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JI BÎRNEBÛNÊ
Ali Çiftçi

Xwendevanên bi birêz, em care-
ka din bi hejmara 20an ve bi
hev re ne. Di dîroka kovareka ”li

xerîbîyê” wek Bîrnebûnê, ewqas ne hê-
san e. Lê, bi hevkariya derûdorên
dostên kovarê û bi taybetî jî pifltgiriya
xwendevanên kovarê, em dikarin bêjin
ku me karibû wî karî bi rihetî heta vê
rojê bînin. Daxwaz û hêvîya me ev e;
ku ew kovar û yên din jî bi hejmarên nû
û piralî bikaribin bijîn. Dîroka me kur-
dan pêwîstiya xwe bi karên weng heye.
Ya ku li me tê xwestin jî divê ev kar hîn
bi rêk û pêk, bêt meflandin.

Xwendevanên bi rûmet, di van bîst
hejmaran de, li gor îmkan û zanistiya
me pir hindek be jî, ji dîrok, folklor û
kultura me, hinek nimûne ji mîrasa kul-
tura xelkê me hat berhevkirin û belav
kirin.

Di van bîst hejmaran de, ji dema me
ya nû jî hinek nivîsên dîrokî û civakî, bi
kêmasî bin jî, hatin nivîsandin.

Hêvîya me ji xwendevan, heval û
dostên kovarê ew e; ew kesên dikarin
van kêmasî an jî çewtîyên ku hatine
belav kirin, bi rexne û serrastkirinên
xwe, me agahdar bikin. Dakû em jî bi-
karibin ew karê ku heta niha hatiye ki-
rin, hem berçav bikin û hem jî karê ko-
varê hîn bafltir bimeflînin.

Dîtin û rexneyên we di berçavkirina
xebata kovarê de, dê alîkariyeka bê
hempa be. Kovar bi van dîtin û rexney-
ên ku bên, dê hîn bi rêk û pêk derkeve.

Di vê hejmarê de piraniya nivîsan bi
kurdî ne. Ev yeka ne ku tenê dilê me
dixwaze, ji ber ku nivîsên ji nivîskarên

me yên nû tên, piranîya wan bi kurdî ne.
Helbet ew tifltekî dilflahîyê ye. Niflana
daxwaza xwedî derketina ziman e. Di
xebatên li pêflîya me de helbet ew kara
dê hîn jî pêflkeve.

Hûn dê di vê hejmarê de hinek ji
berhemên qursa zimanê kurdî ku li
Swêdê, tenê jinên kurd çûbûn bibînin.
Ew, di demeke pir hindik de, xwendin
û nivîsandina kurdî fêrbûn. Bi sernivîsa
Nivîsandina kurdî ne ewqas zor e, ji
berhemên jinên ku çûbûn vê qursa zi-
manê kurdî, bixwînin.

Rohat Alakom di mehên biharê de
çûbû  Anatoliya Navîn, li gund û ba-
jarên ku kurd lê dimînin geriyabû. Hûn
dê gernama birêz Rohat Alakom ya bi
navê Kurdên Anatoliya Navîn li koka
xwe digerin  bixwînin.

Bi minasebeta bîranîna sed saliya
Cîgerxwîn hevpeyvînek bi Hanefî
Celeblî re hatiye kirin. Hanefî yek ji
wan kesên ku li Swêdê herî pir Seydayê
Cigerxwîn naskiriye û dema Cigerxwîn
çû ser heqîya xwe, bi cenazeyê
Seydayê Cigerxwîn re çû Kurdistanê.

Di vê hejmarê de hûn dê nivîsên ji
navên nû; Raflit Karakuyu, Elmas
Y›ld›r›m, Bahtiyar Y›ld›r›m, Guldane
Bal, Esma Karakaya, Necla, Yusuf To-
pal,  Efe Apayd›n, Kemal Har›mc›,  G.
Kilinçkaya û Necati Kano¤lu bixwînin.

Dîsan ji folklor, çand û edebiyata
kurdî berhemên nu di wê hejmarê de jî
hatine belav kirin. Bi hêviya ku li gor
dilê we be, heta hejmareke din, di xêr û
xwefliyê de bin...
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NÛÇE / HABER

Pêflengeha Kurdên Anatoliya Navîn

Di rojên 5-6/4.2003 pêflengeheke bi
navê Welatê ku roj jê hiltê li taxeke
Stockholmê, ya bi navê Fiitjayê vebû.
Ev cara pêflin bû ku derbarê kurdan de
pêflengeheke waha profesyonel li
Stockholmê dihate bi dar xistin. Kova-
ra Bîrnebûn û Navenda Pirkultur
(Mångkulturellt centrum) di warê rêz-
kirin, raxistin û pêflkêflkirina vê
pêflengehê de alikarîke mezin nîflan
dan. Wusan jî komeke jinên kurd wek
Ayfle Güler, Altun Baflaran, Hatîce De-
mir û Gurbet Uzunel kedeke mezin di
amadekirina pêflengeha Kurdên Ana-
toliya Navîn de serf kirin.

Pêflengeh di roja 5/4-2003 de ji aliyê

Qiraliça Swêdê, Xatûn Silviya da hate
vekirin. Ev cara pêflin bû Xatûn Sîlvîya
di xebateke kurdan de befldar dibû.
Qasî 20 deqîkeyan cihê pêflengeha
kurdan geriya û derbarê kurdan de ji
berpirsên pêflengehê agahdarî wergirt.
Gelek sûretên Silvîya bi keçên kurd ve
hatin kiflandin û di medya Swêdê de
hatin weflandin.

Pêflengeh li taxa Fittjayê, di lokal-
eke nûçêkirî de vebû. Çawa tê zanin li
vê taxa Stockholmê bi hezaran kurdên
Anatoliya Navîn dijîn, wek paytextê
wan tê nasîn. Piraniya gundê Omera
(Tavflançali) li Fittjayê dijîn. Bi sedan
nimûneyên çanda Kurdên Anatoliya

Rêber Ayfle Güler di pêflengehê de, derbarê Kurdên Anatoliya Navîn de agahdariyê dide qiralîça Swêdê, Xatûn Silvia
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Navîn di vê pêflengehê de hatin nîflan-
din. Piraniya van materiyalan tifltên et-
nografîk bûn. Hin ji wan ji welat ha-
tibûn, wek kulavekî flivanan ku gelek
bala temaflekaran dikfland. Kincên kur-
dan, xemlên mala kurdan, sûretên
kevn û gelek tifltên mayin hatin pêflkêfl
kirin. Ji bo zarokan quncikekî bi navê
Quncikê Zarokan hatibû vekirin. Di vî
Quncikî de çîrokên kurdî dihatin
xwandin. Di roja vekirina pêflengehê
zarokên kurd di saloneke mayin de lîs-
tikên Anatoliya Navîn pêflkêflî swêdi-
yan û mêvanên mayin kirin.

Di roja 6/4. 2003 an de di saloneke

mayin de nimûneyên folklor û çanda
Kurdên Anatoliya Navîn hate pêflkêfl
kirin. Ji 100 zêdetir mêvan hatibûn.
Folklora zarokên Kurdên Anatoliyê ge-
lek bala mêvanan kifland. Huner-
mendê vê deverê fiahan Atçi bi henek,
laqirdî û yariyên xwe ve seatekê zêde-
tir guhdarên xwe dan kenandinê.

Ji aliyê din di dema vê pêflengehê
de Seyfî Dogan di derbarê zimanê
kurdî de semînerek pêflkêfl kir.

Ev pêflengeh heta 18ê Gulanê vekirî
ma. Derbarê vê pêflengehê de di rojna-
me û kovarên Swêdê yên cihêreng de
çend nivîs û sûret hatin weflandin.

Kokteylek li
Weflanxana
A p e c ê

11.4.2003an de li Weflanxaneya
Apecê ji ber derketina pirtûka Rohat
Alakom ya derbarê Kurdên Anatoli-
ya Navîn de, kokteylek hate bi dar
xistin. Qasî 50 kes tevî kokteylê
bûn. Nivîskar Rohat Alakom bi kurtî
di derbarê amadekirina vê xebata xwe û naveroka wê de çend dîtinên xwe
pêflkêflî guhdaran kirin. Paflê nivîskar bersivên çend pirsên xwendevanan da
û pirtûkên xwe îmza kirin. Di kokteylê de hin xwarinên kurdî yên sivik hatin
pêflkêfl kirin. Pirtûk bi navê Li rohilatê hertim roj hilnayê – Kurdên Anatoliya
Navîn der çûye. Di nav rûpelên vê lêkolînê de hin sûretên kevn yên ji vê de-
verê jî cîh girtine.

Rohat Alakom dema pirtûka xwe pêflkêfl dike
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Di roja 3/5. 2003 an de li bajarê Baselê
derbarê kovara Bîrnebûnê de civîneke
agahdariyê û hevnasinî pêk hat. Ji re-
daksiyona Bîrnebûnê Nuh Atefl, Meh-
met Bayrak, Muzaffer Özgür, ji Komela
Ziman, Yusuf Polat, Kemal Har›mc›
tevî vê civînê bûn.

Qasî 30 xwendevan ji deverên cihê
yên Swîsrê di civînê de befldar bûn.
Endamên redaksiyonê derbarê xe-
batên kovarê, pirsgirêk û armancên
kovarê de dîtinên xwe pêflkêflî xwen-
devanan kirin. Berpirsên Komela Zi-
man jî derbarê komela xwe de qala hin
babetan kirin.

Befla duwemîn ya civînê wek sohbe-
tekê derbas bû. Xwendevanan him ge-

lek pirs ji berpirsên kovara Bîrnebûnê
kirin û him jî  dîtinên xwe pêflkêflî guh-
daran kirin. Xwendevanan bi taybetî
derbarê belavkirina kovarê, naveroka
wê û derbarê baflkirina kovarê de pêfl-
neyar, dîtin û ramanên xwe gotin. Hin
xwendevanan dîyar kir ku li Swîsrê ge-
lek kurd dijîn û divê ev kurdan bi teh-
rekî bên bal hev, bibin hêzekê û divê
sazgehên xwe yên netewî pêk bînin. Di
vê babetê de befldaran tecribeyên xwe
raberî hev kirin. Di navbera wan de dan
û standinên gelek bi kêrhatî pêk hatin.

Di dawiya civînê de komîteyeke ji 5
kesan hat hilbijartin. Ev kesan wê ji bo
xebatên rojên pêfl kar bike û pêwendi-
yan pêk bîne.

Civîneke kovara Bîrnebûnê li  Baselê

Hin  befldarên civînê
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Çawa tê zanîn li Danmarkê bi navê
Vaqfa Gundê Celikan (Yeflilyurt) rêxis-
tinek hatiye saz kirin. Ev vaqfa belkî jî
vaqfa  pêflin ku ji aliyê ahaliyê gundekî
Anatoliyê ve li Danmarkayê hatiye saz
kirin. Endamên Vaqfa Gundê Celikan
(Yeflilyurt) di terîxa 20/4. 2003an de li
Danmarkê flevek amade kirin. En-
damên vaqfê di flevê de hatin ba hev û
ji xwe re heta derengî kêf kirin.

Di vekirina flevê de berpirs û en-
damên komîta rêvabirina vaqfê der-
barê kar û xebat û armancên vaqfê de
befldarên flevê agahdar kirin. Paflê ci-

wanên gund çend lîstikên folklorîk
pêflkêflî mêvanan kirin.

Kesên ku hatibûne flevê ne tenê ji
Danmarkê, ji welatên din jî hatibûn.
Koma muzikê ya gundê Celikan û hu-
nermend Murad di flevê de befldar
bûn. Çend mêvan û endaman jî hin
klam û stranên vê deverê gotin.

Di dawiya flevê de ji bo vaqfê
alikarî hate berev kirin. Ew xelatên ku
dewlemendên gund ji vaqfê re pêflkêfl
kiribûn, di dawiya flevê de ji bo vaqfê
hatin firotin.

fieva Vaqfa Gundê Celikan

Di navbera rojên 6-8/6.2003 an de li
bajarê Kolnê bi minasebeta 100 saliya
rojbûyina helbestvanê kurd Cigerxwîn
fuareke pirtûkên kurdî hate vekirin.
Fuar ji aliyê Komkar de hatibû amade
kirin. Di fuarê de hin nivîskar û xwen-
devanên kurd gihifltin hev û nasiya
xwe dan hev. Balyozxana Tirkiyê li dijî
vebûna vê fuara pirtûkên kurdî derket,
lê belê serneketin û fuar wek hatibû
plankirin wusan qediya. Di fuarê de
gelek weflanxanên kurd befldar bûn,
wek mîsal Apec, Doz, Deng, Nûdem,
Sara, Özge, Roja Nu, Hevîbûn, Pelda,
Vate. Di roja pêflin de qasî 250 kes befl-
dar bûn. Fettah Timar, Melîk Firat, Zer-
defl Heco û Elî Çîftçî di fuarê de qise
kirin. Hemûyan hewcedariya xebatên

waha kirin û hêvîdarbûna xwe pêflkêfl
kirin. Gelek kes wek Elî Qazî, Yaflar
Kaya, Hesenê Metê, Firat Cewerî, Nec-
det Buldan, Goran Candan, Eskerê
Boyik, Nazif Telek, Seyitxan Anter di
fuarê de befldar bûn.

Koma Dîlan, Koma Nemrûd û ji hu-
nermendan; Fatê, Zibêr Usif, Sedat Ka-
ratafl ji folklor û muzîka kurdî hin per-
çe pêflkêfl kirin.

Kovara Bîrnebûn jî di fuarê de befl-
dar bû û hate belav kirin. Berpirsê Bîr-
nebûnê û xweyê Weflanxana Apecê Elî
Çîftçî jî tevî vê fuarê bû û di fuarê de
axaftinek kir. Bi vî tehrî Kurdên Anato-
liya Navîn di vê fuarê de îmkana na-
sandina çanda xwe dîtin.

Fuara pirtûkan li bajarê Kolnê
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Payiz bû. Li  taxa Fittja em 9 jinên kurd
gefltin hev û me ew xeyala di dilê  xwe
da ani cih. Daxwaziya me fêrbuna
xwendin û nivisandina zimanê me  bû.
Em giflt bi zimanê swêdi û tirki dipeyi-
vin û dinivisin. Bes hertim alikî me
kêm bû. Berî mazeret tunebûna imka-
nan bû. Îro li Swêdê zêdetir imkanên
me hene ku em bi zimanê xwe bipeyi-
vin û  binivisin. Ziman ne tenê wasita
danûstandinê ye û ifadekirina his û ra-
manan e. Divê mirow bikaribe xwe bi
nivisê ve jî xwe ifade bike. Ziman  ji-
yandina kultura milletan e. Gava me
dest bi vê qursê kir ew çirok û stranên
me yên kevn û manîdar ku me ji za-

roktîya xwe de ji dapîr û bapirên  xwe
guhdar kiribûn, nivisîn. Her yek ji me
bû niviskarekê. Me bi çofleke mezin
dest bi nivisê kir. Ew dewlemendiyek
bi serê xwe ye. Divê em jinên kurd  bi-
peyitinin ku, mirov bixwaze her tiflt
mumkun e. Hertim mirov serkefti  be,
baweriya xwe jî pêflta diçe.

Di vê qursê da em bi gifltî li ser zi-
man û gramatikê sekinîn.  Weki din  li
ser dîrok û edebiyata kurdan jî agah-
dar bûn. Em  hêvidar in, qursa me piflti
havinê jî  berdevam bike. Yên ku dix-
wazin befldarî qursa me bin, dikarin bi
kovara Birnebûn re têkiliyan daynin.

Qursa  Zimanê Kurdî

Z‹MAN/PERWERDE
Ayfle Güler

fiagirtên qursê bi mamosteyê xwe Ekrem Altun re
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NIVÎSANDINA KURDÎ NE
EWQAS ZOR E!
Befldarên Qursa Zimanê Kurdî li jêr tecribeyên xwe yên nivîskarêyê cara
pêflîn pêflkêfl dikin. Çawa tê zanîn ev qursa li taxa Fiitjayê sala par hatibû
vekirin û qasî deh jinên Kurd yên Anatoliya Navîn tevî vê qursê bibûn. Li
jêr ji hewldayinên wan yên pêflîn çend nimûne:

Ayse Guler 1
030205
SERINCDANEK JI KONFERANSA NYNÄSHAMNÊ

Berî du heftan yekîtiya jinan, bi navê rojên perwerdekirinê konferansek ji bo jinên
kurd pêkanî bû. Ez û çend hevalên din befldarî vê konferansê bûn. Ez dixwazim bi
kurtasî çêlî vê konferansê bikim. Em li Nynäshamn bûn. Me roja flemiyê dest pê
kir û roja yekflemê teva kir. Bi qasî 70 jin befldarî vê konferensê bibûn. Gelek mi-
jarên cûda hebûn. Peyiver li ser çand, sazkirina rêxistinan û nexwfliya hepatit-B
peyivîn û em agahdar û serwext kirin. Ya ji bo min balkêfl ew bû ku hemû peyiver
bi zimanê kurdî dipeyivîn. Min qet tu carî ewqas agahdarî bi zimanê kurdi guhdar
ne  kiri bû. Bi taybetî jî, rewifltzaneke (behaviorist) jin, ji Uppsala hati bû.Ew pey-
ivera ha gelek jîr bû. Tifltên wê hanîn ziman pir seyr bûn. Bi gifltî ji bo ciwaka
swêdî û bi taybetî jî ji bo kurdan gelek tifltên balkêfl hanîn ziman. Bi gelemperi li
ser kulturên cuda, namûs,cinayet û wezifeyên dê û bavan peyivîn. Ez dikarim bê-
jim ku min ji vê konferansê sûdeke giranbuha wergirt.

Ayse Guler 2
0302›9
MEfiA AfiITIYÊ

15ê sibatê li Stockholm mefla aflitiyê hebû. Armanca vê meflê protestokirina flerx-
waziya Amerîka ya li Iraqê bû.

Wê rojê li gelek bajarên Awrûpa mefl pêk hati bûn. Bi hezaran mirov li kolanan
dijî polîtika Amerîka mefliyan. Ez û çend hevalên din befldarî vê meflê bûn. 35
hezar mirov bi cofleke mezin, pêflî li Norrabantorgetê gehîfltin hev, dûra heta Djur-
gårdenê mefliyan û protestoya xwe li ber sefaretxana amerîkî domandin û paflê
belav bûn. Mefleke wusan bîrewer di dîrokê da carekê ji bona flerê Vietnamê hati
bû amadekirin. Di vî flerî de gelek berjewendiyên dewletan hene. Yek ji heval-
bendên Amerîka, Turkîye ye. Vê bûyerê qetlîama (qirana) Halepçe xiste bîra min.

Bi hezaran mirov hatin kufltin û penaber bûn. Wê gavê jî çekên di dest Saddam
da pir giran û bitesîr bûn. Bes wê demê Amerîka û dewletên din bêdeng man, bas
lê ne kirin. Ji vê dixuye ku berjewendiyên dewletan roleke pir mezin dilîze û qe-
dera xelkê Rohilata Navîn di dest wan da ye. Ji bona wan petrola Musil, Kerkûk û
Silêmaniyê ji jiyana mirovan hîn giranbuhatir e.
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Elmas Yildirm 1
030124
MIN ROJA DUfiEMÊ ÇI KIR

Duflem e, saet nehê sibehê ye. Bi dengê telefonê rabûm ku ew dîya min e, ji min
navnîflana cîranê xwe yê Konyê dixwaze. Min bi dîya xwe ra deh deqan deng kir.
Ez hema rabûm ser xwe, çûm aflxanê, min çayek da ser û xwarina xwe çêkir. Li
ser sifrê min di pencerê re li derva mêze kir ku berf dibare û hewa sar e. Çavê min
bi salnama dîwêr ket ku ez ê hîro herime ba dixtorê xwe. Min bi lez û bez kincên
xwe li xwe kirin û ji mal derketim. Hema li tirênê siwar bûm û çûm nexweflxana
bajêr. Ez xwe bextiyar hîs dikim ku îro li vir bi kurdî dinivîsim. Ev ji bo min tifltekî
pir mezin e.

Elmas Yildirim 2
030219
ÎDA QURBANÊ

Hersal li îdan em li mala bav û dêya xwe dicivin. Li Swêd tu qurbana serjê nakin,
goflt ji dukanan dikirin. Sibê zû ez çûm ba dêya xwe, me gofltê qurbanê da ser êr û
sofra amade kir. Bav û birên min ji nimêja îdê hatin, me bi dilfladiyekê îda xwe pev
ra pîroz kir. Paflê pir mêvan hatin. Me ji mêvanan ra ezm û îkram kir. Ez bi xwe jî
çûme mêvandariyê. Dêya min qala îdên berê dikir û digot ” berê qurban dixemilan-
din û xwîna heywanan di heniya zarokan didan ”. Tifltek hate bîra min. Wexta ez bi
dergistî bûm, li îda qurbanê xwesiya min ji min ra beranek xemiland û zêrekî me-
zing bi stûyê wî va kir, ranê wî reng bi reng boyax kir û wunand li ber deriyê mala
bavê min bi serjêkirin da û xwîna qurbanê di heniya min dan. Ez flafl bûm ku çi
bêjim. Berê îda qurbanê li welat di nav kultura me da weng derbas dibû. Nuha ez
naxwazim ku tu qurban bên serjêkirin

Elmas Yildirim 3
030210
ÇÎROK

Çi hebû çi tunebû, carek ji caran, rehme li dê û bavên guhdaran. Zemanê herbê ye.
Rojekê ji rojan gemîk tê peravê deryayê. Jê xortekî jar, porzer û çavkusk peya dibe.
Dora salekê ye ku ew di vê gemiyê (kefltî) de maye. Lêwik got:

–Qaptan tu heqê xwe li min helal ke.
Qaptan lê vegerand, gotê:
–De here lawê min, oxira te ya xêrê be, Xweda karê te li hev bîne, lê ji bîr meke

ku tu xiristyan û topal (kulek) î. Bila ev florên min ji te ra guhar be, bi guhekî xwe
ve ke.

Lawik dipirse:
– Qaptan va dera ku der e?
Qaptên gotê:
–Vira sînorê Turkiyê ye, navê vir Çeneqale ye.
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Kefltî giran giran ji lêmanê dûr dikeve. Rojeke germ e, tî bûye, tirs  dikeve dilê
wî. Li peravê deryayê xwe dirêj dike û hema dikeve xew. Bi ewtîna kûçikekî bi xwe
dihese ku êvar e. Him tî, him birçî bû, xew ne dikete çavê wî. Hetanî sibê li doraliyê
xwe mêze dike, lê kesî nabîne. Sibê zû li ser rawesteka kefltîgehê du jendirme dibî-
ne, nêzîkî wan dibe û dipirse:

– Gundê nêzik ji vir çiqas dûr e?
Jendirme dibêjin:
–Li pafl vî çiyayî ye.
Lawik çiya bi çiya li gund gerî, dorî nîvro nêzîkî gundekî bû. Xaniyên  vî gundî

pir kevn û nizm bûn. Li derva mêr û jin rûniflti bûn. Lawik dît ku rûyê meriyên gund
pan û çavên wan piçûk in. Bi tirs û xof nêzîkî wan bû. Yeki destê xwe heyinad û
gotê:

– Tu bi xêr hatî, were xwe bi vir de. fiûnek bi mêrik mêrand (nemand) û ew rû-
niflt.

Çavên gifltikan li wî bûn.
Mêrik got:
– Xorto, tu ji ku yî, li vir çi digerî?
Lawik got:
– Ez bulxar im. Li karekî û cihekî digerim. Mêrik got, aha tu gawur î. Lawik serê

xwe danî û got:
– Te çing minasîb dîye axa.
Mêrik got:
– Ev gundê tataran e. Ez jî axê vî gundî me. Ji min ra xizmetkarekî ku heywan û
hespên min biçêrîne, lazim e. Lawik neçar û westî bû, hema qebûl kir, da pey

axê. Hatin ber qonaxa axê, derî baxçê. Lawikê axê derî vekir, got, ev kurikê pîs kî
ye? Axê got:

– Banî dayika xwe ke. Ji derî jineke qût, qelew û ruhteng ber bi wan ve hat.
Axa got:
– Selvî, ev xizmetkarê me ye, ew ê ji me ra bifluxile.
Selvî ji mêrê xwe ra got:
– Tu musilman î, îflê vî kurikê pîs li vir çi ye. Axa bi hêrs got:
– Tu nexwefl î, deng meke, here ! Axa li pêfl lawik dawesta, xaniyekî piçûk pê

nimand; eh, tu ê li wir bimînî. Tu ê sibehan zû rabî hespê min av bidî, bibe çiyayê
pafl gund, li peravê deryayê biçêrîne heta êvare. Gotineke min û te heye ku tu
nêzîkî mala min û kurikê min nebî, ji keçika min dûr dawestî. fiorên mala min li nav
gund belav bibe, ez ê te bikujim. Lawik serê xwe berjêr kir û deng ne kir. Paflê la-
vikê axa nanekî tenûrê bi parçek goflt ve wunand, avête ber wî û çû. Heta sibê xew
ne kete çavê wî. Di serê xwe ra, jin, lawik û keça axê bîr û anî. Mereqa wî keçika
axê bû. Çima axê nexwest ku ew nêzîkî keçikê û nêzîkî mala wî nebe. Bayê sibehê
sar bû, kincên lêwik tenik bûn ew tê da diqefilî; meflî çû ser bîrê. Ava bîrê jî sar bû.
Lawik serê xwe heyna ku li hember wî keçika axê dawestiyaye; porê xwe zer, sifatê
xwe mina rojê û çavên xwe mîna moriyên hêflin dibiriqin. Xwêziya wî di ber da ma,
nizanî bû bêje çi; flewqa keçikê ew germ kiri bû. Keçika axê gotê:

–Tu bi xêr hatî, navê min Emîne ye. Ez bi te ra avê ji bîrê bikiflînim û hespan av
bidim?

Lawik tu deng ne kir, hesp av dan. Keçika axê bang hespekî kir, got:
– Hesen were û li hespê niflt. Îflaret da lawik, got, tu di pey min were.
Lawik mit û mat ma, hema li hespekî siwar bû û hespên din jî heynandin, da pey
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keçika axê. Ew nêzîkî peravê deryayê bû bûn. Emine ber bi wî ve hat, got, ji min
pêve kes li Hesen siwar nabe, tu vê bizani be ha! Lawik serê xwe deynand û
newêrî bû li wê binere, heta ku Emîne ji wir dûr ket. Lawik destê xwe ber bi jor da
heyinand û got:

– Xwedê, te ji min ra ferîflteyek fland, ma ew pir bijîn e. Berî nuha bi hefteyekê
lawik bi tenê diçû û dihat. Dora dina rojê Eminê nanê lawik wunand. Li peravê
deryayê dawistî, kincên xwe êxistin (derxistin) û xwe avête deryayê. Bang lêwik
kir. Hema gotina axê hatî bîra wî, xwe bi flûn va da. Emine got ku eger tu ne hatî,
ez ê ji bavê xwe ra bêm ku te li min zulm kir, bavê min ê te xifl ke. Lawik ji xwe di
dilê xwe da dixwest ku bi Emînê ra bimîne. Li doraliyê xwe nêrî ku kes tune,
hema xwe avête deryayê û bi Emine ra lîst û ew tevî hev bûn. Emînê navê wî pirsî,
lawik go, navê min Îsa ye. Emîne bi lez kincên xwe li xwe kir û çû mal. Îsa û
Emîne heroj bi hev ra hesp av didan. Rojekê axa hate ser bîrê û got:

– Gawur, tu ê ji vir û bi flûn da, bi min ra werî ser zevîyan, em ê cot bikin û
Emine jî ê li hespan binere. Agir kete dilê Îsa û ji mecbûrî, qebûl kir.Li dora me-
hekê ew çûn ser zewiyan û hatin. Lê dilê wî û çavê wî tim û tim li Emîne bû. Axa
û Îsa  dema êvarê hatin mal, axê gotê:

– Tu pir westiyayî, were, van pênc qayiman heyne, here bajêr û bi kêfa xwe
bigere. Ez îro li bajêr bûm. Tu ciwan î, dilê te wê helbet gerê bixwaze. Emînê  flora
bavê xwe bihîst. Ruhteng bû, deriyê malê li xwe girt. Îsa pir kêfxwefl bû, hema li
hespekî siwar bû, çû bajêr. Siftê (pêflî) zikê xwe têr kir, pakêtek cixaran ji xwe ra
kirî. Heta nîvê flevê li bajêr gerî. Emîne li Îsa suva hat, pê ra deng ne kir. Çûyîna wî
ya bajêr pê nexwefl hat. Hespê xwe yê Hesen tim û tim qamçî dikir. Lawik flafl ma
bû;  Emîne ji Hesen pir hez dikir, çima nuha zulmê li wî dike. Sibê zû rabû, hes-
pên  xwe av dan, hespê Emînê jî bi xwe ra bir. Li kirarê (danê) nîvro Emîne hat. Di
destê wê da dîrganek hebû. Îsa jê tifltek fam ne kir, go:

– Ev çi ye ? Emîne ber bi Hesen va çû, ew bîhn kir, paflê dîrgan sê caran di zikê
wî rakir. Hesen pê ra gêr bû û di bin xwînê da ma. Îsa dîn bû, çavên wî gir  bûn,
got:

– Çima dînê, çima! Emînê got:
– Tu ji xwe ra dua bike ku min di zikê te ra ne kir, kûçikê pîs î topal. Heta wê

rojê, Emînê bi wî ra tu florên weng ne kiri bûn. Îsa, xwîna wî miçiqî bû û nizanî bû
bê

Emîne ji wî çi dixwaze.Kufltina Hesen hiflareta tifltekî bû. Îsa çawa li mal vegerî,
axê ew li ber derî girt û gotê:

– De bêje, kûçikê gawir î pîs, Hesen çima mir? Lêwik got, ez nizanim,ji Emînê
bipirse. Axê lê vegerand:

– Emîne nexwefl e.
Ji vê pê ra, qîmetê xwe bizane, ji bona ku tu tim li ber deriyê xelkê nefluxilî,

divê tu li gundê xwe vegerî. Îsa hingê serwext bû ku tu carî xiristyan û misilman
nikarin tevîhev bimînin. Ji nuv de çû peravê deryayê û li hêvîya hatina kefltiyekê
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Bahtiyar Yildirim
030219
HENEK

Kûçikê mala apê Heco pir no ye. Wexta ew ji çolê tê mal wî bi zincîrê  girê didin
ma ew tu kesî ji malbat û cîranan gez neke (ne dire).Rojekê meta Fatê jî  dixwaze
here mala apê Heco.Ew jineke sergêjî ye, deriyê mala apê Heco ji hev dike,  ew û
kûcik têne hember hevdin. Kûcik didanê xwe pê dinimîne. Wê dema ku kûçik
dike wê gez ke, meta Fatê deng xwe bilind dike. Heco û malbet jî li wan temafle
dikin. Meta Fat ji kûcik ra dibê di ciyê xwe de rûne, pîs û magdo. Ez temel ji hen-
ekê weng hêz nakim.Malbat bi zorê wê ji dest kûcik xelas dikin.

Altun Baflaran
030312
ÇIROKA BEQÊ

Çi hebû çi tunebû, beqek hebû. Li dora malan golek hebû. Li ser golê  beqekê
dilîst. Rojekê flivanek pezê xwe tîne avdanê. Ew pezê xwe av dide. Çavê wî bi
beqê dikeve, pê dilîze. Çend rojan wusan dimîne dereng. Jina wî di mereqê da
dimîne. Ew rojekê çavnêriya mêrê xwe dike, mêze dike ku ew bi beqê fla dibe.
Dora  dina rojê ewdi ber mêrê xwe, tê ser golê. Wê bi xwe ra kozeke agir anî bû,
davêje beqê çavê wê diflewitîne.Pifltî wê, mêrê wê tê, bang beqê dike, dibêje:

– Beqê beqê, beq blûskê, carekê derkeve, çavê te î reflik maç kim.
Beq dibêjê:
– Ne temo ne keto, jina te pîs e qerbeto, tozotkek agir anî, çavê min çijeto.

350;ivan pir diqehere, diçe mal, ji jina xwe ra dibêje
– Te çi xwest ji wî heywanî, hey maka ji kerayê ?

Guldane Bal
030226
BÛKA KU DERGÛfiA XWE DIMIJAND

Ev mesela çel sal berî nuha bûye. Li gundekî kurmancan xortekî çavkusk û fodil
hebûye. Em bên bila navê wî xortî Berdan be. Berdan dil ketiye keçikeke ji gundê
xwe. Li ser vê keçikê kilam digotin, dilê Berdan pir flîn bûye. Bavê keçikê, keçika
xwe ne daye Berdan, keça xwe daye xortekî din î ji gund. Ev mesela li Berdan pir
qeher hatî. Berdan jî dihere ji gundekî din keçekê ji xwe ra tîne. Ev bûka jî pir
fodil bûye; bejna bûkê pir dirêj û çavê wê jî kusk bûye. Bukê mîna qeregun ji
mêrê xwe tim kut dixwarin. Salek û du sal derbas dibe, keçikeke xwe dibe. Rojekê
bûk dergûfla xwe dimijîne, Berdan ji veldo tê bi pêhna xwe li nobarê qunca bûkê
dixe û dergûfl ji destê bûkê axirde dikeve. Bûka min e qeregun ji yad û girî bêtir
tifltekî nake. Vê bûkê heta ku mêrê xwe mir kut dixwarin.
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Esma Karakaya 1
030219
TÎRS

Rojekê Nazdarê nameyek ji xwe re dinivîsand. Dema murekeba qelemê teva bû,
flêne kir binivîse. Nazdarê ji qelemê ra got:

– Binivîse, hîn nama min teva ne bûye. Tu çima nanivîse Qelemê lê vegerand:
– Bibexflîne, lê murekeba min teva bûye. Ez nikarim binivîsim, heta tu min bi

murekebê tijî nekî (danegirî). Nazdarê got:
– Wî murekeba min ne ma. Perên min jî tune ne û hevalên min jî bi deyn nadin

min. Eger te nenivîsî ez ê ji diya xwe ra bêjim, ma/bila li te xîne û dawî te biflewitî-
ne. Qelem tirsî û ji Nazdarê pirsî:

– Karê dîya te çi ye ?
Nazdarê bersiv da:
– Dîya min li nexweflxanê hemflîre ye. Hingê qelemê bêhna xwe berda û heta

dev tijî bû û kenî.
Nazdarê:
– Va kena çi ye, tu bi min çima dikenî ? Ez ê ji bavê xwe ra bêjim û ew ê bi

kopal li te xîne. Zû were û binivîse. Qelem dîsan tirsî, ji Nazdarê pirsî:
– Bavê te çi karî dike?
Nazdarê got:
–Bavê min qesab e. Tu li ser wê masa bixwîn, baltayê wî dibînî? Wê wextê qe-

lem pir tirsî. Çavên wê flil bûn, dest bi nivîsandinê kir. Lê vê carê dor hati bû Naz-
darê, ne murekeb lê Nazdar dikenî.

Esma Karakaya 2
030319
DESTPÊKIRINA DIBISTANÊ

Sala 1969a li Gunde Omê min dest bi dibistanê kir. Roja siftê sibê zû rabûm. Lê tirs
di dilê min da bû. Bi flev xeva min ne hati bû. Min kincê xwe li xwe kirin û xwe da
rû dibistanê. Li baxçê dibistanê em kirin rêzê. Kurkê mezin merfla istiqlalê dixwan-
din. Min ji lêvên xwe dibir û dihani. Piflti vê em çûn hindurê dibistanê li sinifên
xwe belav bûn. Mamostê me dest bi dersê kir. Lê ez di tiflteki ne digihifltim. Dot-
mama min li teniflta min rûdiniflt. Min jê pirsi bê ka ev meriva dibê çi. Wê got, ew
alfabê dixwine. Di wê navberê de mamoste tiliya xwe ber bi min va dirêj kir, got:-
Ev çi ye ?

Ez tirsiyam, min nizani ez çi bikim. Min deng ne kir. Lê bi rasti ji min nizani bû
bê ew çi ye. Dema wextê vehêsinê (tenefus) hat, ez ji dibistanê revim. Bavê min
ne dizani ku ez ji dibistanê direvim. Wexta wi bihist êdi dereng bû. Li dibistanê
saleke min wusan bi avê da çû ji bona ku ez zimanê turki bihêwisim.www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



 bîrnebûn 20, havîn 2003

1 4

Esma Karakaya 3
BI ZIMANÊ XWE XWENDIN Û NIVISANDIN 3

Ev yeka min di xewna flevan da ji ne didit. Ez spas dikim ji wan kesên  ku ev im-
kana dane me. Anuha em dikarin bi zimanê xwe bixwinin û binivisin. Em jinên
kurd bi vi awayi li ser kok û reha xwe flin tên. Kêfa min bi vê pir tê. Êdi ez  serbi-
lind im. Em jinên kurd êdi ji ber xwe fedi nakin; dikarin zimanê xwe bi kar binin.
Ez dixwazim her kurdek bi zimanê xwe bipeyive.

Necla 1
030219
GÎHAYÊ NEMIR
(Ji romana Olmez Otu ya Yaflar Kemal)

Bayram refl-refl (kuhr-kuhr) diramiya; ”herim, nerim? Ez ji vê dayika xwe çi bikim?
Jineke pîr û nexwefl e, nikare bi me ra were ... ”Gundî gî hejar bûn. Xelkê gundê
Bayram gî cotkar bûn, havînan xelk diçûn Çukurova û pembo ber hev dikirin.
Pîrkê xwe li derva dabû ber rê. Bayram xwe da hêla pîrê û rûniflt.

– Daykê, ez ê jina xwe û zarokên xwe heynim û em ê herin Çukurovê, pembo
berhev bikin. Pîrkê dengê xwe ne kir, fam kir ku ew ê ji wan bimîne û di vî gundê
mezin da, bi tena serê xwe , mehekê derê wan çav ke. Bayram ji jina xwe ra got:

– Kar û barî xwe bike, em ê herin paleya pembo.
Rojekê, berbanga sibê, xelkê gund li qemyonan bar bûn, çûn. Di gundê mezin

da ji pîrkê bêtir tu mirov ne man. Jina Bayram ji pîrkê ra hinek penîr û nan cî hiflti
bû da ku ew debara xwe pê bike, heta ew vegerin. Roj derbas dibûn, Bayram bi
jina xwe mîna dînan kar dikirin, dixwestin rojekê pêfl da vegerin gundê xwe. Pîrka
wan bi tenê bû. Li gund kesekî ku pîrê pê ra deng ke tune bû. Diçû der. Tevî
mirîflkan dîkek hebû, dîkekî mezin û rengesor. Pîrkê di dilê xwe da derbas dikir,
digot ; ” ez ê flê bikim vî dîkî ser jê kim, heta Bayram ew hatin ez ê bixwim. Endîn
naxwazim penîr û nan bixwim.”Pîrê bi flev û roj difikirî; ”Ez ê çawa vî dîkî bi dest
xim” Dîk li ku pîrê didî jê direvî, wekî ku ji dîk ayan bû be, pîrê wê wî bigre û ser
jê ke. Rojekê, pîrê destekî xwe genim kirê, destê xwe yê din jî kevirekî mezin.
Giran giran nêzîkî dîk bû, genimê di destê xwe de havêt ber dîk, dîk serê xwe
danî, genim nukul kir. Pîrkê ji niflka va kevirê mezin yê di dest da, li serê dîk xist,
dîk li dor hev çerx bû û gêr bû. Pîrkê ew serjê kir, pertiland û keland. Her rojekê
hinek goflt dixwar. Deriyê xaniyê pîrikê tim ji hev bû, dipa; li hêviya Bayramê xwe
bû.

Çend roj bi flûn da pîrkê flê ne dikir rabe ser xwe, çavê wê li derî bû.  Xewn
didîtin, Bayramê wê dihat. Bayram bi jina xwe pir pembo jendin hewparê xwe
heynandin û ji ber gifltikan vegerîn gundê xwe. Nêzîkî gund bûn. Bayram meflî
heta mala xwe, deriyê xaniyê wî ji hev bû. Kete hundir endîn wext pir dereng bû.
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Necla 2
030205
8Ê ADARÊ, ROJA JINÊN CÎHANÊ

Ez dixwazim bi munasebeta 8ê adarê, roja jinên cîhanê, serbûriya jine-
ke kurd ji we ra qal kim. Wexta ew jina ha 14 salî bû, deya xwe nexwefl
e û dimre. Ew bi xwe zarok e lê dîsan jî li xweng û birangên xwe mêze
dikir, karê malê dike. Ew li gund bû û karê xwe pir bû. Ew bi dergistî
bû, bûka xalê xwe bû. Evîndaran salekê bi flûnda daweta xwe li darxis-
tin û zewicîn. Dergîstiyê wê cotkar bû, havînan ji zeviyan sap dikiflan-
din. Carekê li arebe sap pir helda bûn û dergîstiyê wê hilkifliya bû ser
arebê. Bextê refl, ji arebê gêr dibe û stûyê xwe diflkîne. Wî bi dest ra
dibin bajêr lê bajar pir dûr e, ancax rojekê bi flûnda digihêne nexweflx-
ana bajêr. Tîyê wê dergîstiyê wê li nexweflxanê bi cih dike û vedigere
otêla xwe. Dotira rojê tîyê wê tê nexweflxanê, çi bibîne, hêstirên çavan
xwe berda bûn ser hinarikên rû; weng mit û mat serê xwe danî bû û
miri bû.

Wî zemanî adet hebûn. Ew jina neçar diviya bû di wê malê da bi-
maya.

Dergîstiyê wê mir lê tîyê wê hebû. Mezinê malbatê biryar dan ku ew
jina neçar bi tîyê xwe ra bizewice. Ji bona wê tifltekî pir dijwar bû lê
adet wusan bû. Ew bêçare ma bû li ber fermana adetan. Ew zewicîn, ji
wan 8 zarok çêbûn, jê yek ez im; ew jina ha dayika min e û yê mirî jî
apê min e. Ez bawer dikim ku jin ji mêran hîn xurttir in.
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Îsal hemû meha Gulanê min li Enqe-
reyê derbas kir. Gelek rojên min bi
kurdên Anatoliya Navîn û bi van dor-
beran ve derbas bûn. Min bi çend ke-
san re hevpeyvîn amade kirin û ziya-
retên cihê cihê pêk anîn. Me hin rojên
xwe li Qawexaneya Babîlê derbas kir.
Xweyê wê kurdekî Qerecdaxê bû, jina
wî tirk bû. Zêdetir jina wî li vê qawex-
anê mêze dikir. Ev ciha teze hatibû ve-
kirin. Mirovan hêdî hêdî ev deran nas
dikirin.

Di roja 3/5.2003 berbi êvarê ez û sê
hevalên min yên Qersê çûne Quliyê

KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN

L‹ KOKA XWE DIGERIN

bûne mêvanê Dr. Mehmet. Lê belê em
zêde li navça bajêr neman, me berê
xwe da gundê Qerecdaxê. Du malên
Mehmet hene, yek li navça bajêr e, yek
jî li gundê wan Qerecdaxê ye. Mala
wan ya gund zêdetir hewadar û bê-
deng bû. Zarokên wî fiirîn, Leyla,
Hêlîn, Rengîn û xanima wî Rehm jî li
gund bûn. Em neçûne hundir, em li
derva runifltin. Me li wir jî flîva xwe
xwar. Pifltî çend seetan ew hersê he-
valên min bi texsiya xwe careke din
vegeriyan Enqereyê, ez wê flevê li
Quliyê mam.

Rohat Alakom

GERNAME

Ji çepê: Galip, bavê Galip Hecî Mele, Dr. Mehmed, Duman Polat
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Di roja 4/6. 2003an bi
heval Galip û Mehmet
re em çûne çend gun-
dên Balayê. Heval Galip
ev gundan bafl nas dikir,
çimkî ew bi xwe jî li van
deveran mezin bûye.
Pifltî gereke dûr û dirêj
em gihifltin gundê Galip.
Berî ku em bên vî
gundê bi navê Gundê
Bîrê em ji nav gelek
gundên mayin re derbas
bûn. Wek gundên Hec-
tîyar, Rastika, Camliya
Mezin, Camliya Piçûk,
Kulika, Kesik...Gelek
kesên ji gundê Bîrê li
Ankarê dimînin, bi ka-
rên sîgortayê, qesabiyê, qawe, çayxanê
re mijûl dibin. Ew ji eflîra Heciban re
girêdayi ne. Navê bavê Galip, Hecî
Mele ye. Bavê Galip kesekî ser bi xwe
bû, bîna mezinan, axa û began jê di-
hat. Kesekî kibar bû. Me bi hevra resim
kifland, daxwaza me flunda veneger-
and. Malbata wan wek Mala Têco tên
nasîn. Bavê Galip koka mezinên xwe
heta Rihayê dirêj dike. Angorî wî, ew ji
Rihayê hatine Balayê. Bavê wî Mele
fiêxo, kalkê wî fiêxoyê Beko, kalkê
kalkê wî Bekoyê Teco hemû li derdorê
Balayê hatine dinê. Lê belê dewama
secerê wek Tecoyê fiêxo, fiêxoyê
Hemê û Hemê Lorê li Rihayê ji diya
xwe bûne. Berî ku zagona paflnavan li
Tirkiyê derkeve, navê vê malbatê fiêx-
oxullari bûye. Bavê Heciyê Mele, ango
Meleyê fiêxo qasî 25 salan li gundê
xwe mixtarî kiriye. Wusan tê xuyan, ev
mala, maleke flêxan, heciyan  û melan
bûye. Malbatek dîndar bûye. Pifltî de-

mekê me xatirê xwe ji wan xwast. Paflê
em çûne derdorê, Baraja Irfanliyê, Ke-
sikkopriyê, me li wir nan xwar. Vê
carê hevalekî me zêde bû. Navê wî
Duman Polat bû. Ew nasê heval Galip
bû, ji gundê wan bû. Heval Duman
Polat hevalekî sohbetxwafl bû, zarê wî
gelek flirîn bû. Wê rojê serî wî zêdetir
mij û duman bû. Ew loqintaya ku me li
wir zikê xwe têr kir li berpala gola ba-
rajê hatiye çêkirin. Wek cîhekî turîstîk
bû. Vegerê me riya gundekî fiere-
flîkoçhîsarê xist. Navê gund Karlikiflla
bû. Em çûne mala birayê Seyît Alp.
Çawa tê zanîn Seyît Alp nivîskarekî
navdar yê vê deverê bû, berî çend sa-
lan çûbû rehmetê. Em bûne mêvanê
birayê wî.

Pifltî vê gerê min berê xwe dîsa da
Enqereyê. Min li Enqereyê çend kesên
mayin yên ku ji Anatoliya Navîn hati-

Li gundê Seyît Alp,
ji milê çepê, yê sêyemîm birayê Seyît Alp e
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ne, dîtin. Wek Halîl Îbrahîm Uçak, Ay-
fle Yildirim, Îsmaîl Susli, Ruken Alp,
Bahattîn Çalifl…

Halîl Îbrahîm Uçak ji Haymanayê
ye, lê belê gelek salan li Polatliyê ma-
ye. Paflê mala xwe bar kiriye, aniye
navça Enqereyê. Niha li bal Parlemen-
terê Agiriyê Nacî Arslan wek flêwirman
kar dike. Kesê ku Halîl Îbrahîm Uçak li
Enqereyê nas neke, tune ye. Kesekî
vekirî, sosyal û sohbetxwafl e. Gelek
rojên me bi hevra derbas bûn. Halîl
Îbrahîm Uçak di sala 1954an de li
gundê Emirler Kesikkavak (fiêxanê
Berbayê) hatiye dinê. Ev gunda bi
Haymanayê ve girêdayi ye. Navê eflîra
wî fiêxanli ye. Angorî gotinên gotiya
eflîra wî  di sala 1780î de ji qezaya Ri-
hayê ya bi navê Siruçê hatiye. Eflîr sê
milên wê hebûne. Milek hatiye gundê
wan, milek Emîrler Eskiçalifl, milê din
jî hatiye gundê Konakgormez Kebîr cî-

war bûye. Dema ji Rihayê hatine riya
xwe li gundê Balçikhîsarê (qeza
Mahmûdiyê, Eskiflehîr) xistine, çend
salan li  wir mane. Îro gelek gundiyên
wan çûne Almanyê, Danmarkê, Nor-
weçê, mirov dikare bêje %50 kesên vî
gundî derketine dervayî welat. Gele-
kan jî bar kirine, çûne taxên cihê yên
Polatliyê cîwar bûne, wek Zafer, Gul-
veren, Esentepe, Cumhuriyet, Kurtulufl
û Gazî. Kesên ku derketine Ewrûpayê
piraniya hatin û qezencên  xwe li Pol-
atliyê radizînin. Di sala 1959an de mala
wan bar kiriye, çûye Polatliyê. Bavê wî
bakalî dikir. Wî xwandina xwe ya
pêflin, navîn û lîseyê li Polatliyê qedan-
diye. Paflê di rojnameya bi navê
Postaya Polatliyê kar kiriye û bûye mi-
dirê berpirsê nivîsan yê vê rojnameyê
(1974-1974). Di sazkirina komela bi
navê Huner 74an de befldar bûye.
Temsîlkarê Polatliyê yên rojnemeyên

Ji çepê: Bahattîn Çalifl, Halîl Îbrahîm Uçak
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wek Vatan û Aydinlikê kiriye. Demekê
di Belediya Polatliyê de bi karên çandî
ve mijûl bûye. Du sala midirê karên
nivîsê yê Kovara Demîryolu ku ji sala
1925an virda derdikeve, kiriye. Wusan
jî di kovara Demed ya Komela Me-
murên Demiryolê xebitiye. Di gelek ci-
hên mayin jî kar  kiriye. Di sala 1985an
de derbarê Haymanayê pirtûkek
weflandiye. Di nav rûpelên pirtûkê de
zaniyari û agahdariyên ku Haymanayê
didin nasîn cîhekî fireh digrin. Vê xe-
bata Halîl Îbrahîm Uçak nêzîkî du sa-
lan ajotiye. Wî ji bo nasandina Hayma-
nayê belgeselek jî amade kiriye. Di
sala 1995an di  amadekirina Rapora
Pirsa Rohilatê cîh girt. Ev rapora  bi
pêflengiya Dogu Ergil de hatibû
nivîsîn. Ji bo amadekirina vê raporê,
Halîl Îbrahim Uçak bi grupek xebatkar
ve çûne hin deverên Kurdistanê, di  cîh
de lêkolîn çêkirine û anket pêkanîne.

Halîl Îbrahîm Uçak di sala 1997an de
dest bi amadekirina lêkolîneke derbarê
mala Cemîl Pafla kir. Bi endamên mal-
batê ve hevpeyvîn çêkir. Gelek malze-
me û çavkaniyên ku heta niha tu li
cîhekî nehatine weflandin, bi dest xisti-
ye. fiecereke ku ji 47 rûpelan pêkhatî
amade kiriye. Ev flecera heta salên
1400 dirêj dibe. Ev xebata wî wek
pirtûk di nav demeke kin de wê bê
weflandin. Niha derbarê fiêxbiziniyan
de xebatekê amade dike. Bi taybetî
flopa dîrokî ya kurdên ku koçberî Bala,
Polatli, fiereflikoçhîsarê kirine, digerî-
ne. Ev babeta ji bo wî bûye babeteke
balkêfl e. Xebateke wî ya mayin der-
barê Pêxasên (Qabadayi) Kurdan e. Bi
kurtî Halîl Îbrahîm Uçak di gelek karan
de xebitiye û çend proje danîne pêfliya
xwe.

Dema em bi hevra bûn, em çûne
çend cihên mayin, wek Komela Alika-

Ji çepê: Ayfle Yildirim, fievket Kaxitçi, ‹smail Suslî
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riyê û Hevnasînya Haymanaliyan. Nav-
ça vê komeleyê li Enqereyê ye. Qasî
500 endamên wê hene. Kurê Ahmet
Turgut, Ozdemir Turgut demeke dirêj
alikariya komelê kiriye. Komele heta
niha jî li ser piya maye. Derbarê xe-
batên komelê de em bi sekreterê wê
Mehmet Oztafl re peyivîn. Kesekî
bêreng bû, qet ji cîhê xwe ranedibû,
haya wî zêde ji kokên wî tune bû an jî
dixwast wusan xwe bi me bide nasîn.
Mirov nizanibû ew kurd e an tirk e. Bi
Festîvala xwe ya birinc ve mijûl bû. Ev
flahiya hersal li derdorê Haymanayê di-
hate pîroz kirin.

Paflê min Ayfle Yildirim nas kir.
Ayfle Yildirim li navça Enqereyê dimî-
ne. Ew ji gundê Burunsuzê ye (gun-
dekî qezaya Haymanayê). Ayfleyê Befla
Folklorê, li Unîversîta Enqereyê xwan-
diye, niha di Unîversîta Hacetepeyê, di
befla Antropolojiyê de derbarê eflîrên
kurdên Anatoliya Navîn de teza xwe
ya lîsansa bilind amade dike. Bi taybetî
eflîrên Reflwan û fiêxbiziniyan hemberî
hev dike, dixwaze sedemên cudatiyê
di navbera wan de derxe holê. Pifltî
çend mehan ew ê vî karê xwe biqedî-
ne. Belkî ev cara pêflîn ku kurdek der-
barê eflîr û jîyana kurdên Anatoliya
Navîn de xebateke akademîk amade
dike. Pifltî qedandina karên xwe Ayfle
wusan tê xuyan wê bibe pispor, lêkolî-
ner û nivîskareke Kurdên Anatoliya
Navîn. Çend makaleyên Ayfleyê di ko-
varên cihê de hatine weflandin.

Ayfle Yildirimê ez ji xebata hevalekî
xwe agahdar kirim. Navê wî Abdurah-
man Karatafl e. Wî li ser babeteke
balkêfl tezek amade kiriye. Babeta vê
xebatê  koçberiya kurdan ya berbi

Anatoliyê ye. Gundekî bi navê Neflreti-
ye ji  xwe hilbijartiye. Ev gunda bi de-
vera Ortaklar, Ortaklar bi qezaya Ger-
mencîk, Germencik jî bi bajarê Aydinê
ve girêdayi ye. Gelek kurdên Muflê,
Vanê, Agiriyê û Diyarbekirê koçberî vî
gundî kirine. Paflê gund mezin bûye û
di dawiyê de bûye du beflan. Lêkolîner
minasebet û pevgirêdanên di navbera
van herdu civatan di xebata xwe de lê-
dikolîne. Di vî gundî de guhartinên
duh û îro bûye babeta vê xebata Abdu-
rahman Karatafl. Keçhevala wî Nîlufer
jî befla Folklorê qedandiye. Tenê wê
na, bavê wê, diya wê jî ev befla berî
salan xwandine. Mirov dikare bêje ku
Malbata Niluferê bûye malbateke
folklorîk...Ayfle Yildirim, Nîlufer û Ab-
durahman Karatafl hin caran bi hevra
kar kirine û li Anatoliya Navîn gerên
xebatê pêk anîne. Min hevaltiya wan
gelek bi dostane û germ dît.

Li Enqereyê vê carê min malbateke
mayin ya kurdên Anatoliya Navîn jî nas
kir, malbata nivîskar Seyit Alp. Berê
min bihistibû ku malbata wî li li Enqe-
reyê dimîne. Kurdekî ji devera Agiriyê,
ew bi xwe jî nivîskar e, Baran Aydin
gote min ku keça Seyit Alp, Rûken Alp,
di dersxana wan de wê dest bi mamos-
tetiya felsefeyê bike. Rojekê flunda ez,
Baran, Rûken û çend hevalên mayin li
çayxanekê de civiyan, me ji xwe re
sohbet kir.  Baran Aydin hevalekî Seyit
Alp yê kevn bûye, wî dengê Seyît Alp
hildaye ser bandê, pê re hevpeyvîneke
dirêj amade kiriye. Rojekê ji rojan dix-
waze biweflîne. Seyit Alp çawa tê zanîn
berî çend salan vefat kiribû. Jina wî bi
kurê xwe Rohat Alp ve tevayî dimîne,
Rûken û mêrê wê li taxeke mayin ya
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bajêr dijîn. Rojekê em bûne mêvanê
mala Seyit Alp. Me dûr û dirêj behsa
Kurdên Anatoliya Navîn û rewfla vê
deverê kir. Wusan jî derbarê jiyan û
berhemên Seyit Alp de em peyivîn. Di
dawiyê de xanima wî destnivîsên du
romanên Seyit Alp ku heta niha tu
cîhekî nehatine weflandin teslimê min
kir ku ew li Ewrûpayê bên weflandin.
Min bi kêfxwaflî ev yeke hilda ser milê
xwe. Ji bo amadekirina çapê, ev berhe-
man min paflê anî Stockholmê teslîmî
berpirsê APECê kir. Ez bawer dikim ev
herdu berhemên di nav demeke kurt
de wê bên weflandin. Kurê Seyît Alp,
Rohat Alp vê gavê di Unîversîta Hace-
tepeyê de befla dîrokê dixwîne. Hêvî
dike ku pifltî qedandina zanîngehê ro-
jek ji rojan dest pê bike ku dîroka
Kurdên Anatoliya Navîn lêbikole. Keça
Seyît Alp, Rûken Alp mamostetiya fel-
sefeyê dike. Wê biryar girtiye ku bi
deh jinên Kurdên Anatoliya Navîn (jin-
ên pîr, salbihurî) ve deh hevpeyvinan
çêbike, wan wek pirtûkeke hevpeyvi-
nan biweflîne. Eger rojekê ev proja
Rûken Alp ya dîroka devkî bi serkeve
ez bawer dikim wê bala gelek lêkolîn-
van û xwendevanan bikflîne. Çend
nivîs û helbestên wê di kovarên felsefe
û huner de de hatine weflandin. Ew
hewl dide ku zêdetir wext ji bo nivîsê
peyda bike.

Li nav Enqereyê gelek cihên kurdên
Anatoliya Navîn hene, yek ji wan jî
çayxana Îsmaîl Susli ye. Di zikê Enqe-
reyê de vekiriye. Îsmaîl Susli di sala
1969an de li gundê Sindiran (Yenice)
hatiye dinê. Di sala 1996an de Fakulta
Siyasatê li Enqereyê qedandiye, lê belê
memurtiya dewletê nake. Wî di zikê

Enqereyê de ev çayxana piçûk vekiri-
ye, vê gavê li ser karên xwe ye. Ibra-
him Suslî kesekî zane, sosyal, hurmet-
kar û welatparêz e. Li çayxana wî ge-
lek hemfleriyên wî berev dibin. Kesên
xwandî û nexandî li vir rastî hev tên,
kesên ji Anatoliyê û ne ji Anatoliyê
dîsa li vir hev dibînin. Jin û mêr, keç û
xort herkes dikare li vir bîna xwe
derxe, rûnê û wextê xwe derbas bike.
Kesekî/e bixwaze kurdên Haymanayê
ji nêzîk ve bas bike divê sedî sed  riya
xwe li vê çayxaneyê bixe. Eger wusan
neke, nabe. Ez û Ismail Suslî di roja
31/5.2002an çûne wê pirtûkxaneya bi
navê Akedemia. Me bi hevra derbarê
kurdên Haymanayê dûr û dirêj deng
kir. Bi taybetî wî derbarê koka fiêxbizi-
niyan de qala gelek dîtin û tezan dikir.
Angorî dîtinekê ev kesan bi pêflengiya
fiêxê Baziyan hatine Haymanayê. Dîti-
neke din jî dibêje ku di destê wî da
bazin hebûne. Peyvên Baziyan û bazin
angorî van dîtinan koka peyva fiêxbi-
ziniyan pêk aniye. Ev dîtinên etîmo-
lojîk yên populer vê gavê di nav
Kurdên Anatoliya Navîn de gelek tên
efirandin û gotin. Gundê Sindirîn gun-
dekî mezin e, qasî 10 hezar nifûsê vî
gundî heye. Ji wan gelek bar kirine
navça Enqereyê, di dawiya heftê tên
gund, di nav hefte de li Enqereyê dimî-
nin. Îsmaîl Suslî van kesan bi ”kar-
kerên hefteyî” nav dike. Angorî Îsmaîl
Suslî di salên 1930-1950î de pêlên koç-
beriyê yên duwemîn berbi Enqereyê
dest pê kirine, wek koçên berbi Baya-
batê (Sînop), Gevya (Adapazarê),
Merzîfon (Amasya), Bafra (Samsun)
Ew fiêxbiziniyên ku  bar kirine çûne
Bayburt, Erzirim û Agiriyê kirmancî
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deng dikin. Ji wan re ’celî ’ tê gotin.
Ji der Halîl Îbrahîm Uçak, Ayfle Yil-

dirim, Ismaîl Suslî, Ruken Alp, min di
çayxana Îsmaîl Suslî de nasiya xwe da
Bahattîn Çalifl. Mirovekî salbihurî bû.
Guhên wî giran bibûn. Gotinên kesên
dorberê xwe dereng dibihîst. Berî çend
salan pirtûkeke bi navê Ji Duh heta Îro
Haymana û Germavkên Wê dabû
weflandinê. Bahattîn Çalifl û Halîl
Îbrahîm Uçak wek du pisporên bajarê
Haymanayê tên nasîn. Ev bajara wek
paytextê devera Kurdên Anatoliya
Navîn tê hesibîn û zanîn.

Bi kurtî çawa me li jor jî bi çend
mînakan ve dîyar kir, di nav nivîskar,
lêkolîner û xwendekaran de hewas û
daxwazeke mezin ya lêkolînê û xwan-
dinê heye. Mirov pey koka xwe ketine,
flopa xwe digerînin. Ez bawer dikim ji
vê tevgera xwevegerê gelek tiflt û cev-
herên nû wê derkevin holê. Ji niha ve
derbara Kurdên Haymanayê, derbara
fiêxbiziniyan û bi taybetî jî derbara
gundê Sindirîn (Yenîce) de meraq û

hewaseke mezin heye. Angorî îfadey-
ên Ismaîl Suslî vê gavê kesekî bi navê
Hamdî Çeker li ser gundê Sindirîn mo-
nografîke fireh amade kiriye û benda
weflandinê ye.

Min çend rojên xwe bi Mehmûd
Yucelî re derbas kir. Mahmûd Yucelî ji
Amadê (Dîyarbek›rê) ye. Jina wî ji
Kurdên Anatoliya Navîn, ji Gordoxliyê
(Zincirlikuyu) ye. Mala wî li taxa
Keçîorenê bû. Mirov dikare bêje
Keçîoren tijî Kurdên Gordoxliyê bûye.
Em ji nav sûka taxê re derbas bûn,
çûne mala Mehmûd. Mehfler bû. Mirov
nikaribû gava xwe bavîta. Me bi hevra
kurdî deng dikir. Vê yekê bala du jinan
kifland, zanibûn em kurd in, ji bin
lêvan ve dikeniyan…Paflê me ji wan
pirsî ka bizanibin ku ew ji kîderê ne?
Mirov bersîva wan dikaribû texmîn bi-
kira, wek texmîna me jî derket:
Gordoxlî…Ew di salên 1960yî de hati-
ne Enqereyê, li wir cîwar bûne. Mala
Mehmûd tijî pirtûk in, li herderê malê
pirtûk hene. Balkona xwe jî tijî pirtûk

Jina Seyît Alp, bi kurê xwe Rohat Alp û bi keça xwe Rûken Alp ve
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kiriye. Ew kesekî pirtûkhez e. Hemû
pirtûkfiroflên Enqereyê yên ku
pirtûkên kevn û nadîr difroflin, ew
Mehmûd nas dikin. Ew gurê pirtûkan
e. Mehmûd zef dixwîne, angorî jina wî
wusan dixwîne ku êdî ji nivîsê re wext
namîne. Jina wî dixwaze ku Mehmûd
teza xwe ya lîsansa bilind (master) zû-
tirekê binivîse û biqedîne. Ew bawer
dike ku êdî ew dikare wê demê ji der-
dê pirtûkan xelas bibe. Lê belê
Mehmûd kesekî wusan ecelok, lezo-
bezo nîne, dixwaze her tiflt bi hemdî
xwe bimefle, stresê hez nake. Di vê
malê de wext angorî her endamekî/e
malê tifltekî gelek cihê ye. Di vê malê
de çima Tirkî tê deng kirin? Bersîv ji
hev cihê dibin. Angorî jina wî, kurdiya
Anatoliya Navîn ne wek kurdiya Diyar-
bekirê ye. Ev bersîva mirovan zêde têr
nake.  Dema mirov ji Mehmûd dipirse,
ew dibêje ku ”Ez jî qet nizanim em
çima Tirkî deng dikin”. Ji Kurdên Gor-
doxliyê hinek asîmîle bûne, hinekan ji
xwe re kirine edet di malên xwe de
Tirkî dipeyvin. Ev problema ne tenê
problema malbata Mehmûd e,  proble-
ma hemû malbatên ku koçberî bajarên
mezin kirine dikare bê hesibîn. Lê belê
çi dibe li zarokan dibe. Li jêr serpêhati-
ya Dîlanê her tifltî bafl radixe ortê...

Ez êvareke bûme mêvanê Mehmûd.
Du zarokên malbatê hebûn. Navê keça
wî ya piçûk Dîlan, keçeke 6-7 sali bû.
Zarokeke gelek flirîn bû. Min mêze kir
bi wê bejna xwe ya kurt li ser qoltixeke
mezin rûnifltibû, zûr bibû li me dinêrî.
Dîlan Tirkî dipeyivî, kurdî nizanibû.
Dema ez çûme mala wan, min bi kurdî
bi endamên malbatê re deng kir. Lê
belê Dîlan, bi hatina min ewqas kêfx-

wafl nebû. Çimkî min kurdî deng dikir.
Rebena Dîlanê ji gotinê min qet tifltek
fam nedikir. Ji bavê xwe re digot:
”Bavo ev mirova zef deng dike” (Baba
bu adam çok konufluyor!). Ji  ber ku
gotinên min fam nedikir, angorî Dîlanê
min zef! deng dikir. Paflê j› bavê xwe
pirsî: ”Bavo te ev mirova ji ku anî?”
Mehmûd bi zimanekî xwaflik jê re îzah
kir: ”Ew îflev mêvanê me ye, sibê wê
here mala xwe”. Ez wê flevê li wir
mam. Rojtira din dema serê sibê, min
mêze kir ku dengê Dîlanê tê, pey flopa
min ketibû û ji bavê xwe dipirsî :
”Bavo ew mirovê zimanê Kurdî çû kî-
derê (Baba o Kürtçe adam! nereye git-
ti). Navê min êdî derketibû ”Kürtçe
Adam”...Bavê wê wek hertim bi zarekî
nerm bersîva wê da: ”Keça min dengê
xwe neke, ew razaye!”. Ev jî bafl bû,
Dîlanê kurdî nizanibû, lê belê êdî qet
nebe wê zanibû ku zimanekî bi navê
Kurdî heye. Dîlan her diçû flirîntir
dibû.

Ez bawer dikim ku ev serpêhatiya
Dîlanê ya rênîflandar û hînker çend ali-
yên zimîn yên sosyolojîk û psîkolojîk
gelek bi eflkere radixe ortê. Divê kesek
rabe babeta koçberiya gundê Gordoxlî
li Keçîorenê bike babeta lêkolînekê. Bi
rastî ji gelek aliyan ve babeteke balkêfl
e. Ne tenê pirsa ziman, gelek babetên
mayin jî divê bên lêkolandin. Ji ber ku
di jiyana van malbatên kurd yên met-
ropolê de guhartinên gelek mezin
diqewimin.

���
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Birêz Hanefî Celeplî, îsal sedsaliya Cîgerx-
wîn temam dibe, te wek kurdekî Anatoliya
navîn Cîgerxwîn ji nêz ve naskiriye, tu di-
karî ji bo xwendevanên me seydayê Cîgerx-
wîn bidî nasîn?
– Navê Cîgerxwîn yê eslî fiêxmûs e. Di
sala 1903-an de ew, li gundekî Nise-
bînê, Hesarê hatiye dinê.  Bavê wî He-
sen û diya wî Eyflan e. Malbateke
gundî û feqîr e. Berî fierê Cîhanê yê I-
em, malbata fiêxmûs ji Hasarê bar di-
kin û li bajarê Amûdê – li baflûrê roja-
vayê Kurdistanê- cîwar dibin. Pifltî de-
mekê bavê fiêxmûs diçe rehma xwedê.
Salekê flunda fiêxmûs diya xwe jî win-
da dike. fiêxmûsê sêwî geh li cem bi-
rayê xwe yê mezin, Xelîl geh li cem
xwûflka xwe Asiye dimîne.  Ji yanzdeh
xwûflk û bira tenê ew hersê mane, yên
din ji ber flertên dijwar mirine.

fiêxmûs, li cem jineke kurd, Xoce,
dest bi xwendina xwe ya pêflin dike.
Navê Xoce yê eslî Zeyneb e, keça flêx-
ekî ye, dema bavê wê dimire, dewsa
bavê xwe dersên olî dide.

fiêxmûsê sêwî nema dikare xwendi-
na xwe bidomîne û ew li cem xwûflk
birayê xwe demekê karê rêncberiyê û
flivaniyê dike. Lê ew ji vê jiyanê qet ne
raziye. Biryara xwe dide û dest bi
xwendina medresê dike û dibe feqî.  Li
gor edetên wê demê feqîyan medrese
diguharandin û li deverên cîhe xwen-
dina xwe dikirin. Bi vî rengî fiêxmûs, li
gelek deverên Kurdistanê digere, rew-
fla gelê xwe bafl nas dike.

fiêxmûs, di xwendina xwe de gelekî
jêhati ye, di demeke kin de xwendina
xwe temam dike û îcaza (dîploma) xwe
digre. Ew êdî Seyda ye. Ji bo ku karibe

BÎRANÎN

Bi minasebeta bîranîna
sedsalîya Cîgerxwîn

hevpeyvînek bi Hanefî Celeplî re

Amedekar: Ali Çiftçi

 Cîgerxwîn li Stockholmê
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abûra xwe bike, ew dest bi meletiyê
dike. Lê ew reng jiyan jî ne bi dilê Sey-
da ye. Seyda vedigere û du gundan ava
dike, navê yekî Cehennem, yê din jî
Çêlek datîne.  Ev kar jî naçe serî. Pifltî
demekê gundî flerê hev dikin. Seyda ji
vî karî jî destê xwe dikiflîne.

Dema fiêxmûs li medresan dixwîne,
seranserê Kurdistanê di bin agir û
flewatê de ye. fierê Cîhanê yê I-em bi
dawî bûye. Serhildanên li bakûrê Kur-
distanê flikestine. Rêberên floreflê xwe
gihandina binê xetê. Wê demê nasiya
Seyda fiêxmûs bi gelek rêberên ku ha-
tine binê xetê re,  çê dibe. Ew tesîrekê
mezin li ser Seyda fiêxmûs çêdikin. Ji
xwe Seyda fiêxmûs di feqetiya xwe de
li gelek deverên Kurdistanê geriyaye,
rewfla ku gelê kurd têde ye bafl naskiri-
ye. Her zordestî û belengazi ye. Sede-
ma vî yekî ne tenê dijminê dagîrker e,
herweha flêx û axa jî xwedîpar in di vî
warî de.  Lewra Seyda fiêxmûs cibe û

flafl datîne alikî û dest bi xebata welat-
perwerî dike. Êdî navê wî jî Cîgerxwîn
e, ji derdê milet cîgera wî bûye xwîn.

Cîgerxwîn êrîflên xurt dibe ser flêx û
axan. Ji xwe re dijminên mezin peyda
dike, lê ew natirse, gelê kurd jî li wî
xwedî derdikeve.

Li vir ez dixwazim serpêhatiyekê ji
xwendevanên Bîrnebûnê re bînim zi-
man.

Min cinazê Cîgerxwîn bir Kurdis-
tanê û teslîmê gelê kurd kir. Pifltî çend
rojan ez li gundên li dorhêla Qamifl-
loyê geriyam. Di her civatê de haziran,
qala bîranînên xwe yên bi Cigerxwîn
re dikirin. Li gundê Telfleîrê, kalekî –
navê wî naye bîra min- qala serpîhati-
yekê xwe kir. Ewî got: -Roja înê bû. Di
mizgeftê de flêx waiz dida. fiêx flor ger-
and û anî ser Cîgerxwîn, ku çawa kafir
e, çawa bê ol û bawer e. Cimaet flafl
mabû û li çavên hev dinihêrîn. Ji niflka-
va gundîkî gotina flêx birrî û got: ”fiêx

Prîskê Mihoyî, Cîgerxwîn, Hanefî Celeplî
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efendî, flêx efendî bese, xelq alêmê
Stalînên xwe hene, Hîtlerên xwe hene,
bira me jî kafirekî me hebe, tu çi dix-
wazî ji wî camêrî”.

Ev yeka jî nîflan dide ku gelê kurd ji
Cîgerxwîn pir hez dikir. Wekî ku mirov
xwe di neynikê de bibîne, wî jî rewfla
xwe û welatê xwe di helbestên Cîgerx-
wîn de didît. Hê helbestên Cîgerxwîn
çap nebûbûn ji aliyê dengbêjan de li çar
aliyê  Kurdistanê bi riya stranan belav
dibûn. Di fliyarbûna gelê kurd de,  rola
helbestên Cîgerxwîn xwedî cîhekî tey-
betî ne.

Cîgerxwîn flaîrekî mezinê kurd bû
bêgoman. Lê ew ne tenê flaîrê kurdan
bû, wî ji bo hemû bindestên cîhanê fler
dikir, ew heval û hogirê azadî- û aflitîx-
azan bû.  Heta roja ku serê xwe dayne,
wî ji bona azadî û aflitîyê têkoflîn da.

Cîgerxwîn qiymeteke mezin dida
azadiya jinan. Wî digot: nîvê netewekê
jin in. Eger jin di xebata netewî de befl-
dar nebin, ew netew nikare bi pêflde
here û bighê azadiya xwe, ew netew
dê mîna laflekî nivî flelal bimîne.

Cigerxwîn hertim bang li kurdan dikir
wekî zarokên xwe -çi kur, çi keç- bidin
xwendin. Wî tim dianî ziman ku dijminê
netewa kurd ya herî mezin, nezanîn e.

Hevnasiya û hevkariya we çawa destpêkir?
– Sala 1979 bû. Ez û du hevalên min, em
ji bo du mehan derketibûn gerê, em heta
Ermenistanê çûbûn ji bo serdana kurdên
Ermenistanê. Gava em vegeriyan -dest-
pêka tebaxê bû- min bihîst ku Cigerxwîn
hatiye Swêdê.  fiabûneke mezin di dilê
min de çêbû. Derfetek ketibû destê min
ku ez Cîgerxwîn nas bikim.

Nav û dengê Cigerxwîn min li Swê-

dê bihîstibû. Gava ez hatim Swêdê, di
sala 1973-an de, kurdiya min a axaftinê
û nivîsandinê qet tunebû. Ez hinekî tê-
digêhifltim, ewqas. Lê ji min re bûbû
derd, min dixwest zimanê xwe yê day-
ikê ji nûve bipiflkivînim.  Wê demê
nivîsên kurdî kêm bûn. Rêxistinekê
kurdan bi navê Bahoz, Dîwana Yekan,
ji nûve, teze çapkiribû. Nusxayek ji wê
Dîwanê kete destê min. Cara pêflin bû
ku min berhemeke bi zimanê kurdî
xistibû destê xwe.  Dîwana Yekan her
li bin balgiyê min de bû. Çavkaniya
kurdiya min, pifltî dayika min, ew Dî-
wana Cîgerxwîn bû. Niha jî bextê min
lêxistibû ku ez xwedanê wê dîwanê
bibînim û nas bikim.

Gava Cîgerxwîn hate Swêdê, ew li
bajarê Uppsalayê bi cîh bûbû. Cara
pêflin min ew li bajarê Stockholmê, di
çalakiyeke kurdan de dît. Çûme cem û
min nasiya xwe daye.

Rojekê zivistanê, di destpêka meha
çilê de, ez ketim rê û çûme Uppsalayê,
serdana Cîgerxwîn. Belediya Uppsa-
layê ew li xaniyê emirmezinan de bi
cîh kiribû. Dawiya heftê bû, nayê bîra
min, roja flemî an jî yekflem bû. Gava
min derî vekir û ketim hundir, çi bibî-
nim, Cîgerxwîn paltoyê xwe li xwe ki-
riye û di quncika oda xwe de rûnifltiye;
serma girtiye û zekemî bûye. Wî got
wekî du roj in ew di vî halî de ye. Kur-
dek jê re kirine berbirsyar ku lê mêze-
ke, lê du rojin kes diyar nebûye û ka-
lorîfêrên odê jî naxebitin. Min jê re got:
Seyda weha nabe, em diçin mala min
û îro pêde hûn mêvanê min in. Wî jî
got: Tu dizanî yabo. Ez rabûm, min
tifltên Seyda kom kirin, çend pirtûk û
cil û bergên wî, xistin du torbeyên
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naylon, em li makîna min siwar bûn û
hatin Stockholmê, mala min. Êdî Cîger-
xwîn mêvanê min bû.

Pifltî çend heftan, nêzî sersala 1980,
xanima Cîgerxwîn, xaltiya Kehla û qîza
Cigerxwîn, xwûflka Gulperî jî hatin
Swêdê. Heta ji wan re xaniyek derket,
nêzî pênc mehan mêvanê min bûn. Di
vê navberê de hukumeta Swêdê jî
mafê penaberiyê dabû Cîgerxwîn û
malbata wî.

Malbata Cigerxwîn, li gel xwe dest-
nivîsarên wî jî anîbûn Swêdê.  Bi de-
han destnivîsar ku hê rûyê çapê nedî-
tibûn. Heta sala 1973-an, ji heyflt dî-
wanên Cîgerxwîn tenê çend heb ha-
tibûn çapkirin; Prîsk û Pêtî – 1945,
Sewra Azadî – 1954 û Kîme Ez – 1973.
Li gel van dîwanan çend xebatên
Cîgerxwîn yên din jî hatibûn çap kirin;
li ser zimanê kurdî û çend çîrok.

Gava destnivîsarên Cîgerxwîn hatin
û gîhan coxrafyake azad, êdî lazim bû

ku bêne çapkirin û di nav gelê kurd de
belav bibin. Li ser daxwaza Cîgerxwîn,
ev karê pîroz min da ser milê xwe û
pênc dîwanên wî, min li pey hev çap
kirin; Ronak – 1980, Zend Avista –1981,
fiefaq –1982, Hêvî –1983 û Aflitî –1985.

Li Swêdê jiyana wî çawa derbas dibû? Kêfa
wî, ruhuyeta wî ya li hember Swêd, xeribi-
yê û kurdên li Swêdê çing bû?
– Herçend Cîgerxwîn bi bedenê xwe ve
li Swêdê bû jî, bi mêjûyê xwe ve ew her
li Kurdistanê bû. Bûyerên ku li Kurdis-
tanê diqewimî pir ji nêzik ve diflopand.
Çi çalakiyên kurdan hebûya, Cîgerxwîn
wek mîlîtanekî cîhê xwe te de digirt.
Rewfla azad li Swêdê, jê re derfetek bû
ku karên xwe yên siyasî û edebî bimeflî-
ne û bi serbestî bigere, biçe welatên din
ku  kurdan û xebatên wan bibîne.

Ew ji Swêdê û swêdiyan gelekî razî
bû. Çapemeniya Swêdê cîh didan dî-
tin- û xebatên wî. Gelek caran radyo,

Cîgerxwîn û Hanefî Celeplî li Stockholmê di civîneke aflitiyê de
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têlevîzyon, rojnameyên Swêdê li gel
Cîgerxwîn program çêkirin, pê re ro-
portaj kirin.

Cîgerxwîn bûbû endamê Yekîtiya
Nivîskarên Swêdê. Yekîtiya Nivîskaran
him madî, him jî manewî alîkariya
Cîgerxwîn dikir. Konseya Çand ya
Swêdê ji bo çapkirina hemû berhemên
Cîgerxwîn alîkariya madî da.

Qedrê Cîgerxwîn li cem aflitîxazên
Swêdê gelekî bilind bû. Cigerxwîn her-
tim dihate vexwandinê civîn û flevên afli-
tiyê. Di van civîn û flevan de Cîgerxwîn
axaftin dikir û helbestên xwe dixwend.

Rewfla civata Swêdê, xweflikbûna
tabîata Swêdê bala Cîgerxwîn pir di-
kifland. Carina digot: -Ew welata pir
xwefl e, pir xwefl e lê Kurdistan xweflik-
tir e. Hesreta Kurdistanê di dilê wî de
her agir û pêt bû. Kurdên li Swêdê
qedrê Cîgerxwîn bafl digirtin.

Tim dihatin seredana wî û ew ved-
ixvandin malên xwe.  Cigerxwîn jî qet
ferq nedixist nav wan an siyasetên
kurdî. Bi eynî dûrbûnî nêzîkî hemû si-
yasetan dibû, her dixwest ku kurd bi-
bin yek, bi hev re kar bikin, yekîtiyan
saz bikin.

Pifltî ku Cîgerxwîn hate Swêdê we bi hev re
hinek seyehat kirin, tu dikarî hinek
bîranînên xwe bi me re jî parve bikî?
– Gera Cîgerxwîn li Ewropayê ya pêflin
ji bo Elmanyayê bû. Federasyona Kom-
elên  Karkarên Kurdistanê, KOMKAR,
Cîgerxwîn vexwendibû kongra xwe.
Em bi trenê çûn Frankfurtê. Komeke
mezin ji endamên Komkarê bi destey-
ên gula em pêflîwazî kirin. Di rojên din
de kurd dihatin silava Cîgerxwîn û bi
hezkirin guhdariya wî dikirin. Herwe-
ha Cîgerxwîn jî gelekî dilflad dibû bi

dîtina kurdan û xebatên wan li dervayî
Kurdistanê. Roja ku kongre dest pê kir,
saloneke mezin ji delegasyonan û mê-
vanan tije bûbû. Xortên ku karê ewle-
kariya kongrê dabûn ser milê xwe, bi
radyoyên bê têl bi hev re diaxivîn. Evî
yekî gelekî bala Cîgerxwîn kiflandibû û
ji min re qal dikir digot: Êdî baweriya
min xurttir bûye, Kurdistan dê di dem-
eke ne pir dûr de bê rizgar kirin.

Gera me ya din bi hev re ber bi So-
vyêtê bû. Çawa ji helbestên Cîgerxwîn
jî diyar e, ew dostê Sovyete bû, pir dix-
west welatê Lenîn bibîne, kurdên li wir
nas bike. Pifltî çend hewlan me ji bo
hefteyekî vîza tûrîstiyê wergirt û em
çûne bajarê Lênîngradê (S:t Peters-
burg). Berî ko em biçin me xeber dabû
mamoste Qanatê Kurdo, Ordîxanê
Celîl, Tosinê Reflîd, Têmûrê Xelîl û he-
valên din. Gava em li balafirgeha Lê-
nîngradê peya bûn, mamoste Qanat li
gel komeke mezin hatibûn pêflîwaziya
me. Dema ku em li wir bûn, her roj
Cîgerxwîn tevî programekî dibû û li
cîhên balkêfl digeriya. Êvaran jî kurdan
ew vedixwandin malên xwe yan jî li
hotela ku em lê diman, kom dibûn.

Li Însîtuta Rojhilatnasiyê li Lênîng-
radê, di befla kurdnasiyê de Cîgerxwîn
gelek kurdnas naskirin, wek: Zera Usif,
Ordîxanê Celîl, Cemflîd Heyderî, Kerîm
Eyûbî û kurdnasên rûsî. Qanatê Kurdo
serokê vê beflê bû.

Ji Ermenistanê jî hin heval hatibûn
ku Cîgerxwîn bibînin; wek Tosnê
Reflîd, Têmûrê Xelîl, Prîskê Mihoyî.
fiagirtên kurd ji bo Cîgerxwîn fleveke
flahiyê amede kirin. Her tiflt bi dilê
Cîgerxwîn bû. Lê divê ez qala bûye-
rekê jî bikim ku dilê Cîgerxwîn pir
êflandibû. Casimê Celîl li Yêrevanê diji-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 bîrnebûn 20, havîn 2003

2 9

ya. Ewî jî pir dixwest ku Cîgerxwîn
bibîne, lê ji ber dijwariyên tenduristiya
xwe nedikarî bê Lênîngradê, Cîgerx-
wîn vexwend  Yêrevanê. Cîgerxwîn jî
pir dixwest ku biçe Yêrevanê û rewfla
kurdan li wir bibîne û gelek kurdên ku
wî nav û dengê wan bihîstiye, nas
bike. Bi daxawa maqamên Sovyêtê rê
nedan ku Cîgerxwîn karibe biçe Yêre-
vanê. Ev yeka jî ji xwe paradoksa So-
vyetê bû,  mirovê ku di hemû jiyana
xwe de dostê Sovyêtê bû, nikarîbû li
Sovyêtê bi serbestî bigere.

Xên ji van geran, Cîgerxwîn li hemû
welatên Ewropayê ku kurd lê dijîn, ge-
riya. Rêxistinên kurdan ew vedixwan-
din civînên xwe, flevên Newroze.
Cîgerxwîn jî, bi rastî ji gerê gelekî hez
dikir. Her çend carina tenduristiya wî
ne li cîh bû jî, gava kurdan ew vedix-
wandin, nedigot ”na”.

Cîgerxwîn wek flaîr tê naskirin, lê wî li ser
dîrokê û herwiha wek siyasî jî kar dikir. Tu
dikarî hinek van aliyên Cîgerxwîn jî ji bo
me hinekî ronî bikî?
– Bi serê xwe dîrok û bi taybetî jî dîro-
ka kurd û Kurdistanê, gelekî bala
Cîgerxwîn dikifland. Ez dikarim bêjim
ku di vî warî de tu berhem tunin ku bi
zimanê kurdî an jî erebî be û Cîgerx-
wîn nexwandibe.

Cîgerxwîn bi xwe jî çend cîld li ser
dîroka kurd û Kurdistanê nivîsiye.
Heta niha 2 cild hatine çap kirin, yên
mayîn jî li benda çapê ne. Herweha
Cîgerxwîn hin berhemên dîrokzanan li
ser pirsa kurd û Kurdistanê wergeran-
diye zimanê kurdî.  Cîgerxwîn li ser
folklora kurdî û zimanê kurdî jî xebiti-
ye. Wî li Zanîngeha Baxdatê dersên zi-

manê kurdî dane flagirtên kurdan. Him
li ser zimanê kurdî, him jî li ser folklora
kurdî berhemên Cîgerxwîn hene.

Ji roja ku Cîgerxwîn flafl û cibe dani-
ye, ketiye nav tevgera siyasî. Wî di
destpêkê de di nav rêxistinên civakî de
kar kiriye û bi xwe jî înîsiyativ girtiye û
hin rêxistin saz kirine. Di sala 1937-an
de bi komek hevalên xweve rêxistina
ciwanên kurd saz  dikin.  Cîgerxwîn di
tevgera aflitiyê de cîhê xwe digre. Bi
partiya kommunîstan re kar dike. Di
sala 1957-an de di nav rêzên Partiya
Demokrat de cîhê xwe digre. Pifltî per-
çebûna Partiya Demokrat, ew di rêzên
Partiya Demokrat ê Kurdên Pêflverû de
cîhê xwe digre heta roja ku serî xwe
datîne. Cîgerxwîn herweha di florefla
baflûrê Kurdistanê de jî li cem Mustafa
Barzanî befldar bûye.

Cîgerxwîn li gel welatperweriya
xwe mirovekî pêflverû bû, bi gotinek
din komûnîst bû. Ev yek jî jê re bûbû
muflkulake mezin. Komûnîstan ew bi
neteweperestiyê sucdar dikirin û we-
latperweran jî ew bi komûnistiyê suc-
dar dikirin.  Li aliyê din jî polîsan ew
tim digirtin û dixistin zîndanan. Cîgerx-
wîn gelek caran hatiye girtin û êflkên-
ceyên dijwar lê hatine kirin.

Ew mele bû, ne...? Gelo aliyê wî yê dîn û
baweriyê çing bû? Te qet li ser vê yekê pê
re sohbet kir?
– Belê, Cîgerxwîn mele bû. Xwendina
wê demê li Kurdistanê tenê li medre-
san dibû. Medresan jî tenê ilmê olê fêr
dikirin. Çawa me diyar kir, pifltî ku
Cîgerxwîn di warî netewî de fliyar dibe,
ew flafl û cibe datîne alîkî û flerekî xurt
li hember desthilatdarên olê, flêx û me-
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lan li dar dixe. Cîgerxwîn ne li dijî olê
bû, wî digot ol danîne ji bo ku di nav
însanan de aflitî hebe, mirov mirovan
tazî neke. Di civatan de dad hebe. Lê
digot, ewên ku desthilatdarên olê ne,
ol li gor menfeatên xwe bi kar tînin, ol
kirine xecateke zorê. Ji xwe gava em li
helbestên Cîgerxwîn hûr bibin, emê
bibînin ku Cîgerxwîn flerê olê nake, ew
her flerê desthilatdarên olê dike. Eger
ne weha bûya ji xwe di civateke musil-
man de qedrê wî jî nedibû.

Cîgerxwîn li derveyî welêt, li Swêdê çû ser
heqiya xwe. Te cinaza wî bir li welêt, li
baflûrê biçûk, defn kir. Tu dikarî hinekî li
ser merasîma cinaza seydayê mezin Cîgerx-
wîn , bîranînên xwe bibejî?
– Berî berbangê têlêfona min lêket.
Dengê aliyê dinê ji min re nenas hat. Ji
ber ku ez pir xewî bûm. Lê xebereke
refl dida, digot: -Cîgerxwîn miriye. Bafl

tê bîra min, min reaksiyoneke xurt
nîflan da û got: -Cîgerxwîn çawa dimi-
re? Pêre ez hinekî hatim ser xwe û min
ew deng nas kir, zavayê Cîgerxwîn,
Mihemed diaxivî. Ez rabûm, min xwe
hazir kir û bi lez ketim rê û min xwe
gihande mala Cîgerxîn.  Bi daxawa ev
xebera refl rast bû. Cîgerxwîn, di nav
nivînê xwe de dirêjkirî, çavên xwe
girtîbû. Heta nîvê flevê, wek hertimê li
ser karê xwe bûye. Nîvê flevê flûnda
radizê, lê pir naçe radibe û dibêje wekî
bêhna wî teng dibe, dilê wî diêfle.
Keça wî, xwûflka Gulperî gazî tixtor
dike, lê heta tixtor bê êdî dereng e, ew
dilê mezin, ew dilê ku her ji bo kurd û
Kurdistanê lêdaye, disekine.

Malbata Cîgerxwîn tev hatibû, tifl-
tekî mirov bike nemabû, em man li
benda sibê. Serî sibê me gazî ambû-
lansê kir, ambûlans hat û meyta Cîger-
xwîn birin morgê.

Dema Cîgerwxîn tê veflartin
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Li nêzî mala Cîgerxwîn me ji bo ta-
ziyê lokalek girt û taziya Cîgerxwîn
hefteyekî ajot. Min û hevalên din, me
karê birina cinazê ji bo Kurdistanê di-
kir. Hevalên li Kurdistanê jî haziriya
xwe ji bo pêflîwaziya cinaza Cîgerxwîn
bikin, dikirin.

Hemû haziriya me temam bû ku em
meyta Seydayê mezin bibin Kurdis-
tanê. Herdu kurên Cîgerxwîn, Kesra û
Azad ji ber sedemên siyaseta dewlata
Sûriyê nedikarîn li gel cinazê biçin.
Lewra min haziriya xwe kir û li gel xa-
nima Cîgerxwîn, xaltiya Kehla, herdu
keçên wî, Sûad û Gulperî û herdu
bûkên wî, Zekiya û Gulperî, me meyta
Cîgerxwîn bir Kurdistanê.

Nîvê flevê em gîhan balafirgeha
fiamê. Nêzî du hezar kurd hatibûn pêflî-
waziya cinazê. Me cinaze li Am-
bûlansêkê siwar kir û bi qedera bîst
makînan em ketin rê ber bi Kurdistanê.
Serî sibê em gîhan axa Kurdistanê. Di-
yare gelê kurd wê flevê ranazabû. Li her
du aliyên rê sekînîbûn û li benda
Cîgerxwînê xwe bûn. Konvoya me der-
bas dibû, ew jî bi wesayitên xwe ve tevî
konvoyê dibûn.  Gava em ketin nav
bajarê Hesiçe, keç û xortên bi cilên
kurdî xemilandî, herdu aliyên cadda
sereke girtibûn û lîlandina keçan bû û
gul û flekir diavêtin ser ambûlansa ku
meyta Cîgerxîn dibir. Te digot qey bûk-
ek di nav bajêr de derbas dibe.

Hêdî hêdî em ji bajêr derketin û ke-
tin riya Qamiflloyê. Qamifllo ji Hesiçe
heyfltê kîlomêtre dûre. Herdu aliyên vê
rêyê bi traktoran, kamyonan, otobu-
san, eraban, motorsîkletan  hatibû gir-
tin. Di nav van wesaîtan de gelek we-
saîtên leflkerî û polîsan jî bi çavê me ���

diket. Kurdên ku di leflkeriyê û polis
de kar dikirin, bi wesaîtên kar ve ha-
tibûn. Ev riya, me di heft-heyflt seetan
de qedand û em gihan Qamiflloyê. Li
pergê Qamiflloyê êdî derya însanan
bû.

Li nav bajêr dibistan û hemû karxa-
ne hatibû dadan. Çi piçûk, çi mezin,
hemû kurd li wir civiyabûn. Li gor he-
sabên ku hevalan kiribû, ji dused he-
zarî bêtir jimara wan. Êdî ji ambûlansê
re rê namabû, gelê kurd meyta Cîgerx-
wîn bi sivikbûna perikekî li ser destên
xwe birin ber mala wî. Ji ber ku wesi-
yata Cîgerxwîn ew bû ku wî di baxça
mala wî de veflêrin.

Pifltî ku cinaze Cîgerxwîn hate defn
kirin, li pafl mala wî konek hate saz
krin. Taziya Cîgerxwîn di bin konê de
berdewam kir.

Gelo ger tu bixwazî karektêra Cîgerxwîn
bi sê gotinan ji xwendevanên Bîrnebûnê re
bidî nasîn, tu dê çi bêjî?
– Welatparêz, demokrat, aflitîxwaz.

Hanefî Celeplî, ji bo Cîgerxwîn,
bîranînên xwe dinivîsîne
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• Cûmê xwe cûyîye li eniyê xwe dayê.

• Nermik e bi darmik e.

• fior tîr kir mal bîr kir.

• Tir bûhar bû.

• Tu ci bû yî xiliza ku ber bê dikeve?

• Ji qahra, kete bin bara.

• Mirîyek pir flufltin ê tira bike.

• Para bûkê pêre tûke.

• Pifltê bizinê xurî a nanî flivên bixwe.

• Qûna xwe ji derpê derxist.

• Serê xwe flufltiyê enîya xwe hilmafltîye.

• Ji fiîrî heta Pîrî.

• Westîya kir vesiya xar.

• Xwedanê sebrê, bûye mîrê Misirê.

• Ker û bergîr li cem hev girêdan, ê ji hevdû tir û fisan biêvîsin.

• Bîr bi bêndira tijî nabin.

• Me merên xwe kiflandin flûna peran em poflman bûn mîna keran.

• Kala dikin çala, pîran dikin bîra

• Berxê çê li ber kozê ye.

• Bi benî xelkê xwe bermede bîrê.

• Bi çukê malê kuçikê malê.

• Bûka bere, bûka bere, ê niha ninge min neavête ser kerê.

• Bûka li ser hespê kes nizane qismeta kê.

• Wexta te kir qîje qîj, min zikê xwe kir pîj.

• Çi tu bûyî bayê ber baranê?

• Berxê çê li ber kêrê ye.

• Mangê kû bi flev hate ga, a bi ro jî bizê.

• Fêdê çavekî bi çavekî bibûya, poz li navberê dernediket.

• Zikî têr hale ji zikî birçî neye.

• Kerê xwe qût girêde ma gur nexwe.

• Berîya dêynderan a tim qûl be.

FOLKLOR
Berhevkar:Xalis ê Cimik û Fata Qomê
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• Delkê kire hewtê hewt, kûçke ji halêwê (Halep) werin.

• Hespî çê qamçî di xwe nagîhîne.

• Pîrê nemire biharê tê.

• Te mina miflkî kûr, xulî li ser xwe kir.

• Lingî xwe meke kurîyê agirî kesê.

• Li ber vesê Pêla mîne bîrê dizan!

• Birçîyo birçîyo, te birçîyê me ne dî?

• Ruto te rutkê me nedî?

• Dew birayê mêst e.

• Çi tu bû yî, xweng a kû, cewrik berhev xistine!

• Çi tu bû yî dînkê ku dîndûq dîyî.

• Barê serîyê sivik, linge bikiflînin.

• Ser tên e, bin qamêl e (qamêl=gemar).

• Devî terê vemeke, kurikan birçî meke!

• Sîpik bar kirine, kerê gotîye ka bare min?

• Te palek avête kuçikê xwe xelkê du pala biavê.

• Dûre bi nûre, te çi kir xwelî li serê xwe kir.

• Tu bûyî masîyê ku av li ser miçiqî.

• Mer mer e, qe ne cêla ker e.

• Ga mir, kêr dê lê pir bibin.

• Qûnê mirîyan bi halawe.

• Pêçîya kul tim li kevir e, serê xwefl balgî nagire.

• Ji bo xatira, bixwe gofltî qantira.

• Ê te kirî, bi heft baranan nêflufltine.

• Serê flikestî di bin kûm de ye.

• Negere li erdî kafl, nebîne xewnên flafl.

• Çav li derîya xwelî bi serîya.

• Çi neçê ye, para kecê ye.

• Dengê dolê ji dûrva xwefl te.

• Dînek ê kevirekî bavê bîrê, heft biaqil nikarin derxînin.

• Ma ez ne biçukê bira bim, kuçîkê heft kerîya bim.

• Çukê merîya, kuçkê heft kerîya.

• Erew (arap) bê kar be, ê tapan a hifltira qatran ke.

• Erew bi erew re gotîye; ”magî .... refl o”.
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Xwendawanên Bîrnebûn’Bîrnebûn’Bîrnebûn’Bîrnebûn’Bîrnebûn’ê bi rûmet!
Di destpêka nivisa xwe da, berê silav û
rêzên (hurmet) xwe ji we ra pêflkefl di-
kim û havîneke bi xêr, pêflerojeka bi
xwaflî û bextewer dixwazim.

Wekî wûn jî dizanin, va 5 sal in bi
fedekarîya çend xwandewan û zaney-
ên me, kovara me ya tarîx (dîrok) û
kulturê; Bîrnebûn Bîrnebûn Bîrnebûn Bîrnebûn Bîrnebûn derdikevê (Bi vê
wesîlê ji wan kesên ku keda xwe
dayînî ra destxwaflîyê dixwazim). Pir
kesan ji me bi vasita Birnebûn´ê hevdu
naskir û bi hevdu ra kultura xwe pêflda
bir. Disa; ji boy ku va kara berdewam
be, sazîyên (ênstitut) xwe  yê  wekî
Wakfa Kurdên Anatolîye li Swêd’ê û
Komela Kurdên Anatolîye li     Almanyê
avakirin. Hêvî û daxwaza min ew e ku,
saziyên wekî vanan, li welatê din jî yên
Awrûpa û li Tirkîyê ji bên sazkirin.
Fida wê ewe ku me tîne ba hevdu, ji
me ra rîya hevdunaskirinê û bi hevra-
karkirine vedike.

Wek tê zanîn, çi li Tirkîyê be çi jî li
welatên Avrûpa be em hendikî (mî-
norîte, azinlik) ne. Lê ne tenê em di vê
rewflê da ne, wekî me pir gelên (xalk)

din jî hene. Va rewflê em têda, çiqas ji
wekî dezawantajekê xuya bibe jî, ji
mera avantajeka pir mezin e. Ji ber ku
em civateka biçûk in ji boy vê jî em,
hevdu bi gund gund, bi malbat malbat
nasdikin. Va jî ji me ra awantajeka pir
girîng (muhîm) e. Dibe em vê awan-
tajê xwe bi karbînîn.

Erê lê emê çing vê awantajê bi kar-
bînîn?

Bersiva min ew e ku; Ne hewceye
(pewiste) em Amerika careka din jî
kewfl bikin. Em jî dikarin wekî henek
hendikîyên din xwe organize bikin. Vê
jî dibê em bi pêkeling-pêkeling (basa-
mak-basamak) bikin. Wekî me li Swed
û li Almanya destpikirî; berê di wakif,
û komeleyên kulturî-civakî (sosyal) da
xwe organize bikin. Di pêkelinga
duduya da; Dibê em bi hevdu ra tîca-
retê bikin û hevdu dewlemend bikin.
Dewlemendbûn, di pêflveçûna kultur û
civakê (toplum) da flertê esasîy e. Di
pêkelinga sisîya da; Dibê em di kome-
leyên karî (meslekî) û di partîyen sîy-
asî da aktiv befldar bin. Bi rêz, herkes
lê gorê dîtin bawerî (inanç) û menfaata

AVAKIRINA LOBÎYAN

GOTAR
Raflit Karakuyu
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xwe. Lê ne yêk bi yêk bi serî xwe, jiber
ku giranîka me hebe, pir-pir girîng e
(muhîme) ku wek grûp di van organi-
zasyonan da befldar bin û bi gelên din
ra bên ba hevdu û bi hevra kar bikin.

Di vî warî da dixwazim gotinên
xwe çilkekê aflkere bikim. Gotinên
min ev in ku; dibê em di nav xwe da bi
pir rengî û bi pir dengî bin û mezin
biçûk ji hevra bihurmet bin. Lê di nav
orgazisyone ku em tida befldar dibin,
dîsa dixwazim bêm pir girîng e     (mu-
hîm) ku em bi hevra hereket bikin û bi
yêk dengî     bin. Bi vî rengî, em ji nav
xwe rêberan helbijirin, yan jî  wek
grup em dikarin bi awakî demokratîk
liser rêberan têsîr bikin. Dirok (tarîx)
nîflan dide ku, di tu civaka da û tu ca-
ran, tehekûma rêberan li ser grûpan çê
nebûyê. Tehekûma rêberan li ser ke-
san (flexis, îndîvîd) çê dibe-. Lê têsira
grûpan liser rêberan mutlaq e. Ev
têsîrê ku em li ser rêbera bikin, ya bibe
têsîraka li ser îxdîdare, ev jî ya me him
ji alî aborî (ekonomik) him jî ji alî
civak û kulturî da pêflva bibe. Qesta
min ji rêberan ev e ku, evê di nav me
danê û ji nav me bên helbijartin. Ne
ew kesên ku kurd in lê, bi navî xwe û
bi serî xwe hereket dikin, yan jî evên
ku ji alî henên din tên helbijartin. Ji ber
ku ev kesana yan ji xwe ra, yan jî ji
kesên wana heldibjirin ra dixwedibitin.

Ez dizanim ku va gotinên min dika-
rin flafl jî bên fêmkirin. Ji boy wê jî dix-
wazim bêm, armanca min ne ewe ku,
li vir nijatperestîyê (flowenîstîyê) bi-
kim. Na; Ez ji boy ku em herdem di
binda nebin, ne hêlin û com nebin. Ez
bi kurtî vê dibêm, va ji boy menfaatê
meyê, menfaata me ya flexsî û menfata
gelî meyê. Xwe fikirîn, tu cara ne
flerme (eyîb). Heta ev ji me ra misyo-
neke, ji boy pêfleroj û nesilên (genara-
tion) me têyîyê. Ev misyona boy her-
kesi him vasifeyê û him jî ferz e. Ez
dixwazim em bi serketî û serfiraz bin.
Erê, ez dixwazim; Em li kîjan welatî di-
bin bila bibin dibê em lobîyan çêkin.
Lobî avakirin ji li tu welata ne qedexe
yê (yasax). Di ber me pir hendikîyan
lobîyên xwe avakirine û pir jî bi serke-
tine. Dîsa dixwazim bêm, hevkarîya
me ya di lobîyan da, me ne ji kurdên
din û ne jî ji gelên din bi dûrdixe. Wekî
ronakbirê meyî bi rêz Nuh Atefl jî gotî;
”Meriv çiqas jî global bifikire, dibê bi
lokalî bixebite.”

Wek tê zanin va kara ji wekî pir
karê din, dibê berê ji xwandewan û
ronakbirên me da dest pê bike û paflê
ji wûrde wûrde bigêje piranîya gel.

Bimînîn di xwafliyê da, flad û bexte-
war bin.

28 Gulan 2003
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Berî ku ez li havîna 1996 biçim Tirkiye
dê û bavê min di telefon de bi min re
digotin ku ez li ber pozê wan mîna
gulek bîhn tidim.  Lê piflti ku ez ji
hepsê derketim ji wan dixwast ku ez
wextîna bi flunda herim Swissre ye.
Tevî ku dilê wan bi xirab ji dibû, digo-
tin: ”Here, çiqas zû bi dest tere te,
ewqas rindtir e!” Ew însanên mezin di-
tirsin ku ezê dîsa bêm girtin yan ji
tifltên dine xirab bên serê min. Gotina
kin: Ew tecriba dilêflîkek ku çil salî
naye bîrkirîn bû.

Sê heftên min, ezê ku hemwelati
Swiss bûm, her tiflt ceribî ku derkevim
der û herim welatê xwe yê diduyan.
Digel ku du pasaportên min ji hebûn,
polîs ez du caran li balafirgehê bi
flunda wegerandim, ji bo ku navê min
ji compûter hin dernexistîbûn. Kaxiza
mehkema ku ez ji zindane berdam û
qirar da ku ji bo derketina mina der
qet tu manî tunin, li cem polîs penç
pere nekirin.  Ji min re gotin ku derxis-
tina navan ji compûtera polîs flixula
”Emniyet Genel Müdürlü¤ü” ye. Po-
lisêkî xort li balafirgehê bi xwe bi tirkî
û aflkara got: ”Bira, eger tu hezar Mark
nedî, navê te di compûter de dimîne!”
Mesele li dawî hal bû... Ne hûn bibirsin
çawa hal bû, ne ji ez ji were bêjim.

Rojekê di ber hatina mina Swissre
ez çûm Enqere. Roja din sibê divê em
carekê din biceribin. Min hewalên xwe
li Enqere dîtin, wan ji min re li ser

navên xwe li Kizilay e odayek li otelê
girtin. Eger kesek bipirse, ez li vir tune
me!  Me tev hev nan xwar û, bi gotina
me, me tir kirin gowend. Pifltî ku wan
ez birim otelê heriyek bi lêz çû mala
xwe – min texmîn kir ji bo çi ewqes
ecele ew çûn.

Evara dereng min dixwast ku ji
keçika xwe re telefon bikim û ji wê re
flevak xwefl hêvî bikim. Ji otelê da min
nedixwast ku telefon bikim, hinge
flopa min li vir dima. Ez çûm der ku li
qabina telefon bigerim. Li parka ku tijî
însan, tê bêyî ku meflher li vir gihîfltiya
hev, min qabinek dît, li kêleka wê ji
xortên hîn deh-danzdeh salî jetonê te-
lefon difroten.

Telefon wê êvare bi înat bû, welhe-
sil derneket. Ez çiqas ber xwe ketim, li
vir nayê gotin, ew meseleyek bi serê
xwe û dirêj e. Xortek ku min ji jeton
flandîbû dora deh salî bû û du karên
wî din ji hebûn: bi sepetê dendikê gula
difrotin û bi qenterê, ez bawer im her
mala li Ewropa yek ji wan heye, wî bi
pere kîloyên însanan dikflandin. De-
mekê kurt rêzek ji li ber qentera wî
çebû.

Min li vî xortî mêze kir mina ku ez li
sînemayê bûm; îro ez nikarim çend sa-
lan bi flunda rindî û nadira li ser wî bi
kelîman bînim ziman. Ji her mêr yan ji
jina ku di kêlaka wî re derbas dibû, ji
dipirsî ka ew tifltan distîne. Ez carek ji bi
keniyam wexta ku wî bi devkê kurdî ji

Firoflerê fievê*

* Ew maqale cara sifteh bi Elmanî di kovara Caritas de hatiye weflandin.

Yusuf Yeflilöz

KURTEÇÎROK
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jinike re got ”Abla, kilon biraz fazla, gel
tartayim!” (Xwenge, kîloyên te hindik
zêde ne, were ez te bikflînim).

Wî xortî jîyana tuccariyê pir zû na-
skirîbû. Nezera wî ya kûr gerek nedikir
ku bi gotinan bê ziman. Ez mîna navê
xwe dizanim ku ewê bi min bikeniya,
eger min ji wî re bigota ku qanûnê Ne-
teweyên Yekbûyî (UNO) hene yên ku
karkirina zarokan qedexe dikin.  Heye
ko wî, yek ku mîna neçirwanekî di pê
miflteriyan dibezî, bigota ew mêrika
dîn û dîwane ye. Min paflînge heyna
pêfl xwe ku ez bi wî qehremanê xwe-
diyê sê îfla re têkilî daynim û bizanim
ka çi li pafl wî veflartiye.

Digel ku xortê ku navê xwe ji min
negot ji deng kirine hêz dikir, bi wî re
têkilî daynin ne hêsa bû. Min jî navê
xwe negot, ez ne bi navê xwe li vir
bûm. Wî cesaret kir ku bi min re Kurdî
ji deng bike. Heta ku min çîroka wî bi
alî xwe xist, bawer bikin, saatek der-
bas bû, bi çi awayî be wî çîroka min
bere hewisî. Li ser pirsa wî ye yekten
ma ez ji wî re ji Swissre tifltan bibêjim,
min ancax got ku hemsaliye wî aniha
razana, bêlki di xevêk kûr dana. Wî
qet tiflt negot, berê xwe da mêrikekî
qelew û ji pirsî ka ew xwe dikflîne yan
ji na. Wexta ku mêrik guh neda wî,
xort li min vegerî û pirsî ka min maça
Galatasaray bi Xamax re temafla kiriye
yan ji na. Min ew maça nedîtîbû,
bawer bikin, xebera min ji ji we tune
bû. Xort mat ma û pirsî: ”Du ne li ve
dinya yî?”

Heta nîvê flêvê me qise kir. Ez
mecbûr bûm biçim otele ji bo ku ji saet
danzdeh flêvê bi flunda derî kîlit dibin.
Xort li parqê ma, miflterî ji pek nadir

dihatin.
Ew xorta du salan ber ve hatî bû

Enqere. Wî xwedî li dê û sisê xwengên
xwe dikir, debara wan bi wî dibû. Nê-
zika dawî sihbeta me wî li ser pirsa
min got ku bavê wî, yek taqrîben li
sala min bûyî, hatiye kufltin. Wî ji ne-
got çawa, min ji nepirsîm. Bavê wî
elektrîkvanê gund bûye. Dengê sîlah û
fler her roj li doralî gund tifltekî hu bûnî
biye. Wexta ku mêrê gund, ye ku pifltî
flerekî wusa di navbera gerîlla û eske-
ran de bû gumana alikariya ji gerîlla re
ji aliyê eskeran de hatin girtin, sê roja
nehatin berdan, yekî gundî mayin çûye
qereqol ku aqîbeta girtiyan bi aliye
xwe de.  Lîstayêk mirîyan danîne destê
wî, piraniya wan ji eqrebe bûne.

Tabîî sawcî lêpirsînek vekiriye, lê
ew dosya ji mîna hejdeh hezar dosyên
din li rafên mehkema DGM li Diyarbe-
kîrê toz digire. Pifltî ku serxweflî qedi-
ye, diya wî qamyonek digire û bi mal û
zarokên xwe re diçe Enqere cem bi-
rayê xwe yê ku berî çend salan çûbû
vir. Birayê wê ”korucitî” qabûl nekiri-
ye, ji bo wê ji mecbûr maye ku gundê
xwe biterkîne.

”Îro em dikarin bibêjin, xalê min bi
aqil e. Lê wexta ku wî mal û milkê xwe
yê pir li gund cihîflt û çû Enqere ku li
vir emeletî bike, gundiyan bi wî qirf
dikirin, ew eyibandin, ji wî loma kirin.”

Li odeya otelê ku ez ne bi navê xwe
raza bûm û xwe zor dida xwe ku bike-
vim xewê,  min demeke dirêj li ser dî-
mensiyona wî flerê ku li welat hebû
fikr kir. Dawiya wî flerî bi min mîna
hewcekî avêtina flefeqê xuya kir.
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Çi hebûye û çi tunebûye. Li gundekî
mêrek û jinek hebûye. De tu were, mêr
û jinik ji jiyana xwe pir kêfxwefl in, lê
dîsa jî dilên wan de birinek hebûye. Za-
rokên wan tunebûne. Her sibe û flev jin-
ik li ber xûdê geriyaye û gotiye:

– Xûdê xûdê parçekî goflt bide me ma
pê mala min ronahî bide, ma ev dergûfla,
rûyö me refl-sipî bike. Roj, meh û sal zû
darbasbûne zivistan û bûhar serhevketi-
ne rojekê ji rojen ev jina bi dûcana bûye.
Her roj zike wê jinê lê gir bûye û edî ev
zika heta bîlîve wê hatiye. Mêr û jinik ji
bo we pir dane. Roj, meh û sal zû dar-
basbûne. Zivistan û bûhar serhevketine
Rojekê ji rojen ev jina ev dergûfla anîye
rû dûnê. Lê ev dergûflî hatiye rû dûnê ne
mina ma ye: Ev dergûfla dîkek bûye.
Mêr, jinik û gundiyan bi vî halî flafl ma ne
û dîsa jî jin û mêrik ev dîka mina canî
xwe heskirine û ev mezin kirine. Roj,
meh û sal zû darbasbûne Zivistan û
bûhar serhevketine Rojekê ji rojen ev
Dîka li ber dê û bavî xwe sekiniye û go-
tiye :

– Dîya min û bavî min delalo, hûn edî
pîr û kal bûne. Ez jî edî mezin bûme û ez
dixwazim ji we re kar bikim. Dê û bavî
wî bi gotinên Dîk flafl ma ne û wan li
çavên hevûdû meze kirine. Bave ji Dîk
re got:

– Lawî min delal, ev gotinên te dile
me gelekî xwafl kiriye lê tu jî dizani ku tu
Dîkekî û tuê çawa bikî? Dîya wî jî ji Dîk
re got:

– Dîko ezê xwe ji te re bikim cil, ez bi
qurbane te me dîko tuê tu karî nikarî

bikî. Wan ji sibe hate flev berhevdû dane
û pafle bavî wî ji dîk re gotiye:

– lawê min ê delal, guh bide ser min,
bavî min berê berê de zêrek dayî bû
Mîre Misirê. Tê herî cem wî û zêrî me
binî. Karî tu ji me re bikî va ye. Sibê
bûye. Bav û dîya dîk ji hevûdû xwatire
xwe xwastine û Dîk ketiye rê. Roj, meh
û sal zû darbas bûne. Zivistan û bûhar
serhev ketine. Ev Dîka hindik çûye pir
çûye. Li ser rîya dîk gur û rovî cîh girtine.
Gur û rovî çavên xwe berdane dîk ku wî
bixwine. Wan ji Dîk re didanen xwe tûj
derxistine û lingên xwe pêfli di herdê
dane. Dîk li derûdore xwe mez kiriye kû
bireviye. Lê kuve bireviye. Dîk ne difiri-
ye mina çûçiken awra ne jî ji gur û rovi
bafltir dimefliye. Dîk ne mefliye û ne jî fi-
riye. Lê dîk bê tirs qûna xwe çaxe (zivi-
randin) berî wan kiriye û wî ji qûna xwe
re gotiye:

– jihev be Qûno jihev be gur û rovî
ve dikifle. Dû re qûna dîk lê gir bûye
mina telîsekî lê vebûye. Gur û rovî bi wî
halî flafl ma ne û gotine:

– ”lo lo lo ev çi qûna ku li wî ewqas
gir dibe.” Çav li wan bel bûne. Li germa
havîne wan cirifîne. Dev li wan mina ça-
lekî vebûne. Tirs kete piflta wan û çok li
wan sist bûne.Pafle qûna dîk mina miq-
natîsê gur û rovî kiflandine hundirî xwe.
Gur û rovî kirine qijeqij û xwe li erde
xistine û bi keviran û bi daran xwe girti-
ne û disa jî wan ji kiflandina qûna dîk
xelas nebûne. Dû re gur û rovî mina belî
derzîyê zirav bûne û pafle hêdi hêdi keti-
ne qûna dîk. Dû re qûna dîk lê çûk bûye
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û mina berê hatiye girtinê. Paflê dîk berî
xwe daye roflhilat û ketiye rê û kilamek
ser xwe gotiye:

-”lo lo Dîko Dîkî paqilo
çav zerko boç sorke
dile keçiko flewitando
we ne yeke we ne dudu ne
malê xizanê ocax kûr kiro”

Hindik çûye pir çûye. Li ser rîya dik
çemek hebûye. Dîk xwastiye kû biçûye
hêla din lê li ser çem ne pirek habûye ne
jî dîk ajnî dizanîye. Dîk li çep û rastî xwe
mêze kiriye ku ev çemekî gelek dirêj e.
Dû re dîk bê tirs qûna xwe çaxe berî
çêm kiriye û gotiye:

–”jihev be qûno jihev be va çema di-
kifle”

Dû re qûna dîk lê gir bûye mina telî-
sekî lê vebûye. Çêm kiriye humehum,
gumegum û pêlên xwe li xwe gij kirine
û mina çiya Sipane ew serhevûdû xistine
ku dîk ji xwe tirsandin bike lê dîsa jî ew
ji qûna dîk xelas nebûye û ev çema wekî
derya bûye çilka baranê û hêdî hêdî keti-
ye qûna dîk. Dûre qûna dîk lê çûk bûye
û mina berê hatiye girtinê. Hindik çûye
pir çûye. Dîke minî çav zêrik û boç so-
rik. Li ber konaxa Mîre Misirê sekiniye. Li
berbangî li serê gir bangkiriye:

– Girgiriiii lo mirî Misire yo! lo Mirî
Misire yo! Berê berê da kalî min zêrek
dabûye te. Ez wî zêrî kalî xwe ji te dix-
wazim. Mirê Misirê bi qirîna dîk ji xweva
kûr bi hirsekî rabûye û gotiye:

– Ev kî ye? Ev î ku min ji xewa kûr
rakirî în e û cîn e? Pîrike an jî tebêke?
Xûlamên Mîrê Misirê bi lêz ketine rêzê û
yekî ji wan gotiye:

– Li me biborîne ezbenî, evî we ji
xewa kûr rakirî Dîkek e. Me ev kevir kir,

paflê me ev da ber flûr û tîran û lê dîsa jî
li ber konaxa te naçû. Mîrê Misirê bi den-
gekî hêrs ji wan re got:

– Bêjin ev dîka ji min çi dixwaze? Xû-
lemekî got:

– Li min biborîne ezbenî, ev dîka ji
me re got ”berê berê de kalî min zêrek
dayîbûye Mîrê Misirê û ez wî zêrî kalî
xwe dixwazim”. Mîrê Misirê bi dengekî
hêrs got:

– Ew kî ye kû deynî xwe li min maye?
Ez im kû Mîre Misirê me tû kesî deynî
xwe li min tûneye. Wî dîkî biavêjin nav
ga û miriflkan kû ma pêlînin û likunkin.
Çiqas kolê konaxê hebûn giflt tevhevûdû
ketine dû dîk. Kolên konaxê di xûye de
refl bûne û xûzî devî wan de nemaye.
Ziman li wan refl û dirêj bûye. Pafle
kolên Mirê Misirê ev Dîka girtine û av-
êtin nav ga û miriflkan. Di bin lingên ga
û golikên de ev Dîkî lepek zanî kû çi
ware serê xwe û bi lêz qûna xwe çaxe
berî wan kiriye û ji qûna xwe re gotiye:

– ”jihev be qûno jihev be gur û rovî jê
derkeve”. Dû re qûna dîk lê gir bûye
mina telîsekî lê vebûye. Ga û miriflkan
kirine vaxevax û gigegik kû jî dîk birevin
lê kû de birevine, deri û taq hatine girti-
ne. Bi lêz gur û rovî ji qûna dîk derketine
û xwe avêtine ser ga û miriflkan. Hinek
birindar kirine û hinek jî li xwe bar kiri-
ne û herdû yek dareke de revine. Sibe
bûye. Kolên Mirê Misirê hatine axur. Çi
binerin; ga û miriflkên xwe giflt hatine
qirkirine. Kolan bi lêz û bi tirs li hemberî
Mirê Misirê sekinine û gotine:

– Li me biborine ezbenî, ev Dîka ga û
miriflkên me qirkirine û yen mayî jî wî
xwariye. Mirê Misirê hinek ji wan goti-
nen tirsiya û di ber xwe de gotiye; ”lo ev
çi dîk e kû ga û miriflkan bixwe. Lo ma
ev ne hirç be?” Mirê Misirê ji wan re got:
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– Wî dîkî biavêjin nav arekî gir kû ma
biflewite. Kolên Mirê Misirê li ber konaxê
dar û bar danîne ser hevûdû mina çiyakî
bilind kirine paflê ev derbarên vêxistine
û ew dîka girtine û avêtine nav êr. Ji Dîk
re ev agira çi ye? qet ne tifltek e. Dîk bê
tirs ji qûna xwe re gotiye :

– ”Jihev be qûno jihev be Ev çema jê
derkeve” Dûre qûna dîk lê gir bûye mina
telîsekî lê vebûye. Dar û bar kirine vista-
vist, cistacist û ji hevûdû revîne. Agir jî ji
tirsa ra sor û zer bûye ku dixwast xwe
biavêje ser dîk lê agir, dar û bar dîsa jî
qûna dîk xelas nebûne. Ev çema ji qûna
dîk derketiye û agir vemirandiye. Kolan
bi lêz û bi tirs li hemberî Mirê Misirê se-
kinine û gotine:

– Li me biborine ezbenî, ew dîka ev
ara bi tûkirine vemirand. Edî Mirê Misirê
kûr kûr fikiriye û gelek ji dîk tirsiya û di
ber xwe de gotiye;

– ”lo ev çi dîk e kû ar bi tû kirina xwe
vemirandiye. Bi xûdê ev dîka, e min jî di
tûkirine xwe de fetisîne.” Mirê Misirê ji
wan re got:

–Guh bidin ser min. Em jî wî xalas
bûn. Wî Dîkî dikin hundirî odeya xezînê
û ma zêrekî xwe bibe, paflê ma ji vir bi-
cehime. Xûlamên Mirê Misirê dîk girtine
û ev avêtin hundirî odeya xezînê. Dîk çi
binere, ode hate dêv ji zêr û zîvan tijî ye.
Her derek ji zêr û zîvan biriqiye û ji bi-
riqîndane wan oda xezînê flewq daye.
De bizane Dîk na çawa bike? Zêr û zîv
ne yek e û ne jî dudu ne. Dîk yekê dike
devî xwe biçe lê çawên wî li pafl bimên.
Dê û bavê wî hatine bîra wî. Dîk ji xwe
re gotiye:

– ”Em ê edî dewlemend bibin û
xûlam û kolên me jî hebin. Ezê edî bi
wan zêr û zîvan ji dê û bavî xwe re
qonaxeke çêkim” Paflê Dîk ji qûna xwe

re gotiye:
–”jihev be qûno jihev be. zêr û zîv di-

keve”
Dûre qûna dîk lê gir bûye mina telî-

sekî lê vebûye. Zêr û zîvan kirine
fleqafleq û reqareq ku ji hundir derkevi-
ne. Zêr û zîv ji dîk xelas nebûne û ev
ketine rêzê paflê yekûyek ketine qûno
dîk. Ji zêr û zîvan yekî xwe kiriye qun-
cik, xwe li ber dîk bêl kiriye û li çavên
wî nêriye. Ev yeko jî, dîk kiriye navbera
nikûla xwe û derketiye der.

Dîk bere xwe daye rojava û ketiye rê.
Roj, meh û sal zû darbas bûne. Zivistan û
bûhar serhev ketine. Hindik çûye pir
çûye. Dîk berî xwe tim dayiye rojava.
Edî li mala xwe vegeriye. Dîk nezîkî
gundê xwe bûye. Derketiye serê gir û
gotiye:

– Girqiriii.....Dayê! dayê! Ez ji qazance
hatime amadeke odê mîvana. Deri û
pençeran bigire. Belî tu biavî sûyê min
bi dar da ke. Barî min ji zêr û zîvan e. Ma
pê çavên te bibiriqe.

– Girqiriii.....Bavo! bavo! Ez ji qazancê
hatime. Di dest xwe ke çokî xwe. Ji qûna
min vekiflê. Ez bêm yek du bê dudu.
Hetek zêr û zîv jê diavêje.

De û bavî dîk bi dengî wî kêf dane û
gotinên lawê xwe bi lez cîh anîne. Dîk
hatiye mala xwe. Ketiye odê mîvana.
Dîya wî ew bi dar da kiriye û bavî wî jî bi
çokî xwe ji qûna wî vekifliye. Her ku
bavî wî li qûna wî xistiye, ji gûna wî, zêr
û zîv yekûyek ketine. Bi flaqaflaqan û bi-
riqandina zêr û zîvan gûh û çavên dê û
bavî dîk kur û kêr bûne. Çav li wan gir
bûne û lê birîqîne. Wan destên xwe av-
êtine zer û zîvan li ber çavên xwe geran-
dine ku ev tifltî ji qûno dîk dikeve rast e
an jî xewnek e. Bavê di ber xwe de got:
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”lo ew çi hal e ew çi flar e
flev û roj li hevdu qelivîne
qe tunebuna van zêr û zîvana
Hêfl li serê min nemane”

Daye jî di ber xwe de got:
– ”Gundo rabin ji xewa sibe. Qor bi

qor dikevin rêzê. Ez jina flivanekî bûm.
Ezê we têr bikim bi zadî rizê” Odeya mî-
vana ji zêr û zîvan tijî bûye û dê û bavî
ew kirine çalan. Roj, meh û sal zû darbas
bûne. Zivistan û bûhar serhev ketine.
Jinêk û mêrik devlemend bûne. Hezaran
ji ga û golikan. Hezaran ji mîh û bera-
nan. Li ber qonaxan wan. Ji sedan xûlam
û kolan. Rojekê cîranek wan hatiye cem
dîya Dîk. Wê ji dîya dîk re gotiye:

– Le xwuflka minê delalê ca ji min re
bêje hûn çawa devlemend bûne? Dîya
dîk ji cîrana xwe re ji serî heta dawî qal
kir û cîrana wê ev gotinan kiriye serê
xwe. Ev cîrana li ber xûde geriyaye û wê
gotiye:

– Xûdê xûdê ez ji te dîkekî dixwazim.
Mala min xizan ma pê bibe dewlemend.
Ma ga, golik, mîh û beranen me jî hebin
û li ber qonaxê me ji sedan xûlam û ko-
lan jî bên. Rojekê ev jina dûcane bûye.
Wê pê mêrî xwe ve gelek kêf dane. Meh
zû derbas bûne û ev jina dîkek anîye rû
dûne. Dîk mezin bûye. Rojekê dîk li ser
kûlingê lîstiye û xwelî nikul kiriye. Dîk
di nav xwelî de zêrekî diye û ev zêra bi-
riye cem bav û dîya xwe re. De û bavî
dîk ji bo ve pir kêf dane û odeyê mêva-
nan ji lawî xwe re bi lez amede kirine. Lê
Dîk bi halî wan flafl maye û ji wan re go-
tiye:

– Bavî minî delal, dîya minê delal,
min ji we re zêrek anî lê hûn ji min re
odeya mêvanan ji bo çi amede dikine?
Bavî Dîk ji re got:

– Lawî min delal em edî devlemend
bûn û ez ji xizanîye xelas bûm. Dîya Dîk
jî got:

– Ez qurbane te bim Dîko, ji qûno
xwe re bêje û ma zêr û zîv ji qûna te bi-
kevin. Dîk ji wan re got:

– Ê min ji we re anî zêrek e. Di qûna
min de tu zêr û zîv tûne û ez jî qûna xwe
çi bixwasim ku çi heye? Dê û bavî dîk ji
sibê hate flev bi gotinên xwe kirine û
paflê Dîk ji wan re gotiye:

– Min ji we tifltek fêm nekir lê dîsa jî
ez ji qûna xwe re carek bêjim ku zêr û
zîv dikevine an jî tifltekî din dikeve ez
nizanim. Dê û bavî dîk pir kêf dane kû ji
qûna dîk zêr û zîv bikevine û wan çavên
xwe berdane qûna dîk lê mêze kirine.
Dîk bê çare ji qûna xwe re gotiye:

– Lo qûno! Jihev be û zêr û zîv jê der-
kevin. Qûna Dîk lê sor bûye û lê heflin
bûye. De tu ware qûna Dîk ne lê gir
bûye û ne jî lê vebiye. Dîk bê çare dîsa ji
qûna xwe re gotiye:

– Lo qûno! lo qûno! Jihev be û zêr û
zîv jê derkevin. De û bavî dîk jî bi
hevûdû re ji qûna dîk re bang kirine:

– Lo qûno! Jihev be zêr û zîv jê bike-
vin. Paflê qûna dîk lê hinek vedibe û de
û bavî wî çi bibinin, Ji qûno dîk zêç û gû
derketiye. Ev zêç û gû piflikîye serû-
çavên dê û bavî dîk. Ji zêç û gû ev odayê
mêvanan têji bûye.

Çîroka min li wir qetiya. Yek ji we re
yek ji min re. Iskanek flîr ji me re. ^ev
kete erde. xewikek xwefl ji we retidik û
pitikne pîrik û ne jî têbik zarok ketine
xewe xewneke xwefl ji we re.
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Dilo megrî bihar tê
Ji Xelika da xêber tê
Diben rêwîyek ketiye rê
Ji yarê da dismal tê

Dilo menale ev çi hal e
Xeribî pir zeval e
Bist salan ez je dur im
Hin arê dil venamirê

Dilo li Karakullik* zivistan e
Li ser tandurê ar dadane
Evîndar dile xwe fla dikin
Te fla nekir xerib dilo

Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›

HÊVÎYÊ BERHEVKEHÊVÎYÊ BERHEVKEHÊVÎYÊ BERHEVKEHÊVÎYÊ BERHEVKEHÊVÎYÊ BERHEVKE

Çi dibe çi nabe
Birîndar dikevim
Mirin dibe
fievên bi hîv û ronahî
Xwîn dibarînin
Tarî dibe
Dilê min ji sîngê min derînin
Bidin dest zarokan
Wek bûka baranê bigerînin
Tu jî
Ji dengên dergûfla ji lorîna
Ji ramûsanên keçên bedew
Ji lêvên bûka yên bê av qelifltî
Hêvîyê berhevke
Bipiflqîne flevê tarîyê belavke.

MEM XELÎKANMEM XELÎKANMEM XELÎKANMEM XELÎKANMEM XELÎKAN

R‹NDÊR‹NDÊR‹NDÊR‹NDÊR‹NDÊ

Paçkim rindê ti heniyê da
Ro biriqî ti çavan da
Gûl webû di lewa da
Gûlîstan bû di dili min da

Herim rinde herim
Niha xwe bi rû te dim
Serîyê xwe bi ser sîngê te dim
Xewê sibe li ba te bikim.

Efe Apayd›nEfe Apayd›nEfe Apayd›nEfe Apayd›nEfe Apayd›n
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LLLLL‹‹‹‹‹ WE D WE D WE D WE D WE D‹‹‹‹‹NÊNÊNÊNÊNÊ

Hen ketinê pê parîyêk nan
Hen zikê xwe têr dikin bi derewan

Hen di dozê da ne wek flêran
Hen xwe vetêflerin ji tirsan

Hen par dikin pariyêk nan
Hen çilekin têr naxin ji gofltan

Hen xwedîyê pere ne lê tim xizan in
Hen bê pere ne lê pir al dan

Hen her dem bi her tifltî dizanin
Hen xwedîyê îlm in lê bê zar û ziman in

Hen ti rîya xwedê da terin giran giran
Hen tibezin lê li nîvê rê tebin poflman

Weng çerx di be çerxa cîhan
De bejê hevalo ka tu kijanî ji wan herduyan

Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›Kemal Har›mc›

            *Navê yaylakê li Xelikan (Gölyaz›)
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TUTUTUTUTU
Mejiyê min li serxoflbûnê digere
Dile min dixwaze di dunya çirokan da wenda bibe
Dixwazim xemên rojane bi pêtiyên agirê eflqê biflom
Pifltî çend salan bi flûn da
Tu hatî bîra min
Te
Heyecana jiyana ku min ji zû da bîrkirî
Bi flûn da da min
Te
Pêtî bi koziyê dilê min xist
Te
Tahma ciwantiya min teze kir
Mala te ava be.

MINMINMINMINMIN
Min li ba te xwe naskir
Min dilê xwe bi kenê wan rojên biharê  xemiland
Min ramûsanên te wek helbestekê li mejiyê xwe raçandin
Min xwe pi taqeta ku te da min
Xwe ji gunehan dawfland.

WÊWÊWÊWÊWÊ
Ew tifltê mezin
Weng hêsa
Weng hêsa got ku
Ez mat bûm
Min çakêtê xwe li xwe kir
Sal li pafl xwe bi cî hifltin
Û derketim derve.

XAÎNXAÎNXAÎNXAÎNXAÎN
Wê li tebiatê xaînî nekir
Di wextê xwe da
Wek av çing di sed dereceyî da dikele
Ew jî keliya.

Sefoyê AsêSefoyê AsêSefoyê AsêSefoyê AsêSefoyê Asêwww.a
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Hecî sibê zû pir bi kêf flîyar bû. Xwe di
nav nivînan da bir û anî, paflê jî destên
xwe kir bin serî xwe û li doh fikirî.
Doh ji bo wî pir girîng bû. Ewî doh
êvarê li gundekî cîran li dawetekê bû.
Keçika di govendê da dîtî, qet ji bîra wî
nediçû. Navê wê hertim dianî bîra xwe
û fikra wî li wê bû.

Hecî nêzikî bist û pênç salî bû, di
emrê xwe da qet veng nebûbû. Hetanî
wê rojê bi sedan keçên rind dîtibû, lê
keçika doh êvarê sewa wî tiflteke din bû.

Salên wê bist hebûn an jî tunebûn.
Yeka; bejn zirav û navtenik, porên wê
yên refl û dirêj kirî bû du gulî û herdu
gulî jî li ser singê xwe da berdabûn. Di
govendê da mîna hîve dibiriqî. Gava
ew bikenîya, te yê bigota li ser ser-
cêvên wê da kulîlkên biharê vedikirin.
Yên ku ew didîtin, lêve xwe gez diki-
rin û heflên wan li serê wan diçûn. Dil
û çavên xortên gund li wê bû.

Gava ku Hecî ew dît, ar û alafak li
canê wî belav bû û mîna ku biroflek
ava germ li ser wî da bê rîjandin. Junî
di binda sist bûn û taqet li canê wî da
ne ma, dilê wî mîna dohlekî dikir kuta
kut.

Hecî bistkê bi flûva ji nav nivînan
derket, kincê xwe li xwe kir û çû der-
va. Li derva dayîka xwe Zex dît. Zexê
du-sê deqqa bi flûva ew ferq kir, bi le-
zekê berve wî hat û jê pirskir: “Hecî ez
qurban çi bû ye, tu çima veng zû fliyar
bû yî, an tu nexwafli?” Hecî kenîya û
bersîv da: “Na, na... Meraq meke! Ez ne

nexwaflim, xewa min nehat û sewa wê
ez zû fliyar bûm.” Zexê bi wan gotinên
wî bawer nekir û got: “Na, na... tifltekî
te yi heye halo çi ye? Dinê biflewite tu
dîsa jî veng zû fliyar nabî.” Li ser vê
gotina Zexê, Hecî qet tu flor nekir û
serê xwe kir ber xwe. Dayîka wî êdî di
derdê wî anî derê û got: “De bêje ew
keça bi bext kî ye?”  Hecî êdî ji dayîka
xwe ra kat kir û got: “ Keça Hûsên Axê
ye. Navê wê jî Xatûn e.”  Zex bi vê xe-
berê ve pir fla bû û bi eflqekê got: “Tu
qet metirse, wê bibe. Tu dilê xwe qet
teng meke. Keça Hûsên Axa layiqa
mala me ye û him jî Hûsên Axa hevalê
bavê te yê eskerîyê ye. Ma ew dîn bû
ye, ku wê keça xwe nede lawê Camo
Axa a bi tenê.”

Bîstkê bi flûva Zexê ev xebera ji
mêrê xwe ra kat kir. Camo Axa bi vê
xeberê pir fla bû mîna ku pê firî û got:
“Ev dinê çi dînêyeke ecêb e. Kê flik di-
bir rojeke were û ezê herme keça
Hûsên ji lawê xwe ra bixwazim. Wexta
em ji eskerîyê vegerîyan, tu zarokê
min tune bûn û Hûsên jî hîn nezewicî
bû. Îro jî zarokên me mezin bûne û dil
girtin e. Hey gidî dinê hey.”

Camo Axa nêzîkî flêst salî bû. Ew
yekî pir dewlemend bû. Pênç kerî pez,
pir erd, mal û milkên wî hebûn. Bi de-
han xûlam li ber derîyê wî difluxlin.
Hinan jê ra flivanî, cotkarî û hinan jî
karên malê dikirin.

Hecî lawê Camo Axa a bi tenê bû û
serbixwe mezin bûbû. Sewa vê jî

ÇÎROK
G. Kilinçkaya

„ KÎ HÊLÎNÊ ÇÊD‹KE?“
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xwastinekî wî tu caran ne dibû dudu.
Du-sê roja bi flûva Camo Axa, jina

wî, çend malmezin û rûsipîyên gund
berê xwe dane mala Hûsên Axa çûn
xwezginîyê. Hûsên Axa bergunda
wana hat û xêrhatin li wan kir, yek bi
yek dil û xatirê wan pirsî. Paflê jî berva
malê çûn. Pifltî xwarin û vexwarinê gor
edetên xwezginêyê, bi emrê Xwedê
qewla pêxember va Xatûn ji Hûsên
Axa, sewa Hecî xwestin. Hûsên Axa jî
vê razî bû. Qelin viqasî giranîya
Xatûnê zêr li hevdû hatin û flor birîn.
Pifltî çend rojan bi flûva, mala Camo
Axa destbi dewatê kir. Çel roj û çel flev
li ber mala Camo Axa dohl û zûrna
lêket. Xwarin û vexwarin dehat. Çel roj
bi flûva Xatûn suwar kirin û anîn mala
Camo Axa.  Ji nawbera suwar kirina
Xatûnê da pênc-flefl meh derbas
bûbûn, Hecî û Xatûn pir bi dil bûn. Te
ê bigota yek Mem e, yek jî Zîn e.

Dem hat Xatûn ducan bû û
dergûflek anî. Lê dergûfla wê mirî hat
dinê. Mirina dergûflê li malbata wan pir
qar hat. Wana seva dergûflê mîna xor-
tekî bîst salî flin dikirin, Xatûnê refl girê
didan. Dayîka Hecî Zex bi mirina
dergûflê va pir diêflîya, lê wê ev êfla
xwe pir eflkere nedikir, hertim bûka
xwe awnî dikir û digot: “Ez qurban tu
dîn bû yî, çima wiqas berxwe dikevî?
Hin hûnî ciwan in, bi îzna xwedê hîn
pir dergûflên we wê bibin.” Paflê wê jî
nedikarî bû hêstirkên xwe bigire. Bi
girî gotina xwe berdewam kir: “Da çi
biknî ez qurban, xwedê ûmrê dergûfla
te jî, mîna Ose min qut birî ye. Min jî
pey mirina Osê xwe mina te dikir, ka
min çi awil kir, te yê çi awila bikî?”

Wexta lawê Zexê Os mir ewî bîst

salî bû. Ew mezinê Hecî bû û bi keça
Ehmed Axê ra dergîstî bû. Ew rojekê bi
xortên gund va cîrît didilîstin. Li mey-
dana cirîtê ji hespa xwe dikeve û hesp
pela singa wî tena û wî dikuje. Pifltî
mirina wî dû mehan fluva dergistîya wî
dane yekî Tirk. Roja Os mirî Hecî jî li
meydana cîrîtê bû û wî bi serbilindî lis-
tika wî sêr dikir. Gava Os ji hespê xwe
ket, ew bi lezekê ber ve wî meflîya û
dît ku ji dev û bêvilê Osê ra xwîn dirê-
je. fiafl bûbû ku çibike, wir da û wê da
meflî, paflê jî hefl li serî çûn û bîrva çû.

Ser mirina Osê ra nêzikî diwazdeh
sal derbas bûn. Lê hîn sehneya mirina
Osê ji bîra Hecî naçe. Ev sehna pir
flevan dikeve xewna wî û ew bi qîrînî ji
xewa xwe fliyar dibe. Sewa vê jî, wî pir
dixwast ku lawekî xwe bibe û navê wî
lêbike. Xwe bi xwe tim digot: “Hetanî
lawekî min nebe û ez navê Osê lawê
xwe nekim, ev xewnan tu caran ji ber-
serê min naçin.” Lê çi bike Xatûnê cara
duwemîn jî dergûfla xwe mirî anî dinê.
Êdî wana nedizanî bûn ku çi bikin.
Dilê wan bi hevdu diflewitî. Hecî pir
berxwe diket û cixara wî a vêketî dibû
heste ji bo ya din. Xatûn jî ji bo
dergûflên xwe hertim digîrîya û dilo-
rand. Destê xwe ber ve xwedê vedikir
û digot: “Çima min çuçika te ruçikandî
bû, ku te ev agira berda dilê min.”
Dema ev gotinan ji dêv derdiket,
hêstirkên wê mina çemekî flên dihe-
rikîn.

Wextekê flûva Camo Axa sewa der-
dê bûka xwe, ji çar alîyan çi hekîm çi
xoce û sêhirdan hene ji gifltka ra xeber
fland. Pir neçû hekîm, xoce û sêhirdan
yek bi yek diketin rê û dihatin mala
Camo Axa. Herkî derman, nûsqa û
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sehirên cûda cûda dinivîsandin. Camo
Axa ji gifltka ra qurban serjê dikir û ser-
da jî pir pere dida wan.

Ji nawberê da wextake dirêj derbas
bû, dermanên hekîma, nûsqayên xo-
ceyan û sehirên sehîrdanan tu awil ne-
kirin. Xatûnê dergûfla xwe ya sêyemin
û çaremîn jî  mirî anî dinê. Waxta
Xatûnê wê dergûfla çaremin bianîya,
gundî li ber mala Camo Axa civîya
bûn. Te ê bigota li ber mala Camo Axa
mahflerî heye. Hin jinên gund
bawerîya xwe dianîn, ku Xatûn wê vê
carê xwedan dergûfleke jîndar bibe. Li
gor bawerîya wan Camo Axa xoceyên
pir zane ji bo bûka xwe ji welatên dûr
anîbû. Lê hin kesan jî bawerî nedianîn
ku ewê dargûfla xwe bi jîndarî bîne
dinê. Demeke dirêj nekete navberê, ku
dengê girîyên jinên malê, xwe gihande
ezmanan. Û jinên ku li ber malê civîya
bûn, wana jî êdî hêstirk di çevên xwe
da negirtin û digotin: “Wax, wax...
Mala mînê, gune le, tuh ev dergûfla jî
mirî anî dinê. Êdî Hecî wê hewîyekê
bîne ser Xatûna bêbext.”

Ev gotina jinên gund salekê bi fluva
rast derket. Rojekê malmezinên qebîlê
û rûsipîyên gund li mala Camo Axa
civîyan û bang Hecî kirin. Kesî nedi-
zanî bû ku, wê çi bibêjin. Gifltik wexte-
ke dirêj bêdeng man. Paflê Camo Axa
dest bi flora xwe kir û got: “ Lawê min
ez jî dizanîm, ew gotinên ku ezê niha ji
te ra bibêjim dibe ku dilê te teng bike.
Lê çi bikim, tu lawê min î, ez jî sewa
wê herdem rindî û fla bûna te dixwa-
zim.” Camo Axa bîstekê bêdeng ma li
çavên Hecî mez dikir. Paflê flora xwe bi
dengekî dilflewat berdewam kir û got:
“ Bûka me Xatûn, nezîkî neh sal in li

mala me ye, Xwedê bi ser me ra ye,
me qet tu nerindî û xerewî ji wê neditî
ye. Wê floreke me tu caran nekir dudu.
Lê çi biknî xwedê tu zarok nekirin
nesîba wê. Sewa wê jî xwastina me ji
te ev e, ku tu diwê ji bo zarokan dîsa
bizewicî.” Bi vê gotina Camo Axa va,
Hecî niflkava vecinîkî. Bîstekê qet tu
flor nekirin. Nedizanî bû ku çi bike û
bibêje. Wî jina xwe pir ji hezdikir û
nedixwast carekê din bizewicê û
hêwîyê bîne ser wê. Ewî neh salên ku
bi Xatûnê va derbas kiri bû, mîna fleri-
da fîlmekî ji ber çaven xwe ra derbas
kir. Demekê bi fluva serê xwe heyna û
yek bi yek ew kesên ku li odê da rû-
niflti mez kir û bi hêrs got: “ Veng dil-
kevir mabin. Ez ê çawa careke din bi-
zewicim, Xwedê carekê stûyê Xatûnê
xwar kirî ye, niha carekê jî ez stûyê wê
xwar bikim? Ci bibe bila bibe ez
hewîyekê ninim sêr Xatûnê.” Pey vê
gotinê kesên ku li odê rûnifltî bûn,
sewa Hecî îqna bikin yêk bi yek flor
heynan deng kirin. Wextakî bi flûva
Hecî xwastina wan neçar qabul kir û
got: “ Lê flertekê min heye. Hûn vê
flertê min kîngê qabul bikin ezê hîngê
bizewîcim.” Cimeatê bi meraqakî guh-
darîya wî dikirin. Hecî flora xwe berde-
wam kir, got: “ Vê rind bizanîn ku ez
tu caran bi keça axa û began ra naze-
wicim. Jina ku hûnê ji min ra binîn
diwê keçeke  xizan û xulamekî be.” Li
pey vê gotinê her kesek mat û metel
man. Camo Axa bi vê gotinê dîn bû û
bi dengekî bi hêrs got: “ Çi....te got çi?
Lo te heflê xwe windakirî ye, an guhê
min bafl nabhîzin. Halo dîsa bêje te got
ez çi dixwazim?” Hecî gotina xwe du-
bare kir. Li pey vê gotinê benz û bend
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li Camo Axa miçiqî. Wî bi dengekî  kel-
girî û bilind got: “ Wax, wax, wax ....lo
çima tu nabêjî ezî dîn bû me, tu vê
florê dikî. Lo te li kî derê dîyê ku lavê
axayakî bi keçeke xulamekî va bizewi-
ce? Ez ê rabim zimanê te ji kokva bibi-
rim. Bicehime here ji wir.”

Yên rûnifltî vê carê ji sewa ku Camo
Axa îqna bikin yek bi yek deng kirin.
Wextekê bi fluva Camo Axa jî îqna bû.
Li ser keça flivanê mala Misto Axa li
Zewê qirar dan. Çend rojan bi flûva
Zew bê dawet û flayî bû bûk û hate
mala Camo Axa, bû jina Hecî a
duwemîn. Zew keçaka bîst salî bû. Ewî
nêzikî yanzdeh salan ji Hecî piçûktûr
bû. Sewa ku ew keça flivanakîye li
mala Camo Axa kesî ew bi tiflt nedihe-
siband, qedir û qîmet ne didanê. Xatûn
flafl dibû ku çi nerindî û hesûdî li wê
bike û herdem jê ra digot: “Keça flivên
flûna xwe bizane, tu keça flivanekî yî,
ez jî keça Hûsên Axa me. Ji bo vê jî tu
ne hewîya min î. Tu sewa zaroka hatî
vê malê, vê qet ji bîr meke.”

Di navberê ra çend meh derbas
bûn, ku Zew bi ducana ket û keçek anî
dinê. Nawê wê ji kirin Bêrivan.
Bêrîvan bi sax û silemat hate dinê bi
flûva sê roj û sê fleva li ber mala wan
dohl û zurne lekêt. Êdî qedir û qimeta
Zewê li mala wan bilind bû, kesî goti-
neka wê nedikir dudu. Xatûn bi vê
rewflê ra radîgerî, êdî tu qimeta wê ji
nema bû. Hecî jî mîna berê nediçû ba
wê nedihat. Heftekî flefl roj li ba Zewê
bû, flevekê jî li ba Xatûnê bû.

fievekê Hecî  li ba Xatûnê bû.
Bêrîvan jî êdî yek salî bû. Devdeve
nimê sibê qirînîyek bi ser Bêrîvanê ket.
Kesên ku li mala Camo Axa bûn, gifltik

flîyar bûn. Bistkê dawestîyan ku Zew
rabe û keça xwe awnî bike. Lê her çû
girîyê wê zêde dibû. Deh-panzdeh
deqqa bi flûva gifltik rabûn û çûn oda
wan. Zexê dît ku di nav nivînan da,
dev û bêvilên Zewê tijî kef kof bûbûn.
Tifltên nebafl ani bîra xwe û tirsek ket
nav dilê wê. Bi lezekê berve wê çû, ci-
rafek ketî bû çokên wê û tirsîya. Hat û
ber serê wê dawestîya, benz û beta wê
miçiqî û bi zorekê ev gotinan ji dêv
derket: “Zewê, Zewê ez qurban rabe,
çi bûye, çi li te hatîye.”  Zexê li xwe
guman anî ku ew mirîye. Bi rûye xwe
ket û dest bi flînê kir. Bistkê bi fluva
cîran û mermalîyên wan hatin mala
wan. Mêran Hecî, jînan Zex û Xatûnê jî
Bêrîvan ji odê derxist.

Ji ser mirîna Zewê ra nêzikî bîst sal
derbas bûbûn. Hîn sira mirina wê
eflkera ne bûbû. Ji mirina wê bi flûva,
Hecî carekê din nezewicî bû. Bêrîvan jî
êdî bîstûyek salî bû. Û bi rindîya xwe
liçar alîyan bi nav û deng bû. Dilê
xortên gund li wê bû.

Bêrîvanê pir ji Xatûnê hezdikir ew
mîna dayîka xwe heq qebul dikir. Ji
ber ku wê ew mezin kirî bû. Sewa ku
lawê Hecî tune bûn, wî Berivan mîna
lawikekî mezinkir. Ew li hespê siwar
tebû, tewa xorta cîrît dilîst, li deflt û çi-
yan nêçirvanî dikir. Wê tu caran destê
xwe bi tu karê jina nedikir. Xortên ku
dil bardabûn wê, nediwêrîyan dilê
xwe ji wê ra eflkere bikin. Hecî xwaz-
gincîyên wê li rê vedigerand.

Rojekê Bêrîvan ji neçîrê vegerîya û
hate mal. Ji bo bihna xwe hilde li ber
derîyê aflxanê dawestîya. Ji hûndir
dengê Xatûnê û kevanîya malê Fatê di-
hat. Fatê bi Xatûnê ra digot: “Nêzikî
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deh rojan e xew qet nakeve çavên
min.” Xatûnê bi qirf pirsdikir û digot:
“Çima, dîsa dilê te mêrakî dixwaze?” Li
ser vê gotinê Fat hiq hiq dikenîya û bi
devken bersîv dida û digot: “Dîsa
Zewê dikeve xewna min û tim bi girî
pirsdike: `We çima ez kufltim?´”
Xatûnê cardin kenîya û digot: “ Tifltek
na be. Waxta diçî malê, bi xwe ra hin-
dik qatix, ard û savar bibe, ew êdî na-
keve xewna te.” Fat bi vê gotinê pir fla
bû û bi yarenî digot: “Walla te li min
izik kirin Xatûn. Ka te digot: ̀ waxta em
Zewê bikujin, bi flûva ezê te bi Hecî
dim û Bêrîvanê jî ji min ra.` Tu nuha jî
dixwazî fluna Hecî, hindik qatix û ard
didî min.”

Gava ku Bêrîvanê ew gotinan bi-
hîstin, mîna ku guleyek li dilê wê ket,
aveka sor bi junîyên wê da hat û dinê bi
ser da xelî bû. Wê ji hêrsa nedizanî çi
bike, paflê bi hêrs kete hundirê aflxanê
û bi dengekî bilind, got: “Min gotinê we
gifltik bihîstin, we dayîka min kufltîye.
Ez ji we ra dizanim...” Wexta Xatûnê û
Fatê, Bêrîvan dîtin xûzi li her du miçiqî,
Xatûnê bi zimanekî lihevpiçikî got: “ Ez
qurban tu çi dibêjî, te gotinên me flafl
fehm kir. Ma çima em dayîka te bikujin?
Ma tu dîn î?” Bêrîvanê bi dengekî wêre
wê ra got: “ Min bi rastî bihîstin ...” Li
pey vê flora xwe, wê çevên xwe di aflx-
anê da li xencerêkê gerand, Xatûn û
Fatê fehm kirin ku ewê xerabîyekê li
wan bike. Ji ber wê revîyan derva.
Bêrîvanê xencerek dît, derkete derva û
demekê li wan gerîya, lê ew bi zuva ji
ber çevan winda bûbûn. Paflê li ser so-
kanê rûniflt û têr  girîya.

Bîstkê bi flûva Bêrîvanê bavê xwe
Hecî dît. Bi lezekê berve wî meflîya

xwe û avête hemêza wî bi ser da girîya
û got: “Bavo, bavo.... Xatûnê bi Fatê
wa dayîka min kufltin e. Min bi guhê
xwe va ew bihîstin, wana li aflxanê
qala wê dikir min jî bihîst.” Ji wan go-
tinê Bêrivanê bi flûva Hecî mat bû û
dawestî, bi hêrs Bêrîvan azar kir û got:
“ Keçê te hiflê xwe winda kirîye, tu fêdî
nakî îftira li dayîka xwe diki? Here oda
xwe, bila çavên min te nebîn in. Ji
kesira ji qala wan derevên xwe meke.”
Paflê lêxist çû. Bêrîvanê li pey wî bang
kir û got: “ Bavo, qurbana te me. Ez
derewan nakim. Carekê guh bide
min...”

Nawberê ra mehek, du meh derbas-
bûn. Êdî Xatûnê bi Bêrîvanê wa deng
nedikirin. Bêrîvan li nima sibê ji mal
derdiket, hetanî nîvê flevê nedihat
malê. Xatûn êdî flafl ma bû, ku çi
hesûdî û nerindîyan li wê bike. Ew êdî
bi rastî jinbav bû.

Rojakê Hecî û Xatûn di nav nivînan
da bûn. Xatûnê mîna her flevî dîsa
hesûdî û nerindî li Berîvanê kirin û
got: “Bêrîvan çima sibê heta êvarê li
deflt û çiyan digere? Tu nizanî ew êdî
ne zarok e, ew êdî keçeke ber zewacê
ye. Hemsalên wê gifltik zewicîn û çun
li ser malên xwe. Ew hîn mîna zarokan
li der û defltan digere. Kî dizane, dibe
ku wê dostek ji xwe ra dîtî ye û bi wî
ra digere.” Ev gotina miruzê Hecî tahl
bû û bi hêrs got: ”Tu çi dibejî Xatûn, tu
nizanî Bêrîvana min mîna mêran e, ew
bênamusîyeke veng nake.” Xatûn di
ber xwe da kenî û bi qirf got: ” Jin
kîngê va bûne mêr Hecî Axa? Vê êdî
rind bizane, Bêrîvan ne zarok e, ne ji
mêr e. Ew keçeka bîst salî ye. Helbet
dilê wê jî mêrekê wê bixwaze.” Li ser

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 bîrnebûn 20, havîn 2003

5 0

vê gotinê Hecî serê xwe kire ber xwe
tu flor nekirin. Xatûnê gotinên xwe bi
kêf berdewam kir û got: “Him carekê jî
keçika xwe bipirse, halo ew jîn e an
mêr e?”

Gotinên Xatûnê tirsek xist dilê Hecî.
Wî dixwast ku bi gotinên Xatûnê
guman be. Halo gotinên wê rastin an
na. Rojekê wî bangî Bêrîvanê kir û jê
pirsi: ”Keça min pirseka min ji te heye.
Ez bersîva te pir meraq dikim.”
Bêrîvanê bi meraqekî guh dida bavê
xwe. Hecî jê pirs kir û got: ”Hêlînê kîHêlînê kîHêlînê kîHêlînê kîHêlînê kî
çêdikê, jîn an mêr?”çêdikê, jîn an mêr?”çêdikê, jîn an mêr?”çêdikê, jîn an mêr?”çêdikê, jîn an mêr?” Bêrîvanê demekê
fikirî, paflê ji xwe guman bersîv da û
got: “Helbet hêlînê jin çêdikin. Mêr bi
tenê tifltekî bi flanakin. Jin heye mirov
dike wezîr, jin heye mirov dike rezîl.”
Ji wan gotinan bi flûva flewqa çavên
Hecî vemirî, pozê xwe yi dirêj qercî-
mand û bi dengekî bilind got: “min tu
mîna mêran mezin kir î, gerê ev goti-
nan ne gotinên te bûna. Hema ew go-
tinên Xatûnê gifltik jî rastin, tu bêna-
musîyê dikî.” Paflê bi hêrs di çengê wê
da girt û ew berve odê kifland. Ew ave-
te hundirê odê û derî jî li ser wê da
girt. Bistke bi flûva Xatûn kete hundirê
odê ji Hecî pirskir û got: “Çi bû, keça
te got çi?” Hecî serî xwe kire ber xwe û
bi dilekî nerazî got: “ Gotinê te gifltik
rast in...” Xatûn bi vê florê pir fla bû û
got: “Ji bo tewa çi? Ez bi mirina xwe
tenê nizanim. Tu yê niha çi biki?” Hecî
bi dengekî bêsavt got: “Nizanim”

Ji nawberê ra çend meh derbas
bûn. Bêrîvanê ne fikrên xwe diguhurî,
ne jî ji oda xwe derdiket.

Rojekê Hecî bi Xatûnê wa siwar
bûn û çûn gundekî ciran sewa ajcîtîyê.
Xatûn sewa ku nimê nîvro bike çû

maleka gund. Wê nimê xwe xelaskir û
flûva derkete derwa li dor aliyê xwe sêr
kir, dît ku xortekî li sîya darekî da rû-
niflti rû û simêlên xwe yi tevlihev bûna
flerebê vedixwê. Xatûn çerxe xwediye
malê: Besê bû bi meraqakî ji pirskir û
got: “ Wa xortê kî ye? Malka mîne...”
Besê fedî kir ji fediya xwe ra serê xwe
kira ber xwe qet tu flor nekirin. Xatûnê
êdî fehm kir, ku ew lawê Besê ye. Lê
dîsa jî xwast rind bizane ku ew lawê
wê ye an na. Dîsa jî jê pirsî: “Çima
deng nakî, ew lawikê te ye?” Besê hîn
serî li berda bû, bersîv da û got: erê ew
lawikê min e. Xwedê stûyê wî biflkêne
û min ji destê wî xilas bike.” Paflê bîst-
kê dawestîya hal û heqat lawê xwe ji
Xatûnê ra got. “Ew îro bist û pênç salî
ye. Hemsalên wî gifltik zewicîn û bûn
xwedanê zar û zêçan û mala xwe
xwedî dikin. Lê ew jî, sibê heta êvarê
di bin sîya darê da rûdinê û fleravê ve-
dixwe. Destên xwe nade tû karî. Ez vê
saletîya xwe da, ji gûndîyan ra nên lê-
dixim e û mala xwe xwedî dikim e.”
Xatûn bi van gotinan pir kêfxwefl dibû
û li ser sokanê rûniflt û bi meraq gûh-
dida Besê. Besê jî hin flora xwe berde-
wam dikir. “navê lawê min Hesen e.
Ew zarokê min î tenê ye. Mêrê min nê-
zikî çar salan ber wê, ji nexaflîya dil çû
li ber rehma Xwedê. Hesen zarokê me
yê tenê bû, sewa wê jî me tu caran
nedihîflt ku destên wî karekê bibe. Ew
jî veng mezin bû û hertim xwe ji kar
dilsar kir. Xwe ne da tu ber karî. Erdê
ku ji bavê ma bû, ew jî di destê apê wî
da ne. Jîyana wî da wê gavê tenê di
bin sîya daran da flerav vexwarinê va
derbas dibe.” Demekê flûva herdû jî
rabûn û berê xwe dana mala flînê.
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Devdevê êvarê Hecî û Xatûn ve-
gerîyan gundê xwe. Xatûnê li mal ji
Hecî ra qala Hesên kir û got: ”ez kîngê
va ji Berîvanê ra mêreke veng digerim.
Bila Berîvan wî xortî bîne rê, emê
hîngê bibînin hêlînê kî çêdike? Hecî
van gotinan bêçare ev pêflnîyara qebûl
kir û got: “Sibê ji malbata wî ra xeberê
bîflînin ji bo xwestinê bila warin.” Wê
flevê ji eflqê xew nekete çevên Xatûnê.
Xatûnê seva xeber dayînê, dora dina
rojê merîyek flande pey malbata He-
sen. Du roja fluva malmezinên wan ha-
tin û Bêrîvan ji Hesen ra xwestin.

Xebera dayîna Berîvanê mina di ro-
jekî da herçar alîyê heremê belav bû.
Yên ku ev xebera dibihîstin flafl û me-
tel dibûn. Mîna ku tewên xort bi vê
xeberê radigerîn û dibheciyan. Digotin
“dinê tê guhertin. Bi hezaran xortên
mêrxas dilberdabûn wê û Hecî ew da
yekî serxwefl û bêkar.” Hinan jî digot:
“bextê wê hêbûya dayika xwe veng zu
nedimirîya û ew veng stûxwar nedi-
hîflt.”

Hefteyekê fluva Berîvan sîyar kirin.
Li ser sîyar kirina wê ra êdî çar meh
derbas bûbû. Bi rîndî û jêhatîya xwe,
Hesen bi xwe va girêda. Hesen di vê
demê da xwe ji fleravê dûr xist û erd û
zevîyê bavê xwe ji dest apê xwe girt.
Dayika Hesen û gundî bi lê ecêp di-
man. Besê hertim lê dûa dikir û
gundîyan jî digotin: “zimanê xwefl
merê ji flûnê derdixe”.

Navberê da heyflt sal derbas bûn.
Hecî êdî kal, xatûn jî pîr bûbû. Rojekê
Xatûn nexwafl ket û êdî dizanîbû ku
wexta mirin wê hatîye. Bangî Hecî kir
û herdû di odê da tenê mabûn. Xatûnê
keserek da xwe û paflê dengekî bêsavt

dest bi florê xwe kir û got: Hecî ez bafl
dizanim ku ew gotinên min î ezê niha
ji te ra bibêjim wê dilê te teng bike. Lê
çibikim min carekê bû. Xwastina min
ev e ku sifte Xwedê, paflê jî tu û
Berîvan hûn min ef bikin. Zev min bi
Fatê va kuflt. Tu jî dizanî bû ku min jê
heznedikir. Wexta wê Berîvan anî
dinê, dinê li ser min da xelî, ez pir jê
diqarîm. Yêk jî te bi dê û bavê xwe wa
mîna berê qimet neta min. Wa jî pir li
min bi qar dihat. Ez pir ditirsîm eger
Zew lawikekî  jî bîna dinê hun ê min
biflinîn bavana. Sewa vê jî ez rojakê bi
Fatê kenîm û min got: “Fatê tu jineka
bî yî wera em Zewê bikuflinî eza te bi
Hecî dim. Berîvan ji min. Min wa zû
îqna kir. Ew fleve tu li ba min ma bû
Fatê axû kire xwarinê wê û ew kuflt.
Ew rojê ku Berîvanê em bihistinî ma bi
Fatê wa qala wê dikir. Berîvanê ew
roje derew nedikir.  Min ji wê rojê fluva
hertim îftîra  û hesudî li we kirin, te jî
tim bi gura min dikir. Min hingê bafl
zanîbû ku jin hêlîna çedikin.” Biskê
herdu jî bêdeng man. Xatûnê çevên
xwe kirin çevên Hecî. Xwast ku hin
tifltên din disa ji wî ra bibêje, waxta ku
heflê Hecî hat serê wî, dit ku Xatûn êdî
nedijîya. Çevên wê vekirî mabûn û
Hecî bi destê xwe va çevên wê girtin.
Wê demê tenê çend dilop hêsir ji sifetê
wî ketin li ser singên wî...”

Pifltî mirina Xatûnê, Hecî di mala
xwe da tenê ma bû. Wî eslê meselê jî
hevisî bû. Qirara xwe da here keça
xwe ji destê Hesenê serxwefl bigire û
bine mala xwe. Çend roj bi fluva kete
rê çû gundê Berîvan lê ye.

Li ber mala zavê xwe dawestîya û
demekê doralîyê xwe sêr kir. paflê dît
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ku du zarok li ber mala Hesen bi hevra
dilîzine û mêr û jinek jî di bostana li
kêlaka malê da diflxuline. Bi dengegî
nizm, banga zarokan kir. zarok hema
hatin li ber wî dawestiyan. Ji wan pirsî
û got: “hûn zarokên kê ne?” zarokê
mezin hema bersîv da: “em zarokê He-
sen in.” Hecî niflkava veciniqî û pirsek
dîsa li wan kir: Hela ji min ra bibêjin
navê we çî ye?” bersiva zarokan disa
dereng ne ma: “navê min Os e û navê
xwanga min jî Zew e.” Waxta Hecî ev
navan ji zarokan bihîst, bihna wî deng
bû û cirafek kete çokên wî. Hecî cevên
Os û Zewê mêz kir û cardin pirsî:
“Dîya we li ku ye.” Os pêçîya xwe va
cihê bostîn li wî nîflan da. Kesî tiflt ne-
got û berve bostên rêketin.

Bêrîvan û mêrê wê li bostîn da
difluxîlîn. Osê bi dengekî bilind bangî
dê û bavê xwe kir. Berîvan û Hesen
karên xwe berdan û berve derîyê bo-

stîn hatin. Berîvan niflkava dawestîya û
bavê xwe nas kir. Bi naskirina wê va
tenê flora bavo ji dêv derket. Pifltî vê
florê Berîvan ket û bîrva çû. Demeke
qut da hiflê wê dîsa hate sêrî. Rabû û
hevdû hemêz kirin û dirêj dirêj bi ser
hev da girîyan.

Hesen hema meflîya gomê û bera-
nek derxist ber ningên xezûrê xwe ser-
jê kir. Paflê derbazî malê bûn. Cîran û
pismamên wan yên ku hatina bavê
Berîvanê dibihîstin yek bi yek dihatin
malê. Waxta xwarin vexwarina wan xi-
las bû, Hecî ji Berîvanê ra qala mirina
Xatûnê û kirinên wê kir. dora dinê rojê
gifltîk tevhev çûn gundê Hecî Axa.
Hecî Axa wê demê flunda mal û milkê
xwe ji keç û zavayê xwe ra hîflt. Hecî
heta dawîya emrê xwe bi tev keç, zava
û newîyên xwe jîyaneke bextewar jîya.

Hatti  SàrlHatti  SàrlHatti  SàrlHatti  SàrlHatti  Sàrl
Pirtûkxana  Kurdî - TirkîPirtûkxana  Kurdî - TirkîPirtûkxana  Kurdî - TirkîPirtûkxana  Kurdî - TirkîPirtûkxana  Kurdî - Tirkî
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Emê kurik wûnî, pênc-flefl salînî. Dilê
min de, du tirse mezin hebûn. Yek,
sala pêfl ezî dest bi dibistanê bikime,
ezî Tirkî nizanime, ezê çawa bikim?
Yek jî, mezin bûm herime eskerê. Ji
ber van herdu tirsana xewe mine
flevan tune wûn. Du mamosteyên Tirk,
bi Kurdî nizanin flandine gund. Ewana
li dibistanê, kurikên gund hînî Tirkîyê
dikine û didine xwandin. Destê flagir-
tan, li quranê dixine û bi sondên me-
zin didine sonda, ku bi Kurdî deng ne-
kin.

Xwedê jê razî be, hevalekî cîran
hebû; Memo. Min û çend hevalên wek
min ditirsin, me jê re ew tirsa xwe kat-
kir. Memo got: ”Hûn netirsin, Tirkî
viqasî hûn diwên ne bi qar e. Ez, Tirkî
yê bafl dizanim. Ezê vi ber we xim.
”Memo, ji wê rokê de dest pê kir me
hînî Tirkîyê bike.

Memo: ”Rind mêze kin, peyvên
Kurdî, ku hûn dizanin, paflîya wana,
we ”yam” pêva kir, a bibe Tirkî. Wek;

av=avyam,
nan=nanyam,
dest=destyam,
sêv=sêvyam”
Bi ser wê dersa siftê de em xenê

bûnî. Hevalekî ji Memo re:
– ”Wisayê xerê, ji malê fiixî Qinê re

bi Tirkî dibên çi?”
– Memo: ”Malê fiixî Qinyam”
– Heval: ”Lê malê Hewê Qumê”
– Memo: ”Malê Hewê Qumyam”

Memo ew tirsa ji dile me bi derxisti bû,
êdî me jî Tirkî dizanî.

Dora dine salê, me dest bi dibistanê
kir. Çi ji me re heyê? Emê, di saya
Memo de, Tirkîyê gifltikê dizaninî. Lê,
roka siftê li dibistanê zimanê mamos-
tan, qe ne mîna Tirkî ya ku Memo bi
ber me xistî bû. Mamoste deng dikir,
me qe tifltek fahm nedikir. Roj derbas
dibûn, min mêze kir her hevalek bi
zaravekî Tirkîyê deng dike. Lê, hêdî
hêdî me Tirkî tenakê diêvisî. Dîsa jî,
em ji nav bi dernetiketinî. Her yekî ji
me, kerîyek flaflî û xelatî dikir. Rokê,
mamosta em li ber dibistanê berhev ki-
rin. fiîret li me dikirin:

– ”Hûn hatin dibistanê, bira hûn
paqij bin, xwe qilêr mekin, defter û
pênûsên hev û du medizin, neflkênin
ona göre”

Va dengkirina,wek tê zanîn bi Tirkî
bû. Min, hen ji wana fahm kirin. Lê,
”ona göre” çi bû? Ez çûm cem Memo,
ez jê pirsîm.Got:

– ”Magî tu, vê jî nizanî? Mamoste
dibê ‘Herin gorene xwe yên ecer biki-
rin’ ”

Bi ser wê wergerê Memo de, ez
çûm li mal girîm. Min, gorene ecer
xwastin. Lê, li gund gorê ecer li kêderê
biwînî? Girîyê min, ji min re ma.

Wê wextê, nan û xwarina mamoste,
mîna ciriya flivana her rokê dor bi dor
malekê dida ye. Rokê, hevalekî tebaxa
xwarinê di dest de, kete hewfla dibi-

HEKAT
M. fiirinda¤

NAN Û EKMEK
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stanê. Mamoste dît nanê wî tînê, ji he-
val re got:

– ”Ne getirdin?” Heval jî:
– ”Göflt”
Vî jî, rêke xwe dîti bû. ”Gofltê” bi

Kurdî, du nixtukê xwe kiribûn ser ”o”
yê vergerandi bû Tirkîyê.

Mamostan, dev ji me bernedidan.
Em jî, ji flaflî û xelatîya xilas nedibûnî. Ji
me re digotin; ”bez getirin”. Em diçûnî
mal, li flûna paça li bezê dûyî pêz di-
gerînî. Dîsa rokê, di dersxanê de ma-
moste, hevalek rakir got:– ”git yengen-
den bana bir sigara al, getir.” Heval çû
û hat, cixarek da mamoste. Lê, ew cix-
ara tûtin wû, cixara mamoste Bafra bû.
Hevalê fikare, fehm kiribû mamoste
cixarekê dixwazê. Lê, nedizanî
”yenge” çi yê? Bi xwe û xwe fikirî yê,
di serê xwe de gotiyê; ”biwe biwe ma-
moste dizane, Apê min cixarê
vedixwe.”dihere ji Apê xwe tûtinekê
dixwaze, tîne ji mamoste re.

Mamoste yên me, hetanî me hînî
Tirkîyê bikin, em bê ziman kiri wûn.
Kurdî ya me dizanî, ji me re qedexe
wû.Tirkî jî, ne me dizanî, ne jî dayîkên
me. Em birçî diwûnî, diçin li mal rûdi-
nifltinî me deng nedikir. An jî dayîka
min, xwarineke ez jê heznakim dida
min, min ne dizanî ez bêjim ez wêye
naxwim. Min tenê digot ”qozî ”, pafli
tûne wû. Me di kurikîya xwe de, têrî
xwe vi dayîkên xwe re ne got ”etê ”!..

Emê, di sinifa çaran de wûni. Bi ber
me xistibûn, bedena meriya ç perçe
wûn; seri, lafl, mil û pê ( bafl, gövde,
kol ve bacaklar). Ji hevalên me Miho,
zikê xwe diêflî, ji ber êflê ne dihewî.
Dayîka xwe jê pirsî ” kêdere te dieflê?”
Miho:

– ”gövdem ar›yor”. Miho; zik ne di-
zanî bi Tirkî çi yê? Zik jî, dikete nav
laflê vî. Miho jî, ew bi ”gövde” bi nav
kir.

Li gund, havalên bi van zor û zilma-
na dibistana yekemîn xilas dikirin-ned-
ikirin, dev ji Tirkî berdidan. Bi flûva, bi
Kurdî deng dikirin. Memo yê meyî
devje, dibistan xilas kir jî dev ji Tirkîyê
berneda. Ji xagîya, bi Tirkî deng dikir.
Li gundê me jî, hevalên li dibistanên
bilind dixwandin jî , ku li gund bi Tirkî
deng dikirin; bi wana qirf dikirin û
ewana rexne dikirin.

Memo yê me hetanî çû eskerê, li
gund bi Tirkî deng dikir. Çû eskerê
hat, ji xagîya re mîna ku xerman ji bîr-
kiriwûn; ji xermana re digot: ”bu zûtik-
ler ne?” Vexta, ku eskerîya xwe xilas
kir hate gund, cîraneke vî dihere xêr
hatinê lê bike. Jineke 55-60 salî ye. Ji
Memo re dibê:

– ”Memo qurban bi xêr hatî” Memo
herdu ling ji bin xwe berdane, tizbî ya
xwe di dest de geh virda geh wêda ba-
dikiriye. Ji xaltîyê re gotiye:

– ”K›z Emîne sen hele yukar› geç”
Bavê Memo, ku ew hereketa vî dî;

rahifltîyê fliva xwe, di tengile Memo re
yek û du pê radikflîne.

– ”Memo yî mino, tu ji mezina re
veng hurmetîyê dikî? Yek jî bê; ka ji te
bêtir, li gund kî bi Tirkî deng dikê? ”
Memo:

– ”Erê bavo, welle kirîk ku ez bi
xwe jî, vî zimanî berdim. Vana yê vi
nên re dibêne ekmek”.

���
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Amadekar: Rohat Alakom

BI GURBET UZUNEL RE
HEVPEYVÎN

”FITTJA WELATÊ MIN E”

Navê Gurbet ji kîderê tê?
– Navê min dapîra min danî. Wê bawer
dikir ku ev nav li min tê. Ji ber ku ez za-
rokê malbatê yê pê'flîn bûm ku li dervayî
welat hatibûm dinê. Dapîra min pi'fltî ku
dayika min koçberî Swêdê kiribû, gelek
bîra wê kiribû. Li vî welatê teze gelek
ti'flt hebûn mirov nizanibû, vê yekê
dapîra min gelek ditirsand. Pifltî çend sa-
lan dapîra min hate serdanê li Swêdê ku
derbarê rewfla me de agahdar be. Kêfa
wê gelek ji dayika min re hat dema wê
dît ku ew hê bi flalwara xwe ve digere.

Peyva Gurbet çend maneyên wê
hene, wek xerîbî û hesret. Dema ez
piçûk bûm bi rastî min nizanibû navê
min ji kîderê tê. Dema hercar min xwe
dida nasîn ji bo hemwelatiyên dê-bavê
xwe, min mêze dikir ku reaksiyonên
wan bi keder bûn. Gelek caran bi
nêrînên jandar li min mêze dikirin û
navê min gelek caran ji xwe re dubare
dikirin. Menaya navê min gelek kûr bû,
lê belê ji bo min tifltek îfade nedikir. Ji
ber ku min nizanibû xerîbî û xerîbîstan
çi ye, ez li Swêdê hatibûm dinê.�

HEVPEYVÎN

Gurbet Uzunel di pêflengeha kurdî de, Fittja, Nîsan 2003
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Malbata te ji kîderê tê?
– Malbata min ji Tirkiyê tê. Ew li gundê
Omera (Tavflançali) dimînin, ev gunda li
Anatoliya Navîn e. Gundê Omera welatê
dê û bavê min e. Gelek heval, pizmam û
nasên wan li gund mane. Dê û bavê min
hersal diçin Tirkiyê ku li Omera di mala
xwe de bijîn. Ev yeka ji bo min hîseke
cihê ye, ez tu car li wir demeke dirêj ne-
mame, tenê du salan carê havînan diçime
wir. Ez li mayina wir hez dikim, ji bo ku

ez, gund û mirovên gund hez dikim.
Dema mirov Swêdê û wir dide ber hev,
bi rastî rewfla wir cihê ye.�

�
Koka malbara te dighêje kîderê?
– Bavê min ji min re vegot ku koka mal-
bata wî ji qeza bajarê Bitlîsê, Tatvanê tê.
Bapîrê min û diya wî dora sala 1910’an li
Anatoliya Navîn cîwar bûne. Bavê min,
ap û du birayên min çend caran berî ge-
lek salan çûne Tatvanê û serî dane piz-
mamên me. Hin pizmamên me ji Tat-
vanê bar kirin, çûne bajarê Îzmirê. Wê
demê ez çûme Îzmirê, min ew ziyaret
kirin. Vê gavê pêwendiyên me yên ge-
lek bi tanzîm bi wan re hene.�
Ji malbara te gelekan li Swêdê xwendine,
ev çawa dibe?
– Gelek dijwar e mirov vê yekê bi fakto-
rekî ve girêbide. Bêflik alîkarî û cesarete-
ke mezin dê û bavê me dane me. Yên
mezin dest pê kirin, me da pey wan. Em
di rêç û flopa hev de mefliyan. Em heft
xwiflk û bira ne, çar bira û sê xwiflk in.
Birayên min wek sîyasetmendar (li bele-
diya Botkyrkayê), hikuknas, molekulerbi-
olog (li Nexaflxana Unîversiteyê ya Hud-
dingê) û wek emlakcî kar dikin. Ez bi
xwe socionom im, xwiflka min ya piçûk
hikuknas (befla hikukê ya bajarê Stock-
holm de kar dike) û ya din teze lîse xelas
kir, em nizanin ew ê bibe çi.�

Tu xwe çawa dihesibînî?
– Pirseke gelek dijwar e. Ez bawer di-
kim gelek caran di hin rewflan de ez
xwe zêdetir kurd dihesibînim, carina jî
eksê vê. Ez nîv kurd û nîv swêdî me. Ez
gelek dilfla me ku ez îmkana xweyê du
çanda me. Ev yeka min dike keseke bi
du-çand.�

Malbata Gurbetê li Swêdê
(Keça ku di erebê de digirî Gurbet e)
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Du li Fittjayê dimînî. Fittja wek cîhekî hik-
mê kurdan lê zêde ye tê zanîn. Fittja ji bo te
çi îfade dike?
– Fittja welatê min e. Dê û bavê min pifltî
sala 1975 heta niha li vir dijîn. Ez ji Fitt-
jayê hez dikim. Lê belê ez zanim ku li vir
problem hene. Problema giring zimanê
swêdî y. Ez bawer dikim ku divê em bi
swêdiyan re zêdetir bibin yek, entegre
bibin. Ev yeka îro ji ber kêmbûna xani-
yan li Stockholmê ewqas ne hêsa ye.
Zarok jî giring in. Dê û bav divê zêdetir
bi kirinên zarokan di dibistan û di
demên wan yên vala de mijûl bibin. Bi
rêya angajmanê mirov dikare tenê alika-
riya xwe nîflan bide.�

Kurdên Anatoliya Navîn wê çawa li wela-
tekî wek Swêdê zimanê xwe biparêzin?
Di warê parastina zimanê xwe de kurd
gelek jêhatî ne. Ew zêdetir bi zarokên
xwe ve kurdî deng dikin. Rêyeke bafl ya
parastina zimên berdewamkirina wî ye
û ez bawer dikim ku kurdên Anatoliya
Navîn vê yekê bi cîh tînin Wek tê zanîn
zimanê kurdî gelek di bin bandura pey-
vên tirkî de maye. Ez bawer dikim divê
cihê peyvên tirkî, em peyvên kurdî fêr
bibin. Îro li Fittyayê qurseke zimanê
kurdî ji bo jinên ku dixwazin zimanê
kurdî binivîsin û bixwînin, heye. Ez
bawer dikim ev yeka destpêkeke bafl e
ji bo dayikan.�

Te bi kurdan re kar kiriye û ev yeka ji bo te
çi îfade dike?
– Li belediya Botkyrkayê di dibistanekê
de ez wek kurator kar dikim, zanîna
zêde ziman û çandan îmkaneke  mezin
e. Li dibistanê gelek ciwanên ji welatên
biyanî hene, lê belê ewqas zêde kurd
tunin. Ciwan gelek kêfa wan tê dema

zanin ku ez jî yeke xerîb im. Ew bafl fam
dikin ku ez belkî ji yeke din zîdetir dika-
rim ji bo wan kar bikim. Gelek flagirt ha-
tin bal min gotin ku em jî dixwazin bibin
kurator û zehmetbûn û nezehmetbûna
xwendina li unîversîtê ji min pirs kirin.

Tu di amadekirina pêflengeheke derbarê
Kurdên Anatoliya Navîn de befldar bûyî,
derbarê vê xebatê de tu dikarî çi bêjî?
– Me derbarê Kurdên Anatoliya Navîn
de pêflengehek vê bahara çûyî amade
kir. Bi vekirina vê pêflengehê, me xwast
ku em nîflan bidin em xweyê çandeke
giring û balkêfl in. Ya yekemîn ez gelek
tifltan fêr bûm, di nav komê de ez ya
here ciwan bûm û ji endamên mayin
yên ku gelek salan li welat mabûn gelek
tiflt hînbûm. Ez hêvî dikim ku projeyên
waha di rojên pêfl de zêde bibin. Ez fêr
bûm ku gelek tifltên me yên nîflandinê û
pê serbilindbûnê hene.

Di rojên pêfl de tu dixwazî çi bikî?
– Ez cara pêflîn xebata xwe ya masterê
dixwazim biqedînim. Ez ewqas zêde
nefikirîm wekî ez ê çi bikim. Rojên pêfl
wê vê yekê tayîn bikin.

Rojekê dixwazî herî Kurdistanê?
– Ev gelek sal in ez hêvî dikim, lê belê
neçû sêrî. Li Tatvanê hê pizmamên min
hene û ez hêvî dikim ku rojekê herim
wir û wan li wir ziyaret bikim.
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Wexta xermana wû. Danê êvarê, Çeko
bi tenê di odê da, berî berve pencerê
rûnifltibû. Bi çavên mat yên ku fer têda
nemabû, li derva mês dikir. Mala wî li
dawîya malan bû. Ji wê wêda xanî
tûnebûn. Di pencerê ra, mexelê pezê
wi û ji mêxel wêda flûna xermanê wi jê
va xuya dikir. Dem û dewranên berê
di bîra wira derbas dibûn. Mexelê keri-
yê wi yê pêz niha bêtal û xewle bû.
flûna hespên wî yê kûmêt motir û
makînên zevîya girtibûn. Ji dûrê da, ji
axzê xermanan da dengê makînên sap
hêrdinê, ku jê ra patoz digotin, dihat.
Wana sapê sipî dihêrdin. Toz û dûman
ji ser wan heldihat.

”Tawo, çi dûnêke derewin e, lawo!”
Çeko di ber xwe da got û pê ra kesere-
ke kûr kifland. Çavên xwe li ser mex-
elê pêz û flûna xermanan gerandin. Ew
li tifltên wendabûyî digerî. Di van salên
dawîyê da, pirr tiflt hatibû gûhêrtinê.
Ew gûhêrînan bi wi ne bixweflî bûn.
Wî nedixast pêz û hespan bifrofle, flûna
wana motir û makînên zevîya bistîne.
Lê wî bi Jina xwe û lawên xwe ni-
kanîbû. Jina wî, Sultana Silê û lawê wî
yê mezin bi a xwe kirin, bi zorê hesp û
pez firotin, flûna wana motir û makînê
zevîya sitandin. Ji ber ku Çeko kal
bûwû, wana êdî bi gora wî nedikirin.
Va jî li Çeko pirr bi qahr dihat, wî pê
zikê xwe diêfland. Wî ê ji paflê da bigo-
ta, ”Wextê ku pez û hesp ji dest min

çûn, hîngê text û tacê min wergerî;
flora min êdî pere nedikir.”

Cihêbûna lawê wî yê mezin, Hesen
jî li wî pirr bi qahr hatiwû. Hesen bi
gora bavê xwe nekiribû û cihê bûbû.
Heta wî li ber bavê destê xwe helnabû;
ew bi hing û hewlî cihê bûbû. Çeko bi
vê pirr êflîyabû, li Hesen sûva hat, çar
sala neçû mala wî. Di wexta xwe da,
Çeko merivekî li ser xwe bû. Ew ser-
darê mala xwe bû. Wexta kû ferman
dida, tu kesi li ber nedigot, hiq jî. Ewî
pirr jîr û bi xîret bû. Ji heqê her karî di-
hate derê. Kerîyek pezê wî yê bi flîr
hewû, mîna  çira çavê xwe lê mês di-
kir. Dusedpênce deqer herd ji bavê da
jê ra mabû. Bi cotek  hesp rençberîye-
ke bi flohret û bê misal dikir, yên der
dora wi bi çêrê bûn.

Ew teve qelawên (dewlemend)
gund dihata hêjmartin. Wî zemanî qe-
law nediflûxlîn. Wana flûxilîn bi eyb di-
girtin, ew wekî karê xizan û nezanan
qebul dikirin. Lê Çeko ne mîna wana
bû, ew mîna xizana diflûxûlî. Wexta di-
gotin, ”Çeko î qelaw e”, wî hema lê
vedigerand digot, ”Na na, ez ne î qe-
law, ne jî xizan im; ez qelawekî xizan
im!”

Ew dewrana rabirt çû. Niha Çeko
ketibû halekî xeraw. Sala dabû dû sa-
lan, dewran gûhêrî bû. Çeko bûwû ka-
lekî û mîna ku tê gotinê, ketibû ber
destan û benda mirinîyê dipa. Jina wî,

Nuh Atefl
HEKAT

D‹LÊN fi‹KESTÎ
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çend sala berî vê, dûnîya xwe
gûherîbû. Lawên wî yên mezin cihê
bûbûn. Keçên wî jî mêr kiriwûn û
bûwûn xwedîyê zar û zêçan. Ew li cem
lawê xwe ê piçûk, Miço û jina wî , Zê-
newê dima. Zênewê xizmete wî dikir,
lê ne mîna berê. Wê carcaran dest li
ber xezûre xwe girênedida û ji ber wî
ranediwû. Berê piflta xwe di wî aldikir
flîv dixwar, niha berve wî dixwar.
Wexta ku girêka kefîya wê vedibû, wê
mîna berê bi lez ew girênedida.

Ji hêlekê da, dilê Zênewê bi Çeko
diflewitî; gunê wê pê dihat. Wê xwe bi
xwe ra digot, ”Gune ye, xêrek e, sewa-
bek e”, xizmete wî dikir. Heta, carca-
ran, wexta Çeko nexwefl diket, wê ew
li xwe dina dibire abdestxanê. Lê wext
dibû, dilê wê qet nedixwast ji wî ra bê
qusur hizmet û hurmet bike. ”Va çima
nemir ku em jê xelas bibin!” Wê di ber
xwe da digot.

Zênew bi lawê meta  xwe va ze-
wicîbû. Zewaca wê bi Miço va, ne bi
dilê Çeko bû. Ew li dijî zewaca wana
derketibû, lê tu avil nekiribû. Jina wî,
meta Zênewê, Sultanê bi a xwe kiri bû,
Zênew li Miço mar kiribû. Çeko ji ne-
çarî pê razi bûbû. Zênewê va dizanî û
ji bîr nekiribû. Wê zikê xwe pirr pê
êflandibû. Wexta dihate bîrê, ew li
Çeko pirr diqehrî. Lê çi bike, erf û ede-
ta rê nedidan ku ew vê bide rûyê wî û
a dilê xwe da jê ra bibê. flûna vê, wê
niha, bi zanetî an nezanetî, di xizmet û
hurmeta ji wî ra da, qusur dikirin û tê
bigota, ewê  bi vê rê heyfa ji wî hel-
dinê.

Qusurên wê yên li gora edetên
hîngê, li Çeko bi qehr dihatin. Lê wî jî
nediwêrî ku eflkere Zê newê azar bike.

Ew muhtace wê bû; ji wê ra bi midare
wû. Carcaran, di ber xwe da digot, ”
Ne fedî, ne heya maye!” Lê wexta Zê-
newê xizmete wî dikir, mesela ew di-
bire abdestxanê, ”keçika min, xwedê ji
te razî be, tu qet tu talîya nebînî!” Wex-
ta ku newîyên wî yê piçûk dihatin ser
wî, li ser jûnîyê wî rûdinifltin û maçek
didane wî û jê pere dixwastin, ew pê
xenê diwû, fer dikete çavên wî. Lê bi
giranî, ew ji jîyanê eciz bûbû, dixwast
ku rojekê pêfl da, ji vê dûnê barke
here. Wexta ku nexwafl diwû û xemên
tenebûnê xwe lê dipêçandin, ew bi
ber xwe diket, kelgirî diwû, serîyê xwe
û destê xwe yê rastê berjor heldina,
bange xwedê dikir digot, ”De bes e
êdî, î gihanê biflîne! Na, naflînî, hîn he-
sawên min ên vekirî hene, ne!” Qesta
wî ji î gihanê, ezrayîl bû. Wê rojê Miço
î li xermana bû. Zênew li pêfl malê, li
ser çogan rûnifltîbû. Wê di zerikekê da
dû girçik bi flûjîya serçina nerm kiribû
dida ber çêlên culiqan. Zênewê wekî
hemsalên xwe zû va bû ku xeftan êxis-
tibû. Wê xontekî reflî bi deqên sipî û di
jor ra jî îflligekî gewrî bi flivên refl lixwe
kiriwû.

Tomefîleke sipî ji alîjorê gund da
hat li ber mala Çeko dawestî. Jê da du
meri pêya bûn. Yekî foterê li serî bû.
Di perikê çucika yê ku bi kenara foterê
da kiribû, xuya dikir ku ewî Elmancî
ye. Yê bi foter silav da û ji Zênewê
pirsî got,

– ”Xwangê, va mala Hec Mistefê
ye?” Navê Çeko yê esil Hec Mıstefa bû.
Zênewê serê xwe berjêr hêjand, di ber
xwe da got,

– ”Erê.” Ew bi lez meflî çû hun durê
malê, xewer da Çeko:
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– ” Keko mîvan têne mala me”
– ”Kî ne?” Çeko lê vegerand.
– ”Nizanim, du kesen yad in, li te

pirsîn” Zênewê cewab da.
– ”Xêr e îflalah, de ma werin

hûndûr” Çeko got. Zênewê ode ber-
hev kir, paflê derket û bange‘mîvanan
kir, ew birin odê Çeko.

Ji xal û xatir pirsînê û çay îkram ki-
rinê flûn da, Çeko pirsî got,

– ” Xer e, fler e, hun kî ne, ji ku
têne, mirazê we çî ye? ” Yê bi foter flor
helna got:

– ” Navê min Ehmed e, ez ji xelkê
Meletyê me. Va î ku li hêlê min rûniflti-
ye, hevalê min e, navî xwe jî ¤siv e. Bi
îznê te, ez hal û heqata xwe û sebeba
hatina xwe ya vira bibêm. Bi tehmîn,
bîst sala berî vê bû. Tu yê ef bikî, min
pars dikir. Ez rê ji gundê Meletyê diha-
tim gundê Konîyê, min berhev dikir.
Rojekê, ez hatim gundê we. Wexta xe-
rmana bû. Ez hatim ser xermanê te. Te
tu tiflt neda min û bi ser da, te ez dame
ber pîna û qewitandim.” Mêrikê xerîw
dest avête çaya li ber xwe ku jê qul-
tekê vexwe. Va ji Çeko ra bû fersend,
wî flor helna, lêbilem xuyeke sar li
pifltê ketiwû, got,

– ”Gotina te rast e, min kesên par-
sek ên ku ne seqet bûn di qewitandin,
tu yarmetî nedida wana. Ezî huro jî di
vê fikrê da me. Lê lê xistin û zêf kirin
ne bafl e. He‘flên hîngê bûn, qusura
min ef bike.”

Dû ra, Çeko bi xwe da ket. Ew û
mîvan bîstkê bê deng man. Hefl û aqilê
wî çûne ser demên berê yên ku lê va
serpêhatîya qewimîbû. Panzdeh-bîst
sal di ber vê bû. Wexta xerman hel-
nanê bû. Dora helavtinê hatibû loda

gênim a paflî ye. Berî berbangê, Çeko
bi lawê xwe yê mezin, Hesen va hel-
kifltibûn ser loda gênim, ew heldi-
avêtin. Bo xerman helavtinê ba gerek
e. Ew jî li havînên Anatolîya Navîn pirr
kêm tê, tu yê bibêjî, ewî xwe diêfflînê.
Lewma xermancîyan xwe didane ben-
da bayê siwe ê berbangê ku ji axzê
borêz da dihat. Paflê, wextê ku ro qasî
bejna merivekî an du merivan bilind
dibû, bê diterikand. Devdevê evarê jî
tenek ba dihat.

Çeko û lawê wî loda gênim bi nîvî
helavtibûn. Wexta ro helat û qasî bejna
merivekî bilind bû, bayê borêz terikî;
êdî ew navber bi navber û tav bi tav
dihat. Lawê Çeko, Hesen hespên ku li
ser kuça ulêf ork kiribûn, ji orkê filitan-
din, ku bibe ser kanîyê avde. Çeko
yawe dawû ser jûnîyan, li ser lodê ya
ku bi nîvî bûbû, rûnifltibû. Wî, mîna
pisika li benda miflk sekinîbû, xwe
dawû benda tavek ba. Cixarek vêxist û
du-sê cara kûr kifland. Boyî ku bi hat-
ina bê bihêse, wî xwelîya cixarê li ser
çengê xwe yê çepê velo kir; çeng rind
vekir, mîna têxt dûz kir û mêla xwe
dayê. Xwelî di flûna xwe da qet nelivî.
Tê bigota bê yî xwe li kerri naye. Ji
hêlekê da jî, wî li fîrîskîyeke kûr dixist.
Dengê fîrîskîyê mîna yê pifêkirina ar
vêxistinê dihat. Hîngê bi fîrîskîyê
bange bê dikirin. Wî zemanî, gundîyan
îna dikirin ku ba xwe li dengê fîrîskîyê
digre tê. Li navberkê, tavek ba hat û
xwelîya cixarê a li ser destê Çeko da
ber xwe bir. Çeko bi lez rawû ser ni-
gan û dest bi helavtina lodê kir. Her ku
wî yawe ji lodê tijî dikir û berjo heldi-
avêt, dû ra, ji alîjor da, hewên gênim ”
Xifl xifl xifl” li ser cêca gênim a sorçeqer
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diweflîn. Ji weflîna gênim pêçkê flûn
da, li alîjêr, ka bê deng li ser loda kayê
dadinîflt. Kaya pirr hûrik jî pêçekê
dereng, di jêr loda kayê ra, li ser herdê
belaw dibû û diket. Herdê ku kaya
hûrik û sivik lê danîfltibû, weqasî ner-
mik sîsik û xûflik bû, wexta meriv pêx-
as pê lê dina, tê bigota, ewî pê lê xalikî
gewr û herîrî dinê.

Danê êvarê, malbata Çeko gîfltik li
ser xermana bû. Jina Çeko, Sultan,
keçik û bûkên malê bi gozer û bêjing-
an genim diwêjîn, ew ji kevirên binî
dûganê yên ku wexta xerman hêrdinê
ketibûn, ji keleyên gênim yên ku neha-
tibûn herdinê, ji kêsê û ji rixa hespan
ya ka zîwa û dîlim bi dîlim bûbû, pak
dikirin. Hesen û birayên wî jî genimê
pakkirî dikirin çiwalan dev lê girêdi-
dan. Bûka malê ya piçûk û teze, Zê-
newê jî bi flijingê, ya ku ji gîyayê qani-
kan hatibû çêkirin, binê xermanê rêfl
dikir, dikire kûç. Ji vê kûça genimê
binî xermanê yê ku bi xwelî û kevirên
piçûk va tevhev bûbû ra digotin, ba-
das. Wê bi lez xwe çeng dikir, toz û
dûman bi ser diket. Tê bigota, ewê, ji
ber kû bûka teze bû, dixwazê jîrîtîya
xwe bi nimandin bide. Rextên gulîlîyê
wê, bi çenginiya wê ra, geh berve
rastê, geh berve çepê dixûflîn û morî û
mircan, pûl û penazên pêdakirî, li ber
flewqa rojê dibirqîn.

Çeko li meydanê çerx dibû. Li nav-
berkê, ew li ber kerîyek mîrû dawestî.
Mîrû ketibûn rêze û hewên gênim li
xwe barkirwûn dikiflandin qula xwe.
Çeko bi ser mîrûvan va xwar va hat.
Sîya wî, mîna ewrekî refl dagirte ser
mîrûva, ew pê fleqe bi fleqeyî bûn; tê
bigota qey bêtarek bi ser wan da hati-

yê xwarê. Çeko hewên gênim yek bi
yek ji devê mîrûvan digirt, di destê
xwe da digihande hev, paflê dibir diav-
te ser cêcê. Jina wî mêla xwe dayê û
serî bakir got, ” Lo lo, te xêr e, va çî ye,
te xwe kirirye eflohret, tu ketiyî pêy
mîrûvan. Gune ne ye, Xwedê rizqê
wana jî bi vê fleklê daye. Xwedêkê
dêst tê mede!” Çeko pirr bi îktîsad bû,
hewek genim di arê bernedida. Wi çek
û çol berhev dikirin. Li der û defltan,
wî paçek, benek, textek, mîxek, me-
rem çi bidîya, berhev dikir dianî mal. Ji
ber vê, navê wî Çeko lê kiriwûn. Jina
wî, Sultan jî ji wî nedima. We jî, wexta
ji xermana dihata mal, bi rê da, kûflkûr,
kirfl û qal, biskên herîya pêz yên ku bi
uzerligan da dêwistîbûn, berhev diki-
rin dianîn mal. Mîyeke malê berbiavta,
Sultanê yas digirt, kincê xwe vajo diki-
rin. Ku wê parîyek nan li herdê didît,
deh cara bismîllahî dikir, parî heldina
maç dikir, dida ber henîya xwe, paflê
dibir dida ser kevir an jî dîwarekî, bo
çucik, têr û tuya. Gundîya qîmeteke
mezin didane nên; jê ra digotin,
”Nêmet”. Wana bi nên sond dixwarın
digotin, ” Bi vî nêmetî Xwedê we!” Li
gor bawerîya hîngê digotin, yekî ku pê
lê nên nayî ê kûr bibe!”

Ji wêda, merivek berve xermana
Çeko hat. Di têra wî ya sipî û li ser
milê wî yê çepê û fliva di dest da, xuya
dikir ku ewî parsek e. Nêzik bû. Di ha-
lekî sêfîl da bû. Rîyên wî yên refl, kes
nizane ji kîngê va kurnekiri bûn, tevli-
hev bûn. Wexta gihêflte ber cêca gê-
nim, stûyê xwe li hêla rastê xwar kir û
bi rûkenîyeke sexte got,

– ”Selameleykum, bi xêr û bereket
be!” Çeko di bin çavan ra neçê lê mês
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kir û cewab nedaye. Sultanê, bi den-
gekî sivik got,

”Berxwedar bî!” Parsek florên xwe
yên ku li her derê dubare dikirin, dû
hev rêz kirin got,

– ”Sewa mirîyên xwe, flûna wana
cenet be, bêhndirîk-dudu genim xêra
Xwedê…” Çeko bi hêrs lê vegerand:

– ” De here, xêr û mêra te ne lazim
e. Tu fedî nakî parsê dikî! Ne tu î xortî
fîtî kiriz î! Tu seqetî û kêmanîyê te jî
tunin. Bicehme here, karekî xwe bike!”
Parsek neçû, xwe giran kir, li ber Çeko
gerî û gotinên xwe, mîna ayet xwen-
dinê, dubare kirin:

– ”Xêra mirîyên xwe…”Hîn flora
xwe xelas nekir, Çeko bi hêrs nig da
ser. Parsek tê anî derê ku hal ne î bafl
e, wekî tê gotinê, danîyê bi kevir in,
xwe bada, lê heta hîngê, Çeko xwe gi-
handê û bi pînê, rep li alîjorê boçika
Parsek xist. Ew bi dev û rûya kete her-
dê. Sultanê ji wêda kire wêrnî gote
Çeko;

– ”Lolo, te xêr e! Eyb e, gune ye. Te
bêhndirîyek genim pê da, ma çir biwê,
dûnê pê xeraw bibê! Wey li minê, tu
veqasî temeh î. Wallah marî wî yê bi
dû te de.” Çeko deng di xwe negihand,
ne xema wî bû Sultan tewê çi. Tay-
betîya wî bû, yarmetî nedida Parsekên
qeym û cîwan. Parsek bi lez ji herdê
rawû, pafl xwe va, bi nefret li Çeko
mês kir. Çav tijî bûn. Di dil da êfleke
kur; mîna  derzîyê dikutan wî. Newêrî
ku li ber Çeko helne. Bi tenê wû, xe-
rîw wû. Stûxwar da rê çû.

Panzdeh-bîst sala flûn da, Parsek bi
navê xwe yê esil û çalimeke ji xwe
xwafl, vegerîbû flûna ku dilê wî lê
flikestîbû. Li mala Çeko bûbû mîvan.

Wî flora xwe dewam kir got,
– ”Xalê Hec Mistefa, xerawî hene

dibin sebeba xêr û rindîyan. Pîna ku te
li alîjorê boçika min xistibû, ez pirr
êflandibûm, qet ji bîra min derneket. Lê
ew ji min ra bûbû derseke mezin. Bi
ser wê da, min dest ji parsektîyê berda,
ez çûme Elmanyê, bûme karker. Huro
jî ez hatime vira ku destê te maç kim.”
Wî dest avête tûrê li hêla xwe, jê îflli-
gekî sipî û neylonî û pakîtek cixare ya
ku li ser herfên HB nivisîbûn, dirêjî
Çeko kirin got, ”

Vana min ji te ra anîn, wekî udekê
qebûl bike.” Çeko bi nêrîneke mehçûp
ud girtin got;

– ”Nedixwast, Xwedê ji te razî be!
Qusura min ef bike û heqê xwe helal
ke!”

– ”Xwefl û helal be!” Ehmed got.
Ji xwarin û vexwarinê flûn da, mîva-

na xatirê  xwe xwastin, li tomafîla xwe
sîwar bûn çûn. Li ser pirsa Zênewê,
Çeko qala hal û heqata Ehmed û sebe-
ba hatina wî kir. Dilflikestina Zênewê
hate bîra wê. Di dilê xwe da go,”Xwas
bi Parsek, hat derd û kulê xwe gotin,
pê hundurê xwe vêsand çû. ”Zênewê
di bin çavan ra li xezûrê xwe mês kir.
Heyecanekê pê girt, dilê wê bi lez
dikuta sîngê wê. Hendik ma ku bibê, ”
Te dilê min jî flikênabû.” Va gotina
hate ser zimên, lê nehate ser lêvên wê.
Xûzî di dêv da miçiqî, gewrî lê xetimî,
newêrî kula dilê xwe der bike. Wê ew
bi salan di hundurê xwe da girtibû,
mîna ku bibêjî, wê ew hepis kiribû.
Keserek rana, ra wû ser xwe, ji odê
derket çû pêfl malê.

���
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EYfiOEYfiOEYfiOEYfiOEYfiO

Zûke zûke Eyflo zûke
Arkî dade bra dûke
Lo hevalno mekin loma
Eyflo cenneta bi çûka

Way lê lê lê Eyflokê
fiara pifltê xwe bi takê
Ez heyrana bejna zirav
Min ji xwe re nekir bûkê

Hesreta dilê min de mayî
Min ji xwe ra nekir bûkê Revan

(neqeret)

Eyflo helke heyna çû bêrîyê
Dest revî flevtî ya mî yê
Surete sor qaflœe qelem
Min re naflœînê silavêkê

(Gelerî)

DEME DEMEDEME DEMEDEME DEMEDEME DEMEDEME DEME

Deme deme kewika min deme
Tu were flarpa xwe bavê ser me
Te mehlê juri devê xwe nexist
Kî dizane dostê te me

De êdin were yar keleflê
Te ez helandim bi çave reflê
Te ez kirime kalekî
Heftê salî dame koflê

(Gelerî)

BOL‹XBOL‹XBOL‹XBOL‹XBOL‹X

Li bolixê li bolixê
Lawiko helmekifle ser otlixê
Dilê xelkê li bejn-belavê
Dilê min li çarix-dolaxê
Zêwik nezanê
Canê xwe qurbanê

Efl nexwaflim were ser min
Deri veke were cem min
Wexta gotin ewî hatî kî ye
Bê toxtirek bû hate ser min
Zêwik nezanê
Canê xwe qurbanê

Tu flivanekî ker flivan î
Mêz dikim jêr da hatî
Lo flivano bi eynato
Eza bi flîrani bêm ta lê keto
Zêwik nezanê
Canê xwe qurbanê

(Gelerî)

STRANÊN FOLKLORÎK
Berhevkar: Mem Xelîkan
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BESBESBESBESBES

Ez ji afla narim afla
Tu gul-çîçeka textê pafla
Ez qurban bejna çeleng-narîn
Mina pirteqala destnexwafla

Cardin narim yayla Ozê
Va çi kula cîgerê min da arê kozê
Hevalno ez mirim gunê min usti we ye
Ji min ra bi kefen kin kirasê Besê

Bese bese Bes-Besê ji te ra
Ezê vî dîyarî terk kim ji eflqa te ra
Besê tu nifira li te nakim
Qezeba xwedê were ji te ra

Çavkani: Kürt Remzî

R‹ND‹KR‹ND‹KR‹ND‹KR‹ND‹KR‹ND‹K

Rindik rindik rindik keso
Sînga te yayla min beso
Ne hilgirtim ne revandim
Keçik rind e bav tereso (Revan)

Mala rindê qiya rê da
Rinda min tere yar bi pê da
Hestî bavê te rindê bin
Zêrê xelkê bi ustî da

Zûkê zûkê rindê zûkê
Arkî dade bira dûke
Ew kula dilê min da mayî
Rindik mêrê pîs ra kirin bûke

fiarpa rindê minê zer e
Pêflmala îpekê li ber e
Qemîfl nakim herim sere
Rindê rindê tu rinda min e

(Gelerî)

Çavkanî: Kürt Remzî
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Zemane, wexta  hatina Kur-
dên Anatoliya Navên tim tê
mûnaqeflekirin, gelek teori
hene lê piranîya vana bê
dokûman in an jî tu tifltekî ji
arfliva têda ye nine. Wek
mînak di kitêwa Halil ‹bra-
him Uçak - Tarih ‹çinde
Haymana da çend informa-
syon hene, le belê di zik
wan da hin flaflîtî jî hene.
Ew di kitêwa xwe da li pir
dere da qala eflira me, qala
Mikaila dike. Û di derekê
da ji diwê ku Mikailiya di
sala 1855 da ji Kurdistanê
hatine û li gundi Mikaila bi
ci bûne û gund di vê tarixê
da ava bû ye.

Ez dixwazim bi xetên
(evrak) arfliva dewletê û
gotinên mezinen malê me
vê meselê zelal bikim,
derxim holê.

Bavi kalî min Osikî Yîwis di sala
1880 ê da li gundî me hatiye dunê. Û li
ber wî jî bavê wî Yîwifl, bavê Yîwifl ji
Hec Osmanê mezin û bavê wi jî Heci
Heysif û bavê wî ji Hecibrame mezin e
û ew jî ji Kurdistanê hatiye.

Hewûna vana bi destî arfliva eskerîyê
ji tê isbatkirin. Ez wana jî li vir bi eslê
wana didim çapkirin, didim berçava.

Wek minak Künye Kayit Belgesi  ya
dêbirake kalî min e, î ku li Çanakkalê
1915 da flehit ketî ye. Ew qeyda ji As-
kerlik fiubesi ya Heymanê hatiye hilgir-
tin. Di wir da tê nivisandin ku  ji gundî
Înlî Katranci (‹nler) bi kurdi Mikaîla, ji
mala Haciosmano¤ullari du lawên Ha-
mit Mustafa (Mist) û Abdullah (Efd) li
eskeriyê flehit ketine. Efde Hemit sala
1295 an da ji diya xwe hatiye dunê û

fiECERA MALEKE KURDÊN POLATLIYÊ

Ji Mikaîla (Înler) Mala Hecîbrama

Dr . Mikaîlî
fiECERE
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1334 an da ji miri ye. Dîsa ji mala
Haciosmano¤ullari  lawê  Hamit Musta-
fa (Mist) jî 6 Gulan 1331 ê da sevki es-
kerîyê bû ye û 1333 da bi zaturê li es-
kerîyê mirîye. Ew jî 1303 (1889) da ji
diya xwe bûye. Dîsa ji mala
Haciosmano¤ullari lawê Heci Ahmet
Meh jî di sala 1307 (1893) i hatî dinê û 3
Sibat 1330 da çûye êskeriyê û 18 Gulan
1340ê da li vir mirîye. Bavê wî Hec Eh-
met bi xwe jî li gora qeydên Heymanê
1271 (1855) da û birê wî H. Osman di
sala 1278 da ji diya xwe bûye.

Tifltekî dinî ku di vir da bala meriya
dikflîne ev e;

Qeyda Malekê Kurd bi avakî resmi ji
hêla dewletê da, di dawiya du kalan,
dawiya nêzî sed salan hatiye kirin, yani
di vir da Haciosman Haciosmanê mezin
e û navê bavê wî jî Hec Heysif e û bavê
Hec Heysif Hecibrame mezin jî ew
kese ku ji Kurdîstanê cara yekê bar kirî
û hatîye Anatolîya Navîn. Yanê dewleta

Osmanîya dawîya du kala dest
bi qeyda nizamî kirine. Lê belê
li gund û di nav eflîrê da herkes
secera, bingeha malê, malbatê
bi Hecibramî mezin dijmêre û
malbat jî bi navê wî tê naskirin.

Eze di vir da ji xwendewana
ra him flecera Hecibrama û him
jî ew xetên (kaxiz), beratên
arflîva dewletê eflkere bikim,
bidim ber çava ku ew yeka hin
bafltir, hîn rindtir bê fehm kirin.

Gerokekî fransî Georges
Perrot di kitêwa xwe ya bi navi
Kurdên Heymanê da bi dûr û
dirêj qala hatina xwu ya gundî
Mikaîla (Navê wêngê ya tirkî;
Înlî Katranci) dike. Ew tarîx

29.09.1861 e.
Li navênê ya ku ez pê dizanim û

kesên ku dikarin flecera xwe bijmêrin,
dikarin hema hema qas hev bijmêrin.
Yanê heta 7-8 kalan. Tu ji vê zêdetir
min tu flecere nebihîstin. Ew kesên ku ji
vê zêdetir dihesiwînin, di destê wana
da tu belge, dokûman, xet tune nin.
Kurd hîn ji berî vê tarîxê hatine Anatoli-
yê ew tifltekî bêfluphe ye. Lê ew Kurd-
ana ne Kurdên ku îro li va derana bi cî
û war bûne ne. Ew tiflta hewcedarî le-
kolîneke din e. Rohat Alakom di kitêwa
xwe da di derheqa vê babetê da infor-
masyonên bi rêz dane. (Binêre:
Do¤udan Her Zaman Günefl Do¤maz -
Orta Anadolu Kürtleri)

Amadekirina lêgerîna flecerê da,
gere meri ji pir kesan bipirse. Ne tenê ji
kal û pîrên malê xwe, ji kal û pîrên din
jî. Di lêpirsîna min da hîn tiflt ji bo min
eflkere bûn, ku pir giranbûha wûn. Pir
kes, pir mal li gundî me hewûn ku ji
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malbata me bûne, ji kalikî, ji dê û
bavikî bûne û vê heta nika tu qe
bala min nekiflandî wû.

Disa bi pirsîna vê meselê da me-
ritîya di nav gund û eflirên din ên li
Anatoliya Navên jî hîn bafltir zelal
bû.

Mala me, eflîra me hîn zêdetir bi
kîjan gund û eflîran va dayî û
stendîye, keçik dane kîjan gundî û ji
kîjan gundî bûk anîne, ew hîn rind
tê fehm kirin (berdaçûyîn).

Mesela li gundê me ji canbega
gundên Qirpoli û Tecîra Kurmanca,
ji Zirka, ji Ruta Jêrin, ji Bilikîya ji. Et-
mana ji Heciwa, ji Basika û  ji Têrika
bûk hene û keçik dane va derana jî.
Zêde newe jî keçik dane hêla Reflî û
Saxzînî (fieyhbizinli) ya jî û ji wana jî
bûk anîne. Heta ji Kurdên Kirflehirê jî
bûk hene. Ew heta va salên paflin tu ji
tirka bûk nehanîne û keçik nedane
wan. Tenê malên ku barî bajara kirine,
di va salên nû da bi tirka va dizewicin.

Disa wek mînak ez dixwazim li vir
bala we bikflînim tifltekî din jî; kalê min
Osikî Sewqî (Yîwis) bi 6 jina va zewicî
ye. Ji vana yek ji gundî Hecomera (Can-
begî) ye û navê wê Fata Canbegî bû ye.
Dîsa jina xwe ya dawîye û bavpîra min ji
Têrikîya ye, navê wê jî Fodile Hesen
begê ye, ji gundî Sircasaray-Haymana yê.

Noqtekî din di ya bi giranbûha di
nivîsandina bingehên mala di jî  kevirên
mezelan e, gorna ne. Tarixên û navên li
ser  vana hatina nivîsandin gere bên
çerxkirin, zivirandin û xwendin. Ya din jî
dîtinê xetên di arflîvan da ne. Di nav qey-
dên eskerîyê da jî  meri dikare nava
biwîne. Ji bo Kurdên navçê ew dera,
navniflana, adresa lêgerînê Haymana As-

kerlik fiubesi ye. Dîsa ji bo flecerê ji daira
nüfusê jî ji deftera kutuka (Kütük Defte-
ri) navên malbatê û bûyîn û mirina wan
jî min hilgirtin vir. ‹nler Köyü (Mikaîla)-
40 xane, Eski Kütük (Kutuka kevn)

YILDIZLAR
Osman Ibis (Sewqi)o¤lu Gevre
D.T 1296(1880) ….T 18.05.1962

Mehmet-Ahmet o¤lu Gevre
D.T 1307(1890) Ö.T 04.12.1916

Fatma Satilmis kizi
D.T 1300(1885) Ö.T 20.06.1933

Izzet Osman  Zerê o¤lu
1330 (1915) 25.04.1974

Ibis Osman ve Fatma o¤lu
1334(1919) 11.04.1965

1) Mehî Yiwifl (M. Y›ld›r›m)     1929 fiiflli
2) Ezetê Osikê (‹zzet Y›ld›z)
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Mehmet Osman ve Fatma o¤lu
1336(1921) 26.08.1996

Rahime Osman kizi
1340(1925) 1995

Haci Yusuf Osman ve Fatma oglu
11.05.1929 02.07.1987

Serife Osman ve Fatma kizi
18.09.1932 31.08.1937

Mustafa Mehmet ve Döne o¤lu
01.07.1332(1917) 10.04.1987

Pismame Yildiza YILDIRIMa

Ji nav wana da kesê herî bala meriva
dikflîne ji bo tarîxa bûyîna wî Hec Eh-
mede Mehê ye Haci Ahmet Mehmet ve
Zeynep o¤lu (Li gor; Eski Köy Kütü¤ü-
‹nler) 1271(1856)  21.02.1918

Wexta ku Gerokê Fransi Georges
Pierrot di 1861 da hatiye gundî Mikaîla
(Înlî Katranci) Hac Ahmet 6 salî bû
ye.Yanê G. Perrot bi ihtimalekî mezin
di oda bavî wî Haci Mehmet yan jî di
oda apî wî Haci Osmanî mezin da hati-
ye mîvankirin. Ji ber ku ewna herdu di
wê demê da dewletî ye wa derana wû
ne. Haci Osmane Mezin di xortîya xwe
da li Stenbolê (Istanbul) di medresê da
xwendîye.

Li ber wî jî hîn sê kale din di flecerê
da hene ku em bûyin û mirina wana
niha nizanin. Ez hevîdar im ku emê wê
jî di demekî kin da tesbît bikin. Ji ber ku
me hîn kevire mezelên kevn gifltik ni-
karîye bixwînin yan jî bidin xwandin. Ji
va kevirana hînek min bi xalî xwe yî

Ezet (Ezete Heysif) dan xwendin.
Tarîxa herî kevn 1222 ye û bi tarîxa îro
ew sala1807 i. Dîsa li ser mezelî kalî
dîyê min 1274 (1859), navê wî jî Hec
Osman e. Ew dewra sê kalên ku li berî
va kalana tê zanîn, meri dikare biwêje
nêzî sed salî ye û wêngê tarîxa hatina
Mikaîlîya, bi taybetî jî ya malê Hecî-
bramîya nêzi 1760 e.

Malên gund yên ewil jî di zemanî
Haci Osmanî mezin, apî Haci Ahmet da
hatina avakirin. (Cavik: Mehe Yîwis,
torina Haci Ahmet, îro 96 salî ye.). Ew
yeka jî bi gotina G. Perrot va hevudu di-
grê. Perrot wexta ku 1861 da hatiye Mi-
kaîla, diwêje ku gund piranî di mala da
wûn, le hînek mal hîn di kona da û bi-
rek mal jî hîn di îna da (flekaft) diman.

Ez nivîsa xwe wek numune bi sece-
rekê diqedinîm. Ji bo ku ew kesên ku
dixwazin li kal û pîrên xwe bipirsin lê
vana bigerin gora vê yan jî wek vê lêbi-
kolin û belkî jî hîn pêfltatir û bafltir tifltan
derxwînin holê.
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* Irkç›l›k bir çocukluk hastal›¤›d›r, kifli o¤lunun k›zam›¤›d›r.
Nijadperestî, nexwaflîyeke zarokanî yê, sorikê lawê mêra ne.

EINSTEIN

* Bu¤day› olmaks›z›n de¤irmene gidenin ancak saç› sakal› a¤ar›r.
Yê ku bê genim çûyî êfl, tenê ri û porê xwe gewr bibe.

MEVLANA

* Haks›z bir amaç için dövüflmek gerçek bir yüreklilik say›lmaz.
Ji bo armanceke bêheq fler kirin, ne cêmeriyeke rast e.

SHAKESPEARE

* Birço¤u yanl›fl düflünür, baz›lar› hiç düflünmez, gerisi düflünenleri kötüler.
Pir kes flafl difikirin, hen jî qet nafikirin, ên mayin jî, yên ku di fikirin neçê dikin.

VOLTAIRE

* Ad›, rengi, türü ne olursa olsun, her gerçek dost, kiflinin öbür yar›s›d›r.
Nav, reng û cinsê wî çi dibe bila bibe, dostê herî rast nivê meriva yî din e.

ÖZDEM‹R ASAF

* Kifliye büyüklük veren olgun düflüncedir.
Ya ku meriva mezin dike fikira kamil e.

PASCAL

* Bu dünyaya istedi¤imiz gibi gelmedik, istedi¤imiz gibi gidemeyiz.
Vê dinê wek em dixwazin em nehatinî, wek em dixwazin jî em narinî.

ÖMER HAYYAM

* Ölümsüz olarak bildi¤im tek varl›k, düflüncedir.
Heyîya bêmirin ku ez dizanim, tenê fikir e.

MAREDITH

* Gerçek demokrat, özgürlü¤ünü, dolay›s›yla ülkesinin ve sonuçta tüm insanl›¤›n
özgürlü¤ünü bütünüyle sald›rganl›¤a dayal› olmayan araçlarla savunan kiflidir.

Demoqratê rast, merivê; azadîya xwe, ji ber vê yekê ya welatê  xwe û li dawîyê
jî azadîya mirovatîyê, ne bi hacete dest dirêji yê diparêze ye.

GANDÎ
* Elefltiri kolay, sanat güçtür.

Rexne kirin qole ye, huner bi qar e.
FHILIPPE DESTOUCHES

WECÎZ (B‹WÊJ)
Werger: Mem Xelîkan
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* Kifli, erdemli oldu¤u ölçüde özgürdür.
Meriv qasî xupakîyê azad e.

PLATON

* Aslan ölürken geride postunu, kifli ölürken ad›n› b›rak›r.
fiêr dimire dû xwe ve eyarê xwe, meriv dimire navê xwe cih dîle.

METALOKA ÇÎNA
* Düflünüyorum o halde var›m.

Difikirim, wîsaye ez heme.
DESCARTES

* Bir düflünceyi öldürmek istiyorsan, onu gereksiz bir çok sözcükle aç›kla.
Tu dixwazî fikirekê bikujî, wê bi gelek peyvên ne hewceyî dîyarî ke.

FRANK A. CLARK

* Sahip oldu¤unuz tek araç çekiçse, herfleyi çivi olarak görmeye bafllars›n›z.
Haceta ku hun xwedîne çakûç tenê ye, hunê her tifltekî wek bizmara bibînin.

MASLOW

* Kufllar gibi uçmay›, bal›klar gibi yüzmeyi ö¤rendik, ancak bu arada çok
s›radan bir sanat› unuttuk; kardeflçe yaflamay›.
Me wek çûçîkan firîn, wek masîyan ajne kirin êvisî ( hîn bûyîn) lê di vê
navbêrê de me hûnerek bi çûk ji bîr kir; wek bîra jîyan.

MARTIN LUTHER KING

* Düflünceler, kendilerini düflünenlerden sorumlu de¤ildir.
Fikir, ji yên ku wana difikirin ne berpirsîyar in.

DON MARAGUIS

* Düflünmek kolayd›r. Güç olan, düflünüleni yapmakt›r.
Fikirin qole ye. Ya herî bi qar kirîna fikirinê ye.

GOETHE

* Buradaki en yüksek erdem baflka bir dünyada en alçak olabilir.
Xûpakî ya herî mezin a li vira, dibe kû li dinêke din herî berjêr be.

HALÎL CÎBRAN
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Bîrnebûn’un eski say›lar›n› incelerken
ikinci say›s›nda Têrikan aflireti hakk›nda
k›sa bir yaz› ve sosyolog Ziya Gökalp’in
bu afliret için ‘Türktürler’ dedi¤i fleklin-
de bir dipnot okudum. Sözkonusu bu
afliretin bir üyesi olarak, afliret hakk›nda
o ana kadar bildiklerim, duyduklar›m
ve son zamanlarda yapt›¤›m küçük
araflt›rmalar bana bu konuda bir ha-
tan›n, bir yanl›fl anlaman›n sözkonusu
olabilece¤i duygusu uyand›rd›. Ve bu
bildiklerimi baflta afliret üyeleri olmak
üzere Bîrnebûn okuyucular›yla pay-
laflmak istedim.

Özellikle afliret isimlerinin farkl› kifli-
ler taraf›ndan farkl› telaffuz edilmesi ve
bu konuda fazlaca kaynak olmamas› bu
tür yanl›fl anlafl›lmalar› do¤al k›lmak-
tad›r. Ziya Gökalp’in ‘Kürt Afliretleri
Hakk›nda Sosyolojik Tetkikler’ adl›
kitab›nda Afliret üyelerinin kendilerini
tan›mlad›klar› gibi bir Têrikan afliretin-
den bahsedilmemektedir. Têrikan ola-
bilece¤i varsay›lan bir Türkan afliretin-
den bahsedilmektedir. Sözkonusu bu
afliretin aslen Türk olup, türklüklerinin
de fark›nda olduklar›n› vurgulayan
Gökalp, ayr›ca bunlar› kimi zaman afli-

TÊR‹KAN Afi‹RET‹ ÜZER‹NE...

‹NCELEME
Necati Kano¤lu

Büyükbeflkavak kasabas›n› kuran Têrikan ve Sewêdî (Nermali ve Kahê) afliretlerinden baz› üyeler
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ret olarak tan›mlarken kimi zaman da
afliret olmad›klar›n›, hatta kabile dahi
olmay›p Milli afliret›ne ba¤l› birkaç aile-
den oluflan bir amare (oymak) olduk-
lar›n› söylemektedir. Bütün bunlar›n
d›fl›nda Gökalp, Türkan oyma¤›n›n Vi-
ranflehir de yerleflik oldu¤unu söyle-
mektedir.› Oysa Têrikan afliretinin yer-
leflik oldu¤u bölge Diyarbak›r’d›r. Aflire-
tin üye say›s›na gelince, sadece Orta
Anadolu’dakiler yüzlerce ailedirler.

Bu tür kar›fl›kl›klar›n, yanl›fl anlama
ve anlafl›lmalar›n sebebi yukar›da da
belirtildi¤i gibi isimlerin herhangi bir
artniyet olmaks›z›n farkl› kifliler taraf›n-
dan farkl›ca telaffuz edilmeleridir. Ziya
Gökalp’in ‘Türkan’ olarak telaffuz etti¤i
afliret, çok büyük bir olas›l›kla Izady’in
‘The Kurds’ adl› çal›flmas›nda Milan
(Milli) konfederasyonuna bal› Tirkan
afliretidir2. Ve bu afliretin Têrikan aflireti-
yle hiçbir alakas› olmay›p, Türk veya
Kürt kökenli oluflu konusunda da her-
hangi bir bilgi (Ziya Gökalp’in: ‘Aslen
Türk olduklar›n› da bilirler.’ yorumu
d›fl›nda) yoktur.

Têrikan aflireti Türk resmi makamlar›
taraf›ndan hep ‘Tarikan’ olarak telaffuz
edilmifltir. Dedemden kalma belgelerde
(Bu belgeler harf devriminden önce
arap harfleriyle bas›lm›fl olup harf devri-
minden sonra da kullan›lan, al›nd› mak-
buzu, koçan, fatura v.b. belgelerdir.)
ad›, san› veya ünvan› hanelerinin karfl›-
s›nda: Ya ‘Tarikanl› Afliretinden Kas›m
o¤lu Mustafa’ yada ‘Tarikanl›o¤ulla-
r›ndan Kas›m o¤lu Mustafa’ diye
yazard›. Uur Mumcu’nun, Cumhuriyet
gazetesinde yay›mlanan ‘Öncesi ve
sonras›yla fieyh Sait Ayaklanmas›’ adl›
yaz› dizisinde de fieyh Sait’in Hanili Sa-

lih Beyin evinde Tarikanl› Reflit A¤a ile
görüfltü¤ünden bahsetmektedir.3 Têri-
kan ad›n›n Tarikan olarak telaffuz edil-
mesindeki en büyük etken, kan›mca
anadili kürtçe olmayanlar›n ê sesini
ç›karmada zorlanmalar›d›r. Bunun
d›fl›nda Afliret ad›n›n kimilerince T›r›kan
olarak telaffuz edildi¤i de görülmekte-
dir. Afliret üyeleri, afliretlerini Têrikan;
kendilerini de Terikî olarak telaffuz
ederler. Kimi Afliret üyelerinin: ‘Esas
memleketimiz olan Diyarbak›r’› terk
edip Orta Anadoluya yerleflti¤imiz için
Bize têrikî diyorlar’ tezi de yanl›flt›r.
E¤er bu tez do¤ru olsayd› Orta Ana-
dolu’daki kürtlerin hepsinin Têrikî ol-
mas› gerekirdi ya da Orta Anadolu’ya
göç etmeyip orada kalanlar Têrikî ol-
mazlard›.

Afliretin Orta Anadoluya göçünün hi-
kayesini, afliretin büyükleri köy oda-
lar›nda, ev ziyaretlerinde, dü¤ünlerde
veya taziyelerde biraraya geldiklerinde
hep flöyle anlat›rlard›: ‘Bizler Diyarbak›r
ve çevresinde eflkiyal›k yap›yormufluz.
Osmanl› bizlerle bafledemeyince pa-
diflah›n ferman›yla buralara sürülmü-
flüz. ‹lk olarak Ankara’n›n Haymana
kazas›n› yerleflim yeri olarak seçmifliz.
Ancak ne varki daha önce oralara gelip
yerleflmifl olan di¤er Kürt afliretler, bi-
zim afliretin tamam›n›n oraya yerleflme-
sini, ileride onlar için (özellikle afliretin
kavgac›, savaflç› yönü dikkate al›nd›-
¤›nda) sorun olabilecei endiflesiyle iste-
memifller ve kendi aralar›nda anlaflm›fl,
bölgenin mülki idare amirlerine rüflvet
vererek afliretin da¤›n›k bir flekilde An-
kara, Konya ve Orta Anadolu’nun di¤er
kimi il ve ilçe s›n›rlar› içerisinde yerlefl-
mesini sa¤lam›fllard›r.’ Bu rivayetin ne
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kadar›n›n do¤ru oldu¤u bilinmez, an-
cak gerçek olan birfley vard›r ki, o da
afliretin gerçekten çok da¤›n›k oldu¤u-
dur. Haymana, Polatl› ve Cihanbeyli
ilçelerinde, sakinlerinin tamam›n›n Têri-
kan aflireti üyelerinden oluflan köy
say›s› çok azd›r. Buna karfl›n birçok kö-
yde onlarca aile olarak yerleflik durum-
da olup, baflka köylerde oturan afliret
üyeleriyle çok s›k olmasa da iliflkileri
hala vard›r.4

Yaz›n›n bafl›nda Têrikan isminin
farkl› telaffuz ediliflinden ve bundan do-
lay› da di¤er baz› afliretlerle kar›flt›r›l-
d›¤›ndan sözedilmiflti. Mehrdad R. Iza-
dy ise ‘The Kurds’ adl› çal›flmas›nda afli-
retin ad›n› Tirikan olarak telaffuz eder-
ken, afliret isminin kökenini de birçok
yabanc› yazar ve araflt›rmac›n›n çal›fl-
malar›ndan al›nt›lar yaparak flöyle
aç›klamaktad›r:

Tarihin bilinen ilk afliretleri Bagra-
vand (Bakran), Tigranavand (Tirikan),
Hadhabani, Shaddadan ve Mamakan

(Mamikon) afliretleridirler...6 Têrikan
aflireti ad›n› M.Ö. II yüzy›lda yaflam›fl
büyük Ermeni kral› Tigrandan alm›flt›r.
Kral Büyük Tigran her ne kadar Ermeni
kral› idiysede Kürt kökenliydi ve erme-
nilere büyük sempatisi vard›. Bu
konudaki en önemli kan›t ise kendisine
yeni baflkent olarak Ermenistan’›n uza-
¤›nda Kürt bölgelerinin tam ortas›nda
Tigranocerta’y› seçmesidir. Bu da Kral
Büyük Tigran’›n Kürt kökenine bal›l›¤›-
n›n belirtisi olarak yorumlanabilir...7

Têrikan afliretinin tarihteki ilk yer-
leflim yeri konusunda da M.S. 490 ile
760 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan ortaça¤
Ermeni tarihçisi Movses Khorenat’se
flunlar› söylemektedir. ‘Medya kral› Asi
Dahak ile Ermeni krallar› ve aristokrat
saray› aras›nda çok kuvvetli iliflkiler
vard›. Ermeni Kral› Tigran’›n atalar›n›n
da Asi Dahak ile iliflkileri mevcuttu, an-
cak Asi Dahak Krall›¤›n›n onlar›n
üzerinde younca bir bask›s› da vard›.
Büyük bir olas›l›kla bu bask›ya dayana-

Afliret ve Afliret Konfederasyonlar› Haritas›5
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may›p oradan kaçm›fllard›.’ Pers flair
Firdewsi’nin ‘fiahname’sinde Asi Da-
hak’›n yurdu Güney ve Güney-Merkez
Kürdistan olarak yeral›yor. Bu da
Tigran’›n atalar›n›nda esas yurtlar›n›n
oras› oldu¤u anlam›na geliyor.8

Tigran ismine Sümer tabletlerinde de
rastlanm›flt›r. Bu isim, günümüzde Z›ba-
ri’nin9 (Bkz. Afliret ve Afliret Konfedera-
syonlar› haritas›.) kuzeyinde yaflayan
önemli bir eski Kürt aflireti olan Têrikan
afliretinin ismidir›0. Sykes ad›nda bir
araflt›rmac› Diyarbak›r’da bulundu¤u
s›rada izlenimlerini flöyle anlat›yor: ‘Er-
meni din adamlar›n›n emin olduklar› bir
konu vard›: Tirikan aflireti ile antik ça›n
Büyük Ermeni Kral› Tigran aras›ndaki
ba¤lant›. Benim tan›d›¤›m Têrikanl›lar
kendi aralar›nda yaflayan birkaç Erme-
niye dostça davran›yorlard›.›› Araflt›r-
mac›, oradaki Ermenilerin Tîrîkanl›larla
ayn› kökenden geldiklerini ifade eder-
lerken, Ermeni din adamlar›n›n bunun
tart›fl›l›r oldu¤u yönünde görüfl belirtti-
¤ini vurgulamaktad›r.

Têrikan Afliretinin Orta Anadolu’daki
Yerleflim Alanlar›
‹L        ‹LÇE KASABA/ KÖY
Ankara Haymana Boazkaya

Büyükyac›
Cihanflah
Çatak
S›rçasaray
Tepeköy
Toyçay›r›

      Polatl› Yeflilöz
Gülp›nar

Çorum: Bu ile ba¤l› birkaç köyde
yerleflik olduklar› bilinmekte, ancak kö-

ylerin isimleri henüz ö¤renilememifltir.
(Bkz. Afliret ve afliret konfederasyonlar›
haritas›)

Eskiflehir  Sivrihisar Bu ilçeye ba¤l›
iki-üç köyde yerleflik olduklar› san›lm-
akta, ancak bu köylerin isimleri henüz
ö¤renilememifltir. (Bkz. Afliret ve afliret
konfederasyonlar› haritas›)

Konya Cihanbeyli Büyükbeflka-
vak (Nüfusunun bir k›sm›) Çölyaylas›
(Nüfusunun bir k›sm›) Kelhasan (Nü-
fusunun bir k›sm›) Küçükbeflkavak
(Nüfusunun bir k›sm›) Kulu K ö fl k e r
(Kürt kökenli olduklar›n› bilmekte, an-
cak kürtçeyi konuflamamaktad›rlar.›2)

Tokat’a ba¤l› birkaç köyde yerleflik
olduklar› bilinmekte, ancak köylerin
isimleri henüz ö¤renilememifltir. (Bkz.
Afliret ve afliret konfederasyonlar› hari-
tas›.)

Dipnotlar›:
› Ziya Gökalp: Kürt Afliretleri Hakk›nda Sosyoloj›k
  Tetkikler.   Sosyal Yay›nlar›. ‹stanbul 1995, s. 38
2 Mehrdad R- Izady: The Kurds.
  Washington 1992, s. 84
3 U¤ur Mumcu: Öncesi ve Sonras›yla fieyh Sait Ay-
  aklanmas›. Cumhuriyet gazetesi 8 Haziran 1991, s.14
4 Köyümüzün d›fl›nda bulundu¤um herhangi bir
yerde, örne¤in kazada, vilayette veya baflka bir
köyde, yafll› birileri ile aram›zda flöyle bir diyalog
çok geçmifltir.
‘Tu ji kîjan gundî yî? L› mala kê yî?
Bunlara cevap verdi¤imde de bana: ”Tu dizanî, em
merîyê hev in. Em jî Têrikî ne”. Daha sonra köydeki
afliret üyeleri tek tek sorulmufl, kendilerine selam
söylemem tembih edilmifltir.
5 M. R. Izady, a. g. e., s. 75
6 A. g. e., s. 90
7 A. g. e., s. 39
8 A. g. e., s. 38-39
9 Z›bari: Barzani Bölgesinin kuzeyinde yerleflik
  bir Kürt aflireti.
10 A. g. e., s. 31
11 A. g. e., s. 77
12 Bîrnebûn, say› 3, sayfa 23
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Gülizar, Dilan, Haki ve di¤er çocuklar
gülüyor. Ö¤retmenleri Ali Tuku flu anda
Kürtçe güldürü türü bir hikaye okuyor.
Ö¤renciler anlad›klar›n› Kürtçe anlata-
caklar. Gülüflmeler duruyor, yüz ifade-
leri ciddilefliyor. Toplam 12 k›z ve o¤-
lan, s›k s›k Almanca ve Kürtçe kelimele-
ri kar›flt›r›yor. Kürtçe okumak ve an-
lamak onlara daha kolay geliyor ama
konuyu sözlü ve yaz›l› ifade etmede
güçlükler yaflan›yor, diyor Ö¤retmen
Tuku. O Celle flehrinde haftada dört
saat Kürtçe ders veriyor. Derslere kat›-
l›m mecburi de¤il, iste¤e ba¤l›.

Anadilde ders konusu eyaletlerin
büyük ço¤unlu¤unda yeni bir fley de¤il.
Örne¤in, Kuzey Ren Westfalya Eyaletin-
de 84 Bin çocuk Türkçe anadil dersleri
alabiliyor. Buna karfl›n, Kürtçe ders sa-
dece yedi okulda veriliyor. Bonn ile
Bielefeld aras› bölgede 200 bin Kürt
yaflad›¤› halde, 250 çocuk ve genç bu
derslere kat›labiliyor. Bu eyalette anadil
dersinin verilebilmesi, en az 15 ö¤ren-
cinin kay›t yapt›rmas› kofluluyla müm-
kün olabiliyor. Baz› flehirlerde, Kürtçe
anadil kurslar›n›n aç›lmas›na, yeterli
say›da ö¤renci bulunmas›na ra¤men,
makamlarca mali yetersizlikler gerekçe

Joachim Göres

ARAfiTIRMA

AZ K‹TAP, ÇOK fi‹VE

Pek çok Kürt genci ne Kürtçe
ne de Almanca biliyor...

gösterilerek, izin verilmiyor” diyor Sabi-
ne Skubsch. Bayan Skubsch yeni yay›n-
lanan doktora çal›flmas›nda (Kürt göçü
ve Alman E¤itim Politikas›–Unrast Ver-
lag Münster) ilk kez Alman okullar›nda
Kürtçe anadil dersleri konusunu incele-
meye tabi tutmufl bulunuyor. Skubsch
mali nedenlerin yaln›z bafl›na rol oyna-
d›¤›na kesin inanm›yor. Yaln›zca Bre-
men, Hamburg, Afla¤› Saksonya ve Ku-
zey Ren Westfalya Eyaletlerinde okul-
larda Kürtçe ders veriliyor. Bunlara son
zamanda Berlin’de kat›lm›fl bulunuyor.

Kürtler say›ca Portekiz ve Yunanl›-
lardan fazla olmas›na ra¤men durum
bu. Portekiz ve Yunanl›lar için her eya-
lette (Bat› Almanya’da) anadil dersinin
verilmesi do¤al bir durum arzediyor.
Buna iliflkin olarak Skubsch flöyle diyor:

Frankfurter Rundschau adl› günlük Alman ga-
zetesinin 30.04.2003 tarihli say›s›
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”Kürtlerin devleti yok ve ço¤unlukla
Türkiye vatandafl›d›rlar. Onlar›n kendi-
ne has kültürü Almanya’da uzun süre
görmezlikten gelindi. Türkiye ise
Kürtçe anadil derslerinin verilmesini
engellemek için u¤rafl›p durdu. Afla¤›
Saksonya da, Leer ve Hildesheim çev-
resinde, flu an itibar›yla yaklafl›k 600
Kürt genci anadil derslerine kat›l›yor.
Bu say›, di¤er eyaletlerde Kürtçe anadil
derslerine kat›lanlar›n toplam›ndan
daha fazla. Afla¤› Saksonya`daki uygu-
lama örnek teflkil ediyor. Burada, sade-
ce 8 ö¤rencinin istekli olmas› halinde
Kürtçe ders verilebiliyor. Bu Alman-
ya’da bir ilktir” diyor bayan Skubsch.
De¤iflik s›n›flardan ö¤renciler, haftada 2
veya 4 saat birlikte ö¤renim görüyorlar.
Kelime hazinelerini gelifltiriyor, okuma
ve yazmay› deniyorlar. Çocuklar için bu
yeni bir alan. ”Kürtçe daha çok konuflu-
lan bir dil. Yetiflkinlerde nadiren okuy-
up yazabiliyorlar, diyor bayan Skubsch.
Kürt çocuklar› için Kürtçe kitap ve ders
malzemesi az ve yetersiz.

Herkes taraf›ndan kabul gören stan-
dart bir Kürtçe’nin olmamas› ve birden
fazla flivenin konuflulmas› da Kürtçe ö¤-
renimini güçlefltirmektedir. Skubsch’a
göre, buna ek olarak da Kürtçe ders o-
lanaklar›n›n bulundu¤u flehirlerde yafl›-
yan Kürtlerin az ilgi göstermesi de bir
baflka zorlaflt›r›c› faktör. Kürtçe ders
daha çok ö¤leden sonra veriliyor. Yetifl-
kinler de e¤itime yönelik ilgisiz ve dile
yönelik eksik bir duyguya sahipler. ”Be-
nim çocu¤um Kürtçe biliyor, okulda
ö¤renmesine ne gerek var? Bu s›kça ile-
ri sürülen bir gerekçe. Çocuklar Kürtçe
okuma ve yazmay› ö¤renmedikleri za-
man, anadillerinde çok düflük bir seviy-

ede kalmaktalar. Düflünce ve duygu-
lar›n› ifade etmede kelime bulmakta
zorlan›yorlar ve bu, onlar›n Almanca
ö¤renmelerini ve bir bütün olarak dü-
flünme kapasitelerini negatif bir biçim-
de etkiliyor. Skubsch’un bu yarg›s›, bu-
gün genel olarak kabul görmektedir.
Kültür Bakanlar› Konferans›’n›n 1996 ta-
rihli aç›klamas›nda flöyle deniliyor: ‹ki
dilli ö¤renciler için, anadilde yetkinlik,
büyük oranda kimlik ve kiflilik geliflimi-
ne katk› sa¤lamaktad›r.

Ali Tuku ö¤renci say›s›n›n artmas›na
ve özellikle orta ve lise ö¤rencileri ara-
s›nda anadillerine yönelik ilginin art-
mas›na seviniyor. Sabine Skubsch genç-
ler için satalitle izlenebilen televizyon
yay›nlar›n›n önemine dikkat çekiyor ve
flöyle diyor: Almanya’da yafl›yan Kürt
gençleri aras›nda kökenlerine yönelme
e¤ilimi görülüyor. Pek ço¤u, kültürleri
ve anne-babalar›n›n ülkesi hakk›nda az
fley bildikleri kan›s›na sahip. ”Kürtçe
derslerin okul baflar›s› üzerinde kesin
olarak ne biçimde etki yapt›¤› konusun-
da, Skubsch’a göre, güvenilir bir görüfl
yok: Kuzey Ren Westfalya`da, bu konu-
da empirik bir araflt›ma planlanm›flt›,
ancak sonra dendi ki, buna gerek yok.
Muhtemelen bu derslerin gereklili¤ini
ortaya koyacak verilere yönelik bir ilgi-
nin olmay›fl›ndan kaynaklanan bir du-
rum söz konusu.

Frankfurter Rundschau adl› günlük Alman
gazetesinin 30.04.2003 tarihli say›s›nda
yay›nlanan bu yaz› taraf›m›zdan Türkçeye
çevrilmifltir.
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Say›n Baflkan kendinizi, geldi¤iniz köyünüzü
ve göçünüzü okuyucular›m›za k›saca anlat›r
m›s›n›z.
– Benim ad›m Süleyman Avc›, uzun sü-
reden beridir Danimarka’da yaflamak-
tay›m. Serbest meslek sahibiyim.

Bizler Reflvan Afliret Federasyonuna
ba¤l› Celikan afliretindeniz. Elimizde
kesin tarih olmamas›na ra¤men, san›r›m
yaklafl›k 200 y›l önce Ad›yaman’›n Çe-
likhan (Celikan) bölgesinden kopan ve-
ya kopart›lan atalar›m›z; önce Antep’in
Islahiye ilçesi çevresine yerleflmifller.
Sonralar› Sivas’›n Gürün, Kangal ilçele-
rinde yaylaklar oluflturmufltur, daha
sonralar› ise Haymana ovas›na gelip bu-
günkü Kulu’nun Celikan / Atkafas› yeni
ad›yla Yeflilyurt köyüne yerleflmifllerdir.

Köyümüz önceleri Haymana’ya ba¤-
l›ym›fl. 1956 y›l›nda Kulu’ya ba¤lanm›fl.
Eski ismi Atkafas› imifl ve 1972 y›l›nda

devlet taraf›ndan yap›lan de¤ifliklikle
Yeflilyurt ad›n› alm›fl. Demin söyledi¤im
k›sa göç sonras›nda büyüklerimiz yeni
bir göç hareketine daha kat›lm›fllar ve
1970’lerin bafllar›nda Avrupa ülkelerine
gelmifller, bu nedenlede bu ülkelerde
yeni kuflaklar oluflmufl.

Böyle bir kuruma neden ihtiyaç duyuldu,
CAYVAK ad› ne anlama geliyor, dolay›s›yla
kurulufl çal›flmalar›n›z› bize aktar›r m›s›n›z?
– Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinde köylü-
lerimiz yaflamaktad›rlar. Bu insanlar
yaz›n memlekete gidip izinlerini geçir-
mektedirler. Orada devletin olanaklar›
kalmam›fl, yeni ihtiyaçlar yeni hizmetler
gerekli. Orada yaflayan yak›nlar›m›z›n
yaflam koflullar› farkl› ve zorluklarla
dolu. Bu nedenle orada birfleyler yap›p
hizmet etmek ve köyümüzü daha güzel
yaflan›r bir hale getirmek istiyorduk.

RÖPORTAJ
Haz›rlayan: Muzaffer Özgür

CELIKAN VAKFI BAfiKANI ‹LE B‹R BULUfiMA

”B‹ZE GÖRE B‹Z‹ ANLATAN
B‹R ‹S‹M OLSUN ‹STED‹K”

Cayvak yönetim kurulu üyeleri.  Soldan sa¤a: Bilal Özgür, Süleyman Avc› (Baflkan), Gökmen Uzuner (Sekreter),
Mehmet Yurdakul (Muhassip), Fevzi Kara, Celal Kurmufl (Muhassip), ‹smail Y›lmaz.

Önde oturanlar: Sad›k Uzuner (Baflkan yard›mc›s›), Sad›k Hayal
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Yeniden yap›lanan köyümüzde çevre,
sa¤l›k, yol, su, kanalizasyon, çöp, yeflil
alan, spor ve oyun alanlar›, mezarl›k-
lar›n düzenlenmesi gerekliydi. Bölge in-
sanlar›n›n son y›llarda oluflturduklar›
çal›flmalarda bizleri etkiledi san›r›m. Bir
arkadafl›n haz›rlad›¤› program sonucu
ise Danimarka’da yaflayan köylülerimiz
olarak ifle koyulduk ve vakf›m›z› kur-
duk.

Oluflturdu¤umuz yönetimde görev
alan arkadafllar de¤iflik Avrupa ülkeleri-
ne gidip köylülerimizle toplant› ve gö-
rüflmeler yapt›lar, çal›flmam›z çok olum-
lu bulundu ve desteklendi. ‹fllerimize
devam ediyoruz.

CAY-VAK ad› biraz da tarihi gerçek-
li¤imizi ça¤r›flt›r›yor. Köyümüzün bugü-
ne kadarki isimlerinin bafl harflerinden
oluflmufl. CEL‹KA-Avrupa’da Yaflayan
Yeflilyurt’lular Kalk›nd›rma ve Gelifltir-
me Vakf›. Bize göre bizi anlatan bir isim
olsun istedik.

Bugüne kadar neler yapabildiniz, ileride
yapmak istedi¤iniz projeleriniz varm›?
– Avrupa’da kurumumuzu oluflturunca
hepimiz buraday›z, orada iflleri kimler
yapacak diye bir problemle karfl›laflt›k.
Burada yard›m ve aidatlar›n toplan›p
orada de¤erlendirilmesi konusunda
Türkiye’deki yasalar nedeniyle zorluk-
lar›n oldu¤u anlafl›ld›. Burada oldu¤u
gibi Cayvak ad›yla bir kurumun orada
oluflturulmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
ö¤rendik. Hukuksal engelleri aflmak
için köyümüzde yaflayan insanlar›m›z›
üye yapt›k ve bir dernek oluflturduk.
Yönetim olarak seçilen arkadafllar ora-
da iflleri yürütmekle sorumlular. Tam
bir birlik ve kardefllik içinde çal›fl›yoruz.

Toplanan aidatlar, hibeler ve gelirler
aç›lan hesaplara aktar›lmakta ve orada
de¤erlendirilmektedir. Çal›flmalar›m›z
köy muhtarl›¤›n›n d›fl›nda yap›lmak-
tad›r. Muhtarl›k ve ihtiyar heyetimiz
dan›flmanl›k görevi görmektedir. Yeni
bir yap›lanma yaratt›k ve kurumumuzu
klasik muhtarl›k ve aileler aras›ndaki
çekiflmelerden uzak tuttuk.

Kurulufl ile birlikte üyelerimizin kat›-
l›m geliriyle, 2 km. uzunlu¤unda 9 kuyu
ve 6 ›zgaral› paças› olan at›ksu kanaliza-
syonu yapt›k. Bu çal›flmada Karacada¤
belediye baflkan› Say›n Mustafa Tafl-
ç›’n›n yard›mlar›n› gördük. Belediyenin
teknik bilgilendirme ve araç donan›-
m›ndan faydaland›k.

‹nternet sitemizi bir hay›rsever arka-
dafl haz›rlay›p bize teslim etti. Bu yolla
çal›flmalar›m›z› aç›k ve net olarak üyele-
rimize aktarabiliyoruz. Baflta köylüleri-
miz olmak üzere bölge Kürtleri buradan
(www.celikan.com) haberleflmektedir-
ler. iletiflim teknolojisinden faydalan›-
yoruz.

Köydeki çocuklar›m›z›n bilgisayar
teknolojisinden faydalanmas›n› sa¤lad›k.
Hay›rsever bir üyemizin katk›s›yla iki
adet bilgisayar› al›p okula teslim ettik.

Köyümüzde yeniden yap›lanma mev-
cut, sürekli inflaatlar oluyor. Bu nedenle
kendi araç ve gereçlerimiz olsun istedik.
Bir adet kaz›y›c›-yükleyici ve bir dam-
perli kamyon ald›k. Araçlar›m›z üyeleri-
mize ucuz hizmet götürecekler. Maliyet-
lerde önemli bir kâr elde edece¤iz.

Yönetim Kurulu üyesi bir arkadafl›-
m›z, köy sa¤l›k oca¤›nda kullanmak
için bir ambulans sat›n ald› ve kurumu-
muza hibe etti. ›ç donan›m›n› Danimar-
ka K›z›lhaç’› ve bir yard›m kuruluflu
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bize hibe edecek. Böylece tam teflek-
küllü bir ambulans› bu yaz köye götü-
rece¤iz.

Baharla birlikte, Konya Orman Dai-
resinden ücretsiz al›nan 2000 a¤aç kö-
ylülere da¤›t›larak yeflil alanlar olufltur-
ma hedefimizin ilk ad›m›n› att›k.

Danimarka’da bulunan köylülerimizi
buluflturacak bir gece düzenledik. Bu
vesileyle biraraya geldiler ve müzik gru-
bumuzda bir dinleti sundu. Bir gelir de
elde ettik.

Yap›lacak fleyler bitmez. Devletin
bize bir katk›s› olmad›¤› için yap›lacak
çok fley var. Su, yol ve sa¤l›k sorunlar›n›
çözmeyi hedefliyoruz. Özellikle kültür-
sanat konular›nda birfleyler yapman›n
zaman›n›n geldi¤i düflüncesindeyim.

Avrupa’da bulunan bölge insanlar› ve kurum-
lar› konusunda neler düflünüyorsunuz,
bilindi¤i gibi son y›llarda Orta Anadolu Kürt-
leri bir araya gelme, kendi kültürel ve tarih-
sel yap›s›n› arama ve ülkedeki köy ve
kasabalar›na yönelik hizmet götürme konu-
sunda çal›flmalar yap›yorlar, bu konuda daha
genifl bir perspektif veya öneriniz var m›?
– Bölge Kürtleri aç›s›ndan derginiz
önemli bir rol oynad›. Bunun sonucun-
da ise bölge Kürtleri kurumlar yarat-
maktalar. Bölge ile ba¤lar daha bir so-
syalleflti. Biz de örnek olal›m, birlikte
olal›m dedik.

Karacada¤ Belediyesi ile köyümüz
aras›nda çok iyi iliflkiler var. Muhtarl›-
¤›m›z ile Belediye kardefllik ba¤lar›n›
oluflturmufllar, ileride bunu bir protokol-
le resmi hale getirilebiliriz. Herhangi bir
köy bizden yard›m istese olanaklar›m›z
ölçüsünde yard›m ederiz. Bizim onlar›n
araç-gereçlerine ihtiyac›m›z olsa onlar›n

da hay›r diyeceklerini sanm›yorum. Ta-
rihten gelen birlikteli¤imiz mevcut.

Yerel kültürün araflt›r›l›p aç›¤a ç›ka-
r›lmas› ve yüzlerce y›ll›k sözlü Kürt ya-
flam›n›n yaz›ya aktar›lmas› gereklidir.
Bu konuda baz› ad›mlar at›lm›fl durum-
da. Avrupa’da oluflturulan kurumlar var.
fiu ana kadar herhangi bir kurumla
ba¤›m›z olmad›. Her köy kendi kuru-
munu olufltursun. Birlik olsunlar, Bu
dernekler aras›nda koordinasyon kuru-
labilir. ‹leride federasyonlaflmaya gide-
biliriz. Buna aç›¤›z. Biz Celikanl›lar ola-
rak her türlü siyasal ç›kar ve iliflkilerden
uzak sadece bölgemize hizmet eden ve
tarihsel, kültürel, sosyal ve edebi an-
lamda olabilecek çal›flmalara aç›k oldu-
¤umuzu buradan bölge insanlar›na Bir-
nebun dergisi kanal›yla aç›kl›yoruz.

Burada yaflayan insanlar›m›z art›k
dönmeyecekler, bunu kabul etmeliyiz.
Bu nedenle hem burada hem de anava-
tanda baz› ifller yap›labilinir diye düflü-
nüyorum.

Anadil konusu önemli bir sorunu-
muzdur. Bu konuda ileride baz› çal›flma-
lar›n yap›lmas› gereklidir. fiimdiden baz›
temellerin at›lmas› gerekir. Zaten günlük
yaflant›m›zda Kürtçeyi kullan›yoruz. Bu-
nu daha bilimsel ve yasal çal›flmalarla
gelifltirip kurumlaflt›rmal›y›z.

Say›n baflkan son olarak okuyucular›m›za
bir mesaj vermek ister misiniz?
– Birnebûn dergisi Orta Anadolu Kürtle-
ri için bir bafllang›ç oldu, bunu takiben
farkl› çal›flmalar da geliflmektedir. Buna
sevinmek ve bu çal›flmalar› destekle-
mek gerekli. Bu çal›flmalar›n›z için siz-
lere baflar› dileklerimi sunar›m.
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Özgürlük Sevinci
Diktatör zincire kelepçeye zindana benziyordu
Diktatör can al›yor kan içiyordu
Bir tek ölüm hakk› vard› diktatöre karfl› gelenlerin
Hesab› bellirsizdir ana sütüne doymadan ölenlerin
Kanlar› ›rmak gibi akt› kanl› cephelerde gençlerin
En uzak y›ld›zlarda duyuldu feryad› annelerin

                  Bu topraklardaki en kanl› oyun bitti
                  Diktatör tac› ve taht›yla devrilip gitti
                  Kaç›p kayboldu bu gün o korkunç mahluk
                  Evleri caddeleri sard› büyük bir mutluluk
                  Bende bugün çok mutluyum
                  Bende bugün Kerbelal›
                  Bende bugün Kerkukluyum

Yalan söyleyen radyolar sustu
Kin büyüten gazateler kapand›
Katliyam ordular› da¤›ld›
Korkusuz geceleri kutluyor ay ›fl›¤›
Korkusuz günleri müjdeliyor do¤an günefl
Beyaz güvercinlidir gelen günler
Sevgi gülüfllüdür söylenen türküler
Hep a¤lat›lanlar bu gün güldüler
Bende bu gün sevinçliyim
Bende bu gün Halepçeli
Bende bu gün Erbilliyim

                   Özgürlük her sese sesini verir
                   Özgürlük her renge rengini verir
                   Özgürlük her kalbe kalbini verir
                   Özgürlük her cana ruhunu verir
                   Özgürlük o büyük aflk o büyük hareket
                   Özgürlük herfleyi de¤ifltiren kuvvet
                   Özgürlü¤ü tad›p yaflayacak millet
                   Özgürlü¤ü tadacak tohum toprak memleket
                   Nafile art›k bu topraklarda özgürlü¤ü yenmek
                   Büyük bir k›smettir bugünü görmek
                   Bugün bende cok mutluyum
                   Bugün bende Süleymaniyeli
                   Bugün bende Musulluyum

‹nsanlar bugün büyük bir diktatörden daha kurtuldu
Ne bu kadar özgür olmufllard› ne bu kadar mutlu
Kutlu olsun bugün herkese kutlu

Dr. Hüseyin Kalayc›
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