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Ji BTRNEBÜNE 
~ ı ı i f t i 

Bila sala 2003 ya bibe saleka bi xer O bereket! 

Xwendevana/e bi mmet, em bi hejmareka 

din disan bi hevre ne ı1 ji we re diben; ew 

rojen we yen mubarek ı1 sersala we ya nu 

piroz be. Bi heviya ku sala nu ji bo hemı1 

insaniyete bibe salek bi xer ı1 bereket, be 

qeza ı1 bela! 

Kovara me bi ve hejmara xwe ve penc 

saliya xwe tije kir. Em li vir dixwezin ji bo 

we bidin diyar kirin ku dema ev daxwaz ı1 

piştgiriya we; xwendevan ı1 dostan nebı1ya, 

em iro nedigiheştin wan rojana. Ji bo ve 

yeke ji dibejim; bila penc saliya kovara 

Birnebı1ne ji me giştkan re piroz be! 

Di ve deme de disan rewşa cografya me 

bi her aliye ve bala cihane kişandiye ser 

xwe. Di rojen peşiye de jibo insanen di ve 

cografyaye de dijin dikarin hem rojen 

dijwar ı1 hem ji yen ronahiye bin. Hevi ı1 

baweriya me helbet ji bo rojen ronahiye 

ne. Reya ronahiye ne düz ı1 ne ji hesan e. 

]e re xebat, sebir, zanisti ı1 baweri dive! 

Me di ve hejmare de zede cih daye 

mesela din. Gelo rola medresa ı1 meletiye di 

civata me kurdan de çi bu? Di van medresan 

de çi dihat perwerde kirin? Din di civateke 

de çi rol listine? Di xwendin ı1 nivisandina bi 

zimane kurdi de medrese çiqes bı1ne alikar? 

Di tekiliya navbera kurden Anatoliya Navin ı1 

yen Kurdistane de din çiqes cih girtiye? Em 

de hindik be ji hinek pirs ı1 bersivan di we 

hejmare de bibinin. 

Bi sernivisa Xwendin O feqitf birez Emin 

Norozi cara yekem e ku li ser medreseyen 

kurda di kovara me de dinivisine. Nivis di pir 

awayi dibı1, bi zirnaneki xweş li ser karek

tera melan ı1 feqiyan ji sekiniye. 

Giyasettın Emre, pariementere Muşe ye 

kevn bi sernivisa Kurd time bi zimane xwe li 

pe mane ve biranıneka xwe nivisiye. Disan 

bi sernivisa Serpehatiya melekJ Kurdistane O 

kurden Anatoliya NavJn wek keşfa Kristof 

Kolombe AmerikJ ye Mele Beşir biranina 

xwe ya Anataliye aniye ziman. 

Serpehatiya jiyana penc jinen kurd yen 

Anatoliya Navin ku niha her penc ji li Swede 

diminin di we hejmare de bi sernivisa Em 

zarok bıln, bOne bak! hı1n e di hevpeyvina 

Altun Başarane de bibinin. 

Mistefa Kizilkaya ji deve Fıdana Elo ji 

gunde Xabı1ra du kilamen diroki berhev

kiriye. Kilarn hem ji aliye folklorik ı1 hem ji ji 

aliye dirok ı1 zirnan de ji balkeş in. Berhev

kirina falklor a bi vi awayi pir muhim e. 

Herkese ku bikaribe ji derhela xwe ji falklor 

ı1 çanda me tiştan berhevke ı1 bişine dakı1 

ben parastin. 

Bi hevpeyvin ı1 berhevkirina; strand, çi

rok, hekatan disa ew hejmar ji, ji aliye folk

lori de hatiye dagirtin. 

Di beşa tirki de ji bi sernivisa Paketin 

Getirdikleri Yusuf Polat li ser rojeva pişti 

hilbijartina li Tirkiye ı1 guhartinen ku dix

wazin ben kirin sekiniye. Bi sernivisa Şeyh 

Bizinlar Üzerine Bir Belge nivisek lekolini ı1 

herwiha Rohat Alakom ji diroke de bi 

sernivisa Said-i Kurdi ve Kardeşi Abdulme

cid'in Konya Günleri, lekolinek balkeş kiriye. 

aliyan de balkeş e. Niviskar hem biraninen Bi heviya rojen roniye birninin di xer ı1 

xwe ı1 hem ji perwerdeya li medresan bi çi xweşiye de! 

birnebu n 18 pay1z 2002 
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NAMEYEN XWENIEVANAN 

Min herdu hejmaren Birnebun'e ku we 
ji min re bi riya poste rekiribun, girtin. 
Ez pir kefxweş bum. Min pişti çend 
rojan pereyen abonetiya xwe ya Birne
büne ji bo saleke ji we re rekir. Em 
kurd kelepura xwe ya kal u bavan ya 
windabuyi digerin. Herçend em hinek 
paşta mane ji, hin ne dereng e. Kurden 
Anataliye serbilindiya me kurdan in. 
Ew, zimane xwe ye mader (zikmaki) 
dizanin, ji bir nekirine. Ne tene ev ji, 
wan çawa te xuyan destpekirine zimane 
xwe ye şirin dixwinin u dinivisin. Ji bo 

Revalen Heja! 

ku ew şopa koça me ya wundakir" hin 
ji zelatir bibe ... 

Zirnan haceta here giringtirin e ku 
mirov dikare pe berxwe bide. Qudreta 
hinbun u hinkirine bi reya Blrnebune ji 
xwe re derte hole. Ne bi bedbini, bi 
binfirehi me daye pey ve şopa ku me 
ew hezar sal e wundakiriye. Ez bi xwe 
ve şopa ziman, çand, edebiyat u zane
bune, xelasbuna welate me bawer im. 
De bila bi xer be! 

Dr. Siddik Unus 

İro ez dixwazim li cem .w e spasiya :xWe peşkeş bik1111. ;r.ev.'ra be ar!ka~y~ .· 
we min !ro ılikarbuji hepsa Tirl,dye az~d bibi111. Ji bo. )ve allkftrlya we spasen 
dilxweşi u delali d~kiııı. 

Bi silaven gerınl u hevalti 

.ı9.!12002~~~~~JJ,ıla\l!'ııPi~~.~·~~~;'.···. 
best bıı-akılınaJ1lda• .öiıertılid,e~u~k;let'iQl~~;:p~şta••·Kii~ Jq~~~ı~.•{)~ya~~a. 
·Komitesi ~İ'deJ1. · Monika;. O~~eteci P~·N*ola~s .. ~ı-~~nst Cla~ia \V~g~r~ 
Avukat Juliane Scher,.Jütkiye'~ .A}Olftnya Jli,iyUf{. ~lç11iği~. Al~~1a·l)ışişl,~~··•· 
B~anl~w, ftalyan ··.sen~tosu.ve.~dtp.t.l)aya~diğıtiJ.•diğ~tyaJ:,~yı ~~~t4~ştJar(. 
olmak.üzete,• ~itıJebu~.çlergis!.~~lış~~ları,.ortaA,p~ç}Qlu~ijtt.~ij~uı::y~kft!~~~\·.··· 
sayın • Yusuf Po{at, a~kattL~j'~Jl~ ~~tia~,···~'çlst~ Ceffi${l·t])arı Ç)3g~4~pı~ji~~ ; · 
gazeteşi~ ..•. Kürdistal1 ~l\1Saı.:t~l)ğtes~.· v~ ...• istJıini. buraçl~···saya~~~~.·~11lc<·· 
dqstlatfOl<t··sıçak dayamŞJ1lala~ı~d;ln G(otayı teşe~ürediya;ıqın. · · · · ·· · · · ·· 

Hep$i~e>c~~d~rt s~yği*e $~~~~latitn{a. ··' > \. ' :.··· .. • .i. •' 

'<· ;~;ı~i·~tttb~~ .. 
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" " BIRANlN 

Osman Alabay (Curuki) 

Bave min, Tu ji me re heval u dost buyi. Tu kurd, helbestek, 
dlrokek u filosofek buyl. Te tim u tim digot: "Her tişt xwe nu 

· dike. Zeman dermane hemu tiştan e". Ere, ev zernan zu derhas 
dibe. Kurd di bin destan de ne u zordesti her berdewam e ... 

Bave min, tişten baş jl çedibin. Me Komela Ziman saz kir. 
Kovara Blmebun 5 saliya xwe p1roz dike. Li Swede Vaqfa 
Çanda Kurden Anatoliya Navln ava bu. J:iyana me berdewam e. 
Heviya memezin e. 

Bave min, em tu car te jiblr nakin. 
Tu ye hertim di dile me de bij1. 

birnebu n 18 pay1z 2002 

Esat Kenan Alabay 
Almanya Federal 
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" NUÇE 

ongreya duyemln a giştl ya 
Komela an hat çSkirin 

Dimenek ji kongre, Wuppertal 09.11.2002 

Kongreya duyarnin a gişti ya Kornela 
Zirnan u Kultura Kurden Anatoliya 
Navin li Elrnanya, bi kurti Ziman, di 
roja 09.11.2002' an da li bajare Wup
pertale ya Elrnanyaye hat çekirin. 20 
endarnen kornele tevi kongre bun. 

Pişti vekirina kongre ji bo kesen şehit 
deqiqek jibo rezgirtine pekhat Paşe beş
daran nasiya xwe dane hev. Ji weqfa 
Swede ji çar hevalen me beşdar bfın. Beş
darbuna wan hevalan dile me şa kir. Ji 
tespitkirina endaman şunda rapora komita 
revebirine ji aliye seroke komele, Yusuf 
Polat ve hat xwendin. Seroke komele di 
rapora xwe da li ser karen sala derbasbuyi 

sekini. Wi fikra avabuna komele, mina 
derketina qivonkan (mantar) u pişti we ji 
derketina kovara Birnebune, weki minak 
da. Avakirina k om ele bi daxuyaniyeke ve 
hat ilan kirin u endam gişt bi nameke ha
tin agahdar kirin. Komele di sala derbas
buyi da ji endaman u kesen ku alikariya 
komele dikin (endamen piştgir), tev hev 
32 kes, gelek pere kom kir u ji bo ku hej
mara wan zeda be, gaven giring avetin. 

Paşe ji rapora komı(eya çavder hat 
xwendin. Gor rapore hin karen zede hene 
ku, dive ben çekirin. Yane hejmara enda
man u endamen piştgir z~de bin u her en
dam, endameki nu peyda bike. 

birnebu n 18 paylz 2002 
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Li ser raporan niqaş hat çekirin. Fikra 
endaman ev bu ku, karen komele her 
çiqas giran be ji, le peşta tere u kemasi
yen we di demekenezik da dive ben ber
teref kirin. Arınanca me ya heri mezin, 
yani avakirina kursen zimane kurdi li 
welet ji li ber me ye u ji bo ve yeke hin 
gav hatine avetin. Hevalen me yen li 
welet muracata kursan kirine. Tişteki din i 
negatif ji ev e ku, endamen komita revebi
rine her yek li aliyeki Elmanyaye rudine. 

Pişti ruspikifina komita revebirine, li 
ser niqteyen desture, yen ku dive ben gu
hertin, hat sekinandin. 

Di kongre de se kesen din ji bun en
dam u endametiya wan hat qebul kirin. 

Pişti hilbijartina divane, organen nu 
hatin hilbijartin. 

birnebu n 18. paylz 2002 

Hozan Pico 
di şeva şahiye de 

Di dawi de ji endam u mevanan peşni
yaren xwe gotin. Li vir peştabirina karen 
komele pir muhim hat hesibandin u li ser 
parvakirina kar u xebatan hat sekinandin. 
Ji van peşniyaran hinek ev bUn: 

• Peywendi bi weqfa Swede ra, 
• Bi weqfa Swede va projeke zirnan 

be çekirin. 
• Vekirina kursen zimen li welet 

u Ewrupa. 
• Peydakifina imkanan ji bo wan kursan. 
• Lekolin li ser Kurden Aksaray, 
Kırıkkale,Çorum u aliye din. 

• Piştgiri ji bo kesen lekolinvan, 
• Peşvabirina karen komele li Kolne. 

Mistefa Mix 
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Pişti kongra Komela Zi~an şevek hat 
çekirin. Ev şeva him ji ·bo pirozkirina 
kongre him ji zedetir ji bo 5 saliya der~ 
ketina kovara B1rnebune hat çekirin. Di 
şeve da stranbeje me ye bi nav u deng, 
Bozan Pıço ji gunde Kelhasan, kilamen 
dil u eviniye gotin. Faruk u Bayram j1 
bi dahol u zirne mevan u endam dilşa 
kirin. Di şeve da ji Weqfa Kurden Ana
toliya Navin H Swede Seşit Karakuyu 
axif'i. Li ser 5 saliya Blrnebune ji Ali 
Çiftçi u Nuh Ateş her yeki axaftinek 
çekir. Ali Çiftçi di axaftina xwe de gi
rani li ser derketin U. belavkirina kovare 
qise kir u herwiha pewistiya piştgirya 
kovare ani zimen. Nuh Ateş j1 di axafti
na xwe da li ser armancen weşandina 
Birnebune sekini u got ku, di sere her 
tiştl zanin heye u be zanin meriv riya 
xwe şaş dike. Birnebun J }i oo Kurden 
Anatoliya Navin kaniya zanine ye. Di 
tarixe da ev cara yekemin e ku .Kutden 
Anatoliya Navin li ser tarix, edebiyat u 
kultura xwe bi· Kurd1.dinivlsin .. ·Nuh 
Ateş Birnebün ji · bo ··parastina .·kultur u . 
. zimane Kurden Afiatoliya Navin, w ek 
komuntkator •hesiba~d u got .ku' meriv 
gerek e globaLbifikire u lokalbixebite. 

Wi robı Birnebune di vi wan de anl 
zimen. 

Ji bo şeve .rexistinen Kurd, mina 
Korukar u rojn~a Dema.NıJ m~saj şan
din u ji bo kar u baren B1rnebune serfi~ 
razi xwestin . 

Penc saHya Birnebu11& pi xer be, 
piröz. u bimbarek be! 

Mistefa Mix 
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Protakala Civlna Vaqfa Swed, 

Komela Zirnan O Kovara BlrnebOne 

Dem: 9.11.2002 
Seet: 22.00 
Ci: Wuppertal-Almanya 
Beşdar: Li ser nave vaqH~: Reşit, Ömer u Haci 

Li ser nave Komele: Mustafa, Yusuf, Şixo u Kemal 
Li ser nave Birnebune: Ali, Nuh, Pikret u Muzaffer 

Hevalen ku beşdari civine bun, li ser yek babete sekinin: 
• Di peşeroje da em e kijan kar u projeyan bi hevra bikin? 

Di civine da çend biryar hatin girtin. Hevalan ditin u imkanen xwe 
anin ziman. Ji bo dema peşeroje ev peşniyarana hatin ziman: 

• Projeyen ku çebin gerek peşta hazir bibin. Ji bo alikarl'ya imkanen 

Avrupa dive proje li du welaten Avrupa çebin. 

• Dive em dest bi seferberiya hinbuna zirnan kurdi bikin. 

• Ji bo ciwanan u mezinan projeyan arnade bikin. 

• Bi nave, "Çiqas insane Kurden Anatoliya Navin li Avrupa dijin" projeyek 

çe be. 

• Ji bo nasandina _ _!mr u _rexistina me gerek em bi her insaneki me ra 

tekiliye çebikin. Li her welaten Avrupa insanen me hene. 

• Li welat Projeyeke Pilot-Taybeti: Kursa Zirnan e Kurdi 

• Di nav gunden me de festivalek be arnade kirin. 

• Ji bo ku insanen me ben nav kar u bare me, li welat, di havina 

2003'an li gundeki civinek dive bet arnade kirin. 

• Hevalen ku di nav gruba xwe da ji bo peşeroje kar hildane ser milen 

xwe, dive karen xwe berdevam bikin. Di nav rexistinen me da tekiliyek 

bi koordine dive hebe. 
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Dfmenek ji dersa zimane kurd1 

Qurseke zimam~ kurdi ji bo jinan 
Li Stockholme, li taxa Fittjaye qurseke zimane kurdi ji bo jinen kurden Anatoliya 
Navin destpekir. Qasi 10 jin feri xwendin ı1 nivisandina kurdi dibin. Mamosteye 
qurse, Ekrem Altin e ku bi salan li ve taxe mamosteti ji bo zaroken kurden Anato
liya Navin kiriye. Ev qursa ji aliye kovara Birnebı1n ı1 navende Mangkulturellt cen
trum de hatiye arnade kirin. Çawa te zanin ev dora saleke ye kovara Birnebı1n ı1 

Mangkulturellt centrum ji bo danasina çanda kurden Anatoliya Navin insiyatifek bi 
hev ra arnade kirine. Hersal ji aliye ve insiyatife de bi nave Rojen Anatoliya Navin 
şahik li taxa Fittjaye te arnade kirin. 

Peşengeha (sergi) çanda kurden Anataliye Navin 
Kovara Blrnebı1n ı1 Mangkulturellt centrum ve balıara te, meha 4'an de li Fittjaye bi 
hev ra peşangeheke li ser babeta Kurden Anatoliya Navin li dar dixin. Çawa te 
zanin Mangkulturellt centrum ev demeke direj e hewl dide ku ji bo çanden biyani 
muzeyeke taybeti veke. Ji bo ve arınance avahike nu li taxa Fittjaye te çekirin. Ev 
avahiya ve balıare xelas dibe. Vekirina ve muzeya pirçandiye bi peşengeha çanda 
kurden Anatoliya Navin ve destpedike. Ji bo ve peşengehe komiteyek hatiye saz 
kirin. Kesen ku bixwazin di vi wari de alikariya me bikin dikarin bi kovara Blrne
bı1n re tekiliyan daynin. 

Niviskare kurd, Yusuf Yesilöz xelat girt 
Niviskare kurd Yusuf Yesilöz, di 1964'an de li Xelikan/Karayusuf'e hatiye dine. Ji 
1987'an vir de li İsviçre dimine. Ji ber romana xwe ya dawin (Der Gast aus dem 
Ofenrohr) xelatek girt. Ev xelata di roja 13.12. 2002'an de bi deste sereke Belediya 
Zurihe, Dr. Elmar Ledergerber de hat dayin. Çawa te zanin çar pirtı1ken niviskar 
çap bı1ne ı1 bi zimanen biyani ji der çı1ne. Sala te romana niviskar ya bi nave 
Meleye di CamiyaŞinde çap bibe. 

blrnebün 18 pay1z 2002 
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Weşanxaneya APEC'e xelat belav ki ri n 
Weşanxane ı1 Çapxaneya APECe di 1988'an de li Stock
holme ava bu ye. Çapxane ı1 weşanxane ev 14 sal in ku 
bi kare çapemeniye re mijı1l e. APECe heta nuha ji 
200 i zedetir pirtük derxistine. Ji o/o90e van pirtı1kan ji bi 
zimane kurdi ne. 

Li gor agahdariya ku weşanxane dide ı1 dibeje, ev 
yeka ha bı1ye sedem ku ew rewşa zirnan ı1 weşange

riya kurdi baştir nas dikin. APEC bi nefspiı1ki dide 
diyarkirin ku çi li derveyi welet ı1 çi li hundure welet, 
gelek weşanxaneyen din ji hene ku berhemen heja 
derxistine. Di agahdariya xwe ya 1999an de weha 
di bej e: "Li ser ve yeke em gehiştin baweriyeke ku bi 
zimane kurdi ji berhemen bi hunereke bilind a 
niviskaren jir hene. Herweha em serwexti tişteki bun 
ku dereng be ji edi wext e. Wext e ku em sale du 
berhemen niviskaren kurd bi xelat bikin. Ve yeke em 
ji ber du tiştan dikin: 

- Serbilindiya me ye ku em qedire niviskaren xwe 
bizanin a rOmeteke bidin karen wan. 

- Ya duyem ji marifeteke wele çima ji bo me na? 
Bele, isal sala sisiyan e ku APEC di meha 12an de, 

li Stockholme di Pesangeha Pirtı1ken Kurdi de du 
kiteben kurdi bi xelat dike. ira ji di Peşangeha Pirtı1ken 
Kurdi de hat beyankirin ku kiteba DıLA WER ZERAQ ı1 

kiteba RoşAN LEZGIN bı1ye xwediye Xelatan. Dilawer 
Zeraq ji Farqine ı1 Roşen Lezgin ji ji Liceye ye. Kiteba 
Dilawer ji neh kurteçiroken kurmanci pek hatiye ı1 bi 
nave Kakil di nav weşanen Siye de derketiye. Kiteba 
Roşan Lezgin ji ji deh kurteçiroken dimili pek hatiye ı1 

bi nave Bine dara valere de di nav weşanen APECe de 
çap bı1ye. 

Juriya APECe di beşeke motivasyona xwe de ji bo 
Kakila Dilawer Zeraq weha dibeje: 

"Bi vegotinen zirnaneki xweş O dewlemend, bi 
hevoken rewan O kurmanciyeke hercayi, Dilawer 
Zeraq ev novelen bi motiven balkeş, bi teknik O 
estetikeka hunerf, bi bal a hizreke fireh, bi eşeke ruhi 
O nostaljiyeke nerm hunandine. Vehunandinen evan 
novelen Dilawer Zeraq xwendevan bi xwe re dibe 
Diyarbekira bi keviren reş, dibe O dike nav jiyana 
meriven bexten wan reş... bi w an re meriv li 
Mergahmede, li Dere Çiye, li Xançepeke O li derudora 
Bedene digere O meriv xwe bi xwe dibeje: 'Xwedeyo, 
zaroken welate me, zaroken bajare me ketine çi 
rewşe!" 
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Ji bo kiteba Roşan Lezgin a bi nave Bine dara valere ji juriya APECe dibeje: 
"Vere heme çi seba ke hikayeye Roşan Lezgini hete edebi ra xurt u pet i. Hiss u 

heskerdena kurdan weş ifade kene. Heto bin ra Jehçeya kirmanckf, yani zazaki de hikayeyi 
zaf kemi nusiyayi a Roşan Lezgfni bi hikayeyane XO beno nimuneyeka baş e, bi ne 
hikayeyan edebiyate kurdki re xizmet keno." 

Juriya Xelata APECe: 
Perhad Shakely, Hesene Mete, Mahmud Lewendi, Xebat Arif, Amed Tigris u Eli Çiftçi. 

Heta nuha APECe ev berhem xelat kirine: 
1 Xelata 2000-i (berhemen ji bo ciwan u zarokan): 

M. Emin Bozarslan - ji bo berhema bi nave Gure BilUrvan (kurmanci) 
Letif Helmet - ji bo berhema bi nave Diwani Mindalan (soran!) 

2 Xelata sala 2001-e (ji bo wergeran): 
Osman Özçelik -ji bo romana Rojeke ivan Denisoviç a Aleksandr Soljenitsin 
(kurmanci) 
Anwar Kadir -ji bo çiroka Miyo Miyokey Min ya Astrid Lindgren (sorani) 

XELATA ISAL (14-12-2002) 
3 Xelata 2002-an (ji bo berhemen edebi): 

Roşan Lezgin -ji bo berhema Bine dara valere de-kurteçirok- (dimili) 
Dilawer Zeraq -ji bo berhema Kakil -kurteçirok- (kurmanci) 

4 Xelata sala be, 2003-an (ji bo berhemen faktayi /15-12-2003) 

Şertim beşdariya berheman ev in: 
Dive berhem ji du salan ne kevintir be. Ji bo ku juriya APECe bi silarneti kare xwe bi re ve 
bibe, berhema namzede/a peşniyarkiri dive heta le meha 9an bigihije deste juriye. 

Ji bili juriya APECe ki bive dikare namzediya berheman peşniyaz bike. Le ji bo 
silametiya kare juriye, baştir e ku xwediye peşniyaze bi xwe ji agahdariyeke peşin ji bo 
juriye bi re bike. Nemaze ji bo namzediya berhemen nava welet pewistiya juriya APECe bi 
alikariyeke wele heye. 

Xelata APECe 20 000 kron e u li herdu berheman dabeş dibe. Bi gotineke din, ji bo her 
pirtukeke lO 000 krone swedi ye. 

Mustafa Can Xelata Rojnamegeriya Mezin 
(Stora Journalistpriset) ya sendika 
rojnemewanen Swede wergirt. 
Mustafa Can bi xwe kurde baküre Kurdistane ye. 
Li Swede perwerde u xwendina xwe ya bilind a 
rojnamegeriye xilas kiriye. Mustaf Can di rojnameya 
rojane yaSwedeya heri mezin, Dagens Nyheteie de 
kar dike. 

Em li vir Mustafa Can piroz dikin u her 
berdewamiya serkeftina wi hevi dikin. 

Red. Bfrnebune 

(14.12.2002) 

birnebu n 18. pay1z 2002 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



UZAN AMANCI 

h t tockh lm" 

Dfmenek ji civfna danasina kiteba Suzan Samanci 

Niviskara kurd SUZAN SAMANCI ji bo danasina 

wergera pirtCıka xwe ya bi zimane swedi Skatten 

fran Halabja hate Swede. PirtCıka we ya bi nave 

Reçine Kokuyordu Helin ji zimane Tirki hatiye 

wergerandin. Pirtük di nav weşanen APECe de 

derçı1. Di 12.12.2002 an de li lokala Weşanxwana 

Apec'e ji bo medyaye danasina SuZAN SAMANCI ı1 

kitebe hat kririn. 

SUZAN SAMANel li Stockholme tev1 çend çalaki ı1 

şahiyen din ji bu. Di Peşengeha Kiteben Kurdi, roja 

15.12.2002'an de Apece civinek ji bo SUZAN 

SAMANeiye arnade kir. SUZANSAMANCIdi ve civine de 

li ser weje ı1 hunere wejeyi axaftineke kurt kir ı1 di 

dawi de çirokeke xwe xwend. 

birnebu n 18 payiz 2002 
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SUZAN SAMANCI, Stockholm 2002 

SUZAN SAMANCI, 1962'an de 
li Diyarbekre hatiye 
dinyaye. SAMANCI bi şiire 
dest bi edebiyate kiriye. 
Di 1985-87 an de di 
kovara Sanat Olayı de 
helbesten we hatine 
weşandin. Novela SAMANCI 
ya eve! Eriyip Gidiyor 
Gece u di 1993 an de 
Reçine Kokuyordu Helfn, 
1996 ande jf Kıraç Dağlar 
Kar Tuttu. 1997 an de 
Xelata Çfroka ya Orhan 
Kemal stend. 
2001'e de ji kiteba xwe ya 
bi nave Suskunun 
Gölgesinde derket 
Kiteben SUZAN SAMANeiye 
heta niha bi zimane 
almani, flamanl, macari, 
kurdi spanyoli u swedi 
hatine weşandin. 

Serninerek ji bo jinen Kurden Anatoliya Navin 

Di roja 17.12.2002'an de SuZAN SAMANel ji bo jinen Anatoliya 

Navin afaxtinek kir u çirokeke xwe xwand. Civin li taxa 

Fittjaye pek hat. Çawa te zanin li ve devera Stockholme gelek 

malbaten ku ji Anatoliya Navin in, dijin. Di dawiya civine de 

niviskare bersiva pirsen guhdaran da u her wusan ji pirtüken 

xwe imza kir. Dora bist kesi tevi civine bun. 
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A 

SERSAXI 

Bave BEKIR DARı çO rehmete! 

Bave BEKIR DARI (endame 
redaksyana me) wefat kiriye. 
Ve xebere em gelek xemgin kirin. 
Em bi nave kovara BirnehCıne ji 
Bekir u malhata wi re careke din 
dibejin: Sere te u malhata te sax be! 

Li jer, em name u weneyek heval 
Bekir ku ji bo bave xwe amede 
kiriye diweşinin. Em qet tekili 
naverok u forma nameye nebun, 
wek orjinal bi destnivisa Bekir ve 
diweşinin: 

birnebu n 18, pay1z 2002 
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Xwendin O Feqlti 

Nave feql ji gotina Erebl ya Feqlh ku koka 
we jl fiqh e, çebCıye Cı bi maneya şerl'et

nas e yani şarezaye bi zanlna şerl'ete ku 
qanCın Cı zagona dlne lslame ye; le di nav 
Kurdan de formeke Kurdl girtlye Cı ji bo 
xwendevanen ku li hicr Cı mizgeftan di
xwlnin, hatiye bikaranln. 

Qenc naye blra min ka gelo paylza 
dawl ya sala 1963yan bCı yan jl ya sala 
1964an bCı ku ez cara duyemln ji bo 
xwendina medrese ji mal derketibGm G 
çCıbCım feqltlye, min li gundekl din ye 
biyanl yi nenas dixwend. Ev gunde ku ve 
care min cihe xwe le çekiribG Cı le 
dixwend hem ji ye cara bere dürtir bCı Cı 

hem jl feqltl Cı xwendina le bi rek G pektir 
G bi disiplintir bG. 

Cara peşl ez li gundekl nezl gunde 
xwe bum Cı hima çi bigir her evaren inan 
diçGme male le ve care bi heftlyan Cı 

carina meh jl diqedlya ku ez nediçCıme 

male. Her weha xwendina li we dere jl ji 
ya cihe bere zahftir bu, mitale yani duba
rekirina dersa çGyl Cı amadekirina dersa 
be geleki zedetir bu , metinxwendin, jiber
kirina dersa rojane Cı rewakirina dersen 
bere du caran ji yen devera din pirrtir 
bGn. Lebele ji van hemlyan jl zortir begu
man dCırbCına ji mal, yani xerlbl, xwarinen 
cuda yen heremi Cı sermaya we dere bCı 

ku ji cem me dijwartir bCı. 

Ere çawa ku hate gotin em di dawlya 
payize de bCın Cı bej! binek bi temartina 
xubaren xwe yen dawl ve mijCıl bCın, le 
her ku diçCı serma behtir dibG Cı çile hirr 
bi !ez Cı bez ber bi me ve dihat. Bi hatina 
zivistane re jl keftelefteke mezin ketibG 
nav gundlyan; wan ji allyekl ve ji çiye ji 
nav sataren xwe Cı yen besatar ji daristane 
darşewat, ezing Cı ardCıyen xwe dikişandin 
Cı ji bela din ve jl eme terş Cı tareşen xwe 
dihewandin. 

Gunde ku me le dixwend ne ewqas 
me zin b Cı, le ne piçCık b Cı jllewra xutbe le 
diket Cı ji bo xutbe jl çi! zilamen allcih Cı 

saxlem dive Cı ew jl himberi 30-40 mali 
dike. Gund li cihekl bilind 1 hewale hatibCı 
avakirin Cı pişta xwe jl weke ku gotina 
peşlyan ya 'Pişta xwe yan bide merekl çe 
yan j1 ç!yayekl ase' bine cih, dabG çiyaye 
Gurdilan. Ji bela jorln ve jl keleka xwe 
dabCı Çiyayeki bilind ku Sere Wl digih!şt 

ber perre esmana Cı ji rexe jerl ve jl xwe 
sipartibCı çiyaye Qirqefe. Çiyaye Qirqefe 
yekl sertCıj 1 ase bCı, navsera wl jl ji 
bendereke piçCık 1 berpal mezintir bCı Cı di 
jora wl de jl dikanokek Cı di n!ve dika
noke de jl goreke pirr direj hebG. Ew bi 
gora Nebi Nuh navdar bu Cı di biharan de 
xelk bi mebesta ziyarete derdikete ser le ji 
ber bilindlya wl bilkişina ser geleki 
zehmet bCı Cı ji şiverekeke pe ve tu re 
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nediçune. Ji mile gund ve bine wi: firi:ne
keke kur bU u birrek u xindeqen ase te 
de hebun, bes çayeke (cobareke) terav j1 
di xwara we firri:neke de diheriki: u we 
devere şen dikir. Ji xwe li hela Qirqefe ya 
din j1 dahi u deviyen behime (pirr ı zahf) 
hebun u xwe digihi:ştandin quntara çiya
yen hawi:rdor. 

Li ser xweşi: u şeni:ya vi: gunde me ev 
xeberuşk dihate gotin: "Eynik u Byndar 
Bekend u Minar xweştir e (in) ji texte 
xwendkari:, Yani: ev her çar gunden han 
(Eynik, Eyndar; Bekend u Minar) ji texte 
sultanan ji: xweştir in. Bi rasti: j1 ez niha 
nizanim le çaxe ku min ew di:tin hinge ew 
her çar j1 gundine pirr şen u pirr xweş 
bun. Aqare gund hem li çiye hebô ku je 
dar u beren xwe diçini:n u terşe xwe le 
xwedi: dikirin u hem ji: li deşte hebu ku le 
cot u çandiniyen xwe dikirin, u dexl u 
dane xwe, qut u munete xwe je hiltani:n. 

Çawa ku te bi:ra min em 8-9 feqi:yen 
xerib bun u ji bili me ji 3-4 heben gundi 
hebôn. Ewen gundi: he derneketibôn 
faqitiye, çendi ku li gor adete xwendina 
medrese pişti çend kiteben destpeke yen 
dema suxtetiye pe ve edi mirov li gunde 
xwe nedixwend ji. Bi pirrani sere peşi 

mirov diçu gundeki neziki xwe u demek 
piştre ji gava ku mirov fer dibu hinge bere 
xwe dida gund u bajaren cihe cihe u li 
gor radeya xwendina xwe li cem melaye 
bi nav u deng u zanatir digeriya. 

Ere, di rojek ji wan rojen payiza dawi 
yen tavxweş i şeri:n de bu em hemi li çole 
li ser gireki pahnav fireh ku şunen 

miştaxen mewijan u esirgehen tiri le 
hebun, civiyabun. Em kem caran weha li 
ser hev pekve diman, çiku gunden çar 
hevalen me yen zewici nezik bu u çi bigir 
hima her evaren inan ew diçune mal u 
rojen şemi:yan vedigeri:yan. Le ez heji 
nizanim be ka gelo ji bo çi ew we ine 
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neçubun male, bes sedem çi dibe bira 
bibe bi gelemperi: feqi hemi u bi taybeti ji 
em yen piçuk bi ve mayi:na wan geleki 
şah bôbun. Em pişti: tayinen sere sibe der
ketibôn çole u heya nivro me bi leyistiken 
curbecur yen mina birre, quçe (kele), 
tefşe u avetina her cureyen kevire qewete 
weke yen yeklepi:, berxweş, yen sermilan 
u yen din leyist. Di pey de ji: pişti: avetina 
çend cureyen segave me dest bi goge kir 
u tam hinge j1 Sofi Xelil ber bi me ve hat. 

Sofi Xelil yeki gundi bu, gelek di nav 
feqi:yan de mabu u bi wan re rabubu u 
runiştibu. Li gor ku digot ew nexwendi: bU 
le pişti: ku li leşkeri:ye feri xwendin u nivi
sandine bubô wi gelek çirok u cengname
yen bi nav u deng xwendibô u ew jiberki
ribun; temene wi: li dora penciyi bu heya 
tu bibeji gotinxweş u zarşerin bu; bi hat
ina wi re geşt u seyrana me he xweştir u 
geştir bU. Ew hat ne hat wi kevire peşi 
avete her çar "feqiyen inoyi" ku wi: ev nav 
li wan danibu: "Ma we rojen xwe şaş 

kirine yan ji Mn ji derb ketine? Belki ji 
xanimen we hCın qewirandibin". Pa qe 
"inoyen" me di bin gotina wi de diminin, 
yeki ji wan per pere got: "Na me şaş 

nekirfye le ve ine dora bav Cı diyen me bO 
ku I oma em live dere mane". Ji xwe di:ya 
wi bi xwe ji wi gundi bu u pismama wan 
bU jl; ldma ji çendi Sofi Xelil weke ku li 
eyne xwe danani u bere xwe zivirand 
aliye dinji le diyar bu be çawa derbe ew 
hingaft. Piştre ji wi bere xwe da Mele Had 
u ji nerma xwe ve kevireki guvaşte wi: ji 
"W ay way way le bine ev M ele Ha ci ye, 
Mele Haci ma te xer e li van deran? Xwede 
zane yan gurek mirfye yan ji hestireke ber 
avetiye". Di pey hinek tinaz u pekeninan 
de wi got: "De ka dev ji goge berdin lo, 
ew bi van kaşCıyan naye leyistin le hey Mn 
hemi weha li ser hev in, rabin em belim
teyeke Jexin Cı piştre ji ji me re çend qewl 
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(i qesideyan bibejin. Ev demeke direje ku 
hun weha negihfştine ser hev." 

Bi gotina wi re me hemiyan pekve li 
çepka xist u em rablin 

Li himberi hev büne du rez u Sofi Xelil 
dest bi strana "Lawiko M ele isa ca dile 
min emre te" kir, me ji le wekiland u 
reqande belimte ta ku em westiyan u 
xwidan ji me şirriki hate xwar. Em tev 
ketin erde, me qaseki xwe li ser giyaye 
direj kir, düvre hinek hevalen dengxweş 
çend beyt u qesideyan ji me re gotin u em 
hedi hedi rablin vegeriyan mizgefte. 

Heya hinge Mele Had qet nedikete 
nav leyistike feqiyan, timi ji civaten wan 
direviya u heya ku je dihat xwe bi tene 
dihişt. Li ser bexte wi be ew bi xwe xelke 
welate jorin (serhede) bu, ev heft sal bün 
ku li deri u dertlilan bu u ji bo xwendine 
be ku here mala xwe li deveren cihe cihe 
geriyabu le rewşa wl bi xwe hem ji feqi u 
hem ji ji gundiyan hemi re ne pirr rohni 
ninbü. Ji bill ku ew nedikete nav civat u 
leyistike me her weha ew qet rojeke ji 
demediket dervaye gund, nediçü bajer u 
bi mevani ji nediçü gundeki din. 

Feqi di sale de carek du caran li gun
dan yan ji li gunde ku le dixwendin 
digeriyan. Carek havine ji bo zekate li ser 
benderan digeriyan u ya din ji di sersalan 
de ji bo civandina sersale li gunden nezik 
digeriyan u gelek feqiyen mina Mele Had 
ji ku bi salan nediçune male aboriya wan 
li ser we zekate u wan diraven sersalan 
bU. Feqiyan bi wan diravan ji xwe re kiteb 
u kincen pewist dikirin u xwarina wan ji ji 
xwe çawa ku te zanin li ser tayinen 
gundiyan bün. Ji bill van herduyan gereke 
feqiyan ya din ji hebu ku ve dawiye hima 
çi bigir rabübu, ew ji gera ji bo geşt u 
seyrana feqiyan ya navdar bu. Gava bihar 
dihat, şinayi u zerzewat pirr dibu u goşte 
kar u berxan xurt dibü, hinge wexte geşt 

u seyrana feqiyan ji dihat; ew cote cot bi 
gund u malen xweyterş diketin u ji nav 
wan kar u berx ber hev dikirin. Ji malen 
der u doren xwe yen nas ji rün u savar 
dieivandin u evaren inan bi dost u 
hevalen xwe ve derdiketin geşt u seyrane 
u diçun sere gireki bergehxweş i hewale 
yan ji mergeke bi kani. Wan li we dere 
berx u karen xwe digurandin, dipijandin u 
bi kef u şahi, bi govend u belimte u bi 
henek ulagirdi dixwarin. 

Pişti we xwarina goşt u savare ya pirr 
mirov texmin nake ku feqi evare de kari
bin herin tayinen xwe, le na here ma feqi 
dev ji tayinan berdidin. Di nav xelke de 
belav e te gotin ku, careke feqiyen 
devereke hemi birçi büne u li hicre li hev 
civiyane ji xwe re belısa xwarine dikin; 
yek ji wan dibeje: "Xwezi vega hicra me 
heya ber qarçika tiji kutilk yan ji aprax 
(pel) buna." Yen din dipirsin: "Ma em de 
di ku dere de biçuna tayinan?" 

Beguman weke ku ji jor ji te zanin di 
jiyana feqitiye de ciheki tayinan yan ji rati
han ye giring heye u feqi bi xera sere 
tayinan dikarin bixwinin u li xwendina 
xwe bidominin. Di gund u bajaran de 
malen dewlemend i camer sibe u evaran 
malen halxwef, dewlemenden ne merd u 
malkemen çavfireh ji daneki tayina feqiya 
derdixin. Yani bi gelemperi Kurd ji bo 
belavbuna zanin u xwendine li gor rewşa 
xwe ya abori bi xwendevanan re alikari 
dikin u we alikariye ji ji xwe re weke 
erkeke dini u netewi dibinin, pe xwe 
serbilind u bi mmet dikin. 

Hatineke din ya feqiyan ji isqat e, ku 
gava yek dimire miratxuren wi yan li gor 
temini ya ( wesyeta) wi yan ji li gor mal e 
Wl çend kel genim hem ji bo xera Wl U 
hem ji ji ber kefarete gunehen wi ve 
didin. Piraniya isqate digihije feqi u melan 
le hinek ji je digihije feqiren gund. Ji ber 
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Çend berbirsiyaren medresa Norşine. ]i reza navin, ji mile çepe kese sewemin: şex Meruf, kese 
çaremin: Şex Masilm, kese pencemin: Şex Taha (li arşiva Giyasetlin Eınre) 

ve yeke mirtib (cengene) gelek caran 
yariya dikin ı1 dibejin: "Em dixwazin xelk 
zede bibe çiku gava zarılkek çedibe em 
bexşişa xwe distinin le feqi ı1 mele diven 
ku xelk bimire Jewra ew isqate distinin." 

Beguman meletiya remezane ji ku feqi 
di meha remezane de diçı1n li gunden be 

mele meletiya remezane dikirin, wan radi
kirine paşivan, azan didan, li peşiya wan 

nimej dikirin ı1 fitren wan xweş dikirin, 
hatineke feqiyan ya din bu. Ji bill ve ji 
hem ji wan kesen ku meletiya remezane 
dikirin ı1 hem ji ji yen din re ji xwendina 

xitman ı1 dewren sale ji hatinek dihat. 
Xitma Qurane ew e ku di malen wan de 
yan ji li mizgefte her roj cuzı1yek Quran ji 
wan re dihat xwendin, pişti sih roji ew 

diqediya, xitim dibı1 ı1 xera we digihişte 
rihe de ı1 bav ı1 kes ı1 miroven wan. 
Dewra sale ji ew e ku salek salewext her 
roj surete Yasine be xwendin ı1 xera we 
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teslimi rihe de ı1 bav ı1 kes ı1 miroven 
dawxazkari be kirin. Xitma sale ji salek 

salewext her roj xwendina cuzı1yek (lO 
pel) Quran e. 

Mele Haciye me çawa ku bere ji bihu
ri, peşi pirr sar bu ı1 ji civate ji direviya le 

çendeyek piştre pişti seyran ı1 leyistiken 
me hino hino vebı1 ı1 çi qas çü dest pe kir 
gelek serpehatiyen xwe ji me re got ı1 

carina tinazan ji bi me feqiyen piçı1k dikir: 
"Rebeno we çi ditiye? Gava em weke 

we bı1n taliban çi bi me dikir ı1 çi nedikir; 
wan deste xwe ji ava germ nedixiste ya 

sar ı1 bi qasi sere zileki ji kar nedikirin. 
Hesreta me bu ku em ji ber suxreya wan 
kelikeke bi filitin ı1 ders ı1 metnen xwe bi 
xwinin. Ji tayinan bigire ta firaqan, ji 

ezingşikandine bigire haya sobedagirtin ı1 

pexistine hima çi kar ı1 baren wan hebı1n 
tev bi me dikirin di ser de he ji ew ne 
qayil bı1n ı1 dixeyidin, digotin: 'Çima hı1n 
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dersen xwe qenc rewa nakin, metnen 
xwe naxwinin ı1 muzakere nakin.' Bira 
bave min xer nebine ku şireteke li min 

nekir, nexwe ez de ji bo çi bihatima 

ciheki ku talibi le qet pere nakei. 
Di her 13-14 salen dema xwendina 

xwe de bes min du cihen ku li wan talibi 
tinebı1 ı1 taliban ji weke yen din kare xwe 
dikirin ı1 diçı1ne tayinan, dit ı1 min li her 

du cihan ji xwend. Yek je ev der bu ı1 ye 
din ji gundeki din bu ku ev seyadaye me 
ye niha piştre çı1bı1 le bı1bı1 mele ı1 ez ji 
di destpeka talibiya xwe de çı1bı1m cem ı1 
heya dawiya xwendina xwe ji li we dere 

mabı1m. Ji xwe li gelek cihan tew mire 
hicre ji hebı1 ku derde wi qet nedihate 

kişandin le baş bu ku ve dawiye ber bi 
rabline ve diçı1. 

Ere le, heçi metn, mitale ı1 muzakere 
bingeh ı1 himen xwendina feqitiye ne, be 

wan ji xwe xwendina feqiyan vale ye ı1 

pı1ç e, lewra mirov hima çi bigir li ku dere 

dibe bira bibe dikare seydayeki bibine ı1 

derse je wergire le ew atmosfera pekve 

muzakere kirine bes li mizgefte di nav 
feqiyan de peyda dibe. incar bi saya we 
muzakere mirov dersa xwe ı1 dewren xwe 
rewa dike, yani kiteben ku bere xwendine 

bi feqiyeki raseri xwe re dubare dike, xwe 
behtir te de fer dike ı1 tişte jibirkiri bibir 

tine. Her weha yen ku mirov ji wan 
bihuriye ji mirov bi wan re dersen wan 
muzakere dike ı1 dewren wan ji bi wan 
rewa dike ı1 ye xwe ji tine bira xwe. 

Metne kitebe bi maneya bingehe we 
ye be şirove ı1 be rave ye ı1 di nav feqiyan 
de ji ji bo kiteben reziman ı1 qaideyen 
giramera Erebi yen kurt te gotin. Feqiyan 
şiroveyen metnan bi dersiti dixwend le 

metn ji ji berdikirin. Ji ber ve yeke ji 
bingehe xwendina feqiyan jiberkirina rezi

mana Erebi, qaideyen xwendin ı1 biiev

kirina wi u zer ı1 ziberkirina yani rast-

xwendina zimane Erebi bu. Pişti van qai

de ı1 awaye rast nivisin ı1 rast xwendine 
fer dibı1n edi dest bi xwendina kiteben 

dini ı1 olpersti yen mina şeriet ı1 tefsire ı1 

yen din dikirin. 
Feqiyen talib u bermuntahi, (musteid) 

her tim mitale dikirin u ew mitale dibu 
xeyala her feqiye destpekir (mubtedl) ı1 li 
heviya we roje bu ku bigihije ı1 heya 
derengi şeve li ser şiyar birnine yan ji 

berdeste sibe rabe u mitale bike. 
Di wexte mitale de ne deng bi tene 

dive çitin ji ji kesi derneketina; wan lembe 

datani ser qotike hicre (qotedarek bu ku 

je re . . . . hicre ji dihate gotin) ı1 ew 
hemi li dora we diciviyan ı1 koli ser kite

ben xwe dibı1n. Wan pişti her demeke 
diyarkiri navbirek didaye ı1 piştre ji disa le 

didomandin, le bi rast! her ew yariyen 
wan yen navbiran bı1n ku behtir hesreta 

mitale dixiste dile feqiyen radeya xwarin. 
Bele em di nav xwendin ı1 mitale de 

kol bı1n ı1 me Mele Had jibir kir; le em e 
disa bizivirin cihe ku me ew le hiştibı1. 

Weke ku min bere ji got ew Mele Haciye 
me ye kovi bi tavayi guheribı1 ı1 ji delva 
wi Mele Haciye xwinsar, tenemayi ı1 

betekili ve yeki xwingerm, zarxweş ı1 

dilsoz hatibı1 ı1 hima ku weke riya çı1çoke 
ji keys pe diket ew dihat nav me, bi me 
tinazan dikir ı1 ji me re metelok ı1 leqe
mokan digot. Bere wi qet ne dersa kesi 

dida ı1 ne ji bi kesi re muzakere dikir le 
Ve dawiye Wl hem dersa hinek feqiyen 
gundi dida ı1 bi me rejimuzakere dikir. 

Careke disa em hemi li hicre ne, seyda 
ders dide, hinek le guhdari dikin, hinek ji 
bi hevre muzakere dikin ı1 hinek talib ji 
dersa me feqiyen piçı1k didin. Seyda di 
ber xwe de bişiri ı1 ji derse rawestiya, me 
hemiyan pekve li aliye wl nihert ku 

feqiyeki gundi ji Mele Had dipirse: "Seyda 
"be'du ismeki mufred i me'rife ye" yani 

birnebu n 18 pay1z 2002 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çi?" Ez fem nakim. M ele Had got: "Tu 
çawa fem naki? Ma ne Terkiba Kurmanci 
ye." feqi pe da erde u got: "Seyda 
Kurmanci be ji ez te nagihijim, ez çi 
zanim ku 'bi sebeb idafedana we bi bal 
ma be'de we ve ku zemani ye' te çi 
man eye." Wi got: "Bel e, bel e tu dizani, de 
w ere" 

Pişti ve gotine Seyda keniya u kete nav 
peyva wan ji faqi re got: "Lawo çima tu li 
pey seydaye xwe naçi? Ew de te z(i bi 
firre bixe"; Bere xwe da M. Had ji u got: 
Mele Haci ji bo çi tu weha bilez i? Wa ye 
ew ji te fem nake" 

M ele Had got: "Seyda ne ku ew fem 
nake le ew ji meftıihane direve; bira z(i 
pirtuka xwe biqedine ku meftıihaneya 

xwe bide. ]i mej ve ye me çay venexwa
riye (i em jibo çayeke kewijine." 

Kef u şahiyeke feqiyan ji ew bü ku 
yek kitebeke biqedine u dest bi yeke din 
bike u meftuhana xwe bide yani ji bo 
destpekirina bi kiteba xwe ya nu ziyafe
teke çaye u feki ji feqiyan re peşkeş bike. 

Rojeke em li kavileki pişta mizgefte 
weke gera hepsiyan diçin u ten u metnan 
dixwinin me bihist ku ji pişt diwer denge 
xorteki gundi te, ji talibeki kevn re dibeje: 
"Seyda çima wexte M ele Haci di çe tayinan 
wisa dike?' Talibi pirsi: 'Ji bo çi, ma wi çi 
kiriye?' 

Wi got: "Se yda gava ew di çe tayinan 
ew çer ali li hawirdore xwe dinihere, 
deste xwe dixe berika xwe (i ne bi mine 
ne bi teye xwe rast (i çep li ba dike O 
diçe. Ma qe hun weha tayinan tinin?' 

Xorteki din got: "Na here even din 
hemi gava diçin tayinan sere wan timi di 
ber wan de ye, hew li peşiya xwe dini
lıerin u ku kes wan nede xeberdan ew li 
nav gund bi ti kesi re napeyivin ji." 
Xorteki din k ete nav peyve u got: "Ew 
kincen xwe ji pirr qireji dike O he ji bo 

birnebu n 18 payiz 2002 

Meleyek ji Erzurume (Ji kireba William Dalrymple ya 
bi nave İn Kanadu-A Quest, 1989) 

şuştine dibe malan, ji ber ve ji xwediyen 
male je gazinan dikin." 

Talibi got: "Heyra Mn doza çi li feqire 
min dikin, belki kincen wi yekbedel bin; 
ev heft salen wi ne ku neçuye male O ji ti 
deveren din ji je re dirav nayen. Ya rasti 
ka malbata wi heye tine ji kes nizane, ger 
Mn ji delva wi ve bUna belki we ewqas ji 
nediqedand, we nikaribO Mn bixwinin ji." 

Ji xwe mala ku tayina feqiyeki dida 
kincen wi ji je re dişuştin, ku pewist buna 
je re didirütin ji u carina li gori lazimati u 
rewşa aboriya male livin ji didane. Yani 
feqi dibü weke kureki male u her 
pewistiyen wi yen rojane li gor qeweta 
xwediye male dihatin pek anin. 

Bele weke ku te zanin u li peş ji bihüri 
xwarin u debara feqiyan li ser tayina bu; 
her sibe u her evar her feqiyek diçu ber 
deriye maleke u xwarina xwe ji we dere 
diani. Beguman hinek malen dewlemend 
ji hebun ku tera çend feqiyan yan ji he 
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behtir xwarin didan le di wexte me de ew 
ne gelek bun. Ji xwe ew xwarina ku ji nav 
mala dihat ya feqiyan hemi bu, wan firaq 
bi firaq ew datanin ber xwe u kefçiyen 
hemiyan pekve diçun we firaqe u piştre 

ya din dihate danin u her bi vi awayi le 
didomandin. 

Veca ger li ser xwarine tişteki taybeti 
weke goşt u masi u xwarinen weha yan ji 
fekiyen hişk bihatina hinge wan ew qur'e 
dikir yani çend feqi buna dikirin ewqas 
beş u pişk dikirin yek dibu'mele u yek ji 
dibu qar. Ye ku dibı1 mele ji xwe re ji nav 
wan dibijart u yen din ji bi rez li pey wi ji 
xwe re radihiştin beşeke u beşa dawi ji ji 
ye qar re dima. 

Qur'e ji weha çedibu: 
Ji nav feqiyan yeki davete ye din (yani 

digot): 
- Hate te çend (yani hejmareke ji xwe 

re bigire) ye din ji digot: 
- Hate min 8 (yani min hejmara San ji 

xwe re girt), wi ji digot: 
- Hate min ji 10 (yani min ji 10 ji xwe 

re girt). 
Ev hejmar ji weha dihatine hisabe: Hej

mara ye peşi yani 8 du car dibu u ya din 
ji dikete ser: 8+8=16+ 10=26 

Veca ji ye ku hejmara peşi girtiM dest 
bi jimartine dihate kirin u hejmara 26 li ki 
ketina (yani ke bibuna bist u şeşemin) ew 
dibı1 mele u ye çepe wi ji dibu qar; mele 
dest pe dikir u qar ji dima dawi. Carna 
hebı1 ku tişten qur'e kirine tera hemiyan 
nedikir hinge ew dikirin çend beş u qur'e 
(pişk=par) dikirin mele u ber bi raste xwe 
ve heya kese ku dar digihlşte je dixwarin 
le qar u ber bi çepe xwe ve bepar diman. 

Li ser gazina wan xortan M. Had weha 
bersiv da: "Lo de heyra hima b ira ji xwe 
re bibejin; ji xwe çawa te gotin: 'Eyba 
mirov mina keziya li pişte ye ji mirov ve 
naye xuyan le ya himber mirov dixuye'. 

veca ew ji weha ne ya xwe nabinin ya me 
di b inin le de xem nake." 

Y eki got: "M ele Ha ci mirove xwenda i 
talib weke izalix e leke zı1 le xuyadikin ı1 

ji ber ve yeke ji dive haya Wl ji rabun U 
runiştina Wl U ravejen WJ hebe U timf di 
hizre xwe de be." 

Wl got: "Na bavo ne talibiya we ı1 ne ji 
rabı1n (i rı1niştina we ez e pe çi bikim". 
Y eki got: "Seyda ma . .. " 

M ele Had gotina wi birri u got: "Ez ne 
seyda me, Seyda wa ye li hundur ders 
dide." 

Wi ji got: "Ma te ji ew roj ders nedida?' 
M. Had bersiv da: "Ew ne le bO, çiku 

ew roj seydaye wi ne li mal bOloma min 
dersa wi dida ı1 ji xwe ji bere ve ji ez ji 
xwendina Terkiba Kurmanci biz dikim 
lewra çendi ku ne Kurmanciyeke xwerı1 

ye ji le bi awayeki xweser hatiye nivisin." 
Y eki din pirsi: "Seyda ma tu ji Zurıif ı1 

Tesrifa Kurmanci re çi dibeji?' 
Mele Had bi'int got: "Çi seyda, seyda

ya te ye mam xulam? Zurıifa Kurmanci ere 
ew ji xweser e le Tesrif yekcar tu tişt je 
naye fahme ı1 ji bo ku mirov tebighije 
dive mirov bere qaideyen serfe (lekerna
siye) qenc bizanibe. Bi rasti ku bi ya min 
buna min ji kitebeke kurt weke Tesrifa 
Mele Eliye Eşnewi (Şinoyi) ı1 Emsileye pe 
ve ku hima çi bigir kişandina hemi 
lekeren Erebi yen serdema navin rez dike, 
gişan ji nav kiteben reze derxistina." 

Bi van pirsen dawi babeta axavtine ya 
gili u gazinan guheri u bere we kete ser 
Şopeke din u yeki ji me pirsi: "Ma Çend 
kiteben reze hene, ya talibiye kija ye ı1 

mirov di çend salan de digihije?' 
Wi got: "Ohoo pir in, hı1n ji de li peş 

bibinin. Ka em qaseki metnen xwe 
bixwinin, piştre ku me navbireke daye 
hinge ez dikarim ji w e re bi be jim." 
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Pişti metnan em tev li dora wi civiyan; 
wi ji ti mefera xwe nedi u rabu ji me re 
dest pe kir: "Çawa ku Mn li dizanin piştf 
xitm (i carikirina Qurane li pirren cihan 

destpeka xwendine bi Kurdf ye (i 

MewlUda Kurınancf, Nubehara Piçukan ıl 

Nehcilenama Mele Xelfle dest pe dike; Le 
dive be zanfn ku dema kiteb bi Erebf bin 

li dfsa ders bi Kurdf ten dayfn. Ma ne we 

ye" 
Me hemiyan pekve bi yek dengi got: 

"Bel e seyda". Wi ji domand: "Mewluda 
Kumıand bi xwe pesne Pexembere me ye 
u Mele 'Husene/Hesene Ertoşi1ku je re 
Melaye Bateyi ji te gotin, ew nivisiye 
Nubihara Piçfikan ji ferhengokeke Kurdi
Erebi ye u "ne ji bo sahib-rewacan belkiji 
bo biçQked Kurmancan" ji aliye Ehmede 
Xani ve bi helbestki hatiye nivisin. 
Nehcilenarna Mele Xelile Serti ji eqideya 
imane u şiret in; pişti we ji 'Eqideya 
Irnane ya Ehmede Xani te xwendin. Duv
re du kiteben şeriete Xayet u Ibn el-Qasim 
ten. 

Pişti vanen me got di babeta leker
nasiye de li hinek cihan Tesrifa Kumıand u 
li gelek cihan ji Emsile u Tesrifa el-Zencani 
ku ji aliye 'Ebd el-Wehab Izeddin el-Zen
cani ve hatiye nivisin u bi nave Izziye nav
dar e ten xwendin; le li hinek deveran ji 
Meqsud u Mera'he dixwinin. Li pey wan ji 
biwejnasi (morfoloji) u hevokristi (syntaks) 
te u ew ji bi 'Ewamila Curcani ku sed 
tewangderen rezimana Erebi bi nimuneyen 
wan ve rez dike, dest pe dike. Duvre ji 
Zun1fa Kumıand te ku hakeren Erebi bi 
Kurdi dide zanin u li pey ji Terkı'ba 

Kumıand ku rupele peşi ye Ewamila Cur
cani bi berfirehi u bi Kurdi ]irove dike te 
xwendin. Ev herdu kiteb ji ji aliye Mele 
Yunise helqetine ve hatine nivisin. Hima 
pişti van ji Se'dullah Sexir (Se'dullah Piçuk) 
u 'Ewamila Bergewl/B"ırkewi ten. 

birnebu n 18. payiz 2002 

Heya ve dere xweş diherike le duvre 
Şer'lı el-Muxni (Şiroveya Muxniye) te u pe 
re ji sere mirov dikeve xaxe giran le bi 
xilaskirina we ji mirov ji suxtetiye derbasi 
dema feqitiye dibe. Yen beri ve hemi bi 
xwe dihatin jiberkirin le ji vir u peve edi 
şerh ten xwendin u metn ten ji berkirin. 
Li pey van disa dor te ser lekemasiye u 
mirov şiroveya Izziye ya Mes'ud ibn Urner 
Se'd el-Teftezani ku je re Se'din1 te gotin, 
dixwine. Li hinek deveran yan pe re yan ji 
li duv we Tesrifa Mele Eliye Efnewi (Şino
yi) ji te xwendin u jiberkirin u ye ku 
Tesrifa Mele Eli bixwine bi pirani herdu 
şiroveyen we yen bi nave Qizild u Qere
daxiye ji pe re dixwine. Ew herdu ji du 
kiteben geleki zehmet in u bi xwendina 
wan zihna mirov vedibe. 

Hinek beri ku dest bi Se'diniye bikin 
kitebeke bi nave Sitfire ku ji aliye 
Ebdulhekirne Derşewi ve hatiye nivisin, 
dixwinin u ji ber ji dikin, u li pey we ji 
hinek du kiteben piçuk yen suxenweriye 
dixwinin ku naven wan bi kurti Risaleh 
el- Wed'e (el-Lern' fi 'Ilm el-Wed'e) u 
Risaleh el-Isti'are (el-Werdet el-Nezzare fi-
1-Mecazi we-1-Isti'are) ye u her du ji ji 
aliye Mele Ebubekr Mir Rasterne Sori ve 
hatine nivisin. Pişti van ji 'Hel el-Meqa'id 
te ku şiroveya Qewa'ida Cernaleddin ibn 
ırJarn e u bi kurti li ser hoker, hevok u 
daçeken Erebi ye. Li pey 'Helle ji Se'dulah 
Gewre te ku Enrnuzeca Muhernrned ibn 
'Urner el-Zernexşeri şirovedike. Pişti we ji 
yeke bi tifaq u teşqele te ku nave we ji 
Netaic el-Efkara Mustafa ibn Hernza Adali 
ye u Izhar el-Esrara Muhernrned el-BirkV 
el-Birkawi şirove dike. Pirren ku we 
dixwinin tifaqek li wan yan ji li lezimen 
wan diqewime u ji ber we yeke ji kesen 
mina min rihşerin ji delva we ve Imtihan 
u Suyfitiye (el-Behcet el-Merdiyeh fi Şerh 
el-Elfiye ya Celaleddin Ebd el-Rehrnan el-
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Suyilti ku şiroveya Elfiyeya İbn Malik e, 

dixwinin. Hinek bi we re Ebu Talibe ji 

dixwenin. 
Ez nizanim ku bU çend kiteb ı1 çend 

sal le ez dizanim ku pişti van hemiyan he 

mirov dest bi Fewaid el-Diyaiyeh fi ™erh 

el-Kafiyeh (Mele Cami) dike ı1 dibe talib. 

Cami ji ya Nureddin Ebd el-Rehınan ibn 

Eluned Cami ye ı1 Kafiyeya İbn el-Hacib 

bi awayeki rek ı1 pek Jirove dike. He ku 

ez li ser belısa İbn el-Hacibi me dive ez 

şafiyeya wi ji ku di babeta lekemasiye ye 

de ciheki we ye giring heye ı1 talibe ji 

nava xwe raze we dixwinin, bikim. 

Pişti destpeka Camiye edi weke ku 

mirov bigihlje zaningehe (universiteye) ı1 

pe re mirov dibe xwediye payeyeke 

taybeti ku talibi ye. Hinge mirov ji çı1na 

tayinan, ji dora paqijkirine ı1 karen din 

azad dibe, her weha yek dikare dersa 

feqiyen jerin bide yani bi awayeki din 

mirov dibe dersdar (seyda) ku ew ji 
mertebeyeke bilind ı1 navdar e. Belav e te 

gotin: 'Heyra filan mela alimeki mezine 

feqfyen wf hene, dersan dide, feqfyen 

talib a muste'fd (bermuntehf) ji her deveri 

qesta wf dikin ku li cem bixwfnin, 

muntehiyen wi hen e icaze di de'. 

Feqiye Talib ku karibe dersan bide edi 

baş ji kiteben Erebi fem dike ı1 hinge bi 

kiteben reze re hinek kiteben din ji yen 

mina Şeıi'ete, Tefsire, Hedise, Siyere, 

Edebiyat ı1 Feleldyate (Siternasiye) weke 

derseke zede dixwinin. Li gor saloxan 

bere Hendese, Hejmar Tarlx ı1 hinek 

zaniyariyen din ji dihatin xwendin le her 

ku çü ew ji nav medreseyen kurdi rablin 

ı1 bi tene kiteben reze ı1 hinek ji yen dini 

ı1 olperesti man. 

Pişti Camiye ji ku demeke direj 

dikişine veca dora Mentiqe te ı1 destpeka 

we ji bi Muxni el-Tulabe ye ku şiroveya 

isaxociya Esir el-Din el-Ebheri ye,2 le li 

hinek ciyan ji Isaxociya Mela Xelile Serti 

te xwendin. Di pey de ji Qewl el-Eluned 

te ku ew ji şiroveya Fenanya raveya 

Isaxociya el-Ebheri ye. Di babeta mentiqe 

de hinek kes ji Hesemkotiye dixwinin. 

Li pey ve ji du kiteben din ten ku 

nave wan Risaleya 'Wed'e ı1 'Usama 

Isti'are ('Usam 'Ela el-Ferideh) ne. 

Dı1vre dor te ser Munazere ku mirov 

pe feri awaye munaqeşe ı1 gotı1beje dibe; 

ji bo we ji du kiteb tene xwendin el-Welid 

ı1 şiroveya we 'Ebd el-Wehab. 

Ya rasti ji Camiye ı1 we ve ez ji mina 

we me çiku min ji he nexwendiye le tişte 

ku min ditiye ı1 bihistiye weha ye.i 

He gotin di deve wi de ı1 me ji guhe 

xwe le tapel kiribı1 ka de piştre çi be le 

dengeki em veciniqandin ı1 got: "Ez bi 

Camiya te kim te hemiyan xwendiye bes 

tu le ziviri; M. Had hayde Seyda li benda 

te ye." 
Dora dersa wi hatibı1 ew çü dersa xwe 

le kula nave kiteben din heyarneki direj di 

dile me de ma, bes piştre gava me cihe 

xwe ji we dere xera kir ı1 em çı1ne cihine 

din ku feqi he pirtir ı1 bilindtir bı1n em 

hino hino fer bı1n. Incar 6-7 sal piştre ji 

gava em çar yan penc kes ji wan feqiyen 

piçı1k i bere bi hev re li gundeki din le li 

cem eyni Seydayi civiyabı1n em he baştir 

hinbı1n. Em giş bı1bı1n talib ı1 bermunteh1 

le mixab in ku li ve dere ji mina ciye me 

ye bere disa talibi tinebı1. Bes ji tevi 

xweştir ew bu ku em di qilasika 

xwendina xwe de hatibı1n destpeka we, le 

hem mezintir ı1 xwendetir ı1 hem ji bi bir 

ı1 baweriyeke bihiştir ı1 serwexttir. Yeki ji 

me 'Haşiyan dixwend ku pi]ti 'Ebd el

Wehabe dihat ı1 ew ji ji se kiteban pek 

dihat; dido ji wan şagirte nivisere Camiye 

bı1n ı1 kiteba seydaye xwe dür ı1 direj 

şirove dikirin. Nave yeki Ebd-el-Xefı1r el-

birnebu n 18, payiz 2002 
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Medreseya Gök@ li Sevas@ 
(Ji kite!ba William 

Dalrymple ya bi nav@ İn 
Xanadu-A Quest, 1989) 

Lari u ye din ji 'Usameddin Ihrahim el
Esferani bu u nave kiteba wan ji li nave 
wan bu yani Ebd-el-Xeffir u 'Usam 'Ela el
Cami Ya din ji 'Ebd el-Hekim bu ku 
kiteba 'Ebd el-Hekim el-Hindi el-Siyalkı1ti 
bu u Ebd el-Xeffire rave dikir. Yeki ji ya 
pişti Haşiyan dixwend ku li ser mentiqe 
he berfirehtir radiwestiya u nave we ji 
'Şerh el-Şemsi bu, gelek kesan ji Şemsiye 
pe re ji ber dikir. 

birnebu n 18, payiz 2002 

Ye li pey wi ji Muxteser el-Me'aniya 
Se'd el-Teftezani dixwend ku ew ji li ser 
bingehe zaniyariya Belaxete (suxenwe
riye) yeni Beyan, Mana u Bedi'e ye. Bi 
destpeka ve re ji talib veca dibu bermun
tehi (muste'id) yan ji talibe ber intihaye 
(ber xilaskirine). Li pey ji disa Şer'lı el
'Eqaida Se' d el-Teftezani dihat ku li ser 
'eqide u kelame bu. Ev ya beri ya dawiye 
bu le ya dawiye ku incar diqediya u 
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mirov muntehi dibu, kaze distand u dibu 
mucez ji Cem'i el-Cewam'i bu u li ser 
bingehe zaniyariya dini bu. 

Di dema me de di nav kiteben reze 
hemi de ji bill her siyen pey Qurane ku li 
peş bihurin bes se kiteben Kurdi dihatin 
xwendin ku me nave wan li jor nivisi le li 
gor Seydaye Mele Malımfide Bayezidi 
kitebeke rezimane Erebi ya Eli Terema.xl ji 
ji aliye nifşen beri me ve dihate xwendin. 
Her weha ve dawiye kitebeke şeri'ete ku 

nave we irfad el-lbad bu u ji aliye Mele 
Yusuf ve ku je re Xellfe Yusuf ji dihate 
gotin bi kurdi hatibu nivisin. 

]i bill van hemiyan gelek caran di wex
te me ye vala de u di şahiyan de Diwana 
Melaye Cizlıi u Mem u Z"ına Ehmede Xan1 
bi eşq u şewq dihate xwendin; Bi taybeti 
ji evare inanan feqiyen dengxweş ew bi 
awaz u bi qesidekl digotin u diavetin ber 
h ev. 

Hinek Medresen kevn yen geleld beri nıe ku ez bi xwe nigihlştim.e wan ev büne: 

Medresa Sor (Ya ku Melaye Ciziri le ders daye) 

Medresa Mir Evdal 

Medresa Suleymaniye 

Medresa Pinike 

Medresa Tanze, even han li Cizira Botan u li dorhelawe bUne. 

Medresa Mir Hesene Well. li Mikse 

Medresa Sikalli Westane 

Medresa .Xeydaye 

Medresa Çolemerge 

Medresa Bazide 

Medresa · Bediuzzeman li Wane 

Medresa Şex Emin Efendili Bidlise 

Medresa Seydaye Taxi Ii Narşen 
Medresa Muşe 

Medresa Mele Xelile Sert!~ 

Medresa Nare ya Mele Elaeddin 

Medresa Hezo ya Mele Sebri 

Medresa Tilmiz ya Mele Hesen 

Medresa Hehedke ya Mele Cemll 

Medresa Seydaye. Mele Huseyrıe KuçUk li Fatqine 

Medresa Comaniye. 

Medresa Mele Osman·Li Zercil 

Medresa Bekende ya Sey:daye Mele Muhemmed Şerif 

birnebu n 18 pay1z 2002 
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Hinek ji medresen navçeya me ku di dema me de bi nav u deng bUn u gelek faqi li 
wan dixweı:ıdin ev bun: 

Medresa Seydaye Seyd Hesen.li Girike 
Medresa Hawel ya seydaye M ele Muhyeddin 
Medresa Hola yaseydaye Mele Mihemmed 
Medresa J'\jorşen 
Medtesen Zoqeyde ya Cewwad u ya Şex Fudeyl 
Medresa Telane 
.Medresa.Etebkende Ya seydaye M. Muhemmed 
Medr~sa Şex. Seyda 
Medresa Şex Fe:Xreddin li Batmane 
Medresa Mozgelane u ya Çeqeluye ya 
Seydaye Mele Ebdulsemed 
Medresa Seydaye Mele Muhemmed li Eyndare u li Hiznamire 
Medresa Sergewra ya Mele Yasin 
MedresaSergelya ya 
Mele EbQullah 
Medresa THo 
Medresa Helenze 
Medresa Mele Mihemmede Zivinga Şikakan 
·Medresa giresira ya Mele Hawi 

Her weha li gelek gunden din yen der 
u doren me j1 medrese hebun ku feqiyan 
le dixwend: weke Mozgelane, Kerike, Re
şike, Cimzerqe, Isyasune, Mezirke, deme
ke Xilika, Liçike, Gundike Qere, Hehedke, 
Şufere, Eynkafe, Ernase, Bate, Xincika, 

Aquba, Subhiye, Korike, Zuxur, Bacifte, 
Pileka, Basorke, Bihezirq, Dusadeke, 
Zewike, Kelhoke, Meliha, Qinaske, Coma
niye, Miwele, Tila Nav Royan, Gundik, 
Zila, Kanike, Girhereşik u geleki din ku 
naven wan nayen bira min. 

ı. Çend! ku di hinek cihan de nave w! Mele Ehmede Bate hatibe niv!sin j!le ew şaş e ya rast Mele Husene 

Batey! yan j1 weke li ser berge Mewlüde bi xwe diniv!se Mele Hesen Ertfişi ye (binihere Abdulreq!b Yusuf, 

Şa!ren Klasik en Kurd, Weşanen Jına Nu, Uppsala, 1988, wergera ji t!pen Ereb! Ell Şer) . 

Bi rast! ez nizanim be çima nave w! büye Ehmed le bi texm!na min weha çebüye: 

Ji xwe çawa te zanin beşa mewlüde ya daw! ku ben duayen Ereb! te, duayen Kurd! ne ı1 bi risteya 

"Ehıneda çave te ma zaxe-1-beser" dest pe dike ku mebesta Batey! je Pexember e, çiku navek! w! j1 Ehmed e. 

Her weha li daw!ya beşe j1 ew dibeje: Bo feqire Bateye el-Fatlhe. Veca bi ya min ye peş! ku niv!s!ye qenc 

tenegih!şt!ye ı1 weha femkirlye ku li sere beşe nave xwe niv!s!ye yan! "Ehıned" ı1 li daw!ye j1 bemave xwe yan! 

"Bateye" niv!s!ye ı1 ji ber ve yeke j1 nave Wl kiriye Ehmede Bateyl/Bate. 

2. Li gor xwed!ye el-Muncide İsaxoci ya şagirlte Eflatin (platün) Pı1ıflryUs el-Sun ye bes weke ya Esir el-D"ın 

el-Ebhe.tl hatiye qebül kirin ı1 wisa belav büye. (Binere Perdinand Tülü, El-Muncid Fl-1 -E'lam Dar el-Meşreq, 

Beyrüt, 1973 r. 101). Çend! ku ew weha dibeje jlle d!yar nake ka gelo çawa ew li ser nave el-Ebhen hatiye 

nasin; le dibe ku w! ew wergerandibe Ereb! ılioma j1 şiroveyen we hem! d!yar dikin ku ya el-Ebheri ye. 

3. Ji niv!sa Mela Ebdullah Telli, Nübihar, Mehnameya çanili Hunen Edebi, hejmar 63/64, Istanbul, 1998; ji 

destpeke heta !ro Medresen Kurd! r. 5. 

birnebu n 18. payiz 2002 
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ÇAN. 
ıviuttıamrneitl !!#. it 

A. 

L E HIM 
Ez ji devera Yunake me. Ez 26 sali me u nive jiyana xwe min li Norveçe derbas kir. 
Min babeta Mele Rehim gelek meraq kir. Ev çend sal in ez dixwazim ser ve babete kar 
bikim u hin lekolinan pek binim. Min zede wext u firsend nedit. Di nav demeke kurt 
de ez e dest bi xebata xwe bikim. Belki negheje ve hejbara Bimebun'e. Li bal min 
denge yeki ku beyiten Mele Rehim dixwine heye, li ser kasete hatiye qeyd kirin. Ji 
wan hinekan ji we re dişinin, paşe ji ez e berdewam bikim, tişten mayin ji we re 
b iş inim. 

Bi rasti Mele Rehim bi van cotrezen xwe ez ev kirim heyran u maşoqe xwe. Him 
kurdbUna xwe u him ji dindariya xwe baş ispat kiriye. Ev zata diji wan zordesti, edan, 
qedexebunan u tirsfirandinan derdikeve. Ew tine hinek ji van berhemen xwe bi kurdi 
dinivisine. Angori kesen din, dema wi ev berheman dinivisin, çi wext dibe bila bibe ji 
xewe rabliye ı1 ji bo ku ji bir neke, ew derbasi kasetan kiriye. Mevludeke wi ya kur
manci heye ku ji bo kurden Anatoliya Navin hatiye nivisin. Wl bi xwe wesiyet kiriye 
ku ev berhemen kurdi pişti mirina wi ben weşandin. Le bele ledan u zordestiyen 
asimilasyone re nedane ku ev berhemen Mele Rehim bi zimane dayika wl ben 
weşandin. Çawa te ditin çend divanen wl bi zimane tirki wek pirtok di demen cihe
cihe de çap bune. Di destpeka Mevluda xwe de daye kivşe ku wi ev berhema xwe bi 
destura Xwede kurdi xwendiye ku miroven kurdiaxef je behreke girebidin u je 
feydeke bibinin. Mevluda wi ya kurdi waha destpe dike: 

Xwede Tu li hewan, li erde tek e 
İşi ku Tu çedike kes şenake 

İnsen çedike Tu li damlek av 
Rih didiye, gozel şexis, biri, çav 

Eyni navek, insan çeşid çeşid e 
Aqil qe nagihe Ya Rebbi işi Te 

Tili, jiniye insen qirme qirme 
Biri ser çava ra, te be qe sirme 

Şexsi wan Te çekiriye ta ezel 
İşki Te abes tine, giştki gozel 

Ferq dike gere, şev ledixe ize 
Xişirtiye we gere Tu dibize 

Tu mezine Padişe Padişan e 
Xaliqe tername va işan e 

Xwede Tu ewwel e, Tu him axir e 
İnsan ve nafikire, qelbi kwir e 
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Xwarin Te tine, ne nan e, ne av e 
Tu li kesi nebu, ne de ye, ne bav e 

Belli nine, ne Te mal e, ne şun e 
Haşa ne Te ewlad e, ne Te jin e 

Tu beheval e, tinine kesi Te 
Mina tiştki nine him ew şexsi Te 

Çunki " Qulhuwallah" şahide Te ye 
Butun va insan bangke, 
Tu li rev wan heye 

Duayen xwe kiriye kurdi, wek misal: 

Ewladi xer bide, him bike alim 
Bi ilmi Xwe amilke, meke zalim 

Ba bizane ew zerare xwe u kare 
Meke berduş, ba ew nemine li are 

Meke muxtac, Tu bide e xer li mal 
Nesibke Ya Rebbi Tu loqme helal .... 

Mele Rehim di cotrezen xwe de hertim babeta din bi kar dine, le bele bi zimane kurdi. 
Dive ez li vir tişteki din ji diyar bikim ku ronakbiren me gelek caran mele u şexen me 
wek xayin u paşverı1 ilan kirine, ev yeka ne rast e. Wek misal gelek mezinen kurdan, ji 
nav dindaren wan derketine: Melaye Ciziri, Alırnede Xane, Feqiye Teyran, Molla 
Ubeydullah, Şeyh Said, S ai di Kurdi. ... 

Mele Rehim di hin berhemen xwe de li ber xwe de digere u ji Xwede hin tiştan 
daxwaz dike: 

Ket qelbi min disa doxuşa Xwede 
Ezik te ra vekime munacete 
Me bir meke we riye qiyamete 
Xwe me gine ya Muhammed Mustefa 

CEJNA QURBANE 
Navbere Merwe u Sefe eşta 
Ew dera li mıslımana ra bu qible eşta 
Meheke şunva teva bu av u tişta 
Xwede şukur Te Xwe disa da pışta 

Xwede Te şenahiyek peyda kır lı we navbere 
Ibrahim dihat ziyarete sale care 
Roke ew xwestibı1 jı Hacere 
Bir li Arafate da bin kere 

Hemı1 melaiket tev hatin sere 
Tewr imtihan dıkırın jı bo sebre 
Got "bavo piye'm gıre nede bı bend ı1 kındıre" 

Got "ezi razime bi ve qedere" 

birnebu n 18 payiz 2002 

Tirsa min giştik li ser mexşer e 
We riye imdade me tu zu were 
Heline bin golge, meline der e 
Ber we germe ya Muhammed Mustefa 

Xwede her kareki Te hikmet ı1 sirr e 
Te kere ra got " zinhar nebirre" 
Top hev bün li wir maxluqate qirr e 
Gotın " Xwede çareke ismeil binere" 

Xwede Te Cebreil ra got " zı1 ke rabeser xwe 
Here di Cennete da beraneki derxe 
Eceleke bide ber xwe 
Ismeil ji bin kere derxe 

]or da daket Cebraill ekber 
Bi tekbire hat da xeber 
Dilşa kırın her du Pexember 
Ji Xwede ra secde kirin beramber 

Berhema Mele A. Rehim 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pexember Yusuf 

Xwede Te Yaqib li dine pirr giri kirye 
Te Yusif li ber wenda kirye 
Te Ezreil re emir kirye 
Be min rihe Yusif qetl nekire 
Le re meraqek peyda kirye 

Yusif xewnek xwe ditibu we şeve 
Le re see de kirin roj, siterkan u hive 

Sibe de rabu hat ba bave 
Bave go ve xewne xwe veşerine gave 

Biran roke Yusif bi xwe re birin qirr e 
Hatin gotin li me peyda bu gurekl pirr e 
Kiras sor kirin bi xwina kevir e 
Gotin bavo guran xwariye ca li kires binere 
Yeqib got madem guran xwariye çima qe kirasi xwe nadire 

Xwede Te avet qelbe bira 
Herin biben me Yusife te da gura 
Gure çarmandare hatin wira 
Gotin welleh me Yusif nexwar a 

Çend rojan şunva va xewna biran bihista 
Mel'un şeytan li navbere leyista 
Salen xwe nebun panzdeh u bista 
Biran Yusıf avetın bire qe kesi nebihista 

Biran Yusif kirin bire 
Bazirgani derhas dibun we dore 
J'xwe re helandın birin Misre 
Te heft salan li wir kir masare 

Xwede te got bila Yusıf dur here Yaqib nebihise 
Te li Mısre firotin da, Oısa biha uciz e 
Xwede ıqe ew cinseki pirr temiz e 
Te kir xizmetkare Zalixa eziz e 

Berhema Mele ARehim 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



" " BIRANlN 
~i ıunnurı l$muı 

(Parlementere Muşeye kevn) 

" tim" bi zim n lll ll ll ur 
X e li m n 

Giyasettin Emre Cli mile çepe) ı1 hevale xwe Emin Beg di girtigeha Yassıadaye 

Pişti ku Demokrat Parti hate ser text hi
neki firehi çebu, pir kem be ji serbesti hat. 
Gel betir ji kesen diçune medresan hez di
kir. Ewen ji ber henu qedexebunan, med
rese li ser piyan hiştibun, gel ji wan ji hez 
dikir. Heta dema desthiltiya Demokrat 
Partiye tu serbest! tunebu. 

Paşe ji hin malbaten kurdan çend kes 
ketine pariementoye. Yek ji wan ji ez . 
bUm. Yen din Şex Selahaddin, Xalis Evdil
mecid, Qasime Mala Kufrevi...Tişti heri 
balkeş ewe bU ku di diroka Koma Tirkiye 
de ez kese yekemin bum ku wek parie
mentere serbixwe ketime pariementoye. 
Paşe biraye min Qasim Emre ji du cara 

birnebu n 18 payiz 2002 

wek pariementer hate hilbijartin. Pey re di 
hemu dernan de gelek kurd ketine parie
mentoye. Dema ku kurdan di pariemen
toye de u derdare pariementoye de bi 
kurdi diaxifin, dewlet li wan hate xezebe, 
zimane kurdi qedexe kir. 

Li gel van qedexekirinan, qedexeyen 
her giran ya li ser medresa u hucreyen 
kurdan bun. Le bele medresa u hucran bi 
gişti dest ji ber van qedekirinan daneynin. 
Ji bin ve xebaten xwe meşandin. Loma ji 
zaniyariya kurdan, diroka kurdan, zi
manen u edebiyata wan bi temaını bi riya 
medreseyan ser piya ma. Di vi wari de se 
rexistinan roleke mezin listiye: medrese, 
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Mezine malhata Giyasettin Emre 

Şex Mihemmed Diyadin ji Norşine 

diwan u tekya. Di medresan de mirov hini 
zaniyari, dirok, edebiyat, felsefe, mate
matik, kimaye dibu. Di diwanan de li ser 
merxasi, egiti, qehremani, merditi, nandari 
u gelek babeten mayin dihate sekinin. 
Van diwanan reçeke insani u netewi 
şapandine. Di tekyan de mirav hini ehlak 
u edeb dibU. Tarenasi, arf u eded dihatin 
nasin. 

Eget ev rexistin tune bune, wek gelek 
medeniyeten din li Rahilata Navin, kurde ji 
wunda buna, biçuna. Dive ev rastiya neyeji 
bir kirin. Li cihane şaristaniyen here kevna
re, li Mezapatamye hatine saz kirin. Ji wan 
gelek iro tunin. Eger kurd iro hene, ew ji 
ber hebuna medresan, diwan u tekya ye. 
Di avakirina medeniyet u siteyan (şehirdev
let) de kurdan roleke mezin listiye. 

Dagirkeran time xwastiye zimane kurdi 
ji hale rakin, le bele bi ser neketine. Kur
dan gelek tişt bi saya jibergirtine (ezberki-

rin) xelas kirine u gihandine nifşen iroyin. 
Di diwanan de bi edebiyata devki dihate 
peşkeş kirin. Ji bavan heta bavan ve yeke 
berdewam kiriye. 

Kurd ji pera (neqd) gelek hez dikin. Le 
bele bi peran ji ev gela ji hale nehatiye ra
kirin. Zarbeti li kurdan kirine, ew kuştine 
u koçber kirine. Le bele kurd time bi zi
mane xwe li pe mane. 

Neteweyeki ku diraka xwe nizanine 
nikare peşta here. Bi inkar u redkirine ve 
mirov nikare here ciheki. Ya giring dax
waza wi ye, şaxsiyeta wi ye u baweriya 
wi ya bi xwe ye. 

Bi rasti zane, edib, şairen kurdan gelek 
berhemen giranbiha anine hale. Gelek 
pirtük nivisine. Le bele dema her serobi
nobune de, ev pirtük u diwan ketine 
tenduran, bixeriye u kuçikan, miravan ew 
şewitandine, an ji di bine axe de rizyane. 
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BIRANlN 

Mele Be Ir 

Serpehatiya melekl Kurdistane O 
kurden Anatoliya navln wek keşfa 

Kristof Kolombe Arneri ki ye 
Pişti inqilaba 1960 xwendina medresan li 
Kurdistane hate qedexekirin. Xwendina 
min gihabı1 ber xelaskirine le lazimbı1 ez 
hineki din ji bixwinim. Mamosteki ji min 
re got ku mirov kare bi serbest! li bajare 
Konya bixwine. Wi belısa mele Evdil
medde biraye Bediı1zeman ji min re kir. 
We wexte ew li Konyaye bı1. Kurden Ana
toliya navi ı1 yen Kurdistane baş hev nas
nedikirin. We wexte dinya mezin bı1. Ote
pos pir kem bı1n. Bes tren tene ji Kurdis
tane diçı1 Anatoliya navi. Yen ku dibı1n 

leşker pe diçı1n. Xelke Kurdistane jibo 
kare pambu diçı1n Edene. Xelke Kurdis
tane wek iro jibo kar ı1 xebate nediçı1n 
Anqera, ızmir ı1 Konya. Bes kese ku diçı1-
ne leşkeriye, ew diçı1n wan bajaren me
zin. Kesi ji Kurdistane nizanibı1 ku kurd li 
Anatoliya navi hene. 

Wan ji nizanibı1n ku hewqas kurd li 
Kurdistane hene ı1 wan goman dikir ku 
kurd ew tene ne. Bes kese ku ji kurden 
Anatoliya navi dibı1n cenderme ı1 diçı1n 

Kurdistane zanibı1n. Le wexte wan ji gun
diyen xwe re ew yek digotin, ji wan re pir 
xerib dihat ı1 geleka bawer nedikirin. 

Rojeke min bileta trene biri ı1 bere xwe 
da Konyaye. Dem sere nisane bı1. Trena 
me bi hedl diçı1 ı1 li gelek cihan dihate 
guherin. Li Kurdistane bı1bı1 bihar le he li 
Sewaz ı1 gelek cihen din berf ı1 baran 

birnebu n 18 paylz 2002 

pekve dibariya. Pişti du şev ı1 du rojan 
tren giha bajare Konyaye. Ez li stasyone 
peya bum. Dinya sar bı1 ı1 baye xerbi di
hat. Ji stasyone heta nawenda bajer çend 
texsiyen şaworlet, çend payton ı1 gelek er
eben hespa xelk dibirin. Ez li erbeke hes
pan siwar bum. Heta ku tije nebı1ne erebe 
nediçı1. Xwediye erebe li min meyzekir ı1 

bi tirki ji min pirsi: 
-Gelo hı1n ji kidere ne? 
Min baş bi tirki nizanibı1. Wi famkir ku 

ez kurd im ı1 bi kurdl got: 
-Tu kurd i? 
Min got: 
-Bel e. 
Wi bixerhatin di min da ı1 kefa xwe ji 

min re ani. Pişti erebe tije bu, em çı1ne 
nawenda bajer, nik mizgefta Eziziye. Hi
nek kes li wir boyax dikirin, tişten kevin 
difrotin ı1 zilameki ji pirtı1ken oli difrotin. 
Ez çı1me nik zilame ku pirtük difrotin. 
Teva bi kurdl xeber didan. Min silav li zi
lame pirtukfiroş kir. 

Wi fam kir ku ez kurd im. Wl bixerha
tin di min da, kursiyek dani ı1 xwest ku ez 
runem. Ez pir kefxweş bum. Zilam çı1 ji 
min re çaye ani. Wl ji min pirs kir: 

-Gelo hı1n xelke kidere ne? 
Min serpehatiya xwe ı1 sebebe hatina 

Konyaye je re got. Sihbeta me direj bı1. 

Min xwest ku ez herim le wi got: 
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-Tu !şev mevane min 1. 
Berevar! em li ereba hespan siwar bı1n 

ı1 çı1ne mala wl. Mala wl li Sedirlere bı1. 
Xaniyen wan hemı1 yek qat ı1 kerp!ç bı1n. 
Ji bill avahiyen dewlete ı1 mizgeftan xani
yen bajare Konya bi pirani kerp!ç bı1n. 

Mirov digot qey rojnama deviki xeber li 
her all belavkiriye ı1 zanin ku ez ji Kurdis
tane hatime. Evare gelek kes hatin şevbi
herka me. Hemı1 kurd bı1 ı1 di wexte şere 
dhana yekem de ji dora Eleşgire ı1 Ser
hede koçber bı1bı1n ı1 hatibı1n Konyaye. 
Zimane wan nehatibı1 guherdin. Evare se 
zilama kilarn av!tin ber hev ı1 heta n!ve 
şeve strandin. Henek ı1 serpehatiyen wan 
ez pir kefxweş kirim ı1 min xwe li Kurdis
tane his dikir. 

Sere sibe ez ı1 mele Usif hatin pişt miz
gefta Ez!ziye. Pişt! qederek! zilamek! direj, 
pozberan ı1 navmilpehn hate nik me. Mele 
Usif jiber rabı1 ı1 hirmet da n!şanda. Min j1 
rakir deste wl. Zilam pirs kir be ez ji ki
dere me. Mele Usif serpehatiya min je re 
got. Zilam pir kefxweş bı1. Mele Usif deve 
xwe nez!k! guhe min kir ı1 got: 

-Ev mele Evdilmedde biraye seydaye 
Bed!ı1zeman e. Ez ji cihe xwe çeng bum ı1 
min xwest ku ez deste wl maçkim le wl 
nehişt. Min got: 

-Ez dixwazim demeke li nik te bixw!
nim. Ew yek pe giran dihat. Beri bi çend 
mihan serpehatiya biraye wl, Bed!ı1zeman 
çebı1bı1 ı1 ew j1 tim di bin kontrola dew
lete de bı1. Le wl got: 

-Em de derfeteke bib!nin. 
Wl xwest ku mele Usif min bibe nik 

Musa Bezerd. Musa tirk bı1, zavaye 
kurden Yenkobe, Osman Bekar bı1 ı1 

' 
seroke tevgera ewqafe bı1. Ez ı1 mele Usif 
çı1ne nik Musa. Mala wl li kolana Stan
bole, jimara 24 bı1. Me silaven mele Evdil
medd le kirin ı1 serpehat! je re got. Wl bi 
dilxweş! daxwaza me peşwazi kir. Wl xa-

niyek ji min re kirekir, textek ı1 livln kir!n 
ı1 sobek te de sazkir. Wl ez li qoranqur
seke niv!sandim, birim xwarinxaneke ı1 ji 
xwediye we re got: 

-Ev xort de tim li vir bixwe ı1 sere 
mehe erne pere heqe xwarine bidin. Wl 
hinek pera j1 dan min. Edi min li nik mele 
Evdilmedd xwendina xwe dewam kir. Ez 
gelek cara diçı1m pirtukxane Usif Axa. Pir
tukxane li nik Mewlane bı1. Rojeke ez li 
pirtukxane runiştibı1m ı1 min pirtukek dix
wend. Min sere xwe rakir ku se zilam li 
nik masa min sekinine ı1 bi hev re mijı11 

dibı1n. Y ek! ji wan ji min pirs kir: 
-Xorte qenc! Gelo tu xelke kidere yi? 
Min xwe da naskirin. Y ek! ji wan ji yen 

din re got: 
-Min ji we re got ku ev xort kurd e. 
Ew di deri ve derketin. Min j1 pirtuka 

xwe dani cihe we ı1 da dı1v wan. Em pek
ve hatin bexçe çayxanene. Çaye ji me re 
hat. Min bi meraq ji wan pirsi be ew ji ki
dere ne. Zilame ciwan got: 

-Em ji Tekmane ne. 
Min goman kir ku ew ji wek min 

mevan in. Zilameki din hate nik me ı1 de
sten wan maçkir. Min deve xwe bir ber 
guhe wi zilami ı1 xwest ku ew ji min re 
beje be ew ki ne. Wl got: 

-Ev her se kuren bavekal, Şex Said in. 
Allriza, Selhedin ı1 Qiyasedin in. Kela gir! 
kete qirika min, ez ji nı1 ve rabtim ı1 min 
yek bi yek deste wan maçkir. 

Pişti inkilaba Cemal Gursel gelek şex ı1 
axa ji Kurdistane hatibı1n sı1rgı1nkirin. 

Beşek ji wan biribı1n Anqere ı1 beşek bi
ribı1n Sewaze. Dewlete her se kuren Şex 
Said li Anqere, li mihela Dikmane 

' mecbur! rı1niştine kiribı1n. Wan karibı1n 

heta Sewaze herin le heta biryara duy
emin çı1na Kurdistane ji wan re qedexe 
bı1. Kurden Konya, Cihanbey, Heymene ı1 

Kulu ew dewet dikirin Ew dihatin . ' 
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hefteke dirnan ı1 disa diçı1n. Xwendina 
min li nik mele Evdilmecid gihabı1 ber 
dawi. Mele Evdilmecid xwest ku Musa Be
zerd ji min re gundeki bibine ı1 ez dest bi 

meletiye bikim. Musa namek ji malx
ezı1ren xwe re nivisand ı1 ez çı1me Yeni

cobe. Osman Bekar pir kefa xwe ji min re 
ani le got: 

-Mixabin, me beri se rojan melek girti

ye ı1 wl mala xwe aniye. Le wi namek ji 
miftiye Kulu re nivisand ı1 xwest ku ew 
min li gundeki bike mele. Kulu qeza bı1 le 
je re digotin "Kulelkoy". Xaniye we hernCı 

kerpiç bı1n ı1 mevanxane (otel) ı1 xwa

rinxane (lokanta) le tunebı1n. Xelke gun

dan ku dihatin Kulekoy, dibı1n mevanen 
nasen xwe. Doktor ı1 xestexane ji le tune

bı1n. Xelk li ereben hespan siwar dibı1n. 
Bes texsiyeke kevin hebı1 ı1 nave xwediye 

we Ginco bı1. Ez çı1me miftixane ı1 min 
name Osman Bekar da mifti. Wl ji min re 
pir hirmet kir ı1 got: 

-Eze te bişinim gundeki kurden Şexbi
ziniyan ı1 mezhebe wan ji Şafi ye. Wl na

rnek nivisand ı1 ez rekirim Canomane. Li 

Canarnane ez bum mevane Memoye 
Hedkeko. Wl pir rez ı1 hirmet ji min re 

dan nişandan le mele wan ji hebı1. Me 
şeva xwe pekve bihurand. Sere sibe ez ı1 

ew li du hespan siwar bı1n ı1 çı1ne gunde 

Dipdede. Gund di newaleke kur ı1 ber 
Qerecedaxe de bı1. Em çı1na mala mezine 

gund, Haşim axa ı1 me serpehati je re got. 
Wl bi dileki vekiri ı1 riheki paqij em peş
wazi kirin. He berx baş gir nebı1bı1n le wi 

ji me re berxek se~ekir. Sifra xwarina wan 
ji min re pir xerib hat. Xwarin ne li ber 

çav bı1. Wan peşi şorba terxane anin. Min 

goman dikir ku xwarina me ew tene ye. 
Le dawi goşt, birine ı1 gelek tişten din ha
tin ber me. Ji ber ku min nizanibı1, min 
zike xwe ji şorbe dagirt. Evari gundi hatin 

civata me. 

birnebu n 18 pay1z 2002 

HernCı bi zimane xwe ye teyibeti, Şex
bizini, mijı11 dibı1n. Ez he hivde sali bum 
ı1 wan goman dikir ku ez nikarim meleti
ye bikim. Meleki wan bi nave "Hed Eh

med" hebı1 ı1 ew ji hatibı1 mala Haşim 
axa. Hed Ehmed di derheqe mezhebe Şafi 

de çend pirs ji min kirin. Min bersiva wl 
da ı1 min pirtukeke şeriate ji turike xwe 

derxist ı1 xwest ku ew hineki je bixwine 
le mixabin wi nikarbı1. Gundiyan biryar 

dan ku ez bibim mele wan ı1 wan de sale 

çar sed teneke genim bidane min. 
Ez bum mele gunde Dipdede. Gund 

wek gundeki Colemerke ı1 Şimexe be 

mekteb bı1. Riya makine nehatibı1 gund. 
Wexte hinek diçı1ne bajer, ew se saetan 

dimeşiyan heta ku digihan ber cada 
makine. Jiyan di rewşeke xwezahi de bı1. 

Zirnan ı1 .bazara bajariye neketibı1 nav 

gundan. Wexte jin zarı1 dibı1n jinen xwedi 
tecrı1be ji wan re piriki dikirin. Doktoren 

wan wek yen Kurdistane hekimen kurdi 
bı1n. Dest ı1 lingen şikesti hekimen wan 

çedikirin. Gelek kesan xelk dixapandin, 
nivişt ji wan re çekirin, devgiredan dikirin, 
cinen wan digirtin ı1 ezime ji wan re vedi
kirin. Yen ku ew tişt çedikirin pir zengin 

dibı1n. Çopir Hiso, Eli Çawiş ı1 Sadiq 
efendi ew kar dikirin. Wek xelke Kurdis

tane kes ji wan gundan ji bo kar nediçı1 
Anqere. Carna hinek jibo nexweşinen gi
ran diçı1n. Xelke gundan ji sedi noti bajare 
Anqere neditibı1. 

Piraniya xelke gund bi tirki nizanibı1n. 
]inan kincen dewra bere li xwe dikirin. 

HernCı bi dehri ı1 xeftan bı1n ı1 kumen bi 
reşi li sere wan bı1n. Dora kume wan 

hernCı zincir, çerxi, meddi ı1 qurişen 

zMbı1n. Eşliken wan qedife zerbelek bı1n. 
Du bendi, dijmini ı1 xisumat di nav wan 
de pir bı1n. Gelek cara wan ji bo tişteki be 
sebeb hev dikuştin. Qerektere wan ji yen 

tirken derdora wan cuda bı1 le wek yen 
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gele Kurdistane bu. Wexte nexweşiyek di 
nav gundeki tirk u kurd de çedibu, kurd 
hemu yekdest dibün. Kesi zu bi zu jin 
nedida tirkan u ji wan nedizewid. 

Şexbiziniyan mele xwe wek diki şere 
dibirin gunden din u ew berdidan hev. 

Wan dixwestin ku herroj li gundeki te
aziyek an dawetek çebibe, ew min bibin 
jibo ku ez u mele wan niqaş bikin. Jiber 
ku min ilme erebi pir xwendibu u melen 
wan bi pirani lazen derya reşbun, xwendi
na erebi nexwendibun, min zora wan di
bir. Gundiyen min u gundiyen din jibo 
niqaşa me, melan, şer dikirin. Beri min ji 
melek li nav Şexbizinyan bü. Ew ji Ker
kuke hatibu. Kesi zora wi nedibir. Xelke 
nave wi kiribun mele qomkkesan. Ew 
çubu rehmete. Wan edi nave min kirin 
qomkkesanen duyemin. 

Şexbiziniyan ez birim gelek gundan. 
Em çune, Altinlere, Beşkerdeşe, Tewşan

çali, Qerekilise, Diqulaxe, Yeraşli, Mandra, 
Xelka, Degirmanozu u gelek gunden din. 
Edi gundiyen min diçun kidere serpehati
ya min u melen din danin ziman. Ez ji 
wan re bubun wek dike şer. Ez ketibum 
nav mesele. 

Şer u niv şer bubun yek. 
Li her gundeki Şexbiziniyan çend 

dizen navdar hebün. Pişe (sanate) heri 

mezin li wan gundan şivanti bü. Kese ku 
du salan dibu şivan, ew dibu xwediye ke
riyek pez. Xelke wan gundan feqir bun le 
dilzengin bün. Hatina wan li ser cot u 
heywanan bu. Deriye her kesi jibo meva
nan vekiri:bu. Her maleke leqebeke we 

hebu. Mala Halka, Qajman, Çopir, Hirço, 
Diro, Sewi, Qiro, Duvselik u Serkevir. 

Çend çavvekiriyen Kulekoye hebun, 
wan tişt bi pereki zede u bi qer didan 
gundiyen kurdan u havini ji delva pera 
genim ji ser bendere dibirin. 

Hesinker, kurtanker, qeraş (aşvani) u 
çerçi ji tirkan bun. Dora gunden tirkan 
hemu bax u bi:stan bun le yen kurdan rüt 
u rical bun. 

Bele heta hinga kesi ji herema me ni
zanibu ku hewqs kurd li Anatoliya navi 
hene. Bi rasti pişti sala 1960 ku ez çum, 
min ew ditin, serpehatiya Kristof Kolomb 
hate bira min. Wek xelke Amerika u Ispa
niya yen Kurdistane u Anatoliya navi hev 
nasnedikirin. Belki ev yek ji gelek kesan 
re xerib were le ye ku terze we idia bike, 
bila beje na. Silav li hemu kurden Anatali

ya navi. • 

Id A 

u sersala we ya nu 
piroz be! 

Redeksiyana Blrnebüne 

birnebu n 18 paylz 2002 
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SERPEHATT 
l't!eıt e vfn: .i\XIturı Ba aram 

Em zarok bOn 
bOne bOk! 

Li Anatoliya Navin gelek jin hene ku di zaroktiya xwe de mer kirine. Piraniya wan ne 
bi dile xwe, bi raya de O baven xwe çOne mer. Bi rasti wan mer nekiriye, ew dane mer. 
Gelek ji wan di 12-13 saliya xwe de mer kirine. Li jer ji wan jinen kurd penç kes behsa 
serpehatiya xwe dikin. Di van hevpeyvinan de jiyana wan ya Swede O ya li welet te 
vegotin. 

Elife Koç 

Nave min El e, ez ji gunde Hecilera me. 
Ez li Hedlera mezin bume. Nave bave 
min, Xelil Baran e, nave diya min Gulizer 
e. Em penc xwang u bira bun. Paşe em 
çune gunde Bordelike (Tatara). Ev gund 
gundeki tatara bu, bi Cihanbeyliye ve 
giredayiye. Em gelek salan li Ankare 
man, paşe em hatin Swede. Beri ku em 
ben Swede em saleke li Danimarkaye 
man. Li wir mafe rı1niştandin u karkirine 
nedan me. Me tu rek nedit, em hatin 
Swede. Ev 27 sal in mere min miriye, 

blrnebCın 18 paylz 2002 

penc zaroken min hene. Zaroken min 
niha hemu mezin bune, malen wan hene. 
Ez niha tene li taxa Fittjaye diminim. Min 
xwandina xwe xelas nekir. Ez carina 
diçim newiyen xwe dibinim. Rojen me di 
nav çar diwaran de derbas dibin. Qasi 20 
newiyen min hene. Dema ez teze batibum 
min pir kes nas nedikirin, le bele niha hin 
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nas ı1 dosten me hene, darberen me fireh 
bün. Ez him welet hez dikim, him j1 
Swede. Gelek miroven me li Ankare 
diminin. Ez carina ji bo tetile diçim 
Hedlera, nas ı1 pizmamen xwe ziyaret 
dikim. Ez li Hedlera hatime dine, li 
Bordelike mezin bı1me. Paşe bı1me büka 
Bı1msize. Paşe salen me li Danimarka ı1 li 
Swede derbas bı1ne. 

Di 12 saliya xwe de ez dame mer. 
Dema ez bük bum, min mere xwe, 

Zeynep Tümtürk 

Ez bi xwe ji gunde Ome me (Gordoxli). 
Nave dayika min Eyşe ye. Bave min tune 
bu, ew çibı1 rehmeta Xwede. Di 13 saliya 
xwe de ez dame mer. Ez büme bı1ka 

gunde Celebe. Ne xebera diya min, ne ji 
xebera min ji ve yeke hebı1. Pizmamen 
min yen ku li gunde Bulduk diman, wan 
bi sere xwe biryar dabı1n. Salek derbas 
bu, mirovek hat, got ku"Zewe dergistiye 
te hatiye! Ham hatiye te bi bine". Min 
derva kinc dişı1ştin, xebera min li hatina 
w! tune bu. Min xwe şaş kir, nizanibı1 çi 
bikira. Ji bo ve yeke ez nexwaş ketim. 
We şeve min ji tirsa ew qebı11 nekir. Wan 
da re, çün. Dergistiye min careke din disa 

dergistiye xwe tu nedit. Roja ku ez siyar 
kirim, we deme min mere xwe cara peşin 
nas kir. Ez zarok bum. Li gunde tataren 
de mam, hevalen min zaroken tataren 
bı1n. Di ve gundi de tene çar-penc 
malbaten kurd hebün, yen din hemı1 tatar 
bı1n. Ji ber ku em li vi gundi xerib bı1n, 
diya min zede ez bemedidam derva. Min 
ne zaroktike baş, ne ji dwani ı1 dergistike 
baş derbas kir. Ez di 16 sali ya xwe de 
bı1me dayik. • 

hat, we care j1 ez tirsiyam Ez zarok bum. 
Di 16 saliya xwe de ez bı1me bük. Xezı1re 
min pir bi eseb bu. Xasiya min gelek je 
ditirsiya, nizabibı1 çi bikira. Dema hersa 
w! ji xasiya min dihat, ez diketime 
navbera wan ı1 her tişt min hildida ser 
xwe. We deme hirsa w! perçeki dadiket. 

Min nexwand, ez tene çı1me sinifa 
yekemin. Mamosteye me yeki xerib bu. 
Gundiyen me li w! xistin, ew rev! çü. Paşe 
yeki din hat, ji bo w! gotin ku "ew din e". 

birnebu n 18 pay1z 2002 
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Ez pir tirsiyam. Di wan salan de pir maqul 

nediditin ku keç herin medrese 

Mere min qereweli (bekçiti) dikir. Paşe 

got "eze herim Swede, ji xwe re hinek 

pere berev bikim, motoreke bistinim Cı 

paşe vegerim". Di sala 1966'an de çu 

Swede. Du salan şunda hate izne. Çar 

zaroken min hebun, ez bi wan re tevayi 

dijiyam. Mere min qasi 70 hezar kron bi 

xwe re ji Swede anibu, ewqas pere ji we 

deme ji zeviyen me qezenc hatibu. Min 

got ji me re li bajare Qonyaye qate xani 

bistine, em bi zarakan ve te de biminin. 

We deme qate xani qasi 90-120 hezaran 

bun. Le bele mere min got "na, eze 

motore bistinim, bila birayen min pe 

rençberiye bikin". Di dawiye de motorek 

stand. Di destpeke de digot: "Eger ez 

Eyşe Keçeçi 

Ez ji Haymanaye, gunde Saze me. Nave 

min Eyşe Keçeci ye. Ev gund gundeki 

Şexbizninan e. Di 13 saliya xwe de ez 

dame mereki bi ku jina wi beri çend 

salan miribu. Mere min ji Incowe bu. Em 

qasi 50 salan li Incowe man. Mere min 

belengaz Cı xizan bU. Kare wi tune bu. Ve 

yeke hersa wi diani. Bere digotin ku: 

Zewe bibim Swede, edi ew e li wir 

bimine, careke din venagera". Min ji re 

got ku: "Ya tu e min bibi Swede an ji tu e 

ji Swede beyi vir!". Gel ek sal derbas bun. 

Em di sala 1982'an de hatine Swede. 

Swed ciheki gelek cuda bu, wek Qonyaye 

nin bu. Keçen 14-15 sali, evaran tene li 
derva heta derengiyan diman. Le bele li 

Qonyaye hevalen wan di hembeza diya 

xwe deji zuda raketine, ketine xewa kur. 

Ev yeka ji min re pir ecep hat. Bere li 
Swede qimeteki me hebu, niha tiştek 

nemaye. Ez carina diçime Qonyaye. Min 

xani li wir çekirine Cı bi dile xwe raxistiye. 

Xazila min ev xaniyan di salen ciwaniya 

xwe de biditina, em niha pir bune, çira 

mal Cı xani. Salen keçitiye Cı ciwaniye ji 

deste me çun • 

"M ere mer jina xwe dixe". Niha ji m er ji 

ıınen xwe ditirsin. Xazila em niha 

bihatana dinyaye. Min ew nas nedikir. 

Sewiyen wi hebun. Ez ji wan ne pir 
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mezintir bum. Le bele min ji wan hez 
dikir. Dema hersa mere min ji zarakan 
dihat, wi ji diani min dixist. Mere min beri 
bist u şeş salan miriye. Pişti mirine 
zaroken min çun leşkeriya xwe kirin. Paşe 
hatine Swede. Heft sal in, ez li Swede me. 

Şaize Parlak 

Nave min Şaize ye, ji gunde Ome me u 
buka gunde Celebe me. Di ı 4 sali ya xwe 
de ez dergisti bum, di ı 5 sali ya xwe de 
min mer kir. Pişti meheke di sala ı976'an 
de ez hatim Swede. Di ı6 saliya xwe de 
ez bume dayik. Wexta ez Swede bum, 
min ji gunde xwe betir qet tu dhek, qulek 
nedit. Dema ez teze hatim, gelek kefa min 
ji Swede re dihat. Le bele me zirnan 
nizanibu, em li vir xerib bun. Heval tune 
bun, dran tune bun, kes tune bu. Millet 
(mere min) diçu iş, ez tene dimam. Min bi 
seetan reya mere xwe dipa. Roja ine 
denge serxoşen swediyan dihat, min fam 
nedikir, min heb zanibı1 mele dixwine u 
min digot: "ezizellah!" ... Wan salan li 
Swede hinar, zebeş u fikeyen mayin tune 
bun. Em niha bi kasan distinin. Careke 
heval hatine male, gotine min: "me ji te re 
tişteki aniye". Min meze kir ku wan ji min 
re hinarek anine, ez gelek kefxwaş bum. 
We çaxe me tu tişt ji derva nedistend, me 

Ez li vir bal kur u büka xwe diminim. Mala 
wan li taxa Flemningberge ye. Xeribi pir 
zehmet e. Ez çume medrese, hineki zimane 
swedi hin bUm. Paşe ez bi çavan emeliyat 
bum. Niha kar nakim, li male me, dranen 
me hemu ji gune me ne, nas in.• 

digot ew malen "gawiran" e. We çaxe em 
pir kes nin bun ku diçune medrese li 
Swede. Me sifte nizanibu ku medrese 
hene, paşe em çune sinifeke ku Henefi 
Celepli mamosyete me bu, wi kurmanci 
ber me xist. Em çun zimane kurdi hin 
bun. Li we dere Henefi Celepli belısa 

Kurdistane kir, me nizanibu Kurdistan li 
kidere ye. Min rojeke ji Henefi pirsi, min 
got "Henefi Kurdsitan çi ye?" Paşe em hin 
bun ku her kes dive 4-5 mehan here 
zirnan hin bibe. Piştiki ku min zirnan 
qedand, ez çume medresa memurtiye 
(kontorutbildning). Min çend salan li 
belediya Huddinge kar kir. Me li gunde 
Celebe duqat xani çekirine, em carcar 
havine diçine izne • 

birnebu n 18 payiz 2002 
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Fatma Ateş 

Ez ji gunde Ome me. Di sala 1935'an de 
hatime dine. Wexta ez şeş sali bum, min 
bave xwe wunda kir. Biraki min tene 
hebu, salen wi 9 bun. Hemu karen der u 
hundir diya min dikir. Ev yeka ji we re 
giran dihat. Paşe diya min bi naseki me re 
mer kir. Ji vi merke din keçeke bu. Min 
wek xuşka xwe le hez dikir. Di sala 
1945'an de, merek hate xazginiye min. 
Jina wi teze miribu, bejin bu. Diya min ez 
nedame u got ku: "keça min he piçuk e". 
Ew ji min gelek mezintir bU. Le bele wi 
ez xistibüm hişe xwe u dixwast min 
rakşine u bi min re bizewice. Ez ji tirsa 
diçume mala xale xwe, li wir radizam. Wi, 
jineke cinar dişand ku bizanibe ka ez li 
kidere me u çi dikim. Ez kontrol dikirim ji 
bo ku di demeke misait de min rakşine. 
Ez gelek ditirsiyam. Şeveke bi dizikava 
hate mala me, ji pencera kadine kete 
hundir jo bo min birevinin. Bi penc kesan 
ve hatibu. Hemu mer bun. Dema wan 
deri şkestandin u ew ketine hundir, ji 
biraye min re gotin ku: "Keçik nedan 
yeke çi ne? Em e bi dare zore bireYinin". 
Şev bu. Ez revim çum ketime nav nivinen 
diya xwe. Ew raketibu. Careke de hişyar 
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dibe, nizane çi qewımıye, şevereş buye. 
We heb zanibu ku yeki xerib hatiye u 
nigen we gire dide. Ew ji gelek tirsiya. 
Biraye min diji ve yeke derket u cilen wan 
kişand, berneda. Wan ji tebenca xwe 
kişandin, careke gule berdan hewaye ji bo 
ku çaven wan bitirsinin. Salen min deh 
sese bun. Xuşka min we şeve ketibu nav 
cihe min. Wan nizanibün ku ez li kidere 
me. Wan bi xeleti u şaşi xuşka min 
ravandin. Deve we girtibun. Dema meze 
dikin ku diranen we ketine, ew fam dikin 
ku wan şaşik kiriye, yeke din revandine. 
Paşe we berdidin. We deme dran u nasen 
me hişyar dibin, ten hewariya me. Pişti 

demeke me ew dane mehkeme. Ew di di 
bin çavan de man. Qasi du mehan ceza 
dane. Paşe ew hatin xazginye min. Qelen
de min birin, 40 kavir, hespek, gayek u 
mangek bi golikeke ve dane diya min. 
Diya min ji ez dame wi • 
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HE KAT 
" IL irio€la,~ 

Ew çiyaye te, va çiyaye min se mehan 
Heme; payi:zeke direj, li deşt u bani:ya 
derbaskir. Negot şev negot ro, keriye pez; 
keriye Osman Bege çi:ya bi çi:ya, gund bi 
gund, delav bi delav çerand. Roj bun, t1 u 
birçi: ma. Le, peze xwe roke be xwe, be av 
u be çere nehişt. Neye qole wı1. Dewara 
dine ye bi qar wı1. Li mal, dayi:kek pir, jina 
xwe u çar kurik li benda qezenca w1 wı1n. 

We wexte, nane di deve şerande wı1. 
Axaye wi: Osman Beg ji:, axaki: zilimdar u 
zordest wı1. Heme rind dizani:, axa 
kemayi:yeke Wl biwine, e biqewiti:ne. Ye 
be kar bime U maJbata Wl we perişan 

biwe. Axe, bı Şivani:ya Wl qai:J nebe; e re 
bi berde u e be av u be nan bime. Osman 
Bege, şivane xwe, ye diber Heme, ji 
netuyi:, kinç, şal, u meras ji ninga kiribun, 
ew xwas u tazi:, başhevala bi nav gund de 
şandibu mal. 

Heme, payi:z rind derbas kiri wı1. Tu 
pez nehate dizandine, tu pez nemiri bu. 
Tu nerindi nehatibune sere wi:. Edi: serma 
dest pekiri wı1. Hedi: hedi: xwe ji çuyi:na 
gund re arnade dikir. Çar mi: yen xwe ji: 
dinav keriye exe da wı1n. Du mi: ji wana, 
firotin gunde ku le pez diçerandl. Ku bi 
wan perana zivistane, tenaki: din rehet 
derbaske. 

Şeveke sar, şili keti wı1 erde. Heme, pez 
li dawi:ya çiye, li navbera zinara mexel kir. 

Bizbenda xwe gireda u kete nav kulave 
xwe raket. Nive şeve, mi:ya belek xwe 
rakişand u bi bene bizbende, Hem bi xur 
re kişand, ew ji xeve rakir. 

Rabu ku, kuçike ledikevine u pezi: 
şeqe bi şeqe buye. Mala gura bişewite, ne 
belengazi: ya Heme, ne ji: zordesti:ya 
Osman Bege dizani:n. Du mi:, ji nav pez 
girtin u birin. Ne xema gura wı1, ku Hem 
kirin bin ki:jan bari: giran u çun. 

Gura, tirsa Osman Bege kirin nav dile 
Heme u çun. Osman Beg, ne axaki: mina 
axa wı1. Ne yeki: çav fere wı1. Zalimeki bi 
sere xwe wı1. Axa, peze miri:, peze com 
buyi:, peze gurxwari: u peze ku hatiyi 
dizine; ji heqe şivana nedigirtin. Ew yeka, 
ne ye ji erf u edetan wı1. Le di:sa j1 Hem 
ditirsi:, ne dizani Osman Bege çi bike. Ew 
nezani:na bi sere xwe tirseke mezin wı1. 

Her ku çu, hukme sermaye zede dibu. 
Berfe jl, dest pekiri wı1. Heme, keri:ye xwe 
berhevkir, bere xwe da gund here ser 
mala. Hate gund, bi du kemayi:ya pez 
tesilmi Osman Bege kir. Ku Heme got: Du 
pez gura xwarini: mina ku har bu. Hlna 
nekir, ku gura du mi: xwarin. Şi:vaneki: ku 
ji Heme hez nake xeber dabu Osman 
Bege, gotiwı1; Heme du mi: yen te firotin. 
Heme, çiqas li berxwe dayibe jl, Osman 
Beg i:qna nekir. Osman Bege ew, diz u 
derewin kiriwı1. 
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Hem, di roke sar ı1 bi berf de, kete re 
ı1 çô gunde ew herdu miyana firoti. Hal ı1 

hekata xwe ı1 zilma Osman Bege kiri, ji 

wan re kat kir, pere wana vegerandin ı1 

miyen xwe; yek li ser kere da ber xwe, 
yek j1 da kola xwe ı1 kete re. Vegeriya 

gund. Heme re bi nivi kir, hate navbera 
her du gundan, du gur le peyda bôn. Her 
yeki ji kelekeke Heme de; guren birçi, 

yeki ji vir da yeki ji wir de Hem perişan 
kirin. Gur, rast! nane xwe hatibôn. Tu 
hale ya ku Hem teda neyibôn. Heme, cane 
xwe kiriwô deve xwe ı1 miriniya xwe 

dayibô peş çaven xwe, bi çoyeki şivana 

gur ji ser xwe qori dikirin ı1 li ber xwe 
dida. Hem bi guren çole re ketibô şereKı 

mezin. Şaş mayibô; xwe ı1 miyen xwe, çing 
ji dest guren çole, guren birçi xilas bike. 
Qirara seeteke, bi şiveke gur ji ser xwe 
neyi alkirin ı1 xwe parast. Heme negot 
guren zivistane, guren birçi ye min ji 
bixwini. Ji bo ku Osman beg bizane ew 
neyi diz e ı1 neyi derewin e, bi xwe ı1 xwe 

ji gura re digot; Ez wana nadim we, eze bi 
Osman Bege dimi ı1 dest ji şer bemedida. 

Heme, çiqas liberxwe day! be jl, bi 
guren birçi re başnekir. Edi westiya. We 

serme da, di bin xuhye va bı1y1wı1. Be 
mecal keti bô. Le tirsa gure li gund; tirsa 
gure har, tirsa Osman Bege; vi ser tirsa 

guren çole day! bô. Lewma ji ya xwe 
nedima ı1 dixwast ku bi ser guren çole 

keve. Heme, wexta ku bi şiva xwe carek 
din li gure piyan raste xist; gure din deve 

xwe avita zike miya li ber vi ı1 ew kişande 
erde. Li herde, carek din deve xwe avite 

miye hôr ı1 pirtôken we li erde kirin. 

Heme bi miya din ve xwe avita erde ı1 ew 

miya dest gur de girt ı1 ji dev vi kişand. 
Herdu mi girtin ı1 carek din xwe avite ser 

kere. Le; disa nebô. Gureki miya din dev 
kir ı1 ji dest girt. Heme bi ser ve da 
omdiya xwe biri. Zani ku guren birçi, 

hetani ew miyeke nede wana, vi bemadin. 
Miya xwe yek ji guran re cihişt, dest ji 

gura ber da. Heme, miya bi birin li ber 
xwe bi zore ji guran xilaskir ı1 xwe 

gihande nava gund. Le, Osman Bege va 
hekata hat! sere Heme ji, hina nekir. Hlna 
nekir gura miyek ji dest Heme girtin. 
Cotgareki xwe ı1 Hem li ereba hespa siwar 
kirin. Şandin şuna ku gura xwe berdayi 
Heme. Heme wana, çerme miye ı1 çend 
perçeyek ji ber guran mayi, anin avitin ber 
Osman Bege. Le; Osman Bege, ji zilm ı1 

zordariye dest bemeda. Dlsa j1 got; "Wana 
ne miyen min in. Ya miyen min biwine 

wône, ya ji du miya bide min." 
Heme, ji du miyan yek ji dest guren 

çole girt1bı1. Le, nikari miyen li mal ji dest 
gure har, ji dev Osman Bege bigire. 

Nedizani, ji bo ku jiyana xwe bidomine, 

he çi ı1 çend bedela bide gura • 
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KI LAM 
Mistera l'l!(izili<a a 

1\ 1\ 1\ 

DU KILAM N DIROKI 
Ez !sal j1 di meha heftan de ji bo 1zna xwe ya sale çı1me welet. Gava ez 
bere xwe didime welet, di dile min de şabı1neke be s1nor peyda dibe. Le, 
li vegere dile min z1z dibe. Ji bo ku ez z1zbı1na dile xwe hinekl kem bikim, 
min deve xwe da eş1ra Terkan. Ez fikidm ku ez e belki çend mikame xa
lane xwe hildim kaseteke li xeribiye guhdar bikim. 

Ez bılme mevane meta Fidan ku esle xwe ji eşlra Terkan e. Ji gunde 
Xabı1re, ji gunde Koseevdaliye. Bi tirk1 je re dibejin Yurbeyli. Meta Fidan ji 
Şexbiziniya mer kiriye, 92 sali ye. Meta dayka min e. Pişt1 xerhatina me, 
me j1 mete re kavana dile xwe vekir. Me meze kir ku mete paşila xwe 
destmal derxist, dev ı1 poze xwe paqij kir. Paşe kitana sere xwe çekir. Min 
di dile xwe de got; meta me kovana dile me derman dike. Li gor gotina 
dayka me ya heja, kilama Mistefe ev nez1k1 hefte sal in ı1 kilama Gule j1 ev 
nez1k1 b1st sal in li ve hererne te gotin. 

Qere Mistefa 

Mala Palancfya bişewite di cOkQ teng de 
Dulmatiki li Dune deng da 
Xeberdana xeber ani 
Sere Qere Mistefe di xuna sor de reng da 
Lawno lawno, birano! 
Li Palancfya palve dano! 
Mina mareki agi xwe der dano 
]i şeş eşkiqa yek nemao 
Tele bi tene tele bi tene 
Bave Mehmet bire mine 
Ki tirk ji mewziyan derdiketin 
Digotin: Haydi gidelim! 
Kara Mustafaye tartalimi 
Te çi sere min de hele hele 
Qol Q qanate keke min 
Nasekinin di nav herbe de 
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Ke ecebe waha giran di 
Sere Qere Mistefe jekirin 
Şandin ba Kemele 
Dile min te laşe qali mali 
Parçek ewre reşi tari 
Birao ne digurtya ne dibari 
Qere Mistefa nemiriye 
Ketiye ber xişma sed u pence siwari. 

GULE 

Mal seyrano mal seyrano 
Bi zori çoyi xweo guvano 
Be cirano behevalo 

birnebu n 18, paylz 2002 

Te qet negot male min 
Be aşiq be kervana 
Bive bive Gule bive 
Gule Gule Gulqurbiye 
Here peşiya deveciye reşiya 
Diben kince keke te neşuştiye 
Sere xwe ye kurnekiriye 
Dile min baye qela Hesni 
Organe min rabane nasekinin 
Seva xatre mala dine 
Min Gula xwe ya delal avit bira ve bine 
Va deveciyana cenge cenge 
Ev eketiye zuxura tenge 
Tu bi celebe gencan re şayi 
Ne azar maye ne ser tenge 
Zuke zuke Gule zuke 
Arki dade ji keke xwe re 
Ma bira duke 
Ke ecebe hawa giran dit 
Pişta Gula min gire naba 
Eyvah Gula min nekir buke 
De pere pere derweş pere 
Ev çito pere pe qevire 
Malek bU bist u du sala. 
Kiji xwe re 
Ruye wi de xelke biro. 

Berhevkar: Mistefa Kizilkaya 
]I deve Fidana Elo, ji gunde Xabara. 
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A 

ÇIReK 
BertHn<l<ar IDr Mikalll 

Dik O Ruvi 

Dik u ruvi raste hev ten. Ruvi ji dik ra diwe ez ku te bixum. 
Ew ji dive tu isto (cito) min dixu, soda cumayi (in) ,ez soda limi (nemej) ye cume bikim 
du ra min bixu. 

Ruvi diwe bu. Siwe diwi, dik difire ser dare, xu dide ser der. Ruvi ji wir te, qame 
meze diki, diwe; Ooo! Selaminaleykum Xoruzi paspali! 

Dik diwe; Ooo! Aleykumselam, Tilki cambazi! 
Ruvi diwe, Aşağı inde kilalim Cuma namazı. 
Dik diwe aşağıdan geliyor iki atlıyla bir tazı, onlar gelsin sonra kılalım Cuma namazı. 

Ku ruvi çito navi wana dibizi, bazdidi, ji vir direvi u dik xu ji devi wi xelasdiki. 

Gur 

Gur roke birçi bU ye, digeri, digeri ji dur va kerik pez divine. Tere nezike diwi ku ew 
kerik bizini. Bi yek va radiheli bizinike. Bizin diwe; tu ki min bixu? 

Gur diwe; ere. 
Bizin diwe; ez herim kare xu bimijinim. Du ra min bixu. Gur diwe ere. 
Bizin çito xu ji devi gur xelas diki baz dide ji gur direvi. 
Gur disa dikevi re kerik pez diwini. Teri bi mi ke digre. Mi diwe; Tu ki min bixu? 
Gur diwe; ere. 
Mi diwe; ez berxe xu bimijinim, pase min bixu. 
Gur diwe; ere. 
Mi çito xu ji devi gur xelas diki, bazdidi, direvi. 
Gur icar tere ku hoza sebire, mina çolike ku hespeki li wiri. 
Hesp diwe; tu ki min bixu? 
Gur diwe ere. 
Hesp diwe; bi pas min keve dinavi boçe min da xetik (kaxız) heyi,we xete derxi,du 

ra min bixu. 
Gur diwe; diwi. 
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Gur li pa dikevi ku çi bikevi, hesp-çito pinike li eniye gur dixini,gur li erde dikevi ü 

hesp didi tizika ü direvi. 
Gur li erde dinali, pin li eniye ketiyi. Ü diwe; 

Gittim buldum bir keçi. 

Ne yapacaksın içi miçi 

Ye de yanında yat. 

Gittin buldun bir koyun, 

Ne yapacaksın oyun moyun 

Yede yanında yat. 

Gittin buldun bir at 
Ne yapacaksın xet ü berat 

Yede yanıinda yat. 

SITILA MORMIRCAN 

Çi hewuyi, çi tunewuyi, jinik ü meriki va hewuni. Vana zaroye xu nediwuni. Roke xade 

ewladiki didi vana. Keçikike. Keçik mezin diwi, gir diwi. Roke teri kaniye ,ave. Kani 

nişkava ve ra te zar,te zar diwe; Sitila mormircan, sitila mormircan. 

Way li te, way li te hin çiye wari seri te! 

Keçik ditirsi, nizani'çi biki. Le dixi te mal ü bi diye xu ra diwe. Diwe eye; ez terim 

kaniye, ave kani ji min ra hate zar ü diwe ku; 

- Sitila mormircan sitila mormircan 

Way li te way li te,hin ciye wari seri te! 

De ji diwe ku cardin tu çü, je bipirsi çiye wari seri te. Keçik disa teri seri kaniye, 

ave. Kani disa te zar. Kecik diwe, çi diki wari seri min, tu yeji min ra biwe. 

Kani diwe; Bake rawi, gileleke rawi, talazike rawi, tu ye bi ber be keve, tu ye heri 

ku kesik tune, xanik heye, deriye vewu, tu ye tekeve. 

Keçik te disa bi diye xu ra di w e. 

De diwe; te negot ku e kinga biwi? 

De diwe cardin here.cardin teri. 

Kani disa te zar. Keçik dıwe; e kinga biwi? 

Diwe e niha biwi. Zernan te ba , gilele, evek reş,keçik dikevi ber. Keçik teri ku çoli

ke, xaniki teneyi, deri şeq vediwi,keçik hoti zik diki,deri serda por diwi. Keçik mezediki 

ku dı xeni da kesik tunni,mezeliki li vir i. ji vi mezeli betir kes tunni. Keçik xu ra li vir 
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dixu, vedixu dora mezel pa diki, dora mezel av diki. Li benda wi mezeli diseki. Zernan 
derbas diwi, roke çiluska riye bihare te, di bin deri da didi der. Keçik diwe ez deri wekim 
ı1 eniye xu bidim ro. Mezediki ku zafranci radibren. Safranci radibri, le keçikike qiler ı1 
reş li doye mayi. E reş diwe ez ji hevala mam. Ez warim bi tera biwim heval. Keçik diwe 
wari emma li vir ji min betir tu kes tunne yi. Diwe bira. Li hinde dimini. Roke du ro ya li 
wir dimini ku mezel radiwi, radiwi ku xortiki. Diwe ke xizmeta min kir? 

Keçika reş hemen diwe ji min kir. Diwe ke dora min av kir? E reş diwe min kir. 
Diwe ke dora min pa kir? Diwe min kir. 

Siwe ron diwi. Merik radiwi, diwe ez kim herim bajer hı1n ji min tiştiki dixwazin? 
Keçike reş diweji min ra ve bini,we bini,barik tişt je dixwazi. Keçik ji diwe ji min ra 

kerike ı1 bukike va bini. Merik bixu xu diwe di bin kere ve ı1 buke ve di tiştik heyi ya 
,em binerin ci heyi? Merik teri bajer,tişti e reş gi dikiri, ı1 e din ra ji kerike ı1 bukke diki
ri te mal. Diwe min tişte we ani. Waya diwe ke, ka ez xu di dolabe da veşerim,hele 
keçik çi diki? Keçik buke didi ber xu ı1 buk we ra te zar; 

Diwe buke heft sala dora vi mezeli k e pakir?. diwe te kir. Diwe buke heft sala dora 
vi mezeli ke av da? Diwe te av da. Keçik kere derdixi ku xu ra ki,merik ji dolabe bazdi
di ı1 radihele zende,radihele zende; diwe xeri te heta niha ji min ra ew negot? 

Keçik diwe e reş re neda min ku ez biwem. We li ber min got. 
Merik e reş diqewtini ı1 bi keçika mormircan va heta doye heyate xu bi hevra diminin. 
Çiroka min rast, min xar tasik mast 
Guhdaran tiliya xu dalast. 

Çavkani: Fama jın Qajo. 
MikailaCinler -Polatlı) 

Berhevkar: Dr. Mikaili 

Jerenot: Ev çirokana ji deve Cito hatine zar, min wekina nivisandin. Ji boy ku meri bizane li Gundi Mi
kalla meriya bi kijan devoke Kurdl deng dikin. A dudiya jl; gotinen tirkl j1 min orijinal din ı1 kirine. Ew jin
ike ku ser 70 saliye ye ı1 tirkl belki qe nizani, wana gotin. Du ra min pirsl ku, Bere çirokzanen kurd ji boy 
ku bira biwejin ew pir bi zane ye ı1 zimanen din j1 dizane, yek cara tirkl ji dikirini nav çiroken an j1 klam 
ı1 stranen xu. 

Ez li vir ji Lawike Xaltiya Fam Qadir ra j1 spasdari ya xu diwejim. 

Ferhengok: 
Ro= roj 
Meri=insan 
Zend=bilek 
W=b 
Xwe=xu 
Mezel=gor 
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ÇAN. 
~eııl1ı-uı~av: ~~m ' 

STRANEN FOLKLORIK 

ZEWIK 

]i ku te yi Diyarbekir 

Çiqina lewik muj Q şekir 

Bi heft quran u heft hemili ya we 

Min ji vi gundi bira te kir 

Ve çuçike viye viye 
Ez derketim min go çi ye 
Got xwazgini ye Zewike hatine 
Dezi ye dile min qeti ye 

Dile mino tine tine 
Çi bUye biroya are xwe li bine 

Deste xwe di deste min ke 
Ser min-te ra xwede yi mezine 

Herem: Xelika (Qerecdax) 

BO D IKE 

Hey Badike Badike 
Hawar yalla Badike 
Manga belek ho dike 

Hawar yalla Badike 

Bodik çuye bin dara 
Hawar yalla Badike 
Piş ta xwe da Zinara 
Hawar yalla Badike 

Mange dut golik berda 
Hawar yalla Badike 

Av dida silav neda 
Hawar yalla Badike 

Badike tune kize 
Hawar yalla Badike 

Qaeş i xorta dilize 
Hawar yalla Badike 
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MIVANO 

Ez nadime nadime 
Yar nadime nadime 

Bum qurban bejna zirav 

Qaş u bm qeleme 

De tu raw-rawe mivano 

Neqeret (Revan) 
Ez hatim ketim ciyano 

Tu paçke herdu memikano 
Sewa xatire de u bavano 
Tu paçke herdu çavano 

Sewa xatire de u bavano 

Çi tebrdse li nave 

Te re bişinim silave 
Bum qurban bejna zirav 
Helka heyne were ave 

]eri ya mala genime 

Genim rawd bd rime 

Mala xasiye nekeve 
şar gireda li dor kume 

Çiya BIUND IN 

Çavkani: Kurt Remzi 

Ez bam berfa sere çiya 

Ro bilind bd gi hellya 
Keçe deste min bigirin 
Dezi ye dile min qeti'ya 

Çiya bilindin be dar nabin 

Newal kurin be av nabin 
Keçe deste min bermede 
Qe tu dizani be te nabim 

Ez derketim sere gira 

Bang dikim bav u bira 
Rinde xebera te tuneyi 
Bi tene me li ber diwara 

Çavkani: Kılrt Remzi 

HERE LE LE 

]erda te xwe meleqine 
Pişkoje singe xwe vexine 

Rinde dost bivine tiş tek nine 

Dijmine navi te biderxine 

Here le le bi saltlye 
Neqeret (Revan) 
]i min re bd seva Mldyati ye 

Bazar bazar tere sati ye 
Min ji xwe re kire goza teraziye 
Çima tu qe nehati tartiye 

Eze baxçe bavi te bi darkim 
Giran giran ser re gavkim 

Deste xwe bi deste minde 
Ez u tu ji gunde gawir barkim 

Mesekine li pi beri ye 
Ser surete sor daket siye 
Ka soza min u te rindike 

şeva çuyi ber camiye 

Pore xwe vemeke meke tele 
Ez te terk nakim vaya dile 

Suce min xernedi yi çiye 
Qey va qanuna dile 

Çavkani: Geleri 
Herem: Anonim 
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ı KU ı 

Ll u 
(Gotara vekirina Konferensa Kurdili Sydney: 15/10/2001 1 ]i inglizi hatiye wergerandin) 

Gellek beşdaren di ve konferense de de ji 
rewşa gele kurd baş agahdar bin. Ez e 
tene bi kurti belısa trajediyen diltezine 
yen hatine sere neteweya kurdi bikim. 
Dirok di derbare ve neteweye de ne 
adilmend bu; hezmezinen cihane, yen 
duhini u yen iroj, di siyaseta xwe ya di 
derheqe Kurdan u welate wan de eza u 
be*wendiperest bün. Welaten ku Kur
distane parvedikin, li mile din, her stern
karı domandine'u li dij we yeke bune ku 
siyaseta xwe bidin guhertin. Di sedsala 
borin de hukumeten Tirkiyeye, İraqe u 
İrane gellek caran li heremen kurdi 
buyeren kuştina gişti bi re xistine u her 
şewe çeken ji rojava u rojhilat li dij Kur
dan bi kar hanine, her weha çeken 
kimawi ku tene li Helebçe, di sala 1988an 
de, bun egera mirina dora 5000 mede
niyan. Li gellek aliyen Kurdistane bi mil
yanan mirov bi dare zore ji cih u waren 
xwe hatin bidurxistin u bi hejmaren 
mezin hatin asimilekirin. Tene di nav 20 
salen borin de dora 8000 gund, hema li 
beşen di bin desthelatdariya İraqe u 
Tirkiyeye de, hatin werankirin. İroj dora 
35 milyon miroven ku xwe wek kurd 
dizanin ne tene ji mafe birevebirina we
late xwe, ku ji 500 000 kilomeüren çarali 
pek te, hatine beparkirin, le her weha ji 
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mafen xwe yen bingehin, weki bikarha
nina zimane kurdi ji bo perwerdekirine u 
ragihandina di radyo u televizyone de. 

Ber dora du hefteyan parlemana tirki 
rebaz guhert u hat ragihandin ku re li peş 
bikarhanina zimane kurdi di radyo u 
televizyone de de vebe. Le li du çend 
rojan serdare hezen leşgeri, Ceneral Kiv
rikoğlu, gote rojnamevanan ku va yeka 
nikare cih bigire çimki qanunen din hene 
ku tene re didin bikarhanina zimane tirki 
ji bo van amancan. 

Beşeki biçlık ji Kurdistane, li herema 
ku wek "bakure İraqe" te binavkirin, di 
dema ku ji aliye desthelatdariya kurdi de 
te birevebirin, ew ji aliye rexistina Nete
weyen Yekgirti de nahete nasin. Ne dew
leteke rojavayi, ne yeke islami u ne ji 
yeke din arnade ye ji ve rexistine paras
tina hererne daxwaz bike, heke rojeke 
hezen firroki yen emeriki u inglizi dest ji 
parastina we berdin. 

Divet bete gotin ku Kurdistan welateki 
bi nefte, ave u çandiniye dewlemend e. 
Ew xwediya çelengiyeke xweristi ye u te 
de pekaniyen ku we bikin welateki rewş
xweş hene. Le dewleten serdest bi me
best deveren kurdi ji peşkeftine bepar 
dihelin da ku hejmareke bilind ji Kurdan 
neçare koçkirine bikin. 
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Australya yek ji wan welatan e ku 
Kurden di nav 35 salen borin de welaten 
xwe li cih hiştin le cihwar bı1n. Dema ez 
di sala 1968an de gihiştim Australya min 
hay ji hebı1na civateke kurdi li vir nebı1, 
le komeke biçılk ji Kurdan hebı1, li gel ku 
we deme beşeki ji civata tirki bu ji. Di
kare bete gotin ku pirraniya Kurden dest
peke ji wan kesan bı1n ku di nive 2yem ye 
salen 6üan de li gel koçeren tirk gihiştibı1n 
vir, bi encama vebı1na deriye Australya ji 
bo koçeren ji Tirkiyeye. Pirraniya wan 
rasterast ji deveren kurdi nehatin. Wan li 
bajaren tirki kar dikirin ı1 ji wir daxwaza 
koçkirina bo Australya kiribı1n. 

Me di sala 1979an de yekem komeleya 
kurdi li Australya li bajare Sydney dame
zirand. Ew ne kareki hesan bu. Her tişte 
bi nave kurdi, heta li Australya be ji, ji 
aliye gellek endamen civaten tirki ı1 erebi 
de wek ramaneke veqetxwaziye ı1 

cudabı1ne dihat lenerin. Pirraniya Kurden 
ji Tirkiyeye endamen rexistinen tirke 
sosyalist bı1n ku damezirandina rexistine
ke kurdi di cih de nediditin. Di destpeka 
80yan de endamen dora 30 malbatan. di 
komeleye de endam bı1n. Ew rexistina 
kurdi di we deme de di arnane ı1 ditinen 
xwe de yekta bu. Bawer dikim ew we 
deme ya tene bu ku her mirove kurd, ji 
ku bı1ya, yan piştgire çi rexistina siyasi 
bı1ye, dikaribı1 te de bibı1ya endam. Her 
weha yekta bu çimki xwe wek rexistineke 
australi ya ji bo Kurden Australya dihesi
band, ku di eyni deme de piştgiriya maf ı1 
tekoşina hemi beşen Kurdistane dikir, ne 
ku piştgiriya ve yan we partiye. Ew 
rexistinek bu ku hewcedariyen Kurden 
Australya dida ber çav ı1 di eyni deme de 
ew bizava dikir ku haydariya giti bikşine 
ser pirsa kurdi ı1 pitgiriya ji bo mafen gele 
kurd bi dest xe. Li gel ku civata kurdi we 
deme biçılk bu ji rexistine roleke mezin 

leyizt ı1 dikaribı1 naveki ji bo civata kurdi 
li vi welati bi cih bike, falklor ı1 çanda 
gele kurd bi hemwelatiyen australi bide 
nasin, piştgiriye bo pirsa kurdi ı1 alikariye 
bo penaberen kurd bi dest xe. Rexistine 
her weha piren dostaniye di navbera en
damen civata kurdi ı1 yen tirki, erebi ı1 

farisi de bi re xistin. 
Pirraniya Kurden li Australya di de st

peka 80yan de li Sydney ı1 Melbom cihwar 
bı1n. Jimara wan, bi encama zewace, hev
gihandina malbati ı1 hatina hevalan sal li 
du sale zede bu. Ta nive 80yan tene çend 
Kurden ji başüre Kurdistane li vir hebı1n ı1 
bi pirrani xwendekar bı1n. Di nive 2yem 
ye 80yan de, bi taybeti li du bikarhanina 
çeken kimawi li Helebçe hejmara Kurden ji 
başı1r ı1 rojhilate Kurdistane dest pe kir 
zede bibe. Di adara 1991e de, li du şere 
kendave, dora milyonek Kurden başüre 

Kurdistane derketin ser çiyan, yan beri dan 
sinoran. Bi encame pirsa kurdi bi 
şeweyeke beyi hempa li cihane hat nasin. 
Hejmareke ji welatan, Australya ji di nav 
de, vizayen taybeti dan penaberen kurd. 
Pirraniya wan ji başı1r ı1 rojhilat bı1n. Divet 
li vir bete gotin ku hejmareke ji Kurden we 
deme li Australya bı1n layiqe pesindariyeke 
mezin in. Beyi xebat, piştgiri ı1 alikariya 
wan betir ji nive Kurden iroj li Australya de 
nuha ne li vir buna. Divet her weha rola 
wezire we deme ye kar ı1 baren koçberiye, 
birez Gerry Hand, bete bi birhanin. 

Çima Kurd hatin Australya? 
Gellekan Australya ji bo asayişe, demok
rasiye, ı1 ayindeyeke (peşerojeke) baştir ji 
bo zarakan bijartin, bi heviya ku ew li vir 
wekheviye bi dest xin. Hinan xwe bi reya 
Rexistina Navneteweyi ya Penaberan 
(UNHCR) gihandin vir, hinen din bi ali
kariya malbaten xwe, yan dosten xwe. Le 
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çawa be ji, me hemiyan faktareki hevbeş 
heye ku xwe bi beşbeşbuna welate me ı1 

beparmayina gele kurd ji mafen xwe yen 
neteweyi ı1 çandi ve peywendigir dike. 

Li gor encamen agahiyen gişti yen 
1996an, neziki 1500 axifgeren zimane kurdi 
we deme li Australya hebun. Va hejmara 
ne yeke di cih de ye çimki carine, hema li 
Sydney, dora 700 Kurd di konserek de 
beli dar bune. Em hevi bikin ku encamen 
agahiyen isa! hatini berhevkirin ji hejmara 
rasteqine neziktir bin. 

Dema yekemrefen ji Kurdan gihiştin vir 
pirr k em b un li Australya kesen ku di der
bare Kurdan de tiştek dizanibun. Nuha na
ve kurdi edi xwe li vi welati bi cih kiriye. 
Di forma berhevkirina agahiyen penc sala
ne de, wek nimune, "kurdi" heta wek mi
nak hatibı1 dayin, di derbare raberkirina 
paşrehen etniki de. Me di dezgeha SBS de 
bernameyeke radyoye heftane heye ku 
digihe guhdaren li Sydney ı1 Melborn; me 
hernameyen radyo di dezgehen heremi de 
hene; me 3 weşanen niviskiye demi li 
Sydney ı1 Adilayd hene ı1 me gellek rexis
tin hene. 

Kesine dibejin ku civata kurdi yeke bi 
keşe ye. Ev gotineke ji rastiye dur e. Be
guman e ku her koma li welateki nu bi 
cih bibe de hewcedara alikariya di hinek 
waran de be, le dema mirov hemi asteng 
ı1 aliyen xwe bi rewşa Kurdan ı1 welate 
wan ve peywendigir dikin bide ber çav 
ew e diyar bibe ku rewşa civata kurdi li 
Australya te de ı1 encamen hatini bidest
xistin cihen serbilindiye ne. Helbete navet 
ku mirov civata kurdi bide hemer civateke 
wek ya itali, çimki Kurden li Australya 
kem-zede ji 30 salan ı1 vir de li vir cihwar 
bı1ne, ne ku ber betir ji 100 salan hatine; 
Kurd ji gellek welatan hatine, ne ku ji 
welateki serbixwe; li welate wan ye beş
beşbı1yi, şuna ku meri ı1 dosten wan le ne, 
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şer, stemkari, bearami ı1 astengen cihereng 
berdewam in. Heke mirov tevahiya van 
faktoran texe heseb ı1 ji nezik ve li diroka 
cihwarbuna Kurdan li Australya binihere, 
ew e baş bete xuyakirin ku pirraniya 
endamen ve civate ji kiryaren bikarhanina 
zore dur mane, ku li gel hemi asteng ı1 

dijwariyen ji rewşa welate wan te de hatini 
der ji proseya bicihbuna wan li vir yeke 
serkefti bı1ye. Iroj Kurden Australya di şı1n 
ı1 dezgehen cuda de di kar de ne ı1 rewşa 

abori ya gellekan ji wan baştir dibeye. 
Nayet inkarkirin ku careke, yan du caran, 
kiryaren ne di cih de cih girtine ı1 dezgehen 
midyaye, mixabin kesine ji, van kiryaren ku 
te de çend kes beşdar bune xistine stuye 
tevahiya civata kurdi ye. Le rasti ew e, li 
bervaciya iddiaya hinan, ku civata kurdi di 
derbare proseya bicihbuna li vi welati de 
xwediya reyeke serbilind e. 

Hineken din wisa bawer in ku yeketi di 
nav civata kurdi de niye. Li gel ku pekan e 
gotineke wisa di derbare rexistinene de di 
cih de be ji, rastiya li hole ew e ku di nav 
endamen civata kurdi de çi caran şer cih 
negirtiye. Helbete şun ji bo baştirkirina 

rewşe heye. Bi ditina min civata kurdi ya iroj 
hewcedari bi rexistineke bi hez heye, 
rexistineke serbixweye ku napejirine bibete 
berdevka çi rexistinen siyasi. Partiyen kurdi 
bi xwe ji edi dizanin ku Kurden li derve 
heke di jiyana xwe de ne serkefti bin, ew e 
nikaribin alikariya doza kurdi ji bikin. Ew e 
li berjewendiya gele kurd be, ı1 ji bo dure
deme li berjewendiya partiyen kurdi bi xwe 
be ji, ku rexistinen siyasi tiliyen xwe nexin 
nav kar ı1 baren civaten kurdi li derve. Li 
welaten demokrati yen wek Australya par
tiyen kurdi maf hene li ser naven xwe ofisan 
vekin. Peywendiyen baş dikarin di navbera 
wan ı1 rexistinen civati de hebin, le ne di cih 
de ye ku ew xwe wek berpirsiyaren enda
men civate bi nav bikin, weki ku ew rast 
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temsilciaren her yekl u yeke ji wan bin, heta 
heke ew naven ji yen partiyan cuda bi kar 
wının ~· Tektlken wisa de di rastiye de 
civate behez bikin u de re li peş beşbeşbüne 
vekin u bi encame pirraniya Kurdan e xwe ji 
rexistinan bi dür xin. 

Bi ditina min, heke Kurden Australya 
bixwazibin bibin xwediyen civateke bi hez, 
we deme siyaseta partiyan divet bi tevahi ji 
nav naveroka rexistina ku wan temsil bike 
bi dür keve. Tene we deme Kurden ji hemi 
beşen Kurdistane, Kurden siyasi u ne siyasi, 
de xwe ji rexistine nezik hest bikin. 
Rexistineke wisa, di dema ku piştgiriya maf 
lı daxwazen gele kurd dike de, divet 
amancen xwe eleqedare Kurden Australya 
bike, bi çuk u mezinen wan ve, bi jin lı 

peyayen wan ve, bi nu u kevinen wan ve. 
Rexistin divet yeke demokrati, bi enerji u 
realist bet. Le rexistineke wisa dikare tene 
we deme bihet hole u bixebite heke kesen 
zanyar u xwedan imkan te de karmend bin, 
kesen arnanepak u dilovan ku dikarin li gel 
hev kar bikin. Me hewcedari bi kes u 
ciwanen wisa heye ku bikaribin rexistineke 
wisa bi re xin u we ji bo amancen xwe bi 
peşvexistina civate u amancen mezin ve 
peywendigir dikin dilsoz bihelin, di pratike 
de, ne tene bi gotinan. 

Australya welateki çak e, welatek e ku te 
de hin ~ fersend ji bo her kesi 1 kese hene 
ku arnade ye bi şeweyeke rek lı pek xwe 
bide ber kar u bidestxistina amancen mezin. 
Me divet ku em bibin beşeki ji civata 
australi u proseya we ya siyasi u civati, 
çimki peşeroja zaroken me li vi welati ye u 
serkeftina wan bi pekaniya li gor şert u 
mercen li Australya ve giredayi ye, ne ya li 
gor şert u mercen rojhilatnavini yan kurdi. 
Endamekl nifşen peşeroje ku bi xwe bekar 
be, bepişe be lı ji bexteweriye bepar be de 
nikaribe tişteki ji bo gele kurd bike. Keseki, 
yan keseke, ku nikare alikariya xwe u mal-

bata xwe bike de çawa bikaribe allkariya 
yen din bike? Helbet me maf heye ku em 
bi paşerehen xwe serbilind bin, xwedi li 
aliyen ereni yen çanda xweye dewlemend 
derkevin u piştgiriya mafen adilmend yen 
gele kurd bikin, le heke em nikaribin 
allkariya xwe u zaroken xwe bikin, heke 
em ne australiyen serkefti bin, em e ne 
bikaribin peşreojeke xweş ji bo xwe 
misoger bikin, ne ji bikaribin ji bo düraman
can alikariya gele kurd bikin. 

Civata kurdi di hinek waran de hew
cedari bi alikariyeke taybeti heye, wek 
ferkirindana zirnane inglizi bi jinan u 
temenmezinan u dayina dersen zimane 
kurdi bo zarok u ciwanan. Hewcedriyeke 
din ew e ku hernameyen radyo yen 
dezgeha SBS bigihen civaten kurdi yen li 
Brisbin, Perth u Adilayd. Wan ji bo ve yeke 
gellek caran name ji SBS re rekitine u imze 
berhev kirine. Pirsa piştgiriya mafen mir
avan li hemi beşen Kurdistane her weha ji 
bo Kurden Australya pirseke giring e. Rast 
e Australya ji Rojhilata Navin dür e, le divet 
ku xwe bi şeweyeke betir aktiv tekiliye 
siyaseta elliani bike; u me ew hevi ji 
hukümete heye ku bi şeweyeke ziztir 
piştgiriya mafen siyasi u çandi yen gele 
kurd bike. Heremen li Kurdistana İraqe di 
bin desthelatdariya kurdi de her weha 
hewcedari bi alikariya dezgehen hukümeti 
u nehukümeti heye. 

Ber 30 salan tene çend kurd hin nu 
gihiştibün vi welati u tene çend australi di 
derbare Kurdan u welate wan de haydar 
bün. Iroj di nav civata kurdi de, ku beşeki 
ji civata australi ye, kesen akedemik, 
pişekar (sinetkar) u bazirgan hene. Em 
hevi bikin ku li du 30 salen din civateke 
bextiyar lı peşkeftitir li vir hebe, civateke 
ku endamen we ne tene bi paşrehen xwe 
serbilind bin, le her weha bi serkeftina 
xwe wek hemwelatiyen australi. 
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PERWER.E 

X e de " ane h 
Cara sifte min kurden Anataliye li Kordis
tane nas kiribun. Le hiç nedihat bira min 
ku rojeke ez e li welateki sar, ku li bakure 
wi dawiya dine te, yane li Swede weki 
mamoste kurdi derse bidim zaroken wan. 

Bele di sala 1986 an de min li belediya 
Nacka kar dikir. Rojeke pireka rehmeti 
Cewdet Demir ji min re got ku kuriken 
wan dixwazin bi kurdi derse bigrin, le li 
taxa wan mamosten kurdi tune ne ku der
se bidin wan. Min bi çar saetan li Fittjaye 
dest bi kar kir. Se şagirden min hebun. Le 
li dibistanen ku min kar dikir zaroken 
kurd pir bün u hemuyan bi tirki dixwend. 
Di nav mamosten tirki de gelek kurd ji 
hebun u wan dersa tirki dida zaroken kur
dan. Wan, zaroken kurdan ne tene zaro
ken kurd feri tirki dikirin, le weki li 
Tirkiye hin erf u adet, rojen ahi u netewi 
en tirk ji feri wan dikirin. Le zaroken kur
den Anataliye hem li male, hem ji li derve 
bi hev re bi kurdi dipeyivin, u piraniya 
wan bi tirki ji nizanibun. Ev neheqiyek 
mezin bu li zarokan. Li gor destura zirna
ne zikmaki a Swede diviyabu van zarakan 
bi kurdi bixwendaya. Min bi çend malba
ten kurd en li Fittjaye mudiren dibistanan 
agahdari dan hem malbaten kurd hem ji 
mamosten tirki. Sal bi sal hejmara zaroken 
kurd en kurdi dixwinin zedetir bün. ü iro 
şuna roj u cejnen netewi en tirki, Newro
ze piroz dikin. 

Iro li belediya Botkyrkaye qasi 270--300 
zaroken kurden Anataliye bi zimane kurdi 
derse digrin. Beşik ev ji bo me kurdan ser-
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" " n un e 
ketineke mezin e. İro 7 mamostayen kurdi li 
gor imkan u zanina xwe bi kefxweşi u bi 
hewes şagirden xwe hini kurdi dikin. 

Kemasi u çewtiyen me pir in, le ku 
wek iro dewam bike u danustandinen me 
bi malbatan re xurttir bibin, em e rewşa 
şagirden xwe baştir bikin ku ew di dersen 
xwe de serketi bin. 

Ez bi xwe li du dibistanan kar dikim. 
Li van her du dibistanan qasi 65 u şagir
den min hene. 62 ji wan kurden Anataliye 
ne u piraniya wan ji gunde Omeran in. Pi
raniya wan, meriven hev in u hemu wek 
malbat hev nas dikin. 

Em tene dersa kurdi nadin şagirdan. Le 
em di dersen din de ji alikariya wan dikin. 

Li belediya Botkyrkaye mafe hemu u 
şagirden biyani heye ku heftiye saeteke bi 
zimane xwe dersa bigre. Hevi dikim zaro
ken kurd en ku bi kurdi naxwinin, vi 
mafe xwe bi kar binin. 

Malbaten heja! 
W e li diji dewleta tirk a zordar a ku 80 sal 
e dixwaze zimane me winda ke, bi merani 
çanda me u zimane me parast. We zimane 
kurdi li dij asimilasyone wek çekeke xurt 
bi kar ani. Iro li Swede zedetir imkanen 
me hene ku em bi zimane xwe bipeyivin, 
binivisin. Daku zaroken me di dibistane 
de zedetir bi ser kevin. Em mamosten 
zimane kurdi ji dil u can dixwazin ku 
zaroken kurdan bixwinin u di jiyana xwe 
de bi ser kevin. De werin em ji bo peşe
roja zaroken xwe bi hev re kar bikin • 
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1\ u eya Kurde 

R e m z ı 

Dema min di pirtôkeke derse de gotina 
"mucize" ji bo kurden Anataliye u parastina 
zimane kurdi bi kar ani, hin mamostayen 
zirnane kurdi rexne li min girtin ku ez 
mubalaxe dikim. Le her cara ku guhdariya 
kurdiya kurdeki Anataliye dikim, ji gotina 
"mucize" zedetir gotinek ku ji pirsa "van 
kurden hejmarkem 330-400 salan, bi gund 
u bazar u qedexe u bi zirnaneki biyani 
dorpeçkiri, çawa heya iro zimane xwe 
winda nekir?" bibe bersiv naye hişe min. 
Beguman we bersiven "ilmitir" ji hebin, le 
gotina "mucizeya kurden Anatoliye" ne 
mubalaxe be. 

Eger mirov bipirse gelo eger van kurdan 
zimane xwe ji bini bir bikiraya, qet bi kurdi 
nepeyiviyana, we ki ji wan ji xwe re bigota 
kurd, yeki ji yeki biyani re we çawa ferqa 
yeki kurd u yeki tirk xuya bibuya? Em li ser 
"eyni" erd dijin, dine me yek e, urf u adeten 
me çi bigre wek hev in, fizyonomiya me 
wek hev e, em bi sedan salan bi hev re 
jiyane, bi malbati em tevi hev bune. Em di 
eyni dibistanan de bi hernan kultur u 
hernan zirnan perwerde bune. 

Le ji bo bersive bes e ku mirov li 
"Anayasa" ya Cumhuriyeta Tirkiye binere. 
Di "Anayasa" ya 1982 e de 10 benden esasi 
bikaranina zimane kurdi di hemu waren 
jiyana rojane u jiyana ruhi de qedexe dike. 
Hemu kefteleften Tirkiye yen "qanuni" u 
neqanuni, gi tevgera we ya mezin ji bo 
asimilasyona kurdan li dor armanceke esasi 

A atoliya Navln 

K e r ı m 

ye: Kurd zimane xwe ji bir bikin; bi riya 
tirkifize kirine kurd parçeki esasi a 
nasnama xwe ya milli winda bikin; ruhe 
kurdbune li ba kurdan sist bibe. Beguman 
mirina kurdi JI BO KURDAN ne tene di
kare dawuya nasnama wan a milli be, le 
dibe fermana kuştina kultura kurdi ji. Edi 
şik tuneye ku zirnan ne tene alava 
danustandine, u ifadekirina his u ramanan 
e, le zirnan her weha serkaniya kulturi a 
millete xwe ye ji. Zirnan u ifadeyen bi wi, 
gotin - gotinen peşiya, metelok, çirok, 
çivanok, serpehati, pekenin, stran, gotinen 
seremoni u cejnan, berhemen edebi, 
berhemen huneri, daxwaz u duayen dini 
uhw.- kultura xwe ifade dike. 

Şagirden Kurd 
Kurden Anataliye wek grup beri kurden 
bakur koçi Ewropaye kirine. Hejmareke 
baş a wan li Swede u gelek malbat ji li 
belediya Botkyrka-Stockholm bi ci bune. 
Di destpeke de weki piraniya kurdan wan 
ji ji zaroken xwe re di dibistane de zimane 
tirki wek zimane zikmaki hilbijartiye. 
Sedemen biheq en ve yeke hene, le ne 
belısa ve nivise ne. Bere bere hejmara 
şagirden kurden · Anataliye yen ku kurdi 
dixwinin pirtir buye. Di van 3 salen dawiye 
de li belediya Botkyrkaye hejmara şagirden 
kurd en ku daxwaza xwendina kurdi 
kirine: 
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Ji 6 sali heta sinifa 3 a liseye: 

Sala 2000 

Sala 2001 

Sala 2002 

221 şagird 

247 şagird 

293 şagird 

Ji van %96 şagirden kurden Anataliye 
ne. Eger mirov bide ber 10-12 salen bere 
hejmara şagirden kurdixwen sal bi sal zede
tir buye. Ev bi sere xwe kefxweşiyek e. Tevi 
ve ji li gor texminan %30-40 şagirden ku li 
Botkyrkaye zimane tirki dixwinin, kurd in. 

Zimane kurdi ye şagirdan 
Li ser zimane kurdi bi gişti lekolin kem in, 
li ser kurdiya kurden Anataliye lekolinen 
tekuz hiç tunene. Min bixwe tene di Bir
nebOne de çend maqale xwendine. Ji bill 
qedexeya li ser kurdi t1 encamen we li ser 
kurdiya kurdan, ez dixwazim li gor tecru
beya xwe hin noqten ku bala min kişan
dine bibejim: 

Wek kurden Kurdistana bakur en 
Anataliye ji beri ku li Tirkiye dest bi 
dibistane bikin, bi pirani zimane wan e 
serdest kurdi ye. Le zarok hin di zike diya 
xwe de bi riya televizyon, rojname, t1 
zimane bazare tirki dibihise. Ü heri 
dereng 6 yan 7 saliya xwe de dest bi di
bistane dike. Tirki bere bere seri ji kurdi 
distine; dibe zimane xwendine, zimane 
nivisandine, zimane infarınasyon t1 za
nine, zimane his t1 ramanan, zimane pey
vine t1 kurdi di ciye xwe de dimine, 
gotinen ku aktif bi kar nayen, ten ji bir 
kirin. Zarok bi tene bi de t1 bav t1 xuşk t1 
bira t1 meriyen xwe re li ser tişten basit en 
rojane bi kurdi dipeyive. Eger mirov 
bifikire ku bav yan dayikek kurd roje 
çend cumleyan bi zaroken xwe re t1 li ser 
çi bi kurdi dipeyivin, mirov dikare texmin 
bike ku li ser hev nabin 5 deqiqe. Ev 
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peyivin ji ne di atmosferek sohbeti le bi 
emir dayine ye. 

Ica ev zarok di 7-10, yan 12-14 saliya 
xwe de bi malbata xwe re koç dike, te 
Swede beri ku wek hevsalen xwe en tirk 
feri tirki bibe. 

Li Swede dest bi sinifa arnade kirine 
dike ji bana ku beri sinifa "normal" hinek 
feri swedi bibe t1 paşe li gor emre xwe 
here sinifa normal. Pişti salek yan du beri 
ku feri swediyek bibe ku pe bikaribe 
dersen dibistane bixwine t1 bi ser keve, 
diçe sinifa şagirden swedi yan biyaniyen 
ku li Swede hatine dine. Tevi ku bere 
bere swedi şuna tirki digre le hevsalen wi 
je baştir bi swedi dizanin U swediya Wl 
tera famkirin t1 çe kirina dersen , swedi, 
matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarix 
uhw" nake. Gava şagirde kurd te sinifa 9 
zimane wi/e e swedi li gor hevsalan pir 
qels e t1 ev qelsbuneke gişti a gi dersan 
peyda dike; ji ber ku şagird dersan rind 
fam bike, dive swedi rind bizane. Ev yek 
bareki mezin dixe ser milen şagirdan t1 
gelek cara şagird di bin vi bari de 
dilikumin, dikevin. 

Di van 3 salen dawiye de noten dersa 
swedi en şagirden kurd en ku zimane 
kurdi ji dixwinin weha ye: 

dibistan: Fittjaskolan (sinif: 9) 

sal hejmara hejmara 
şagirden kurd şagirden ku 

nota zay1f girtine 

2000 14 7 

2001 ll 4 

2002 10 4 

Di nav wan de şagirden li Swede 
hatine dine, hene. Le şagird ji bana ku 
here lise, dive bi keman! se dersan; swedi, 
matematik, ingilizi bi ser keve. Rewşa 
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şagirdan di ingilizi de xirabtir e. Beguman 
sedemen ve yeke pir in, le mixabin wek 
gelek waren din, di vi wari de ji lekolin 
tune ne ı1 xuya ye we ji bo wexteki direj ji 
tune bin. 

Bi kuru şagirden kurd en ku di 5-6, 8-
10-12 saliya xwe de ji bakur ten Swede 
gava sinifa 9 tewaw dikin, zirnaneki wan 
e serdest tune ye. Ne kurdi, ne tirki ı1 ne 
ji swediya wan li gor hevsalen wan e. 

Du mantiq du problem 

Mivanti 
Ji xeyni rewşa siyasi ya kurdan ı1 sedem ı1 

encamen we, çend gunehen civata me kur
dan bi xwe ji hene ku bare zaroken me 
girantir dikin. Ev sere 20-30 salan e ku em 
hatine Ewrapaye; zaraken me li vir 
çebı1ne, mezin bı1ne, zewicine; zaraken 
wan çebune, hin ji em xwe wek mivan 
dibinin. Hin ji yatirimen me yen heri mezin 
ne li ve dere ne. Hin ji em dibejin "belki 
rajeke em vegerin". Komele ı1 federas
yonen me ji di eyni rewşe de ne: ilin ji 
federasyona me na ya KURDEN SwEDE 
ye, le a kurden li Swede ye. Mantiqe 
mivanti re digre ku em yatirime li zaraken 
xwe kin, ji bo xweşkirina mustaqbele plan-

eke me hebe ı1 em wext ı1 pere xwe ji bo 
mustaqbele wan xerc bikin. 

"Eti senin kemiği benim" 
Ev li Tirkiye gotineke meşhur e ı1 bi pirani 
helwesta xelke li hember dibistanan ı1 

wezifeya dibistanan de xwe dide peş. Li 

gor ve mantiqe bi gişti wezifa de ı1 bavan 
ı1 wezifa dibistanan beli ye; wezifa de ı1 

bavan ew e ku zaraken xwe bişinin 

dibistane. Wezifa dibistanan ew e ku zara
kan bikin meriyen jehat, baş, biaqil ı1 dok
tor ı1 avukat ı1 muhendis. Baweriya de ı1 

bavan bi dibistane pir mezin e ı1 zaroken 
xwe teslimi dibistan ı1 mamostan dikin ı1 

dipen ku zaraken wan bi ser kevin. Ev 
baweri çiqas pir e, ewqas ji rala de ı1 

bavan di jiyana dibistana zarakan de 
ewqas kem e. Le li Swede de ı1 bav, mal
bat stuneke esasi ne ji jiyana xwendine. 
Sistem wa ye ku alikariya de ı1 bav ı1 mal
bate ji bo serketina şagird pewist e. Mixa
bin şagirden me pir! caran ji ve alikariye 
bepar in. Gelek cara meriv te derdixe ku 
de ı1 bav gava zarok te sinifa 9 biryara 
mustaqbele wi/e didin; "pizzeria- zewac
li ba bav iş kirin" yan ji zarok li male 
bexwendin dimine. 
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ÇAN. 
XJffl;r:n ec l'l.\1eoo :ı&eii!Kaııı 

Weclz ( Biwej ) 
.! Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan, gölgeden çık. 

Tu dixwazi tina roje bigeheje te, ji siye bi derkeve. 

KONFUÇYÜS 

.! Azınlık haklarını korumak için, geçici olarak çoğunluğu azınlık yapmak gerekir. 

Ji bo ku mafen hindikahiyan biparezi, dive piraniyan demeke biki hindikahi. 

MARTIN LUTHER KING 

.! Barış bile büyük ücretlerle satın alınır. 

Aşiti bile bi bihayen giran te standin. 
BENJAMIN FRANKLIN 

.! Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. 
Di aşitiye law baven xwe, di şer ji bav lawen xwe binerd dikin. 

.! Savaş hırsızlar yaratır, barış ta onları asar. 
şer dizan diafrinin, aşiti ji wana darda dike. 

KREZÜS MA VON 

GEORGE HEREERT 

.! En kötü barış, en haklı savaştan iyidir. 
Aşitiya heri neçe, ji şere heri biheq (mafedar) baştir e. 

CİCERO 

.! Barışı korumanın yolu, savaşa hazır olmaktır. 
Reya parasıina aşitiye, ji şer re amede buyine. 

WASHINGTON 

.! Yalanlarla kandırılmadıkları sürece, halklar kesinlikle savaş düşkünü değildir. 

Gel tu dema ku bi derewan ne hatin xapandin, ew tucar babin heyrane şer. 

EINSTEIN 
.! Bana yaşamı iki kavram sevdirir: Özgürlük ve aşk. 

Aşk için yaşamımı veririm, ancak özgürlük için Aşkımdan da vazgeçerim. 
Du feraset jiyane bi min didin hezkirin: Azadi u evin. 

Ji bo evine eze jiyana xwe bidim. Le ji bo azadiye eze dest ji evina xwe ji berdim. 
VICTOR HUGO 
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./ Basın özgürlüğü öyle bir özgürlüktür ki, onsuz diğer özgürlüklerin hiçbiri yaşayamaz. 
Azadiya çapameniye, azadiyeke wisa ye ku be we, tu azadiyen din najin. 

./ Başarının babası pek çoktur, yenilgiler yetimdir. 
Baven serkeftine pir in, binketin sewiti ye. 

J. F. KENNEDY 

./ Adaletsiz düzeni adaletle yıkınız. Alkışiarın önüne kansız elle çıkın. 
Sazumana be edelet bi edelete helweşinin. 
Bi desten be xwin derkevin peşiya çepikan. 

GANDI 

./ Arkadaşlık ağaca benzer; kurudu mu bir daha yeşermez. 
Hevalti wek dare ye, dema hişk bu carek din heşin nabe. 

./ İnanmadıklarını yazan yazardan aşağı insan yoktur. 
Vardır... inandıklarını yazmayan. 
Tu insan ji niviskaren be baweri dinivsine berjertir tuneye. 
Heye ... yen ku baweriyen xwe nanivisinin. 

N. HiKMET 

ÖZDEMİR ASAF 

./ Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. 
Her rengek bi lezeke wek hev qiler dibıl, yekemeni dane renge spi. 

ÖZDEMİR ASAF 
./ Başarı, her zaman erdemin varlığına kanıt olmaz. 

Serkeftin her demeke ji hebuna xupaki ye re ne delil e. 
KONFIÇYÜS 

./ Bin kilometrelik bir yolculuk da küçük bir adımla başlar. 
Revitiya ji hezar kilometreye ji bi gaveke biçılk destpedike. 

METELOKA ÇİNA 

./ Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. 
Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. 
Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının. 
Bilen ve bildiğini bilen öncüdür, onu izleyin. 
Yeki ku nezan u nezanina xwe dizane zarok e, bi vi bieliminin. 
Yeki zana u zanina xwe nizane di xewe de ye, wi şiyar bikin. 
Yeki nezan u nezanina xwe nizane behiş e, xwe ji wi biparezin. 
Y eki zana u zanina xwe dizane reber e, wi bişopinin. 

EINSTEIN 

METELOKA ÇINA 
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ZIMAN 
~r!!lL fi.>la:Him !ıllii!Tl f!SnoitlEHllS~~ 

Ferhenga Kurdi-Halendi 
Ferhenga yekemin a Kurdi-Halendi (kurmanci-holendi) hat weşandin. Ew 
ferheng kareki hevbeş a Neçirvan Qilori u Mahabad B. Qilori ye. Birayen 
Qilori ji Anatoliya Navin, ji bajare Aksaraye ne. Wek te zanin ev herdu bira ji 
niviskaren kovara Birnebune ne. Ev ferhenga di meha 12 an a 2002 an de ji 
aliye weşanxaneya Bulaaq ve hat weşandin. 

Ew demeke direj e kurden li Holendeye benda ve ferhenge bun. Pişti 

xebateka 6 salan ew ferheng hat tewaw kirin. Ferheng ji 365 rüpelan pek te. 
Peşgotina ferhenge ji hela Prof. Martin van Bruinessen ve hatiye nivisin. 
Peşgotin li ser diroka weje u ferhengen Kurdi ye. Ew 40 sal in ku Kurd li 
Halende dijin. Le mixabin heta niha ferhengek Kurdi-Halendi nehatibu 
weşandin. Bi derketina ve ferhenge va valahiyek mezin hat tiji kirin. 

Li jer em peşgotina Prof. Martin van Bruinessen ku ji bo ve ferhenge 
nivisiye, ji xwendevanen Birnebune re peşkeş dikin. 

Kurdi, zirnaneki bi derd e. Ev ferhenga, 
reberek e, ji bo zirnaneki ye ku, axaft
vanen wi, di welate xwe de, bi fermi 
tune ne. Axaftvanen vi zimani weke 
hindikahiyek çandi nayen pejirandin u 
tekoşina dayina perwerdeyi di vi zimani 
de weke awayeki terore te ditin. Bi xwe 
navdayina vi zimani ewqas hessas e ku, 
di qanuna ku weşanen Kurdi qedexe 
kiri bu de, izahek girift bikar ani bu, ku 
te de xeyni Tirki behse tu zirnaneki din 
nehat kirin. Li gori QanCına Weşanen di 
Zimanen Xeyri Tirki ya sala 1983 de 
tene weşandina pirtük u rojnameyen bi 
hernil zimanen fermi yen yekemin yen 
dewleten ku ji hela Tirkiye ve hatine 
naskirin, serbest bu u hernil zimanen 
din qedexe bün. Kurdi li Irake zimane 
fermiye duwemin u li Ermenistane ji 
niv-fermi bu; ew tarifa qedexekirine bi 
awayeki zelal nişan dide, ku bere xwe 
dayi ye kijan zimani. Di sala 1991'de ew 
qanün di bin tesira Serokwezir Ozale, 
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ku dixast Tir ki ye bi lez tev li Y ekitiya 
Ewrüpaye be u wi dizani bu ku çare
serkirina pirsgreka Kurdi u ya Qibrise 
şarten pewisti bün, de hat betal kirin. 
Heta niva sala 2002'a tu kesi bi gaven 
nu ve, di reya naskirina mafen çandiyen 
Kurdan de, neda li ser şopa Ozal. Her 
çiqas diviya bu ku Tirkiye, jibo tevlibü
na Yekitiya Ewrüpe, mafen perwerdeyi, 
radyo u televizyonen bi Kurdi bipejiriya, 
li diji ve yeke piraniya leşkeran u giregi
ren dewlete berxwedanek tund dan. 
Ancax di tebaxa 2002'de perleruana 
Tirkiye qanünek pejirand, -be gotina 
nave Kurdi- ku hernameyen radyo u 
perwerdeya şexsiya "bi zimanen ku li 
Tirkiye ten axaftin" serbest e. 

Jiber ku Kurdi bi fermi nedihat 
pejirandin, statistiken baş li ser hejmara 
axaftvanen Kurdi tune ne. Heta sala 
196S'an di hilbijartinen gişti de zimane 
zikmaki çi ye u mirov kijan zimanen din 
dizane, dihat pirs kirin. Miroven ku di 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Neçiıvan Qilorf u Mahabad B. Qilorf 

hilbijartinan de digotin ew Kurdi dizanin 
her cari pir diguhert. Wisa xuya dike ku 
di bin tesira sarten siyasi de van kesan 
Kurdbuna xwe vedişertin, yan ~' ji ber 
ku bijarkeran u hilbijeran, ew tişt wek 
nişana giredayina siyasi diditin, digotin 
ku zimane wana ya zikmaki Tirki ye. 
Pişti sala 1965'a tewgera welatpareziya 
Kurdi, ya ku hedi hedi alaqayek mezin 
distand, li Tirkiye derket hole u bu seba
ba serfiraziyeka nu ya nasnameya Kurdi. 
Di encama ve de li Tirkiye pirtir kesan 
Kurdbuna xwe derxistin peşiye. Le 
hejmaren stati:stiki hin j1 ni:nin, çima ku 
jiber ew tewgera Kurdi edi pirsa nasna
meye dive nehatibuya kirin. Bi berçav
girtina beistlkrariya hilbijartinan, mirov di
kare hejmara teqribiya axaftvanen Kurdi: 
di hilbijartinen gişti de, wek ji heyştan yek 
niştecihan bihesibine. Di sala 1990 de 
dive ew 7 milyon buya0ı. Bi ihtimalek 

mezin hejmara rasteqin zedetir e; heta 
Serokkornar Ozal di we deme de digot ku 
hejmara Kurdan ji 12 milyon zedetir e. 

Kurdi ne tene li Tirkiye le li İrane, 
Iraqe, Suriye, Ermenistane, Gurcistane u 
Azerbeycane j1 (u beguman bi zedebu
neki ve li Ewrupaya Rojava, Rusya, 
Arnerikaya Bakur u li Awistiralya ya ku 
te de diasporayek Kurdi: ya pir biçalak 
heye) te axaftin. Pir zaravayen Kurdi 
hene u ew di çar yan di penc komen 
sereke de ten beş kirin: Kurmanci u 
Sorani awayen Bakuri u baştiriyen Kur
diya rasteqin in. Leki ya ku di başure
rojhilate Sorani de te axifin carna wek 
koma zaravaya seyemin te pejirandin. Ji 
bill van hin du koma zaravayen ku kem 
gredayi ne, di baktir de Zazaki u di 
baştir de Güraniyen ku li hin hereman 
di nav Kurmanci u Sorani de li cih 
bune, henin. Di nav hemu koma 
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zaravayen Kurdi de, axaftvanen Kur
manci -zaravaya ve ferhenge- heri zede 
ne; li Tirkiye, Suriye, baküre Kurdistana 
Iraqe (Badinan), li heremen lrane yen li 
ser sinare Tirkiye u li komaren Trans
Kafkase (Gurcistan, Ermenistan u Azer
beycan) te axaftin. Li Tirkiye li cem 
Kurmanci Zazaki ji te qise kirin -li gori 
tehminen xam ji sedi bist yen Kurdan
le pir Zaza hinek Kurmanci ji dizanin. 

Tene li Iraq u Ermenistane statuyek 
Kurdi ya fermi heye u li wir demeki 
direj e ku bi Kurdi te weşandin u li wan 
deran bi zimane Kurdi perwerdeyi te 
kirin u disa li wir televizyon u radyo 
hernameyen bi kurdi diweşinin. Zara
vaya ku li Iraqe bi kar te hema hema 
bes Sorani ye, ku ew zaravaya piraniya 
Kurden Iraqe ye (ew zarava bi elfabeya 
erebiya adeptekiri ve te nivisandin). Hin 
di sedsala 19şmin de Sorani di qada 
edebi de ketibu merhaleyek geşbune; di 
çaryeka dowemin u ya seyemin ya 
sadsala 20şan de rewşenbiran ji awayek 
Sorani zirnaneki standart ya Kurdi 
çekirin(2). Ji peymana aşti ya newbera 
tewgera Kurdi u desthilatdariya navendi 
ya adara 1970'e vir ve Kurdi wek zirna
ne fermi ye dowemin ya welet te peji
randin u di herama Kurdan de heta bi 
zankoye wek zimane perwerdeyi te 
bikaranin. 

Li Ermenistane di dema stalinizme de 
li Kurdi zordari hat kirin, le ji salen 1960 
vir ve ji ji hela dewlete ve alikarı le hat 
kirin. Cara yekemin li vir lipeyhev ber
hemen edebi hatin afirandin. Bandora 
van li ser Kurden li dewaren din bi 
demeki direj marjinal ma: di dema Ôere 
Sar de tekili dayin pir mimkun nebu; di 
ser de li vir Kurdi bi alfabeya Kirili dihat 
nivisandin. Berbi dawiya salen 70'an li 
Tirkiye hinek teksten Kurdi yen nivis
karen ji Ermenistane, en ku li alfabeya 

Latini hatibun transkripte kirin, hatin 
weşandid3l. Ew weşan ji du weşandine 
di demeki kin de hatibun qedexe kirin. 
Dan-Cistandinen cidi, ancax bi reya 
komek rewşenbiren Kurden penaber, 
yen ku li salen heyştan li Swede bi cih 
bun, ve pek hatin. 

Ranasansa Çandili Derweyl Welet 
Peşveçuna Kurmanci, ya wek zimane 
nivisandine ya modern, kare rewşen

biren derweyi welet bu. Kovare yeke
mina Kurdi Kurdistan cara yekemin di 
1898şan de li Kahire u piştre li pey hev 
li Cenewre, careki di li Kahire u li 
Londire hat weşandin. Ew ji hela enda
men malbeta mirani ya Bedirxan, yen 
ku xwe weki dijberen Padişah en din li 
derweyi desthilatdariya wi cih kiribun, 
ve hat weşandin. Di navbera 1908 (gava 
ku Padişah heza xwe ya mitleq ji du 
derbeyeki winda kiribu) u 1921 'an 
(gava ku Tirkiye ya nu ya Atatürk dest 
bi şiklgirtina xwe dikir) de li Stembole 
careara derfeten weşandina kovaran 
hebu; ji du ve deme weşandina bi Kurdi 
tene li derweyi welet minkun bu. 

Qonaxek giring kovara Hawar bu, 
ku di salen 30'an u 40'an de li Suriye ji 
hela komek rewşenbiren neteweperwer, 
yen ku ji Tirkiye ya Atatürk rewiyabun, 
ve hatibu weşandin. Cara yekemin elfa
beya Kurdi Latini di ve kovare de hat 
bikar anin; ji bill çend niqteyen piçuk 
mirov hin imlaya we bikar tine. Di mor
foloji u di sintakse de Kurdiya Haware, 
ku bingeha we devoka Cizire u dere
dora we bu, demeki direj wek zimane 
standarde Kurmanci ma. Weşandina Ha
ware, ji du we ji a ya kovareki din, min
kon bu cimki Suriye we deme di bin 
desthilatdariya Franse de bu; ji du 
serxwebuna Suriye edi dawi li wan hat. 
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Ji pişt we serkeşi ji hela xwendawa
nen Kurden ji Tirkiye u ji yen Suriye ve 
li Ewrupaya Rojava hat kirin. Komek 
piçuk, ku ji xwe re Hevra digotin, di 
salen 60'an de koverek u çend pirtuken 
bi Kurmanci weşandin. Di salen 70'an 
de komek ji van xwandewanan, ku 
piraniya van çepparez bun, bere xwe 
dan karkeren ji Tirkiye. KOMKAR (Ko
meleya Karkeran) a ku ji hela van 
hatibu sazkirin, diceriband ku Kurdan li 
ser berjewendiyen wan en bijarte orga
nize bike u bikaranina Kurdi teşwiq 

bike. Bi vi awayi cara yekemin Korn
kare jibo mafe perwerdeyi ya Kurdi, 
wek zimane zikmaki li şuna Tirki, ket 
tewgere (ku li dibistanan li Halande u li 
Almanye di çerçewa 'ziman u çand a 
xweş de dihat peşkeşkirin). Ve saziye 
hin pirtük u bulteneki jl, ya ku li pey 
hev derdiket, diweşand. Di destpeke de 
ew bi Tirki u Almanı bu, le ji salen 
80şan vir ve j1 herçi çu bi Kurdi derket. 

Salen 80'an dema peşketina neliben
debuyi ya Kurmanci bun, pir ironik e 
ku ew peşketin li du tadayiya xurt ya li 
ser nasnameya Kurd li Tirkiye derket 
hale. Permandaren leşkere di sala 
1980'e de hikumet ji kar xisti bu, ku yek 
ji arınanca wan berigirtina tewgera Kur
dan bu, ku di dehsala çuyi de di nav 
xwendewan u rewşenbiren Kurdan de 
geşbu bu. Gelek rewşenbiren Kurd ji 
Tirkiye rewiya bun u ji du gerek direj a 
li rojhilata navin, di dawiye de li 
welaten wek Swed u Almanye bi cih u 
war bun. Eger ew li Tirkiye bimiyana, 
ewana belki ji e bi Tirki binivisiyana, le 
jiber sebeben siyasi wana li sirgüniye 
peşani dan zimane Kurdl. Gelek ko
varen Kurdi yen politik u çandi u pey
derpey pirtük j1 hatin weşandin; çiroken 
geleri, wergeren wejaya Ewrupi, diwan 
u du van kurteçirok, meqale u romanen 

bi Kurdi j1 hatin weşandin. Babeten 
nujenen ku mirov heta demeki kin tene 
bi Tirki li ser difikiriya u dipeyiwiya -
Kurdi tene di nav mal u gund de dihat 
bikar anin- nika mirov ferbu ku dax
waza xwe edi bi Kurdi j1 bibeje. Di va 
sala 2002 de Kurmanci edi zimaneke ku 
mirov pe dikare li ser hemu babetan bi 
awayeki fehmbar u hurgill biaxife. 
Instituya Kurda Parise, ya ku di 1983 de 
ji hela rewşenbiren Kurden sirgüniye ve 
hatibu avakirin, forumek hevditina ni
viskaren Kurd koordine dike, ku ew 
standardizekirina bejeyen bo teginen 
spesifik ji xwere arınane digre. Ji Ewru
paye bi rewşenbir u niviskaren Kurden 
Ermenistan (-a Sovyete) re danustandin 
danin j1 esantir bu, ku li wir ji bere de 
lipeyhev berhemen wejeyiyen Kurmanci 
çebu bun, ku ewana tesirek bibar li ser 
Kurden "Tirk" yen Ewrlıpaya Rojava kir. 

Ji du jiholerakirina qedexeya weşa
nen Kurdi di sala 1991 de ew geşbuna 
çandiya Kurmanci bere xwe da Tirkiye 
jl, qet nebe bere xwe da bajaren mezi
nen li rojavaya Tirkiye, ku li wir komek 
giring ya Kurden perwerdebuyi dijiyan. 
(Ji ber ku di Kurdistane bi xwe de rew
şa awerte hebu u livinen çandi hema 
hema nemimkun bu). Pirtuken ku cara 
yekem li Ewrlıpaye çap bubun, li Tirki
ye careki din hatin weşandin. Hinek 
weşanvanan kar u baren xwe ji Stock
holme birin Sternbol u Ankaraye. Kesen 
ku li derweyi mala xwe j1 Kurdi bikar 
aniyan li Tirkiye j1 zede bu; beje u 
meteloken ku di destpeke de di nav 
komen piçuka rewşenbiran de çe bu 
bun, peyderpey ketin nav çinen frehen 
Kurmanciaxifan. 

Ferhengen Kurdi 
Di behsa Kurmanci de em karin bejin 
ku ferheng ne tene peşdeçuna zimen u 
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serguzeşta axaftvanen Kurmanci ni:şan 

didin, le wan, di beşa duwemi:n a sed
sela bi:stan de, di tekoşi:na qabCılkirina 

çanda Kurdi: de para xwe ji: girtin. Ji ser 
ferhengen peşin gelek dem derbas 
buye. Bi texmi:ni: geroke Tirkan Evliya 
Çelebi:, di ni:va sedsala 17'min de kese 

' 
yekemi:n bu ku li:steyek peyiven Kur-
manci arnade kiri buc4ı. Ji du sedsaleki 
zedetir misyonerek Italiye ku demeki 
direj di Bakure-Irak e ye i:royi:n de kar 
kiri bu, rezimana yekemi:na Kurdi:, bi 
li:steyek fireha Kurmanciya we dere 
(yane bi Badini:)C5l, nivisi:. Di saya misyo
ner u şandoxen ku çune hererne de 
herçiqas hinik be ji:, hin çend nivi:s li se~ 
zaravayen Kurdi: ji mera mane. Kurdi: 
jibo wan zimanek giring bu, jiber ku 
zimane zikmakiye komek ji Ermeni: u 
Suryaniyen ortodaksen xiristiyanen he
reme ne Ermeniki: u ne ji: Suryaniki le 
Kurmanci bu. Mani:dar e ku nivi:sa yeke
mi:n a Kurdiya çapkiri: wergerek Ineile 
bu, ku jibo Ermeniyen file yen Kurdis
tane bu. 

Ji bill mi:syoneran eleqaya hinek bal
yoz u memuren Osmaniyan ji: Kurdi: ani: 
bu ber çavan; jibo berjewendiya wan ji: 
bu ku ewana danustandin bi Kurden 
niştedh u Kurdi:axifen hererne ve day
nin. Alexandre Jabaye ku di dora nive 
sedsala 19'mi:n de balyoze Rusyaye Erzi
rome bu, ku ew li wir Kurmanci fer bu 
bu u gelek destnivisen Kurdiyen giran
biha berhev kiri bu, di sala 1879 de wi: 
ferhenga yekemina berfireha vi: zimani: 
weşand, ku teda zedeyi: 10.000 beje 
hebun c6ı. Berbi dawiya sedsala 19'mi:n li 
Sternbale ferhenga bekemasiya Kurdi
Erebi ya Yusuf Ziyauddin Paşa, ye ku 
memureki nujenixwaze bi esle xwe 
Filistin! bu u wi: demeki direj li Bedli:se 
waliti: kiri bu, çap bum. Ew du ferhen
gan ji xwe re devoken curbecur yen 

Kurmanci bingeh girti bun. Ew ferhen
gan li du zedeyi: sadsaleki hi:n qiymeta 
xwe winda nekirin, jiber neteweper
weriya Kurdi: eleqeyak zanisti ji: jibo 
Kurdi: zede bu bu, u bi biryareki di dh 
de ew careke din çap bun. 

Di ni:va sedsala bistan de ji hela kur
doloxen Sovyete ve çend ferhengen 
gelek berfireh, yen ku tu zarava ji xwe 
re bingeh negirtibun, hatibun weşiyan: 
Rusi:-Kurdi: ji hela 1.0. Fari:zov ve u 
Kurdi:-Rusi: ji hela Qanate Kurda (K. K. 
Kurdoev) ve. Di ew ferhengan de li gori: 
reza jori:n 30.000 u 34.000 beje hebun, 
ku ji zaravayen curbecur hatibun berhev 
k'. (S) h ırın . Fer engek gelek mutawazi: ya 
Kurdi:-Fransi:-Ingi:li:zi: ji: ji hela Joyce Blau 
ve, di bin çavderiya Kamiran Bedirxan 
de, hati bu amedekirinC9l. Ew ferheng 
demeki drej jibo Ewrupiyen Rojavayi: 
wasiteya bikarbara yekta jibo Kurman
ciya nujen bu. Zimen xwe ewqas bilez 
peşdebiribu, ku ew ferheng bo xwan
dina nivisen kovaren nujen edi: biker 
n edihat 

Ferhengek Kurdi:-Tirki: ya nadi:de ji: 
ya niviskar rojnamevan Musa Anter e 

' 
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ku ew di sala 1967 de li Sternbale weşi
ya bu (10). Anter ev kare xwe -ji xwe 
ew listeyek direja bejeyan bu- çend sal 
bere çape, gava ku jiber karen xwe yen 
neteweperweri di girtigehe de bu, ama
dekiri bu. 

Di peşgotine de ew diniv1se ku w1 bi 
ve ferhenge xwe ve xwastiye alikariya 
rezgirtina duall di nav gelen Tirkiye de 
bike. Bi rast! pediv1tiya w'i ya gr'ingtir, her
hal ihtiyaca nişandayma zimanek serbi
xwebuy'ina Kurdi bu, bi dewlemendiya 
gene'ineya peyvan, u neku zaraveyek 
xwerabuy'i ya Tirk'i ye weke ku ideolojiya 
ferm'i dibeje. Di dehsala be de ewe di 
hemu çalakiyen çandiyen Kurdl de wek 
pedivitiyek giring bimma. Ji ber ku 
desthilatdaren Tirk ji aliyek'i ve taday! li 
çanda Kurd'i dikirin u ji aliyeki ve j'i nedi
pejerandin ku tiştek weha wek zimane 
Kurd'i heye, jibo rewşenbiren Kurdan 
giring bu ku ew ispat bikin, ku zimane 
Kurd'i di rastiye de zimanek serbixwe, 
dewlemend e u ji Tirk'i pir cuda ye, u bi 
ali bejeyan ve jl dewlemend e u wejeyek 
we ya kevnar heye. 

We wateyek zede ya siyasi ji dida 
ferhengan. Perhengen ku hebun hatin 
wergerandin Tirk1, bi arınanca lebandor
kirina reya gişt'i ya Tirkiye hatin weşan
din. Llsteya bejeyan ya Joyce Blau ji bela 
siyasetvane Kurd Dr. Şivan (nave kod ye 
Sait Kırmızıtoprak) ve hat sererastkirin u 
ji du mirina wi hat çap kirin u bidiz'i hat 
belav kirin°1J. Demek kin ji du ve wer
gera Tirki ya ferhenga Yusuf Ziyauddin li 
Stembole, u du ve ji ferhenga Rusi-Kurdi 
ya Farizov weşiya02ı. Ji bili di tekoşina 
siyasi de wek çek bikaranina van ferhen
gan, ji hela Kurden ku bi Tirki perwerde 
bune, jibo dewlemendkirina gencineya 
peyven xwe u bikaranina bejeyen Kurd1 
'petiş li şuna bejeyen bi esl Tirki jl ew pir 
hatin xebitandin. 

Li du tişten ku li jor, li ser geşbuna 
wejeya Kurmanciya li sirguniye, hatin 
nişandan, mirov nediecibine ku ferhen
gen nu yen giringtirin ji hela Kurden li 
Ewrüpaya Rojava ve hatine arnade kirin, 
ku ew bi pekhatina diasporayek organi
zebuyiya Kurdan u bi hatina rojname
vaniya Kurd ve giredayi ye. Ferhenga 
yekem'ina Kurdi-Tirki u Tirk'i-Kurdi di 
sala 1987 de li Den Haage weşiya u li 
du liberalizebuyina Tirkiye li Sternbale 
careki din hat çap kirin mı. Niviskare we 
D. Izoli, (nave wi ye fermi: Hüseyin 
Yıldız), yek ji karkeren kocberen Kur
den peşin li Halende bu u wi bi salan 
qursen alfebe u rezimane da heval u 
ciwanen nifşa duwemin. Kare w1, lepir
siniya gelek Kurden din u bi sistematik 
jiçavderbaskirana weşanen Kurdiyen ku 
li derwey'i welet hatine weşiyan, ji xwe 
re bingeh digire. Va ferhenga, Kurdiya 
nivis'i ji ferhengen bere betir nişan dide. 
Ji demek kin vir ve, ev ferhenga, bo 
beşa Tirk'i-Kurdi ji hela ferhenga Meh
met Tanrikulu ya ku li Swede weşiya 
ve, reqabetek dibine. Li Almanyaye jl 
ferhengek gelek berfireh, ya Kurmanci
Alınani ji deste zimanzan u helbestvane 
Kurd Feryad Fazil Omar weşiya05ı. Jibo 
xwendina niv'isen wejeyiyen kevn ew 
ferhengek bekemasi ye, le bo nivlsen 
nujen hewqas bikar ne. Niviskare we, bi 
xwe Soran'iaxifek ji Iraqe, di ser de pir 
bejeyen zaravaya xwe jl xistiye ferhen
ge. Di ferhenga gir'ingtirina Kurmanci
Ingillzi ya Baran Rizgar de j'i kemas'iyen 
hane hene: te de gelek bejeyen ku bi 
gişt'i nayen bikaran'in hene u yen ku 
bikar ten jl n'inin °6ı. Zimanzane Amer'ik'i 
Michael Chyet, ye ku bi dıasporaya Kurd 
ve di tekiliyek tund de ye u piraniya 
zimanen gelen ciranen Kurdan j'i dizane, 
salane li ser ferhengek dixebite ku ewa 
ferhenga qeti ya Kurmanci-Ingillz'i bibe. 
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Qopyayen nusxeya miweqeta ve kare 

hewldar di desten hevkaran de digere, le 

jiber perfeksiyonizma Chyet weşandina 

ve serberheme e hin demeki bajo. 

Ferhenga Kurdi-Rolendi ya ku bira

yen Qilori amede kirine, ku nika di 

deste we de ye, di hevberkikirina bi fer

hengen ku bere çap bCıne de çetir der

dikeve. Ew ne tene ji karen hindiken 

Rolendi yen ku heta niha amadene 

baştir e, ji bo nivlsen m1jenen Kurdi jl ji 
ferheng ı1 listeyen bejeyan yen Ingilizi, 

Alman!, Fransi ı1 Swedi, yen ku ve gave 

}erenot 

hene, hin betir bi kar te. Bo kesen ku 

Kur& dixwazin hin bibin, ev ferheng 

alikariyeki pewist e, ı1 ewe jibo Kurden 

ku betir dixwazin Rolendi ferbin ji e 

xwaş bikar be. 

Prof. Dr. Martin van Bruinessen 

Beşa Zirnan ı1 Çanda Rojhilati ya 
Zaningeha Utrechte. 

(Ev peşgotina ji Rolendi ji hela N. & 

M. B. Qilori ve hatiye vergerandin) 

ı Servet Mutlu, 'Ethnic Kurds in Turkey: a demographic study', International Journal of Middle 

East Studies 28 0996), 5 ı 7-541. 
2 Amir Hassanpour, Nationalism and language in Kurdistan, ı9ı8-ı985. San Francisco: Mellen 

Research University Press, ı992. 
3 Ew, niviskaren wejeyi Ereb Şemo, Eskere Boyik, folklorvan u diroknivisen çande Ordixan u 

Celile Celil, u zimanzan Qanate Kurdo ne. 
4 Binere: Martin van Bruinessen, 'Les Kurdes et leur langue au xvııeme siecle: notes d'Evliya 

Çelebi sur les dialectes kurdes', Studia Kurdica (Paris) No. ı-5 Cı988), ı3-34. 

5 Maurizio Garzoni, Grammatica e vocabulario della lingua Kurda. Roma: Stamparia della 

Sa cra Congregazione di Propaganda Fide, ı 787. 
6 Alexandre ]aba, Dictionnaire kurde-français. St-Petersbourg: Academie Imperiale des Sciences, 

ı879. Ji hela Biblio Verlag ve li Osnabrücke di salaı975 de cardin çap bu. Bere we ji ]aba hin 

nivisen komkiri li ser eşir, weje u folklora Kurdan, bi Kurdi u bi wergera wana bi Fransi we iya 

bu: Alexandre ]aba, Recueil de notices et de recits kourde servant a la connaissance de la langue, 

de la litterature et des tribus du Kourdistan. Textes kourdes reunis, publies, traduits et annotes. 

St-Petersbourg: Academie Imperiale des Sciences, ı860. 
7 Yusuf Diya'uddin al-Khalidi, Al-hadiyya al-hamidiyya fi'l-lugha al-kurdiyya. İstanbul, 1310/ ı892-3. 

Bi pe gotineki Mohammed Mokri ve ji hela librairie du Liban li Beyrüte di sala ı975 de cardin çap bu. 

8 LO. Farizov, Russko-Kurdskij slovar'. Moskva: GosudarstAvennoe Izdatel'stvo Inostrannyx i 

Natsional'yx Slovarej, ı957; K.K. Kurdoev, Kurdsko-Russkij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoe 

Izdatel'stvo Inosteannyx i Natsional'nyx Slovarej, ı960. 
9 Joyce Blau, Dictionnaire kurde Kurdish dictionary. Bruxelles: Centre pour l'Etude des Problemes 

du Monde Musulman Contemporain, ı965. 
ıo Musa Anter, Ferhenga Khurdi- Tirki. İstanbul: Yeni Matbaa, ı967. 

ll Joyce Blau, Ferheng. Kurdi u T rki. Z.pl. (Antwerpen?): We anen van, ı975. 

ı2 Yusuf Ziyaeddin Paşa, Kürtçe-Türkçe sözlük. Yeniden düzenleyen Mehmet Emin Bozarslan. 

İstanbul: Çıra Yayınlar , ı978; O. Farizov, Türkçe-Kürtçe sözlük. Ankara: Öz-Ge Yayınlar, ı994. 

ı3 D. İzoli, Ferheng. Kurdi-Tirki, Türkçe-Kürtçe. Den Haag: Komeley Xwendikarani Kurd le Ewrupa 

be a Holenda. Nederland, ı987. Çapa nu ya jiçavderbaskiri İstanbul: Deng Yayinlari, ı992. 

ı4 Mehmet Tann kulu, Türkçe-Kürtçe sözlük Ferhenga Tirki-Kurdi (Kurmanci). Stockholm: Podium,ı999. 

Li Tirkiye herwiha ferhengek Kurdi-Tirki u Tirki-Kurdi yaniviskar Tori'ye ku li Belçiqa di~ (İstanbul: 

Koral, ı992) u ferhenga Tirki-Kurdi ya Fetullah Kakio lu ji (İstanbul: Sosyal Yayınlan, ı992) weşiyan. 

ı5 Feryad Fazil Omar, Kurdisch-deutsches Wörterbuch (Kurmanci). Berlin: Verlag für Wissenschaft 

und Bildung, ı992. 
ı6 Baran Rizgar, Dictionary/Ferheng. Kurdish-English, English-Kurdish. London: we ana di 

bin çavderiya xwe de, ı992. 
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GUN.EM 
~usuf R<lla~ 

ketin G tirdikl ri ! 

Yasanın uygulanmasını öngören bakanlık yönetmeliğine diyor. 
Önce buna bakmada ve konuyu anlamada yarar var: 
Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi hakkında yönetmelik 

Birinci Bölüm 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında gelenek

sel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 8/6/1965 tarihli ve 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların açılış, işleyiş ve 
denetim esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 -Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 

kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ilişkin iş ve işlemleri 
kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 -Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 3/8/2002 tarihli ve 4771 
sayılı Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 
ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna 
da yanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 
b) Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı 

dil ve Jelıçelerin öğrenilmesi amacıyla açılan özel kursu, 
c) Kursiyer: Kuruma kayıt olan kursiyerleri, 
d) Program: Bakaniıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan öğretim 

programlarını, 

e) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini, 
D Dönem Planı: Bir dönemdeki ders konularının haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi 
ifade eder. 
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Kursun amacı 
Madde 5 -Kursun amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak, arzu eden Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır. 

IKINCI BÖLÜM 
Kurum Açma ve Öğretime Başlama 
Kurum açma ve öğretime başlama 
Madde 6 -Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum 

Açma" ve "Öğretime Başlama" izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi 
durumunda, Bakaniıkça kursa, "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri verilir. 

Görevlendirme 
Madde 7 -Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve usta 

öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Çalışma izni verilecek personelin, 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması, Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen nitelik ve koşullara sahip olması gerekir. 
Görevlendirilecek personele 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 23 üncü 
maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili 
madde hükümlerine göre çalışma izni verilir. Yönetici, öğretmen ve usta öğreticiler 
dışındaki diğer personelde; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) En az ilköğretim okulu mezunu (16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun 

uygulamasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak, 
c) Taksirli suçlar hariç malıkurniyeti bulunmamak, yüz kızartıcı suçlar ve Devlete karşı 

işlenen suçlardan malıkurniyeti olmamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı 

bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almak, koşulları aranır. 

Kayıt kabul esasları 
Madde 8 -Kurslara; Türk vatandağı ve en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. 18 

yaşından küçüklerin kursa kabulü, anne ve babasının veya kanunen belirlenmiş olan 
velisinin yazılı iznine bağlıdır. Ilköğretim okulu 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri de 
anne ve babasının veya kanunen belirlenmiş olan velisinin yazılı izniyle hafta sonu ve yaz 
tatillerinde kurslara kaydolabilirler. 

Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz. 
Kayıt kabulde istenecek belgeler 
Madde 9 -Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden istenen belgeler: 
a) Nüfus cüzdanı örneği. 
b) Öğrenim belgesi veya örneği. 
(Bu belgelerin aslı görülerek kurs müdürlüğünce onaylanabilir.) 
c) Dört adet vesikalık fotoğraf. 
Öğretim programı, dönemler, günlük çalışma saatleri 
Madde 10 -Kursta uygulanacak öğretim programı Bakaniıkça onaylanır. 
Kursta sadece Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları 

farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin öğretim programı uygulanır. 
Kaydedilen kursiyedere ait liste, her dönemin başladığı gün, kursun doğrudan bağlı 

bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne verilir. 

birnebCm 18 payiz 2002 
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Kursta, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet yapılabilir. Bir ders süresi 45 dakikadır. 
18 yaşından küçüklerin öğrenimi mesai saatleri içinde yapılır. 
Kurslar resmi bayram günlerinde faaliyette bulunamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Denetim 
Madde ll -Kursların denetimi Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır. Denetim elemanlarıyla 

birlikte gerektiğinde valiliklerce uzmanlar da görevlendirilir. 
Kılık -kıyafet 

Madde 12 -Kurslarda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel 
hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
"Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakaniıkiara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin 
Kılık-Kıyafetlerine Ilişkin Yönetmelik" hükümleri, kursa devam eden kursiyerler hakkında 
ise resmi yaygın eğitim kurumlarında uygulanan hükümler uygulanır. 

Karma öğrenim 
Madde 13 -Kurslarda, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15 

inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 
inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır. 

Diğer hususlar 
Madde 14 -Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öretim kurumlarına ili kin 

mevzuat hükümleri uygulanır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 
Yürürlük 
Madde 15 -Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 16 -Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Görüldüğü gibi yönetmelik ateşten 

gömlek giymektir; özellikle 7. ve 8. 
maddelerinde atıfta bulunduğu yönet
melikler okunacak olursa ateşten göm
lek bir değil bir kaç tane oluyor, kısa
cası yönetmelik kursları mümkün kıl

maktan çok onları engellerneyi amaç
liyor. Bir kere devlet okullarında Kurtçe 
eğitim yasak kalmaya devam ediyor. 
Müsade edilen, herhangi bir gezegen
den bu ülkeye gelmiş olan insanlara' 
,özel kurs" verme izni olduğu belli. 
Çünkü bu ayrı gezegenden gelen insan
lar bu ülkenin ve devletin asli unsuru, 
birinci sınıf vatandaşı, kurtarıcısı ve ku
ruyususu değiller. Onlar özel bir izinle 
bu ülkeye gelmiş tehlikeli birer unsurlar! 

Haliye özel bir izinle gelenler ancak 
ateşten gömlek denen özel kursu 
haketmişler, fazlasını değil. Çünkü fazlası 
bu ülkenin asil ve asli unsuru olan Türk 
milletine ve kraldan çok kral sayan, un
surlara mahsustur. 

Bu kurslara okul sonrası, yani hafta 
sonraları ve tatillerde yaşları 12 ile 18 
arasında olan çocuklar gidebilecek. Ta
bii, beden ve ruhsal hastalığı bulunma
dığına ilişkin sağlık raporu eksik olma
yacak, yani Kürtçülük virüsüne karşın 

bağışıklık kazanmaları gerekiyor. Dahası 
var; başka bir gezegenden gelen bu 
insan benzeri mahlüklara ders verecek 
olan kadrolar ,Türk vatandaşı" olacak 
ve ,Türkiye'de eğitim görmüş olacak", 
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çünkü Türk Üniversitelerinde onlarca 
Kürdoloji kürsüleri mevcut; bu kürsüler 
binlerce hatta onbinlerce Kürtçe bilen 
kadro yetiştirdi! Hani Mehmetçik Milli
yet gazetesi yazınadı mı: Türkiye'de on
bir seneden beri Kürtçe ders varmış, 

jandarmaya, özel time bu kurslar açıl

mış. Nede olsa bu ,uzmanlarını, başka 
bir gezegenden gelmiş insanlara kurs 
vermek için kullanmanın tam zamanı, 

çünkü ,alçak düzeydeki savaş" şimdilik 
bitti, sıra söz savaşında. Böylece silahlı 

kuvvetler içindeki ,uzman öğretmen

lere" de iş bulunmuş oluyor. 

Kopenhag 
Kopenhag siyasi kriterleri hukukun 
üstünlüğünü, demokrasi, insan hakları 

ve azınlık haklarını savunuyor. Bu kri
terler sadece yasal metinlerin değiştirli
mesini değil, bunların aynı zamanda is
tikrarlı bir şekilde pratiğe uygulanma
sını istiyor. İşte burada Kürtlere, özellik
le Avrupa'daki Kürtlere büyük iş düşü

yor; çünkü pratiğe uygulanma Kürtlerin 
yurt içindeki ve dışındaki mücadelesine 
bağlıdır. 

Kıstaslar ve kısıtlarnar olduğu gibi 
duruyor. Siyasi Partiler Yasasının Türk
çe'den başka bir dil kullanımını yasakla
yan 43. ve 81. maddeleri değişmedi; dil 
yasağı, anayasanın hukuk ve demok
ratik devlet olma niteliğini düzenleyen 
2. maddesine ve eşitlik ilkesini düzen
leyen 10. maddesine aykırıdır. Kaldıki 

seçim ve siyasal partiler arasında ittifak 
(iltihak değil) yasağı ve yüzde 1 O gibi 
yüksek bir baraj anti demokratik düzen
lemeler olarak varlığını koruyor. Halbu
ki demokrasi, azınlık olanların haklarını 
güvence altına alma sistemidir. Düşün
celerini söylediği için ceza alan, siyasi 
yasaklı olmaya imkan veren, ifade öz-

birnebCın 18 payiz 2002 

gürlüğünü kısıtlayan siyasi partiler yasa
sında maddelerin değişmesi şarttır. 

işkence halen önlenmiş değil! Ülkede 
işkence vardır diyenlere işkence iftira
sında bulundukları iddiasıyla. TCK 285. 
maddesi gereğince soruşturma açılıyor. 

Genareller anayasası, toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleme hakkını izin
siz" kullanılan bir hak ve özgürlük ola
rak değerlendiriyor. Valiler ve emniyet 
müdürlükleri bu hak ve özgürlükleri 
keyiflerince kısıtlıyabiliyor; basın açık

lamsı yapanlar gözetim altına alınıyor, 

hiç bir değişiklik yapılmamış gibi der
nekler, gazete, dergi ve bürolar bası

lıyor ... Yeni hükümet şu ana kadar hiç 
bir değişiklik yapmış değil, özellikle ba
sın ve yayın alanında eski yöntemler 
devam ediyor. Şimdilik Avrupa kapıla

rını çalanlar ismen değişik; bu isim de
ğişikliği beraberinde kimlik yani yasal 
öz değişikliği getirecek mi bunu zaman 
göstercek 

Yanan gönlümüze bir kaç damla 
su serpen belirtiler yok mu ? 
Süphesiz bu tür belirtilerde var: "Avrupa 
Birliği insanlarımıza insanca haklarını 

verebilmek için bir araçtır. AB'yi bu 
amaçla kullandığımızı düşünüyorum. 

Ben evde nasıl Ingilizce veya Fransızca 
şarkı söyleyebiliyorsam, artık bu küçük 
komplekslerimizden sıyrılmamız gere
kiyor. insanlarımızın farklı dillerdeki 
şarkıları söylemesine öfke duymamalı
yız. Kültür hangi kökenden gelirse gel
sin onu kendi kültürümüzün bir parçası 
sayıp korumak da "Kültür Bakanlğı"nın 
görevidir diyor. Kısa bir müddet için 
Kültür Bakanı olmuş Çağlayan ve 
devam ediyor: "Her devletin ulusal eği
tim politikası vardır; ancak anadil 
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öğrenimi, en az devletin ulusal politi
kası kadar önemli bir haktır. insanları
mızın sayılarından yola çıkarak, 

hakları tartışmak da doru değil. Bir 
kişi bile hak sahibidir" Ne diyelim 
böyle insanlarda var. Ne diyor Yasar 
Kemal; "Eğitim sunmasm kurdu. 
AB'nin ağzına bir lokma atmak için 
kurs diyor. Eğitim değil kurs. Okuldur 
doğal aşitim. Uyduruyor, kim yutar. 
Türkiye'de dünya da yutmaz bunu. 
Kursun doğal eğitim olmadığını herkes 
biliyor" (bakınız Deme Nu, sayı 40, 15 
Kasım 2002, sayfa 16). 

Kürt haklarının yegane savunucu
ları ancak Kürtler olur, ne kimi dev
letlerce ortaya konan kurallar, ne de 
kimi devletlerce ortaya atılan yapma
cık kurallar yeterli değildir, olamaz. 
Özellikle kuzey Kürtlerini ilgilendirin 
bir takım hareketlenmeler var, ne 
yazık ki Kürtler görünürde yok. Sanki 
,Sevr" dönemindeyiz ... 

Birileri kuyuya düşürdükleri (belki 
de kendi adayan) çocuğu kurtarınakla 
meşgul, kimileri de çocuğu kuyuya 
düşürme şeklini eleştirrnek ve ,Sevr" 
galiplerini ve yaptırımlarının analizini 
yapmakla meşgul, diğerleride bıkkın 

halde kendi yuvasında volta atmak
ta ... Tam da bu ortam, umutsuzluğun 
ve sesizliğin dibe vurduğu dönem, 
toplumlar ve bireyler için yücelme, 
engelleri aşma, ulusal bayrağı yüksel
tme dönemidir. Umudun semer tuttu
ğu, çaresizliğin son bulduğu, yeniden 
şekillenme ve güçlenmelerin yeşerdiği 
anlardır. 

birnebu n 18, payiz 2002 
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ARAŞTIRMA 
lngılıztedım ı:e1 ııen Niıııesııv 

ŞEYHBIZINLAR 
•• • • 

UZERINE IR B LGE 
Orta Anadolu Kürt topluluğunun tarih ve kültürüne ilişkin sözlü ve yazılı kay
nakları derleyip yayınlamak, kamuoyuna sunmak Birneban 'un asli görevlerinden 
biridir. Bilindiği gibi bu bölgenin Kürt toplumu da dil (lehçe), dini inanç, kültür 
ve sosyal konum itibarıyla homojen değil. Örneğin, Ankara 'ya bağlı Haymana 
ilçesinde yoğun olarak Şeyhbızın Kürtleri kendilerine özgü ve daha çok Hewrami 
ve Sorani lehçelerine yakın bir lehçeyi konuşurlar. 

Birinci Dünya Savaşı sıralarında yazılan İngiliz kaynaklarına bakıldığında Şey
bızınlıların Musul-Zaxo yörelerinde de yaşadığı ortaya çıkıyor. İngiliz arşivinden 

alınan ve aşağıda Türkçe çevirisini sunduğumuz belge bunu gösteriyor. Bu belge
yi bize sunan yazar-siyasetçi Hemreş Reşa'ya teşekkür ediyoruz. 

Tarihi: 
Şeyhbizini Aşireti, Musula yakın Zaxo'dan 
yaklaşık 100 yıl öncesi Molla Abbas ve 
Hacı Hamza kardeşlerin öncülüğünde ge
lip Zap Nehrinin her iki yakasında kur
dukları köylerde ikamet etmiş. Şeyhbizini 
ailesinden az sayıda da olsa halen Zaxo ve 
Erbil'de yaşayan insanlar var. Aşiret birçok 
kez Tüklere karşı isyan etmiş. 

Gücü: 

Birnebı1n_ 

Dinleri: Sunni-şafi. Dilleri: Güney Kur
manci. Aşiretin yaşadığı bölgenin sınırları 

şöyle: Kuzey: Koysancaq alt-birimi. 
Güney: Suvan Aşireti. Doğu: Zap'ın sağ 

yakasında Taktak ve sol yakasında Gundal
ghach'a yakın Siyahsu nehri. Batı: Altın 

Köprü ve Salih Aşireti 

Aşiret Zap'ın iki yakasında 50 civarında köyden oluşuyor. Savaş-öncesi gücünün 
tahmini kıyaslama amacı ile aşağıda görünüyor. 

Sol yaka Sağ yaka 
Mevcut savaş öncesi mevcut savaş öncesi 

Köy 30 35 20 25 
Ev 230 600 200 450 
Yetişkin Erkek 300 700 240 soo 
At 40 30 
Koyun 2.000 10.000 1.500 7.000 
İn ek 200 1.400 200 700 

Aşiretin toplam gücü için, 50 köy, 430 aile, 70 atlı ve 500 piyade denilebilinir. 

birnebu n 18. pay1z 2002 
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İdari Taksimat: 
İdari yönetimi Türk hükümetine ait. Aşirete ait köyler Kerkük'teki Mutasarıflar, Süley

maniye ve Koy Sancaq'taki Kaymakam arasında bölüşülmüş. Her biri 3-4 köy içeren alt 

bölümlere ayrılıyorlar. Aşiret buna karşın sakin ve düzenli, örf ve adetlerini korumuş. 

Aşiret reisieri tek ve güçlü bir reisiikten yana değiller. Zap'ın sol yakasındaki köyler 

Sereinar'lı Faris Ağa'yı reis olarak kabul ediyorlar. Zap'ın sağ yakasındaki köyler Sardıklı 

Mahmud Ağa'yı reis olarak kabul ediyorlar. Sardıklı Mahmud Ağa, aşiretin ilk kuru

cularından olan Hacı Hamza'nın oğlu Abdullah'ın oğludur. 

Taktak köyünün öneminin giderek artmasından ötürü, bu köyün direk idari 

kontrolünün aşiret ilişkilerinden bağımsız olarak yürütülmesi gerekebilir. Bu durumda 

Taliban (iki) ve Garmak köyleri aşiret düzeninin dılşında tutulur. 

Aşiretin önde gelen şahısları: 
Sardıklı Mahmud Ağa: 70 yaşında. Çalışkan, yaşlı bir adam. Sevilen, cömert, otoritesini 

uygulayabilecek kabiliyette. 

Seremar'dan Faris Ağa: 30 yaşında. Dürüst ve hoş sohbet bir insan. Aşiretin önceki 

reisi olan Raşid Ağa'nın oğlu. Şeyh Mahmud'a katılmış. 

Qarovk'tan Tevfik Ağa: 45 yaşında. Faris Ağa'nın amcası. Geçmişte bir çok cinayeti 

olan, eğlenceli ama vicdansız bir adam. Şeyh Mahmud'a katılmış. 

1 

Hacı Hamzan 

AduJAğ' 
(!)Üsmail Ağa 

Kara Mahmut Ağa 

Farıs IAğa 

1. Mahmud Ağa 

Ş.lxbizini Reisieri 

Molla Ahmet 

Ussu Ağa 

Abdullah Ağa 

Hacı Yusuf Ağa (3) 

ı 
Mahmut Ağa 2 

Molla Abbas 

(2)Abdulvahab 

ı 
Raşit Ağa 

Şerif Ağa 

Teyfik Ağa 

ı 
1. Farıs Ağa 

Son üç Reis Şeybizini Aşiretinin önde gelen reisieri olarak tanınıyor. 

Bütün soyağacını yazmak metrelerce kağıdı doldurur. Sayısız ağa var. 
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TARIH 
~~fHın ~ııııt<~l!l\1 

ll • ili 1 ll 

SAlD-I KURDI VE 
lll! 11111 1 1 

KARDEŞI ABDULMECID'IN 
• • • 

KONYA GUNLERI 

Said-i Kürdi'nin öz kardeşi olan Abdülme
cid Ünlükul (1884-ı967) uzun yıllar hoca
lık yapmıştır. İlk yıllarda Van ve Diyarba
kır'da Askeri Rüştiyesi'nde Arapça dersleri 
vermiş. ı940 yılında Ürgüp'e yerleşir. Ür
güp'te hocalık ve müftülük yaptıktan sonra, 
Konya İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam 
Enstitüsü'nde meslek dersleri öğretmeni 

görevine atanır. Kardeşi Said-i Kürdi'nin, 
Arapça birkaç eserini Arapça dan Türkçeye 
çevirmiş ve ayrıca kendisi de birkaç dini 
kitap kaleme almıştır. 1 Abdülmecid Ünlükul 
evli ve dört çocuk babası olarak ı ı Haziran 
ı967 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. 

Hanımı Rukiye Ünlükul Konya'da yaşa
maktadır. Kendisi Van yöresinden olan Ru
kiye Hanım, çocukluk yıllarında Said-i 
Kürdi tarafından Raboş diye adlandırılır. 

Abülmecid Ünlükul, İstanbul'da bulun
duğu yıllarda Kürt milliyetçileri ile tanışır, 

burada yaşayan aydınlar ile bazı ilişkileri 

olmuştur. Büyük bir olasılıkla İstanbul'da 
çekilen bir fotoğrafta Abdülmecid Ünlükul 
ve Müküslü Hamza birlikte poz vermiştir. 
Müküslü Hamza bilindiği gibi ünlü Kürt 
destanı, Mem u Zin'i ı9ı9 yılında İstan
bul' da ilk kez kitap olarak yayımlamıştır. 
Değişik kaynaklarda "Istanbul baskısı" 
olarak adlandırılan kitabın bu ilk basımı 

Kürtler arasında tarihi bir olay olarak bili
nir. Adülmecid Ünlükul ve Müküslü Ham
za'nın birlikte çektirdikleri fotoğrafın bu 
nedenle tarihi bir önemi bulunmaktadır. 
Müküslü Hamza yıllar önce Said-i Kürdi 
konusunda biyografik bir broşür yayım
layarak, bu Kürt şahsiyetini halka tanıtmak 
ister. 2 

23 Mart ı960 yılında vefat eden kardeşi 
Said-i Kürdi'nin ölüm haberi kısa bir süre
de tüm Türkiye'ye yayılır, ertesi günün ga
zeteleri olaya geniş yer verirler. Said-i Kür
di vefat ettikten sonra dikkatler Konya'da 
bulunan kardeşi Abdülmecid Ünlükul'a 
çevrilir. Çünkü yaşayanlardan en yakını 

şühesız bu kardeşi idi. 23/3. ı960 tarihinde 
Urfa'da vefat eden Said-i Kürdi'nin bazı 

eşyaları, Konya'da Arapça öğretmenliği ya
pan Abdülmecid Ünlükul'un adresine pos
tayla gönderilir.3 Said-i Kürdi'nin cenazesi 
Urfa'da defn edildiği yerden gizlice çıkar

tılır, Mayıs ayında önce Afyon'a götürölür 
daha sonra oradan da Isparta'ya nakl edilir 
ve bilinmeyen bir yerde gömülür. Said-i 
Kürdi'nin Urfa'daki mezarından çıkartılması 
ve başka bir yerde defn edilmesi olayı 

uzun yıllar Türkiye'nin gündeminden in
medi. Şimdiye kadar da Said-i Kürdi'nin 
nerede gömülü olduğu bilinmiyor.4 Abdül-
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Hemzeye Milksi (li mile çepe) ku Mem ı1 Zin cara 
peşin di sala 1919an de bi kurdi, li İstanbule 
çapkiriye. Abdulmecid Ünlükul (biraye Seidi Kurdi 
ku di salen 19601 de li Konyaye melati kiriye) 

mecid Ünlükul anılarında kısaca bu olaya 
değinir: 

"Temmuz ayının başlarında ve abimin 
vefatının beşinci ayı idi. Konya'da Mevla
na Türbesi civarında kira ile oturduğumuz 
eve öğle namazı vaktinde sonradan ismini 
öğrendiğim Birinci Şube Şefi İbrahim Yük
sel geldi: "Sizi Vali Bey çağırıyor" dedi. 
birlikte vilayete gittik. İçeri girdiğimizde 

üç general vardı. Biri Cemal Tura], diğeri 

de Refik Tulga idi. Refik Tulga o zaman 
İkinci Ordu Kumandanı ve geçici Konya 
Valisiydi. Cemal Tura] bana; "Abinizin ka
brini şark ahalisi ve güney sınırımızdan 
kaçak gelip ziyaret edenler var. Nazik bir 
zamandayız. Sizin de iştirakiniz ile kabrini 
İç Anadolu'ya nakledeceğiz, şu kağıdı lüt
fen imzalayın diye benim ağzımdan 

yazılmış bir dilekçe uzattı. Okuduğumda, 

"Benim böyle bir isteğim yok. Ne olur hiç 
olmazsa kabrinde rahat ettsin" dedim. 

"İmzalamaya mecbursun Bizi zor durum
da bırakma" dediler. 'fi 

Said-i Kürdi daha vefat etmeden önce 
Konya'yı birkaç kez ziyaret eder. 19 Aralık 

1959 tarihinde Konya'da Arapça öğret

menliği yapan kardeşi Abdülmecid Ünlü
kul'un yanına gider: 

"Bediüzzamn Said-i Kürdi Emirdağ'dan 
kardeşi Abdülmecid'in davetiisi olarak 
Konya 'ya geldi. Binlerce Konyalı yollara 
dökülüp Bediüzzaman'ı sevgi ve hürmetle 
selamladılar. Caddelerde binlerce erkek, 
kadın, genç, ihtiyar O'na tezahüratta bulu
nuyordu. 

Tatil günü olmasına rağmen müze 
müdürü Türbeyi ziyaret için açtırdı. Gözy
aşları içinde Mevlana Türbesi'ni ziyaret 
edip dua ve niyaz etti. Edep ve fazilet tim
sali Bediüzzaman, Mevlanaya hürmeten 
ayakkablarını çıkararak yalın ayakla zi
yaretini yaptı. 

Yanında bulunan Said-i Özdemir'in 
nakline göre burada Said-i Kürdi polislere 
hitaben: "Siz, maddi asayişi temine çalışı
yorsunuz. Biz sizi vazife arkadaşı olarak 
biliyoruz. Siz de bizi vazife arkadaşı ola
rak biliniz. Yirmi sekiz senedir vilayet vi
layet dolaştırılıyorum. Bu vatanın ve mille
tin selamet ve asayişine hizmet ediyoruz" 
diye konuşmalar yapar. Polis memurları da 
"evet üstadım!" diye kendini tastik ediyor
lar. O gün Konya'dan ayrılan Said-i Kürdi 
birgün sonra (20 Aralık) tekrar Konya 'ya 
sabah saat dörtte gelerek, Konya İmam Ha
tip Okulu öğretmeni kardeşi Abdülmecid 
Ünlükul ile görüşüp, sabah namazını 
kıldıktan sonra Konya'dan ayrıldı".6 

O yıllarda Konya' da çıkan yerel gazete
ler Said-i Kürdi'nin bu Konya ziyaretine 

büyük yer verirler. Said-i Kürdi'nin kendisi 
bu gezinin çok abartıldığı görüşündedir. 

Said-i Kürdi bu gezi konusundaki görüşle
rini daha sonra yazıya döker ve gezisinin 
üç amacının olduğunu belirtir: 
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"Biri: İki hakiki Nur kardeşim, fakr-ı 

halleriyle beraber büyük bir masrafa girip 
İzmir mahkemesine gitmişler. Dönüşlerinde 
yanıma uğradılar. Ben de onları kısmen 

masraftan kurtarmak için, hususi otomobili
mle Konya'ya kadar beraber olmak. .. 

İkincisi: On beş sene benim yanımda 
okumuş ve yirmi seneye yakın müftülük 
etmiş ve kırk seneden beri bir tek defadan 
başka gönnediğim ve bütün kardeşlerim, 
akrabalanm ile hayatta bir o kalmış olan 
kardeşimi ve çocuklarını ziyaret etmek ve 
onlarla görüşmek ... 

Üçüncüsü: Eski Said ve yeni Said'in 
mühim üstadlarından olan ve onun mürid
leri olan Mevlevilerin her yerde Risale-i 
Nurla alakadarlıklan ciheti ile, çok alakadar 
olduğum ve İmam-Rabbani, İmam-ı Gazali 
gibi mühim bir Üstadım olan Mevlana 
Celadettin'i ziyaret etmek için gitmiştim". 7 

Daha sonraları 6 Ocak 1960 tarihinde 
tekrar Konya'ya gelip, kardeşi Abdülme
cid'i ziyaret eden Said-i Kürdi, bu gezisi 
ardında Isparta'ya hareket etmiştir. O döne
min gazeteleri 20 yıldır Konya'yı ziyaret 
edemiyen Said-i Kürdi'nin son yirmi gün 
içinde Konya'yı üç kez ziyaret ettiğini 

yazarlar. 8 Abdülbaki Arvasi (1889-1 97) 
anılarında Said-i Kürdi ile 1960 yılında 

Konya'da görüştüğünü belirtir. Said-i 
Kürdi'nin bu Konya gezisi sırasında Times 
gazetesi Ankara muhabiri de kendisine eş
lik etmek istemiş ancak Said-i Kürdi bu 
öneriyi sonunda kabul etmemiştir.9 Said-i 
Kürdi bu konuda daha sonraları şu 

açıklamayı yapar: 
"İngiliz Times muhabiri benimle birlikte 

bu seyhata katılmak istedi. Önce onun bu 
arzusunu kabul ettim. Muhabiri yanıma al
sam mı ... diye düşündüm. Bunun vasıtasıyla 
birçok hakikatlan efkar-ı aleme ve bütün 
dünyaya duyurma imkanım olacaktı... Son
ra düşündüm, bu şahsı bir seyhattir, vaz
geçtim".10 
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Cumhuriyet 20/12. 1959 

Said-i Kürdi, Konya'yı: "Anadolu'nun es
kiden beri parlak ve faal medresesi" olarak 
tanımlar. O'nun Konya hayranlığının 

yukarıda belirttiği gibi değişik nedenleri 
bulunmaktadır. Bir eserinde Konya yöresin
den olan Mehrned Vehbi Efendi'den övgü 
ile söz eder. Mehmed Vehbi Efendi, Konya 
ve yöresinde yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir: 

"Başta çok mübarek tefsirin, çok muh
terem ve kıymettar sahibi olan Hoca Vehbi 
Efendi olarak, Risale-i Nur'u takdir edip 
alakadarlık gösteren bütün Konya ve civan 
ulemalannı, bütün kazançlarıma ve duala
nma şerik ettim "11 

Abdülmecid Ünlükul, vefat eden kar
deşi Said-i Kürdi üzerine bir şiir yazmıştır, 
bu şiir 1960 Nisan ayında Konya'da12 yazıl
mıştır: 

Son 28 yılını gurbette çileli bir yaşam 
içinde geçıren Said-i Kürdi, Orta Ana
dolu'nun değişik şehirlerine sürgün edil
miştir.13 Isparta, Denizli, Kastamonu gibi 
yörelere sürgün edilen ve mecburi ikamel
gaha zorlanan Said-i Kürdi, kısa bir sürede 
tüm güçlüklere rağmen bu yörelerdeki 
halk ile kaynaşmış ve birçok taraftar 
kazanmıştır. Değişik zamanlarda ve deği-
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Eyyühel Üstad! 

Kutlu olsun, mutlu olsun sana şu ali makam. 
Bu makam oldu sana elbette berden ve selam. 

Öksüz kalan nurcuların, ağlar- öter subh u şam 
Okur sana yetimlerin, binler dua, binler selam. 

Her zaman yad-i cemilindir, bezm-i vird-i zeman 
Kalb senindir, dil senindir, dildesin sen her zaman. 

Urfa'nın topraklarında değildir salar-yemin 
Pek sıcak nurcuların kalbindedir serdar-ı yemin. 

Sana olsun binler selamlar, bizim ey rehberimiz! 
Bizleri unutma ey alicenab önderimiz. 

Noktasız kaldı, tersine döndü feleği 
Ankara radyosu yaydı, en kara bir haberi. 

Ey mezarcı! O makamda bize de kaz en mezar 
Olalım nazik Said-i'in komşusu leyl u nehar. 

Ey mezarcı! Göm bizi de şu Said-i'in kabrine 
Firkatin dayanamaz, nurcu olanlar kahrine. 

Katılsın zerratımız, alem-i berzahda keza 
Sarılsın birbiriyle ruhlar ila yevm - il -ceza. 

Dar-i dünyada Said-i-i bizden ettinse cüda 
Dar-ı ahirde beraberce başret ey Hüda! 

Dünkü hal oldu hayal, geçti visal, geldi zeval 
Bizleri üstadımızla haşret, ya Zülcelall 

Abdulmecid Ünlükul 

(Konya - Nisan, 1960) 

şik yörelerde kendisi ve taraftarları aleyhi
ne yüzlerce dava açılmıştır. Bunlardan 
çoğu beraatla sonuşlanır. Orta Anadolu 
yöresinde bulunan Konya ve Ankara gibi 
şehirlerde açılan dava sayısında belli bir 
artışın olduğunu görüyoruz, örneğin An
kara'da 47, Konya'da 25 ve başka yöreler
de birçok dava açılmıştır. 14 

Hem Said-i Kürdi'nin, hem de kardeşi 
Abülmecid Ünlükul'un başta Konya olmak 
üzere Ora Anadolu'daki yaşamlarının ayrın
tılı olarak bilinmesi elbetteki önemlidir. Bu 
konuda daha fazla çalışma yapılması gereği 
ortadadır. Özelllikle Abdülkadir Badıllı'nın 
üç cıld olarak hazırladığı Said-i Kürdi konu
sundaki kapsamlı çalışmasında ve Necmed
din Şahiner'in sözlü tarih çalışmalarında çok 
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yaralı bilgiler bulunmaktadır. Abdülkadir 

Badıllı, bir kitabında dikkatlerimizi Orta 

Anadolu Kürtleri konusuna çekerek; İstan

bul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Ankara, 

Kırşehir, Konya, Yozgat Aksaray ve Çorum 

gibi Türkiye'nin değişik yerlerinde en az 7,5 

milyon K ürdün yaşadığını öne sürer. 15 

Çalışmalannda Orta Anadolu Kürtlerinin 

tarihine de önemli katkılan dokunan araş

tırmacı İsmail Hakkı Konyalı, Said Kürdi ile 

defalarca karşılaşmıştır. İsmail Hakkı Kony

alı şimdiye kadar yüze yakın eser kaleme 

almıştır. 1896 yılında Konya'da doğan ve 

Orta Anadolu konusunda tarihi çalışma

larıyla tanınan ve ömrünü bu çalışmalara 

veren araştırmacı bir yazısında Said'i Kür

di'den övgü ile söz eder: 

Kaynaklar 

"Mütarekeden tanırım. İyi bir insan, te

miz bir müslüman. Mahalli Kürt elbiseleriyle 

gezerdi. Şekerci Ham'nda kalırdı. O zaman 

ben de orada kalırdım. Belinde bir hançer 

vardı. Daha sonra bu hançerı ben Askeri 

Müze'de buldum. Beyaz saplı, fildişi, üzerin

de Said Kürdi kazılmıştı. Kendisi bu hançeri 

Müze Müdürü A. Muhtar Paşa'ya vermiş ola

bilir. O zat eski softa bozuntuları gibi değil

di. Gayet medeni, kibar, efendi bir in
sandı".16 

Said-i Kürdi ve Abdülmecid Ünlükul'un 

Orta Anadolu Kürtleri ile olan ilişkileri ve 

yöre Kürtlerinin bu iki şahsiyetten ne dü

zeyde etkilendikleri konusu incelemeye 

değerdir. 

1 Necmettin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, Asya Yayınları, 1988, s.44. 
2 Abdürrahman Nursi, Müküslü Hamza, Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayat, İstanbul, 1992. 

(Bu kitapçık ilk kez 1919 yılında Said-i Kürdi'nin kardeşinin oğlu Abdürrahman tarafından 

kaleme alınmıştır. Daha sonraları Müküslü Hamza'nın birkaç sayfalık başka bir biyografiyle 

birlikte Tenvir Yayınları tarafından 1992 yılında yeniden yayımlanmıştır. Başka bir baskısı 

NCıbihar Yayınları tarafından 1993 yılında Bediüzzaman'ın Hayatı adıyla basılmıştır). 
3 Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said-i Nursi- Mufassal Tarihçe-i Hayatı, cild: III, s.1747. 
4 "Fatiha Uzaktan da Olsa ruhuma gelir" (Sürgünde geçen ..... başlıklı bu yazı dizisi için bakınız: 

www. yenisafak. com 
5 Necmettin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, s.435. 
6 Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, s.397. 
7 Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said-i Nursı- Mufassal Tarihçe-i Hayatı, cild: III, s.1628. 
8 Saidi Nursi'nin Konya Ziyaretleri, Cumhuriyet 20 Aralık 1959. 
9 Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said-i Nursi- Mufassal Tarihçe-i Hayatı, Timaş Yayınları, 

İstanbul, 1990cild III, s.1627. 
10 Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said-i Nursı- Mufassal Tarihçe-i Hayatı, cild: III, s.1627. 
11 Necmeddin Şahiner, Son Şahidier Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatıyor, cild: I, 

Yeni Asya Yayınları, 1993, s.167. 
12 İttihat, sayı:llO, 2 Aralık 1969. 
13 Rohat Alakom, Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi, Bergeh Dergisi, sayı:4, 1990. 

Aynı makalenin daha genişletilmiş bir biçimi aynı adla 1991 yılında İstanbul'da bir kitapçık 

olarak yayımlandı. 
14 Bekir Berk, Türkiye'de Nurculuk Davası, 1975, 3. baskı (Kitabın sonundaki yer alan ve 

bu alanda açılan davaları gösteren haritaya bakınız). 
15 Abdülkadir Badıllı, Türk-Kürt İlişkisi, 1993, s.53. 
16 Necmeddin Şahiner, Said Nursi ve Nurculuk Hakkında Aydınlar Konuşuyor, 1979, 

Yeni Asya Yayınları, II. baskı, s.315. 

birnebu n 18 payiz 2002 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ŞIIR 
" Eiji\L f!1llt:ıSEY!M ~1\l:!AYI!JlJ 

Sevgiyi anlatmaya kelimeler bulamam 
Sevgi güzelliğini sözlerle anlatamam 
Sevgisiz yüreklerin aşk ateşi söner 
Kararır dünyaları, günler geceye döner 

Derim ki her insana sevgi yarattı seni 
Severek sevilerek sevgiye kat sevgini 

Yüreğinden siliver seni kemiren kini 
Sevgiye açık tut her zaman yüreğini 

Cehennem kinin yurdu, cennetse sevginin 
Muhabbet mahkumuyum sevgi cennetinin 
Kalbinde kin kalmasın hiç bir yerde kimsenin 
Tacı tahtıyıkılsın dünyada kanlı kinin 

Paylaştıkça çoğalan sevgiden paylaşalım 
Kini nefreti yenip dostluğa ulaşalım 

içten, 
samimi, 

sıcak, 

dostça kucaklaşalım 
Dostluğun kardeşliğin dünyasını kuralım. 
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Sim v 

Büyük çınar bir kıyıdaydı küçük çınar öbür 
kıyıdaydı. Arasından bir ırmak akardı. Bir
birlerine bir ırmak kadar yakın, bir ırmak 
kadar da uzaktılar. Büyük çınar olgundu, 
ergindi, deneyimliydi, adı Zer idi. Küçük 
çınar ise tazeydi, canlıydı, adı Sim idi. İkis
ini ayıran ırmağın ismini Firak koymuşlardı. 

Çevrede başka ağaç yoktu sanki. Onlar 
sadece birbirlerini görür, sever, özler ve 
birbirlerini isterlerlerdi. Balıarda süslenir 
yazın da yapraklanırlardı. Güzün sararıp 

kışın soyunurlardı. Filizlenip yapraklanma
ları kavuşma arzusundaydı, sararıp solma
ları ayrılık acısından ve kar, fırtına ayaz 
oldu mu, Zer, Sim için üzülür, Sim de Zer 
için kaygılanırdı. Tek dilekleri vardı: ka
vuşmak! Ayakları yoktuki koşsunlar..., ka
natları yoktu ki uçsunlar ... 

Hiç olmasa biri ırmağı geçseydi. 
Hayır, imkansızdı bu. "Yan yana olsak" 

derdi Zer. "Can cana yaşasak" derdi Sim ... 
Güneş çevreyi aydınlatmaya başladı mı 

neşelenir, güneş battığında üzülürlerdi. 
Gerçi karanlık da onlara engel olmuyordu. 

Sabahlara kadar hayaller kuruyor, düş
ler görüyorlardı. Geceleri ikisi de mehtaba 
bakarlardı. Bu ortak görüntü, birbirlerine 
bakıyorlarmış gibi bir his verirdi. Gökyüzü
ne bakarken hayal kurmaları daha kolay 
oluyordu. "Parlayan ay" derdi Zer. "İkimiz 

de pay" mırıldanırdı. 
Zaman zaman fısıldaşırlardı. Rüzgar 

onların sırdaşıydı. Fısılıtılarını taşırdı; kıyı-

~arai~a !li4ııı:ıi!a: 

z r 
dan kıyıya şiirler, iç çekişler ve özlem 
çığlıkları akıp giderdı. "Yanında olsam" 
derdi Zer. "Yanımda olsam" derdi Sim bir 
yankı gibi. . . Bir de kuşlar vardı. Halden 
anlayan kuşlar; daUarına yuva kurar, kol
larında uyur, anne olur, baba olurlardı. 

Derinden derine ah eden ağaçların posta
cılarıydı bunlar. 

Mektuplaşırıardı bazen, birbirlerine 
yaprak gönderirlerdi. Rüzgar özel bir ulak 
gibi çalışırdı o zaman. 

Zer'in yaprakları Sim'e uçar, Zer'in 
yaprakları da Zer'e konardı. Sevgi, ayrılık 

ve özlem sözleriyle iç çekerlerdı. Bir sırları 
vardı; dillendiremiyor ama en yoğun biçi
miyle paylaşıyorlardı. "Sendeyim" derdi 
biri, "ben desin" derdi diğeri. . . söz ve an
lam gibiydiler. Görünürde ayrıydılar belki 
ama aslında birlikteydiler. 

"Sen büyüksün, ben yetersizim" derdi 
Sim incecik sesiyle. "Sen baharsın, ben 
yazım" derdi Zer. Sonra ikisi birden haykı
rırlardı: "Ben yok, sen yok, biz varız, bir
birimizi tamamlarız!" 

Sonbahar geldi mi ikisinin de yaprak
ları dökülürdü. Özlemle sararan yapraklar, 
esintiyle birlikte ınırıldanmaya başlar, oy
naşırlardı. 

ırmak vuslat yuvaları olurdu; suyun ay
nasında görününce sevinirlerdi; ama bu 
uzun sürmezdi. Ormana o oduncu geldi
ğinde, korkuyla titrediler. Eli baltah adam, 
hangisini kessem diye düşünmeye başladı. 
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Bir celladın gözleriydi gözleri! Hem Zer hem 

de Sim celladı çağırıyorlardı. "Bana gel, beni 

kes! Bak ben çok yaşadım!" diyordu Zer. 

Sim ise "Ben tazeyim, beni kes zorluk çıkar

ınam sana!" diye haykırıyordu. Oduncu, 

ince ve taze olana yöneldi. Henüz hayatının 

baharını yaşayan Sim'i kesti, ırınağa attı. 

Zer: "Beni, beni de kes" dediyse de duyura

madı sesini. Giden sevgilinin ardından 

acıyla inledi, rüzgara yalvardı. "Lütfen es!" 

dedi. "Hiç esmediğin bir güçle es! Fırtına 

ol". "Niçin?" diye sordu rüzgar. "Beni suya 

devir! Bak gidiyor" dedi Zer. Durumu kav

radı rüzgar, görülmedik bir hızla, şiddet ve 

tutkuyla esti. Fırtına oldu. Zer'in yıllanmış 

gövdesi dayanarnadı bu fırtınaya suya dev

rildi. Sim'in ardı sıra sürüklenmeye başladı, 

"elbet bir yerde buluşuruz, nasılsa aynı 

yöne gidiyoruz" diyordu. Öyle de oldu. Bir 

kereste fabrikasının önüne vardılar. İkisini 

de çıkardılar ırmaktan. Kestiler, biçtiler, tah

ta haline getirdiler, depoya götürdüler. De

pocu üst üste koydu parçalarını. Orada ay

larca kaldılar. 
Gece oldu mu fısıldışırlardı aralarında, 

bir tek istekleri vardı: asla ayrıimamakl ... 

Bir mobilyacı tahtalarını aldı, atölyesine gö

türdü. Bunlardan güzel bir çalışma masası 

yaptı, satmak için vitrine koydu. Masanın 

içinde fısıldaşıyıyorlardı şimdi. "Bir olduk 

artık" diyorlardı. Bu masaya bir isim gereki

yordu. Geceler boyu düşündüler. "Simuzer" 

olsun dedi Zer. "Olsun" dedi Sim. Vitrindey

diler, caddede bir adam ve bir kız gördüler. 
Hızlı yürüyorlardı, aceleleri vardı sanki. Bir

likteydiler ama ayrı gibiydiler. Onların da 

aralarında bir ırmak vardı. Gönül gönüleydi

ler ama el ele değillerdi. Bir sırlan mı vardı 

acaba? Söylenınemiş sözler gibiydi erkek, 

yazılmamış şiiriere benziyordu kız. "Bize 

benziyorlar" diye fısıldadı Sim. Aylar geçti... 

virindeydiler yine. Masanın üstünde bir göl

ge hisettiler. Bir erkek gölgesi. O adamdı. 

Yanında "yazılmamış şiir" yoktu şimdi. 

Nerelerdeydi şimdi acaba? Adamın gözlerin

de hüzün vardı. Yüzü gülerken eşlik etmi

yordu gözleri. Tebessümünü yitirmişti adam, 

onu arar gibi ısrarla bakıyordu masaya. 

iç~riye girdi pazarlı~_e_tti, ()dasına götü!_:: 
dü. Yazıyordu da ... Sim ve Zer bu durum

dan memnundular. 
Çoşkusuz bir yaşantılan vardı işte! Kup

kuru bir hayattı bu! Olsun. Şiir yazıyordu ya 

adam, az şey miydi! "ona yardım edelim" 

dediler. "Ne yapalım?" diye sordu Zer. "Ona 

sevgimizi anlatalım, işitsin de öğrensin ... " 

Belki bizim de destanımızı yazar. Gece 

konuşacaklardı... Geceyi beklerse işitebilir

di adam. Konuştular da, adam geceleri mah

rum kalmadı ilhamdan yana. Birlikteydiler, 

mutlu olmaları grekirdi, ama değillerdi işte! 

Bir sızı vardı günüllerinde, ince bir sızı... 

Yaşanmamış hayatlardan kalan bir boşluk 

gibiydi! Kötü evliliklere benzemişti bu ber

aberlik. Böyle olmamalıydı. . . Zer derin bir 

ah çekti, kendi kendine konuşur gibi 

"Nehrimizin kıyısında birlikte olsaydık" 

dedi. "Can cana yaşasaydık" diye iniedi Sim. 

Sustular... Dallarını, yapraklarını, Kuş cıvıltı

larını, yağmurun şırıltısını, ırmak mırıltısını, 

rüzgarın uğultusunu anımsadılar ... 
Artık ne baharlar vardı, ne de yazlar. 

Şimdi kupkuruydular ... 
Fısıldaşmaları dilekiere dönüştü. Her 

gece bıkmadan, usanmadan tekrar ediyor

lardı, geriye dönüş imkansızdı... "Cennette 

olsak" diyordu Sim. "Yan yana yaşasak" di

yordu Zer. Önümüzden bir ırmak aksa, 

dalianınıza kuşlar ko nsa ... 
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lslahiye'den, Kırşehir'e 

Mala Xall ş' in 
Uzanan öyküsü 

Aşağıdaki röportaj alışık olduğumuz türden röportajlara benzemeyebilir. Bu amaçlada yapılmadı 
zaten. Kayda alınmış bir sohbetin derlenip topadanarak yazılı hale getirilmesi olarak görülürse 
sevinirim. 

Aslında amacım, Malvatımız Mala Meçe nin bu topraklara nasıl ve ne zaman geldiğini, hangi 
ailelerden oluştuğunu belirleyerek yazılı hale getirmek ve bu anlamda seeeresini çıkarmaktı. 
Aynı zamanda akrabam olan Mümtaz Kara nın bu konuda ayaklı kütüphane misali değerli bilgi
leri muhafaza ettiğini, insanı şaşırtacak taze bir hafızaya sahip olduğunu öteden beri biliyordum. 
Kendisine konuşma isteğimi ilettiğimde sağ olsun düşünmeden kabul etti. 

Ne varki sıcak bir atmosfer içerisinde geçen sohbetimiz uzadı ve farklı alanlara sarktı. Gerek 
köyümüz Araplı hakkında gerekse Mifikan ve Şeyhbilan aşiretlerine bağlı diğer köyler hakkında 
değerli ve yadsınamayacak bilgiler band kayıtlarına geçti. Bunları yeniden dinledikten sonra, bu 
bilgileri Bimebı1n okuyucusu ile paylaşınarn gerektiğini düşündüm 

Genç kuşakların pek bilmediği, büyüklerimizin sözlü anlatımlarında kalmış, bu bilgilerin 
bende kalması pek doğru olmazdı. Her ne kadar söylenenler kuşaktan kuşağa devr alınan 
tartışma götürür sözlü bilgiler ise de yayınıanmasına karar verdim. Yanlış veya eksik olan bilgi
ler ancak farklı anlatımlar sonucu tespit edilebilirdi. Bu anlamda okuyuculardan isteğim röpor
tajda geçen bir çok olgunun teyid veya düzeltilmesi gereği ile okumalıdırlar. 

Görüldüğü gibi sohbetimiz Kürtçeyi yeterince bilmememden dolayı Türkçe geçti. Kendi ana
ctilirnde sohbet yapamamanın ezikliğini bir daha yaşadım ve kendime kızdım. Kendi kendime 
bir daha böylesi sohbetleri anadilimde yapmaya söz verdiğimi de belirteyim. 

İstersen sohbetimize hemen başlayalım. 
Kabilemiz "Mala Meçe"nin büyükleri 
nereden gelip buralara yerleşmiş ? 

Osmanlı döneminde Türkçe adıyla Kara
haliloğuları olarak bilinen kabileden olan, 
buradaki ilk dedemiz, Xali Reş, Islahi
ye'nin Üzümlü mıntıkasından gelip, Kırşe
hir'in Malya ovasında bulunan köyümüze 
yerleşmiş. Kardeşi İbişi Reş Islahiye'de 
kalmış. Xali Reş bir dönem Xaladino 
(Hatunoğlu) köyünde kaldıktan sonra Ara-

birnebu n 18. pay1z 2002 

Mila Kara 

plı köyünün ilk kurucu kabilesi olan 
"Mala Kose" lerden, Ümiş ile evlenerek 
Araplı'ya yani köyümüze yerleşmiş. 

Yani İslahiyeden ilk gelen dedemiz Xali 
Reş. Peki geldikten sonra oradaki 
akrabalarla ilişkiler devam etmiş mi ? 

Tabii. Sürekli gidip gelmeler, çocukları 
karşılıklı evlendirme, yakın zamana kadar 
devam etmiş. İbişi Reş'ın çocukları ile Xali 
Reş'ın çocukları- ki Pismam ve Dotmam 
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Mümtaz Kara ve Mila Kara röportaj esnasında. 

oluyorlar, görüşürlermiş. Karşılıklı daya
nışma içerisinde de olmuşlar. Mesela Xali 
Reş'ın tarunu benim de dedem olan Hopo 
Islahiye'deki akrabalada alış veriş (ticaret) 
ilişkilerinde bile bulunmuş. Sonra bizler
den annesi erken ölen, öksüz bir kıza 

görücü gelmişler. Bizimkilerde uzaklığı 

bahane ederek hayır cevabını vermişler. 

Bu olaydan sonra malesef karşılıklı olarak 
ilişkilerimiz soğumuş ve kopmuş. Yani iz
lerimizi kayıp etmişiz. 

Xali Reş, Mala Koselerin kızı Umiş ile 
evlenerek köye yerleşmiş dedin. Mala 
Koseler köyün ilk yerleşik kabilesi mi ? 

Koseler, köyü ilk kuran kabile olarak 
bilinir. Mala Abdili Eli Milke, Mala Memi 
Şare, Mala Heci Kine, Mala Batali Keleş, 
Kose kabilesindendirler. Tabii köyüroüzde 
başka kabilelerde var. İstersen bu fırsatta 
onlarıda ilk yerleşim sırasına göre saya
yım. Unutuklarım olmaz inşallah. Mala 
Koselerden sonra bizim kabile yani, Mala 
Meçeler gelir. Seeeresini bugün beraber 
çıkaracağız tek tek saymayayım. 

Mala Xoce kabilesi vardır. Bu kabilede: 
Mala Eli Molke, Mala Eli Osmen, Mala He
seni Aloske, Mala Eli Seyde ailelerinden 
oluşur. Yine Kirşuna kabilesi var. Bu kabi
le: Mala Memi Qedir, Mala Heci Şixe, Mala 
Üçler ailelerinden oluşur. Yine Mala Bite 
kabilesi bulunuyor. Şixi Mill İbiş, Çoleyi 
Bate aileleri de bu kabiledendir. Diğer 

yanda Mala Hawet kabilesi var. 
Yine Mala Koyünciler var ki bu kabile

nin Siro (Uzunpınar) köyünden gelip yer
leştikleri söylenir. Bir de Kedler kabilesine 
bağlı aileler bulunmaktadır. Bu kabile as
len Goli köyünden olmakla beraber Şefa
aılı ya (Yozgat) bağlı Saatli köyünden gel
dikleri bilinir. Aslında her ailenin kendi 
seeeresini tutması lazım. Bak bu işi Xala
dino'lular güzel bir şekilde yapmışlar. Kö
yün bütün kabilelerinin seeeresini ortaya 
koymuşlar. Senin bu konuşmaları kayıt et
men böylesi işlere vesile olur inşallah. 

İnşallah Benim temenimde bu. Bu ci
vardaki köyler Mifikan ve Şexbilan aşiret
lerine bağlı köyler olarak biliniyor. Kabile 
olarak biz de Mifki miyiz ? 
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Biz kabile olarak Celikan aşiretindeniz. 

Büyüklerimiz bunu özelllikle belirtirlerdi. 

Çevremizdeki köyler Mifki olduğu için za

manla bizde Mifkiyiz demişiz herhalde. 

Gerçi Mıfikanlarla Celikan'lar bir birlerine 

uzak aşiretler değiller. Yakın akrabalar, 

kardeş gibiler. Çöldeki köyler Şexbil, Mif

ki, Berketi, Oxçi, Molki, Mamali (?) aşireti

ne bağlı oldukları için zamanla katılan ka

bileler kendilerini bu isimlerle özdeşleştir

miş olabilirler. İstersen bir kaç örnek ve

reyim. Qişle (Terziyanlı) köyünün Diyar

bekır, Xaladino (Hatunoğlu) köyünün ise 

Kars tarafından geldiği bilinir, söylenir. Bu 

köylerden olanlarla konuştuğunda biz Mif

kiyiz derler. Öyle de kabul edilirler. 

Hangi tarihler arasında gelmişler, iskan 

nasıl olmuş bunu bilmek, çıkarmak müm

kün mü? 
Dediğim gibi, ilk gelen dedemiz Xali 

Reş. Ondan bu güne dokuz göbeğin oldu

ğunu biliyoruz. Gerçi ilk geldiğinde bu 

topraklarda yaşayanlar varmış. Aşiret ko

nar-göçer olduğundan sürekli bir yerdede 

bulunmazmış. Önlerinde develeri, camuz

ları, koyunları olduğu halde Antakya, Si

vas, Çukurova yaylalarına gidip gelirler

miş. Konarda (çadır) yaşarlar, koyun sürü

lerine geniş otlaklar ararlarmış. Xali Reş'ın 

oğlu benimse dedem Hopo'nun babası 

olan Silo'dan sonra konları kaldırıp ev 

yapmaya başlamışlar. Yani buraya gelişle 
iskan zamanı arasında bir süre olabilir. 

Dediğim gibi dokuz göbek sayabiliyorum 

dedemizden bugüne. Benim tahminimi ve 

fikrimi sorarsan bu topraklada tanış

mamızın süresi beş yüz seneye varıyor. 

İlk gelen kabile veya köy hangisidir 

acaba? Büyükler bundan bahseder miydi? 

Şimdi şu köydür bu köydür desem ya

lan olur. Bu konuda kesin bir bilgim yok. 

blrnebCm 18. paylz 2002 

Zaten hepsi birbirine akraba. Bir yıl önce 

bir yıl sonra. Yani aynı dönemde gelseler 

gerek. Çevirme'nin bu civarda ilk olduğu

nu duymuşluğum var. Fakat büyüklerimiz

den duyduğum kadarıyla rahmetli dedem 

anlatırdı, Antep ve Adıyaman dolayıarına 

gelmeden çok önceleri, Horasan tarafla

rında bulunuyormuşuz. 

Horasan! Şu Erzurum Horasan değil 

değil mi? 
Yok, yok, Erzurum Horasan değil. Son

raları ben biraz sordum soruşturdum, hari

taya filan baktım. Oranın kuzeyinde sanı

yorum, Hani Hazar Denizi'nin altındaki 

bölge varya oradaki Horasan. Bizimkilerin 

bir dönem orada bulunduğu, çok önceleri 

orada yaşadıkları anlatılırdı. 

Çok önceleri mesela ne zaman? 

Onu sorma, sadece oralarda yaşadıkları 

büyükten küçüğe anlatılırmış. Hangi böl

gede?, Hangi tarihlerde? O konuda bir şey 

diyemiyeceğim. 

İlginç! Peki Orta Anadolu da yaşayan diğer 

Kürt aşiretleri ile ilişkiler nasılmış, gidip 

gelmeler, akrabalıklar var mıymış? 

Olmaz olur mu tabiki varmış. Zaten 

onlarla aynı ailenin fertleri gibiyiz. İlişkiler 

eskiden daha canlıymış tabii. Malwat'ının 

bir kesimi orda olan, gidip gelenler çok

muş. Kıtlık, seferberlik dönemlerinde bu 

gidiş gelişler çoğalmış. Bir de, Konya'ya, 

Haymana'ya çalışmak için çobanlık yap

maya gidenlerin sayısı oldukça kabarık

mış. Bu ilişkilerinden dolayı evlenenler 

buraya veya oraya yerleşenler hep olmuş. 

Bu durum bizim kabile içinde geçerliymiş. 

Mesela dedelerimizden Hed Silo'nun ikin

ci hanımı Xane Kesikköprü'lüymüş (Bala). 

Demek ki birbirlerine kız verecek kadar 

yakınlar. Dalkıranlardan (Bala) gelinimiz 
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Arpalı köyünden bir görünüş. 

varmış. Yine Polatlı'ya bağlı İnler köyüne 
kız vermişiz. Şimdilik ilk aklıma gelenler 
bunlar. Dediğim gibi gençler pek bilmese 
de, eskiler çok sıcak ilişkilerini hep koru
muşlar. 

Biraz da inanç sistemi üzerine konuşalım. 
MesaJa annen meleleri ile ünlü bir 
evdenmiş. Terziyanlıydı değil mi annen? 

Evet. Rahmetli annem Terziyanlı Hod 
Mili Ibrem'ın torunudur. Dedem derin dini 
bilgilere sahipti. Köydeki evleri medrese 
görevi görürmüş. Bir çok kişi Kuranı, 

arapça okuyup yazmayı bu medresede öğ
renirmiş. Dedem Mili İbrem'in babası da 
yörenin ünlü hocalarındanmış. Dedem ba
basının dini eğitimini Kayseri'de bir med
resede aldığını bu vesileyle büyük bir din 
alimi olduğunu her fırsatta anlatırdı. 

Başka dini şahsiyetlerde varmıymış ? 
Varmış. Mesela bizim köylü Xod Male 

Hed Haske dini eğitimini Çevirme'deki 
medrese Xod Sor'un yanında almış. Çevir
me bu konuda ünlüymüş. Annemin baba 
tarafından bahs ettim. Bir de Kıllik kö
yünden olan ve Xod Kıllik olarak bilinen 

xoca var. Onun da ünü civar köylerde çok 
geçermiş. İhtiyaç olduğunda ona gidilirmiş. 

Bu günkü camiinin bina olarak yakın 
zamanda yapıldığını biliyoruz. Eskiden 
toplu ibadetleri nerede yaparlarmış? 

Yanılınıyorsam köyün camisi, 1951, 
1952 yılında inşaa edilse gerek. O zaman 
köyün muhtarı Abdili Eli Milke'imiş. Allah 
rahmet eylesin, o ön ayak olmuş. Yani ca
minin yapılmasında çok emeği geçmiş. 

Cami yapılmadan önce ? 
Köy odasında veya hali vakti yerinde 

olan bir ailenin misafir odasında kılarlar
mış toplu namazı. Bayram ve teravih na
mazlarınada bazen şimdiki ilçemiz olan 
Boztepe'ye giderlermiş. O zaman atlarla 
gittiklerini, caminin önünde dağıtılan bö
rek ve çörekleri heybelerine doldurup geri 
geldiklerini gülerek anlatırlardı. 

Şayıplı ve Xaladino köyleri hoca ve 
şixları ile ünlü köyler olarak bilinir ama. 

Bu köyler, yakın zamanda hacı, hoca
ları ile tanınır oldular. Şayıplı ile Xaladi
nonunkiler yakın zamana rastlar. Çorum 
tarafından Rufai şixları gelir bu köylerde 
tanıdıklarında kalırlarmış. Zikir, şiş çekme 
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gibi şeyler yaparlarmış. Demin dediğim 

gibi Eskiler arasında KCılik, Terziyanlı ve 

Çevirme'nin hocaları bilinir Zamanla Ço

rum' dan, Yozgat'tan gelen gezici hocalar 

belirli süreler için tutulmuş. Duruma göre, 

bazen bir yıllığına bazen de Ramazan ayı 

için tutarlarmış bu hocaları. Bu işe köyün 

ileri gelenleri veya muhtar ön ayak olur

muş. Hocanın hakkı, harman zamanı gel

diğinde buğdayla, arpayla ödenirmiş. Şim

diki hocaları biliyorsun kadrolu. Aylıkla

rını devlet ödüyor. 

Eskiden gelen hocaların çoğu Çorumlu 

veya Yozgatlıymış dedin. Yine böyle mi? 

Yine o taraflardan gelen var ama son 

zamanlarda Kırşehir'in ilçeleri olan Kaman 

ve Mucur'dan gelen hocalar da var. 

Çiçekdağlı yok mu içlerinde? 

Valaha ben bizim köylerden veya Çi

çekdağ ilçesinden olan hacayla pek karşı

laşmadım desem yalan olmaz. Ne bileyim, 

bizimkiler bu işe pek heves etmiyorlar. 

Bu işlerde biraz gevşeğiz galiba? 

Yok. Aslında gevşek falanda değiliz. 

Mesela Hazreti İbrahim nerelidir? Urfalı. 

Yani Kürt. Yerini yatağını mağarasını ya

kacaklardı, Cenabı Allah buna mani oldu. 

O göl varya balıklı göl? Allah tarafından 

bu ateşin söndürülmesi için indirilmiştir. 

Göldeki balıklar da yanan odunlardır as

lında. Dediğim gibi bir çok din alimi biz 

Kürtlerden çıkmıştır. Ben bizim köylerden 

hoca çıkmamasını tarla tapanla, davarla, 

Malla uğraşmamıza bağlıyorum. Şimdi di

yelim adamın dört oğlu var; birileri sapta, 

samanda, dümende çalışacak, birileri koy

unları güdecek bilmem birileri de evin şu 

işine bu işine koşacak Gitse Hoca falan 

olsa bu işleri kim yapacak? Sonra hoca

lıktan elde edilecek kazanç neye yetecek? 

birnebu n 18 pay1z 2002 

Allah korusun aç kalır, rezil rüsvah olur 

bütün aile. Şimdi bizimkilerin hocalığa 

niye heves etmediklerini aniadın mı ? 

Anladım. Aslında bu soruyu biraz son

ra soracaktım ama şimdi aklıma takıldı. Bi

zim köy çoğunlukla Malya üretme çiftliği 

ile beraber anılır. Üstelik sende buradan 

emekli oldun. Nasıl kurulmuş, ilk başlarda 

neler olmuş, bizim köyden ilk çalılşmaya 

başlayanlar kimlerdi ? 

Sen de bilirsin çiftlikle köy neredeyse 

iç içe. 1942 yılında kuruldu. İlk yıllarda bi

zim köyden çalışanlar oldu. Mesela senin 

deden Zeto yani Zedki Şekiri Zange de 

çalıştı. Kuruluş aşamasında çalışanlardan 

hatırladıklarımı sayayım istersen. 

İyi olur bu sayede onları rahmetle anmış 

oluruz. 
Mesela, Bekiri Ise, Caferi ÇCıçe, Ape 

Şekir, Hed Veli, Milki Bekteş, Hemkl Hed 

Kelo, Arncam Hopo, bunlar bizim köyden 

çalışanlar. Çevirme'den, Çamalak'tan, Xala

dino'dan, Terziyan'dan çalılşanlar da olmuş. 

İsmet İnönü'nün çiftliği ziyaret ettiği ve 

"bu köyü buradan kaldırın" dediği söyle

niyor. 
Doğru. O zaman köyün muhtarı ba

bam. Haber göndermişler İsmet İnönü ge

liyor diye. Kırk elli adıyla Boztepe yoluna 

karşılamaya gitmişler. Mübarek gelir gel

mez hemen "Çiftliğin dibinde köy olmaz, 

bu köyü kaldırın buradan" diye emir ver

miş. Biraz kalıp etrafı kolaçan ettikten 

sonra "Çişim geldi" demiş. Biraz açılıp, 

kıbleye doğru çişini yapmış. Sonraları 

araya adam filan koymuşlar karar değişsin 

köy yerinde kalsın diye. Rahmetli babam 

köyün yerinden kaldırılmaması için çok 

uğraşı verdiğini hatta rüşvet vererek kararı 

değiştirebildiklerini her fırsatta söylerdi. 
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Arpalı köyünden bir çoban 
koyunlarını odatıyor. 

Şimdi nasıl oluyor, İsmet İnönü kö
yümüzde kıbleye doğru mu işemiş yani? 

Ne bileyim. Öyle anlatırlardı. Adam hiç 
bir şey sormadan kıbleye doğru dönerek 
işemiş. Demokrat Partililer bunu yıllarca 
Halk Partisinin aleyhinde kullandılar. Ger
çi "Halk Partisi" ne karşı bir tepki hep var
mış. Vergi memurları aniden çıkıp gelip 
buğday yığınına mühür vururlarmış. Mü
hürü bozarsan vay haline! Gelsin falaka, 
gitsin falaka. Yüz koyunun varsa bilmem 
kaçını öşür vergisi diye alıp götürürlermiş. 
Yani cebren vergi alırlarmış. Sonra Çift
liğin ilk müdürü olan Cemil Bey Halk 
partisinin has adamıymış. Bizim köy ve ci
var köylerle çok çatışması olmuş. Zorla 
topraklarımızı çiftliğin topraklarına kattığı 
durumlar olmuş. Çiftlğin tarlaları sulana
cak diye kuyular, kanallar açtırmış. Su 
gürül gürül o tarafa akarken bizim tarlalar 
da kurumaya başlamış. Anlayacağın Halk 
Partisi'nin zulmünü aniatmayan yoktu ... 

İlk okul ne zaman kurulmuş? 
Okul ilk Çevirme köyünde açılmış. Bi

zim çocuklarda oraya giderlermiş. Bu gün 
yaşı yetmişi bulanların çoğu ilk okulu 
Çevirme'de okumuşlardır. Çok eskiden 
Çevirme de eski yazı okutulan bir medre
senin olduğunu da biraz önce söylemiş
tim. Diğer yanda çiftlik kurulduktan sonra 
bir dairesini de okul yapmışlar. Borlanın 
çocuklar da buraya gelirmiş. Hafta sonu 
evlerine gider gelirlermiş. Karda kışda yol-

lar kapanınca babamın misafir odasında 
kalır, ekmek tahtası üzerinde ve lamba ışı
ğında derslerini çalışırlarmış. 

Hangi köydensin diye sorduklarında 
Araplı cevabını veriyoruz. Anladığım ka
darı ile bu sonradan konulan ve Türkçe 
bir isim. Köyün Kürtçe adı yok mu? 

Şimdi, bizim köyün ismi bir kaç defa 
değişmiş. Benim nüfus kağıdımda Araplı Ce
dit yazar. Şimdiki ismi Yeni Doğanlı. Tabi 
bu isimler devletin yakın zamanda koyduğu 
isimler. Bizim köyün esas yani Kürtçe ismi 
Otko dur. Büyüklerimiz böyle bilirlermiş. 

Bunu ilk defa duyuyorum. Çoğumuz 

bu ismi bilmeyiz. Köy Otko olarak mı bili
nirmiş? Anlamı neymiş acaba? 

Anlamını ben de bilmiyorum ama ilk 
zamanlar köy Otko veya Otık olarak bili
nirmiş. Aslında bu sadece bizim köy için 
geçerli bir durum değil. Mesela şimdiki 
ismi Eski Doğanlı olan Borla'nın Kürtçe 
ismi Solax'dır. Yine Harmanaltı olarak 
kayda geçen Şayıplı'nın Kürtçe ismi Pizbe
nika'dır. Xaladinoya, Hatunoğlu veya Ök
süzkale derler, Sira'ya Uzun pınar. .. 

Horla 'nın Kürtçe ismi Solax mı? Ben bu 
köyün Şexbil, Mlfik kavgasından sonra 
Sira'dan ayrıldığını, Küskünler köyü ola
rak bilindiğini duymuştum. 

Doğru, öyle olmuş. Mifik, Şexbil 
kavgasından sonra, Horlayı kuran kabile-

birnebu n 18 payiz 2002 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lerin Sira'dan "Bizi kavgada yalnız bırak

tınız" diyerek bu günkü yerlerine yerleş

tiklerini ben de duydum. Öylede anla

tırlardı. 

Bu vesile ı1e Çölde çokca anlatılan 

bazılarınca "Eşkoçek" olayı olarak tanım

lanan Şexbil, Mifik kavgasına gelelim. Bu 

kavscı_~tkisi ya_~~!l- zama!l~ ](_adar sün:g_ bir 
gerginliğe de sebeb olmuş. Bu kavganın 

sebebi neydi? Nasıl olmuş? 

Paşe wi keçika xernadi ra gotin Eşko

çek. Şexsi ez ji wi nawi hez nakim. Rast ji 
nawinim. Keçike tu suçi xwe tunewü ye. 

Xorte ki Mifko -hane tewen ji Siro ye 

(Uzunpınar)- ketiye pe keçike. Nawe 

keçike ji Eş biye. Ma deraw nawe-ji uçqi 

ye (Üçkuyu) u ji Gedere (Pöhreng) nizani

me-. Ez bem dile lewik ketiye keçike. 

Keçike tu ru nedaye lewik. Wl zemani pir 

xorte we heşin u cahilin. Wl xorti benda 

keçike bemade ye. Roke keçike hele çe

meki kince dişiştune. Te hele nişkava bi

ske keçike je dike u tariwe. Wl zemani va 

kara hekareteki mezine. Ji we bi şunda, 

xorte Şixbil u Mifik tikewine hewüdu. 

Xinge kimezin derdixin. Va hinga li yayle 

hela Sevase ji berdavamdike. Mezine me 

digotin, ji Mifka Seddehe, ji Şixbila ji Nod 

meriye miriye. Paşe bukeke desmala xwe 

awiti ye nawbare. Ji we şunda hingi biri

na. Hesawi min va hinga neske Sedpence 

sali ber ve buye. 

Bu kavganın Sivas, taraflarında, 

çıktığını söyleyen var ... 

Burada başlayıp, orada kavgaya devam 

etmişler. Ölenlerin bir kesiminin mezarları 

orada kalmış zaten. 

Sivas büyük bir bölge. Yalnızca Uzuny

ayla taraflarınaını gitmişler? 
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Tabü bir oraya gitmemişler. Mesela kıtlık 

olduğunda Çukurova'ya, Ceyhan taraflarına 

gitmişler. Tokat'a gidenler de varmış. 

Kıtlık dedin. 1874'de Kırşehir ve çev

resinde sekiz yıl süren büyük bir kıtlığın 

yaşandığı biliniyor. Bu konuda bir bilgin 

var mı? 

Şimdi, bi~_sok kere kı~ık olmuş. Dede:: 

min zamanında annemin zamanında. Kıt

lık zamanı çektikleri sefaleti çok anlatır

lardı. Bilmem kaç yıl yağmur yağmamış. 

Yiyecek bir şey bulamamışlar. O zaman 

bizimkiler Çukurova taraflarına gitseler ge

rek. Bir de gittikleri yerde kalan geri dön

meyen aiteleler olmuş tabi. 

Bu bilgileri verdiğin için teşekkür ede

rim. Sohbetimizi Mifikan ve Şexbilan aşi

retlerine bağlı köyleri Kürtçe adları ile 

sayarak bitirelim. 
İstersen ilk önce Mifiklerden başla

yalım: Kaniktirik (Körpınar), Kişle (Terzi

yanlı, Büyükkışla), Çimeli (Çimeli- karışık, 

Bulgar göçmeni, Terziyanlıdan bazı aile

ler, Sivastan Begili kabilesi), Kulik (Kül

hüyük), Pizbenika (Şuayıplı, Harmanaltı), 

Mala Bene (Tosunbumu), Üsinli (Hüseyin

li), Gurio (Yeşiloba), Goli C Göllü), Serek 

(Seyrekköy-kanlşık), Tawira (Taburoğlu

Şix ağa çiftliği), Sira (Uzunpınar), Xaladino 

(Hatunoğlu, Öksüzkale), Otko (Araplı Cedit, 

Yenidoğanlı), Solax (Horla, Eskidoganli) 

Şexbillarda şunlar: 

Üçki (Üçkuyu), Gedere (Pöhrenk), Kişle 
(Mahmutlu), Çevirme, Çamalakxan (Çama

lak) Çıxdeli (Çiğdeli), Zekere 

(Yalnızağaç), Oçko (Çanakpınar), Ramko 

(Doğankaş), Tarina (Bahçepınar) 
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Diller, akrabalık ilişkileri ve kökenierine göre 5 guruba veya dil ailesine ayrılırlar. 

1. Hint-Avrupa (İngilizce, Almanca, Kürtçe, Farsça ... ) 
2. Hami-Sami (Arapça,İbranice, Akatça .... ) 
3. Ural-Altay ( Moğolca, Macarca, Fince, Türkçe ... ) 
4. Çin-Tibet (Çin, Tibet dilleri) 
5. Bantu (Orta ve Güney Afrika dilleri) 

Dilbilimcilerin hemen hepsi tarafından paylaşılan görüşe göre 5 dil gurubu arasında 
köken birliği veya bir akrabalık yoktur. 

"Üçleme ve R Dil teorisine göre ise aralarında akrabalık yoktur denen Hint-Avrupa, 
Ural-Altay, ve Hami-Sami dil gurupları arasında bir akrabalık-köken birliği vardır. Bu üç 
dil gurubuna kaynaklık eden (protoproto) dilde kelimeler rast gele değil, üçleme 
dediğim sessel ve anlamsal kurallara göre-kurallı olarak-türetiliyordu. 

Kendisinden üç dil gurubunun türediği Ana anadil diyebileceğimiz dilde, aynı anlama 
gelen -Anlamdaş üç-bazen de dört-kelime vardır. Üçleme dediğim sessel kurallara göre 
türetilmiş kelimelerin birinci, ikinci ve üçüncü seslerinin hangileri olabileceği bellidir. Keli
menin ilk sesi -R-veya -K -veya -Ş -gurubu seslerden biri, ikinci sesi "a, e, o, ş" gibi sesli
lerden (vokal ünlü) biri, üçüncü sesi ise-R-gurubu ses dediğim seslilerden biridir cıı 

İlk dilde "Taş, Güneş, Mavi, Kol, ınsan, Siyah, ... " anlamlarında bir değil üçer kelime 
vardı. 

Kürtçe'de yukarı anlamında üç kelime -]or, Bala, Haf 
Aşağı anlamında üç kelime -Jer, Doy, Xar, 
Çok anlamında yine üç kelime Zor, Pir, Her, 
Az anlamında üç kelime -Senik, Bari, Hinik vardır. 
Her üç kelimenin seslerinin kelimelerdeki dizilişleri de bellidir: Birinci kelimenin ilk 

sessizi (vokali) -R -gurubu bir ses, üçüncü sesi -R -gurubu bir sestir. ıkinci kelimenin 

*Bu yazımı, okuma yazma bilmediği halde aklına gelen atasözleri başkasına yazdırarak benim için derleyip 
toplayan Nüre Teyzeye ithaf ediyorum. 
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ilk vokali -K -gurubu bir ses, üçüncü sesi -R -gurubu bir sestir. Üçüncü kelimenin ilk 

vokali -Ş -gurubu bir ses, üçüncü sesi -R -gurubu seslerden biridir. 

Kelimeler ilk türetildikleri şekilde durmaz, sessel ve anlamsal değişimler geçirirler 

veya geçirebilirler. Örneğin: Xatun ( Kürtçe) ve Hatun (Türkçe: Kadın, Hanım) kelimele

ri, Türkçe deki kadın kelimesinin sessel değişimi sonucu ortaya çıkmışlardır: Kadın 

Xatun (Kü) Kadın Hatun = k h ( k sesi h sesine dönüşmüştür . 

Kelimelerin geçirebilecekleri sessel değişime en iyi örneklerden biri Kürtçe deki Pir 

(çok) kelimesidir. Pir (çok) kelimesinin diğer dillerdeki anlamdaşları olan Poli (Latince), 

Bol (Türkçe), Very ( İngilizce ), Viel ( Almanca okunuşu fil), Tir (ar.) kelimeleri arasında 

sessel bir ilişki vardır. Tüm bu kelimeler bir tek kelimenin sessel değişim geçirmiş çeşit

lemeleridir. Tüm kelimelerin ilk sesleri olan p, b, v, f, t sesleri birbirlerine dönüşebilen 

seslerdir. 
Teorime göre çok eski Kürtçe de kelimeler üçleme dediğim kurallara göre türetiliyor

du. Kürtçe ile akraba olmadığı söylenen dillerde üçlemeye göre türetilmiş kelimelerin 

tesadüfle açıklanamayacak kadar çok olması Kürtçe ile bir zamanlar akraba olduklarını 

gösteriyor. 
Örneğin Kürtçe de var (mevcut) anlamında heye kelimesi kullanılmaktadır. iddia 

ettiğim gibi anlamdaş üç kelimenin Kürtçe de olması gerekiyorsa, var anlamındada üç 

kelime olmalıdır. İki kelime şu an Kürtçe de kullanılmıyor. Artık kullanılmayan iki keli

meden biri Türkçe de bulunuyor: Var. Eskiden Bar şeklinde söylenen var kelimesinin 

bir zamanlar Kürtçe de kullanıldığının ispatı mümkündür. 

Bu yazımda teorimi ispatlarken bir kaygıya düşmeden teorimi tanıtıp, teorimin verile

ri varsayımları ışığında Rişvan kelimesi ile kimi Rişvan aşiret ve kabile (soy, sülale) 

adlarının tahlilini yapmaya çalışacağım. Zamanı gelince tüm varsayımlarımı (iddialarımı) 

ortaya koyarım. Bu işin uzmanları'da teorimin yanlış veya doğrutunu ispat ederler. 

Teorime göre, çok eskiden konuşulan ve kendisinden üç dil gurubunun belki de her 

beş dil gurubunun türediği ana anadilin konuşulduğu bölge dillerin ve bu dilleri 

konuşan halkların (öm. Almanların, İngilizlerin, Kürtlerin, Türklerin, Arap ve Yahudile

rin) anavatanları bilinebilir. 

Eğer ilk dilde kelimeler kurallı türetilmişse, Ağaç, Meyve, Ot ve Çiçek adları da kur

allı türetilmiş olmalıdır. Üçleme dediğim sessel kurallara göre türetilmiş Ağaç, meyve vs. 

adlarından hareketle söz konusu bitkilerin doğal olarak yetiştiği, bulunduğu bölge bili

nirse ilk dilin konuşulduğu bölgede bilinebilir(2). 

Ansiklopedilere dayanan yüzeysel araştırmalar bu bölgenin Önasya özelliklede Ön

asyanın Mezepotamya bölümü olduğunu gösteriyor. 

Rişvan Aşiretleri: 

Kimi kaynaklar, Rişvanlar için tek bir aşiretten bahseder gibi Rişvan aşireti veya Rişvan 

Kürdü demekte, bazen de çok aşiretten oluştuğu kastedilmek üzere Rişvan Aşiretler 

Birliği, Rişvan Aşiretler Federasyonu, veya Rişvan Aşiretler Konfederasyonu demektedirler. 
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Rişwan, Reşwan, Raşi, Raşiyo, ve Rüşvan gibi değişik söylenişleri bulunan Rişvan 

(aşiretlerinin) nin kaç aşiretten oluştuğu belli değildir. Bu konuda farklı görüş ve bilgile

re rastlamak mümkündür. 

Araştırmacı Haci Deniz'e göre Reşwanlar yirmidört boydan oluşmaktadır <3ı İngiliz 

araştırmacı M.E.M. Noel, Malatyadaki yirmibir aşiretin adlarını şöyle veriyor: 

Karchur (Karçur), Kota, Alikan, Bincha (Birinça), Gella, Yirraukan, Kawi, Dosthilt 

(Kawi Doşilt), Yarlikh, Khdr Sor (Yarli=Yerli Xidr Sor), Kochar Khidr Sor ( Koçar = 

göçebe Xidr Sor ), Jelikan (Çelikan Y.K), Bulam, Alguran, Mulkan, Mamurek, Gulluman, 

Mamesor, Tashikan (Taşikan), Dan Yussif, Kosan Chakalan (Çaqalan, Çakalan) <4l 

Rişvan kökenli bir Kürt olmasına rağmen Kürtlerin Türk olduğunu ispat etmeye 

çalışan Dr. Mahmut Rişvanoğlu, Saklanan Gerçek (Kurmanc ve Zazaların kimliği!) isimli 

kitabında Rişvan topluluğuna giren aşiretleri Atmalı, Sinemilli, Mikailli (Mikailoğlu), 

Şıhpojın, Togallı ve Herkatlı olarak belirtir. 

Devamla Rişvan topluluğuna bağlı diğer aşiret, oymak ve cemaatleri şöyle aktarıyor. 

Rişvan, Rişvan ağaları, Rışvan sokollu, Rişvan Kürdü, Rışvanlı azizler, (Azizli) Bereketli, 

Birsanlı, Biziki (Baziki), Cudikanlı, Dımışklı Rışvanı, Hacılar, Hacı Ömer, Hıdıranlı, Had

dere, Hamidli, Halikanlı, Hıdır (Hıdıryanlı, Hızıryanlı), Hosnişin, Keler, Köseyan, Man

dallı, Mikail (Mikailoğlu), Mülükanlı (Mürükanlı), Hacı Bekir Omahyanlı, Rumuyanlı, 

Seyirli, Hacı Hüseyin, Sınik (Sinkanlı), Terziyanlı, Umran,( Omeranlı), Zerikanlı (Zoriki) 

Yazar Necdet Sakaoğlu ise Rişvanları oluşturan boy ve oymakları şöyle aktarıyor: 

Reyhanlı, Baraklı, Karaşeyhlü, Kuzugüdenli, İlbeğli, Mili, Umranlu, Kangunlu, Şefaatli, 

Cihanbeğli, Namulu, Avşarlı, Keleçorlu, Kurmaçlar, Atmalılar, Kılıçlılar <sı 

Seyyah Kandemir Haymanadaki Rışvan (Rışvanlı) aşiretine bağlı boyları Mısırlı, Kar

anlı, Çelikanlı ve Halikanlı olarak sıralıyor. 

Bildiğimiz kadarı ile ne Türkiye'de nede Haymana'da Mısırlı ve Çelikanlı aşiretleri 

vardır. Nasirli ve Çeliki (Çelikan) aşiretleri bulunmaktadır. Rişvanlara bağlı bu iki aşireti 

Türk aşiretleri olarak gösterme gayretinden olsa gerek böylesi bir zorlamaya gidildiğini 

düşünüyoruz. Mısır(lı) ve Çelik(anlı) kelimelerini Türkçe anlamları (Mısır ve Çelik) ile 

açıklalamak mümkündür. Fakat kelimelerin orjinali olan Nasıra (Nasırlı), Celi (ki) yi 

Türkçe ile açıklamak zor hatta mümkün değildir. Diğer yanda Kürtler üzerine araştırma 

yapan Türk araştırmacılarının çoğunda görülen 1 görülebilen çelişkilerden bir tanesidir 

bu sadece. 
Benzeri bir durum (Rişvan) Berketi aşiretinin adı belirtilirken Bereketli olarak göste

rilmesidir. Tabi burada da bir çarpıtmaya rastlamaktayız. 

Kimi Türk araştırmacılarının Kürt aşiretlerini Türk olarak gösterme konusundaki 

gayretlerini bilen Prf. Dr. Bilge Umar, Elazığ'daki İzoli aşiret adının iddia edildiği gibi 

İzoğlu adında bir Türk aşiret adından geldiğine inanınayıp şöyle söylüyor. (Elazığ 1967 

İl Yıllığı s.44) " ..... yörede öteden beri İzoğlu aşireti yaşadığı için, demek ki İzoğlu 

adından bozma olarak kasabaya İzolu dendiğini söylüyorsa da, il yıllıklarının 

Türkiye'deki tüm adları ve tüm insanları Türk kökenine bağlantılı gösterınekteki aşırı 

hata, zaman zaman gülünç gayretleri dolayısı ile bu açıklamaya güvenemiyorum" 

Konya'daki Rişvan aşiretlerindeki kimi yaşlılar Rişvan aşiretleri aynı babadan olma on 

iki erkek kardeşten ortaya çıkmıştır demektedirler. Adlarını saydıkları aşiretler şunlardır. 
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Sefki (Sefkan),Omari (Omeran), Nasirli, Biliki (Bilikan), Celiki, Xaliki, Berkati, Swedi, 
(Sevidi, Sevirli), Şexbilan, Mifikan, Moliki, (Molikan), Cudıki, (Cudikan), Oxçi (Oxçiyan, 
Okçuyanlı) 

Orta Anadolu'daki Rişvan aşiretleri ile ilgili bilgiler bölge ile sınırlıdır. Kürdistan'daki 
Rişvan aşiretleri üzerine ise pek bir şey bilmezler. Oradaki Rişvan aşiret sayısı bilinen
den daha çoktur. 

Rişvan Aşiretler Birliği, Kürtçenin Kurmanci lehçesininin konuşulduğu çok sayıda 
aşiretin oluşturduğu bir birliktir. Birlik, federasyon veya konfederasyon şeklinde ifade 
edilen Rişvan aşiretler topluluğu, bu tanımların siyasi anlamları olması dolayısı ile siya
si, ekonomik veya askeri amaçlarla kurulduğu fikrini verebilir. Bu amaçlarla kurulmak
tan çok aynı kökene (soya, geçmişe) dayanan veya dayandığını düşünen aşiretlerin 
oluşturduğu bir birlik olduğu daha mantıklı gelmektedir. 

Rişvan aşiretleri arasında -Konya ve Kırşehir'dekiler için söylüyorum- dil, kültür, gele
nek, görenek arsında büyük bir yakınlığın ve benzerliğin olduğunu ise biliyoruz. 

Rişvanın anlamı nedir? 
Rişvanın ne anlama geldiği pek bilinmiyor. Adını şimdi hatırlamadığım ve Rişvanların 
Türk asıllı olduğunu iddia eden bir kitapta Rişvanın Arapça tanımıyla atlı (binici) anla
mında olduğu iddia ediliyordu. 

Kerküklü bir tanıdığım Rişvanın, sorani lehçesinde göçebe anlamına geldiğini söyle
di. Fakat Irak'ın diğer bölgelerinden olan ve Soranice konuşanlara sarınama karşın bu 
içerikte bir yanıt vermediler. Tanıdığım kişinin Rişvan için bizde göçebe anlamındadır 
demesinin sebebi, Kürtçe de göçebe anlamına gelen Rewend ile Rişvanı birbirine 
karıştınyar olmasından olabilir. 

Rişvan adı, Raşi, Raşiyo, Reşoyi, Reşi gibi değişik biçimlerde de söylenir. Kürtçe de 
asil anlamında Resen kelimesi vardır. Bu Arpçadada kullanılır. Resen'in asil anlamında 
olmasını, res (asil) +an (ler)=asiller, asil olanlar şeklindede açıklamak mümkündür. 
(Reş)= (Res), ş=s değişmeleri mümkündür. Bu benzetme Arapçanın incelenmesini ge
rektiriyorki -şu an bu imkana sahip değilim-. Bu anlamda yukarıdaki ilişkinin kesin 
olduğunu söylemek zordur. 

Kürtler üzerine araştırmaları ile tanınan P. Randot aşireti şöyle tanımlıyor, içe dö
nük, küçük bir dünya, bir savunma örgütü, geleneksel ve tutucu bir kurum, aynı özel
likleri taşımayan guruplardan oluşmuş, üstünlük duygusuna sahib bir topluluk yı 

Kendini üstün, değerli asil vbg. görme düşüncesi sadece aşiretlerde değil kimi halk
larda da görülebilen bir durumdur. Türkler kendilerinden olmayan halklara Fat, eski 
Yunanlılar Barbar, eski Ariler Dasyu, Araplar Acem, Yahudiler Goi, Çingeneler Gaco, 
adını vermişlerdir. Bu sıfatıarın hemen hepsi küçümseme ve horlama anlamı taşırlar. 

Araplar kendilerinden olmayan halklara özelliklede Farslara Acem diyerek kendileri
nin üstün, kusursuz olduğunu belirtmeye çalışmışlardır. Bu sebebten olsa gerek kendi
lerine asil, üstün, mükemmel ve kusursuz anlamına gelen Arap 1 Arab adını uygun gör
müşlerdir. Arab'ül Arba (arapça) Asil Arap, Arb (arapça) kusursuz, mükemmel. (Bl 
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Eski Ariler kendilerinden olmayanlara özellikle Hindistandaki kara derili yerli halka 

Dasyu diyorlardı. Dasyu sankritçede Ari olmayan, barbar, düşman, dernon (dev, cin, ib

lis), hırsız, eşkiya, haydut anlamlarındadır. Ari 1 Arya ise asil (soylu) anlamındadır. C9l 

Bir halkın dili incelenerek, o halkın sosyo ekonomik yapısı, örgütlenmesi, gelenek 

ve görenekleri, yaşam biçimi, maddi ve manevi değerleri, ürünleri kısacası kültürü 

konusunda fikir sahibi olunabilir. Bu görüş, "dil, kültürün aynasıdır yada dil, milletin 

aynasıdır" şeklinde ifade edilir çokça. 
(Eski) Arapların yaşamında deve önemli bir yer tuttuğundan olsa gerek, Arapçada 

deve ili ilgili kelime sayısı S 000 civarındadır. 
Günümüzde zayıflamakta da olsa, eski ve yakın dönem Kürtlerin sosyal yaşam

larında akrabalık ilişkileri çok önemli idi. Akrabalıkla ilgili kelime sayısı o kadar çoktur 

ki, belki de Kürtçe akrabalık üzerine en zengin dillerden birisisidir. 

Araştırmacı P. Randot'un aşiret için söylediği: "Üstünlük duygusuna sahip bir toplu

luk" biçimindeki tanımlaması, Rişvanlar için de geçerlidir. Güçlü ve köklü bir geçmişe, 

geleneğe, göreneğe, kültüre, sahip olan yada sahip olduğunu düşünen pek çok aşiret 

gibi Rişvanlar da kendini beğenmekte, soy ve akrabalık ilişkilerine anlam vermekte ve 

de asalet gibi olgulara önem vermeketedir. 
Rişvan aşiretlerinden birisi olan Şexbilan aşireti mensubu Kırşehirli bir gence "Sizde 

asaJet önemli midir?" diye sorduğumda: "Önemlidir, her köye kız vermez, her köyden 

de kız almayız" demişti. 
Eğer bu konuya önem veriliyorsa bunun dile yansıyor olması gerekir. Bu önemveriş 

Rişvanlar için geçerlidir ve bu Rişvan kelimesinde ve kimi aşiretlerin isminde belirgin bir 

biçimde bulunmaktadır. Rişvanın kelime anlamı saygın, seçkin, üstün, buradan da asil 

olsa gerektir. 
Üçleme ve R. Dil teorisinin en önemli iddialarından ya da varsayımlarından biri Zıt 

anlamlı kelimeler arasında sessel bir ilişki ve benzerlik olduğudur. 

Aralarında sessel bir benzerlik olan zıt anlamlı kelimelere Kürtçe den örnekler verelim. 

ı. Peş-Paş (ön-arka) 
2. Şoret-Şurat (çirkin-güzel) 
3. ]er-Jor (aşağı-yukarı) 
4. Tirin-Werin (korkmak-Korkmamak, cesaret etmek) 
S. Wastin-Wesin (yorulmak-dinlenmek) 
6. Hı1r-Gir (küçük-büyük) 
7. Pir-Bari (çok-az) 

Benzeri bir durum Türkçe de de vardır. 
1. Getirmek-Götürmek 
2. Kocaman-Küçümen 
3. Şişko-Sıska 
4. Olmak-Ölmek (olmak ortaya çıkmak, belirmek, zuhur etmek. RK), Ölmek (orta

dan kalkmak, yok olmak, yok olmak R, olmak ve ölmek kelimelerinin temel temel, orji-
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nal anlamları düşünüldüğünde ilk ortaya çıktıklarında zıt anlamlı oldukları, sonradan 

anlam değişiminer uğradıkları görülüyor. 

Bence Rişvan sözcüğü Risva/Rüsva'nın zıt anlamlısıdır. Rısvadaki n sesi düşmüştür. 

Risvan (kü): Rüsva, rezil, kepaze anlamında Rişvan ile bariz bir sessel benzerliği oldu

ğuna göre, Rezil, kepazenin zıttı saygıdeğer, saygın, önemli kişi, seçkin, asil anlamlarına 

gelen Rişvan olsa gerek. 
Rişvan daki van ile Risva daki va Kürtçe deki van/ban eklerinin ta kendisidir. Yada -n

sesi düşmüştür. C van-va ) 
ilişvan'daki van eki atılırsa geriye kelimenin kökü olan veya olması gereken Riş kalır. 

Riş, ise Sankritçedeki ArV Arya (asil) eski Yunancadaki Aristos (en iyi, en asil, en cesur) ve 

eros (kahraman) ile eskiden habeş asillerini ifade eden Ras ile ilişkili olsa gerek. 

Bir Rişvan aşireti olan Berketi'nin muhtemelen anlamı önemli, saygıdeğer, değerli 

Sefki (Sefkan), yiğit olsa gerek. Kimi Rişvan aşiretlerinde örneğin Xalikan, Omari, 

Sinemilli'lerde bulunan bir kabile olan Torin'nin Kürtçe deki anlamı; asildir. Torin adını 

taşıyan bir aşiret de bulunmaktadır. Kaynaklarda zaman zaman Mala Kosan (Köseler 

konağı) olarak geçmektedir. cıoı 

Mala Kosan daki an çoğul eki (ler, lar) dır. Kos ise Xweşmer (Kürtçe de kibar, cen

tilmen, cesur), Merxas (Kürtçe de cesur yiğit) kelimelerindeki xweş (xoş, hoş) ve xas 

(has) kelimeleri ile ilişkilidir. Xas Kürtçde has, iyi cins, yüksek kalite, saf, ileri gelen, 

seçkin ile eski Arilerde savaşçı ve asillerden oluşan bir sosyal gurup olan Kşatriya daki 

Kşa lie ilişkilidir. 
Kosan, Malatya'da bulunan bir Rişvan aşiretinin adıdır. Bence Mala Kosan'daki Ko

san'la eş anlamlıdır. Yine Kosan seçkinler, has olanlar, ileri gelenler anlamında ise; Mala 

Kosan, Köseler Konağı anlamında değil, Eşraf (ileri gelen), seçkin insanlar evi anlamında 

olsa gerektir. 
Dedelerimden birinin lakabı Kos imiş, Kos Osman diye tanınırmış. Osmanlılar za

manında devlet gelirlerinden bir bölümünü götürü usulü ile üzerine alırmış. Yani Mülte

zimlik yaparmış. Bir büyüğümüze bu lakabın anlamını sorduğumda ağa, beg, büyük 

(önemli RK) adam demişti. Kos, kosanın tekil halidir. 

Xalikan aşiretine bağlı bir kişi Rişvan aşiretleri on iki tanedir, dördü; Koşki, Sekisi; 

Mandoli demişti. Mandoli, Mandallı adlı Rişvan aşiret adının çok az sessel değişim geçir

miş biçimidir. Koşki ise (-ki eki Xalki, Sefki, Cı1diki örneklerinde görüldüğü gibi men

subiyet bildiren bir ek olduğundan), koş biçiminde incelendiğinde Koş'un hem 

Kosan'daki kos hem de Kşatriya daki kşa ile benzerliği dikkat çekiyor. 

Berkati aşiretinin adı bence berketi (önemli, saygı değer, değerli) kelimesinden gel

mektedir. Berkati ber ve kati kelimelerinden oluşur. Ber çok kati ise önemli, saygı 

değer anlamında olsa gerek. Burada: kati, gidi (Kürtçe de adi, değersiz) kelimesinin zıt 

anlamlısıdır ve aralarında sessel bir ilişki veya benzerlik vardır. (zıt anlamlı kelimeler 

arası sessel ilişki bulunduğunu hatırlayınız) 
Berkati deki kati, Malatya'da bulunan bir Rişvan aşiretinin adı olan Kota, Hı1de (fars. 

işe yarar, yararlı) yine araştırmacı Bartolomae tarafından eski arilerde asiller sınıfının adı 

olduğu iddia edilen xwaetu ile ilişkilidir. xwaetu-xatu, katu-kati.cııı 
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Xalikan aşiretinden bir yaşlı kadın kendi aşireti için aşir, Rişvan olmayan (yada 

Rişvan olmadığını düşündüğü) bir aşiret için Xwedf demişti. Xwedi'nin daha orjinali 

xedi'dir ve xwedi Kürtçe deki heyidi (sıradan) gidi (gidi, adi, değersiz) kelimeleri ile 

ilişkilidir. 

Konya'daki bazı Rişvan aşiretlerinde görülen aşirete ait veya aşiretin ileri gelenleri ol

mayanlara verilen çeşitli isimler vardır. Bunlar şunlardır: Broxa, Bejdalf, Pişlam, Pişmil, Reha. 

Broxa, işe yaramaz, kötü insan anlamında kullanıldığı gibi eskiden ekonomik olarak 

zayıf olan aşieretler içinde kullanılıyordu. Xalikan (Karacadağ) ve Omeran (Altılar) da 

Torin ve Broxa kesimlerine ait kabilelerin bulunması bu kabileler arasında bir çekişme

nin olduğu yönünde kuvvetli bilgiler mevcuttur. Torınlar, asilleri genelde ise zenginleri, 

Broxalar ise, genelde zengin olmayan alt kesimlerden oluşuyordu. 

Broxa çok anlamındaki Ber ile xwedi, heyidi (gidi, adi, değersiz) kelimeleri ile ilişkili 

olan Xa kelimelerinden oluşuyor olabilir. Broxa tam olarak sıradan, değersiz olarak 

Türkçeye çevrilebilir. Ayrıc broxa, herkatinin de zıt anlamiısıdır ve aralarında sessel bir 

ilişki vardır. Bro=ber=pir=çok (RK), xa ise hem xas (has, seçkin), hem de katinin zıt 

anlamiısı dır. 

Birer kabile adi olan Bejdali, Pişlam, ve Pişmil daki bejf, piş kelimeleri zıt, karşıt 

anlamındaki diji'ın eş anlamiısı olan kelimelerdir bence. Bejdali'deki dali, delal (kür: aziz, 

sevgili, dost) ile ilişklidir. Bejdali: delal (aziz) olmayan anlamında olabilir. 

Eskiden Xalikan (Karacadağ) köyünde Torin olmayan kimi kabilelere Reha yada Rahi

yo deniyormuş. Reha, reaya kelimesinden gelmedir. Aşiret ileri gelenlerinden olmayanlara 

Reha deniyormuş. 
Aşirete mensup insan iyidir, aşiret dışı insan kötüdür anlayışı sonradan katılan kişi 

veya kabileleri küçümseyici adlar sıfatlar takılınasına yol açmıştır. Diğer yanda bu anlayış 

kendisini aşiret içerisinde ekonomik güç dengeleri açısındanda bazen kullanıla gelmiştir. 

Rişvanlar 12 aşiretten oluşur inancının temelleri nelerdir? Bazı yaşlılara göre Rişvan 

aşireti aynı babadan olma on iki cızı erkek kardeşten meydana gelmiştir. Bu kardeşlerin 

isimleri aynı zamanda aşiretlerin ismi olmuştur. Omarın, aşiretine Omeri, Bilalin aşireti

ne Biliki, Halilin aşiretine Xaliki, denmiş... Bence bu görüş gerçekleri yansıtmıyor. Tüm 

bu isimler günümüzde kullanılmayan Kürtçe kelimelerden oluşmaktadırlar. 

Cı1diki aşireti içinse Cudi dağı çevresinden geldiği için bu adı almıştır denir. Ne varki 

bu aşiretten iki yaşlı ile konuştuğumda kendi aşiretlerine CCıdiki değil CCıniki dedikleri

ne şahit oldum. CCıdikilerin esas adının CCıniki olması mümkündür. 

Kelimelerin ilk türedildikleri anda anlamları genelde bilinir. Zamanla kelimenin an

lamı unutulursa, kelimenin temel (ilk, orjinal) anlamını bilmeyen insanlar buna benzey

en kelimeyi yakıştırıp sessel değişiklikler yapabilirler. 
Aşiret örgütlenmesinde bütün genelde oniki sayısı ile belirtilir. Bu salt Kürtlerle sınırlı 

bir anlayış değildir. Örneğin Türkler ve Yahudilerde de benzer sıralamalar görülebil

mektedir. Esasen topluluğun veya aşiretin seçkin, bu anlamda asil olduğunu göstermek 

amacı kullanılır. Eğer bir topluluk mükemmel olduğu düşünülen birimlerden, parçalar

dan veya aşiretlerden oluşuyarsa bu bütünü (birliği) oluşturan unsurların sayısı çoğun

lukla oniki varsayılır yada sayı onikiye tamamlanır. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Onikili guruplara bir kaç örnek ne demek istediğimizi daha anlaşılır kılabilir. İsanın 

oniki havarisinin olması. İslam tasafufunda oniki nakibin belirtilmesi. Türklerin oğuz 
boylarını oluşturan üçok ve bozakların sayısını onikişer olduğunu söyelemeleri. Eski 
Yunanda mitolojik inanca gereği Olimpas dağında oniki tanrının olduğuna inanmalart 
Etrüks kültüründe tanrıların, kahramanların ve önemli şahsiyetlerin oniki gurup halinde 
olduğu belirlemesi. Yine Heredata göre Yunanlılar Asya'da oniki şehir kurmuşlardır. Bu 
sayıyı artırmayı ise ret etmişlerdir. Çünkü Peloponez de yaşarlarken oniki ulusa 
bölünmüşlerdi. Yani oniki şehir ve devlet uygun bir sayıydı. (bak. Sayıların Gizemi An
nemarie Schimmel, Kabalcı Yay. İst, 1998) 

Asalet (soyluluk) tarihsel, ekonomik, ve sosyo kültürel sebeleri olan bir olgudur. Asa
letin temelinde ekonomik güç yani zenginlik yatar. Zenginlik ise toplumun alt guruplarını 
(veya kabileleri) sömürmeyi, ucuza çalıştırınayı gerektirir. Burada denilebilirki asiller sahip 
oldukları imkanların çağuna alt gurupları ezerek ulaşmışlardır. 

Aslında soydan kaynaklanan asalet kabul edilemez. Tüm insanlar eşit doğarlar. 

İnsanların değerini belirleyen ölçü onun soyu, kabilesi, aşireti, ulusu vs. den ziyade duy
gu, düşünce ve eylemlerindeki güzelliktir. 

Ben bu yazımda bir çok tesbitte bulunarak bazı açıklamalar yapmaya çalıştım. Şunu
da belirteyimki benim için ne asil bir soy nede soylu olmayan bir soy vardır. 

Burada rahmetli babamın katıldığım bir sözünü ekleyerek yazıma son vermek istiyo
rum. Hiç bir soyun hiç bir soydan, hiç bir halkın hiç bir halktan üstünlüğü yoktur. 

1. R gurubu sesler= r, n, m, 1, y, b, d, t, f, v, w, p 
K gurubu sesler= k, g, x, q, h 
Ş gurubu sesler= ş, s, z, j, ç, c 

2. Kısaltınalar Kü Kürtçe, Lat Latince, İng İngilizce, Alm Almanca , Ar Arapça 
3. Özgür Politika, 22 Ağustos 2001 
4. M. E.M Noel, Kurdistan, 1919 (Noelin kitabında yazılan aşiret isimlerini Kürtçe olarak parantez 

içerisinde ben yazdım) 
5. Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebey Ocaklarından Kösepaşa Hanedanı, Aktaran Tarih İçerisinde 

Haymana, Halil İbrahim Uçak, Ankiara 1986. N. Sakaoğlu'nun Rişvan olarak adını verdiği Kuzugüdenli, 
İlbeğli gibi aşiretler bence Rişvan değildir. Kimi yazarlar gibi N. Sakaoğlu da Kürtleri Türkmen veya 
Avşar gösterme gayretinden olsa gerek Türk isimleri olan aşiretleri Rişvanmış gibi gösteriyor. 

6. Prf. Dr. Bilge Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, 1993. 
7. P. Rondot, Les tribus montagrardes de I Asei ınterieure. Quelques aspects sociaux, des populations 

kurdes et assyriennes, ın bulletin d Etudes Orientales de I Insttitut Français de Damas 6, 1937. 
Aktaran Ağa, Şeyh ve Devlet (Kürdistanın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi, Martin van Bruinessen, 
Özge Yay, Ank. 

8. Kimi araştırmacılar Arabın güzel kimi de göçebe anlamına geldiğini iddia eder. 
9. Bkz. Klaus Mylius, Wörterbuch Sanskrit-Deutsche, 1997. 
10. Mala Kosan konusunda bkz. Rohat Alakom, Orta Anadolu Kürtleri Literatürüne Bir Katkı, 

Blmebfin 8. sayı 1999 
ll. Xvaetu konusunda bkz. M. Siraç Bilgin, Zaratuştra, Gathalar, İst, 1996, Doz Yay. 
12. Konya ve Kırşehir'deki Rişvan aşiretleri ile ilgili alan araştırmalarının ihmal edilmiş olması, kimi yaşlı 

insanlarla yaptığım görüşme kayıtlarının elimde olmaması bazı zorluklar yarattı. Tavşançalı'da bir 

kabile adı olan Bejdalı adını hafızamdaki bilgilere dayanarak yazdım, Bejdeli de olabilir. 
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Gunde Mikalla Cinler) 

Ewlade xer bide, him bike alim 

Bi ilme xwe amilke, meke zalim 

Ba bizane ew zerare xwe u kare 

Meke berduş, ba ew nemine li are 

Meke muxtac, Tu bide ye xer li mal 

Nesib bike Ya Rebbi Tu loqme helal . ... 

Mele Rahim 
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