları, fınans durumu, pratik işler, gör
sel durumu, dağıtını ve yayın politi
kası gibi konu başlıkları altında 

konuşmalar yaptılar. 

İlk konuşmacı olan Nuh Ateş, 
neden bir dergi? Neden Birnebiin? 
Sorusuna yanıt vermeye çalıştı. 

Konuşması içerisinde şu belirleme 
dikkatleri çekti. ·'K ün milleti nüfus 
yoğunluğu BÇJSJndnn yaşad1ğ1 

coğr<ilj,ada hat m sayilir bir milfellir. 
Belirli bir 11fandcı yoğun/;ışliği gibi bir 
çok yerde parpl,m olan bir özelliğe 
s:ıhiptir. Diğer y;wda özgürlükleri 
g;ısp edilnıiş ve bcısk1 ;ıllJndadir. 
Tarihini, dilini, kültürünü bilnıe
öğrenine-gefiştinne Juıkk1 yoktur. Bu 
durum wrihin her döneminde 
özgürlüğü cır:ınwsJnJ gerekli kiiinJŞ!Jr. 
Bir siyaset bilimeisi Kürtleri şöyle 
tanmıla1: Kürtler, ulusal alanda 
özgiirliiğiinii arayan bir halktır. Bu 
tanmılamay1 yap:ırken temel bir 
gerçeğin :Jitun çiznıiştir. BirnebtJn 'un 
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Köln toplamısından bir görünıli 

çJkJşnu bu :mıyJşm bii p:ırç:ısı olaio?k 
değerlendjrebjfjrjz." 

Ardından sırasıyla diğer redak
siyon üyeleri yukarıdaki konular 
hakkında konuşmalarını yaptılar. 

Bugüne kadar gelen pratiğin bazı 
eksik ve hatalara rağmen olumlu 
olduğu yönündeydi. 

Arkadaşımız Ali Çiftçi'nin yayın 
hayatında dikkat edilmesi gerekli 
konu ve prensipler üzerine hazırlamış 
olduğu dia gösterisi ilgi ve merakla 
izlendi. 

Bu gündem maddesinden sonra 
toplantıya katılanlar söz aldı. Dergiyle 
nasıl tanıştıkları ve işlevi konusunda 
konuşmalar yaptılar. Bu maddede 
zaman sınırlaması yokllı. Hemen 
hemen herkes söz alıp konuştu. Dile 
gelen görüşlerden bazılarını şöyle 
ifade etmek mümkün. 

Vehbi (İsviçre): Derginin çıktığını 
duyduğumda son derece mutlu 
oldum. Halkımızın değerlerini, benli
ğini unutmamış olduğunu böylesi bir 
derginin çıkmasından anlayabiliriz. 
Derginin sürgün havasını değiştirmesi 
gerekiyor. Orta Anadolu vatanımız 

12 l:ıôııebiin8,Havin199lran 

oldu. Türkler sonradan gelmişlerdir. 
Biz dedelcrimiz farklı farklı Kürt 
yaşam merkezlerini terk edip buraları 
yurt edinınişlerdir. Örneğin; benim 
ailem Horasan'dan buraya kıtlıktan 
dolayı gelip ycrleşnıişler. 

Meme (Hollanda): Birnebun akıl
lıdır. Çünkü hepimizin ortak aklını 
temsil ediyor. Bazı eleştiri ve önerile
ri m olmasına karşın dcrgiyi son 
derece olumlu buluyorum. Geleceğe 
yönelik perspektifierinüzi ortaya 
koymalıyız. Biz bu toprakların sahibi
yiz. Bir yere gitmeyiz. Birnebün bu 
bilince fazlasıyla vurgu yapmalıdır. 
Kürdistan'dan teknik, moral ve 
ekonomik alanlarda destek almalıdır. 
Tarafsız olacağız diye bazı gerçekleri 
görmezlikten gelemeyiz. Burada 
gözlem im bazı şeyler es geçiliyar gibi. 

İrfan (Almanya): Dede ve ılinele
rimiz buralara imha edilmek için 
sürüldüler. Ona Anadolu Kürtleri son 
birkaç yıldır artık farklı düşünüyorlar. 
Burada kalacağız. Onun içinde başı
mızın çaresine bakmak zorundayız. 
Çeşitli iliere dağılsakta coğrafik ve 
ekonomik bir bütünlüğe sahibiz. 
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Karacadağlı ;ırkad:ışlar 

Bunun için kurunılaşma şart. Ulusal 
mücadeleye katılım gençlerle sınırlı, 
nedenleri üzerinde durnıalıyız. 

Toplumumuz kendi iradesini ortaya 
koyamıyor. 

Temeli (Almanya): Bafra ilçesin
den İskenderun' a kadar olan çizgide 
yaşayan Kürtleri kucaklayan bir ku
rumlaşmaya ihtiyacımız var. Bun~n 
için ilk elde bir dernek kurabiliriz. Ilk 
üyeleride bizler olmalıyız. Birnebun 
Kürtçenin okulu olmalıdır. Derginin 
yayın yaşamını sürdürebilmesi için 
her türlü desteğe hazırım. 

Yusuf (Almanya): Kürtçe yazılara 
·ı<>ırlık verilmelidir. Bu arada bir bü
;Unlüğede dikkat edilmelidir. Türkçe 
yazılar çok bu değerlendirilmelidir. 

Şevki (Fransa): Bu dergi bölge 
Kürtleri için büyük bir şans. Yayın çiz
ginizi ve olguları ele alış biçiminizi 
beğeniyorum. Son derece motive 
edici. Her türlü clesteğe hazırım. 

Nurşen (Almanya): Dergide rö
ponajlar fazla. Yerel özelliklere vurgu 
yapan yazılara cia yer verilmelidir. 

Roni (Hollanda): Açık söylemem 
gerekirse dergiye karşı ön yargılarım 
~ardı. Bu toplantıda gördüm ki, her
kese açıksınız. Her türlü desteğe açı-

ğız. Dağıtım konusunda yardımla-
~ -
rımız olacaktır. 

Vahit (Almanya): BirnebGn pek 
farkında olsakta ciddi bir işi başar
nıı~tır. En azından tarihimizde böylesi 
bir ilk bulusmaya vesile olmuştur. 
Toplum olar;k karşı karşıya olduğu
muz olgular bir dergi konseptini aşa
cak düzeydedir. Formu nasıl olur 
bilmem ama ciddi bir kuruıniaşmaya 
ihtiyaç var. Kısıtlıcia olsa bizlere mi
ras kalan değerler yok oluyor. Buna 
müdahale etmeliyiz. Örneğin; bir 
vakıf kurulabilir. 

Kuşkusuz bu söylenenler Ic birlikte 
bir çok soru ve konu dile geldi. Top
lantının ikinci günü daha çok bundan 
sonra neler yapılabilir'' Ve ne gibi 
adınılar atılabilinir? Yönünde düşün
ce ve öneriler ele alındı. Vakıf, dernek 
uibi kurumlasma biçimleri üzerinde 
duruldu. D;rginin onbir kişilik 
redaksiyon üyelerinin yanı sıra 

Yazarlar kurulu fikri benimsendi ve 
katılımcılardan gönüllü olanlar bu 
kurula girdiler. Ayrıca herkes dağıtını 
ve maddi destek sözü verdi. 

Toplantıda birde sonuç ?ildirgesi 
yayımlandı. PKK lideri A.Ocalan 'ın 
bir komplo sonucu kaçırılması kınan
d ı. Diğer yanda HADEP il ve ilçe 
teşkilatlarına karşı toplumsal cinneti 
çağrıştıran faşist salclırılara dikkatler 
çekilerek, demokrasi güçlerinin 
duyarlı olması çağrısı yapıldı. 

Son olarakta derginin ne pahasına 
olursa olsun çıkarılması, bu tür top
lantıların en azından yılda bir yapıl
ması, tanıtıma ağırlık verilmesi vs. 
Konularında belirlemelerde bulunul
du. Toplantı pazar günü ortak öğlen 
yemeğinden sonra son buldu. 
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HELBEST 

RINDIKE DIWE MA 

Deste mi xerib mende, 
destGne tiyo giyrene 

Ça mendo hGyayişe ri de tiyo, 
delalL 

Kime bivateniki tiya mi ni hali 
di verde; 

Mi koşeki di tene' 

Ti fındiqe dare ma, 
Ti rindike diwe ma, 
Ti gecika hopninna, 
Çinna, çinna, ça menda?! 

B inde warti di ıeııe giyrenG, 
tene bermenG 

Mi mehiiwi, çimunde mi 
mewôni, şarnüyenG ... 
Kime biwateniki tiya mi verde şore; 
Mi piyde xi di tene' 

Ti fındiqe dare ma, 
Ti rindike diwe ma, 
Ti gecika lıopninna, 
Çinna, çinna, ça menda?! 

Neçirvan Qi/ori 
1994, Rottcrd:.ım 

PERSEKTIYORE LACE MIN 

Persek tiyore lace min: 
Ez kimiin, ti kime? 
No welate şirin ye kimiyo? 
Hersek tiyore lace min ... 

Direki tiyore lace min; 
Tede kı11 ı1 derda ma, 
Tede hesret ı1 u mide ma, 
Hersek tiyore lace min ... 

Watinek tiyore lace min: 
Heta kiy may bindest bi? 
Heta kiy may bebext bi? 
Hersek tiyore lace min ... 

Neçin•an Qilori 
/996, Rollerdam 

-Ev helbest bi zaravaye Zazaki hatine nivisin. 
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Ilahiyen bi Kurdi 
[)erhevkar: Curukl 

XADE XENİ 

Aşke derd kir vi can! 
X w aş na be her derınani 
Tu b!ş!ne lokınan! 
Ya xcn! xade xen! 

Xude digerim berte 
Li orte hlle perde 
Nizanim çito derde 
Ya xenl xade xCni 

Şerbeta te pirr,e xwaş 
Tame dev! min kir xaş 
Ez din ye kirim serhoş 
Ya xeni xade xeni 

Ez diqim telef qim xwe 
Aşke min çexqe ser xwe 
M!nax Yusuf lı Zellxc 
Ya xeni xade xeni 

Ez ketim xewnek derin 
Du kupa tij! kirin 
Heş li seri min birin 
Ya xen! Mevlam xen! 

uf/21& /7lailfm, 
Xalislna 1 Yu n ak 

Şerbete pir e xwaşe 
Nehişt seri min heşe 
Min ra pir kir endişe 
Ya xen!y allah xen!y 

X w e hesiyaın ve saate 
Dile min aşkek hat e 
Min go va beytc sivte 
Ya xen!y allah xen!y 

Bum aşikc te ey yar 
Hestirk e X w! n dikim xar 
Ez gerim welat-diyar 
Ya xen!y allah xen!y 

MI RIN 

uf/21& [J(aftun 

Xalislna 1 Yu n ak 

Ez dİmirim roke çar an 
E min daynin ser du dar an 
Ez teslime mişk u mar an 
Ya wcre, seri te bira 

Ez dimirim rok,e şeş,a 
E min daynin ser du bevşa 
Gorne tari, şun,a rureşa 
Va wcre, seri te bira 

Ez dimirim roke hefta 
E mey!t daynin ser du tehta 
Gorne tari şun,e bebexta 
Ya were, ser! te bira 

Ku da here mirin heye 
Gorna tar! mala ıneye 
Here şune teng U xall 
Şin ii girin be faydeye 
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YÖRELERiMiZi TANlYALlM 

.. . 
BALA KURTLERI 

Bal5.; isminin yazılışı ve okunuşu 
bir tuhaf olan bu yerleşim birimi, All
kara'nın en kenarda, gelişmemiş, 
kupkuru bir tepenin üzerinde kurul
muş küçük bir ilçesi. 

Ben burayı çocukluğumdan beri 
abiamın Bala'nın Dcrekışla köyünde 
Elo Axa'nın 24 çocuğundan biri olan 
Heysıf (Hacı Yusuf) ile evli olmasın
dan dolayı cluyarclını ama hiç gitnıc
miştiın. Balii Kürtlerinden Hectehira 
(Küçükbıyık-Gundi Dalkırana) kö
yünden evlenince buraya gitmek 
nasip oldu. Ankara'ya 250 Kın. mesa
fede, neredeyse sadece bir caddesi, 
daha doğrusu ortasından geçen bir 
yolu olan küçük bir ilçe. İlçe merkezi 
daha çok Türk ama Kürtlerde var. 
Halkı yoksul, tarım ve hayvancılıkla 
uğraşıyor. 

Bizi ilgilendiren yanı burada yaşa
yan Kürtler olduğu için onlarla ilgili 
bilgi vermeye çalışalım. Bala'nın 65 
köyünün 19'u Kürt. Kürtlerin tamamı 
Kurmanci konuşuyor ve Sunni-Hane
fi mezhebinden. Bılıki, Atıııani, Ki
kan, Heciban aşiretine ınensuplar. 
Aşiret yapısı günümüzde artık önemi
ni kaybetmiştir. 

Buraya geliş tarihlerinin diğer böl
ge Kürtleri ile birlikte olduğu anlatı
lanlardan ortaya çıkmaktadır. Mesela, 
Mıkaila'Jı Mehi Yiwiş (86 yaşında)' ın 
anlattığına bakılırsa bugün Derekış
la'da oturan Xeçaııya'Jılar Mıkaili'lcr 
ilc beraber Kürdistan'dan gelnıişler. 
Önce bügünkü Mıkaila Köyünün 

16 biinebiiıı B,Havin 1999"an 

Bala Kürtlerinde clişi 

Maxrc ınıntıkasında yerleşmişler ama 
buraların sazlık ve sivrisinekli oluşu 
nedeniyle Xeçanya'ya yerleşınişler. 
Zaten aradaki 200-300 Knı.'lik 

mesafeye ve geçmişin ulaşım imkan
larının azlığına rağmen bunlar arala
nııda kız alıp-vererek bu akrabalığı 
yüzyıllardır devanı ettirnıekteler. Ben
de bunun son örneğiyinı. Maalesef 
Bala Kürtlerinden hiç kimse Bala 
üzerine yazma cesareti ve zahmetin
de bulunmadığı için bu iş bana düştü. 
Umarım eksikliklerimide bu yazıyı 
okuyan yöre Kürtleri tamamlarlar. 

Bala'nın Kürt köyleri çoğunlukla 
Ankara'nın güneyinde, coğrafik ola
rak Haymana, Ş.Koçhisar ve Kulu 
Kürtleri ile bir bütünlük arzeder. Hir
fanlı ve Kesikköprü barajlarının çev
resine clağılmışlarclır. Kesıka (Kesik
köprü) bugün bölgede önemli ve 
gelişen bir Kürt merkezi konumun
dadır. Özellikle Festivali yoğun ilgi 
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görmektedir. Buna yurtdışından da 
oldukça destek gelmektedir. Özellikle 
Hollanda'da yaşayan ve KULSAN 
isimli bir vakfın başkanı olan Adnan 
Dalkıran'ın bunda yoğun katkısı 

olduğu söylenmektedir. Amster
dam'daki faaliyetleri nedeniyle A.D. 
Hollanda'da 1988 yılında Oranje
Nassau-Hancdanlığı şövalyelik liya
kat nişanı verilmiştir. Kendisi Hecte
hira bugünkü adıyla Küçükbıyık 
köyünclendir. Yeri gelmişken bu 
köyün adının neden köyün kurucusu 
olan Hcc Tahir değilele Küçükbıyık 
yapıldığıııada dikkat çekelim. Devlet 
böyle alakasız isimler takarak adeta 
bölge kürtlerini küçük düşürüyor, 
alay ~diyor ve geçmişinden koparı
yor. Ustelik bunların bıyıkları öyle 
hiçte küçük değil! 

Kesıka'da TC.'nin Kurulması 

aşamasında ve Türk- Yunan şavaşın
daki rolü üzerinde bana anlatılan bir 
olayı sizlere aktarmak istiyorum. 
Çünkü gelecek nesillerimizin bunu 
bilmesini ve bilerek, değerlendirerek 
yaşamasını istiyorum. 

Türk- Yunan savaşı çıkıpta Ankara 
M. Keınal'e karargah olunca, tabiki 
sıcak savaşın ortasında kalan Orta 
Anadolu Kürtleride işgalci konumun
daki Yunanlılam karşı mal ve canla-

Adnan Dalkır:ın'a Şövalyclik ünvanını Anıstcrdarn 

Anakent Belediye Başkanı Schcho Patjin taktı. 

KULSAN'ın Başkanı Adnan Dalkıran, ailesi ve 
Amstcrdam Anakent Belediye Başkanı Sc!ıclto 
Patjin ik birlikte. 

rıyla M. Kemal'in yanında yer alıyor
lar. O zamanlar Kesıka'da oturan 
yörenin saygın ve güçlü Kürt beyle
rinden olan Heseni Reşo'da bu 
savaş'abölge Kürtlerinden, kendi 
aşıretinden 500 silahlı süvarisi ile 
katılıyor. Özellikle Kaman'ın Türk
men beyleri ilc beraber o esnada 
Yozgat'ta çıkan Çapanoğlu isyanını 
bastırıyorlar. 

Yunanlılar yenilip, yeni Türk dev
leti ilan edilince M.Kemal (daha o 
zaman kendisine Atatürk lakabı 

verilmemiştir) kendisine destek olan 
Heseni Reşa'yu ve daha pekçok kişi
yi Ankara'ya bir yemeğe davet edi
yor. Orada Heseni Reşa' ya kendi
sinin ne kadar adamla savaşı destek
lediğini ve bir kez daha böyle birşey 
olursa ne kadar silahlı adam çıkara
bileceğini sorar. 

Heseni Reşo'da: 500 silahlı süvarİ 
ile katıldığını ama 5.000 (beşbin) 
sılahlı da çıkarabileceği cevabını 
verir. Yemekten sonra onunla beraber 
gelenler, Heseni Reşo'ya; "senin 
başııı gitti 1 Öyle söylemeyecektin, o 
herkesi böyle sınar, güçlü olanlarıda 
idam eder, ne yat-et, bir gücün 
olmadığını söyle' " tavsiyesinde 
bulunurlar. Heseni Reşa bunu yapar, 
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KONYA 

ama daha köye döner-ctönmez bir 
bölük jandarma köye gelerek onu 
tutuklarlar. 7 ay Ankara'da zindanda 
kalır. Ağır zindan koşullarında vererne 
yakalanır. Tabiki mahkeme gerekçe 
belirtıneden sözde serbest bırakır. 
Tekrar köye döner,aına jandarma 
birkez daha köyü basar ve onu hasta 
yatağından alır, el ve ayaklarına ağır 
prangalar vurarak köy köy gez
dirirler. Köylüleri bir süre sonra onun 
küyünün arkasındaki bir tepede 
boğulmuş cesedini bulurlar. 

Böylece Türk-Yunan savaşında 
bölge Kürtlerinden olan ve malı ve ca-

18 blmelıün 8,Havin 1999'an 

KIRIKKALE 

Ş.KOÇHiSAA 

\ 
S E REFLiKOÇHiSAR 

ıııyla M. Keınal'e destek olmuş olan 
Kürt be yi Heseni Reşa, sırf güçlü bir 
kürt olduğu ve ileride Hükümete 
sorun çıkartabiieceği varsayılarak 
barbarca, aşağılanarak yokedilir. 

Bu olayı bana Hectehira'dan bu 
şahısın tarunu olan H.D. sonrada 
Kesıka'lı toı·unu M.E. anlattı. Torunu 
H.D. 'nin bölgede alışıla gelmişin dı
şında eskiden beri MHP gibi Türkçü
ırkçı bir parti yandaşı ama tipik bir 
Kürt oluşuda bu traji-kamedinin son 
halkası bence. 

Bölge Kürtlerinin gelenek ve 
görenekieri diğer bölge Kürtlerindeki 
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gibidir. Dergimizin birinci sayısında 
Meçoyi Dare (Gundi Bire'lidir) zaten 
bunu bütün detayları ile ve Kürtçe 
anlatmıştı. 

Ayrıca az olan Kürt nüfusuna 
rağmen Bala Kürtleri geçmişte Dağıs
tan Binerbay'ı da milletvekili yapabil
mişlerdir. Günümüzde çocukları, 
torunları Ankara'da oturmaktadırlar. 

Eski bir inanç: Sağlıklı bir oğlan 
çocuğun doğması için evin son çocu
ğu kapalı bir odaya alınır, ateşte kor 
haline getirilmiş bir maşanın üzerin
den atlatılır. Böylece sonraki çocuk
ların sağlıklı doğacağına inanılır. Bu 
bir kesıka (Kesikköprü)-Bılıki inan
cıdır. 

Benim bir diğer gözlemimde Bala 
Kürtlerinin nıutfağının değişikliği ve 
zenginliğidir. Örneğin; LCvzinC isimli 
tatlısı, içli köftesi, Tırşıkı, Xoşavı ve 
tereyağlı mercimek! i Bulgur pilavının 
tadına doyum olmaz. Bu yemeklerden 
bazılannın isim ve taritlerinin resimleri 
ile burada vermek istiyorum. 

1. SİRMAST 
Yufka ekmeği (Nane Hışkeva) ufak 
ufak doğranır ve bir tepsiyle dizilir. 

Üzerine bol sarmısaklı yağurt 
dökülür. Bununda üzerine tereyağda 
kızartılmış yumurta dökülüp sıcak 
sıcak servis yapılır. Basit bir yemektit, 
ama lezzetinden yenilmez. Özellikle 
bekarlara göredir. 

2. PURŞİNG 
Malzemeler: Un, yağ, pekmez, tozşe
ker ve su. 

Yapılışı: 2 bardak su kaynayınca I 
tutanı tuz ile un katılır ve çırpılarak 
karıştırılır. Topaklanına gitsin diye 
biraz daha sıcak su üzerine konur. Ve 
sonrada üzerine tereyeğ eklenir. 
Topaklar kaybolup belli bir kıvam 
oluşana kadar karıştırılır ve servis 
yapılır (Bu yemeğe bazı yörelerde 
Pelur da denir). 
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3. PESTİL DOLMASI 
Malzemeler: Pestil, ceviz, tereyağ, 1 
lt. Süt. 

Pestil üç parmak eninde mantı gibi 
ama biraz daha büyük kesilir. Bu 
arada bolca cevizıçi tuzsuz tereyağda 
çevrilir. Pestil in üzerine süt dökülerek 
1-2 saat bekletilir. Daha sonra yaprak 
dalına sarar gibi ceviziçi konup sar
ılarak bir başka kaba dizilir ve 
üzerine bol tereyağla süt yavaş yavaş 
dökülerek pişirilir ve sıcak servis 
yapılır. 

4. TIRŞlK 
Malzemeler: Parça keınikli kuzu eti, 
soğan, kuru fasulye, kuru kayısı(Çir). 

Akşamdan kuru fasulye başlanır. 
Önce et tereyağda kavrulur. Sonra 
kurufasulye eklenir. Daha sonra 

bunun üzerine kuru soğan halka 
halka kesilerek dizilir, salça ve tuz 
konur. Et iyice pişincede en son 
üzerine çir konur ve kısık ateşte 30-
40 dakaka pişirilir ve sıcak servis 
yapılır. 

5. ŞİVA BIYOKA (Ayva Yemeği) 
Malzemeler: Kuru soğan, Ayva, kuş 
üzümü, kıyma, tereyeğ, şeker, salça. 

Soğan ince doğranır, kıyma ve 
salça ile birlikte kavrulur. Ardından 
ayva doğranır ve tuz kanarak beraber 
kavrulur. Bu karışıın bir kaba dizilir, 
daha önceden hazırlanan kıymalı sos 
üzerine yayılarak I -2 çorba kaşığı toz 
şeker serpilir. Onunda üzerine sıcak 
su konur ve pişince sıcak servis 
yapılır. 

BALA'NIN KÜRT KÖYLERi 

Kürtçe adı 
Davdana 
Kurınanç 

Xeçaniya 
Yayla Kesıkc 
Kes ı ka 
Axlera 
Axlera 
Erbasan 
Ku lı ka 
Camıli ya Çuk 
Caınıliya Mezin 
Gunde Hectehir 
E mera 
Rostıka 
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Türkçeadı 

Davdanlı 

Davdanlı Malı. 

Ergin 
Akdoğan 

Çiğdemi i 
Yeniköy 
Hanburun 
Derekışla 

Erdemli 
Kesikköprü 
Aşağı Hacıbekir 

Yukarı Hecıbekir 

Eğribasan 

Tepeköy 
Küçük Camili 
Büyük Camili 
Küçükbıyık 

Büyükbıyık 

Bektaşlı 

Aşireti 

Davdanlı 

B ılı ki 

Etınana 

Kulıki-Sawıki 

Kulıki-Sawıki 

Hecibi 
Hecibi 
Hecibi 
Kulıki-Sawıkı 

Sawıki 

Sawıki 

Hecibi-kikan 
Hecibi 
Hecibi 
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.. . 
ORTA ANADOLU KURTLERINDE 

DiL SORUNUNUN BiR BAŞKA BOYUTU 

M. Çıirin Da8 

Orta Anadolu Kürtlcrinin, büyük bir 
kısmı bilindiği gibi, Kürtçenin Kur
manci lehçesini kullaııırlar. Ancak 
bölgede Şixbizeyni ağzını kullanan 
(Kulu, Haymana, Polatlı) Kürtlerde 
bulunmaktadır. Bölgede dilin bowl
duğu bilinen bir gerçektir. Bu bozul
ma, daha çok günlük konuşma dilin
de Kürtçe kelimelerin yerine Türkçe 
kelimeler konularak ve de Türkçe 
kelimclere Kürtçe ekler ilave edilerek 
kurulan cümlelerde görülmektedir. 
Bu kelime bazındaki bozulmanın 
boyutunu görebilmek için, bölge 
insanlarının (Kulu, Cihanbeyli, 
Kırşehir) günlük konuşmaları izlen
di. Bu konuşmalarında kullandıkları 
Türkçe kelimeler tespit edildi. (Ve 
yaziye yazmişke, Qelbe mini dieşe, 
Qepi bigrc, Durima tc ye çinge0 , Ez! 
kerarsizim) gibi cümlelerde geçen 
Türkçe kelimelerin, karşılıkları insan
lara soruldu. Bir çok kişi yukarıdaki 
cümlelerde geçen; Yazı-Nivis, Qelb
dil, Qapi-Deri, Durum-Rewz gibi 
kelimelerin Kürtçe karşılığını bili
yordu, ama günlük konuşmasında 
bunların Türkçe karşılıklarını kullanı
yordu. İşte bölgede bilinen ama gün
lük konuşmalarında Türkçe karşılık
ları kullanılan bu kelimeler için << 
Bölgede kaybolmaya yüztutmuş 
kelimeler >> listesi yapıldı. 

Yine bölgede Kürtçe karşılığı 
bilinmeyen; Dikkat, Sorumlu, Or-

man, Emek, vs. Gibi kelimeler için de 
<< kaybolmuş kelimeler >> listesi 
yapıldı. Bölgede karşılığı bilinmeyen 
bu kelimelerin Kürtçe karşılıkları; D. 
İzoli'nin sözlüğünden alınarak kay
dedildi. Son onbeş-yirmi yıldır bölge
de duyarlı, demokrat-yurtsever insan
ların çocuk isimlerinde kullandıkları; 
Berfin, Dilan, Rojin, Zozan vb. Keli
melerin anlamları bölgede çoğunluk 
tarafından bilinmediğinclen bu keli
meler bölgede kaybolmuş kelimeler 
listesine alındı. 

Sözlük taraması yapılırken Orta 
Anadolu Kürtleri tarafından kullanı
lan fakat, Kürdistan'da konuşulan 
Kurmanci'den değişik telafuz edilen 
kelimeler de tespit edildi. Bu 
kelimelerdeki ses değişimleri (Rewş
Rewz, Cot-Cl'ıt, Çirandin-Dirandin) 
ve ses düşmeleri (vokal, Konstant): 
Daajo, Dajo, Kelemiz-Kelmiz, Stewr
Sewr) tespit edilerek ayrı ayrı liste
lendi. Yanlız şunu hemen belirtmek 
gerekir, bu ses değişimi ve ses 
düşmesi görülen kelimelerin hepsi 
değilse de büyük bir kısmı Kürdis
tan'ın bazı bölgelerinde de aynen 
kullanılmaktadır. Bu durum Orta 
Anadolu ağzının sözlüktc yer alma
sında da anlaşılmaktadır. 

Bölge Kürtçesinin, Türkçe'nın 
etkisinde kaldığı bir gerçektir. Bu 
konunun daha ileride, dil konusunda 
uzman insanlar tarafından ele 
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alınacağı inancındayım. Ancak, bu 
çalışmada elde edilen listelerin 
yayınlanması; özellikle bölgede 
kaybolmuş, kelimelerin tekrar dile 
kazandırılması açısından önemlidir. 
Yine ses değişimleri ve ses düşmeleri 
için tutulan listeler; Kürdistan 

Kürtçesi (K.K.)' ile Orta Anadolu 

Kürtçesi (O.K.K) arasında hiçte 
abartıldığı kadar (kelime bazında) 
büyük bir farklılığın olmadığını 

ortaya koymaktadır. Bu listeler Orta 
Anadolu Kürtlerinden, Kürtçe 
okuma-yazmayı yeni öğrenenler için 
yol gösterici olabilir kaanatindeyim. 

BÖLGEDE BiLiNEN AMA KULLANILMAYAN KELiMELER 

K.K O.A.K TÜRKÇESi 
Ajne Ajne Yüzrnek 
Am oj Am oj Amca karısı 
Avdest Avdest Abctest 
Bang B an Eza n 
Bask Bask Kol-kanat 
Baş Baş İyi, Güzel, Hoş 
Baş Gr Baş Gr Güney 
Berdevk Berdevk Temsilci 
Berxwedan Berxwedan Direnme, dayanma 
Bej in Bejln Bekar erkek 
Bekes Vekes Kimsesiz 
Cerıbandın Ceribandın Denemek 
Co n ega Canega Dana, Tosun 
Çavreşl Çavreşl Kıskanma, Garez 
Çi lk Çi lk Damla 
Çilmisi Çi i mis! Solma 
Çi ri k Çi ri k Makara 
Dapirk Dap ir Eb e 
Daxwaz Daxwaz istek, arzu 
Demsal Demsal Mevsim 
Deri Deri Kapı 

Des tm iz Destmiz Ticarette komisyon 
Dik Dik Horoz 
Du dil Dudil Şüpheci, kararsız 

Eri ş He ri ş Hücum, saldırı 
Ez ing Ezing Odun 
Fe h m Fa m Anlama, anlayış 
Fikirln Fikirin Düşünmek 

Gavan Gavan Öküz çobanı 
Gulav gulav Gülsuyu 
Hevdem Hevdem Çağdaş 

He ct i H edi Yavaş 

*Her nekadar yazıda Kurdistan Kürtçcsi (K.K.) deniliyorsa da kelimelerin 
bir çoğu yöreler göre değişiyor. 
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Hindur Hindur İç, içeri 
In In Cuma 
Kil Kil Sürme 
Lo rı Lo ri Ninni 
Ması Ması Balık 

Mij Mij Sis 
N asandin N asandin Tanıtmak 

Nezan Nezan Cahil, Genç, Toy 
Nivıs Nivıs Yazı 

Pel Pel Yaprak 
Pıvın Pıvın Ölçmek, Tartmak 
Per Per Kanat 
Polat Polat Çelik 
Qurf Qurf Panik 
Sersal Sersal Yılbaşı 

Ş aş Ş aş Yanlış, hatalı 

Tevizın Tevizın Uyuşmak 

Xapandin Xapandin Aldatma, Kandırma 

BÖLGEDE KAYBOLMUŞ KELiMELER 

K. K TÜRKÇE K. K TÜRKÇE 
Abor Kalıntı, iz Abarandin İdare etmek, geçindirmek 
Aboıi Ekonomi Aborlzan Ekonomist, İkıisaıçı 
Acı.ir Kircmit Ada Budama 
Ad an Besin, gıda Adar Mart ayı 
Afırandin Yaratmak Agah Haber, malumat 
Agihandin Kısmak Aj Bitkilerde sürgün 
Ajotvan Şoför, sürücü Al Bayrak 
Aınade Hazır An go O halde, yahut 
Aso Ufuk Astcng Engel 
AtGn Kireç Aşili Barış 

Ajneber Yüzücü Avsark Buzdolabı, termos 
Awir Bakış Axaftin Konuşmak 

Azad Özgür Azadi Özgürlük 
Bac Vergi, Haraç Bag er Fırtına 

Bahoz Kasırga, Bora Bak ur Kuzey 
Bal Dikkat Balafir Uçak 
Balkeş Dikkat çekici Baq Buket, demet 
Bawer İnanç, inanma Baweşi'nk Yelpaze 
Baz Şahin Bedew Güzel, yakışıklı 
Be !ır Deniz Belevok Bildiri, Broşür 
Belawela Damıadağını k Belangaz Fakir, zavallı 
Berbisk Saç Tokası Berçavik Gözlük 
BirCz Sayın Berhem Eser 
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Bcmamc Program Bcrstv Cevap 
Bender Harman Bingch Temel, esas 
Biryar Karar Biyant Yabancı 

Bizmar Çivi C arlı Sıva 

Cejn Bayram Cemser Kutup 
Cendek Gövde, ceset Çan d Kültür 
Çap Baskı, basım Çavkanl Kaynak 
Çavnebar Kıskanç Çayser Garson 
Çek Silalı Çe pik Alkış 

Çewt Yanlış Çixat Kibrit 
D ad Adalet, hukuk Dadigch Mahkeme 
Darbest Tabut Darvan Oduncu 
D aristan O mı an DartGn Makara 
Dijwar Zor, şiddetli Diladin Kararsız 

Dilsoz Sadık, güvenilir Dil an Eğlence, şölen 

Di ro k Tarih Doz Dava 
Encam Netice Endaın Üye, aza 
ErCnT Olumlu, pozitif Firfırok Uç u rtma 
Girav Ada Girave Yarımada 

Gulan Mayıs ayı Guldank Saksı, Yazo 
Helbest Şiir Hembajuri Hemşire 

H eni Çamur Hes k Kepçe 
Hevkar Meşlektaş Hevling Bacanak 
Hevnav Ada ş Hevpeyivin Röportaj 
I-levrii Benzcmek HCring Ele k 
HCsan Kolay H Cv! Umut 
Hindav Yön, istikamet İl on Eylül ayı 
Jcng Pas Jengar Pas h 
Kadin Samanlık K cd Emek 
Kambax Mutsuz, berbat Keşt Gemi, vapur 
Kcştigch Liman, rıhtım Kcvjal Yengeç 
Kevok Güvercin Kcvot Kumnı 

Kalan Cad de Kovan Hüzün 
Ku111k Çiçek Ku çe Sokak 
Lalcngi Mandalina Landik Beşi k 
Le pik Eldivcn Leşker Asker 
Lcylstok Oyuncak Lekelan Araştımıa 

Lekelin Araştımıak LilıCf Yorgan 
M ad ik Ku n dak M af Hak 
M am os tc Öğretmen Masigir Balıkçı 

M esas Övcnderc Mcşq Antrenınan 

Metelok Atasözü Mijar Konu, Mcvzu 
Mis Bakir Mizgeft Cami 
Mlnak Örnek Name Mektup 
Navçc Bölge Navend Merkez 
Naverok Içerik, içindekiler Nav!Ck Deyim 
Navnetewi Uluslararası Na vnişan Adres 
Netcwc Millet, Ulus Nevi Torun 
Neçlr Av, avianma Nljad Soy, ırk 
N iştirnan Vatan, Yurt N oş Afıyet 
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NGçc Haber Nüjen 
Ol Din Pa yi text 
Pejinundin Budamak Peyman 
PCbawetl Vekalctnamc Pe ı 
PCnils Kalem Pir 
Pirtük Kitap Pispor 
Piroz Kutlu, Kutsal Qad 

Qaşil Kabuk Qedcxe 
Qeli Kavumıa Qelfın 

Qeşnıer Soytan Qcyçi 

Qo ri Çaydanlık,Dcmlik Quntar 
Qcnç İyi, güzel Qcreçi 
Raçav Gözetlcnıe Radest 
Ragihandin iletmek, u laştırrnak Rama n 
Raınôsan B use, öpücük Rcşnivis 

Rewşcnbir Aydın Rcxnc 
Rez bağ Rizgari 
Rojname Gazete Salname 
Sawar Bu lg ur Scdeın 

Seli k Sepet Scrban 
Serdan Ziyaret Serjinik 
Serkanı ar Cumhurbaşkanı Serpchati 
Sertaş Berber seıcik 

S pas Teşekkür Spedc 
S pindar Kavakağacı Sit il 
Si w an Şemsi ye Şagirı 

Şcvçirax Gecclaınbası Şirove 

Şorcş Devrim, ihtilal Tawandin 
Taybeti Özel, mahsus Tebax 
Tewş Denge Tcxilin 
Tckçfın Dağılınak,bozulnıak TekçGyin 
TCkaşer Mücadclcci TCkeşin 

Tırej Işık huzmesi Tir! 
Tirmeh Temmuz ayı To! 
Wcrger Tercüman, çevimıen Weşan 
WC ne Resim XaçcrCz 
Xinmvke Kol ye Xwini 
Zaningch Üniversite 

SES DEGiŞiMi GÖSTEREN KELiMELER 

K, K. O.A. K, 

Bat u Bati 
Bawişk Bawfişk 

Befr Be rf 
Bel Bel 
Berbang Birbang 

Modern 
Başkent 

Anlaşma 

Dalga 
Köprü 
Usta, Uzman 
Meydan 
Yasak 
Pipo 
Mak as 
Dağetcği 

Çingene 
Teslim 
Fikir, düşünce 
Müsvcttc 
Eleştiri 

Kurtuluş 

Takvim 
Sebeb 
Çatı 

Kılıbık 

Olay, serüven 
Çatal (kaşık) 
Alacakaranlık 

Kazan, Bakraç 
Öğrenci 
Yorum 
Suçlamak 
Ağustos ayı 

Caynıak 

Gcçimsizlik 
Mücadele, kavga 
Dolu (yağış) 
Öç, intikam 
Bildiri, yayın 
Bulmaca 
katil 

TÜRKÇE 
Testis, daşak 
Esneme 
Kar 
Sürü 

Şafak 
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Berdi! Berdir üç yaşındaki koyun 
Berjor Berjür Yukarı 

Bernexün Denıexün Tersüstü 
Beroş Biroş Kulplu tencere 
Bervaji Bervajo Ters taraf, karşı ı 
Berwank Bervank Peştemal 

Benvar Bewrar Yamaç, meyil 
B evi! Biliv Burun deliği 
B eç i Peçi Parmak 
Be h n Bihn K oku 
Bekes Ve kes Kimsesiz 
B etir Bit ir Den/dan, başka 
Bez Biz Tiksinti, iğrenme 
Bişkoj Pişkoj/v Düğme 

Bişqul Pişqul Topak halindeki hayvan dışkısı 
Biji Bej i Yabani 
Caıner Cem er Yiğit, cömert 

Cewrik Cewrik Enik, Köpek yavrusu 
Cin ar Ci ran Komşu 

Canega Canega Dana, tosun 

C or C er Atın yem torbası 
C ot Cü ı Çift, ikili 
Cotgar CGtgar Çifıçi 

Çe rm Çe rm Deri 
Çeq Çiq Bacak 
Çiksayi Çiksayi Açık mavi gök 
Çi! Çel Kırk 

Çi randin Dirand in Yırtınak 

Çi ro k Çe ro k Masal 
Dan u D ani Kaynatılarak yenilen buğday 
Derpe Dcrpe Don, Külol 
Destgirtl Dergi s tl Nişanlı 

Desınal Tisınal Mendil 
Di ran Di dan Diş 

Dilin Diyin Görmek 
Don Dün İç yağı 
Dijmin Düjınen Düşman 

Donzdeh Danzde Oniki 
Dot m am Du ımam Amca kızı 
Doxin Düxin Uçkur 
Düpişk Düınişk Akrep 
Eşkere Aşkere Açık, net, aşikar 

Edi Edi Artık, bundan böyle 

Fatareşk Fatereşk Dal ak 
Fe! ilin Filitin Kurtulmak 
Fetisin Vet i sin Boğulmak 
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Firo Firi Ağız, hayv. doğumdan sonraki ilk sütü 

Filik Filik Tiftik 

Guli Kul i Kar lapası 

Gustilk Gustirk Yüzük 

Hejandin Hejandin Sarsınak 

Hejmartin Hecmartin Saymak 

Helandin Helandin Eritmek 
Heriki n Heriqin Akmak 

Hevring Hebring Koyun kırpına makası 
Hcvsar Hefsar Yu lar 
Heban He van Tu luk 

Hilınaştin Helmaştin Katiayıp bağlamak 

H inar Hen ar Nar 
Hiiıav Henav İç organlarının tümü 
Hindik Hendik Az, yetersiz 
Hingiv Hengiv Bal 
Hirç Herç Ayı 

H iri H eri Yü n 
Hi ş He ş Akıl, şuur 

Hi ş k Hi ş k Kuru, Sert 

I ro H uro Bugün 

Jor Jar Yukarı 

Keleng Kereng K e n ger 
KeşkOr KuşkOr Tezek, gübre tezeği 
Lewerdan Tewerdan Bulaştırmak, karıştırmak 

Maç Paç Öpme, öpücük 
Mc hi Me yi Mayalannıış 

Mesin Misin lbrik 
Newrani Niwrani Hmnile kadınl.,çesitli yi ye. duyduğu istek 
Mejin Mijin Emme k 
Me van Mivan Misafir 
Miremir Nirenir Hırlama, horuldama 
Mi tc ı Metıı Döşek 

Mi rat MC rat Miras 

Na be Na ve Olmaz 
Neynik Nenik Ayna 
Nixumandin Nexumandin örtmek, kapatmak 

Niki! Nu kil Gaga 
Ninig NCnig Tırnak 

Nogin Nugin üç yaşını doldurmuş iııek 
No k Nu k Nohut 
Pa le Pal i Tahıl işçisi 

ParsO Parsi Kaburga 
Parzun Parzin Bez süzgeç 
Payiz Peyiz Sonbahar 
Perespan Perispan Yama, parça 
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Peqandin Teqandin Patlatmak 

Pe h n Pin Tekme 

PişrGn Pirşı.1n Yağlı bulgur pilavı 
Pitpiıo Pitpiti Mizmiz 
Pizik Pizuk Sivilee 
Pivaz Pizav Soğan 

Qemiri Qerimi soğuktan uyuşmak 

Qerf Qirf Şaka, alay 
Qoçik Qotik Kafatasının enüst kısmı 

Qo m pir Qampir Patates 
Qurt Qult Yudum 
Raperin Ragerin Atılım, ayaklanmak 
Rawestan Dawestan Durmak, ayakta beklemek 
Reşandi n Rişandin Serpmek, Serpiştirmek 

Re w ş Rewz Şekil, tarz, durum 
Reyin Ri yi n Büyük abctest bazmak 
Resin Ri sin Eğirmek 

Ricifandin Cirifandin Titretmek 
Ricifin Cirit'in Titremek 
RipOrOt RepOrOl Çırılçıplak, meteliksiz 

Ristin Rilsıin Bitkilerin topraktan yeşennesi 
Ri şi Reşi Halı, kilim püskülü 
Ro vi Ri vi Tilki 
Ri vi Ri vi B ağırsak 
Roji Roj i Oruç 
Ro ni Runi Aydınlık 

Siravi k Suravik Tuzlu su 
Sor Sur Kırmızı 

So ri k Surik Kı zam ık 
Sutin Suyin Bilemek 
Ş kesti Şkeşti Kırık 

Tazmix Tazmiq Maya 
Terwende Tewrende Nadir, ender 
Tiwane Ki w ane Acı, sızı, sırt acısı 

Tizik Çiz ik Hayvanların kıç atması 

Vaji Vajo Ters, ters yüz 
V ala Yel o Boş 

Vereşin Verişin Ku s mak 
Winda Wenda Kayıp 

Xerar Xirar Ylinden yapılmış büyük çuval 
Xewn Xevn Rüya 
Xilas Xelas Kurtuluş 

Xilmaş Xehnaş Uykulu, yarı uykulu 
Zebeş Zeweş Karpuz 
Zingil Zengil Çıngırak 

Ziwa Ziya Kuru 
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SES DÜŞMESi GÖRÜLEN KELiMELER 

K. K. o. A.K. TÜRKÇE 
Agir Ar Ateş 

Bacan Balcan Patlıcan 

Balgih Balgi Başucu, Yastık 

Bang B an Eza n 
BaG sk BawGşk Esneme 
Bazi n Bazing Bilezik 
Beicandin Behecandin Kızdırmak,öfkelendirmek 

BerbGk BerbG Gelin alınayagiden kadınlar 
Bihost Bo st Karış 

Bizbend Bizben Koyunu çobana bağlayanİp 
Ce h Ce Arpa 
Ci w an Can Genç 
Dil Di Gördü 
Donzdeh Danzde Oniki 
DGajo Dajo Yardımcı çoban 
Eni Hen! Alın, cephe 
Enlşk Henlşk Dirsek, kol dirseği 
Erd Her d Toprak parçası, arazi, Mülk 
Erzan Herzan Ucuz 
E yar Yar Hayvan postu 
Edi Edin Artık, bundan böyle 
Eri ş He ri ş Hücum, saldırı 
Galegurl Galegur Dedikodu 
Ge h Ge Bazen 
Gihandin Olandin Yetiştirmek 

Guh Gu Kulak 
Guhan Gan Meme (Hayvan için) 
Guhar Gar Küpe 
Hejmartin Ec martin Saymak 
Helkehelk Helehel Köpeğin derinderisoluınası 

Hembez Heınez Kucak 
He w ş Hewşo Avlu 
Heyf HCf !.Üzüntü, acıına 2.Öç, intikam 
Hewirln Ewirln Konmak, yerleşmek 
İr o H uro Bugün 
Kelemlz Kclmiz Altına işeyen çocuk 
Kerguh KCrgu Tavşan 

Le w ma Lo ma Çünkü, ondan dolayı 
Leylstik Ustik Oyun 
Lekhatin Lehatin Uzlaşmak, barışmak 

LCnehatin LCnatin Yaramamak, Uğur getirmernek 
Newal Nal Dere, vadi 
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Neynik Nenik Ayna 
N imin Ni ml Namaz 
Nozdeh Nozde Ondoktız 

Panzdeh Panzde Onbeş 

Pe h n Pin Te km e 
Qaqirclk Qaqirçl Boğaz, Yutak 

Reqeçov Reqeço Sopalarla oynanan Kürt oyunu 

Rlh RI Saka! 

Simbel Sinıcı Bıyık 

Sipih S ipi Bit 
Stewr Sewr Kısır 

Sitirandin S irandin Yağurmak 

Sitiri Sir! Diken 

Sitran Siran Türkü, şarkı 

Stil Sfı Boyun 
S wir Sir Sarımsak 

Şanzdeh Şanzde Onaltı 

Xuh X u Ter 
X w ar X ar Eğri 

X w as X as Çıplak ayaklı 

X w ari n Xarin Yemek 

X w arz! X arz! Yeğen 

X wl n X un Kan 

Yanzdeh Yanzde Onbir 

Zehf Zav Çok, ziyade 

30 bôııe!ıUn8,Havin1999'an 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KI ama dile Xelo 

Ji bo evine (dila) di diroka di ne da pin· 
tişt hene. Klasiken dine hatine 
nivisandin G bGne kiteb. Film hatine 
çekirin. Bi milyanan insan, eviniye bi 
şikleki dijin. Kurden me ji va dilxa
şiya insani jiyane G bi gotin G klanıa 
heta iro anine. 

Ji bo dila pirr insan hatine heps 
kirin G kuştin. Pir dilbirin bune. Pir 
keçi k G xorl ji hev hatine veqctandin. 
Ji gunden Şixbizina bigrin heta gunde 
Çiçek' e, ji Yunaqe bigrin heta aliye 
Sarize ji bo di la gclek k lanı hatine 
gotin. 

Klanıck weng hatiye gotin; 

Dil megirin, dil gimne, 
Dile min ji C.1nim;ın e ....... . 

Yek ji ve dibe; 

D ila nıeg1in, dil§ zor in. 
111 di/an,? omre min birin ........ . 

Ycka din da ji 

Keçe Ii dJ dinete bir nüklin 
Rinde esir Jıerin bi s,1d s.1M. 

Ez nikaninı dive niviska biçuk da 
henılı klanıa binivsininı. Hen klanıen 
dila hene ku mina klasiken d ine ne. Ji 
aliye welati jeri insanen me mesela 
Siyabend (ı Xece, Menı ii Zin dizanin. 
Di diroka Kurden Anataliye Navin da 
Deslana Kanıişi Qul klasikika pirr 
nıezine. Hevi dikim enıe we klasike 
di peşeroje da fereh bi kin ku ji bo 
ware naskirin caka din çap bikini kG 
ma ware xandin. Arnıanca me ev e ku 
em de henılı tişten Kurden Anatoliya 

Navin bidin naskirin ii binivisi ji 
diroke ra anıede kini. Li Welat hevalin 
hene ku ew ji bo wi karl kar dikin. 
Birez Serbulent Kanat va kara daye 
ber xwe. Di kaseten xwe da ji me ra 
peşkeş dike. Derketina kovara 
Birnebu n' e ji h ez da w i karı. Xande
wanen me bikaribin klanıen derdora 
gunde xwe ji me rabişinin baş be. Ez 
dixazinı bi kurtayi klanıika dila G 
hekata we binivsininı: 

Li guııdiki merkeze (Haymana) 
xortik heblıye, na ve xwe Xello blıye. 
Ew ji xwe pirr xaş buye. Dile xwe di 
gund da ketiye Fate Kanıe. Fat, keçi
kika pirr rind ii bi akil bGye. Xello, Fat 
pirr xastiye ji bo feqirbuye nedane wi. 
Fat dane laki mete. 

Xello pirr pe eşiyaye ii bi ser weda 
nixaş bGye. Li ser Fate klanıeıı dila 
dibe. 

Ez Xel im, Xeli? Ome me 
Sı)'t1r8 R1t8 Kmne nıe 
Eze hespiki xweyi ner giredim 
Kanı topa/C te kuder go 

Eze xwin.1 xwe bidim 
Ane üne Rı te ane 
Ezi Jıerime H.1ynıane 
li te ra uninı şar-kitBnC 

Li ber pencere ber pencere 
K,1pi ve bO ji xwe bere 
Ezi nixaş im w;ın3 ser nıin 
Ane ane Fate ane 
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Çirok 
ROVi RiNDiK 

tkrhcvkar: 

Jfkmo,rc& .9/;fim, f2Jqfpat" 

Çi hebGye çi tunebGye, maleke baxiki 
xwe ye tir! hebGye. Di divari bex daji 
qulik te da hebGye. Rovi, herro ti ve 
qGlike ra tikeve bex. TCri zike xwe tir! 
tuxe. Roke rovi ye me disa birçi tiwe, 
ıi di qulikekera tİkeve hGndir, teri xwe 
tir! tGxe. Meze tike ku xudane bex 
teye, rovi tebe ez herinı. Ji bo ku pir tir! 
xwariye, zike wi perçifti ye. Çir bike 
nake, di qGlle helne. Xudane bex ji 
nezik tibe. Xudan ku pege ye wi 
bikGje. Li ba rovi listik pirin, xwe li 
mirniye tine. Xudane bex te kG Rovi li 
erde direj buye. Xudane bex bi xwe 
xwe tebi: 

-Zede xwari ye G pe nıiriye. 
Bi boça rovi tigre, ti ser divari 

hewliye ra çenge derva tike. Rovi bi 
kef G k en tihere ba hevalen x w e. J i 
hevalan ra; 

-Hevalno! Baxiki tiri heye, verin ez 
webibi m we dere, teri xwe tir! bixwin. 
Reviyen me giştik li hev dicivin G terin. 
Di qGlle divari bex ra tİkevin hGndir. Ü 
tir! teri xwe dixun. Le va roviye me li ber 
listiki ye. Ji bo ve, bi xwe hendik tGxe. 
RoviyCn me yen din tCri xwe tGxin. 
Zikcn van le tiperçivin. Roviye me: 

-Hevalno, xudane bex teye, edi bes 
e, em herin. 

Reviyen me giştik yek bi yek xwe 
li qGlle ticerbinin. Yek ji ti qGlle hel ne. 
Roviye me tene ti qGlle ra derdikeve G 
ıihere. Reviyen me yen din ji x w e li 
ınİrniye tenin. Xudane bex: 

-Ez careke tenı xapandine. 
Roviyan yek bi yek, gişıka ıukGje. 
Rovi ye me pir tihere, hendik tihere 

rasıe pireke ıe. Ti desten pire da du el b 

hebune. Yek ji vana ıiji rGn bu ye. Yek 
ji tiji axde bu ye. Rovi ye me disa li ber 
lisıikeke ye! Ji pire ra: 

-Ka bari te giran e. Yeke bi desı mi de. 
Pirik elbe rGn tide rovi. Rovi el be 

heyıine, ıi ali ye dini kani ye ra tihere. 
Li vCdere vetike G giştiki tGxe. Bi pire 
va li ali dini kaniye disa ıigen hevdG. Ji 
pire ra: 

-Ka va sivike, em bi hev bugerinin, 
te gunc ye. 

Ve el be exda ji bi vi ziravi tfıxe. Li 
dawi re rovi el be tide pire. Pir ji ji rovi 
ra: 

-Mala te avabe. 
Pirik tihere mal. Biika xwe nan le 

ıexe, E birçi ye ji. Elbe riin vetike ii 
kevçi bi riin texe kG rGn ıe da tiine. 
Ro vi pe da m ize X w e ki ri. El be ex da 
heytene rowi bi ve da ji gGwC xwe 
kiriye. Bi biika xwe ra: 

-Te di, ro vi çi ani sere me? Eza 
heyfa xwe ji wi rovi heynim. Pirek bi 
pirs pirs hutike kii rovi her evara li ser 
zinareki ruteniye. Pirek ser vi zinari 
qeıran tike. Rovi evare ıe li ser vi 
zinari rutene. Li rabune, boça rovi bi 
ziner va ıuniske fı tiqete. Rovi be boç 
ıihere ba hevalen xwe. Hevalen xwe 
pe ıikenin. Je ra: 

-Roviyc rindik boça xwe bi qolik, 
Roviye rindik boça xwe bi qolik ... 

Roviye me su ve te ji wedere ıihere. 
Ji boça xwe ra çareke ıigere. Rovi bi 
mor! yan ji xwera boçeke çedike. 1 car 
bi boç ıihere ba hevalen xwe. Hevalen 
wi disa pe ıikenin, je ra: 

-Rovi rindik seri boçe bi şindik, 
Rovi rindik seri boçe bi şi ndi k ... 

*-Mcnıostc, bi dcvokc Hccilcra (Kuşça-Cilmnbcyli) nivisandiyc. 
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YARENi/HENEK 

EZ Ji Jl KERA ME! 

Naven xwe Çinıa usa nin kes 
nizane, le li Anatoliya Navin di 
guııden bi "Mihina"* hene. Yek ji 
vana giredaye Kulu Konya ye, yek ji 
giredayi Ş.Koçhisar Ankara ye. 
Gunde giredaye Ankaraye na ve xwe 
bi Tirki Aktaş e, e din ji nave xwe 
Yazıçayır e. 

Rojeki gundiyeki Xalika (Gölyazı
Cihanbeyli), nizanı çi wexte, li ku 
dere rasıe xorıeki ku ji gunde Mihina 
te. Wek hun jl dizaniıı, yekenıin 
xeberdanen Kurdan, bi eşlr, nıalbat, 
gund hwd. Pirsine dest pe dikin. 
Gundi j1 li xorı dizivire u usa di bej e: 

- Xorto, tu ji kudere yi? Xort: 
-Apo ez ji Mihlna me. 
Ji ber ku gund1 di ber we tu 

gunden bi nave Mihina nebihiste, şaş 
u metal dinıine u bi henek u qirfa ew 
jl usa dibeje: 

-Ere law e min, ere Ez j1 ji kera me! 

* Mihin: 1-!espen me. 

MIN Jl TE RA GOT: 
HELMEKŞE SER MIN! 

Rojeke jinike ji der-dora Konya ye, 
ji ber eşe, bi gazin bang li nıere xwe 
d ike. 

- Mero, were ez nıiriın, way zike 
min, nizaın kudera min. Merik bi !ez 
u bez te li rewşa jinike m eza dik e le te 
nagihije u dibeje: 

- Rabe, hazir1ya xwe bike ez te 
bibinı doxtor. Gava ku teııe doxtor, 
Doxtor: 

- Beje hele derde te çi ye? 

Jinik: 
- Ji nuşkava eşek bi zike min girt, 

min dew vexwar, ması xwar derbas 
nebu. Doxtor iskanekl pe nişan dide u 
dibeje: 

- Hele vi iskani ji bo tahlile nivçe 
idrar bi kin u bi şuııda biııiıı! Jin u mer 
diçin avdeste, jinik usa dibeje: 

- Mero nıiza min e ne. Kerenıa 
xwe tu nıizke! Merik iskan nivçe miz 
dike u dibe dide doxtor u ıev hev li 
hevlya tehllle disekinin. Pir-kenı 
doxıor te u usa dibeje: 

- Çave we roni be, zarokeki we ye 
nu çebibe. Gava ku usa dibeje, nıerik 
ji ber ku ıehlil li ser nıiza wi bu ye, hers 
dibe u ji jina xwe ra usa dibeje: 

- Eşe, min çend c ara ji te ra got: 
1-!elmekşe ser min! 
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H EK AT 

REVA M EVRE 0 MEN DO 

Horta havlnC wlı. Ro gihCştiwG nivro. 
Germe diqijland. Ewqas genn wu ku, 
te bigota yekl koziyek ar ı sor bi 
ezmane say! da dar da kiriye. Gilüglya 
u puşüpelax ji ber germe u ronlye 
rewsi G zer bCıwGn. MCşGmoz, insan Cı 

heywan kerr u gej buwun. 
Gunde pexas li derdave rezek 

çlyayen qutik avakiribü. Ew gtındeki 
ecer ıJ eşiri wlı. Gundiyan dewara 
xwe bi rençberlye u bi pezxwedi
kirine dikirin. 

Mere gund li derva, hen li zeviya 
hen ji li xcrmana wun. Wana xwe li 
siya ereba direjkiribun u vedisyan. Jin 
li mal wun. Wana pcz didotin u dang 
dikiri n. 

Mala Hesene Pite li perc gund e 
jcri bu. Xanlya male ji bini da bi 
kevira, ser w an ji bi kerplça çekiri bu. 
Ser xeni bi daran, bi qamuş, bi ka u 
xwell girtibil. Qatek şorax ji bi ser da 
xistibun. 

Beriye xeni ber ve Başür bu. Li 
bogira xanlye mala li Jıela çepepaş 

goma pCz hewü. Bi ser gome va 
harimek çekiribun. Li ser diware 
harime ıepik rexistibun. 

Peze bi şir di Jım·ime da bu. 
Kewani u şivanc male li ber deriye 
harime, her yck li heleke runiştibun. 
Li ber wan, di navbera çoken wan da 
helben şir Jıewun. Mcyrc sere pez 
digirı, xorıe male ji pez d ide beriye. 

- Huro bina hewşane ji şir te, 
kewaniya malC digote şivCn. 
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- Ere, min şeva çuyi pez berda 
derdora gire hewşane. 

Bina xuye a rix u miza pez ıeve ya 
şir bubu u li meydana beriye 
belavdibu. 

Di quncekl gome da koza berxa 
Jıewu. Her ku ji der va da kalina 
miyeke dihat, berxa bi Jıev ra, ,me, 
me, me" deng didan. 

Di jor koze ra, di ber kirişe asıere 
gome da dumeqeske he!Gn çekiribG. 
Wexta ku ew ji derva, di navbera 
nikule xwe da kurm G kez keym 
girtibG, dikete gome, qijnl vi çeliken 
we diket. 

Mlye ku hatibun dotin yek bi yek 
didana du hev du, diçun siya xaniyc 
malc G mexel dilıatin. Li peş miyan 
kuçike şivana G çucikek bi civciven 
xwe va ji li siya xeni ketibGn. Wana li 
ser şüna li siya xeni li ber Jıev di dan, 
di Jıev heldidan. 

Çend gav we da, du kurika li ser 
kaw!istine didana Jıevdu. Yekl digote 
ye din: 

- Te li min izi k ki ri n' 
- Na well e, min izi k nekirin! Le 

vedigcrand e din. 
Te kir min nekir, wana bi piste 

hevdu girtibGn, ji hcv ra şoren neçe 
dikiri n. 

- Eze di dayka te .. m, digot yeki. 
- Eze di xweııga te .. m, ye din 

cewab didaye. 
Li peş male, li ser çardaxe Mendo 

pişt dabu diwer, li ser balifeke xali 
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rüniştibu. Wl dest bi ser çokan da 
berdabü u seri berjerkiribü. 

Yek canın seriye xwe berjor 
hildina li dGre dinerl. Li jer gund 
kuçen xermana rexistlbGn. Ku te ji 
gund da le mezdikir, ew mina 
kummişken zer xay dikirin. Ji ber 
tavCn kela germe vir da U wC da 
dihejiyan, te bigota qey ew ji lastlke 
ne. 

Li ber poze linge Mendo du 
merüye jlrek bi pariyek nan i hurik 
girtibCın Cı vir da G wC da kaşdikirin. 
Te nedizanl, ku ew nen bi hev ra 
tlikşlnin yan ji dest hev radikşlnin. 

Wexta ku Mendo nige xwe tenkl 
pC ş da li vand, nig hat e ser mCrGya ü 

her du mera bi herde da pankirin. 
Mendo hay je nebG, ku du merüya di 
bin nigen wi da candabün. 

Wl li meşeke reş ser dikir. M eş geh 
difirl G li ser dcste wl dadinişt, geh 
difiri G dikete meşrefe çeqelme ye ku 
di deste Mendo ye raste da bü. Wc 
balugen çeqelme dialası. Mendo bi 
destC xwe yC çepC deve meşref girt, 
mCş di hundirC meşref da ma. Ving 
ving ving, ew di meşref da çerxdibG.. 

Mina ku tişteki bi xof hatibG blra 
Mendo, ew ji nişkava vccinlki ü bi !ez 
destC xwc ji ser nıcşrcf hilna. MeşC go 
viz derket ü firi çü. 

Mendo sere xwe berjor heyna di 
dG meşe ni her! G li herda ku meş ji ber 
çavcn wl wendabG, jipeke eskeriye vi 
ber çavCn wl ket. Dı1 ra denge firena 
jipC kete guhC wl. 

Mina ku ji jer da ar berdana wl, ew 
ji ser çardaxe peklya herde G bi rü 
xeni da beziya G pe ra qiriya got: 

- Mcyre hatin, bireve! 
- Birevin xwe bigChinin mala 

Huslne Qute. 
Kewaniya mala digote wana. 
Meyre G Mendo bi dcst hevdu 

girtin G berve mala Huslne Qute 

bezlyan. 
Se Cendirme G sere wan ji Hpe 

peya bün ü bi lezübez dan du Meyre 
G Mendo. 

Şivane male bezlya hundire gome 
u berx ji koze berdan. Berx bi kalekal 
beziyan derva. Mi u berx li hev 
dangbün ü li peşlya Ccndirman büne 
bend. Helani ku Cendirme di nav ml 
u berxan ra derbasbGn, Meyre G 
Mendo giheştibün mala Husine Qute 
u deri li ser xwe keym girtin. 

Xebera hatina Cenderma bi !ez li 
nav gund, li zevi G li xermana belav
bü. Her du xortcn ku li ser kawan hing 
dikirin, xewer gihandibUn zcvJ Cı 

xermana. 
Di demckc qut da, civata gund, jin 

Cı ınCr, xort ı1 zar giştik hatibıJn ber 
mala H u sine Qute. Korck jin ber deri 
girtibun, nedihiştin ku cendirme 
bikevin hundir. 

MuxtarC gund li hCla serccndirmc 
dawestibü. E w mercki direj ü bi kclfet 
bu. Poze wl mina nikule kerıala bü. 
Cixara bi destpecayl mina her dem di 
navbera lcvan da bu. Wexta ku 
dengdikir cixara wl mina ku bi ICva 
jerl da nuskl bu, bcrjer Cı berjor 
b adi bu. 

Screenderme bi dcngekl qcwc G bi 
Tirkl digot: 

- Muxtar, qanün Cı nlzam heye, 
jimevandi n bi ceza ye. Vi jinan ra bi be 
ma bclavbin ü ber deri bitalkin. 

Muxter bi Tirkl digot: 
- Jinno, bi gurra cendirma bi kin, re 

bidin wana, ji ber deri hcrin. 
Cenderme dewlet e u nabe ku meri 
deste xwe li ber wan heyne. Du ra, bi 
Kurnıançi destpedikir: 

- Li bcr xwc bidin. Cendirma 
bcrmedin hundir. Ji we ra ceza tune. 

Ro ji nlvro dagerl bG. Ne germ, ne 
dangl ne j1 zevl G xcrman dihatin blra 
k esi. 
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SC cihCrnCr gihCştin hcv Cı çüne 
maleke ciran. Li we dere ki nce jinan 
li xwe kirinG batinteve koma jinan 
bii n. Di navbera jinan ra derbasbun, 
bi dizki ketine hundire male. 

Meyrc ii Mendo her yek ji go nde
ki din bun. Wana li dohlekc hev du 
diyibiin ii dile xwe ketibiin hev du. Le 
bavC meyrC bi eynat bG G nedixast wC 
bide Mendo. Ji ber ve, Meyre ii Men
do ş o ra x w e kiribün ye k, bi hevra 
reviyan Cı haıibiin gunde Pexas. Salek 
bübii Ku, bave Meyrc bi Cendirma va 
ketibiin dii wan. 

Li oda ser, Meyre pişt dabG ser, 
Mcndo ji li bcr wc sekinibiin. 

- Ku ez bikeviıııe hebse tu ya çir 
biki? Mendo digoıe Meyre. 

- Eza deriya tc çavkiııı, ku hctani 
m iriniye we jl. 

Wana dcsl di suye hev du ra birin, 
hev du hembCzkirin. Wegna gavkC 
bedcng man, guh didana ser kule 
kota di!C hev du. 

Wexıa ku deriye oda ser vebii, ew 
pC veciniqln G heşare xwe bGn. 

- Metirsin em in. Em ketine tonC 
jina. QaxlyC mekşlnin, em wc nadin 
dcst, mereki digota wan. 

Yeki din jikince jimm dircji Mcndo 
dikir ii digot: 

- Ttı ji van kincan li xwe ke. 
MCra dlwarC xCni yC paşl ji axza 

hundir da, di girara tandire ra 
xelandin, qulkirin. 

Devdeve evare Mcndo ii Meyre bi 
her se ıııcran va di ve qule ra derketin 
derva G çüne pCrC wl all gund, di 
malekC da xwe veşartin. 

Civaı li peş mala Husine Qute be
lavbii. Ccndirıııe dereng pe hesiyan 
ku Meyre ii Mendo carek din ji desl 
wan filitibiin. 

Sercendirıııe bi ve pir bi hers ket ii 
emir da ku cendirınc HcsenC PitC 
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iiHusine Qute bigrin. Wana her du 
ginin, kirin jipe ii dana riya qeze, d ii 
xwe tozüduman cihiştin. 

Nive şeve bu. Mezine gund li oda 
Muxler giheştibiin hev, qehwe 
vedixwarin G cixara dikşandin. 

Muxtcr digol: 
- Du cehil dilgirline Cı reviyana 

hatine ba me, bii ne ıııevanc me, ketine 
bexta ıııe ii nabe ku em wana bidin 
dest. Em eşlr in ü erfGcdetCn me vC 
qebiil nakin. 

- Bi amin, dera ku em beri siwC 
erebeke qoşkin Mendo ii Meyre pe 
bibin gundcki din ii gaveke li wc 
veşarin, Rispiki digol. 

Du kesa ew wezlfe girtİn ser xwe 
ii rablin ji ade dcrkeıin. 

Muxıer qehwe vir dikir ii dii ra 
digot: 

- Şa le Hesen Cı Husin xwe keym 
bigrin. ji tirsa ra sist nebin G 
dcngnekin .. 

- Welle ji wana tişteki derııexin. 
Her du ji dengnakin, çimki bi Tirki 
nizanin, yarenclyC gund digot. 

BerbangC Hescn G Husln ketine 
oda Muxler, silav li civata kirin ii 
rüniştin. 

- De dcngkin. we çir kir'' Muxter je 
dipirsi. 

- Li neqewa tiri em peya kirin, bi 
pin G kuta li ber me sekinin cm xişGxal 
kirin. Le bi şa nekirin ku tişteki ji me 
derxiıı, Hesen digol. 

Pey Hesen, Husin şor heyııa, 

digot: 
- Min hejmiri, Ccndirına bisl kul ü 

pin li min xistin. Min jl blst cara got 
,Nirç" (Na). 
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Stranen aliye me 
l'ıcrhcvkar: Curuki 

SULTANE 

Herrc le Ic Sultane 
Bcrl'a bclek seri çiyane 
Bu mcllıema ser külane 
Ew bawuca nav zevlyanC 

Wlne wlnc hayran wlne 
Nav bexcan da xwes hat bine 
X wc ber min ra dibe tlne 
Lo wera min birevine 

Li hev ketin ewr gurmijin 
Baran u beri' axe rijin 
Mayik kclıci çel e bijin 
Li guliçkan meyva rijln 

RC li aş a narc aş a 
Tu bu humıra dest nexwaşa 
Evindar no lıun bcrmcdin 
Gerdan gewrin gull reşa 

Lawik çüye gola xwcyo 
Virva here, alva ncyo 
Lo nezano, te hilnagrim 
Lo xizano, te hilnagrim 

Çiya toro, bilind dircj 
Akşar runişt axze berroj 

Curuki 

Kewran xwe tey dunı hcv bu rez 
Evr gurmijin Cyanı barij 

Sina _şu şe lı:ılliıe gotine 

ŞEN GE 

Here le le şcnge rinde 
Pirr bedcwe. poz bilinde 
Cani sipl alcen digC 
Ez lıelime notlc Findc 
Bcjne dircj qenc dimcşc 
Çave bclek pari rcşe 
GevruyC da muj xay dikC 
Ziravin ICv, ziman xwaş~ 
Desti min girt, xwaş guvişand 
Dili dclal, kes neeşand 
Ew aliya çiyay bilind 
Çav dikenin, bin direşand 

Ez büm bcrfa ser çi ya 
Ro bilind bu gişt lıcllya 
Rinde dcstl min bigire 
Bende dile min qetiya 

Çiya bilind be dar nabin 
NawalC kur, bC av nabin 
KeçC destl min bigire 
Tu dizane, be te nabin 

Ez derketim seri gira 

Cunıki 

Min bang dikir bav u bira 
Rinde çave te newinin 
Pişta min xistin, bi kcvira 

Qcmziyc t:!i Kino 

l:ıiııebiin S,Havina 1999'an 37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



18 NiSAN GENEL 
VE 

• • • 

YEREL SEÇIMLERINE KISA BIR BAKlŞ 

Türkiye'de I 8 Nisan I 999 tarihin
de genel ve yerel seçimler birlikte 
yapıldı. Parti enflasyonunun olduğu 
ve seçmenin sandıkta birden fazla oy 
pusulası kullanması, ülke genelinde 
sandıklarda büyük kargaşaya neden 
oldu. Kısaca bakacak olursak, seçi
min en önemli sonuçlarından biri Ata
türk'ün partisi olan CHP'nin sınıfta 
kalarak ülke bajarına takılınası göze 
çarpar. Ayrıca resmi olarak TBBM.'de 
temsil edilmeyen milliyetçi, şöven ve 
ırkçı parti olan MHP'nin kendi adıyla 
meclise girişi görülür. Bu seçim 
sonucunun bir çok yönüyle irdelen
nıesi bizim yazımızın konusu olmaya
caktır. 

I 999 seçimleri Türkiye genelinde 
milliyetçi söylemlerin kazandığı bir 
seçim oldu. MHP ve DSP'nin birbirine 
uzak olmayan söylemleri sonuçta her 
iki partiyi hükümette bir araya getirdi. 
Kürt gözüyle bakacak olursak, ders
lerin çıkarılması gerektiğini bir kez 
daha görürüz. Seçimler öncesi birlikte 
seçimlere girilmesi için bir blokun 
oluşturulamaması kamuoyunda hayal 
kırıklığı yaratmıştı. Sonuçta, Kürt 
söylem! i iki parti olan HADEP ve DBP 
seçimlere ayrı ayrı girdiler. 

HADEP ülkede önemli bir oy ala
rak politik arenada varlığını ve kitle
selleştiğini bir kez daha egemen güç
lere gösterdi. Bazı illerdeki oyları 
diğer tüm partilerin oylarından daha 

38 bUnelıOıı 8,Hav1n ı m· an 

fazla çıktı. Binbir türlü baskıya maruz 
kalan partilerimiz seçim sonuçlarında 
beklenilen oyu' alamadılar. Kendi 
bölgesinde birinci parti olan HADEP, 
Türkiye genelinde % 4,74 oy aldı ve 
Türkiye barajını geçemedi, bu neden
le de TB BM.' ne milletvekili göndere
medi. Yerel seçimlerde ise Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere toplam 37 belediye başkanlığı 
kazandı. 

DBP ise seçimlerde istenilen sonu
cu alamadı. Türkiye geneli oyu % 
0,08 oldu. Bunun yanında yerel se
çimlerde de bir kasabada belediye 
başkanlığı kazandı. 

Yerel yönetimler, topluma hizmette, 
toplumla birlikte hareket etmede, 
yerelden yönetme açısından önemli 
mevkilerdir. I 980 öncesi Kürtlerin 
kendilerini yerel anlamda yönetme
leri konusunda tcrübeleri vardır. 

Özellikle Diyarbakır'da Bağımsız 
aday MEHDI ZANA ve daha sonra 
Ağrı'da URFAN ALPARSLAN'ın yerel 
yönetim politikaları unutulmadı. 

Bölgemize bakacak olursak, Orta 
Anadolu'da MHP oy patlaması yap
mıştır. Bu, bölgede ırkçılığın hiçte kü
çümsenmemesi gerektiğini seçimler 
bir kez daha gösterdi. Bölgemizde 
Kürtlerin yoğunlukta olduğu üç ilin 
seçim sonuçlarına bakacak olursak 
Kürt söylemli Partilerin durumu 
şöyledir. 
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ilinAdı 
KONYA 
ANKARA I 
ANKARA 2 
KIRŞEHİR 

HADEP 
2,45 
1,72 
ı ,4 ı 
2,49 

Kendi yöreınİzin genel seçim 
sonuçlarını değerlendirmek için kısa 
açıklarsak. Devletin baskı politikaları, 
sindirmeleri ve kendi handikapJaı·ı 
sonucunda bölgede sağlıklı bir 
örgütlenme oluşturanıayan HADEP, 
son yerel seçimlerde Kulu ve kasaba
larında belediye başkanlığı için aday 
gösternıeyi başaramanııştır. Cihan
beyli ilçesi Yeniceaba ve Gölyazı 
kasabalarında HADEP belediye baş
kanlığı için aday göstermişti. Adaylar 

DBP 
0,15 
O, ll 
0,11 
0,12 

ve propaganda ekipleri sürekli baskı 
altına alınmış ve devletin kolluk 
kuvvetleri tarafından çalışmaları 

engellenmiştir. Bazı adaylar devlet 
baskısı nedeniyle adaylıktan çekil
mişlcrdir. Kulu-Karncadağ kasaba
sında diğer bir Kürt söylemli parti 
olan DBP (Demokrasi ve Barış Partisi) 
belediye başkan adayı göstermiş ve 
Türkiye'de elde ettiği tek belediye 
başkanlığını burada kazanmıştır. 

KÜRT YERLEŞiM BiRiMLERi GENEL SEÇiM SONUÇLARI 

İLİ- KONYA İLÇESİ: KULU 

YERLEŞiM BİRİMİ ANAP DSP FP CHP DYP HADEP MHP 
ACIKUYU 9 6 72 60 3 144 -

ALTlLAR ı ı 7 76 20 47 207 3 
ARŞlNCI 35 2 68 ı ı 19 35 12 
BEŞKARDEŞ 26 120 ı ı 9 ı ı 6 44 ı ı 5 ı ı 

BOZAN 33 34 265 15 55 72 14 
BURUNAGIL 4 6 39 23 6 59 ı 

CANIMANA 17 218 128 68 34 14 72 
CELEP-CHP 124 22 34 189 51 138 2 
ÇÖPLER 17 16 33 62 9 16 2 
DİPDEDE ı ı 64 89 34 73 37 3 
GÜZELYAYLA 2 4 29 6 ı 47 -

H İS AR - ı 59 3 2 2 ı 

KARACADAG-DBP 33 20 ı 5 ı 204 159 669 30 
KARACADERE 3 14 ı 6 ı lO lO 8 8 
KlRKPlNAR-ANAP 317 8 378 lO 13 136 5 
ŞEREFLi 9 14 49 20 4 68 9 
TAVLlÖREN ı 8 7 27 8 lO 36 5 
TAVŞANÇALI-FP 26 26 1497 457 35 785 50 
TUZYAKA-DYP 4 lO 593 lO 531 34 9 
YAZlÇAYIR 60 17 190 54 64 154 lO 
YEŞİLYURT ı ı 2 166 19 12 250 5 
ZiNCiRLİKUYU-CHP 289 19 125 268 20 401 6 
TOPLAM 1059 647 4348 1569 ı 172 3426 260 
KULU MERK.-MHP 
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Yerleşim birimi yanına yazılmış 
olan parti adı orada kazandığı beledi
ye başkanlığını göstermektedir. 
Tabloınuzda yer alınayan tek Türk 
kasabası olan Kazanlı'da ise FP. 
Belediye başkanlığını kazanmıştır. 
İlçe merkez belediyesi ve kasaba 

KARACADACi·DA 
DEMOKRASi VE BARIŞ 

KAZANDI 

I 8 Nisanda yapılan genel ve yerel 
seçimlerde Konyanın Kulu kazasına bağlı 
Karacadağ Kasabasında demokrasi ve barış 
kazandı.Kasaba halkı genel seçimlerde 
tercihini HADEP'ten ve Belediye seçimle
rinde ise tercihini DBP (Demokrasi ve Barış 
Partisi)dcn yana kullandı. Belediye 
seçimlerinde üç aday yanştı: 

DBP'nin adayı yüzde 42.18 (618) oy 
alarak belediye başkanlığına seçildi. 

Diğer adaylar; 
CHP'den YusufYurttaş 
% 34.68 (508) 
DYP adayı Hal it Bilici ise 
'k 23.14 (339) oy aldılar. 
Seçimlerdeki geçerli oy sayısı 1465. 

1989 yılında belediye olan Karacadağı. iki 
dönem CHP li Hızır Özkan yönetnıişti. 

Karacdağ Kasabası yörede yurtseverliği 
ilc tanınır ve Türkiye genelinde eğitim 

düzeyi en yüksek olan bir yerleşim 
birimidir. Nufusun tamamı Kürttür. 
Kasabanın ekonomik yapısı tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. Ticaret 
sektörü günlük ihtiyaçları karşılamaya 
yöneliktir. 

Eski adını bağlı olduğu Xalikan aşire
t i nden alan Kanıcadağ Kasabasının 

yerleşim tarihi kesinlikle biJinınesc de 
1870 olarak kabul edilir. Kasabanın 
ccvrcsinde bulunan nıağaralara, kalınttiara 
ve eski mezarlığa bakıldığında buranın çok 
eski bir yerleşim alanı olduğu anlaşılır. 

Belediye başkanlığını kazanan DBP 
adayı Mustafa Taşçı I 962 doğumlu ve orta 
halli bir ailenin on çocuğundan biridir. Ağrı 
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belediyelerine bakıldığında her parti
den Belediye başkanlığı kazanılılır
ken, son iki genel seçim sonuçları 
itilıarıyla önemli bir oy potansiyeline 
sahip HADEP'in (Halkın Demokrasi 
Partisi) belediye başkanlığı yoktur. 

Yöre giysileri ilc Karacadağlı, Elot 

Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan 
sonra öğretmenlik yapmış fakat politik 
çalışmalarından dolayı sürgün edilmek 
İstenirken öğretmenlikten istifa etmek 
zorunda bırakılmışıır. HEP, DEP, DDP ve 
DBP'nin örgütlemelerinde görev almış. 

Yeni yönetim hemen çalışınalara 
başlamış. İki çcşıncnin inşaatı tamam
lanmış, 5 dönümlük arazi ağaçlandırılmış, 
kasaba meydanında park yapılmış ve spor 

tesislerinin yapıını na devanı edilmektedir. www.a
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•• • 
ORTAANADOLU KURTLERI 

LiTERATÜRÜNE BiR KATKI 

,CJ?o/wt; ,/{/alwm· 

Yüzyıllar boyunca Orta Anado
lu'da yaşamakta olan Kürt kolonisi 
üzerine kaleme alınan bu incelc
menin bazı ayrıntılarına geçmeden 
önce, Anadolu ve Orta Anadolu'dan 
neyi kastettiğimiz konusunda bazı 
açıklaınalarda bulunmayı yararlı 

görüyorum. Sözcük olarak Natolıya, 
Yonaneada "güneş1i1 doğduğu ülke" 
anlamına gelmektedir, zamanla eski 
kaynaklarda Lev;wf veya Orİenl 

denilen Doğu yerine kullanılmıştır.' 
Anadolu yarımadasını Asya kıtasının 
bütününden ayrı göstermek için 
eskiden beri tarihi kaynaklarda 
Anadolu'ya hep Küçük Asy;ı denil
miştir. Batılı kaynaklarda böyle 
adlandırılmış, örneğin milanan sonra 
400 yılından itibaren bu bölgeye 
Latince Küçük Asya anlamında Asİ;ı 
A1İnor denilmiştir.' Ara b gezginleri 
bu toprakları Bİ/ad af-Rum (Rum 
ülkesi) olarak adlandırmışlardır. 

Batıya doğru bir yarımada olarak 
uzamın Anadolu' nun Batı, Kuzey ve 
Güney sınırlarının denizlerle sınırlan-

dığı ve belirlendiği zaten açık olarak 
haritalarda görülmektedir. Konumuz 
açısından Anadolu'nun veya Küçük 
Asya'nın Doğu sınırının nereden 
geçtiği? sorusunun yanıtı, hem Batıya 
yönelik Kürt göçünün sınırlarını 

bilmek açısından, hem de Orta 
Anadolu'nun sınırlarının kaba olarak 
bilinmesi açısından önem kazanıyor. 
Bilim adamları genellikle Kuzeyde 
Trabzon yöresi ve Güneyde bulunan 
İskenderun körfezi arasında uzanan 
bir çizgiyle Anadolu'nun Asya 
kıtasından ayrıldığı görüşündedirler. 

Bu görüşe göre Karadeniz ve 
Akdeniz arasında kalan toprak par
çasına Anadolu denilebilir. Bu bil
gilere dayanarak, coğrafik olarak 
Anadolu' nun Türkiye anlamına gele
miyeceğini söyleyebiliriz. Tarihte 
Anadolu'nun kapsadığı alan, günü
müzde Türkiye 'sine nazaran daha 
kiiçüktü diyebiliriz. Ama bugün 
Anadolu denilince genellikle hep 
Türkiye anlaşılmaktadır. 

1 F. T:ıcschncr, ,Amu/o/o, The Encyc!op:ıcdia of Islam, new cditiorı. s.461. 
2 John Frödin, Afindrc Asien, Nordlsk Familjebok, Stockholm. 1913, s.574-57R. 

lıiııebiin 8.Havina1999'an 41 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu tarihi bilgilere dayanarak 

diyebiliriz ki Anadolu Türkiye'dir 
ama Türkiye, Anadolu demek değil

dir. Türkiye, Anadolu dışında başka 

toprakları da kapsamaktadır, örneğin 

Kürdistan 'ın bazı parçalarını kapsa

dığı gibi. Böyle olunca günümüzde 
kullanılan Doğu Amıdolu Bölgesİ ve 

Güney Doğu Amıdolu Bölgesİ 

topraklarının Anadolu'nun birer par

çasını oluşturup oluşturmadığı tartış

ına konusu olmaktadır. Bilindiği gibi 
günümüzde Türkiye'nin Asya top
raklarının tümü bugün Anadolu ola
rak kabul edilmektedir. 

Kürdistan'dan batıya göç eden 
Kürtlerin Anadolu'nun değişik ke

sirnlerinc yerleştiğini görüyoruz. B tın

lardan bir kesimi Orta Anadolu'ya 
yerlcşmişlerdir. Zaman zaman değişik 
kaynaklarda kullanılan iç An:ıdolu 
Kiirllerİ ifadesi yerine Omı An!ldolu 
Künleii ifadesinin kullanılınası daha 
doğrudur. Türkiye haritalarında 

olduğu gibi tüm Anadolu'yu değişik 

coğrafik bölgelere ayırmak yerine, bu 

toprakları üç dilim halinde 
incel iyebiliriz; 

a) Batı Anadolu, 
b) Orta Anadolu, 
c) Doğu Anadolu 
Anadolu'nun Kuzey yöresinin uç 

noktalarından Kastamonu ve Si
nop'tan başlayarak, Güneye, Akde

niz Bölgesi'ne doğru gittikçe bir 

üçgen biçiminde genişleyen Orta 
Anadolu'nun değişik yörelerinde 

tarihte irili ufaklı adacıklar halinde 

birçok Kürdiin yaşadığını görüyoruz. 
Bu geniş alanın Güneydeki bir ucu 

Burdur-Isparta, bir diğer ucu Adana

Kahraınanınaraş'a kadar uzanmak

tadır. Böylece Kürtlerin tarihsel 

bilgilere göre Kuzeyde Kastamonu

Sinop köşesi, Güneyde Burdur-
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Isparta ve Adana-Kahramanmaraş 

köşelerinden oluşan ve Türkiye'nin 

Orta kesimlerinde yer alan bir üçgen 
üzerinde dağıldıklarını görüyoruz. 

Karadeniz, Ege ve Akdeniz Bölgele

rinin bazı noktalarına kadar uzanan 

bu alan üzerindeki Kürtler, iç göçler 
ve aksi göçler sonucunda sürekli 

hareket halinde olmuşlardır. Zamanla 

değişik istikaınetlere göç ederek 
karşılıklı kültürel bir etkileşim içine 

girmiş, bazen de birbirlerinden 
uzaklaşarak, aralarındaki kültürel 
bağlan koparnıışlardır. Bu son durum 
Orta Anadolu'daki Kürt adacıklarının 
sayısını çoğaltmıştır. Ama genel bir 
değerlendirmede bulunduğumuzcia 

Kürtlerin çoğunlukla Tuz Gölü'nün 
dön tarafında yer alan Ankara, Konya, 
Kırşehir gibi illerin sınırları içinde 
yoğun olarak yaşadıklarını söyleye
biliriz. Eskiden Kürtlerin develer 
yardımıyla yörede tuz tcareti yaptık
ları bilinen bir gerçektir. Ona Anado
lu 'nun merkezinde bulunan bu "Tuz 
Gölü Kürllcrİ"nin, Orta Anadolu 

Kürtlerinin asıl halkasını oluşturdu
ğunu söyleyebiliriz. 

Hem kültürel etkileşim bakımdan, 

hem de coğrafik yakınlık bakımından 
Orta Anadolu Kürtlerini "iç A1wdolu 
Künlerİ" biçiminde adlandırmanın 

yanlış çağnşımlara yol açtığı kesindir. 
İç Anadolu Kürtlerinin dışında kalan, 

ama kendileriyle koinşu olan diğer 
Kürtlere bilimsel anlamda ''mes;ıfeh 

davrtwili11/1.1JJ" doğru olamaz. Teorik 
ve kategorik olarak İç Anadolu 

Bölgesi dışında kalan diğer Ktirtleri, 
örneğin Kastamonu ve Sinop'taki 
Kürtleri nereye sık1ştıracağız? Bu ne

denle Orl.1 An;ıdolu K ünleri ifadesi 

bilimsel açıdan daha anlamlıdır diye 

di.işünüyonım. Bu incelemeınİzin asıl 
konusunu daha ziyade Trabzon-
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Acıkuyu 

Altılar 

Arşıncı 

Beskardes 

Bozan 

Celcp 

Çöpler 

Karacactag 

Kırkpınar 

Tavlıören 

Tavsançalı 

Tuzyaka 

Ye:;ilyurt 

Zincirlikuyu 

I scvikan ! 
şevkan 

Bulduk 

Gölyaı.ı 

Yapalı 

i 

i 

1 
() 

I 
~ ""'-""' .._....., ~'-----. . .------'' . 

ı 2 3 
Anlatıcılar · .. (Ta~ançalı) (Ta~ançalı) (Karacadag) 

4 
(Karacadaıl) 

5 
(Zincirlikuyu) 

Değişik köylerden beş anlatıcının söylediklerine göre: Kulu yöresindeki Kürı aşiretlerinin bazı 
köylerdeki dağılınıını gösteren bir çizc!gc dngrid Lundbcrg & ingvar Svanbcrg, Kulu Utı':wdr:Ir
bygd i Turkict, 1 992) 

iskendurun hattının Batısında kalan 
ve tarihi kaynaklarda genellikle 
Küçük A.sya denilen Anadolu toprak
larının iç kesimlerinde yaşayan 

Kürtlerin tarihi geçmişi oluşturmak
tadır. Batıda Ege ve Marmara Böl
gesi'nin iç kesimlerinde küçük 
adacıklardan oluşan birçok Kürt 
yerleşim biriminin tarihte var olduğu 
görülmüştür, izmir, Bolu, istanbul 
yöresinde yaşamış olan Kürt kolo
nileri gibi. 3 

Bu inceleme, Batıya yönelik Kürt 
göçünün tarihi gelişimi konusunda 
ilerde yapılacak çalışınalara açısıııdan 
sadece bir katkı olarak düşünülebilir. 
Çünkü şimdiye kadar Kürdistan'ın 
değişik yörelerinden Batıya yönelik 
Kürt göçünün tarihsel ve başka 

boyutları yeterince incelenmiş 

değildir. Ama yüzyıllar boyunca 
Anadolu'nun değişik yörelerinde 
Kürt kolonileri hep var olmuştur. 
Geçen yıl yayımlanan Eski iwınbu! 

3 Cengiz Orlıonlu, aşiretlerin isk<inı konusunda hazırladığı hir çalışmada bazı kaynaklara daynnarak, 
örneğin 17. yli7.yıld;ı bir Kürt aşiretinin İzmir ve yöresine ycrkştiğini bclinir: "!659 yllwd:ın beri 
Küçük /l,fılunad!i Kürdii oym:Jğuıd:m bir Ja.nmt, bulundukl:m yerden :ıynlıp !zmir J.:.v:.1/:mn:ı gelerek, 
Kuş;ıd:ısJ ı·c ciı·:ırmd:ı cı'lcr inş:ı ı::derck ycrkşmişlcrdi. 1713 'de bunf:ırd:m dört t:ınesi S:ırulwo ':ı 
b;Jğ!J bulun:ın J!Jc:ı k:ız:ıswdaki K:ır:ıc:ı/1 Dcrbend'dc, 36 kırıı.•si Kuş:Id.'JSJ 'nd:!, dört t:ınL'si de 
izmir'dc owrm:1kt:ı idi/ci' (Cengiz Orhon!u, Osnwnl! imp.>miOr!uğu'nd:ı Aşirr_•flcrin /.;k:'illJ, s.71). 
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Kürtleri adlı çalışmamız, Batıya 

yönelik göç olgusu üzerine yapılan 
çalışmalar ve incelemeler konusunda 
sadeec bir örnek oluşturmaktadır:' 
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerine 
göç etmiş Kürtlerin, özellikle Adana, 
Ankara ve İzmir gibi önemli kentlere 
yönelik Kürt göçünün tarihi öyküsü 
ilginç sonuçlar ortaya çıkaracaktır.5 

Hamilton, P. v. Tschihatschcf, Georges Per
rot, Yital Cunict, W.M. Ramsay, Fricdrich 
Sarrc, P.H. Massy, Mark Sykcs, Hcrrnann 
Wenzel, Wolf-Dieter 1-liittcrotlı, E Locwc, W. 
Ruben, Wolfranı Eberlıard, Jan Hjarnp, 
Ingrid Lundbcrg. 

Batılı kaynaklarda Orta Anadolu 
Kürtleri konusuna dikkatlerimizi 
1842 yılında kaleme aldıklan incele
meleriyle ilk kez çekenler. İngiliz 

ORTA ANADOLU KÜRTLERi kökenli W.F. Ainsworth ve W.J. 
KONUSUNDAKi iNCELEMELER Haınilton'dur. Böylece Orta Anadolu 

19. ve 20. yüzyıllarda Orta Anado- Kürtleri konusundaki araştırmaların 
lu'nun değişik yörelerini dolaşarak tarihi yaklaşık olarak 150 yıllık bir 
bazı incelemelerde bulunan yabancı geçmişe sahiptir diyebiliriz. Orta 
bilim adamları, bu yörelerde yaşayan Anadolu Kürtleri konusunda bize ilk 
göçer, yarı-göçer ve yerleşik Kürtlerle bilgileri ulaştıran araştırmacılardan 
tanışma olanağına kavuşmuş ve daha birisi, İngiliz kökenli \V.F. Ai n s-
sonra kaleme aldıkları çalışmalarda, worth'dur ( 1807-1 896). Doktor olan 
kısaca Orta Anadolu Kürtlerine Ainswonh, önceleri İngiltere ve 
dcğinmişlcrdir. Bu bilim adamları ara- İrlanda'da kolcra salgını i.iz~rine çalış-
~ında İngiliz, Alman, Fransız, Rus, malar yapmış ve bu konuda kaleme 
Jsvcç ve Danimarkah değişik ülkeler- aldığı bir kitapçığı büyük bir yankı 
den birkaç araştırmacının adiarına uyandırmıştır. Ainsworth, ı 835 
rastlamaktayız. Nuh Ateş, ı 992 yılın- yılında Fırat yöresine ve 1838 yılında 
da yayımladığı çalışınasında bu ucz- Kürdistan'a yapılan inceleme gezile-
gin ve araştırmacılardan bazıla~ına rine katılır. Doğuyayaptığı bu incele-
değinınişti. Biz. burada bazı tekrar- meler sonucunda üç ara1tırına kaleme 
lamalanı girmeden, daha ziyade Nuh almıştır." 1837 yılında Fırat gezisin-
Ate1'in değinmedİğİ veya az değin- den dönen araştırmacı. dah; sonra 
diği bazı gczginler ve araştırınacılar Kürdistan'da bir inceleme gezisinc 
üzerinde duracağız. Orta Anadolu çıkmıştır. Orta Anadolu Kürtleriyle 
Kürtleri konusunda bizi aydınlatan karşılaşması bu ikinci gczi sırasında 
bazı araştırınacılar ve çalışmaları olmuştur. İstanbul'dan~ yola çıkarak 
1842 yılından başlayarak günümüze Karadeniz üzerinden Ankara'ya 
kadar aşağıda kronolojik olarak sıra- gelen Ainsworth, bu yörede yaşayan 
lanmakta ve onlar hakkında özet ola- Haymana ve Kulu Kürtleri ilc karşıla-
rak bazı bio-bibliyografik bilgiler ş ır ve 1842 yılında yazdığı bir ki ta-
sunulmaktadır; W.F. Ainsworıh, WJ. bındakısaca onları bize tanıtır.' Bu 

4 
kez yine 1842 yılında W.J. Hatnilton 

Roh,ıı Al.ıkom. bf...1 l~r.whul Kurt/en. lst.ınbul, 1998. 
5 . 19?-_? yılında_ :·ü.rkiye'ı.le yapılan genel nüfus sayımı sonucunda Anadolu'nın her ilinde irili-ufaklı 
bı~. ~urt kol_oııısınııı bulunduğu orıaya çıkmıştır. Bkz. Başvckakt İstatistik Urnunı :-..·1üdiirlii~ü Umuml 
11lu/us T:ılınri. Ankara. \929. ~ . 
6_ Wi.!liaı~ı Fr;ıncis Ainswonh, Rcsc.·ırc/ıcs in ils.'>}Ti:ı, IJ.·ıby/ow:·ı .·wd Clı:ıldc.·ı. London. ı 838. William 

~ra,ı_lc~s Aı~:swo~ıh. :1 Pcrsomıl N:ırr.·uiı·c o{ rlıc Eup/mucs E\pcdirion, London. ı 888. 
\\ı!!ıarn 1-rancıs :\ınswonh, Tr.·JI"C!s ,'11/d Rcsc:ırc!ıcs in Asi.·1 Aiinor. kfcsopor:uni:J :ımf Amıcm:7 \'Ol 

London, !842. s. 137. !88- 189. . . 1. 
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1867 yılında yazdığı ll:ıym:m:ı Kürt/ai adlı incekınesiylc tanınan fransız ara~tırmacısı Georı;cs 1\:rrm. 

adında başka bir İngiliz arastır-- ~ ' 
macısının seyahatnamesi yayımlanır. 
Hamilton, gezi notlarında kısaca Orta 
Anadolu Kürtlerini okuyucuya 
tanıtır.ıı 

P. von Tsclıilıatclıef ( 1808-1 890) 
adlı Rus doğa bilimeisi ve coğrafya
cısı, eğitimini bitirdikten sonra 1845-

1848 yılları arasında İstanbul'da Rus 
ateşesi olarak çalışır." Daha sonra 
zamanının çoğunu Anadolu'nun 
değişik yörelerini incelemeye verir. 
İstanbul ve Anadolu'nun değişik 
yörelerinde coğrafik incelemelerde 
bulunur ve birkaç önemli inceleme 
kaleme alır. ın 

W. J. Hamilton. Rese:trcl~c•s in Asi.1 Afinor, Ponws :md Armeni:ı, vo!.2. 18·:12. 
9 A.!\·1. Celal Şı.:ngör. Prens Pierrc de Tcluh:ıtclıd Toplumsal Tarih 14/1995. 
lO P. von Tschihatchcf, Rciscn in kldn:ısicn und Armenicn /S.J7-!S63, \867.P. Tchihatcheff. 

A.H(.· Afincurc, Paris, 1853. 
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Bilim adamlarının ilgisini ciddi 
olarak Orta Anadolu Kürtleri konu
suna çeken ilk araştırmacı, Fransız 
arkeolog Georges Perrot'tur (I 832-
1914) diyebiliriz. Araştırmacının 1865 
yılında kaleme aldığı Haym:uw 
Kürtleri (Les Kurdes de L'Haimaneh) 
de adlı incelemesi, şimdiye kadar 
yöre Kürtleri üzerine kaleme alınan ilk 
uzun incelemelerden birisi olarak 
bilinmektedir. Bu nedenle Georges 
Perrot' u "Ort,? Amıdolu Kürtleri 
İncelemeleri 'nin Bab,7SJ" olarak 
tanımlayabiliriz. 11 G. Perrot, 1877 
yılından itibaren Sorbonne Üniversi
tesi'nde öğretim üyesi olarak 
çalışınaya başlar. Değişik birkaç dil 
bilen Georges Perrat'un Fransızca 
kaleme alınmış birçok incelemesi 
bulunmaktadır1 ' 1914 yılında öldü
ğünde Reveu Archeologique adlı 
derginin redaksiyonundu bulunmak
taydı. Georges Perrot, 1861-1872 
yılları arasında birkaç kez Anado
lu'ya gitmiş, ülkenin değişik yöre
lerinde incelemelerde bulunmuştur. 
1867 yılında yayımlanan Küçük 
Asya 'd,w Bir Geziden Am/ar 
(Souvenİrs d'un voy:ıge en Asİe 
Mineure) adlı kitabında zaman zaman 
Kürtlere göndermede bulunur ve 
daha Ankara'ya varmadan önce Bolu 
yöresinde karşılaştığı Kürtlere 
değinir. Perrot, özellikle Üsküp yöre
sinde, yarı göçebe bir yaşam sürdüren 

Kürtlerin yaşam kavgasını ele alır. 
Bolu yöresindeki Kürtleri bize ilk kez 
tanıtanlardan birisi olan Perrot, burada 
karşılaştığı Kürtlere misafir olur ve 
gelenekleri konusunda bazı açıklama
larda bulunur. 13 Ankara'ya geldiğin
de burada M. Şişmanyan adlı bir Er
meninin evinde kalır. 

Bir başka Fransız araştırmacısı 
olan Vital Cuinct 1890-1894 yılları 
arasında birkaç cİltten oluşan A.sya 
Türkiyesi adlı dev bir araştırma 
kaleme aldı. Bu çalışmasının birinci 
cildinde bu arada Orta Anadolu Kürt
lerine dcğinir ve Ankara yöresinde 
dokuz Kürt aşireti hakkında kısa bazı 
açıklamalarda bulunur: Rişwan, 

Şexbizini, Badilli, Terikıyani, Mikaili, 
Yambekli, Koyibanli, Seyfanli, 
Atinanli. Vital Cuniet bu yöredeki 
Kürtlerin yerleşik olduklarını, geçim
lerini tarım ve hayvancılıkla sağladık
larını söyler." 

Oxforl Üniversitesi'nde arkeoloji 
dalında çalışan W.M. Ramsay 
( 1851-1939), özellikle Orta Anado
lu'daki antik kültürlerin ve yöre 
coğrafyasının tarihi konusunda 
kapsamlı araştırma ve projelere öncü
lük etti." Orta Anadolu 'da çalışmala
rını yürüttüğü sırada Haymana 
Kürtleriyle tanışır ve onlara misafir 
olur. 1883 yılının Ağustos ayında 
Prof. Sterrett ile birlikte, Batı 

Haymana'da tanınmış bir Kürt beyini 

ll Georges Perrot. Lı.:s KurdesdeL 'H:ıim,'liiL'h, Revuc des Deux !\·1ondes. 35:2, Paris. 1865. Perrot'un 
bu tarihi incelemesi ilk kez bölümler halinde Stockholm'de çıkan Birııebtin dergisinde yayınlandı. 
(~urdi!n HaymanayC, bejmar 6/1998, çev. Fawaz Hus2n) 
L Georges Perrol'un ya~aın öyküsü konll$unda bb .. Salomon Rcinach, George.~· Pcrror. Revue 
ArchCologique, 1914, ll, s.l21-127. 
13 Gcorges Perrot, Souvcnir d'un voy:ıgc en AsiL' ,Hincurc, Paris, 1867. Bolu ve yöresinde Kürtlerin 
yaşııdığıııı ilk kez belinen Perrol'un bu açıklamaları dışında, Şerefname'de yer alan bazı bilgiler de 
dikkatlerimizi çckrncktedir. Daha 16. yüzyılda Bolu ve yöresinde Kürtler arasında bazı çatışmaların ve 
gcrginlikleriıı yaşandıgı görülüyor. Bkz. Şcrcfxaııi! Bcdist, Şerefiı.wıc - T;ıri.w Kurdi~·t:mı? y.1 J..:eı'o, 
wcrgcra kurmand: Ziya Avet. Apcc, Stockholm, 1998, s.266, 268. 269. 
14 Mahmud Lcvcndi, KurdrJn şixbiziw: Birnebi'in 311997. Vital Cuinet, L:ı Tı1rquic d'Asie, Paris. vol. 
1891-1894. cıld 1, s. 252- 253. 
15 W. M. Raınsay. Jmpn.·ssions of TurJ:cy, London, 1897. s.48, ı 14-1 17. 
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Kuşça mezarlığı ı 984 
(Foto: D:ıniın:ırkalı 

araştırmacı J;ın Hjarn0) 

ziyaret eder. Üç yıl sonra 1886 yılında 
Brown ile birlikte bu kez Doğu 
Haymana'dan geçerler. Anılarında 
Kürtler ile ilişkilerine değinen 

Ramsay, I 884 yılında Kayseri yöre
sinden Haci adında başka bir Kürt ile 
tanıştığını söyler. Diğer bazı Avru
paHar gibi Ramsay da Kürtler üzerine 
anlatılan öykülerden etkilenerek 
anlatımlarında zaman zaman Kürt
lerin çevreleriyle olan uyumsuz
luğuna değinir. Ramsay, arkadaşı 
Hogarth ve yardımcısı ile birlikte 
1890 yılında Kürtlerin ülkelerini 
ziyaret ettiğinde, bir Kürt beyinin 
söylediği bazı sözleri ilginç bulur; 
"Bizinı bütün Hdanıhıniniz Jun:>IZ
dırl<ır. Fakat eğer birşeyh1jz kaybo
l ursa, b:uuı gel, teknır SlJJJ<J geri 
verİli nı". 16 

Araştırmacı Friedrich Sarre, I 896 
yılında yazıdığı bir incelemesinde, 
Cihanbeyli yöresinde bazı Kürtler ile 
karşılaştığını belirtir. Dondurma köyü 
yöresindeki Kürtlerin dokudukları 
güzel örtü ve halıları kendilerine gös
terdiklerini ama yüklerinin ağır 

olması nedeniyle bunları satın atama-

dıklarını söyler. Günümüzde Gölyazı 
olarak bilinen Dondurma köyünde 
I 9. yüzyılda genellikle develeri n yar
dımıyla tuz ticareti yapılıyordu, bu işi 
erkekler yürütüyor ve kadınlar genel
likle halı dokuyorlardı. Friedrich 
Sarre, daha önceleri I 830-1840'larda 
yörede bulunan Haınilton ve Ains
worth adlı İngiliz gezginlerinin 
Türkmenlerle çatışma halinde 
bulunan Kürtlerden çekindiklerini ve 
bu yüzden Doğuya geçmek için 
Güney yolunu salık verınediklerine 
işaret etmektedir. Bu sözlerle Kürtler 
hakkındaki çekingenliğini dile geti
ren Sarre, bir ara yollarını kaybettik
lerini ve genç bir Kürt delikanlısının 
bu kez yanlarına gelerek, kendilerine 
rehberlik yaptığını söyler. 17 

Yabancılar ve gezginler, Kürtler 
hakkında bu yıllarda geliştirilen 

önyargıların doğru olmadığını, bizzat 
Kürtler arasına katılarak ve onların 
konukseverlliğini yaşadıktan sonra 
görebilmişlerdir. Yabancı bir gezgin 
Tournefort daha I 700'lerde yazdığı 
bir kitabında: "Kürt eşkiy:1sı gece 
uyumllktü. Türkinen eşkiyas1 gece 

16 W. M. Raımay, Imprcssions ol 7lırkcy. London. 1897. s.48. 
l7 Fricdrich Sarrc. Reı~~·c in K/cilwsien. Berlin. 1896. 
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d:ı!ıi fiw!iyel Jw!inde bulunduk
Jannd!w etraliı büyük dehşet s:ıç
IJWk/,1 idiler'" biçiminde bir açık
lamada bulunur ve böylece Kürt eşki
yasının aınatörlüğüne! ve tembelliği
ne! değinir. 

Çağımızın başında Kürdistan'ın 

değişik yörelerini dolaşan İngiliz 
araştırmacısı Mark Sykes, 1908 yılın
da kaleme aldığı bir incelemesinde 
Osmanlı İmparatorluğu' ndaki Kürt 
Aşiretlerini sınıflandırarak, bu aşiret
ler hakkında demografik ve etnogra
fik birçok bilgi sunmaktadır. Mark 
Sykes, bu incelemesinde Kürt aşiret
lerini A, B, C, D, E, Fbiçiminde altı 
temel seksiyana ayırmaktadır. 

Özellikle E ve F seksiyonlarında Orta 
Anadolu'da yaşayan Kürt aşiretlerini 
okuyucuya tanıtmaktadır. E seksi
yononda Toroslar ve Binboğalar, F 
scksiyonunda Ankara ve Yozgat 
civarındaki bazı Kürt aşiretlerini ele 
almaktadır." Kürt tarihçisi M. E. 
Zeki, Kürdist:m T!ırilıi adlı çalışına

sının sonunda Kürt aşiretlerini 

sııııflandırırken, Mark Sykes'in Kürt 
aşiretlerine ilişkin bu şenıatik sınıf
landırılmasından yararlandığı görül
mektedir. Diğer yandan Mark Sykes, 
Kürtlerin ilk kez Orta Anadolu'ya 
Yavuz Sultan Selim döneminde 

yapılan zorunlu göçler sonucunda 
geldiğini öne sürmcktcdir.20 

Orta Anadolu Kürtleri konusunda 
bazı çalışmaları olan araştırmacı
lardan birisi de Alman kökenli Her
nıann Wenzel'dir. 1932 ve 1937 
yıllarında yayımladığı araştırmala

rında burada yaşayan Kürtlere 
değinir ve Ankara keçisinin asıl 

yetiştiricilerinin Kürtler olduğunu 
söyler. 21 Alman kültür-coğrafyacı
lardan Wolf-Dieter Hütterotlı, Kürtler 
konusunda yaklaşık olarak kırk yıldır 
değişik çalışmalar yapmaktadır. İlk 
kez 1959 yılında Toroslarda yaşayan 
Kürtler arasında göçebelik konu
sunda kapsanılı bir inceleme hazır
lar.~~ Daha sonra yazdığı bir çalış
nıada bu yörelerdeki Kürt yerleşim 
alanları konusunda bilgi sunmak
tadır." 1968 yılında Orta Anado
lu'nun Güney yöresindeki yerleşimin 
son dörtyüz yıllık tarihini inceleyen 
araştırmacı, bu çalışmasında Orta 
Anadolu Kürtlerine de değinir.~"' 

İngilizce kaleme aldığı başka bir 
incelemesinde yine Orta Anadolu'daki 
Kürtlere kısaca yer verir.~ 5 Şu anda 
;\lmanya'da Erlangcn Üniversitesi, 
Coğrafya Enstitüsi'ndc çalışan Wolf
Dieter Hütteroth, son olarak 1996 
yılında Paris'de düzenlenen Kürtler 
ve Şehir adlı uluslararası konferansa 

IS Cengiz Or!ıoıılu, Osm:wlı fmp,'/r;ıtorlujiu'nd:ı Aşiretlerin fsJ.::iw, Eren Yayıncılık. istanbul. 1987, sA:?. 
19 \tark Sykcs, T/1,~ Kord!:•o!ı Tribcs o( t!ıc Ouonw1 1;;/npin:, Royal Arıılıropological institute of Great 
Briıain and İrcland, voi.XXXVIII. 1908. 
20 Aynı ınak:ılc. 
21 Hernıann Wen1.cl, Su!t:m~D:ıgh und Aksc/ıc!ıir·Oı·:ı, Kid, 1932. Hcrmann Wcnzel. Forschungcn in 
inner;m;ıto!icn /1: Die S11.:ppc ;ı/s Lcbcnsr:ıum. Sdırifıen des Gcographisclıc instittıt Kiel. VII: 3. Kiı!l, 1937. 
22 W. D. Hlitterotlı, Bcr:_!!fl011Wdcn und }~·ıy!:ıh:wm im miukrcn kurd/schen T:wnıs. 1'-.-hırbg. Gcogr. Sclır .. 
J;L 1 1, Marburg, 1959. 
~3 W. D. Htıuerotlı, Bc•o/xıc!uunge-•rı zur Sozı:·Jistrukwr kurdiKher St:lmmc im ôst!ic!ıcn T:wrus. Zeiıschr. 
f. Etlınologic 86, 23·42. (B. Dcııkcr, Güneydoğu liırosl:ırd:ı Göçcbdik, Dr. WoJJ:JJictcr Hiiucroth ':ı 
!!öre. Türk Coğrafya Dergisi 20. 1960, s.l36-143). 
'24 W. D. Htıucroth, L:wd!ic/ıe-' Sicd/tmgen im siid!ichcn frmcr:w:uo!icn i den ktzcn vit•dwndcrt J:ı!ırcn. 
Göttin~cr Gcü!:mıfischc Abhandlun~cıı. Hcft: 46, 1968. 
25 W. ~D. Htıu~roth, T/ı,• irı!lucrıcc ;J{ soCJ:·J! srrucwrc on L:wd diı·ision :md scn!cmcrıt in i1111cr An:ıtoh·ı, 
Turkey Geographic and Social Pcrspectivcs, cd. Peter Bcncdict, Erol Tllıncrtckin, Fatrmı lvlansur, 
Lcidcıı. E.J. Brill. 1974. 
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Ku~ça,l970 {Foto: Jan Hjanw) 

Diyarbakır tarihi konusunda bir 
bildiri sunmuştur. 

1927 yılında Orta Anadolu'yu 
dalasan İngiliz araştırınacısı L. ' ~ -
Loewe, eşiyle birlikte, Cihanbeyli 
yöresinde Kürdoğlu adlı köye uğra
nııştır."' Dil Tarih ve Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyelerinden W. Ruben, 
Kürtler tarafından 1891 yılında kur
ulan Kadıoğlu köyünü ziyaret etmiş 
ve yazdığı bir incelemede kısaca bu 
köyü tanıtmaktadır." 

Wolfranı Eberhard, 1953 yılında 
yazdığı bir incelemesinde Maraş ve 

Adana yöresindeki bazı iskiin sorun
larına değinmektc ve bu yöredeki 
Kürtler konusunda ilginç açıkla
malarda bulunmaktadır. Wolfram 
Eberhard, incelemesinde Kazanoğul
larının etnik bakımdan Kürt oldu
ğunu ve Yavuz Sultan Selim dönc
minde buraya sürgün edildiklerini 
aktarır." P.H. Massy, Toros yöresin
deki Kürtlerin üzerinde yaşadıkları 
coğrafyayı incelemiş ve burada 
yaşayan Kürtler hakkında kısa 

açıklamalarda bulunmaktadır." 

26 F. Locwc, Bcobaclıtungcn w:ihrcnd L'incr durc!Jqucrung Zcmr:ıl:w:ıtolicns om hlırı: 1927. 
Gco!!rafiska Anna!cr. band XVII, Stockholm. !935. 
27 \\1• Ruben, Arı:ıdolu'nun Yerleşme T:ırihi ilc ilgili görüşler. A Ü Dil T;ın/ı ı'c Copm(v:ı Rıkiiltt•si 
Dcm/..;i ı< .J, 1947. 
28 \volfram Ebcrhard, Nom:uN :ımf Rırmcrs in Sourlıc:ıstcm 7lırk(ı'. Problcms of Scttkmcnıs. Oricns 
VI. 1953. s.32-49. 
29 P.H. :0..-Lıssy, Explor:ıtion in Asi:ıtic 7/ırkt'}' JS96 ro 1903. The Gcogr:ıphical Journal. 

vol.XXVI. London. 1905. 
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I 960'lı yıllardan itibaren Orta 
Anadolu yöresinden özellikle Dani
marka, İsveç gibi İskandinavya 
ülkelerine göç eden Kürtlerin durumu 
bu ülke araştırmacılarının dikkatlerini 
çekmiş ve bu konuda bazı araştırma
lar yapılmıştır. Bu araştırmacılardan 
birisi, Danimarkah araştırmacı, Jan 
Hjarnçfdur. Özellikle Konya'ya bağlı 
Cihanbeyli ilçesi sınırları içinde 
bulunan Kuşça köyü konusunda I 969 
yılından itibaren çalışmalar yürüten 
araştırmacı, tam otuz yıldır bu yöre 
insanları konusunda değişik araştır
malar yapmaktadır. Jan Hjarnç;, 
sadece bu köy konusunda etnolojik 
çalışmalar yapmakla kalmamış. bu 
köyden insanların Danimarka'ya 
yaptıkları göçleri ve Danimarka'daki 
yaşamlarını da incelemiştir. Eskiden 
Heciler denilen bu köyün yarısından 
fazlası Danimarka'ya göç etmiştir. 
Yaklaşık olarak 500 aile Danimar
ka'da yaşamaktadır. İlk kez I 970 
yılında Kuşça'ya giden araştırmacı. 
burada üç haftalığına incelemelerde 
bulunur ve I 97 I yılında yayınıladığı 
kitap, Danimarka Milli Müzesi tara
fından çıkartılır."' Jan Hjarııç; I 988 
yılında kaleme aldığı başka bir 
incelemede, bu kez Danimarka ve 
İsveç'te bulunan Kürtler konusunda 
bazı karşılaştırmalarda bulunur. Bu 
incelemede Danimarka'da bulunan 
Cihanbeyli Kürtleri ve İsveç'te 
yaşayan Kulu Kürtleri konusu ele 
alınmaktadır. Danimarka'da İshoj 
Belediyesi ve İsveç'te Botkyrka Bele
diyesi'ni örnek çalışma alanı olarak 
seçen araştırmacı, değişik açılardan 

bu iki farklı yöredeki Kürt göçmen
lerinin yaşamını incelemektedir." 
Jan Hjarııç;'nun 1991 yılında kaleme 
aldığı Kürt Göçmenleri (Kurdiske 
İnvandrere) adlı kapsamlı çalışma
sında, Cihanbeyli yöresinden gelen 
Kuşça Kürtlerinin göç serüvenini bir 
bütün olarak ele alınmaktadır." 

Cihanbeyli yöresindeki bu Kürt
lerin büyük bir kesimi Danimarka'ya 
yerleşmiştir. Kulu yöresinden Kürtler 
ise; İsveç'i tercih etmişlerdir. İsveç'e 
yapılan bu zincirleme Kürt göçü, şu 
anda çalışmalarını İsveç Yabancılar 
Enstitüsü ve Müzesi Vakfı'nda yürü
ten İngrid Lundberg'in ilgisini çekmiş 
ve çalışmalarında Kulu Kürtlerine de
ğinmektedir. İngrid Lundberg, Stock
holm 'deki Kululubır adlı kitabında bu 
arada İsveç'te yaşayan Kulu Kürtleri 
konusunu ele almaktadır. 33 Birkaç 
kez Kulu ve yöresine giderek bazı 
saha çalışmaları yapmış araştırmacı, 
daha sonraları İngvar Svanberg ile 
birlikte hazırladığı kitabında Kulu 
yöresinde bulunan bazı Kürt köyleri 
konusunda ilginç karşılaştırmalar ve 
tespitlerde bulunmaktadır." Özellikle 
bu Kürt köyleri ve yerleşim birimle
rinin ne zaman kuruldukları, hangi 
aşiretlerin buralarda bulundukları ve 
bu köylerin nüfusu konusunda 
tarihsel, etnografik ve demografik 
bazı veriler sunulmaktadır. 

KÜRTLERiN ORTA 
ANADOLU'DAKi AYAK iZLERi 

Son yıllarda yapılan bazı araştırma 
ve incelemeler sonucunda. Orta Ana
dolu Kürtleri konusunda yeni yeni 

30 Jan Hjarnn, Fr~.-•mnJı.•d Arbcjdcrc. Nationalrnuscct, Kı,lıcnhavn. 1971. 
31 J;ırı 1-ijarıw. lndnıdrcre fr:ı 7j·rkict i Stocklıolm og Kobcnh.11'n, Sydjysk Univcrsiıcısforlag, 

Esbjcrg, 1988. 
32 Jan Hj:.ırrw, Kurd1:~'J.;c /t](/ı'.'Jt/Clrcre, Sydjysk Univcrsitctsforlag. Esbjcrg. 1991. 
33 lngrid Luııdbcrg, Kulubor i Siocf.:lıolm, Stifsdscıı Svcrigcs lnvaııdrarinstitut och 

!v1uscum i Boıkyrb, Stock!ıolnı. 1991. 
34 lngrid Lundbcrg & Ingvar Sv:ınbcrg, Kulu-U!v:wdr:ırhypd i 7iırkit-•f. üppsala, \992. 
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tarihi bilgilere kavuşuyoruz. Orta 
Anadolu Kürtlerinin tarihinin yazımı 
konusunda asıl bilgilerin özellikle 
iskfı.n, sürgün ve göçler konusunda 
yapılacak daha geniş ve ciddi çalış
malın sonucunda ortaya çıkağını 
söyleyebiliriz. Orta Anadolu Kürtleri 
konusunda öne sürülen tez ve 
görüşler genellikle sürgün konusu 
efrafında yoğunlaşmakta ve belli bir 
yığılma gösteriyor. Sadece Orta 
Anadolu Kürtleri açısından değil, 
sürgün olgusu diğer parçalarda 
yaşayan Kürtlerin tarihinin bilinmesi 
açısından da önem taşımaktadır." 
Kürtlerin sürgün, iskftn ve göç tari
hinde zaman zaman tahminlerimizi 
aşan çok eski ve ilginç bazı bilgilere 
rastlamaktayız. Kürtlerin değişik ne
denlerle birçok yere sürgün edilmeleri 
uzun bir geçmişe dayanır. İstanbul'un 
fethi sonrasında yüzlerce Kürdün 
İstanbul'a sürgün edildikleri konu
suna Eski İswnbul Kürlleri adlı 
kitabımızda kısaca değinmiştik.'" Bu 
sürgünler sonucunda Danişmendlü, 
Depeviran ve Işıklı adlı bazı Kürt 
köylerinin bundan yaklaşık olarak 
500 yıl önce İstanbul'da kurulduğu 
kimin aklına gelirdi? Bu köylerden 
ilki olan Danişmendlü hakkında 

kaynaklarda şu açıklama yer almakta
dır: "Kürllerdir, ö/e yak<1d.1 A 'y:in gü
/ünden sürgünler inıi)"ı', ziT;J-'at eline
yüp lic<iret ed üp ellerinde mez<iriden 
nesne yoğ1nuş". 31 Daha eskilere 
gittiğimizde ilginç öykülerle karşılaş
maktayız. Timur'un saldırıları sonu
cunda Kürtlerin İstanbul'u aşarak 

D:minıarka'da yaşayan Cihanbcyli ilçesine bağlı 
Kuşç:ı köyü kürtleri üzerine J:ın Hjanw 
tarafından yazılan Kiirt Göçmenleri adlı kitabın 
kapağı. 

Rumeli'nin değişik yerlerine dağıl
elığına ne demeli? İstanbul Üniver
sitesi İktisat Fakültesi eski öğretim 
üyelerinden Prof. Ömer Lütfi Bar
kan'ın bundan yıllar önce kaleme 
aldığı Bir İsk:w ve Kolonizasyon 
Medolu Olarak Sürgünler adlı nefis 
incelemeler dizisinin bir yerinde 
dipnotu olarak eski bir kaynaktan 
yapıldığı anlaşılan ilginç bir alıntı 
dikkatlerimizi çekmektedir ve böyle
ce savaşlar yüzünden Kürtlerin 
Rumeli'ye kadar göç ettiklerini 
görüyoruz: "Ve Jıem Timür Han bu 
vilayete giriyecek şöyle heybey bmık11 

35 John R. Pcrry. Dcport:Jlions in rlıc is/.1mic Pt_yfod, Encyclopaedia lraııica. vo\.7, \996. Ömer Lütfi 
Barkan. Osm:mlı lmp;ırarorluğund:ı Bir f.ik.111 I'C Ko/oniz:h')'Of1 lderoda O/anık Sürgünh•r. I-lll, 
İstanbul Üniversitesi İktisat F:ıkültcsi Mecmuası, cild 1 ı.ı4, 15, 1949-1954. 
36 Ro!ı:ıt Alakom. Eki ist;wbul Kürt/en: istanhul, ı 998. 
37 Ömer Lütfi B arka n. Osm:ınlı imp:muor/uğu 'nd:ı Topr.·ık işçiliğinin Org:miz:ısyonu Şekilleri. 
İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mecmuası 111939, s.29-70. Stefan Ycrasiınos. 15. Yüzyı/m 
Sonund:ı H:ı.~·f:ır K:ız:ısı: Eyüp'te Sosyal Yaşam. editör: Tülay Artan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
istanbul. 1998. Rolıat Alakonı, E\·ki ist:wbul Kürtleri, Avesta, 1998. s.20-22. ı 987, s.J47. 

bôııebün 8,Havina 1999'an 51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kim önüne kimse k.1r:ır edemezdi. 
Cünıle uğnıy:ıcnğı yerlerün /w/kı 
k.1çub denizi geçüb Rüme/i 'ne 
döküldü/er. Ta lıa/1.1 Amp 'dan, 
Kür!'den, Tü1kmdn 'd:w ve Amido
Ju'd;uı çokluk :ıdem k.1çub Rumeli'ye 
geçtileı: Ol Z<JI111111n kndar ıiişnu~'i nde
nıi/er )s·öyle rivayet elli/er, kinı: Ru
me/i'nde nice Jı:ı/k gördük kim dilierdi 
kim biz üm :1.s'/muz An1b 'dir ve kimi 
Türk m ;in 'd!J', kimi Kürd 'dür. kimi 
An;ıdolu, ki1ni ider biziiin asluniz 
Ç:ığ:wıy idi, der k:ıçub Rumeli'ne gel
Inişlerdir ve henı vaki ekser Ranıe
li 'nin )<;en/ik olnwsuw bultır olnıuş
IHrdir'' ... " 

Başka kaynaklarda "Abs,1fj' Kün
leii" ve "Karagulu Kürtlcri'hin Ru
meli'ye sürgüne gönderildiği belirtil
mektedir: "Rum-i/i'ne sürü!üb 
perakende o/muşl:ırdlr''.'" Kürd söz
cüğüyle başlayan bazı mekan adla
rının Macaristan ve Çekoslovakya 
gibi memleketlerde bulunması, 

Kürtlerin iskfrn, sürgün veya göç 
olayları sonucunda Doğu Avrupa'da 
bulunan değişik ülkelere kadar 
gittiklerini ve dağıldıklarını göste
riyor.·aı 

istanbul'un fethiyle birlikte deği
şik yöreden istanbul'a zorunlu göçler 
yapılmış ve İstanbul'un müslüman 
nüfusunun çoğalmasına çalışılmıştır. 
Orta Anadolu yöresinden, örneğin 
Aksaray ve yöresinden yığınlar 

halinde halk İstanbul' a sürgün edil
miştir. Bu yöre insanlarının İstanbul'a 
yerleşti ği mıntıka daha sonra Aksaray 

olarak tarihe geçmiştir. Orta Ana
dolu'da boşalan bu yerlere başka 
bölgelerden insanlar gelip yerleş
miştir. Özellikle 15. yüzyılda yani 
İstanbul'un fethinden sonra Orta 
Anadolu'da bulunan Aksaray yöre
sinde bazı Kürt köylerinin kurulduğu 
görülmüştür. ~ı 

Kürtlerin kesin olarak ne zaman 
Orta Anadolu'yu geldikleri ve buraya 
yerleştiklcri sorusuna kesin bir yanıt 
vermenin güçlükleri ortadadır. Bu 
konudaki araştırma ve incelemelerin 
çok yeni olduğunu belirtmek gerekir. 
Ama elimizdeki kaynakları inceledi
ğimizde İstanbul fethedilmeden daha 
önce, Kürtlerin en azından 13. ve 14. 
yüzyıllarda Ona Anadolu'yu tanıdık
larını, değişik güçler yanında savaş
tıklarını ve yöreden geçerek başka 
bölgelere gittiklerini görüyoruz. Bazı 
tarihi kaynaklar, Kürtlerin Türkmen
lerle birlikte hareket ederek 13. 
yüzyılda Orta Anadolu'nun içlerine 
kadar gittiğini bclirtirler.42 

Daha önceleri Malatya yöresinde 
hakim olan bazı Kürtlerin, Orta Ana
dolu'dan geçerek 14. yüzyılda Ana
dolu'nun başka bir ucunda Eskişehir 
ve Afyon arasında bulunan Kütahya 
yöresinde Genniyanoğulhın adındaki 
beyliğin kuruluş çalışmalarına katkıda 

bulunduğunu görüyoruz."3 Araştır

macılara göre Gcrmiyanoğulları'nın 
bir kesimi Kürtlerden oluşmaktadır. 
Ciande Cahen'ın Tlirk-Kürt karışımı 
olarak tanımladığı Gerıniyanoğullan
nın, Konya ve yöresinde hakim olan 

38 Ömer Lütfi B;ırkaıı, Osm:wh lmp:ır:ıtorluğund:ı Bir isbn FC Ko/oniz:ı.~yon Mcwdu 0/:ır:ıl: 
Sürı:iirılcr. 1-111. i. Ü. iktisat Fakültesi !\.kcınuası, cild 1 l,ı..ı, 15, 1949-1954. (ı:ild 15. s.23!). 
39 ~khrııet Eröz, Ar:ıriirl .. :. Millıj··crçilik. Doğu An:ıdo/u, Türk Dünyası Ara~tırına!ar Vakfı. istanbul. 
1987. s.l.t7 
-tO Kırzıoğlu 1\·1. Fahrettin, Kürtlerin Tiirklüğif. Ankara, !968, s.JI. 
41 Meme Hilkccik!. Aks:Ir:ll' Kürtlerinin S,_-rüvcru; BirnebU n 71!999. 
42 Kırzıoğ!u ~v1. Fahrettin, Kürtlerin 7/.irk/ü!fii, Ankara, 1968. s.J!. 
43 1. Mclikoff. Gcrmı)':w-Oglw//;m: The E~ıcydopcdia of Islam. new edition, vol ll. Lcidcn-l..orıdoıı, 
1960. 1. H. Uzun~-ar~ı!ı, Kiir:ı!Jy:ı Şdm: istanbul, 1932. I. H. Uzunçar~ı!ı. G'cmu)·;m Oğul/;m, İslam 
Aıısiklopcdisi (rtirkçe baskısı). Cl. Cahcn. L'originr:.· des Gcmıy:m. Journal Asiatiquc, 1951. 
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1920'!crdc Kulu ve yöresinin Herman Wcnzcl! tarafından çizilen bir harit:ısı 

Karamanlılarla çatışma halinde ol
duklarını belirtmektedir." Savaşçı 
olarak bilinen Germiyanoğulları'nın 
gücünden yararlanmak isteyenler 
olmuştur. Tarihi bilgilere göre Germi
yanoğullarının bu kez Konya yöre
sinde Türkmenlere karşı düzenlenen 
bir saldırıda yer aldıkları görülüyor:" 
Bu yıllarda birçok savaş ve sefere 
katılmak zorunda olan bu Kürtlerin 
Orta Anadolu'daki akibeti konusunda 
bildiklerimiz çok sınırlıdır. Fransız 

araştırınacısı Claude Cahen, Türklerin 
Anadolu'ya gelip, buraya yerleştiği 
sırada ortaya çıkan yeni güçler ve 
büyüyen çatışmalar sonucunda 
Kürtlerin sürekli hareket halinde 
olduğunu belirtir: " ... Bu :mıda pek 
çok Kürt grupları d:ı yer değiştir
miştir. On dördüncü yüzyıld;ı, Diy;ır
bakir k;ıvinılerinin d;ığiiiş· biçinılen· 
d:ıllil önceki dönemlerde olduğundmı 
değJ~r.,·iktir, ;ınw on ;ı/tıncJ yüzyildaki 
durumlannm t1ynıdır. Ayrıeti bu 

44 Claudc Cahcn, Amıdo!uf.i:1 Türkler. E Yayınları, İstanbul, 1984, s.298. 
45 A.g.c .. s.283. 
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dönemde Kürt!erjn önce!eıi Jıjç Jıjr 
zammı görü!memjş olduklan Ermenj 
yöre/cıine de sızdık!an .?n!aşı!

nw k t;ı d 1 r ":ıcı 
Bazı tarihçiler Orta Anadolu'ya 

asıl Kürt göçlerinin ilk kez Yavuz· 
Sultan Selim döneminde olduğunu 
belirtirler. Yavuz Sultan Selim'in 
saltanatı sırasında (15 I 2- I 520), 
Kürdistan' ın Osmanlı İmparatorl u
ğu'na bağlandığı yıllarda, Kürtler 
kitleler halinde Batıya sürgün 
edilmişlerdir. Aksi göçler de olmuştur. 
Daha önceleri Orta Anadolu'da yaşa
yan bazı aşiretlerin, örneğin Cibranlı 
aşiretinin Batıdan, Doğuya sürgün 
edildiği öne sürülmektedir:n Eğer bu 
görüş doğruysa, o zaman yukarıda 
belirtildiği gibi Kürtlerin Yavuz Sul
tan Selim döneminden daha önceleri 
Orta Anadolu'da geldikleri ortaya 
çıkmaktadır. Orta Anadolu'ya ilk 
Kürt sürgünlerinin Yavuz Sultan 
Selim döneminde olduğunu ileri 
sürenlerden birisi, çağımızın başında 
Kürt aşiretleri üzerine sistemli bazı 
çalışmalar yapmış olan Mark 
Sykes'tir. Araştırmacı Mark Sykes'in 
en azından Ankara ve Yozgat yöre
sindeki Kürt aşiretlerinin Orta Anado
lu' ya yerleşim tarihi konusundaki 
görüşü böyledir.48 

I 958 yılında Osm:wlı imp:mıtor
luğu 'nda Aşiret/edu Jçk;im konulu bir 
doktora tezi hazırlayan Cengiz Or
honlu, I 7. yüzyıl sonlarından itiba
ren, yani I 69 I yılında çıkartılan yasal 
düzenlemelerle ülkede geniş kapsam
lı iskan hareketlerinin yaşandığını 
gösteriyor. I 69 I yılından itibaren is-

46 A.g.e., s.308. 

k5n edilen aşiretler arasında, örneğin 
Ankara ve Çankırı yöresinde kışiayan 
Kürt aşiretlerinden söz edilmektedir." 
Bu durum da gösteriyor ki Kürtler 
daha 1691 yılından itibaren veya 
daha önceleri Orta Anadolu'yu kendi
lerine uygun bir mekan olarak seç
mişlerdir. Başka bir ifadeyle, Orta 
Anadolu yöresinin Kürtler tarafından 
kcşfi bu yıllarda da sürmüştür. 

Sonunda Kürtler burayı kendileri ve 
hayvanları için uygun bir yerleşim 
alanı olarak seçmişlerdir. 

Alınan coğrafyacı Hütteroth, bir 
incelemesinde Kürtlerin Orta Anado
lu'ya yerleştiklerini kanıtlayan en 
eski belgenin I 767 tarihli olduğunu 
söyler. Hütteroth'un sözünü ettiği 
belge daha önceleri Ahmed Refik'in 
yayıınlaınış olduğu bir belgedir ve 
Karaman Eyaleti'nde 'Karaca Kürt
lerİ" adlı bir aşirctin yaşadığını göstc
riyor.50 Ama diğer kaynakları incele
diğimizde, örneğin başka bir kaynak 
K:mıc:ı Künlerj ile birlikte Kürt 
Mı!ımat!ı adlı bir Kürt aşiretinin, Orta 
Anadolu'da bulunan Nevşehir 

şehrinin kuruluş çalışmalarına daha 
erken bir dönemde yani I 727 yılında 
katıldığını gösteriyor." Böylece 
olunca Kürtlerin Orta Anadolu'ya 
yerleşmesi, Ahmed Refik ve onu 
kaynak gösteren Hütteroth'un öne 
sürdüğü gibi I 767 tarihinde değil, 
daha eski bir tarihte başlaınıştır 

diyebiliriz. Mevcud kaynaklara day
anarak I 7 .yüzyılın sonlarına doğru 
yani I 690'lı yıllardan itibaren 
Kürtlerin Orta Anadolu'ya yönelik 
göçü devam etmiştir. Orta Anado-

47 ~·1. Şerif Fırat, Doğu ilieri ı'e V.:ırro Tarihi, Ank:ıra, 1983. s.65. 
48 :vtarl\ Sykcs, The Kordis/ı Tribcs of the Ouom:m Empire. Royal Antlıropo!ogical institute 

of Grc:ıt Britain and İn.::l:ınd. vol.XXXVIJI. 1908. 
49 Cengiz Or!ıonlu. Osnwn!J imp:ır:lforluğu 'nd:1 Aşin•r/erin isk:im, s.59. 
50 A.g.c .. s. lll. 
51 A.g.c .. s. lll. 
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lu' nun Kürtler tarafından ilk keşfi 
yukarıda söylediğimiz gibi daha eski
lere dayanaır. Buraları daha önceleri 
değişik nedenlerle ziyaret eden Kürt
ler olmuştur. Diğer yandan yörede 
göçer ve yarı göçer olarak yaşayan 
Kürtlerin bölgeye tam olarak yerleş
mesi bir anda olmamıştır. Kürtler an
cak çok çetin uğraşlar ve mücadeleler 
sonucunda bölgenin yerlileri ve 
salıipleri arasına katılmışlardır. 

Kısacası, Orta Anadolu Kürtlerinin bu 
yaşam kavgası yüzyılları almış ve 
günümüze kadar devam etmiştir 

diyebiliriz. 
Fransız araştırınacısı G. Perrot 

tarafından Orta Anadolu Kürtlerinin 
tarihine ilişkin olarak 1860'1arda 
yapılan ilk ve en eski bir sözlü tarih 
çalışması, Orta Anadolu Kürtleri tari
hinin çok eskilere gittiğini gösteriyor. 
Perrot, yöredeki yaşlı insanlara ne 
zaman buraya gelip yerleştikleri soru
sunu, bu yaşlı insanlar yüz-ikiyüz 
yıldan beri burada yaşadıklarını ve 
baba ve atalarının buralarda doğduk
larını söylemişlerdir." G. Perrot, bu 
yanıtı 70-80 yaşlarında olan yaşlı 
insanların ağzından 1860' lı yıllarda 
işittine göre, yöredeki insanların 
buralara en azından 1700'1erde hatta 
daha önceleri geldiği ortaya çıkmak
tadır. Bu bakınıdan Perrol'un Hay
mana'daki yaşlı bazı insanlara 
yönelttiği bu sorusu ve yazılı olarak 
günümüze kadar gelen yanıtı, Orta 
Anadolu Kürtleri tarihinin çok 
gerilere gittiğinin anlaşılması bakı
ınından büyük bir önem kazan
maktadır. İsveçli iki araştırmacı İngrid 
Lundbero ve inavar Svanbero Kulu 

b e:ı o• 

yöresinden İsvcç'e gelen Türkler ve 
Kürtler konusunda ortaklaşa hazır
ladıkları bir araştırmada, Orta Aadolu 

52 Birnchtin 711999. 

TürKiye'deki eski halk giysilerini görüntükyen 
a!bünıdcn bir fotoğraf, sol b:ıştaki Sarıkaya yöresin
den bir Kün kadını (Hamdy Bey & Maric de Launay, 
Lcs Coslllmc.~- Popuhırii.·s de hı 7iJrqw(: c.•n /S73). 

Kürtlerinin buraya gelişlerine ilişkin 
olarak Perrat'un bu notlarını önemli 
bulmuşlardır: "1 8. yüzyi/m son/anna 
doğru Kürt aşiretlerinin Haym:uw 
yöresindeki dağMrda orl:ly:ı ÇiklikMn 
görülmektedir. Reşv,w, Cihanbey/i ve 
Şehbizmi aşiret federasyonfanmı 

mensup Kürtler, Osm:wfı yetkiliferinin 
s:ıldınhın k:ırşısında B:ıtıya göç et
mek zorunda k:ı!JmşMr, diğer y:wd:w 
yayJ!:ır:ık sürülerine otl:ıyac:ık yer 
:ınunışhırdır. Kürt :ışİretlerinİn gelıŞİ
ne ilişkin o Mm k kesin bir tarih s:ıp
tanwk güçtür :una Konytı yöre.s·İnde 
Kürtleniı adi da!uı 1767 y!lmd1 tmiii
yor. Fransız coğrafyacJSI Perrol 
1850 'lerde H,1ymana Kürtleriyle 
müMkat y;ıptiğmd,?, yöre ins,111/an 
onıda birk:ıç kuş,?k h:ı!inde bu!un
duk!anm befıi·tirlcr. 19. yüzpl bo
yunda b,1şka Kürt aşiretfenilin Doğu
dtırl gefı~çİ devanı etmİştİr. Yetkİ}İ/erİn 

bu göçmen aşiretler üzerindeki dene
timi çok ,?Zdi, Osnum!ı yönetimine ilk 
kez entegre edilmeleri mıcak !880 p/-
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hırındtl sHğlannuş ve SuiWIW fıtınıç 
vermeye b;ışlmmşJ:ırdn" .53 Böylece 
mevcud kaynakların yaklaşık olarak 
birbirini doğruladığı ve tamamladığı 
görülmektedir. Orta Anadolu'ya sür
gün edilen, zorunlu iskiina tabii tutulan 
veya değişik nedenler yüzünden göç 
ederek buraları keşf eden Kürtler, 
17.yüzyıldan itibaren yayla ve kışla
larda sürdürdükleri yarı-göçmen 

yaşamı terk ederek, buranın yerlileri 
arasına katılmışlardır, 18. yüzyılda iç 
göçler devam etmiştir ve 19. yüzyılın 
başlarından itibaren bugünkü birçok 
Kürt köyünün kurulduğu ve ilerde 
göreceğimiz gibi Küı1lerin tam yerleşik 
bir yaşama geçtikleri görülmüştür. 

Türk Boyları'nın Anadolu'ya 
açıldıkları yıllarda Kürt-Türkmen iş
birliği ve yakınlaşmasının arttığı 

görülmüştür. Hareket halinde olan 
Kürt ve Türkmenlerden oluşan yö
rükler, iskiin hareketleri nedeniyle 
zaman zaman Güneyi bırakarak daha 
Küzeylcre doğru göç ederek Orta 
Anadolu'nun içlerine kadar gelmiş
lerdir. Maraş, Gaziantep ve Adana 
yöresinde sayıları giderek artan 
Kürtler, buralarda bir güç haline gel
mişlerdir. Denetimin sağlanması için 
askeri ve polisiyle çözüm yollarına 
baş vurulmuş tur. 1865 yılında kur
ulan Fırka-i Islahiye'nin temel amaç
larından birisi göçmen Kürt ve Türk
men boylarının iskanı konusudur. 
Güneydeki bu politikların bir sonucu 
olarak, buradaki Kürtlerden bir kesi
mi artan tehditler yüzünden bölgeyi 
terk etmek zorunda kalmıştır. Kozan
oğullarına karşı düzenlenen hareket-

56 OOnelıiin 8. Havin 1999'an 

ler bilindiği gibi meşhurdur. Tehlike
nin kendilerine yöneldiğini sezen 
Kürtler, dağa çıkınışlardır. Kürtlerin 
bu dağ hayranlığı yöredeki dağların 
adına bile yansımıştr. Bilindiği gibi 
burada Kürl D:ığ1 adıyla anılan dağlar 
bulunmaktadır." Kürtlerin bir kesimi 
Torosları aşarak, Orta Anadolu'nun 
değişik yörelerine göç etmişlerdir. 

ORTA ANADOLUYA GÖÇ 
VEREN YÖRELER 

Orta Anadolu'ya gelen Kürtlerin 
nereden geldikleri sorusu, bunların ne 
zaman geldikleri sorusu gibi son 
derece önemlidir. Ama bu alandaki 
bilgilerin son derece sınırlı olduğunu 
görüyoruz. Bu konu ayrı bir çalışınayı 
gerektiriyor. Anadolu'nun dışnda 
yaşayan başka yörelerden Kürtlerin, 
Orta Anadolu'ya göç ettikleri görül
müştür, İran'dan göç eden Lek 
Kürtleri gibi. Özellikle Adana ve 
yöresinde yaşayan, daha sonraları 
başka yörelere göç eden Lek Kürt
lerinin asıl yurtları Kermanşah'dır. 
İran'da Lckisl;ın denilen bir yöre ele 
yaşamaktadırlar." Lek Kürtlerinin 
1512 yılında Yavuz Sultan Selim ve 
güçlerine yardım ettikleri ve daha 
sonra Koz an yöresine yerleştikleri 
öne sürülmektedir. Araştırınacı Wolf
ranı Eberharci bir incelemesinele 
Kazanoğullarının aslında Kürt olduğu 
ve zamanla Türkmenleştiklerini be
lirilmektedir.56 Daha sonraki yıllarda 
Kazanoğullarının daha güçlü olabil
mek için bu kez cesaretleriyle tanınan 
Lek Kürtlerinin kızlarıyla evlenmeyi 
tercih ettikleri görülmüştür. 57 Diğer 
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Kürt göçerlerini görlintü!cyen eski bir foıoğr:ıf (Dr. ing. K:ırl Klinglı:ırd!, Aflgor;·ı-Konst.·mtinopcl. 19:!-1) 

yandan Kürt tarihçilerinden Celile 
Celil'in ortaya çıkardığı iki belgede, 
Kazanoğullarından bazı kişilerin, 

örneğin bir Kürt olarak Kazanoğlu 
Süleyman Bey'in 1888 yılında 

İstanbul'daki Rus Büyük Elçiliğiyle 
ilişkiye geçtiği görülmcktcdir.5s Lck 
Kürtleri daha sonraları Anadolu'nun 
başka yörelerine dağılmışlardır. 

Urfa'da "Lekler M:ılwllesi" adında 
bir mahallenin olduğu söylenmek
tedir. 59 

Değişik kaynaklarda Kars, Ağrı, 
Muş, Van, Erzurum, Adıyaman ve 
Urfa yöresinden Kürtlerin farklı 

zamanlarda Orta Anadolu'ya göç 
ettikleri belirtilmektedir. Genellikle 
Kars ve yöresinde Kürt aristokrasisini 
temsil eden Torunl:ır denilen bir 
tabaka ve aşiretten bazı unsurların 
Orta Anadolu'da günümüze kadar 
varlık göstermiş olması, Kürdis
tan'dan buraya yönelik güçlerin tipik 

bir işaretidir. Kaynaklarda zaman 
zaman Mala Kosan (Köseler Konağı) 
diye adlandırılan bu aşiretten insan
ların ne zaman buraya geldikleri bilin
ıniyor.60 Örneğin Polatlı yöresinde 
Köseler ve Yunak yöresinde Torunlar 
adlı yerlerin bulunduğu saptanmıştır. 
Bu ilginç Kürt tabakası konusundaki 
bilgilerimiz son derece sınırlıdır: 
"Bcyliğin irsi ol;ınık intiknl ettiği 
boy/;ırda, bey :ıilcsinin y:ım smı bir 
torun grubunun nıcvcudiycti görü
lüyOJ: Bunlar kon:ır-göçer leşekkül
Jerin id:ıreciled ilc beraber bir :ıris
!Okmsi leşkil cdiyor/;ırdi "61 Fat ma 
Yeşilöz ve Elife Kart'ın birlikte 
hazırladıkları bir lisans tezinde, 
Cihanbeyli'ye bağlı Gölyazı kasaba
sında asilzade olarak tanınan 

Torunoğu//;ırı adında bir aşiretin 
olduğu belirtilmektedir. Bazı aşiret 
adlarından açılmışken ilginlizi çeken 
Espkeş:w yöresinden de söz etmek 

SS Celile Cc li!, li Di'rok:ı Kurık;n Kox,<w, Azadi. 25/31.11.1995. 
59 !\-klınıct Eröz, At:lliirk, Afillı)'clçilik, Dogu An:ıdo/u, Türk Dünyası Araştırm:ıl:ır Vakfı. İstanbul. s.\43. 
60 Ona Anadolu'ya yerleşen Torunlar konusunda bkz. W. D. Hiittcroth. L:wdlidıc Sicd/ungen im 
südlic/ıcn fnncr.w:llolico, Göttingcr Gcografisdıc Abhand!ungcıı. Hcft: 46. \968, s.58. Cihanbey li 
yön:sindı:: Torunlar olarak adlandırılan bazı yerleşim birimleri bulunmaktadır. (Sırrı Üşcr - M. ~vksud 
Koman. Kony:ı İli Köy ı·c }l.•r Adl:ın Ozcrindr.• Bir D~·ncmc. Konya Halkevi Tarih, ~-tüzc Komitesi 
Yayınları: Seri !, sayı: 3. 1945.) Fatma Yc~iliiz & Elifc Karı, Gii~v.·ı:a'rwı Monopr:ı!lsı: Konya. 1993. 
(S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji ll), s.43. 
61 Cengiz Orhonlu, s.!5. 
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gerekir. Hütteroth' a göre Cihanbeyli 

ilçesinin güneyinde Kırkışla ve 

Dondurma köyleri arasında yer alan 

bu yerin adı Kürtçeele E>pkeş11n veya 

HespkeŞill/ olarak bilinmektedir. Bu 

sözcük esp (at) ve keş,w (çekmek) 

sözcüklerinden oluşmaktadır: "XIX 
yüz yildil önce EsNceşmı adiyliı amlim 
kiıs:ıba, d,1lıa sonr11 Akşelıü Kazii
SI 'mı b1ığlanarak i nevi adıyl11 bir 
ıwlıiye durumuna getidldi. 30 M11yıs 
1926'd:ı da Ciluwbeyli adıyl.1 ilçe 
merkezi oldu. Bu adw yörede y.1şay,1n 
Gmbekli Aşiret i 'nden kiıyiwklandığı 
SIJJJiinwkuıdir62 Kürtçe bir sözcük 

olan Espkeş;uı sözcüğü ayrıca Orta 

Anadolu Kürtleri arasında bir aşiretin 

adı olarak biliniyor. Karaınan ve 

yöresinde At çeken adlı bir topluluğun 

yaşadığı öne sürülür. At kültürünün 

Kürtler arasında çok eski olmasının 

böyle bir adın ortaya çıkmasında 

etkili olduğu söylenebilir. Bazı 

kaynaklar XVIII. yüzyılda Muş 

yöresinden gelen Kürtlerin Kon

ya' nın Kulu ilçesine yerleştiklerini ve 

Kürdistan'dan gelen Daykanlı aşire

tine bağlı bazı göçmenlerin de XVII. 

yüzyılın başlarında Konya' nın Yu n ak 

ilçesine göç ettiklerini belirtirler. 63 

Kürdistan'dan Orta Anadolu'ya göç 

eden Kürtler aşiret ilişkilerini burada 

da sürdürınüşlerdir. Bu aşiretlerin 

yaşadıkları yerleşim alanlarına day

anarak ve bazı karşılaştırmalar sonu

cunda bu Kürtlerin nereden geldikleri 

konusunda belli ipuçlarına sahip 

olabiliriz. Örneğin Konya yöresindeki 

köyler üzerine 1945 yılında kaleme 

alınan bir kaynakta bu Kürt aşiret

lerinin sadece Cihanbeyli yöresinde 

olanları şöyle sıralanmıştır: 

! -H,1fek:inh Aşircti ( Cihanbey li kazasının Xclıka Doldurnıe ve Yapalı köylerinde) 

1-Ciidk§ni!AşıTeti(Cihanbcyli kazasının Haremi Cütkanlı ve Yapalı Cütkanlı köylerinde) 

1-ömer:ın!J Aşiret i (Kulu kazasının Ömcranlı. Çöpler, Beşkardeş köylerinde) 

1 ~Seik<111h Aşireti(Kulu kazasının Cclcp, Kürt Oğlu, Cihanl.ıcyli kazasının Bulduk köylerinde 

\~Kütük Uş:ığı Aşıi-eti (Cihanbeyli kazasının Küllikuşağı köyünde) 

ı-N;ısırAşiTcti ( Cihanbey li kazasının Yeniceaba nailiyesinde ve Kuşca köyünde) 

i ~Mcylwn!J Aşketi (Kulu kazasının Yazı Çayın köyünde) 

1 ~ Cilımıbey/i Aşıi-eti ( Cihanbey li kazasının Sütüklü nahiyesindc, Bcşışıklı, Sarıkaya, 
1 Boyalı, Zaferi ye, Hatırlı, İçkışla, Hacımusalar, Kclhasan, 

j Hacıömer Uşağı, S inanlı köylerinde) 
i -Ekecık Aşil-eti (Haymana kazasının Çimcn, Kandil, Cihanbey li kazasının 

1 Büyükbeşkavak, Küçükbeşkavak köylerinde).<» 

'--------------------· 

62 Yurt Ansiklopcdisi, s.5147. Orta Anadolu'da Atçckcn adlı bir topluluğun yaşadığını belirten 

kaynaklar da vardır. (Bkz. Cengi7, Orhonlu, s.22). 
63 Yurt Ansiklopedisi, s.S 149. 
64 S. Sırrı Üşer- :vt. Mcsud Koman, Kony:ı ili Kiiy \'C }'(y Adl:m Ü;:crindc Bir f),•ncmc, Konya Halkevi 

Tarih. l\Hizc Komitesi Yayınları: Seri 1. sayı: 3, 1945. Orta Anadolu'daki K iirt aşiretlerinin dağılımı 

konusunda ayrıca bkz. 
-Cevdet Türkay, B:ışh:ık,'ınlık Arşiı' Bdgch•rılıc Göre Osm.'lnlı imp:ır:ıror/uğo 'nd:ı Oym.1k. 

Aşiret VL' CL•nw:u/cr, Tercüman Yayınları, İsıanbul, 1979. 
~Cengiz Orhon!u. Osm:wlı imp.·ır:uorluğu'l/(1.7 AşiretiNin isk,'llll, isıanbul, !987. 

~Yusuf Hal;ıçoğlu, 17. Yüzylld:ı Osm:mlı imp:ır:Jtor/uğu 'nd:ı isk:ın Sı)':ıscti ve Aşiretlerin 

Yerleştirilmesi. Türk Tarih Kunırnu, Ankara. 1988. 
-Ahıneı Refik. Amıdolu'd:ı Türk Aşiret/eri, Enderun Kitapcvi. isıanbul, 1989. 

-İsmail Kayah:ılı & Ce mendcr Arslanoğlu, Beş Nchir Boyunun Tiirklii!Jii ll, Ankara, 1991. 
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Kürtlerin uzun yollar katiederek 
Kürdistan'dan çok uzak olan Orta 
Anadolu'ya yerleşmesinin bazı 

nedenleri olmalıdır. Bu nedenlerin 
başında hiç kuşkusuz sürgün 
olayları, Kürdistan'da süren savaşlar, 
aşiret çatışmaları, yoksulluk, kıtlık, 
işsizlik, evlilik-akrabalık ilişkileri ve 
kişisel tercihler gibi birçok neden 
gelmektedir. Örneğin Birinci Dünya 
Savaşı (1914-1918) yıllarında yüz
binlerce Kürt, Kürdistan'dan Ana
dolu'nun Batı yörelerine sürgün 
edilınişlerdir. Huzursuzluk ve gergin
liklerin olduğu yöreleri Orta Anado
lu'ya en çok göç veren yörelerin ba
şında gelmiştir. Özellikle Rus sal
dırılarının yoğun olduğu Ağrı, Kars, 
Erzurum ve Muş gibi yörelerden göç
leri n fazla olduğunu tahmin ede
biliriz. Bu yıllarda çok geniş kapsamlı 
sürgün olayları yaşanmıştır. Bu sür-

ERZURUM VAN 

1.250 2500 
79.173 5490 

9.009 o 
o 7824 

1.000 o 
ı 1.607 o 
5.000 48ı ı 

1.235 ı500 

3.ıoo o 
36.672 o 

Bu sürgün Kürtlerden bir kesimi 
büyük bir olasılıkla gittikleri mekan
Iara yerleşmiş, bir daha Kürdis
tan'daki eski yerlerine geri dön
memişlerdir. Kürtler, özellikle yörede 
baş gösteren savaşlar nedeniyle 

günler sonucunda sadece yirmi bi nin 
üzerinde Kürt, Konya yöresine 
gelmiştir. Yollarda ve gittikleri 
yörelerde büyük zorluklar çeken bu 
Kürtlere yardım elini uzatmak için 
İstanbul'da yaşayan Kürt milliyet
çileri ve yurtseverlerinin harekete 
geçtiğini görüyoruz. Bu yıllarda 

örneğin Yan'dan 7.824, Bitlis yöre
sinden 15.000 kişi olmak üzere top
lam 22.834 kişi Konya yöresine ve 
yüzbinin üzerinde kişi Ankara ve 
diğer yörelere sürgüne gönderilmiştir. 
Orta Anadal u' ya göç veren yöreler 
konusundaki ilk sistemli bilgileri 
oluşturması açısından, bu bilgilerin 
önemi büyüktür." Bu yıllarda 

Erzurum, Yan ve Bitlis yöresinden 
gelen Kürtlerin bir kesimi; İzmit, 
Samsun, Balıkesir gibi daha değişik 
yörelere iskan edilmişlerdir: 

BİTLİS Sürgün Yeri 

3.532 Adana 
25.232 Ankara 

o Kastamonu 
ı5.000 Konya 

o İzmit 
o Kayseri 

5.000 Maraş 

1.500 Niğde 

o Balıkesir 

o Samsun 

büyük güçlükler yaşamışlardır. Bir 
ateş çemberi içinde kalan Kürtler 
sonunda savaşan güçlerden birisinin 
yanında yer alarak, diğer tarafa karşı 
savaşmak zorunda kalmışlardır. 

Bazen de savaş yüzünden yerlerini ter-

65 1918·1919 yılları arasında istanbul'da yayımlanan lin dergisinde özellilde Orta Anadolu'ya 
sllrgiin edilen birkaç yazı ve şiir yayımlanmışıır: Abdurrahim Rahmi, Kiird Muh:ıcirlı:ri .!lle H:!lde:~ 
Jin: 8, Kürd Miilwcirlerindı.•n .Ne K:ılnuş, Jfn: ll. Bir lı4ckwp, Jin: 15. Mcmduh Sclimbcgi, /iew;ır
!md:u, Jin: 19 (Jin, Arap harnerinden Latin lıarncrinc çeviren: M. Emin Bozarslan, Uppsal:ı, 1985). 
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kederek, göreli olarak daha sakin 
yörelere, Batıya doğru kaçmışlar ve 
büyük bir kesimi seçimlerini Orta 
Anadolu' da yapmışlardır. 

Cumhuriyet döneminde başgöste
ren Kürt isyanları sonucunda birçok 
kürt sürgün edilmişlerdir. 1925 
yılında meydana gelen Şeyh Said 
İsyanı sırasında geniş kapsamlı 
sürgün olayları yaşanmış, bir milyon 
civarında insan Batıya sürgün 
edilmiştir ve bunlardan bir kesimi ta 
Trakya'da bulunan Tekirdağ'a kadar 
sürülmüşlerdir."" Şeyh Said İsya
nı'ndan sonra sürgün edilen Kürt
lerden bazıları Konya yöresindeki 
Omcranlı köyüne sürgün olarak 
gelmişlerdir. 67 Böylece 20. yüzyıl 
başlarında Orta Anadolu'ya yönelik 
sürgün ve Kürt göçleri devam 
etmiştir. Diğer yandan Kürtlerin 
Batıya doğru göç etmesinin önemli 
nedenlerinden birisi de; Doğudan 
gelen Rus saldırılarının bu yıllarda 
anmış olmasıdır. Yüzbinlerce Kürt 
insanı Anadolu'nun İç ve Batı kısım
ları na doğru göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bunlardan bir kesimi Konya 
yöresine yerleşir. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında Orta Anadolu'ya 
yapılan bu Kürt göçleri konusunda bu 
yıllarda İstanbul'da çıkan Kürt gazete 
ve dergileri sayesinde net bilgilere 
sahip oluyoruz. Bu Kürtlerin nereden, 
ne zaman geldikleri, ne kadar olduk
ları ve hangi yöreye yerleştiklcri 
konusunda sınırlı da olsa bilgi sahibi 
olmaktayız. Ama bazı karşılaştırmalar 
yaptığımızda öyle anlaşılıyor ki Orta 
Anadolu'ya yönelik Kürt göçleri her 
zaman olmuştur. 

Sadece Doğu'dan değil, Güney
deki bazı yörelerden Orta Anadolu'ya 
yönelik göçler de olmuştur. Bu yer
leşim birimlerinden birisi Dondur
ma'dır. Yeni adıyla Gölyazı olarak 
bilinen bu köyün tarihçesi konusunda 
Fatma Yeşilöz ve Eli fe Kart şu bilgileri 
aktarırlar: "GölyaZI Köyü 'n ün 
geçmişi çok eskilere d,1ymmwkt,1du; 
bunu da köy merkezinde bu/un;ın 
y1ğnw lıöyiiklerden ,?n/iyoruz. 
GölyaZI lıalki bumy;ı AdJy<mwn ve 
Urfa 'd.1n, özellikle AdJy<wwn 'd;m 
gelmiştir. Gelip yerleşme/erindeki 
b:ış!JctJ etken, sosy,1/ hayat ve ekono
mik refiilılJJ olmiimilsJdu: 19. yüzplm 
b;ışf,1nndii biiyük bir kunıkliğuı 
b:ı~·;·gösternıesi, Çukurov;ı 'y:ı göç 
etmelerine sebep olmuş/Ur. 10 yil 
k:ıd;ır Çukurov,1 'dil k!ildJkt;ın sonnı 
geri Dondunıw 'y;ı dönnıüşlerdir. 

Kas;ıb;ın1n o z:ını:uıki isnıi Dondur
m<ı. Bu bölgede dalı:ı önce Rumlar 
yaş:ıd1ğ1 için Dondurnw isnıini de 
onhır vernn~-.·or': 6s Araştırmacı Hütte
roth'un 1858 yılında kurulduğunu 
söylediği bu köyün tarihi geçmişi 
konusunda Fatma Yeşilöz ve Eli!'e 
Kart 1855-56 tarihlerini vermekte
dirlcr. Genellikle eskilerde geçimlerini 
tuz ticaretinden sağlayan bu köyde 
kadınların dokudukları halılar, yöre
den geçen gezginlerin dikkatlerini 
çekmiştir. 

ORTA ANADOLU KÜRT 
COGRAFYASINDA BAZI 
TARiHSEL GEZiNTiLER 

Kürtlerin Orta Anadolu 'da özellik
le, Konya, Ankara ve Kırşehir yörele
rinde yoğun olarak yaşadıkları konu
suna daha önce değinmiştik. 

(ı(ı Şeyh Said'in bazı yakınları Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kirazlı köyüne sliriilıııii~krdir (Uğur l'.-1umcu, 

Kürr-ls!:mı Av:Jk/.wm;J.\'1, Tekin Yavıncvi. 1 9!) ı, s.203). 
(ı~ Jan Hjarn(\ Jndvndrcrc lr:ı 7)'rki,·t i :)wckholm og Kobcnh.'wn, Sydjysk Universitetsforlag. Esbjerg. s.29. 
68 Fauııa Ycşikız & Elifl~ Karı, Gd[\'im'mn Mmwpr.·lfi.'>'f: Konya, 1993. (S.Ü. Fen-Edebiyat F;ık. 

Sosyoloji 11). 
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Kürtlerin çok eski yıllarda Orta 
Anadolu'nun başka değişik yörele
rinde yaşadıklarını en azından bu 
yıllarda düzenlenen haritalarda Kürd 
sözcüğüyle başlayan bazı yerleşim 

birimlerinin varlığından anlıyoruz. 
Yöreyi dolaşan bazı gezginlerin 
düzenledikleri haritalarda işaretlenen 
bu yörelerin adları Cumhuriyet'in 
kuruluşuyla birlikte daha sonraları 
değiştirilmiştir. Bu eski haritalarda 
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı 

Zincirlikuyu köyünün adı, örneğin 
Kürdoğlii", Ankara'ya bağlı Akşehir 
yöresindeki başka bir köyün adı 

Kürdköyü olarak geçmektedir. 
Dahiliye Vekaleti' nin 1933 yılında 

yayımladığı Köyfef'İmjz adlı kitapta 
Kürt sözcüğünün içinde geçtiği 

yüzlerce köy adı bulunmaktadır. Bu 
köylerin büyük bir kesimi Kürdis
tan'ın dışında Anadolu'nun diğer 
bölgelerinde, çoğunlukla Batı'da 
bulunmaktadırlar, bu nedenle Kürt 
köyleri olduğu vurgusuna gereksinim 
duyulmuştur. Dört grup halinde 
sınıflandırdığımız bu köy adiarına 
dayanarak eskiden Orta Anadolu'nun 
değişik yörelerinde Kürtlerin nasıl bir 
dağılım sergilediklerini rahatça 
görebiliriz. Bu adiara dayanarak 
buralarda Kürtlerin yaşadığını veya 
buralara ilk kez gelenlerin Kürtler 
olduğunu kestirebiliriz: 

I Kürt sözcüğünün tekil biçimin
den oluşan köy adları 

ll Kürt sözcüğüyle birlikte bir isim 
tamlaması oluşturan adlar 

III Kürt sözcüğünün çoğul biçi
mini alan köyler 

IV Kürt sözcüğü vasıtasıyla türe
tilen başka köy adları. 

Bu köy adları diğer yandan, Kürt
lerin Anadolu'ya nasıl göç ettikleri 
veya dağıtıldıkJaı·ı konusunda dolayi ı 
olarak bize önemli ipuçları sunmakta
dırlar. Aşağıda bu köylerden bir kesi
mi sıralanmakta ve parantez içinde bu 
köylerden bazılarının hangi kazalara 
bağlı olduğu gösterilmiştir, karşıların

da parantez olmayan köyler o ilin 
merkezine bağlıdırlar: 

I 

Kürt: Kastanıonu (Daday) 
Kürt: Kastanıonu (İncbolu) 
Kürt: Kütahya (Uşak) 
Kürt: Afyon (Dinar) 
Kürt: Ankara (Kızılcılıanıam) 
Kürt: Bursa (Orhancli) 
Kürt: Konya (Akşehir) 
Kürt: Kütahya 
Kürt: Denizli (Acıpayam) 
Kürt: Çankırı 

II 

Kürt Aptal ar: Malatya (Akçadağ) 
Kürt Bahçe: Gaziantep (Islahi ye) 
Kürt Bakın: Yozgat (Sorgun) 
Kürt Dere: Konya (Karaman) 
Kürt Deresi: Aydın (Çine) 
Kürt Kazancı: Kocaeli (Adapazarı) 
Kürt Kılavuz: Sivas (Zara) 
Kürt Köy: Kocaeli (Karamürscl) 
Kürt Köyü: Yozgat (Sorgun) 
Kürt Mahmutlar: Seyhan (Bahçe) 
Kürt Musa: İçel (Tarsus) 
Kürt Osman: Gaziantep 
Kürt Öniirü: Tokat (Zile) 
Kürt Pınarı: Tokat 
Kürt Şeyh: Sivas (Zara) 
Kürt Taciri: Ankara (Polatlı) 

69 Kürd sözcüğüyle başlayan köy isimleri için bkz. Köylcrimiz, 1933. Konya yöresinde bulunan 
Zincirlikuyu köyü eski Jıaritalan.la Kürdköyii olarak gösterilmiştir. Alman araştırmacı Wolf-Dieter 
Hütteroth'a göre bu köye Kiirdhı:.•!f/i adı da verilmiştir. (W. D. Hllttcroth, L:mdlichc Sicdlunpı:.•n im 
südlic/ıca frwcr:w:llolicn i den /ctzcn ı'icrlıundı..•rt hhrcn. s.57). 
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III 

Kürtler: Amasya (Merlifon) 
Kürtler: Afyon 
Kürtler: Amasya 
Kürtler: Manisa (Gördes) 
Kürtler: Eskişehir (Sivrihisar) 
Kürtler: İçel (Silifke) 
Kürtler: Tokat 
Kürtler: Samsun (Bafra) 
Kürtler: Çorum (Mecidözü) 
Kürtler: Maraş (Andırın) 
Kürtler: Amasya 

IV 

Kürtler Tckkesi: Tokat (Erbaa) 
Kürtlü: Samsun (Havza) 
Kürtlü: Yozgat (Akdağmadeni)70 

Ciddi taramalar sonucunda Kür
distan dışında yaşamış olan Kürtlerin 
bu yerleşim birimlerini saptamak da 
olanaklıdır. Yazılı ve sözlü çalışmalar 
sonucunda yapılacak böyle bir 
çalışmanın ilginç sonuçlar sergiE
yeceği kesindir. Bilim adamları ve 
araştırmacılar daha ziyade yöre 
insanların sözlü anlatımiarına daya
narak, Orta Anadolu'daki Kürt köy
lerinin ne zaman kuruldukları konu
sunda çalışınalanııda bazı kesin 
tarihler sunınaktadırlar. Bu köyleri n 
büyük bir kesiminin I 9. yüzyılda 
kuruldukları görülmektedir. Kaynak
larda geçen bu tarihler, Kürtlerin Orta 
Anadolu'ya 19. yüzyılda ayak bastık
larını gösteremez, belki de yenjden
yerleşün olgusunun birer işareti olarak 
kabul edebiliriz. Göçer ve yarı-göçer 
Kürt aşiretlerinin sürekli yörede iç 
göçler sonucunda hareket halinde 
oldukları tezine dayanarak Kürtlerin 
daha önceleri yöreyi tanıdıklarını ve 
belli dönemlerde buralara gelerek 
geçimlerini sağladıklarını söyleye-

70 Dahiliye Vckalcti, Ki~vlcrimiz. istanbul. 1933. 
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biliriz. Zamanla yeni yerleşim birim
lerini keşfederek, kendilerine en 
uygun olan bazı yerlerei kendilerine 
köy haline getirmişlerdir. Sadece Kon
ya ve yöresinde bulunan bazı Kürt 
köyleri ve daha sonraları kasaba hali
ne getirilen bazı yerleşim birimlerinin 
kuruluş tarihleri bazı araştırmacılar 
tarafından şöyle gösterilmiştir: 

Zincirlikuyu: 1800 (Lundbcrg & Svanbcrg) 

Dipderc: /830(Lundberg & Svanberg) 
Kuşça: 1837 (Hütıeroth) 
Canı ma: /843 (Lundbcrg & Svanberg) 
BurunsuzşereOi: 1844 (Hütıcroth) 
Tavşançalı: /845(Lundberg & Svanberg) 
Karagedik: /846147 (Hütıeroth) 
Bulduk: 1853155 (Hütıeroth) 
Dondurma: 1858 (Hütıeroth) 
Tavlıören: /S70(Luodberg & Svanberg) 
Karacadağ: 1870(Lundberg & Svanberg) 
Kırkpınar: /8S5(Lundberg & Svanberg) 
Tuzkaya: /890(Lundbcrg & Svanbcrg) 
Kadıoğlu: /89/ (Ruben) 
Çöp ler: 1900 (Lundbcrg & Svanbcrg) 
Burunagıl: /9/9(Lundbcrg & Svanberg) 
Acıkuyu: /920(Lundbcrg & Svanbcrg) 
Hisar: /923(Lundberg & Svanbcrg) 

Yukarıdaki yerleşim birimlerinin 
çoğunluğu görüldüğü gibi 19. yüz
yılda kurulmuşlardır. Her köyün tarihi 
bir serüveni bulunmaktadır. 

Eğer Orta Anadolu'dıı tarihi bir 
gezintiye çıkacak olursak, günümüz
de olmasa dahi, en azından tarihsel 
olarak Kürtlerin Orta Anadolu'da çok 
geniş bir alana yayıldıkları görülüyor. 
Kürtlerin nereden ve ne zaman Orta 
Anadolu'ya geldikleri sorusunun 
yanıtı, yukarıda değindiğimiz gibi 
Kürdolojinin cevaplandırması ger
eken önemli soruların başında 

gelmektedir. Yukarıda Orta Anadolu 
yöresinde bulunan Konya, Ankara ve 
Kırşehir gibi bazı merkezlerdeki 
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Kürtler konusuna kısaca da olsa 
değinmiştik. Aşağıda ise; alfabetik 
sıraya göre dizilen diğer önemli yerle
şim merkezlerindeki Kürtler hakkın
da bazı ek bilgiler sunulmaktadır. 
Amacımız bu sıralama vasıtasıyla 
Batıya yönelik Kürt göçünün sadece 
sözsel kaba bir haritasını çizmektir. 
Bu nedenle Kürt göçünün bu merkez
Iere yönelik ayrıntılarına inilmemiştir. 

ADANA: Adana Kürtlerinin tarihi 
şimdiye kadar bildiğim kadarıyla 
incelenmiş değildir. Bu önemli kentte 
hatırı sayılır bir Kürt kolonisi bulun
maktadır. Daha 18. yüzyıl başlarında 
Adana'da Kürtlerin var olduğunu 
görüyoruz: "H,1cilar Kürtlerinden 
Müdderis Kürd Üveys, Rakk:ı 'ya, 
aşiretinin bulunduğu Intılıaile nakle 
nıenıur ol!nuş idi Adana valisinin 
arzı ile 1709 'da Adamı 'da ik:ımetine 
müsaade edildi"7

' Yaklaşık olarak 
aynı dönemde 1711 yılında Prut yö
resinde meydana gelen Osmanlı-Rus 
Savaşı'nda Osmanlıların saflarında 

yer almak üzere Adana Beylerbeyi 
Kürt Bayramoğlu Mehmed Paşa ko
mutasında askeri birliklerin İstanbul 
üzerinden savaş bölgesine hareket 
ettiğini ve savaşta üstün başarılar 
gösterdiğine tanık olmaktayız." Irak 
Kürtlerinden olan Babanzade Musta
fa Zihni Paşa 1909 yılında Adana'da 
valilik yapmıştır73 Fransız araştır
macısı V. Cuinet'e göre 19. yüzyılda 
Adana'da yaşayan Kürtler ve 
Türkmenlerin sayısı 39.000 civa-

rı n dadır. 74 1955 yılı nüfus sayımı 
sonuçlarına göre Adana'da Kürtçe 
konuşan vatandaşların sayısı 6.250 
dır. Adana 'da yaşayan başlıca Kürt 
aşiretleri şunlardır: B:ıdıllı Aşiret i, 
Bahıb,1nhır Aşireti. Boz:w Al111mıs!ısı 
Aşireti, Cumlu Aşire!İ, Deliktw Aşireti, 
Düşerli Aşireti, Lekv:wik Aşire/İ, 
Rudik Aşireti ... 15 Adana'nın Kozan 
ilçesinde zorla iskiin edilen Kürtlerin 
çilesi, bu arada Dadaloğlu'nun 

öfkesinin kabarınasına yol açmıştır: 

"Yozgat l<ır;ıfmd:ın da çıkl1 bir P:ışa 
Avşıır'ımw Kürdü yrıkd1 :ueşe 
Ç;ıd1rcı cmc..:_!!in gitmesin boşa 
Ben· gel Jı:ısmm gör Medt P:tş:ı ':7

(' 

Araştırınacı V. Langlois kaleme 
aldığı bir incelemede 1852 yılında 
Osmaniye yöresinde Lek Kürtlerinin 
150 çadırasahip olduğunu belirtir.77 

AMASYA: Cengiz Orhonlu bir 
araştırınasında "Ekrad-ı Le k k:ızası 'h 
dan söz etmektedir: "18. asır b,1şhınn
da Bozok, Amasya ve Çorum 
s,1nc:ıkMnnda s:ıkin ve müs111kil bir 
k;ıza o/;ın Ekaıd-I Lek k;ızü.'->I ... ".n 
Rışvan aşiretinin Amasya, Sivas ve 
Konya yöresindeki köylere yerleşti
rilmesi sıkı denetim altına alınır ve 
olanaklar elverdiği sürece bu aşiretin 
dağınık bir şekilde yerleştirilmesine 
büyük bir önem verilir. 79 

ÇORUM: Daha önceleri Kasta
monu sınırları içinde yer alan, 

71 Cengiz Orhon\u, s.39. 
72 Akdcs Nimet Kural, Prut Sdcri ı·e B:mg Türk Tarih Kurumu Basımcvi, cild: 1, 1951, s.263. 
73 İbrahim Alaettin Güvsa, 7iirk Mc:şlwrbrı Ansiklopcdisi, s.57. 
74 Yurt Ansiklopcdisi, cild 1, sAl. 
75 A.g.c., s.l40. 
76 M;hmct Eröz. At:iliirk. Milll)·ctçilik, Doğu An:ıdolu, Türk Dünyası Araştırınalar Vakfı. lst:ınbul, s.86. 
77 \Valf ram Ebcrhard, Nonwds .md f:·1rmcr.~ in Soutlıc:ıstcm Turkey. Problems ol Seulemcnt.~·. 

Oricns VI, 1953, s.45. 
78 Cengiz Or/ıonlu, Osm:wll imp:ır:uor/uğ'nd:ı Aşiretlerin isk;iru, s.20. 
79 A.g.c .. s.l 15. 
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1900' lerde Çanını' a dahil edilen 
iskiJip'te birçok Kürdün yaşadığını 
öne süren Kürt tarihçilerinden 
Mehnıed Emin Zeki Bey, Şeyhülislanı 
Ebussuud Efendi'nin babası Muham
med Muhiddin ei-İskilibi 'nin b ural ı 
olmasını bir kanıt olarak gösterir. 
Mehnıed Emin Zeki Bey, Irak Kürdis
tanı'nda bulunan İmadiye yöresin
deki Kürtlerin eski yıllarda buraya 
göç ederek, İskilib'i bir Kürt merkezi 
haline getirdiklerini sözlerine ekler."' 
Çorum'da yaşayan Türkmen ve Kürt
lerin toplamı 1831 yılında yapılan bir 
nüfus sayınıında 6.581 kişi olarak tes
pit edilmiştir." Eskilerde Çorum'da 
Kürtler arasında çıkan anlaşmazlık
ları çözmek için, burada Eknıd!Jk 
KtıdJ!Jği (Kürdler Kadı lı ğı) adı altında 
ilginç idari bir birimin kurulduğu 
kaynaklarda bilgi olarak yer almakta
dır." Çorum'un Bayat ilçesine bağlı 
Kuruçay köyü, bir Kürt köyü olarak 
bilinmektedir. 

KASTAMONU: İç Anadolu'dan 
göç eden bazı Kürtler zamanla Anado
lu'nun Kuzeydeki en uç noktaların
dan birisi olan Kastamonu' nun bazı 
köylerine yerleşnıişlerdir. Mustafa 
Eknıekçi bir yazısında Kastanıonu 
yöresindeki Kürtler konusunda ilginç 
bazı açıklamalarda bulunur. Kasta
monu'nun Araç ilçesinde bulunan 
Çay Mahallesi'nin Eriklidere Sokağı 
denilen yörede yaşayan bazı Kürt
lerin varlığıııdan bizi ilk kez haberdar 
eden Mustafa Ekmekçi'nin yazısı, 
önemli bir kaynak niteliğini taşıyor. 
Çok kötü koşullarda yaşayan bu 
çaresiz Kürtlerin nereden buraya 

geldiği, yörede etnik bir bilmece ola
rak kabul edilir. Kendi anlatımiarına 
göre bu Kürtler Haymana yöresinden 
buraya göç etmişlerdir. Sayıları bin 
kadar civarında olan bu insanlar hala 
dillerini unutmuş değillerdir: " ... An
kür:ı 'ytı dönineden buray1 gönncfiy
dim. Kürt kökenliydile1: Diy:ırb,?
ku·'d;ıkiler gibi konuşuyorlcınnış; 
;ınctık nereden, ne z,?nıan geldiklerİ 
bilinmiyormuş. Dersim b:ışkaldinsi 
sonucu mu geldiler, bilen yokmuş. 
Onl:ını sorarsaniz "Haym;ınH 'dan 
geldik" diyorl:mmş. Saplan bin k:ı
dtır var nu ş". s3 Kastamonu 'nun Araç 

ilçesinin Çay Mahallesi'nde yaşayan 
bu Kürtlerin bugün var olup-olma
dıklarını bilemiyoruz. Umarım 

meraklı bir Birnebu n okuyucusu ara
mızdan çıkar da bir gün Kastamo
nu'ya gider, bu Kürtler hakkıııda gör
sel malzemelerle birlikte bizi ayrıntılı 
olarak bilgilendirmiş olur. Kastamo
nu'dan söz açılmışken, bu yöreye tek 
tek sürgün edilen bazı Kürt yursever
Jeri ve milliyetçilerininin öyküsüne 
değinmektc yarar var. Çocuklarından 
bazıları Kürdistan Tea li Cemiyeti' nin 
üyeleri olan Mustafa Zihni Paşa, ı 9. 
yüzyılda bir kitap yazdığı için Kasta
monu'ya sürgüne gönderilir. Liccli 

Ahmed Ram iz 191 1 yılında, Ekrem 
Ce mil Paşa, Müküslü Hamza ı 925 
yılında ve Said Nıırsi 1936 yılında 
Kastamonu' ya sürgü ne gönderilirler. 

Bunlardan Said Nursi tam yedi yıl 
burada gözetim altında tutulur. 

SİNOP: Kastamonu gibi Türki
ye'nin Kuzeyindeki en uç noktaların
dan bir diğeri olan Sinop bilindiği gibi 

80 Mchmcd Emin Zeki Bey. Kürd n.· kiirdJ~,·t:uı Ünlüleri. Apcc Yayınları, Stockholm, \998. s.345. 

SI Yurt Ansiklopcdisi. s.2037. 
82 Erüz, s.\90. (:ı.-teıımct Eröz ayrıca şu k:ıynağın adını vermektedir: H. Turhan Dağlıoğlu, Çorum'd:ı 
Açirct lı4csdch·ri, Çorumltı 19/1940). 
gj Mustafa Ekmckçi. Ar:ıç Ilçesinde, Cumhuriyet 21! O. \989. 
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hapishane ve zindanlarıyla meşhur
dur. Sinop'a sürgün edilen Kürtlerin 
zamanla Boyabat ve Durağan yöre
sinde bazı Kürt köyleri oluşturdukları 
görülüyor. Kaynaklar bu Kürtlerden 
bazılarının Haymana yöresinden 
buraya geldiğini belinirler." Ayrıca 
çağımızın başında 1914 yılındaMele 
Selim öncülüğünde meydana gelen 
Bitlis Ayaklanması' ndan sonra 150 
civarında Kürt değişik merkeziere 
sürgün edilmiş ve bunlardan bazıları 
Sinop ve Ankara yöresine gönderil
m işlerdir." Reşad Ekrem Koçu, 
İ51;ınbul Tulumbacıları adlı çalışma
sında adları bir ölüm olayına karışan 
üç Kürt hamalın öyküsüne değinir. 
Bu Kürtler önce idam cezasına 

çarpllrılır, daha sonra 25 yıllık pranga 
bendliği cezalarını çekmek ıçın 

Sinop'a gönderilrnişlerdir."' 

YOZGAT: Kürtler çok eskilerden 
beri Yozgat' ta yaşamaktadırlar. 

Çağırnızın başında bazı Kürtlerin 
hükümet güçlerine karşı ayaklandığı 
görülmüştür. Hükümet güçlerine 
karşı buradaki 300 civarında Kürdün, 
İsınail Pasa öncülüğünde ayaklan-, ~ 

dığına tanık olan İsveçli bir gazeteci, 
bir savaş muhabiri olarak çatışmaları 
yerinde izlemiştir. Kaynaklarda ken
disinden pek ele alınınayan bu Kürt 
ayaklanması, Orta Anadolu'da baş 
gösteren nadir ayaklanmalardan birisi 
olma özelliği nedeniyle önem taşı
maktadır. Ayaklanma Kürtlerin yenil
gisiyle son bulur." Bu yıllarda Kürl 
Göçmenleıine Mn!ısus olarak çıkar
tılan bir talimatnamenin 12. maddesi 
Ankara ve Yozgat yöresine sürgün 

1912 yılında Konya 'da dünyaya gelen 
Bcdirh::ınilcrdcn tarih~;i Cemal Kutay 
(Nokta, sayı: 37. 1992) 

edilen Kürtlere ilişkindir: " ... 12. Yoz
g;J/ ve Anknm ya K ün reisleriyle, mal
M ve nüfuz salıibi kişiler ilkin diğer 
kişilerle birlik/e sevkolwuıc,?k ve 
orada bunhır diğer kişileıle ilişkide 
bulunnwy;ıcak şekilde ayrıhıcak ve 
lıükünıet gözeuini ai!Jndtı bulunduru
l,?cakllı''." 

ORTA ANADOLU KÜRTLERiNiN 
KÜRT MiLLiYETÇiLiGiYLE 
TANlŞMASI (1918-1920) 

İstanbul kent olarak çağımızın ba
şında gelişen modern Kürt milliyetçi
liğinin önemli bir merkezi idi. Burada 
kurtılan Kürt dernekleri ve buraya 
eğitim amacıyla gelen Kürt aydınlan 
özellikle çıkardıkları gazete ve dergi
ler vasıtasıyla İstanbul ve Kürdis
tan'daki Kürt kitlesine ulusal bilinç 
kazandırıyorlardı. Bu yıllarda sayıları 
otuz bine ulaşan Kürtler arasında Orta 

84 Tolga Ersoy, Sinop'un !-/:un-Sinop Jbpish:wc.~~inin T:m"Jıi ı··c Edcbi)':lff:tki Yen: 
Sorun Yavınları. İstanbul. 1997, s.87. 

85 Bir T:trihi OJ:ty, Hn, no !7, 19\8-\9\9. 

~6 Rcşad Ekrem Koçu. iswnbu/ 7/ı/umb.-JcJ/:m. Ana Yayıncvi. 198 1. s.247. 
87 Alcxis Kuvlcnsıicrna, .·1"ı·~·lllvr /ı/;wd :ımbcr oc/ı wrk:ır. Stockholm, 1912. s.7'J-H2. 
88 i'-.·1alnıisanıj, Fiizyllmımn Bi;ş/.mııd:J Kürt Milliyetçifiği ı·c Abdu/!:ıb Cevdet, Stockholm, 1986, s.67-68. 
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Anadolu'dan gelen Kürtler pek azdı. 
Özellikle ticaret amacıyla İstanbul'a 
gelen Orta Anadolu Kürtleri buradaki 
hareketlerden sınırlı da olsa etkilen
mişlerdir. Diğer yandan değişik ne
denlerle Orta Anadolu'nun bazı mer
kezlerine görevli giden Kürt aydınları, 
beraberlerinde bu yörelere ulusal 
bilinç taşıınışlardır. Bu karşılıklı lişki
lerin zamanla İstanbul Kürtleri ve Or
ta Anadolu Kürtleri arasında siyasi 
bazı ilişkilere zemin hazırladığını 
söyleyebiliriz. 

Orta Anadolu Kürtlerinin, çağıını
zııı başında İstanbul'da gelişen mo
dern Kürt ınilliyetçiliğiyle olan ilişkisi 
konusunda çok az araştırma yapıl
mıştır. 1918 yılında İstanbul'da kur
ulan Kürdistan Teali Ceıniyeti'nin 
kurucu üyeleri arasında Ankara'nın 
Bala kazasının eşrafından Hacı Os
ınan Bey ve faal üyeleri arasında 
Kırşehir' in Mecidiye kazasından Os
ınan Şefki Efendi'nin adına rastla
ınaktayız." Diğer yandan Kürt milli
yetçiliğinin gelişınesine büyük katkı
larda bulunan Bedirhanilerden Emin 
Ali Bedirhan, 1906'larda Ankara ve 
Konya yöresinde adiiye müffetişliği 
yapmıştır. Daha sonra RJdvün P:ıştJ 
0!.1yı 'na adı karıştınldığı için Ispar
ta'ya sürülür. Süreya, Celadet ve 
Kamuran Bedirhan'ın babası olan bu 
Kürt şahsiyeti, bilindiği gibi 1918 
yılında Kürdistan Teali Ceıniyeti'nin 
ikinci başkanlığına getirilmiştir. Emin 
Ali Bedirhan'ın kardeşi Hüseyin Ke
nan Paşa, Balkan Savaşları sırasında 
Kırşehir ınutasarrıflığına atanır. 

Bedirhanilerden olan bir başka Bedir
hani, Konya'da avukatlık yapmış olan 
Tahir Muhlis'dir. 1912 yılında Kon-

ya'da dünyaya gelen ve Türkiye'nin 
tanınmış tarihçilerinden birisi olan 
Cemal Kutay, Bedirhanilerden Tahir 
Muhlis' in oğludur.90 İstanbul 'da kur
ulan Kürdistan Teali Ceıniyeti'nin 
değişik yörelere ve bu arada Konya 
yöresine sürgün edilen göçmen 
Kürtler konusuna büyük bir önem 
verdiği noktasına daha önceleri 
değinmiştik. Dolayısıyla Kürdistan 
Teali Cemiyeti'nin Orta Anadolu 
Kürtleriyle yukarıda belirtilenlerden 
daha geniş ilişkiler ağı geliştirdiğini 
tahmin edebiliriz. Ateşli bir Kürt 
ınilliyetçisi olan Nuri Dersiıni, bir ara 
Konya'ya uğradığında buraya sürgün 
edilen bazı Kürt şahsiyetleriyle görü
şür: "Konya 'y;ı yetiştiğinıizde, bura
da sürgün bulunan Dersİnı ÇHn;;ın
cak beylerinden Yunınıi ve k;ırde.şi 
Ptı~'•:ı, İzol tışireti reislen'nden Har
putlu H:ıci K:ıy:ı ile teımısa girdim. 
B:ığd:ıd otelinde kendilerini vali 
Cemlll ile görüştürdüm l'C nıenıleket

lerine dönmeleri için Ankar:ı 'da 
teşebbü::>te bulun;ıcllğJnH dtu'r tekrar 

v:ıd aldım"." 1919 yılında Milli Mü
cadele döneminde Konya'nın Bozkır 
ilçesinde baş gösteren muhalif bir 
ayaklanmaya öncülük edenler ara
sında, örneğin Kürtoğlu Musa'nın 

adına rastlamaktayız." 

Bu yıllarda İstanbul'da etkin olan 
Kürt medyası bu göçmenlerin acıklı 
durumuna dikkatleri çekebilmek için 
değişik yazılar yayımlar. 1918-1919 
yıllarında İstanbul'da çıkan Jin 
dergisinin ]!.sayısında Abdurrahiın 
Rahmi'nin yazdığı Bir Öksüzün 
iniltisi adlı şiirin bir mısrası Kürtlerin 
bu çilesini sarsıcı bir biçimde şöyle 
dile getirir: " ... Göçmenim ben işte 

~9 Oğuz Ayıcpc, Yeni Belgeler IŞ1ğmd:ı Kürdist:111 Te:ıli Cemiyefl: Tarih ve Toplum 175/1998. 
90 Hem lilrk Ji,·m Kürt 0/m:ık, Nokıa 32/1992. 
91 Nuri Dcrsiıııi. Kiirdi,·t:ın T;ırilıinde Dersim. Ha!cp. 1952, s.l95. 
92 Yurt Ansik!opcdisi, s.5240. 
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dü~'>liinı kt1p1hira''. Yine lin dergisinin 
I I. sayısında Anadolu'nun değişik 
yörelerine sürgün edilen Kürtlerin sa
yısı verilmektedir. Derginin I 5.sayı
sında Adana'dan gönderilen bir oku
yucu mektubuna yer verilmiştir. 

Durumlarının çok kötü olduğunu 
belirten bu okuycucu, diğer yandan 
Konya yöresinde sürgün edilen bir 
tanıdıdığından aldığı mekıuba day
anarak, oradaki Kürtlerin durumuna 
dikkat çekmek istemiştir. Derginin I 9. 
sayısında Memdulı Selimbegi imza
sıyla yayımalan Hew:ırİ-inıdtJd baş
lıklı yazıda Orta Anadolu'nun değişik 
yörelerine sürgün edilen Kürtlerin 
acıklı feryadiarına yer verilmiştir. 
İstanbul'a sürüler halinde hayvan 
götüren Kürt tüccarları, zamanla 
buradaki Kürt milliyckcileriyle 
ilişkiye geçtiğini ve onlardan 
etkilendiğini söyleyebiliriz. 

iSTANBUL'UN ET GEREKSiNiMi 
VE KÜRTLER 

Eski İstanbul Kürtleri üzerine 
çalıştığım sırada ilgimi çeken en 
önemli konulardan birisi, Orta Ana
dolu'dan İstanbul'a koyun sürüleri 
getiren Kürtler konusuydu. Ticaret 
amacıyla İstanbul'a gelen bu Kürtlerin 
yol boyunca, bir dizi zorluk ve tehlike 
ilc boğuşmak zorunda kaldıkları 
görülmüştür. Bu konuda kaynaklarda 
değişik bilgiler yer almaktadır. 

Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında 
kaldırılmasından sonra kabul edilen 
ilırisab Niz,mwamesPnin 5 I. mad
desinde bu konuda önemli bir nok
taya işaret edilmektedir: " ... 51-
Mevsİlnlerİnde zain;ın z:un;ın lswn
bul'il kilsilblik hayvan sürüleri geli-

ren Cilı:wbeyli ve Alişanli aşiret i 
KilrdJerinden gayri beklir upğ1 Kürd 
tliifesi biç bir sebeb/e istmıbul'a 
gı"renıez ". ~3 Sözü edilen bu aşiretler 
özellikle Orta Anadolu'da yaşamak
tadırlar. Bu tür bilgiler, yöre halkının 
ekonomik yaşamı konusunda bize 
önemli ipuçları sunmaktadır. İhtisab 
Ni zamnamesi' nin bu maddesindeki 
açıklamalar birkaç açıdan büyük bir 
önem arz etmektedirler. Birincisi, 
İstanbul'a yönelik Kürt göçünün bir 
cephesi böylece aydınlanmış olmakta 
ve bu göçün ne kadar gerilere gittiği, 
hangi Kürt aşiretinden insanların ne 
amaçla İstanbul'u ziyaret ettikleri 
konusunda bilgi sahibi olmaktayız. 
Nizamnanıenin 47. maddesinde göre 
Kürdistan'dan gelen bekiirların İstan
bul'a girişi sıkı denetim altına alınır: 
"Amavud ve Kürdün :ıy:1k uıkummn 
immbul'da yerleşip çoğalm:JSI hiç bir 
vakİf c:ıİz deği/dİr. H;ılen 1nevcud 
o/,1nl:~ra ilişilmiyecek, yeniden 
gelenler önlcnecektİr': Kürdistan 'dan 
İstanbul' a koyun getirmek çok uzun 
zaman alıyordu, Konya ve yöresin
den İstanbul' a 40 günde getirilen 
koyunlar, örneğin Van'dan İstanbul'a 
gelinceye kadar 17- I 8 ay sürüyor
duY" Böylece hem Konya ve çevre
sinden, hem de Kürdistan'ın değişik 
yörelerinden İstanbul' a ticari amaçla 
her yıl I ,5 milyonu civarında küçük 
baş hayvan satılıyordu. Araştırmacı 
Yücel Özkaya'ya göre 18. yüzyılda 
Konya ve Karaman gibi yöreler dışın
da, Diyarbakır, Maraş ve Erzurum 
gibi yörelerden birçok küçük baş hay
van satış amacıyla İstanbul'a gönderi
liyordu.'" 

9J Rcş:ıd Ekrem Koçu. Bck:ir, Bck:lr Uş:ı!fi, Bc/.::ir Uş:ığı Niz:uw. istanbul Aıısiklopcdisi, s.2389. 
?~ Bazi! Nikiıin, Kürtler. ÖzgUrlük Yolu Yayınları, s.! !3 
9.'1 Yticcl Özk:ıya. XV/11-Yüzyıld:ı O.mwn/1 Kuruml:m ı·c Osm:w!J Top/ımı }~ış:wtiSI, 

KUltür \'C Turziın Bakanlığı Yayınları. Ankara, !985. s.34!. 
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Daha I 7. yüzyılda Kürtlerin İstan
bul' a koyun götürdüklerine dair 

değişik kaynaklarda bazı ipuçlarına 
rastlamaktayız. Eremya Çelebi 
Kömüreliyan' ın is·tmıbul T:uihi-XVl!. 
Asirda İsuwbul adlı kitabının bir 
yerinde ilginç bir not bulunmaktadır. 
Araştırmacı İstanbul'da gördüklerini 
teker teker anlattığı bir sırada: 

"Rumeli'den ve Kürd bölgelen'nden 
gelirilen koyunlar ile mezb;ılwl:mm 
aöremedik" demektedir."' Böyle bir 
Uadeyi kullanan araştırmacı her ne 
kadar aktüel zamanda İstanbul'a 
getirilen koyunları görmemişse de, bu 
ifadelerden en azından Kürtlerin bu
raya başka zamanlarda koyun getir
di<>indcn haberdar olduğunu çıkart-

~ ~ 

maktay ız. 
Konya ve çevresindeki Kürtlerin 

İstanbul'un et gereksinimi karşılamak 
için buraya sürüler halinde hayvan 
nötürdi.iklerini dile getiren sözlü anla-
~ ~ 

tımlar da bulunmaktadır. Bu anlatını
lardan bir tanesine göre, yörede Hcci
yc Mala Mihe Reşe diye bilinen bir 
kişi, hayvan sürüleriyle birlikte Istan
bul'a varmadan önce Düzcc yöre
sinde vurularak öldürülnıüştür. Yolu 
muhtemelen cşkiyalar tarafından 

kesilen Heciye Mala Mihe Reşc ilc 
birlikte çobaııı da öldürülür. Başka bir 
sözlü aniatınıda Musa EIC'nin I 936-
1937'de İstanbul'a sürüler götürdüğü 
bir sırada, Afyon yöresinde öldüğü ve 
oraya gömüldüğü anlatır.'n Böylece 
Konya ve yöresinden İstanbul'a 
yapılan et ticareti konusundaki yazılı 
ve sözlü anlatımların birbirini 

do"ruladıkları ve destekledikleri 
" görül nıektedi r. 

1927 NÜFUS SAYlMlNA GÖRE 
"MERKEZi ANADOLU" DA 

KÜRTÇE KONUŞAN 
NÜFUSUN DAGILIMI 

28 Ekim I 927 tarihinde, Türkiye 
çapında yapılan Genel Nüfus 
Sayımı'nın (Umumi Nüfus Tahriri) 
sonuçları pek güvenilir olmasa da, 
tarihi bir önemi bulunmaktadır. Bu 
nüfus sayımı sonuçlarına göre, o 
yıllarda Merkezi An:ıdolu olarak 
tanıınianan Orta Anadolu yöresinde 
binlerce Kürdün yaşadığı görülmek
tedir. Nüfusun erkek ve kadın olarak 
gösterilmesi, yüzde olarak ve daha 
sonra toplam rakamların verilmesi, 
bazı yorum ve sonuçlara ulaşabilmek 
için araştırmacılara önemli bir 
malzeme sunmaktadır. Bu nüfus 
sayımı, Kürtler açısından son derece 
kritik bir dönemde yapılmışur. Şeyh 
Said Ayaklanması'nın hemen arka
sında ve yeni tulllşınaya başlayan 
Ağrı Ayaklanması' nın hazırlık saf
hasında yapılan bu nüfus sayımında, 
devlet memurlarından oluşan sayım 
()örev li leri ülkenin değisİk yörelerin
de yaşaya~ Kürtlere a~ı~dillerinin ne 
olduğu sorusunu yöncltmişlerdir. 
Dcvl~t tarafından görevlendirilen 
memurların pro-rcsmi tutumları ve 
Kürtlerin bu dönemde devletle barı
şık olmaması sonucunda temkinli 
hareket etmeleri nedeniyle böyle 
nazik bir soruya tam ve doğru bir 
yanıtın vcrilcmcdiğini söyleyebiliriz. 
Nüfus sayımı sırasında kendilerinin 
bir bakıma "sorguya çekildiğini" his
seden Kürtler, tarihlerinde ilk kez 
böyle kapsamlı bir uygulama ile kar
sılasmıslardır. Bu dunıın onları Kürt-
' > > 

96 Ercnıv:ı Çelebi Köınürcüyan. isr;mlml Tarihi- XVI/. Asm/:1 isranfml. 
cev. l~lrarid D. Andreasy:ın. istanbul Üni\'crsitcsi 

97 Konva\l;ııı ist:ınbul"a gütiirülcn bu koyıııı sürülerinin serüvenleri konusunda bana. 
:-,özlii olarak bazı anlatınılarda bulunan Scfoyi! Asl: ve Yusuf Ycşilüz·e tc~ckklır eden m. 
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lükleri konusunda yeniden düşün
ıneye sevk etmiş olmalıdır. 

Bu bakımdanTürkiye'nin yeni 
tarihinde yapılan bu nüfusu sayıını
nın demografik açıdan olmasa da, 
tarihi açıdan belli bir önemi bulun
maktadır. 28 Ekim 1927 tarihinde 
yapılan bu nüfus sayımına göre Orta 
Anadolu'da anadili Kürtçe olan erkek 
ve kadın vatandaşların toplaını 

değişik iliere göre şöyledir: 

Erkek Kadın Toplam 
Ankara: 3.808 4.333 8.141 
Afyonkarahi sar, 88 51 139 
Aksaray: 3.808 4.333 8.141 
Amasya: 1.592 1.664 3.256 
Çankırı: 81 ı 81 
Çorum: 5.624 6.687 12.311 
Eskişehir: 291 383 674 
Kayseri: 2.396 2.384 4.780 
Kırşehir: 3.705 4.455 8.160 
Konya: 10.722 10.674 21.396 
Niğde: 120 lll 231 
Sivas: 20.548 21.723 42.271 
Tokat: 3.024 3.056 6.080 
Yozgat: 2.624 2.396 5.020 

1927 yılında yapılan nüfus sayı
nıında 120.681 Kürtçe bilen vatan
daşın Merkezi Anadolu'da yaşadığı 
ortaya çıkmıştır. Bu sayınıda sadece 
illerde Kürtçe konuşan vatandaşların 
sayısı değil, aynı biçimde bu iliere 
bağlı ilçelerdeki Kürtçe konuşan 
vatandaşların sayısı da saptanmıştır. 
Bu ayrıntılardan yola çıkarak, Kürt
lerin değişik küçük yerleşim birinı
lerindeki konumu hakkında dalaylı 
olarak kaba bilgilere sahip olmak
tayız-" Kürtlerin toplam sayısının 
verildiği yukarıdaki dört ilin ilçele
rinde Kürtçe konuşan erkek ve kadın 

vatandaşların sayısı 1927 yılı nda 
yapılan nüfus sayımında şöyledir: 

Erkek Kadın 

KONYA (Merkez+ Köyler): 2098 1822 
Akşchir: 71 40 
Beyşehir: 9 9 
Cihanbeyli: 8058 8500 
Çumra: 69 40 
Ereğli: 59 41 
Ilgın: ll 17 
Karaman: 91 6 
Saideli: 209 122 
Seydişehir: ı ·) 

Sultani ye: 47 21 

ANKARA (mcrkcz+köylcr): 409 77 
Bala: 2251 2662 
Haymana: 7112 7693 
Kalccik: 306 307 
Keskin: 16 32 
Polatlı: 203 357 

KIRŞEHİR (mcrkeztköyler): 835 191 
Avanos: 40 ·) 

Mecidiyc: 2827 3544 
Mucur: 3 ? 

ÇORUM (mcrkcz+köylcr): 1140 1379 
Hüscynabat: 260 315 
İskilip: 851 ı oso 
Meciıözli: 3054 3675 
Osınancık: 19 19 
Sungurlu: 300 219 

Bu cetvelde görüldüğü gibi, 1927 
yılında yapılan genel nüfus sayı
ınında Çorum'un merkezinde ve 
değişik ilçelerinde büyük bir Kürt 
kitlesi yaşamaktadır. 

Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Servet Mut
lu' nun Tü I* iye 'deki Etnik Kürtler
Demogmtlk Bir inceleme adlı çalış
ınasında Orta Anadolu Kürtlerinin 
yoğun olarak bulunukları İç Anadolu 

9S Başvı:ka!et İstatistik Umum l\Iüdürlüi!ü, Umumi Nüliıs T:ılırin: Ankara. 1929. 
Edı:biyaı F:ıkii!tı:si Yayınları no: 50(;, istanbul, 1952, s.60. 
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Bölgesi'ndeki on merkezde 1990 sa
yımına göre ne kadar Kördün yaşadı
ğu şöyle gösterilmiştir: 

Ankara 243.600 
Çankın 3.500 
Çorum 23.700 
Eskişehir ı9.900 

Kayseri 43.300 
Konya ıo4.000 

Kırşehir ı7.000 

Nevşehir 6.ıoo 

Niğde ı4.500 

Yozgat ı3.ıoo 

Ankara, Çankırı, Çorum, Eski
şehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, 
Niğde, Sivas, Yozgat illerinden oluşan 
İç Anadolu'daki Kürt nüfusunun top
lamı aynı incelemede 579.380 kişi 
olarak gösterilmiştir."' Yukarıda de
ğindiğimiz gibi Orta Anadolu Kürt
lerinin yaşadığı merkezleri İç Ana
dolu Bölgesi'nde bulunan illerle 
sınırlandıramayız. İç Anadolu Bölgesi 
ile sınırları olan Karadeniz ve Akdeniz 
Bölgeleri'nde bulunan bazı merkez
lerdeki Kürt nüfusu yukarıda sözünü 
ettiğimiz Servet Mutlu'nun inceleme
sinde şöyle gösterilmiştir: 

Adana: 
Amasya: 
Burdur: 
Kahramanmaraş: 

Kastamonu: 
Sinop: 
Tokat: 

ı 94.300 
2.700 

soo 
ı 32.000 

1.100 
2.ıoo 

ı2.200 

Kürt kaynakları Orta Anadolu'da
ki Kürt nüfusuna ilişkin olarak deği
şik rakamlar sunınaktadırlar. Nuh 
Ateş, Orta Anadolu Kürtleri üzerine 

hazırladığı çalışınasında sadeec 
Konya, Ankara ve Kırşehir yöresin
deki toplam Kürt nüfusunun 300.000 
civarında olduğunu yazmaktadı r. 100 

Yazar, son yığınsal göçler sonucunda 
bu üç kentteki Kürt nüfusunun daha 
da arttığı görüşündedir. Orta Anado
lu'daki tüm merkezlerde yaşayan 
Kürtlerin sayısının iki milyonu 
bulabileceğini yazmaktadır. 101 

ÇAGDAŞ TÜRK EDEBiYATlNDA 
ORTA ANADOLU KÜRT 

MOTiFLERi 

Edebiyat ve tarihin birer disiplin 
olarak sınırlarının yakınlaştığı ve 
çakıştığı alanlar benim için ilgi çekici 
bir konu olmuştur. Başka bir anlatım la 
edebiyatı hep tarihsel bir plana 
çekmek istemişimdir. Böylece edebi
tarihsel diyebileceğimiz bir yaklaşım 
benim için hep önem kazanmıştır. 
Orta Anadolu Kürtleri konusu daha 
Ç1ğdaş Türk Edebiy<J!Jnda Kürtler 
adlı çalışınamı hazırlarken dikkatle
rimi çekınişti. Kemal Tahir'in roman
larındaki Kürtlere ilişkin bazı değin
ıneleri beni çok etkileınişti. Özellikle 
Birinci Dünya Savaşı (19114-1918) 
yüzünden oraya-buraya çil yavrusu 
gibi dağılan Kürtlere yaptırdığı 

göndermeler çok sarsıçıydı. Ta 
Burdur'a kadar gelmişlerdi: "Bozgu
nun ikinci .':;Hğn;ıği Burdur'd:ı d:Jiw 
umulnıaz bir şekilde çöktü. Yanlan 
eeplıelerden birisinin arkasHıdaki 
luılk - Kürtler- evlerini, b:ırklanm, 
topraklanm yüzüstü bırak:ırak 

sırtlamw s:ırdık!an pis yorganları ve 
yorg;ınhırd;ın d;ılıa pis çoeukhınyhı 
bir gün çıktıgeldiler''. 10 :! Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında savaş 

99 Servet Mutlu, Ellmic Kurds in Turkey: A Dcmographic Sllld)~ International Journal of Midd!e East 
Studies, vo\.28, Novcınbcr 1996. no:4. 

100 Nuh Ateş, iç An:ıdo/u Kiirtleri, Köln, 1992, s.47. 
ıoı A.g.c .. s.47. 
I02 Kemal Tahir, Bir A1ülkı)1<'l K:ı/csi,Tckin Yayıncvi, İstanbul. \982, s.\65. 
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nedeniyle Kürtlerin Burdur yöresine 
kadar göç ettikleri görlilmüştür. Aç 
olan Kürtlerin durumunu bilen 
askerler, ekmek karşılığında genç 
kadın ve kızların namusuna göz 
dikmişlerdir. Büyük bir yoksulluk 
çeken bu Kürtlerin başına gelenler 
yetmiyormuş gibi, askerler bu kez 
onların ırzına geçmişlerdir: ''Bozgun
dan evvel, dedi, Burdur'a Kün 
nıulıcıcirleri geln1İşti. Bizinı :ıskcr de 
on/:ınn ITZJ/1/1 geçti'. ı o:; Bu durumun 
korkunçluğu konusunda Kemal 
Tahir'in bir romanında daha ayrıntılı 
bilgiler sunulur. Kemal Tahir en so
nunda şu saptamada bulunur: "Harp 
k1şhın, denıek ki ins:ml:ınn yü/niZ vü
cut lan nı değil, rulıl:ınn1 diJ don
duruyordu ". 10

'
1 Yazarın Yediçmar 

Y:ıyl:ıs1, Köyün K:ımburu ve Büyük 
M;ıl gibi romanlarında bu kez Çorum 
yöresindeki bazı Kürt tiplerine 
rastlıyoruz. Bir Mülkiyel Kılesi adlı 
romanda Orta Anadolu yöresinden 
Ankaralı başka bir Kördün portresi 
çizilir: "H;ıynıan:ı Kiln/erinden K ;ıra 
Memo çoband1. İyi kaval çaliyordu. 
M:wgasmn yeni gelenler bile, birk:ıç 
s:ınlle: "çi ye lo" diyerek onwıl!ı 
eğlenmeye aiJşJyorl!ırdJ. Bembey:ız 

di~s}cnfli gösrercrek bir gülnJCsi, böyle 
K ür/çe: "Ne var, ne yok" diyenlere 
"Tişlek /une", yani birşey yok! diye 
cevHp vennesi vardi ki insanın sev
afden J'üret''iini titrelirdr'. 105 Kemal D D 

Tahir'in Orta Anadolu Kürtleriyle bu 
ıanışması, bir ara Çorum'da hapisha
nede tutuklu bulunduğu yıllara 

rastlar. Bekir Eliçin'in kaleme aldığı 
Onlm· Savaşırken romanının önemli 
kahramanı muhtar Alaettin Efendi'nin 
gözü Kürt K1zı 'ndadır. Nevşehir'in 

103 A.~.C., s.297. 
10-+ A.~.c .. s.l66. 
J05 A.!!.c .. sAO·L 

Ma!batckc kurd ji gundC O mera, 1965 

Avanos ilçesine bağlı bir köyün zen
ginlerinden Hacı Kemal Ağa'nın dul 
eşi güzelliğiyle yörede ün yapmıştır: 
" ... H:ıcı Kenwf onu görenekiİ bir 
Kürt ailesinden alnuş, btJŞ tacı etnn·şti 
Güzeldi, becerikliydi, en üS/ün 
yemekleri y:ıp:ırd1. Düzen ve /emizlik 
biikmmıdiln üsltine yok/u. Kendi yok
/uğundtı bile konuk tığırhım:ısinı bi
len "Osmanh" bir k:ıdmd1 ". 106 Olay
ların Orta Anadolu'da geçtiği bu 
romanında ayrıca Kürt Resul ve Kürt 
Hanıo nibi baska Kürt tipleri de "' ' 
bulunmaktadır. Orta Anadolu Kürt-
lerinin sevecenliği, daha 1930'larda 
Konya Te m aş !Isı' na da yansır: "K ür! 
Aliler denilenneşveperesllik ailesine 
mensup :ısii ismi Ali ohw liikill Ulvi 
nıalıhısile wnınan, okunws1 y:ızm:ıs1 
olm:ıdığ1 lwlde yar,?dılişc:ı çok zeki ve 
rulıu çok uy,1n1k olduğu için okur 
y:ız:ıri.?r k:ıdilr sözü salıbeli dinlenen, 
kulakltın kuhığa geliniş ve amme Jı:ıl
ini alnuş lıikayleri çok güzel söyleyen" 

106 Bekir E!için. On!:ır S:tıw,wk,•n. Okar Yayınları. isıanbul. 1978. s.215·22S. 
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k1ymettar b1r ş;ılısiyellen b.?!ısediyor
/;ır".101 Orta Anadolu Kürtlerinin 
etnografyası ve folkloru bazı araştır
macıların dikkatini çekmiştir. 1873 
yılında yayımlanan Osmanlı kostüm
leri konusundaki bir albümde yer alan 
fotoğraflar arasında, örneğin Yozgat, 
Kastamonu ve Sivas yöresinde yaşa
yan bazı Kürtlerin giysileri de tanıtıl
mıştır. 108 

Dikkatlerimizi Orta Anadolu Kürt
lerine çeken yazarlardan birisi de, 
geçen yıl vefat eden Cumhuriyet ga
zetesinin lanınmış yazarlarından 

Mehmed Kemal'dir. 1920 yılında 
Ankara'nın bir Kürt köyünde doğan 
yazar, bu konuda şunları söyler: 
" .. .İns:uı ne z:nıı.'ln doğduğunu, ne 
zanıan doğ:ıc:ığın1 bilenıez. Ben, 
Ankanı 'dtın HHynuıncı 'ya giderken 
iki dere ;ım.mıd.? ka/mı bir Kürl köyü 
vardır, Dereköy. onıd;ı doğnıuşunı. 
Babanı Kuvayi Milliye döneminde 
Ankam 'ya .A1uswf:ı Kenwl Paşa 'd.1n 
ymw Çikiiği için köllllendiğinden bu 
Dereköy 'e gelip SiğuınJJştır''. 109 

Mehmed Kemal, Tütün adlı şiirinde 
bu kez Dereköy köylülerinin çektik
leri bazı kimlik sorunlarını dile getirir: 

Dereköy Bölükb.?ŞJ Bekir 
isk:wdan k;ı/ma 

CIJıanbeyli aşliel ar11ğ1 

Ne Türkfen sHy:ırl:ır, ne Kümen 
Türkmen de değildir. 

Seçim sonmsi amyam, sor:ım yok 
Jand:ırnwd;w başk.ı.ı.;ı göreni yok. ı 1 O 

Mehmed Kemal daha sonraları 
Kürtler konusunu işleyen bir roman 
kaleme aldı. Sürgün AIHyi adlı bu ro
manda Neco adlı bir çilekeşin başın
dan geçenler anlatılır. Bu romanın bir 
kesitinde Kürtlerin kimlik sonıniarı 
tekrar gündeme gelir: " ... Ben neden 
Türkçe konuşmmn 1.1/İlnlerde? Konuş
nuını. bildiğİnı halde konuşnuun. Ben, 
kendimi Türk saynuyarum ki ... Ben 
s:ıysam bile siz, beni Türk saymazsnuz 
kı: eşit/iğİ!n yok ki sizin gibi'. 1 1 1 

SONUÇ 

Bazı tarihsel, coğrafık, emografık, 
dilsel ve edebi bilgi ve verilere dayana
rak yüzyıllar önce Orta Anadolu'da 
birçok Kürt yerleşim biriminin 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu Kürt 
kolonileri konusunda bazı bilgileıin yer 
aldığı bu inceleme, Orta Anadolu 
Kürtleri konusuna sınırlı olarak 
dcğinmektedir. Özellikle Konya, Anka
ra ve Adana gibi büyük kentlerdeki 
Kürtlerin tarihi geçmişinin karanlıkta 
kalan daha birçok yönü bulunmaktadır. 

Yüzyıllar boyunca buralarda ya
şamış etnik azınlıkların konumuna 
değinmeden bu kentlerin gerçek bir 
portresinin çizilemiyeceği kesindir. 
Bu bakımdan Orta Anadolu ve Batı
daki kentlerde yaşayan Kürtlerin 
buralara ne zaman, nereden geldikleri, 
sayıları, ne amaçla geldikleri ve 
sonunda ne oldukları gibi bir dizi 
sorunun yanıtlanması gerekir. 

107 Sadettin Nüzhet-~1chmct Ferit, Korıy.·ı Vi!:ıycri /J;ı/kiy;u \'C H:ırsiy:ıt1, s.73,95. 97. 
Aktaran: Selim Nüzhct. lilrk Tcm:ış:ısJ, Istanhul, 1930, s.36. 

lOS Hamdy Bey, !\·1aric dı: Lauııay, Les Coswmcs Popu/;ırics de liı Turquic en IS73, 
Coııst:ııııinoplc, 1873. 

109 Mehmet Kr:m:ıl- Y:ışiım Öyküsü, Türkiyı: Yazıları -l/1977. 
110 !vtelımcd Kemal, Söz Gibi. istanbul. 1997. 
lll Mchıncd Kemal, Siirgiirı A/:J_VI, Abccc Yayınları, s.267. 
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GAWESTiLERDE RADYO GÜNLERi 

O günü nedense herkes hali\ 
hatırlıyor. Hani, gezginci adamın o 
günkü dönüş günü. Komşu ,tirk" 
köylerine ait bir kamyonla gelmiş, 
uzun bir aradan sonra. Gelişini en çok 
da gençler haurlıyor. Çünkü geldiği 
kamyon bir ,Leyland" imiş, hani şu 
hasta bir deve gibi öksürenlerden. 
Araba tıklım-lıklım insan ve yük dolu, 
hemen hemen herkesin elinde şehir 
ekmeği var. Gezginci adam sanki bir 
süvarİ gibi oturmuş, öyle bir gururla 
bakıyor. Birde bir zafer gülüşü var 
yüzünde. Kucağında kocaman bir 
,Grundig" radyo, öylece okşuyor. 
Yalandan da bir yağınur yağıyor. 

Radyosunu bir bayrak gibi alıali
nin önünde taşıyor. Evin önü ana
baba günü, davul-zurııa çalıyor. Kur
ban ını kesilmiş ne? Radyonun alnı 
niye öyle kanlı'' Buradaki tören, o 
düği.inle karıştırılıyor. Oralarda, o 
kadar uzun bir sinsin direği, daha hiç 
görülınernişti. ,Luxus'' fenerin altında 
yükselen sesler, lıfıla kulaklarda ... O 
sesler bir lıaykırış mıydı'' ... Yoksa 
yalvarış mı? ... Ne sesi? Sinsincinin 
sesi ... "Bazda 1" diyor, sanki öfkeli 
öfkeli. Sol eli belinde, sağ ayağı biraz 
ileride ve lıafifce kırılmış, sağ elinde 
bir kayış, kamçı yada ucu topuzlu 
kalın bir ip .. İşte, onu sallıyor bir 
eksrimci gibi sinsinci. Önce havada 
küçük küçük daireler çiziyor, sonra 

yavaşca yere vuruyor. Bunu bir daha 
bir daha tckrarlıyor. Ye, ayak bile ği ne 
,şirı·ak!'' vuruşu kann kesiyor. Yok 
öyle kaçmak, yok öyle elindekini dü
şürmek. Sadece, ayağını şöyle hafifce 
bir kaldırabilirsin, yok öyle ovuştur
mak. Sinsin direğinin etrafında dönii
yar sinsinci, dönü~ü nıüzikle daha da 
hızlanıyor. Ne müziği?... Yoksa sadc
ce zurna ını çalıyor? ... Yada bir bil
lur. .. Velhasıl sinsinci dönüyor vuru
yor, dönüyor vuruyor. ,Bazda'" 
... Kendisi de zıplıyor, bir flanıenko 
danscısı gibi. Ayak bileğinin tam orta
sına. ,Haydi oradan!" ... Yüzler ger
gin, ler içinde, dişler sıkı lı. Hiç bir ses 
çıkmıyor ağızdan. ,ZıpJaı" ... Sinsin
ciler cl değiştiriyor. Kelebekler dans 
ediyorlar fenerin yüzünde. ,Bazda'" ... 

Gezginci adamın odasında, her 
akşam köyün erkeklerine radyo 
dinJetisi var. Gören de, oda konseri 
var sanır, öyle bir sessiz. Çaylar denı
leniyor ardı ardına. Yalnız ihtiyarlar 
mı kahve içiyor? Bildiğiniz gibi tek 
bir kanal dinleniyor: Erivan. Bazılan 
,bizim ora Kürtleri" diyor. ,.Bizim 
taraf Kürtleri" diyen de var. Yada 
.. Şark Kürtleri". Nedense, Erivan 
radyosu diyen hiç yok. ,Nerden bil
sinler ki'' ... " Tamanı da, bu sihirli 
kutu nasıl geldi buralara? Kısa dalga, 
bilmem kaçıncı MHz ve şu vakille, 
bunu kim bildi'' Radyonun düğnıesi, 
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her akşam saat 20.00'de. bütün 
Gawestilerde aynı anda sağa doğru 
çevrildi, buna kim ne diyebilir peki"' 

Gawestinin keyfi yerinde. Vergi 
verip, devletin radyosunu almış. 

Türküler aynı türküler, ,meseller'· 
bildik, yüzler bir-bir tanıdık. Yine de, 
radyom bir daha, bir daha çal s ın. Var
sın Altan Öğretmen diline yasak 
koysun. Çal radyo m çal ı Dosta düş
mana çal. Öç alırcasımı çal. 

Radyo açık pencerenin yanında, 
sesine en son verilmiş. Şimdi o 
herkese ulaşıyor. Kuşlar uçmuyor, 
Kurtlar ininden çıkmıyor, koyun 
ınelemiyor, çoban kavalını çalmıyor. 
Ve, uzaktan bir ses geliyor. Bir 
haykırış, bir ya! varış sesi"' Dengbejin 
sesi ... Bir kurşun gibi radyolu evin 
duvarlarına çarpıyor, herkesi sarsıyor. 
Radyonun scsi daha daha açılıyor, 

buna kahkahalar karışıyor. Dengbej 
ağlıyor, radyo gülüyor. .. 

O gün evimize ateş düştü, -mala 
mc şevili lo, diye anlatır yaşlılar. 
Hangi gün? Dengbcjin bir daha 
gclmediği, ama scsinin derinden 
geldiği gün ... Ne olduysa oldu, o gün
den sonra her pencerenin yanında bir 
radyo oldu, sesler yine sonuna kadar 
açıldı. Kimselerin anlamadığı dilden 
sesler. Ama, bu kez sanki bir ateş oldu 
sesler. Yukarıdan, aşağıdan, her 
yandan savaşa başladı sesler. Radyo 
Erivan'ı çapraz bir ateşe aldı sesler. 
Altan Öğretmen'in dili oldu sesler. 

Kim buyurduysa buyurdu: Her 
boydan radyo, harman yerinde 
kocaman bir daire oldu. Başlarına 
birer kutu geçirildi, sesleri sonuna 
kadar açıldı. Haydi yarışa' Kim mi 
kazandı" Ah' Bir hatırlayabilsem ... 

Elisabethenstr. 41, 4051 Basel· Schweiz 
Tel: 061-272 40 15 • Natel: 076-385 79 56 

Ji bo kişandina resim u video; 
li Dawet, Hene, Nişan u Sunetan de, hun 
dikarin ji teleiona jorin re teleion bikin. 

0ij!Jiül) J\~arı,; .:!l'fuw"' Ji.inrıeb o& her• ti.in0/ 

.x.erı/Jı!en/ıiz:de, oideo- Offfltq!PY çelu/ni için/ 

c!lnlwndafu; te{g'OrıdaJı~!Jfu<dtm/ irlf!jebilirwt/ıiw. 
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Hevpcayyin 
Ali Çiflçi 

Mamoste 

AmedTigris 

"Kurden Anadole zeren 
veşartl ne Q nebune baqir*!" 

Bi rez Amed Tigrfs, tu dikari xıve ji bo 
xwendevanen BfnzebiinC b idi nasfn? 

-Ez ji Diyarbckirc, ji qcza Lice mc 
ii li gor qcyda nifiisc di sala 1946 an 
de halime eline. Min dibistana sereta 
(ilkokulc) li Licc xwcnd ii dibistana 
mamostctiye ji di sala 1969 an de, li 
Erxeniye tcmam kir. Min heta sala 
1977 an li qeza xwc mamostcti kir. Ji 
sala 1980 i şun ve derkctim. Ewropa G 
li Swccle bi cih bfını. Min di sala 1984 
an de, dest bi mamostetiya kureli kir u 
ni ha jl ev kare min C mamostetiya kur
di bcrdewam e. Ji deri kare mamoste
tiye, heta ni ha di amadekiri na pirtôk G 
ınaterya!Cn dersen kureli (i berlı

evkirina berlıcıııcn folklorik de xebat 
kiriye. Ji w an çend elerketine G çene! ji, 
li bcr çapc ne. Min ji bo MED TV ji 
çend programCn zarakan pCşkCş kir ı1 

hi n ji di vi wari de ez amacieya çend en 
din ji dikim. Ez bi kare wergere re ji 
ınijül im. Di vi warl de, ji wcşanxana 
APEC re ji carnan alikariye dikim. 

Amı.:J Tigris 

Mamoste, li Sıvi!di! penverdeya zimani! 
zikmakf ( anadilde eğitim) demeke diri!j 
e ku lıeye, li Sıvi!di! kengi! penverdeya 
zimani! zikmakf destpi!kir? 

-W ek tc zanin di salen 1960 i de, ji 
gelek welatCn clhC cihC karkcr Cı 

xebatkar lıatin Swede. Zaroken wan di 
dibistanen swcdi de bun problem G 
wan nikariblın bi reheli bixwinin. 
Mamoste Cı pedagogCn swCdi di 
clerlıeqe rewşa zarokcn xerib ele rapor 
dan meqam ü parlamantoya Swecte ku 
lıcwcedari bi ziıııane zikmaki lıeye. 
Li gor rapor ü tecrübeyen wan 
ınamoste G pcdagogan, ew zarokCn 
ku bi zimanC xwc nizanibin, hinl 
swcdi ji nabin. Her ku çu rewşa 
zaroken xerib xerabtir bu. Di sala 
1977 an de parlamentoyu Swcdc ew 
pCşniyaz ı1 birGbaweriyan girt ber çav 
u j i bo zarokcıı xeriban qerara 
perwerdeya zimane zikmaki girt. Ji 
sala 1977 an heta niha bi zinıane 
swcdi re zarokcıı biyani yani xerib ji 
di hefteyc de çend saet bi ziıııanc xwe 

Gotiııa h:ıqir li lıiııck ciyCn din wck b:ıxir tC goıin, jibcr ku li ba kurdbı Anadoluya Navin baqir bi 
mc ji baqir nivisand, ji bo ku bCı fCm kirin. red. 
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A. Tigris ü L. Baksi 
bi şagirtCn xwc re, 
li Stocklıolınc, 

1985 

d ix wlnin. Herweha Kurd ji li SwCdC 
grObcke blyanl ne O ev ji bo Kurdan 
jl dcrbas dibe. 

Tu dibfijf di pfivajoya xwendinf! de, 
}'tıllf di warC llllSiltllllC}'ll IZC/ewf de rofa 

penverdeya zimmı çiqas mezin e? 
-Di vi wari de gotineke pCşiyCn 

Kurdan hcyc: "Milete be zinıan, ne 
ınilet c, ilet e." Ev gotin gclck rast e ü 
di cihC xwc de ye. Ziınan bi tcne ne 
dcngkirin Cı nivlsandin c. cw killta 
civat lı hcınlı bcşCn kulturC ye jl. 
Hcrwelıa killta sistema raman ü fikrc 
jl. Dcıııa cv kilit wenda be an jl bi~ ike 
sistem henılı tCk d içe. \Vck ni m üne, cw 
kese ku bi kurdl nizanibc, baş hay ji 
kultura kurdl jl ııinc. Sistema fİkrand
ina wl/wC dhC ye. Bi tevl ne xwcdiyC 
ııirxc netcwl ye, be nasnamc (kimlik) 
c. Dema mirov ji keseki cwropl re 
dibCjc "ez kurd im," ew di pirsa xwc ya 
peşin de Jibcjc, "çi fcrq di navbcra 
zinıcıtıc kurdl O tirkl de Jıeyc'7" 

\Vck tC zanln hcmG pcrwcrdc bi 

progranı in. Hcrwcha henılı zimanC 
zikmakl jl bi progranıckC tC mcşan
din. Di vC progranıe de, bi tcne nivlsi
vandin Cı xwendin tunc. bi xwendin Cı 

nivisandinC re, tarlxa Kurdan, wclat U 
cografiya KurdistanC, kultur Cı cdctCn 
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kurdan, jiyana wan a civakl, cejn U 
rojCn wan Cn netewl yek bi yek, wek 
ders tCn dayln. Ew zarokCn ku eliçin 
dcrsen zirnane zikmakl ji sini fa yckC 
Jıcta sini fa ııclıan dibiıı xwedl kultur ü 
nasnarncyckc nctc\vl. Ew xwc, gclC 
xwc, kultura gele xwc ü wclate xwc 
ııas dikin. 
Ge/o ji bo me Kurdan, ev Imkane n ku 
li Sıvi!de lıeııe, çiqas ten bikaranfn? 

-Ev pirscke gelck giring (muhlm) 
e, spas ji bo ku tc ve pirsc kir. Ev 
lmkanCn ku ji bo me Kurdan li SwCdC 
lıcııc, me Jıcta ni ha ji sed! 50 jl bi kar 
anlye. Ev him ji aliyC pirtük Cı ma ter
yalen derse ve Cı him jl, ji aliye beşdar
blma şagirtan a zimanC zikmakl ve 
wcha ye. Kurd dikaribün Jıcta ııilıa li 
SwCdC gclck pirtük Cı ınatcryalCn 

derse anıade bikirana, ıe kCnı kirin. 
Hegcr mirov bi giştl binCre, !ro 

nlvl zarokCn Kurdan diçin dcrsen 
zimanC ziknıaki (i nlvl j1 naçin an jl 
hcjmarekc kem di ~fına zimaııc kurdl 
de h in jl diçin zimaııe tirkl. Ev di van 
salCn dawl de her çiqas kcm b ibe jl, Ic 
mixabin h! n jl hcye Cı ji bo dC ü baven 
Kurd şcrmczariyekc mczin e. 

Hinek ıııaıııosteycn kurd jl ve 
imkana giring baş bi kar nayinin 
bcrpirsiyari ü girlngiya plşcyC (nıcs-
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leke) mamostctiye bi cih nayinin. Yen 
ku bi rasti naxwazin li nikarin karC 
mamostetiye bikin, dive rojek zütirin 
dev ü dest ji vi kare piroz berdi n. 

Ev IS sal in ku tu li Swi!di! mamoste
tiya zimaııe kurdf dikf, piraniya şagir
ti!n(telebeyi!n) te ji baku ri! Kurdistan!! 
yani ji beşa Tirkiyi! ıl ji navça Anado
luyi! ti!n. Piraniya şagirti!n te ü di! a 
bavi!u wan bi kurdf nexwendine, heta 
lıbıekji wan asfmflejf bel ne. Ge/o di vii 
rewşi? de zehmeti U astengiyiJn te wek 
mamoste çi ne? 

-Yck, ji ber ku pirani ya de ü bavan 
bi kurdl nexwendine ü nenivisandine, 
cw di warc kurdi de nikarin ji zarokcn 
xwc re ji bi bin alikar. 

Du, de ü bavcn ku di mala xwe de, 
bi zaroken x w e re bi kurdi deng 
dikin, kureliyan wan hCrCmi ye an jl 
devoka herCma wan e. Ne li gor 
zimane niviski ye. Zarok ji dema ten 
dcrsen zimane zikmaki her yek bi 
devoka xwe dcng dikc. Carnan ji 
teksten pirttıkan fem nakin. 

Se. hi ne k ji he ne, ku di mala xwc 
de bi zarokCn xwc re, bi niv tirki ü niv 
kurdi an ji niv swedi ü kurdi dcng 
dikin. Zaroken van malbatan dcma 
ten dersen kurdi ji bi wi nivkurdiya 
xwe deng dikin. 

Çar, hinek zarok ji hene, ku bi 
kurdi nizani n, ıe dC an ji bav wan 
di şeynin kurdl, ew zarokCn weha jl. ji 
bo mamoste ü zaroken din dibin pro
blem. Pewist e, ku mamostc bi wan 
zarokCn wcha re programeke taybcti 
(xisüsl) çcbike ü li gor we bimeşc. LC 
hczar mixabin (maalesef) ji aliye 
materyal ü zernan ve ji, imkanen wclıa 
li ber destC me mamostcyan tune ne. 
Dcrsa kurdi sactek cü cw sact ji, ji bo 
hemı1 grübC ye, ne ji bo kesen weha 
yC taybctl ne. 

]i destpi!ki! ve lıeta nilıa şagirti!n te 
yi! n ji Anadoluya Na vfn ku bi kurden 
Konyayi! jf tôı bi nav kirin lıeııe, 

rewşa wan ya zimane kurdf çawa ye? 

-Bele, Kurden Anadolu ye yen ku ten 
dersa zinıanC zikmakl rewsa wan oeJck > b 

baş e. 10-15 sal bere yen ku dihatin 
kurdi hejnıara wan gelek kenı bfın, niha 
her ku diçc hcjmara wan zedc dibe. LC 
hin jl hinek dC Cı bavCn wan zarokCn 
xwe dişCnin zimanC tirki. Ne tenC 
Kurden ku ji Anadolu ye hatine, her
wcha yen ku ji Kurdistane him ji, ji ber 
sedemen siyasi hatine zarokCn xwe 
dişCnin dcrsen zimanC tirki. 

Kurden Anadoluya Navfn bi sed salan 
in, di nav Tirkan de ne {i derildora wmı 
Tirk in. Ge/o dema zarokek ji wi! 
mintfqi! ıl yek ji malbati!u navçeya 
Kurdistan!! bide berlıev, tu wek ma
most!! kurdi çi ferq dibfnf? 

-Bi rast\ ferqeke pir mezin heye' 

Ew çi ye? 
-Ne ku dile kovanı wc Birncbiln ü 

Kurden Anadoluye xwcş bikinı an ji 
rabigirim, JC rasti ev e, ku bi zancbGn 
an ji nczancbün Kurden Anadolu ye li 
ziman G edetCn xwe zCdetir xwedi 
derketine Cı kurdiya xwc parasıine ı1 

diparczin. Wck prensip de ü bav di 
mala x wc de, bi zarokCn x w e re bi 
kurdi dcng di kin. 

Henılı zaroken Kurden Anadoluye 
bi kurdi dizanin. Bi hcv re bi kurdi 
diaxifin. bcrvajiye wc (zide wC) 
piraniya ew nıalbaten ku ji nıintiqeyen 
KurdistanC hatine gelek ji wan di 
ma!Cn xwe de, bi zarokcn xwe re bi 
tirki an ji bi swedi deng dikin. Mirov 
dilıejc qcy wan ji ve yeke ji xwc re 
kirine prensib ku bi zinıancki biyani 
dcng bikin. 
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Wek nimfıne; di van sah~n dawi de, 
ji hcrema Merdine çend şagirten min 
hcne. Dema dcst bi dibistane kirin, ji 
deri kurdi, ne bi swedi G ne ji bi tirki 
dizanibün. Piştl sC salan Cdi ew di 
dersa kurdi de, bi min re ji bi swecti 
dipeyivin. Zarok di mal e de ji bi hev 
re bi swedi dipcyivin. Dcma ez ji wan 
re dibejin bi kurdi beje, di bej in "ez bj 

kurdi nh.1njm. "Ferq ev e, ku Kurden 
Anadoluye 400 sal li bcrxwe dane, 
ziman fı edeten xwe parastine, yen 
Kurdistane di 4 salan de wenda dibin. 
Bala xwe bidin, li metropolen tirkan ji 
rewş disa weha ye. Dev ji metropolan 
berde, ji guncte Diyarbekire bar dike 
nav bajare Diyarbekire, salek paşe bi 
kurdi nizane. Ev felaket c! Felaketeke 
netewi (mili) ye. Helbel rüreşi ye ji. Ez 
her tim dibejim Kurden Anadolu ye ji 
her aliyC ve zCrCn veşartl ne G nabin 
baxir. 

-Ji bo ku li welet ziınane kurdiye 
niv1sk1 qedexe bfı, min bere jiişaret 
kir, her ınalbat bi dcvoka xwe deng 
dike. Zarok deına ten dersen kurdi 
maınoste ve ferqa devoki dibinin. Le, 
ev ne bi tene ji bo Kurden Anadolu ye 
derhas dibe, herweha ji bo Kurden 
Kurdistane ji derhas dibe. Mesela 
şagirtCn min ji hen~mCn Botan, G. Cizir, 
Serhcd, Mcrdin, Amed, Bahdinan, 
Qamişlo G Konyaye ne. Ez di sinifeke 
de ders didiın. Her yek bi dcvoka xwe 
deng dike. Le ziınane nivise yek e. 
Herweha wek yen din devoka Kurden 
Konyaye ji derdikeve hale. Demek 
paşe zarok ji hcv feın di kin. 

Di dcvoka Kurden Konyaye de 
çend golinen tirki hcne, le ew ne pro
blem in. Kurdiya wan pak fı xweş e. 
Carnan di sistema hejınartine, di 
navbera 10 G 20 i de ferqekc biçlık 
dcrdikeve. Ji ber ku Kurden Anado
luye ji yazdch re dibejin dchfıyek, ji 
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duwazdeh re dibejin dehfıdu, dehfıse, 
dehfıçar ühwd .. 

li bo zaroken Kurd yen li derveye we
/at, çi li Swede ıl çi li welatôı din yôı 
Ewropa bin, ji bo ku ji nasnameya 
xwe bi dür nekevin, edet ıl kultura xwe 
ji bfmekin, dive di! ıl bav ıl tevgerôı 

Kurdan ôı li derveyf w e/et çi b iki n? 
-Min li jor ji got, di ve Kurden din, 

Kurden Anadoluye ji xwe re wek 
niınGne bigirin G di malC de tim bi 
zaroken xwe re bi kurdi deng bi kin. 
Ev pir ımıhim c. Peşiyen Kurdan çcnd 
hezar sal bere goline "dibistana h eri 
mezin malbat e il mamosteyen heri 
mezin ji de il b av in." Zarok bi listike 
dest bi jiyane G dengkirine dike. 

Li welaten Ewropa gelek imkan 
hene, ku mirov dikare bi kar bine. 
Wek zarokxane Cı dibistanen kurdi 
veke. Welaten ku imkanen zimane 
zikmaki IC hene zarokCn xwe bişCnin 
dersen zimane zikmakl. Yen ku tune, 
hewl bidin ku imkanan çebikin. Zixıe 
li dewlet G belediyan bikin. 

Di kanıele ı1 denıli dezgehen kur
dan de civin ü şahiyan çCbikin ü 
kursen kurdi vebikin Ji bo zarakan 
havingehan bigirin ü li wan deran bi 
perwerdeya kurdi re xcbaten sporılk 
çebikin. Le zarokeıı xelke ji wir ııere
vine, nebiıı ı1 piştre problenıan derne
xin! Kurd dikarİn di derneo tatilc de, 
li çend welatan grub çebikin ı1 ew 
grüb hev ziyaret bi kin. Tişten welıa ... 

li bo ku te zemane xıve ıl agalıda

riyi!ll Iıeja da me, ez li ser navi! redak
sfyolla Bfrnebılni! pir spas dikim ü ji 
te re serkeftini! dixwazim! 

-Ji bo ku we ji ev imkana lıevpey
vinC da min, ez ji, ji te U hem U xebat
karen Birııcbfıne respas dikim! www.a
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Kurden Haymaneye-3 

lfeo{:;ô~'-· ..fl!eprot 

Wcrscr t'awaz tlusen 

Eşkcrc ye ku miletC kurd miletckl koçcr e. 
Ta ku ınirov bikaribc Kurd~m bi bine, ne pcwlst 
e ku nıirov bi çe li nav van çiyayCn yckpcrçcyi 
li wan bigerc ü xwe bcrde nava wan dcrCn 
necwlc ku gele k rCwiyCn cwropayi hatine tazi 
ki ri n an ji kuştin, ji nav w an, di I 829an de, 
mCrC hCja, Edouard Schultz, mCrC ku 
zaniyariya zimanCn rojhilatC hCviyCn mczin 
li ser pişta w i ava dikirin. Em ne betiri pCnc an 
şcş rojCn nıeşC ji Konst;:uıtinop!C dür blın gava 
min xwc li nCzlkalıiya UskubC (Prusias ad 
Hypiuın'a kevin) dinava konwargchck Kur~ 
dan de dit. Di bin darCn güzan de, di na va 
gilıayC bi li nd de C ku bi simCn pcz fı dewaran 
şikayibü, konCn wan Cn rcş 1 mübizini bclav 
biin. Ev KurdCn hane bi xwc ji ji min re dibCjin 
ku ew ne çandinC, ne çinine di kinüne ye kiji 
w an ji dizanibü xCzcke cot çe bi kira. E w ten C 
ş ivan bün, ji bcr firotina pcz ü dcwarCn xwc 
dijiyan. \Van nizanibün xani çi ne ü zivistanan 
wc k lıavinan, c w di bin konan de di man: tcnC, 
zivistanC, w an ax bi ser guhC kon de dadikirin 
ta ku sun·Cn bayi dcrbasi htmdir ncbc. 

Ev hemü malbatCn kurd Cn ku bi hczaran 
li dcrvcyi KurdistanC li navçeyCn hawirdor 
dijiıı, ma gel o cw hemiı koçcr ımınin ü ji b ili 
konan tu ciwarCn wan Cn din tuncnc? Gclo 
Kurd di jiyana xwe de wC wc k van Tataren ku 
li serdeştCııAsiya N av in digcrin bin anji wc k 
van Qcreçi (ı Cingeneyen ku pişti scdsalan, 
dawiya dawin li bajarCn hcri ınczin G heri 
bajarvani Cn Rojavaya mc jiyana xaninişinc 
qebiıl kirin? Na, bCgunıan na. Ax ı1 nıcrcCn 

xwezaya AnatoliyC, SüriyC iı \velatC F~rrisan ji 
bo çandinC ji crdCn tcvxwC. hişk ü zuha ı1 

zivistanCn din~j C n deştCn TirkisıanC bi geleki 
çCtir in. Denıa Kurd li ser axa xwc di mi nin, ew 
cotkar in. Bchsa wan tC kirin ku cw di nav 
çiyayCn xwc de pir şarczc U X\vcdi tc bat in. E w 
li wC crda kcviri ü li ser kaşCn k ür n abClin ax 
bikevc ü gcnimCn xwc diçinin ı1 gihayC bi 

qelşCn çiyC de daliqyayi diçinin. Kurd ne di 
rewşa Qereçiyan de ne ji. Ji ber zordariye U 
baweriyCn oldari Cn şaş, Qcrcçi ta di welatC 
xwe de mina bi yaniyan dijin ü tCn dUr xistin. 
Gava wan biryara xwc danji wclatC xwc koç 
bi kin, her kes ji w an ditirsiya U her kes i şen! 
wan. kir iı cw qcwirdnd. Qereçiyan. bCmwcstan 
koçberi ya xwc berdewam kirin, gihaştin ta 
SkotlanciC, ta SpaniyayC. E w tcnC rawestiyan 
gava crcia hişk li bcr lingan wan ncına pcyda 
bü. Gava ve reva bChcdan li bcr dcryayC 
r..ıwcstiya, ıirsC li xuyC gcrC xwc bcrdabü na va 
xwlna wan,ji nifşcki gih<L)t nifşcki din. KunnC 
ger Cı koçberiye di nava pirani ya van konıCn 
biçiık Cn vi ge!C seyr ta im ji li hCna berdcwam 
c. Tiştekl wcha hiç li bal Kurdan peycia na be. 
TcnC gava JaxWa?.lljiyancke fırehtir t1 xwcştir 
w an ji çiyayCn wan derdixine, da ku ciwareki 
nO ji xwe re hilbijCrin ü li wC devere rehCn xwc 
ji niı ve berdi n zikC axC, Kurd dernek çi k un çi 
dirCj di gerin. KurdCn peşin ku min ew dilin di 
rcwşa lıingava pCşin ji jiyana koçberiye de 
bün. Di ve hingavC de, mimv di gere, da ku CW 

nCzikahiya avCn hCnik U çCrCyCn heri baş 
hilbijCrc cw deveran didc bcr hev. Kurdan bi 
xwcji min re golin ku tcnC cw beri duwanzdeh 
an panzdeh salan ji KurdistanC hatibGn ve 
navçeya AnatollyC. 

Ji aliye din yC U<;kul~. di navbcra vi b<~<rrl 
U Bolüye de, çe nd roj an paşC, ez pCrgi Kurdeki 
hatim h ingava dudyan ji jiyana bcr bi 
xaninişlinC avCtibı1. MCrckl scrxwc, wl dcst bi 
lıezkirina jiyana xaniniştinC kiriyc. E w li vir 
hatiye dinyayC, ji vC crda bi dar hcz di kc, ji bo 
çandinC w i pcrçeyek jC rast kiıiyc. E w zeviyCn 
X\VC Cn gaıis ı1 darCn xwe Cn qelcın kiri şani mc 
didc. Tiştck jC re nenıabı1 wi cw gava ku 
zcwaca nıirov (ı erdC piroz d ike bavCta,ji bini 
ve tcrk.ajiyana koçberiye bikira. Ji nıCj ve wi 
ji bo stün U beşten xaniyC xwc çend dar 
birribUn. Wi dC xaniyck ava bi kira ICbelC 
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dcsthilatiyC biryar da ku pir nCzikl wl nıirovi, 
li aliyC din yC wC ava ku dihcriki, gundcki 
Till;JJan ava bikc. ve yckC hişt ku C\\' nıirov 

hCna X\VC ragirc. E\v ditirsc ku zcviyCn \Vİ bCn 
wCran kirin, sCvCn w i bCn rakirin. Belki, c ger 
ciranCn w i geleki zirL dcrkcvin. cw dC stUnCn 
konC xwc rakc da wan li dcrckc dUrtir, nCziki 
daristanC, biçikinc. LC xcma wi mcxun! 
MirovC ku crdC d~~o U dar.:ın qclcın d ike ncma 
nıirovcki koçer c. DUr nCzik, c w dC daxwaza 
xwc ya kevin bi dhbine U xaniycki ava bikc. 

Kurden Haymana ye ji dcmckc dUr ü dijC 
ve ev gava dawin ji jiyana koçberiye bcr bi 
jiyana xanlni~tinC avCtine. \Vanji xwe rexani 
ava kirine, le hCna herdem xwcdi kon in. Li 
hemG Anado!C, pir kCm c ku mirov henılı 
scrdcnıC:n salC li bin banC xaniycki bibihuıine. 
Pirani ya gundCn dcştC havinan eliçin gundCn 
xwc Cn havinC, di navaçiyan de, li qonaxa deh 
an penzdeh sactan, ew eliçin "yayb"yC. 

XaniyCn gundCn havinC ji textan in iı 

herdem li devere kc bi dar Q bcr tCnc ava ki ri n. 
Xani ji tcnC:n darCn ıcv qaşilCn xwc ne Cı ıu ınlx 
wan bi hcv girCnade. Badina va textikan re bi 
bCsani dikare derbasi hundin~ odeyan bibc. 

Li derdora nivC mcba şcşan, mirov 
hildikişin, diçin wan xaniyCn ku li Swisrt3 ji 
wan re t0nc goıin "Chalcıs". Ew zamkan G 
fıraxCn ma! C li ser pişta hergir lı qatiran di kin. 
FiraxCn maiC ji bcroşck an du bcroş, çcnd 
lihCfü çe nd berr in. JinCn w an, tcşiyCn \van di 
dcst(~n wan de. didin ıengala wan hergir ü 
qatiran. hinji wan tcnccrcyCn pir mczin li ser 
pişta wan in, lC herjin bi buxçika xwc. MCr, li 
ser pişta hcspan, tcnC bi çi bük ü silahCn xwe 
ne, cw li dora keri tCn ü Jiçin, wi li ber xwc 
dajon. Bi vi şCwcyi, cw li derdora nivC nıclıa 
nchan ji çi yan dadikcvin. Tiştck ji ditina 
kanvaneki gava xwc li çcıncki dixc scyrtir Cı 
xweştir llınc. Dinıenckc wcha li Yünanistana 
rojava, li AkarnaniyC, li qiraxa çcmC 
Aşdoyius'C care kC li bcr çavCn min buhuri Cı 
ji wC rqjC decw ji bi ra min dcmcçlıyc. Ş ivanC-n 
V:.ıhıkiyCn YUnanİstane bi tcvdirCn xwc 
geleki nCzlki KurdCn Haymana ye ne, w an dC 
bi kcriyCn xwc re ~·cm dcrbas bikirana, biçUna 
aliye rojhilat, bcr bi nıCrgCn havinC Cn 
Agral~ı 'yC. \V~m bCtirl he7.ar bizini li kCleka avC 
civandibün zik hcv, li bcr kelekekc ji tirikCn 
hi~k çCkirl. Jin. zarok, keç, zarokCn zaro ji li 
dora keri diçUn U dihatin da ku nctcrqc, bclav 
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nebe. Ew di rüyC bizinCn ku nedihcwiyan 
dcrdiketin ü cw ncçar dikirin vcgcıin ciyCn 
xwe. Di navenda keri de, şivanan bi qiloç an 
lingen bizinCn ku diketin bcr destan diginin 
fı ew davCtin hundirC kclckC. Gava kelck tijc 
bizin dibüji xwc mi sen~şCn ınezin Cn şivanan 
derdikctin. Bizinan bazdidan, dikirin vegcrin 
qiraxa avC, JC şivanan nedihiştin. Gava kclck 
ji ciyC xw~ dili ve, bcr bi avC d içe, di na va 
rCwiyCıı bCtore de sawckc pir mczin peyda 
di b~ ü pirani ya bizinan xwc çenk di kin da 
ve gerin ser axa hişk. Li gel hewldanCn şivanan 
üjinCn wan, hinji wan bizinan biscrdikcvin, 
bi gavckC vcdigcrin. Bizinen girıi, bCıir 
bCdeng ü aram eliminim lC henıa kclek 
digihCje qiraxa din i avC, cw bCtcbat hev dehf 
didin. li ser serCn hcv siwar dibin. HCna 
şivanCn wan xwc davCjin ku henılı kcri li ser 
erdC ye. 

Herear-ı ku kclckji aliye ki çe m di çe aliye 
din, ew radihCje nCziki sed bizi nan. HCna 
henılı bizinan li ser kelckC çcnı dcrbas 
nckirinc, şivan bi kcriyckc hcsp, mchin, 
canİlıesp bcr bi avC tCn. Ev dewarCn hane bi 
avC dizanin ü na bin siwan:!n kclckC. Bi tirikCn 
dirCj, mirov wan bcr bi çcnı dajo, lC li kCleka 
avC he sp radi\vcsıin, naxwazin bCtir biçin: cv 
ava şCIG Cı xurt wan ditirsinc. Her kes wC gavC 
bi hev re kar dikc: yCn biçoyan li wan didin, 
yCn kevin.ın dadiwcşinin wan U hcmü bi 
dcngeki bilind diqirin da ku wan hespan sor 
bi kin, xwc li avC xinin. Gava hespeki bCtir 
biceger dawiya da w in dikeve av C, hcmü keri 
wC gavC dicle dlL Pişti ku simCn wan nema 
digihCjc binC avC, ew bi şCwcycki şarczc 
avjcniyC dikin. Di nava ç~rn de, hcsp 
digihCjin ser tilmek qiını ti cw radiwestin. Av 
tC çoga w an, c w ncwCrin dürtir herin, belki av 
bi geleki klın ir, xunir ü sartir be. Gel ek ji nav 
wan hespan li paş xwe dizivirin. dil di kin 
vcgcrin ciyC ku cw jC hatinc. LC ~ivanCn her
dem li pa.ş wan kevimn davCjin wan, bi dengen 
xwc, bi dcst ü lingen xwc wan ditirsinin. Li 
aliye din i çcmi, li hcmbcr hcspan, jin bi 
dengcki xweş, bi zimancki şirin bang wan 
dik in ü nav di wan de didin. Pişti çcnd kClikCn 
dudiliyC, hcspC fal yC ku rC vckiribfı dlsa dcst 
bi avjcniya xwc dikc. Her hcsp ü nıchin wck 
wi dike fı vC carC kcri xwe digihlnc qiraxC O 
derdikcvc, fıre-fıra limikCn w~m cü ew bi hCrs 
mCıyC şii yC scrC xwc dihcjlnin. Beyi ku jin 
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Wall 7_..C!11{ bi kin, CW hcspC nıJ Ü !ıemÜ cancJıcsp 

didin kCleka ınehinan, bere xwe didin daı·ist
ana nCzik, xwe bi peJCn daran cı bi gilıayC 
bi li nd zuha di kin. Jin G zarok didin dü wan, 
wan digirin ü vcdigerinin nava wargd1C. 

KurdCn HaynıanayC mina piraniya 
KurdCn din nakiıı, cw her sal Cı bi vi şCweyC 
bcrdcwam naçin zozanan. \Van cihckl geleki 
dür! ciyan hi!bijartinc. Tiştckl din, cihC wan 
nCziki heşt ta nch sed metreyi li jCra scwiya 
ava deryayC ye, li wC devere gcrma wi!o pir 
xun ya havlnan tucarl çC nabc U keri dikari n 
di dirCjahiya henılı demsalan de biçCıin. \Veha 
ji mirov dikare bibCjc ku "yayla"yCn wan tun
enc, \C di hcmü nıchCn havinan de. cw ji 
xaniyCn xwe Cn ji diwarCn pc!ın derdikevin, 
tcnC çcnd gavanji gund dür, kon(: n xwe li ser 
çlıncnC vedigirin, pezCn xwe diçCrinin. E w 
~evCn lıavinan Cn di bin konan de xweştir 
di bin ji hundirC ma!Cn teng. E w bi azadi 
bChna X\VC berdidin ü çCtir xcw dikin. 

NCziki pCncC Cvara 290 me ha nch an, sala 
18610, ez gihaşıiın Katraııci-İnlcr, ango 
:_;;ikeftCn Katranci, gundC hcri ınezin ye 
KurdCn HayınanayC ku min ditibü. Gund li 
kCleka cobara "Gükpinar, ku ji SakariyayC tC 
xwarC. Çend malbat hCna li bin konl':n xwe i 
re ş i ıııczin ınane, yen dinji ınCj ve vegcriyane 
xaniyCn xwe Cn zivistanC. Piraniya van 
xaniyan pişta xwe didin tchtan ü şikeftl!n ku 
navl': xwc ligund kirine Cı gundi waııji xwe re 
dikin odc an ji kcwar Cı enban:n xwarinl':. Li vl': 
dcvcrl!, min bi çavCn sere xwc dinıenck 
taybeti ji dimenCn taybeli Cn RojhilatC dit. 
Zinaren rüt ü beji, kevirCn şcwiti, di zikC 
newale de cobarı.::k di nava zil ü qamlşan de 
hCdl diherikc, çCreyck ne şin \C bere şin bü ü 
dC şin b ibe. i'v1irov tC derdixc ji vi rcngC kesk 
yl': ku li ser gihayC şewiti hCna ma ye. li vC 
çCreyC, cger ınirov bikaribc navC çCrcyckC ji 
çCreyCn navçcya Norınandie'yC JC bi kc, ji 
piya, ıncxcl. nCziki sed huştiri. deveyi, 
tcvahiya karwanekC di deına bChnbcrdanC de 
mirov dibine. Di goşcyeke vC dimcnC. li 
dawiya çCrC girek sere xwc bcr bi jor ber;; dike, 
li wC derC, tenC darek çinare heyc U li 
hawirdora dare, xaniyCn baıırast ü li ser di kım, 
doşck ü lihCf, baş ber bi jCr, konCn re ş hCna li 
ser stünCn xwe vckiri. Di ııav konan de jin 
di~·in G tC n, xwarinC çC d iki n. Zarok X\Ve li ser 
axC digindirinin, pülikCn zlvini tenıberiyCn 

wan giran dikin, canilıespCn pir biçlık di birin, 
hang dayikCn xwe dikin. 

Gava di na va konan de mc berC xwe da 
gund, jinCn ınatnıayl bi çavCn xwe dan d (ı mc. 
GirCdana sere wan carckC,ji ınCj ve, li b~~arC 
AnqcreyC, li ser scrC pirejininc kurd bala min 
kişandibü. \Vek gulokek mezin bCguman bi 
pcınbG betankiri ew girL'dana seriyan di~ibe 
bcroşeke nuxuınandi, an ji konıikC dikan. 
Xavikck sipi bi ser wi qelafctC serı de 
girCdayiyc Cı bi ser m ilan de dadikeve. H in ji 
nav wan jinan xweşik in, lC ew bigişti llL'na 
bCtirji ınCrCn xwc lıov ü kovi dixuyin. MCr.ji 
bill dem lı ICvCn ku berC, di destpCkC de. bahs 
kiribü ti~tek wan ji Tirkan cihC nake, tenC 
kincl':n wan tıCtir dibiriqin ü di yar e ew pir ü 
pir ji qutikCn sor bi tayCn zCr neqişandi lıcz 
di kin. Kolozl':n serCn wan ne wck yCn Tirkan 
li gora seri ne, ll': cw koviki ne. Ji dema ku 
Kurd li wclaıe jCr bi ci h (ı war bOne, w an dev 
ji kolozCn tirtire yC ku hCna birayCn wan li 
Kurdistana bingellin dielin sere xwc, bcrdaııc. 
Gcrokck dibCje ku li wC dere. li KurdistanC, 
ınCr nl':z'iki si şar ü destmali li dora sere xwe 
dipCçin Q kolozCn wan bC ha wc li ser serCn 
wan bilind dibin. 

Li gora ku tC hişC gundiyan, ez EwropiyC 
pCşin im hatiınc vl gundi. Gava ez li bcr mala 
mezinC gund peyadi birn, ge!e gund bi 
şCwcycki matmayi li dora min dicivc. Ji 
mezinC gund re tC gotin, "hcy"ü di yar c cw tCr 
c. xwedi kcriyCn pez ü dcwarCn pir e. LC li gel 
vC rcwşa \VI ya \Veha çCtir, xaniyC wi nılııa 
hcınü xaniyCn din Cn heınü gundCn kurdan c. 
E w odeycke dirCj Q tcng c. Di zikC odeye de, 
li bcr deri, ı.u-günck heye herdem agirckl bi çü k 
tC de pC ket i ye çunki qetnva ınl':vanan gerek zü 
çC b ibe ü gerek jl hcrgav bizotck konıer he be 
ta ku her ye k bikaıibe qelüna xwe pı:!xlnc. Li 
herdu kelckl':n odcyC, kulav bi dirCjahiya 
diwCr li ser erda kutayi di şüna diwanan de 
raxistinc. MCvanCn asayi li ser wi kulavi 
ıi'ıdinCn, \C ji bo mCvanCıı taybeli (ı bijanc wek 
me, doşck ü balgeh li ser kuiCv tC ne dan in. Di 
navbcra hcrdfı kulavande tiştcki dinji bill wC 
axa kuıayi tune. Gclek xwedanCn malbatanji 
gund tL' ne li kCl ek U li hembcr min ıi'ıdinCn. Li 
bencia çCbCına şivC cm diaxifin, ıe mixabin, 
tirkiya \van şikesti ye, cw gotinan çe\vt bi!Cv 
di kin. \Verger ü ''J..:m'as'G min ji XarpütC ye, 
bey i wi, ez C li dcnlora KurdistanC, li navçcya 
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jorln ya çcmC FiratC ez C ji vC devokC tiştekl 
fCın nekim. Di nav xwe de, cv gundihemü tcnC 
bi zimanC xwe, bi kureli diaxilln,jin Cı zarokCn 
wan ji biJi vi zimani bi tu zimanCn din nizanin. 
MCrCn ku eliçin ü tC n ji zinıanC tirkl tcnC fCrf 
gotinCn ku ali k ari ya w an elikin elibin da ku cw 
bi gundiyCn ciranCn xwc bidin G bistlnin ü 
bikaribin biçin li KonstantinoplC G li lx~arCn 
mczin Cn Anadole pcz G dcwarC.n ku cw xwcdi 
dikin biliroşin. 

Pişti nCzlki sactekC, bi rCküpCka ku gel ek 
caran li bal Tirkan tC behs kirin, bcrına!i 
xwarinC dikişinin ber mc ıııevanan. PeşJ 
bcıınaliyek çogCn xwc datinc erclC da ku cm 
mccbür ne bin rabin ser xwc ü cw ji ınisinC X\VC 
avC li des tC mc di kc. Pa.şC c w guçe destmaleke 
dirCj Cı ncmı li ser mi\ C X\\'e bcr bi mc ve dirCj 
dikc. rvlasckc groveri biçük. nezikl slh 
sanlimctrlji crdC bil i nd li bcr mc tC danin. Ez 
ü "k:n'a ... -T:. min ü du-sC Kurden din li dore 
rüdinCn. ÇcşitCn xwarinC bi !ez li dü hcv tCn. 
Ji nav wan xwarinan avgoşta pelCn tolikC ü 
pe!Cn zcran Cn bi birince heşandl. Le 
serekxwarina ku ez bi nıCrxasl dikevim ser. 
nlvC berxekl bi birince G bi rncwijCn Korinıe 
beşand i ye. Minji EnqerC bi xwc re çetelekji 
bo rC ani ye, gava bi tcnC dixwinı ez wi bikar 
tinirn. Le gava ez bi ınazübanCn rtımeta min 
girtine (ı min dewcti xwarinC kirine dixum, ez 
jl rfımcta wan digirim (ı da ji min tC ez wc k 
wan dikim. \Vck wan, ez destC xwc dirCji 
xwaıinC dikim ü bi tiliyCn dcstC rastC dixwiın. 
Gerek c czji wan re eşkcrc bi kim ku ez bi torc 
mc G bi urf G cdctCn dunyayC dizanim. 
Rojavayl geleki zlrck in di bikaranlna tiliyCn 
xwc, vC çctcla xwczayi. Ez tucari nikarim 
bigihCjirn wC lıCsaniya ku cw bi tiliyan 
dixwin. Pişti ku cw ji hcmü çcşitCn xwarinC 
dixwin, tcnC scrC tiliyCn wan hinckl gcmar 
bGye. Ji bo vexwarina şorbC, xwarina xoşavC 
U birincC, cw kcvçiyCn dar bi kar linin. Dawi, 
gava ku dibe dora qe\ıv,ıC, ez kCt:1 hcmü \van 
KurdCn bi rCz rüniştl ü pişta xwe dane diwer 
tiniın. E w qutiya tutina hcıi X\VCŞ ku li EnqerC 
peyda dibe ji desteki dikeve desteki din. Ode 
zü tijc dUman dibe. Beııımli di argGn de agir 
dadidin, lCbclC ew agir tcnC kesen nCzlki xwe 
rohnl d ike. YC nı ayi di nav kcldGnıan G taıitiye 
de winda dibe. 

Li vC derC ez canı yekem dibiniın gundi çi 
ji bo agirdadane bi kar tlnin. Paşe, li heınG 
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başürlü li rojhilata Anqcre, li he mü Kapadosa 
kcvn. ez C wC dezgcha gennkirine bibiniın. Li 
HayınanayC, li hcrCımı YozgatC. Czing li tu 
dere peycia nabin. Zivistan ji pir dijwarc. Gava 
bayC qcrisl kuji RüsiyayC li ser eleşten nıczin 
di kc vize-viz bCyi ku darck di riıyC wi de 
derkcvc wl rawcstlnc ü bcrfa bilind rüyC crdC 
digirc, cw tCn~ nakc ku ınirov xaniyCn xwc di 
zikC crdC de bikolin ü ji qulCn maiCn xwc mina 
lawirCn ku zivistanan radizCn deıııekevin. Ma 
ınirov wC xwm·ina xwe li ser çi agiri çC bi kc? 
Ji ber vC yckC, da ku henılı wdat ji bini ve 
bC:xwcdl ü bC insan nemine, nıirov rnecbür 
blın çarcyckC ji bo agirdadanC G geımkirinC 
bialirfnin. \Van çarcserkirina vC aloziyC di rex 
ü bişkulCn hişkiri C n pez Cı dewaran de pcyda 
ki ri n. E w wC n2xC dielin hc:v, ji wan tcpikan çC 
di kin G bi ıniqatcbün wan ji bo paylz (ı 

zivisıanan di hCl in. 
Di axurCn ga ü çClckan de, li ser kozcr (ı 

mergan, li derCn ku kanvan radİ\vcstin, jin ü 
kcç wC rCxe Cı waıı bişkulan didin hcv, 
davCjinc çalCn nıezin, avC tcv le elikin Cı paşC 

cw wi"hcvirl" disıireıı. Ew desten xwc ta bin 
çengan radidin navC. Ew tepikan çe dikin Gji 
bo hişkirin lı zuhakirina wan cw wan tcpikCn 
rCxC li ser erdC radixinln, lC pirani ya caran wan 
li diwarCn malan dixin. Gava payiz tC ü beri 
baranan, jin ü k~ç wan "gato"yen sivi k ji 
di\vtuan anji erdC radİkin (ı li qorLiyckc nıa!C 
koın dikin. Egcr cw sergin xwcş hatibi n çC 
kirinG hi ş k bin, agir z(ı bi w an dikeve G xwcş 
dişcwitin. Agircki şinikiji wan bilinci dibe ü 
bChnek hincki wck ya ıniskC ji wan dcrdikcvc. 
Bi kurt!, nıirov zü hinl wC bChnC dibe ü li 
HaynıanayC, cw ji bo min tiştcki geleki 
X\vczayi G asa yi bü ku xv.,ıarina min li ser wan 
scrglnan di hat çCkirin ü ku min qe!Gna xwc bi 
bizotckc wan serginan pC dixist. 

Li her dcverC, li lıeınü w an gundCn Kurdan 
Cnji bo vC gera xwc ez li w an rawcstiyam, ez 
pCrgi eynltiştan hatiın. Çi li Kara Omerlu be, 
Eski Çal i>. TanıbGroxiG, Evli Fakli (Ewliya 
Fcqi) ü li gclck !!tlnden din mina Katranci 
In ler be, ez her ga~' çav li eyni tipCn nıirovan, 
eyni ci\übcrgan, w i ziınani, w an urf ü adctan, 
rast hatinı. Li her dcverC, bey! ku Kurd dev ji 
konCn xwc berelin wan xanl ava kirine. LC ne 
tenC bi avakirina xaniyan cw bi ve axa ku büye 
ya wan girCdana xwc di yar dikin: li dcrdora 
van hcrnü gundan, wan çend pcrçcyen crdan 
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rast kirine ü '~otinc. Ubele cv çandin G çini n 
ji bo wan Jıena tiştekl du wc ınin c, cw tenC ji bo 
xwarina xwe hinck cch (i genim diçlnin. Ew 
ne bi sa ya percyCn ajotin G rakirina erdan 
dijln, cw ne bi wan erdan dikarİn kincen 
giranbuha, çek G silahCn zCrinl ü neqişandi ku 
cw pir hcz dikin bikirin an jl serokCn wan li 
hcspCn xurt siwar bibin. Bi rasti hesp. pcz ü 
dcwarCn ku ew xwcdl dikin dewleınendiya 
wan e. E w dewarCn xwe li StanboiC, li izınln~. 
li TrabzonC difıroşin. KeıiyCn ku ew li bcr xwe 
ji Haymanaye ta KonstantinoplC bCrawestan 
d'~on nCzikl çel roj i bi rC ve diminin. ŞivanCn 
kurdji bo iirotina van kcriyC:n pcz ü dcwaran 
geleki li ser rCyan dijln. KcriyCn pcz ji 
Kurdistanebi xwe, ji dcrdorCn WanC. bC:tirl 
salckc sax bi rC de di mini n ta digihCjin 
KonstantinopJC. 

Ji nav gundCn Kurdan Cn HaynıanayC, 
gundC Katranci-inlcr yckji nav yCn her! ava 
ye. NCziki şCst huşturi(dcvcyi) li vi gundi 
hcne, xwcdiyCn wan wan bi kin~ didin 
karwanan. Her devcyck gihaştf hCjayC 8 hezar 
qinişi ye, an go nCziki hczar (ı şcş sed liringCn 
fransl. Giranbulıayiya deveyan bi gelekiji ya 
dcwarCn din Cn kcdlkiri bilintir e. Li 
HaymanayC, gaye cot bi hezar qirüşi ye ü yC 
hCna fCr nchüye tene bi şcş sed i ye. Egcr yek 
li ve devere xwcdiye devcyckl be. e w wc k ku 
li RojhilatC xwcdiyC crebcke ü hespCn wC be. 
Di hcrnü Asiya Biçlık de, deve di warC 
bazirganiyC de, şCwcya guhcstinC ya beri 
bingchln c. Gava xwcdiyCn deveyan wan 
dixin bin xizıncta bazirg~m ü kiryaran, cw 
pcren pir zCdc dikin. LC li gel vC yekC. ne ye k 
ji ji van deveyan li Anadole hatiye dinyaye. 
E w heınüji SfıriyC ten. Li gor gotina Kurden 
HaymanayC, cv camvar nikarin li ser ve a.xa 
wan bizCn an heran blnin. LC bclC li 
YUnanisıana navin, li SalonayC, ango li 
Amfisa kevin, keriyek deve ji dcına 
dagirkirina Tirkan li wC navçcyC diji ü gclck 
ncsiCn wan dane d(ı hcv. TC zanin jl ku li 
Toskanc'yc, li ltaliyayc, li dora Bizc'yc, 
xwcdlkirina deveyan ji nıCj ve hiserketi ye. 
Çi ma Kurd van gotinan dibCjin cm nizani n lC 
cw diçin SüriyC, clhüwarC xwezayi Cn 

huşturan. Anina hoşturan ji SüriyC belki jl ji 
Kurdan re çelir ü arLantir be. 

ErC, mc da dil Kurden ku ku xwc dispCrin 
dcrCn xCıib, tcrka çi ya yen xwc dikin. Mc cw 

di rewşen corbecor, di gavCzCn cihCwaz ü 

bihevgiredayi ye jiyana wan a koçberiye de 
mc ew dltin. PCşl, me ew şivanC koçcr ku xatir 

ji wclatC xwe, ji axa kcvn ya baplran. ji 
çiyayCn ser bcrt- ü azad, clwarC nijadCn xwc, 
dixwazc, mc cw da xuyakirin. Me nlşan da 
çawaji roja ew ji \VclatC xwc dcrketiye cw li ser 
ve crda firch digerc, iro li bcr kaniyckC konC 
xwc vcdigirc, sibchC li her kaniyckc din. Tu 
cihi diiC wi dancginiye, tu dcştC çiqasl bi her 
be ji, tu qiraxa ave çiqasl gihayC wC ter ü 
hen ik be jf cw girCnade, kurmC wC ge ra bi 
endişe naşikandiyc. Paşe cm pCrgi w i koçere 
ku ji gere westiyayc hatin, koçere ku bi 
pCşcroja xwc diramc, di!C xwc bcrdidc 
rewşckc dfırüdirej, dixwaze pCwcndiyekC di 
navbcra jiyana xwc ya ku ji dcsıe wl diçc ü 
tiştCn ku Jiminin peycia bikc. Diirtir, li 
navçcyckc din, mc dit çawa ev daxwazl 
dawiya dawi bi cih büye. Li Haymanaye, 
Kurdan ji xwc re mina welatckl dudy;m diline. 
Pişti dcrketina wan ji nav çiyayCn wan, ere 
şüna van saiCn dirCj Cn ger ü sergemıiye di 
rablın ü rfıniştina wan de dixuyc, ere jiyana li 
ser crda rast ne wek ya çiyayCn bil i nd Cı 

newalen kür c, Kurd li ve dere hCna wck li 
Kurdistana xwe ya kevnar biji n. ErC, mina ku 
tC gotin, Şam şe kir c, wclat xwcşıir c ... 

Li ser vC erda ku Kurdan dür~ nCzlk kirine 
ya xwc, nıayc ku cm wan di danüstandinen 
wan bi Tirkan re bixwlnin. Tirk ji her aif li 
dora wan in, gundCn wan tcv li yCıı wan bünc 
ı1 dcsıhilaıiya gc!Cri di dcsıC wan de ye. Li ve 
dere, Kurd nikarin xwc ji ber ve dcsthilatiye 
wck bere li paş tixubCn çiyayCn bcrz Cı 

daristanCn rcş biparCzin. Mayc ku cm di ve 
rewşa Kurdan ya nü fı neri'inişti de ni şan bi din 
çawa ew herdem scrbilind ü jixwcbawcr 
diminin, çawa bi tersi sisti G tcnıbcliya Tirkan 
cw hCz ü pirkariyeke bChempa diyar dikin. 
Bcrsiva v;m tiştanjl xwln c, cw xwlna ku di rch 
ü damaren wan de digcrc. Bcrsiva van tişıan 
nıczinahi fı bilindiya nijadC wan c. 

yay la: zoz:m 
kams: Gotliıckc crcbtyc ;i' '(jcwwas'C tC, di 
zim:uu.> osm:mlidc di m:mcya "ri'r.ın'!J, kci':Jr?icn, 
p:tn~zv:m, p:ısd:tr, nobed:tr, ·• de ye. Her wc/w li 
korısolo.ü:uıcyr!n dcwn1 lx..Yi? de c w kese:• n ku 
konso/osxanc, komml dip:ır:ıstliı rcjt digotin. 
gato: (go!Jiıeke fr.msiyi!) ku/or. çorck, pasr:ı, kck 

lıônelıUn 8,Havina 1999'an 83 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. .., .. 
BINBOGALAR'DA KURT ŞARKlLARI- 2 

(AYET-BEYT Ü KILAMEN KURDI) 

Hazırlayan: ~ffefwwt; {lJq"//'ah/ 

AXBABA SEMAHI 
(Kürtçe-Türkçe) 

AX BABA 

ij% ;J rı.! n n ;ı 

Axbaba ye, Axbaba ye 
Ox ox ox Axbaba ye 
Çi bi cşq Cı bi sevda ye 
Şalc reş li xwe verda ye 
Kevrc lece tevda da ye 
Çi qosqa ye, bi peya ye 

Gönül sen pcrvane mi oldun? 
Ha can, ha can, aşk ile aşk ile 
Gönül sen pervane mi oldun? 
Ne gczersin nar içinde 
Fehmeyle kendini n'oldun 
işin gücün zar içinde 

Demi demi şirin demi 
Tc wü teri dinya garnı 
Ki mümin e, dibeje demi 
Ki münkir e, bikşine gamı 

Allah bir Muhammed Ali 
Yetiş Hacı Bektaş-ı Veli 

Ademe bahş olan candır 
I-la can, ha can, aşk ilc aşk ilc 
Akıl üstünde sultandır 
Adem bir azim dükkandır 
Her ne dersen var içinde 
Ne ararsan var içinde 

Ey pir, ey pir, ey pir, ey pir 
Ey nur, ey nur, ey nur, ey nur 
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Adettir can canı sever 
I-le can, he can 
Adettir can canı sever 
İkilikten geçeniere cr 
Özünü farkettiysen eğer 
Makamın var nur içinde 

Axbaba ye, Axbaba ye 
Ox ox ox Axbaba ye 
Çi bi cşq Cı bi sevda ye 
ŞalC rcş li xwe verda ye 
KevrC lece tevda da ye 
Çi qosqa ye, bi peya ye 

Hacı Bektaş-ı Veli ye 
Hem Veli ye, hem Ali ye 
Hem Ali ye, hem ulu ye 

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah 
Allah, Allah, ya Allah 
Çarh cyleyin, çarh eyleyin 
Yürüyün, yürüyün, aşk ile yürüyün 
Yürüyün, yürüyün, şevk ile yürüyün 
Yürüyün, yürüyün, Haq ile yürüyün 
Hü hü, Allah Allah 
Semahlar safa yete 
Günahlar afa yctc 
Müminlerin demi ana 
Münkürlerin kökü bala 
Haq için ola, seyir için olmaya 
Hor bakanlar, hor ola 
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Kör bakanlar, kör ola 
Hoş görenler, hoş ola 
Boş görenler, boş ola 
Yaşiatı uzun ola 
Bünyeleri sağlam, kavi ola 
Dallı budaklı olalar 
Gerçeğe hü 
Mlimine ya Ali! ... 

Adcm şerif Adem'dir zat 
Keşfeyle hall-i mlişkilat 
Mctaın müşteriye sat 
Daim elin kar içinde 

/I.Iuzik:Geleri 
Gotin (Sôz): Esiri 

Çm,kani: 

Mehmet l\·Iustafa Yüksel Dcdc 

(Ayeta Maraş e) 
Berhevkar: M. Bayrak 

Ew Meydana Kerbela ye Nota: Zozan Ozmanian 

ı; l J j· ;b J' ) J'. J· J' J l J' ;t· .ı l ı&lD . 1 J) J' 
[v ""q·h-n .. k.-.. t. ea. ~ "'" /W t- ~""' ){._,;_ "" e cô" ~ 

ı$ J• J' J· J• J•. ) ;:J J• J J' Jj J• J' J• i J •• 1 
S?- ~.-lu C; hee -fe- -&ı-!/" r;., lU- if<' 1- ,._ ila-si->u. 

~·; i' J• l J ı d l F J•. i J· D J V\ ,J' J' nzj ı!liı: 
. /--., fL . .;, ~din e·.""" & b. fe- fr ,,_},;,) k.i . .;n 

4'ıı).0QJ ·1-jıJ'r•~ C!\J' ili IJ' t H·i,J';t;;4 
~ 

Se.- ..t 1- '""".,...,dZ-k<-ııin ew .J-;j< 1- nw..K--si-n< 

Ew meydana Kerbela ye 
Ew rCka İmam HusCn e 
Sabir ke li her bela ye 
Ew rCya fmam HusCn e 

Imam HusCn girtİn birin 
Li Kerbela ye şehid kirin 
Sere mazluman je ki ri n 
Ew rCya imam HusCn e 

Jin ~andinc bajarc Şame 
Name şandin li ser name 
Ew zal1ınan nchaline rame 
Ew rcya Imanı Husen e 

Jin tazi ra li devan nandin 
Bajar be bajar gerandin 
Ew za!imna çitol (çitor) şandin 
Ew reya Imam Husen e 

Sev dalı, yanı tu 1nake 
Şuphc ji qelbC xwe rake 
Ew rCya İmam HusCn e 
Qewle sadiqan e pak e 

}~IZU/1 (~üz): 

Sevdalı ( Saimane Usikc Din) 
Bcrlıcı:k:ır (Dcr/c yen): 

Akçadağh İbrahim Erdem 
Xwcndkar: l'VlfiskC Kevir (Aycta Maraş c) 
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KAL BÜM Nota: Zozan Ozmanian 

.$ ı· J n j ı J· n ]' #\ J· J· ı J· j> Jı JfJ , ı 
kJtJ, ıJt<~ e. ji sa-~ J; t<-m<.-4...Ji ><·lf"-·4., 

ij J' J' J · y; 4· ;· • ijl ~ , 1
- fl r 1' J 

Ç:wkmıt(K:ıynak): 

Sarız-Dallıkavaklı Küçük Haydar Bayrak 
iHuzik:Gc!cri (Aycta Sarız G Marcş c) 
Bcrhcı-kır: ıvı. Bayrak 
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Yaryant-2 

KEV DEWRA iMAM HUSEN E 

Kev dewnı Imam Husen e, Kcv z:unane Ketbela ye 
Min go nabe havale nabe 
Gune Imanı Husen battal nabe 
Derde Qizilbaşmı pir c ku ıeva nabe 

Min go İımun HusCn girtİn birinedare 
Fadiıııe mıa hata care 
Hif G ro li ve didar e 
Kev dewnı imanı 1-!usen e, Kev z:ınımıe Kerbela ye 
Sabir kirin li her bela ye 

Sere Imanı Husen b<~ar be bajm· gerrıodin 
Birin li lıajme Şmne vcnandin 
lin tazi li devmı nmıdin 
Kev dewm İnıarn HusCn e, Kev ? .. amane Kerbela ye 
Sabir kiıiıı li her bela ye 

Welle Imanı He~en ax dadin 
Dlsan sere x w e dan, siıı·e x w e nedan 
S<txi çuıuk ji hev vedan 
Kev dewra İmam HusCn e, Kev t .. .amane Kerbela ye 
Sabir kiriıı li her bela ye 

Çm-kwi (K:ıymık): 
Sarızlı Tacını Evliyaoğlu (Aycta Sarız ü !'l.-1ara* c) 
Afuzik:Gdcri 

Xwcndk:ır:i\lusk'i Kevir 
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Baran bari tcnc tcne 
Yana rCçe min ı1 te ne 
Ez heynma bejna teme 

He-le le le le riodik e 
W er eder bibinim carke 

E w rindik a gundi ke ye 
Ev rindika guııdC me ye 
Rindike dile min le ye 

He-le le le le rindik e 
Wer eder bibinim carke 

Goçan bar kir çOna yaylan 
Le le rinde were malan 
Şerje bikim bcrx ii karan 

He-le le le le rindik e 
Wer eder billinim carke 

Rindika min seri min kir 
Bin çavan da çav Ii min kir 
Werc were dest li min kir 

He-le le le le rindik e 
Wer eder billinim carke 

Gorıi1:Ccınal Yeşil (K \ama Avşin e} 
Afuzik: Geleri 
Bcrhcvk:ır: M. Bayrak 

QIRXILi Nota: Zozan Ozmanian 

:rı$ s -·ı .. , n r ~ ı. ı w J J' ı ı J J' J· a ı J ;ı !J ı f ı ... .. ... --------- - - -
<:bi-f; Q;,_,:- fr j}_ f;.,l;.f' ç.'_ h< , Qi->if- """"'ek iıe- ve..,.. 

1$!§ j , 1 ff) J': ~ ~· 1 J JJ JEn n ·'ı ~-~--~H 
He Se~wı- L "--Sı- f4- ha.- RL 

ı h YJ d l 1' ·~ l j' 
Qirxili bilindiya çiyan e 
Qizilçewlik deve reyan c 
Mal şcwili Yasipinar e 
OcaxC tC!i zeryan e 

Bang dikim yara min kerr c 
Por şekiri ye O digcrc 

Tc kczcba min şcwitandc 
Le delale Ii lıa ıııcrc 

Bibez min mebe kevir 
DiiC min tc kire agir 
Gerdane tc berfa çiyan 
Cote çiçikan heşe min bir. 

Gorin ü 1Huzik: Geleri (Kilaın aSariz c) 
Bcr!wı'k:ır:Tcmcli 
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BAYi TEYE GUVA GUVA 

Bay! teyc guva guva 
Bijkov filti sing e gewre 
Çavcn min li navberan ket 
Her yek telaqa lıingivc 

Deri ade li min veke 
Quraxek ezing bi milıneke 
Zalime Dayike tc ku got, ku ew kiye 
Miya qer za va berxikc 

Dalliqevaxe di korte da 
Male rinde di one da 
Min !şev xevnek be xevn di 
Ez girtime di der te da 

Ji lıelebe virda erde 
Seri bişo biskan berde 
Ku meriyek bi dili xwe nczcwciya 
Jera daviye kul G derde 

Nizanim ku kuda terim 
Li berxikc xwe digerim 
Min lorika xwe wenda kir 
Diyar be diyar digerim 

Law ik ji dcrgüşe xujl-xuşi 
Bi şev G roj dadekişi 
Xcber hat ku lorik miriye 
Ji tirsan şire beren min kişi 
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Nota: Zozan Ozmanian 

; J' Jı ~) ı J J' J 4J ı 

Va çi iş bG va çi iş bG 
Baga yaylan tij be tij bG 
Gotin rinda te dayine 
Bende dili min gotmij bG 

Sube rabc male av ke 
PCIC mene ser ra gavkc 
Eger dili te li min e 
Telck porc xwe di navke 

Çan in çav in lıeval çan in 
Çav li seri du gol av in 
Ezi dibcm bira tu bi 
TunebG li dunye rinde zavin 

Wer ku em lıerin bi gundan da 
Baxçe danin di zeviyan da 
Ba nemine li bavi te 
Mc naşine bi tu çiyan da 

Gorin ü k!uzi.k:Gclcri ( Kilama SarizC ye) 
Berlwvk:ır (Dcrlı.:·yen): Temeli 

La b er deri- I i ber deri 
Dayk runişt bulxur dilıeri 
Ji lorik e xeber tuııe 
Nizanim çi lıatc seri 

GO! in ii 1Huzik: Geleri ( Kilama Sarize ye) 

Bcrlıcvk;ır:Tcmcli 
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Ll VAN DERAN Nota: Zozan Ozmanian 
3 

r.h= ~ i lr-ı ~~ -
- n J •• J ) ı J ,ı•. 

Pe- p-

j; ) J'. 

k~ç- Le xwe ıw-,J,·, x;ı- met k.,,_- """'"· 
Li van deran li van deran Gur digcrin bi-be zurbeye 
Peya negehşe slyaran Xelk li kar O Işi xweye 
Di hestlye bavl van axan nim Çave min Ili bejnC teye 
Keçke xwe ııadiıı xizmel karaıı 

Li ber duwaraıı kal O pir 
Zar zeç maye be şakir şlr 
Felek mc li le çi kir ku 
Tc cm ha hişlin fcqir 

Çü li axa ki rawcsll 
Bi roj (i şev qe nevcstl 
Mc car kc ler hcvdu ııcdl 
Bi rehell bi serasti 
Bcr deri me muxurbe ye 

MOj O guzan biderlne 
Alka Fate min bizewc1ııe 
Lawklle hen 1 xurlne 
vı feqirl bizcwcine. 

Gorin ü Aiuzik: Geleri ( Kilama Sarize ye) 
Berlu:vk:ır: Temeli 

HERE AVE Goıio ü Mozik: Geleri ( Kilama Sarize ye) N ota: Zozan Ozmanian 

ı; 1~:§!-t""-~t:=-:tll.~ı-t:fQ~Jt-:-:ot:;+:~J Ji-lTE'!LF'r? 
H~- lU!. Q..- V~ Q.·vi ~- ttt' e ~-JW.-ıı.e d..ı.- R2 ~ vk-r.e t-f<a-~ Q- Ve 

if~=-:if.J>,:tt~:,tcl=-~J@'tr N }~]d ~ 
o.-vi ~·"e t y-ıuH;;J,_,;o/eJ;-ıc<. T.-stka-vZ sae2.·,.,;._ofe 

~~~ı;F~-~-t4:ı:i ff--@t==.t=.§:~k'/3 __ ~) l 
A-v~dC.·.ıi..O.Nı ç~·Şi- ıV- ne. ,4.~ R.A 11 .k,~~ .. t-ıv-k<. la.-s,L a- vf 

~~~-::2IF3-\E%~_:__~ .g Ej8 
Sıa_~·M:ıı-k h- ve~a-:W, yt-sı-~--~ A- vi~-~h vt"si'-tu'-ft..e 

Here avC, avC bine 
Li qirarc deri mc dine 
Tasck avi sar bi minde 
AvC yaran çi şirin c 

Le lcmbür c ıc tcnıbür c 
Tel zirav e perde hOr e 
Ralıe rinde xwc li bake 
Ez nıeyzekim düre düre 
Hlni çlya ne h ini him jl pan e 

Ketine navbera me ı1 wanc 
Hele carke lıifikirin 
!-line weke sulale me henc 
Hin deran k1 him le hcne 

Halim rinde le bib1ninı 
XwazginlyCn tc bişiniın 
Dedinc min bira bidin 
Eger ncdan direviniın. 

Berlıcvkar: Tcml'li 
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BERE KEL E VIRDA XWAR BÜ Nota: Zozan Ozmanian 

~~~~ r:-:::r;--Qi@~JL;~! €ı iD~ı~ 

ıJ~.f=J::0~4~=---~ J~Ji) ı '(o :ı=n=J~-f\ i?~ rp ..... -- ..._ ._.. -

~ '"~···'. -~~~ c'b:-='t==.t~~.~=h~~~ ,, J J'-i~:J$-Jj J• J 
~- .:::J~,.L"= - ,_ .... -

~ID~A-w=tt·pg;::pJ\ ---
-- "'--- .._. --

Bere kcl e virda xwar bU 
Giha bi scrda kevir nar bU 
Bere dile te i li min bG 
Çim hen ka ja-ji min sar bu 

Ber deri male bavitc yoqişc 
Mine kcwan bildikişe 
Ez bi qurbanc bejne zirav 
Fistan je ra yaqişixe 
Bi nani tisl ra dikişe 

Jer va hatin gihşt qantirin 
Sere bari xwe kundirin 
Zalim Bavite ku tu neda 
Ez ji derdi tc dimirim 

Ji jcr da hat min nas nekir 
Çi de dilda mi pirs ne kir 
Fikra min bG min nekir 
Min bi xwe dest1 bi xwe kir 

Baran bari hCır wcşand 
Yan cotkaran bidcr rcşand 
Ki çi dibe bira bi be 
Wc rinde gurçf amin xwcşand 

Gotin ii Muzilc Geleri 
Bcr!Jcvk;ır: Temeli 

. -ı 
Okuvucunun dikkatine! i 

7 .sa;ıda yayınladığımız Zazaca hikayenin son paragrafı, teknik bir hata- ı 
dan dolayı elimize ulaşamadığı için bu sayıda yayınlıyoruz. Okuyuculardan i 
özür diliyoruz. Redaksiyorı. ; 

i 

i 
"Be 'd C zi kiyneki viluw ki: 'Nin i me )mC ş ima varadC. Ez d ima me 'n ii n 1 

vaştiin, biyiin tiyşiin. Mi ninira awki waşki, awki niyCdC mi. Ez zi warişt1ln i 
mi merira awkf werdi. Me ger nfni, me 'r kerdo m eri w çaxoki mi awki wılerdi, i 
me 'r kiit pizzedC mi. Nin i şimara va ki ya zacillina, ez zacili'in niCwiytin, yo j 

me 'r bi'. B ira w ey xi giyemıo şfomzo lı ete birarıinde xi ye bfnun. Ye kiymlne [ 
He'wti varadlinnC w xi giyCnnC şionnC lıetC mardC xi." 
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MERi MERAN Nota: Zozan Ozmanian 

JL1 e - lU t>te.- IU4ı tk- wı11 k - n.(.., l .SGfl cı.·-

~~~$ i==iSJ+.f J• J i J' ı \' 
/.fe - >Jd If«- -.if<"<" uU- wz" ii- .,·~ 

.t%i=.J J J! J i. ;· l 
{ su c.'- -;;: IUş d'- k- k<",._ 

l~''l:i~;t:d';_-iJ~Ifr~l$ J:+=:r=#~l.LP 
'if"-·n«41 'f>·;f- le cb_. vi Ml W< R.·n- ok Ço- ..:;._., &~.-·- ~- 12-l-~ 

ırcı:-~~E=.ı~ :n ı ı i ı r=ı=Pij_B ' J ... 4 
{; nu'n 1;. nWc d;. g< ;,-. ,-.._ (a_"""' 'ft"·ifi- i< h- vF '"'' "-'~ 

1$±1'--J' J-i6?f)-=ı. hd ., ;ı=;;=-.ı=#4 ~ı: n41 
e;,.J, Şo, ;;.., d·. y-U· Mi. L,' M«h t- ;;,_ &f.-'.; /U--:_- ;u;._, 

Mert meran dewln tlnin 
Li ser ci le reş dilinin 
Yaman qayte devi xwe we 
Rind (genci) e şoran digerinin 

Malen hana male meine 
Qalc min ı1 te dikine 
Ku tu ncdan li min guneye 
Gune min li sutl tcyc 

Pczi ba vi te beng be benge 
Xom berdilan ajot rengc 
Gotin nazli a-rinda-te dayine 
Li xwe ıexim bi tifange 

Keriyck pezi min i Qusf 
Soyxe 1 mCrat rengi hev talCsi 
Kebani e he ye le por i qusL 

Gotin li muzik.· Geleri (Ki lama S arizi! ye) 
Berhcırk:ır:Tcmcli 

M . A A ' M' A A ' ızgını . ızgını ... 
Çeroka kurdi ya bi nav ii deng, Piri! ü Rovi ji aliye weşanxaneya 

APECe ve, bi resimen rengin derket. 

Hün dikari n !i navnişaııCn li jCr pcyda bi kin: 

Li Almanyayc: M. Özgür 
Postfach 900 348 
511 13 Köln/Deutschland 
Fax: 0049 (0)22 03 30 16 30 

Li Swcdc: Apec 
Box: 3318, 163 03 Spanga/ Sverige 
Fax: 0046 (0)8-761 24 90 

Pire ii Rovf 
llodı<,b< 

Bil:ıiGii!l).(i 

IWoo· 

L.____ __ ·-··-·- - -···----- ·-·---·--
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AV 0 GUHIKA 
Jl BO Ç ÇEROKA 
JIWERAVA . 

- .. \Vilhclm Busch. ~ ''F'CT,Jj! WcJne u n L .::- 1'71 

[l.Jefuj< ~uart/ 

~._"'-"-8 Havin 1999'an 
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Kerguye me va bilyera d!t il revya 
Çil cem keseki gundi il giriya 
Gihot: Xalo xalo min d!t, gureki pir eg!t, mih fetisand diya 
Ew gureki ne bi fedi il ne bi heya 

Gundi' bi Kergu ra gihot: Tu metirse 
Ji min ra bi bej e gur i' li ku ye nuha 
Bi çenge kergu girt 
Ew pir şa bil, gundi' da dil 

Gundi' ezingek di paş xwe da veşari'ye 
Gihot: Pir si pas ji te ra camero 
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Bi hers li nav!na han!ya kergu xist ezing 
Camere me li erde ket G gihot: Çima erd G ezman dihezin? 

Gund! bi keyf he!Gna G bire mal 
Ü taşt!ke pir xwaşik çekir G xwar 

Ew kesen gihotin va çi çerok e qe ders tune 
Heşe wan j! waqas pir in mina camere me kergu. 
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FERHENGA HILKEÇIKi Kısallinalaı: 

Aksaray Dımılicesi L. Fiil 
m. Dişi 

n. Eri! 

(Dımılice-Türkçe Sözlük) N. İsim 
Rgd. Sıfat 

Rgp. Zarf 

A 
aca ':ffd orası. 
adayış L. kazınıak, cşelcmck. 
adir N ateş. 
afinayiş L. scrmek, güneşe scrmck. 
aftayiş L. cesaret edebilmek. 
agfinayiş L. l. şimşek çakmak. 2. (yağış) 
dinmck. 
akcrdc rgd açık. 
akcrdiş L. açmak. 
alafi N alev. 
alarnacl N alev. 
alawnayiş L. yoğurmak. 
alawitiş L. yoğurnıak. 
aınc diyayiş L. bulunmak. 
aıneyiş L. gelmek. 
amiCn N ma va. 
amiCn biyiş L. mayalan mak. 
amiCn kerdiş L mayalanıak. 
apik N 1. baba. 2. amca. 
Apo' B. ı. Baba' 2. Amca! 
ardiş L. gctimıck. 
are dayiş L. ı. bir araya toplamak. 2. 
kaldırmak. 3. dilenmek. 
arC kerdiş L 1. bir araya toplamak. 2. 
kaldırmak. 3. dilenmek. 
are vistiş L. derleyip toparlamak. 
arCkidi n.rd bir arada. 
ariq N tCr. 
ariqiyayiş N. tcrlemck. 
ariqııayiş N. terlctmek, 
ariweş N tavşan. 
arkollik N maşa. 
arüdi N yakacak, odun. 
asayiş L. görükınck, gözükmek. 
asin 1V. demir. 
asiniCn nzd demirden. 
asnayiş L. görüktlirınek, gözüktürmck. 
astori N yıldız. 
aşmi N m. ay. 
atiki N. anne 
ati 1V. aş, yemek. 
avdio N ayran. 
awiyayiş L. açılmak. 
awi N gözün içi. 
awki 1V. su. 
awki xiro kcrdiş L. 1. duş almak. 2. 
Banyo yapmak. 
awriyayiş L ayrılmak. 
awrnayiş L ayırmak. 

Aye! B. Anne' 
ayiki N Anne 
ayş 1pd (ç. dili) güzel. 

B 
baldirdin N patlıcan. 
balli N palamuı. 
ballioki N. sivi lee. 
banastün N tavan. 
bar N yük. 

B. Ünlcııı. 

bar kerdiş L. 1. yüklemek. 2. göç etmek. 
barasiyayiş L. aşırı derecede susaınak. 
barayiş L bağırmak, çığırmak. 
barnayiş L. başrrtmak. 
bari r,_t;d ince. 
bari biyiş L. inceltmek. 
b~ıri kerdiş L. inccltmek. 
barri N. bağı rtı. 
bask N. kanat. * kifı i baski N kol kanat. 
başari N göz. 
tıaş kerdiş L. 1. gücü yetebilmck. 2. 
Ustcsindcn gelmek. 
hata rgd ötCye, öte yana. 
bataliyayiş L. yorulmak. 
batalııayiş L. yormak. 
bax N bag. 
bayik N dede. 
Bayo! B. Dcde 1 

hazin N bilezik. 
bcdcliyayiş L. degişmek. 
bedelnayiş L. degiştirınek. 
beq N kurbaga. 
herdiş L götürmek. 
berindi N. iki-üç yaşında kuzu. 
berm N ağlama. 
bermayiş L. ağlamak. 
bermnayiş L. ağlatnıak. 
bijiiııgi N kiprik. 
billik N. (ç. dili) cük. 
billik N tepe. 
bilxiir N bulgur. 
bin rad alt. 
bini f.od taban, alt. 
bini findiş L. bckarctini almak, kızlışını 
almak. 
biraN. kardeş. 
biriqiyayiş L. parlamak. 
biriqnayiş L. parlatmak. 
biriyayiş L. kesilnıek. 
biri N kaş(lar). 
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Jıirnayiş L. kesınek. 
bisilım1n N müslüman. 
lıisk N kakül. 
biyi N ayva. 
biyve N. dügün. 
hizi N keçi. 
biziycki N oğlak. 
biCname N I. domuz. 2. ayı. 
bin rgd. öteki. 
biCri N. özlem. 
Jıieri kerdiş L. özleınck. 
Jıoçi N kuyruk. 
lıorraqc soli rpd çok tuzlu. 
bostfın N bostan. 
brfisk N. şimşek. 
bfiki N. gelin. 
Jıiilliki siyiş L. cınckleınek. 
bfin 1V. bina, cv, yapı. 
lıiiovi N koktı. 
bfıoYin rpd kokulu. 
binver N biber. 

c 
ca N. yer, mekan. 
ca dayiş L. I. yerleştirmek, yer vermek. 

2. bahane bulmak. 
cadi mendiş L. şaşırmak. 
cam N. I. cam. 2. pencere. 
camiCrd N. erkek. 
camierdi N erkek! ik. 
cawitiş L. çiğncmek. 
caz N. fos. 
ceer rpd dört. 
ceeremini rqd her dördü(nü). 
eecrio rpd dördüncü. 
cecrrC r~d dört defa. 
cccrrCsC rpd dörtyüz. 
cc'gnıne N. cchcnncnı. 
ceneki N kadın. 
Ccneki~ N. Hanım!. 
ceni ,N karı, kadın. 
cc'tc N. 1. cadde. 2. meydan. 
cCvrfi.ni N. elektirik. 
ci ğiyrayiş L. (birini. bir şeyi) aramak. 
ci nayiş L. I. cinsel ilişkid bulunmak. 
2. tecavüz etmek. 
3. ınce. mahvetmek, perişan etmek. 
ci niştiş L. binınck, üstüne çıkmak. 
ci rasayiş L. birine yetişmck, ulaşmak, 
yetişrnek. 
ci şfınayiş L. !. dayaınak. 2. atmak. 
cicik N meme. 
cikiyayi N suyu kurumuş. 
cikiyayiş L. kuruınak, suyunu çekmek. 
ciknayiş L. kurutınak, suyunu çcktirrnek. 
cilisi N soluk. 
cilisiyayiş L. sol mak. 
cilisnayiş L. soldurmak. 
cilq N bozuk yumurta. 
cilxa N. 1. cizgi. 2. keçi yolu. 
cinnck rgd. cinli, cinlerin çarptığı kimse. 
cira kerdiş L. kesınck, koparmak. 
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cirg N. küsme. 
cirgiayiş L. küsnıck. 
cirgnayiş L. küstürmek. 
citc rgd çift. 
citCki rgd bir çift. 
citcr N. çitfci. 
citi N çift. 
citi kerdiş L. çift sürmek. 
ciw N. arpa. 
cia rgd ayrı. 
ciC rad birbirini. 
ciC dima n;d ard arda. 
ciC ser kı1Üş L. şakalaşnıak. 
cie zerre kerdiş L. iç içe takmak. 
cicdi findiş L. 1. dağıtınak. bozmak. 2. 
tahlil etmek. 3. parçalarını ayırmak. 
ele'ni ;V. kemiksiz et parçası. 
ciCr rgd. aşağı. 
ciCrC rgd birbirine. 
cioka r._ad. onun için. 
cum lıiyiş L. ınce. kaybolmak. 
cficigi N. civciv. 
cfın ıpd genç. 
ciin şenik rpd atik. 
eline N tay. 
cfinC milçiki rgd. çok hafif. 
cilni rpd genç. 

ç 
ça rgd nere, nereye. 
ça 'li N çukur. 
ça'Jiki N çukurcuk. 
ça 'lC sarlin N yunak, evde banyo 
yapılan }'Cr. 

çara r._ad nereden. 
çayi N çay. 
çelqiyayiş L. çalkalanmak. 
çelqnayiş L. çalkalamak. 
çend t"f!d kaç. 
çe nde ._r._ad ne kadar. 
çenrC rgd kaç defa. * çen ı.i çenrC bw. 
haddi hesabi yok. 
çeki rgd işine gelmek. * niame çekide tio 
bw. işine gelmedi. 
çeqçeqe N çekirge. 
çerayiş L. otlaınak. 
çetene N kurra. 
çetene eştiş L. kurra çekmek. 
çi rpd ne. 
çiçax rgd nezaman. 
çikdcligi 1V. kırlangıç. 
çiktcne rgd tck başına. 
çilki N. danıla 
çillek rpd. N. obur. 
çilleki rpd m. obur. 
çilleki N oburluk. 
çim N göz. 
çiniCdiayi rgd. sonradan görme. 
çiqa rpd ne kadar. 
çiqiriyayiş L. kın şmak. 
çiqirnayiş L. kırıştırnıak. 
çirC rgd. neden. niye. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çirCki rgd çünki. 
çircnayiş L. otlatmak. 
çito rgd nasıl. 
çito bo rgd nasıl olsa. 
çitoki rgd nasıl ki, .. cr ... mcz, . .ir .. mez. 
çittiki N. sıçrama. ziplama. 
çittiki eştiş L. sıçramak, hoplayıp 
zıplaınak. 
çiwras rpd kırk. 
çiyki rgd ne. 
çiykira rgd neden. 
çiyko rgd nedir o? ne var? 
çlal N. çuvval. 
çiok N. diz. 
çippik N. baldır. 
çündC rgd ne kader. 
çfirik N. eni k. 

D 
dar N. sopa, dcyııck. 
dari N. agaç. 
daşürxı.ine N aıvalet. 

dayiş L. vermek. 
de kerdiş L. 1. koymak. 2. doldurmak. 
dec N. ağrı. 
dcca)•iş L ağrı mak. 
dccnayiş L ağrıtnıak. 

del'indiş L. sarkıtınak. 
dckfıtis N I. iceri girmek. 2. sarknıak. 
delali rgd sevimli, kıymetli. 
deliing N. paça. 
dcmle N. yclck. 
dene N buğday. 
derd N. dcrd. 
dereng r;_ad gee. 
dcreng hiyiş L gccikmek. 
dcreng kfıtiş L gecikmck. 
dercng mendiş rgd. gee kalmak. 
deresiyayiş L (cam vs.) çatlamak. 
deresnayiş L. çatlatmak. 
dere rgd. hele. 
dcrCnayiş L. l. eğmek. 2. eğdirmek. 
derg rgd. uzun. 
derg hiyis L. uzanmak. 
dcrg kerdiş L. 1. uzaunak. 2. serınck. 
dergi 1V uzunluk. 
dergUlilke rgd. uzunlamasına. 
deriyayiş L. egilnıek. 
dcrmfın N derınan. 
derzayiş L. dikmek. 
dcrze N. I. baglanınış yük. 2. ekin, odun 
dernet i. 
derzeni N. ignc. 

derznayiş L. diktirmck. 
des !JXI. on. 
deseki N. ip. 
desmac N. abtcst. 
dcsmac giriotiş L. abtcst almak. 
des! N. cl. 
devistiş L. sarkıtınak, düşürmek. 
dCyl 1gd. yan. * dCyiiC şiwi bw. gece 
yarısı. 

di rpd. iki. 
di hircki rgd. iki üç (tane). 
dibende N. ikircikli. 
dibendi N. tcrcddut. 
dicc N. kirpi. 
didfin N. diş. 
dikiin N. dükkan. 
dillik N. gcçiın. 
dillik kerdiş L. (biri ilc) gcçincbilınck. 
dillik nickcrdiş L. (biri ilc) gcçiııemcınck. 
dilopi N. damla. 
dilopi kcrdiş L. damlaınak, akmak. 
di m N. 1. sap. 2. pcş. 
dima 1gd. 1. ardından, arkasandin. 2. 
sonradan. 
Dimili N. Dımıli. 
Dimiliki N. Dıınılicc. 
di mi kfitiş L peşine düşmek. 
dirrC rt;d iki defa. 
dirrCsC rpd ikiyüz. 
ditiş L sağmak. 
diwi N. köy. 
diwic /\~ köy Hi. 
diwlcti rpd zengin. 
diyCn rpd ikinci 
diyin rpd. ikinci 
diyini rgd I. ikiye. 2. ikiyi, iki tancyi. 
diar 1. rgd üst, yukarı. 2. ;V. taban. 
die'n 1V içyağı. 
diCw N dev. 
dik N. lıoruz. 
dilhori rgd. çırılçıplak. 
din N. din. 
dio N. ayraıı. 
diorpc rgd tip, kı lık. 
diyri N şarki, türkü. 
diyri kcrdiş L. şarkı söylemek. 
diyiş N görmek. 
doldc N. göl oc. 
dolqembCr N. ayçiçeği. 
do m çe N. tabanca. 
dorini N. yayık küpü. 
dun /\~ dünıan 
dur 1pd. uzak. 
duri N. uzaklık. 
dUiet N. ikiz. 
dı.imfin N. di.iman 
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düni N lıedik. 
dur N ctraf. 

E 
e'cci kerdis L. (ç. dili) dövmek. 
c'dil U e'mma /\(kör. 
cl beter rgd perişan, pcjmurdc. 
E'mC! B. Hala! 
c'miki N hala. 
engimiCn N bal. 
cngişti N (cl) parmak. 
cngiştire N yüzük. 
engüri N. üzüm. 
e'r rpd. kötu. 
c'rbet N çirkin. 
crcün rgd ucuz. 
erelin biyiş L. ucuzlamak. 
crcfın kerdiş L. ucuzlatmak. 
ercfıni /\~ ucuzluk. 
c'rd N. l. yer, yeryüzü. 2. tarla. 3. zemin. 
4. huy, karekter. 
c'rd şiyiş L. sccdcyc varmak. 
c'rcw N N arap. 
c'rewi N m. arap. 
c'rcwki N arapça. 
crdişi N sakal. 
crCnayiş L. satın almak. 
c'ri 1V kötülük. 
eri rad geç. 
eri finctiŞ L. geciktirmek. 
eri kUtiş L gccikmck. 
c'rş U a'la rgd yer gök. 
cstc l\C kemik. 
csternayiş L. silmek, sürmek. 
cstiş L. atmak. 
e'şeriyayiş L. sığnıak. 
c'şernayiş L. sığdırınak. 
cşkayiş L. gücü yctcbilrnck. 
cşkici N. kuru üzüm. 
cşnawitiş L. duymak. 
eştc z!.!d. atılmış. 
eştiş L. atmak. 
eye rgd evet. 
c'"'·crc rpd awarc. 
ez n:d. ben. 
e'zılıfın N. gök. 

F 
fasal N sap. 
fck N. ağız. 
fe'l N. fal. 
fe' i unayiş L. fala bakmak. 
felqc rgd. parça. 
felqe biyiş L. 1. bölünmck. 

2. parçalanmak 
felqe kcrdiş L. I. bölmek. 2. parçalamak. 
feteliyayiş L. dönmek. 
fetelnayiş L. döndürmek. 
filün rgd !ilan. 
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tir kerdiş L. yudumlamak, içmek. 
firengi N. domates. 
fireqi N kap .. ,. iireqi foli bw. kap kacak. 
firiknayiş L. ufalamak, kabuklarını 
çıkarmak. 
firsend rgd. fırsat. 
firsend de kutiş L. fırsat düşmek. 
fissi N (sessiz) osuruk. 
fitiqiyayiş L. şişmek, aşırı şişmanlanıak. 
filke N musluk. 
fistô.ni 1\Z fisıan. 
fittiki N düdük. 
fiCz r._ad üst, yukarı. 
frcşqo N bulaşık süngeri/bczi. 

G 
ga 1\Z öküz 
gagoli N bok böcegi. 
gangola N. salıngaç. 
gas kerdiş L. ısırrnak. 
gelhaki ri!d isi n aslına bakarsan. 
gelti N kil im.' 
germ r._f!d. sıcak. 
germ bi.yiş rgd ısı mak, ısınnıak. 
germ kerdiş rgd. ısıtmak. 
gcrmi N sıcaklık. 
gcrmi N çorba. 
gCsti rgd aşırı açlık. 
gilç kerdiş L. batırmak, sokmak. 
gileşi N etek. 
gili N saç örgüsü. 
gilla N. üzüm tanesi. 
gioni N kan. 
gioni lıiyiş N. kanamak. 
gioni kerdiş N kanatnıak. 
gionin rgd kanlı. 
girdegin rgd. girintili çıkııuılı. 
gire N düğüm. 
gire estiş N. düğüm atmak. 
giredayiş L. başlamak. 
girene N yaka. 
girCzi N. sel, saly::ı. 
girCzin rgd. sal yalı. 
giriote r._~d I. tutulmuş. 
2. tıkanmış. 3. kapalı. 
L. 1. almak. 2. tutmak. 

3. kapatmak. 
girfin rpd. I. aşır. 2. yavaş. 
girô.n biyiş L. ağırlaşnıak 
girô.n kerdiş L. ağırlaştırnıak. 
girô.ni ty. ağırlık. 
giwi N. avlu. 
giv.·Un N. inek nıcıncsi. 
giawilr N. gayri müslirn. 
giawô.rkc rgd. çapraz. 
giec N N deli. 
giCci N. m. deli. 
gieci N delil ik. 
giecüne N. del ilik. 

Dcv[Jm edecek 
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HASRET 

Güneş 

ateş 

sarı toprak 
altın başak 

başak okyanusları 

kaynayan kan 
ve güneşin halaya durmuş ışıoları 

geceleri yıldızlarla 
gündüzleri güneşte 
el ele 
dolaştım xalikanı 

hasret giderdim 
beni yıllarca beslediği için 
toprağı alnından öptüm 
nankör olamam 
hele haramzade asla. 
kanlı çıplak ayaklarla dolaştığım 
taşlı yollarda 
yanan yüreğimi 
bir meşale gibi taşıdım 
takınadım 

kan izindeki 
sarışın kurtları. 

nisan toprağı kadar rahat 
ve mayıs rüzgarları kadar şarhoştum 

Xalikan için 
dövüşenler oldu 
ve dövüşenler var 
alınlarından öpeyiın 

xalikan helalimdir 
hava gibi 
su gibi 
güneş gibi 
ateş gibi 
ve yar gibi 

ÇOCUKLAR 

Üzüm karası gözleri 
namlunun ağzına sürülmüş 
iki mermi 
ayakları çıplak 

başları çıpıldak 

üryan 
ve sefil 
çocuklar 
fıratın ve diclenin ülkesinde 
ekmek kırıntıları topluyorlar 
ücüncü sınıf çöplüklerde 

onlar 
nelere layık değilki 
ama gel görki 
aç 
ve tüysüz 
karta! yavrularında 
yok farkları 

sorarım 

dört yöne 
bin dünyaya 
sorarım 

kutsal kitaplara 
dağa 

taşa 

kurda kuşa 
güneşe 

ateşe 

ve gökyüzüne 
hangi günahların bedeli 
KÜRT çoçuklarının 
açlıktan ölümleri 

lıiııebün S,Havina 1999'an 99 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




