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Di diroka me ya nu de tu caran şansen 
weng peyda nebune. Bi guhartinen nu re 
herdem hinek imkan ji peyda dibin. Li 
Rojhilata Navin, pişd ketina rejima 
Saddam Huseyin li lraqe, rewşeka nu ji bo 
gelen lraqi peyda buye. Bi tayped ji ji bo 
gele kurd imkanen diroki, di reya serkeftin 
u rizgarbuna welet de bidest ketine. 

Di ware kultur, zirnan u perwerdeya bi 
zimane kurdi de li vi beşe welet gelek 
gaven mezin hatine avetin. Civateka kurd 
ya li gor dema nu çedibe. Ew huyeren ku li 
ve beşa welet diqevimin, tesireke pir pozi 
dv li beşen din yen welet ji dikin. 

Ji bo ku ev destkefdyen li vi beşi bi ser
kevin, piştgiri u hevkariyeka xurt di nav
beyna insanen kurd de pevist e. Ji her aliye 
civate ve; çi parti u rexistinen civaki/kulturi 
bin u çi ji yen sivil bin, hevkari u yekidyek 
li gor bingehen niştimanperweriye lazim e. 
Hevkari u piştevani nişanen serkeftine ne. 

Ev hevkari u piştevani li her beşen Kur
distane u herwiha li derweyi welet ji pevist 
e. Bila ew nişanen serkeftine di sersala nu 
de bo me giştkan piroz bin! .. 

Li Tirkiye ji di peşeroje de, ji bo zirnan 
u peşxistina çanda kurdi hinek gav de ben 
avetin. Gelo em wek kurd çiqas ji van ga
van re hazir in? Çi xebat u hevkari di nav
beyna rexistinen civata me de hatine kirin? 
O çi dive bet kirin? W eka van pirsan gelek 
pirsen din ji dive em ji xwe bikin. Dereng 
be ji dive hinek gav ji aliye kurdan de ji 
ben avetin. 

Bi ya min, di ve mesele de em kurd, 
dive hinek rexne li xwe bigrin, da ku li 
peşeroje, em disan gili u gazinan li xwe ne
kin bar! O bare peşeroje ji hineki ji niha da 
sivik bikin. 

Li ser ve babete, destpek be ji, li navça 
Anatoliya N avin, di nav kurden ve dere de 
hinek hewildan tene kirin. Ew heyecaneke 
dicle me u dile me şad dike. 

Birez Murad Ciwan bi sernisa Roja ku 
Swed hejiya! li ser kuştina wezira Swed ya 
derve Anna Lindhe nivisiye. 

İsal, li havine, li Anatoliya Navin, li 
peytexta Tirkiye, li Ankare civinek hat ki
rin. Hun de xebera ve civine di ve hejmare 
de bibinin. 

Li payiza isal de li Amede, ji aliye Bele
diya Amede, bi nave Rojen edebiyata kurdi 
konferansek hat amedekirin. Hun de xe
bere ve konferanse ji qelema Rohat Ala
kom, ku ew bi xwe ji bejdari konferanse 
bibu, bixwinin. 

Nave Ayşe Güler di van hejmaren kova
ra Birnebune yen dawiye de ji bo piraniya 
we dibe ne xerib be. Ayşe bi xwe di wan 
salen dawi de, di gelek aktiviteyen çandi de 
dh girtlye ku ji aliye Kurden Anatoliya 
Navin li Swede hatine kirin. We di televiz 
yona Swede de bi nave "Didar" program
eka heştbeşi dida nasin. Program li ser 
jinen kurdan e. Di ve hejmare de hun de 
xebera programa "Didar" e bibinin. 

Bi sernivisa 'Xelasbılna Faruk" ji qelema 
Ayşe Güle hun de hekateke bixwinin. Ayşe 
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Güle bi ve kurteçiroke hinek aliyen civata 
kurden Anatoliya navin yen civakl u sosyo

lojik bi teknikeka nu ya serkefd nivisiye. 

Em ji Ayşe Güle re diben tu bi xer had u 
pewisdya me bi qelemen wiha pir e. 

M. Ş. Dağ bi sernivisa "Dergisti" erf u 

edeten zavacen aliye me, bi zirnaneki zelal 

nivisiye. Bi peşkednen ciwakl re gelen bind
est yen wek me kurdan, di derneo wiha de 

bi taybed jlli derveyi welet gelekaliyen kul
tura xwe yen pozitiv winda dikin. Pire caran 

meriv dinere ku sebeba wan trajedi u xwe

wendekirinan nezanina erf u edeten xwe 

ne ... 
Yusuf Polat bi nave "Hesret" biranineke 

xwe nivisiye. Ev biranina ira li derwefı 

welet u piraniya kurden ku di rewşa birez 

Yusuf Polat de ne, dikarin xwe te da bibi

nin. Biranineka di pir aliyan de balkeş e. 
Mem Xellkan disa bi berhevkirina 

stranen folklodk u wedzan ev hejmara j1 di 
wi wad de sewi nehiştiye. 

Necati Kanoğlu çiroka geleri ya bi nave 
Xidire Xas ıl Elyaze Xas ji çavkaniya Cennet 

Kanoğlu arnade kiriye u bi ve xebata xwe ya 
heja folklora me bi çend rupelen din dewle

mentir kiriye. 

Nuh Ateş disan bi zaraveye xwe ye xweş 
bi nave "Betar" hekatek li edebiyata me zede 

kiriye. 
Seyitxan Anter bi nave "Ke got ıl ke ne

got" ji zargotina kurdi çend zargotin ber

hevkirine. Bi ve xebata Wl zargotina me 

dewlementir buye. 
Mehmet Şahin bi sernivisa "Türkiye Av

rupa Birliği yolunda ne kadar ilerleyebildi?" 
bi zimane tirki niVıseka rojeve nivisiye. 
Nivis li ser rewşa Tirkiye u rapora derheqe 
gaven Tirklye de ye ku diviya heta nuha 

bihata avetin ji bo berendambuna Yekidya 
Ewropaye. Birez M. Şahin di we nivise de 

rexne li cebha kurdan j1 digre u dibe ku 
kurd j1 ji bo guhartinen ku dive Tirklye 

heta niha bikira, be deng u pasiv man e ... 

Uske Cimik bi niviskar Rohat Alakom 
re sohbetek bi zimane tirkl, li ser niv1skar1 

u herhemen wi kidye. Birez R. Alakom bi 

nave "Şarktan her zaman güneş doğmaz -
Orta Anadolu Kürtleri" kitebek nivisiye. 

Dr. Mikalll bi sernivisa Aşiretler Rapo
runda Orta Anadolu Kürt Aşiretleri 

lekollnek bi zimane tirki kiriye. Lekollnek 

balkeş e. Ev rapor di sala 1987an de, di 

kovara 2000 e Doğru de bi tirkl hatibu 
weşandin. Birez Dr. Mikalll, ji we rapore 

hinek aliyen balkeş en aşireta bo kovare 

hilbijartiye u noten xwe yen li ser kurden 
Anatoliya Navin pe re danine. 

Haci Erdoğan çirokek bi nave "Hirfan

li" nivisiye. Hun e di ve hejmere de beşe 

yeke bibinin. 
Em bawer dikin ku hevpeyivina bi 

rejlsora kurda Balaye Kudret Güneş re 
buye we bala we bikeşe 

Bayram Özcan bi xwe ji gunde Kelhasan 

e. Ji 16 saliya xwe de ji gunde xwe derketi
ye u her li welaten Ewropa maye. Hun de di 

ve hejmare de birez Bayram Özcan u huner
mendiya wi ji nez de nas bikin. 

Lekollna Birez Mehmet Bayrak a bi ser
nivisa "Osmanlı Kızılbaş Kürt - Hiristiyan 
Ermeni İlişkileri " lekollneka dirokı ye u di 
pir aliyan de ji bo diroka gelan balkeş e. Nivis 

bi çend weneyen kevn en dirokı u bi çavkani

yeka devlemend, tera xwe dagirtii ye. 
Bi heviya ku ev hejmar jlli gor dile we 

be, heta hejmareka din birninin di xer u 

xweşiye de. 
Xwendevanen birez, bi heviyen jlyaneka 

serkefd em sersala we ji dil piroz dikin u 
di ben b ila sala 2004' a b ibe gulvedana zi
mane kurdili welet u li Tirkiye! ... 
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BIRANINA ANNA LINDH 
~ ~~ ~@;#&"" 
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lO'e ilona 2003'ya yek ji wan rojan bu ku 

seransere Swede bi şokeke mezin hejiya. 

Xebera edşa ser wezira karlibare derve ya 

Swede Anna Lindhe weki babeliske belav bu 

ıl hemwelati mit u mat hiştin: We roje, pişti 

nivro, Anna Lindh ji wezarete derketibu u 

tevi hevaleka xwe her bi mexazeyen kincan en 

navenda Stockholme meşiyabu. Dewra 

kampanya referanduma li ser endambuna 

Euro bu. Ew e evare beşdad programeki 

kanaleki televizyone bibuya. Dixwest ji xwe re 

hin kincan bikire da bi minasebeta we 

programe li xwe ke. Gava li yek ji wan 

maxazeyen mezin en Stockholme; li NK'ye 

dikan bi dikan li kincan dinihertin merivek, 

ker di dest de di nava we qelebalixe de edş bir 

ser Anna Lindhe u ew da her keran. Pişt re 

erişkar di nava qelebalixa ew qas zede de li her 

çave herkesi meşiya wenda bu çu. Xeber 

gihaşt pis u alarme, ambulans hat, zuzuka 

Anna Lindh rakirin nexweşxane. Ew birindar 

bubu. Doktoran ew girtin ameliyatxane. 

Xebera erişe ne ku tene swedi le li der

vayi Swede ji ew kesen ku Anna Lindh nas 

dikirin, weziren derve yen welatan, en

damen hukumetan, en parlamentoyan xis

tibun nava şoke. Le herkesi dile xwe bi we 

yeke xweş dikir ku ew bes birindar bubu, 

niha di amelyate de bu, qasi ku doktoran 

digotin her çendin birindariya we ciddi bu 

ji rewşa we stabil bu. Her kesi digot qey a 

heri xerab derhas bubu, Anna Lindh li 
nexweşxane bu, qey heta çend rojan we 

rabuya, cardin biçuya ser kare xwe. Xavier 

Solana di riya televizyone re rasterast xitabi 

Anna Lindh (1957-2003) 

we dikir: "Derbasbuyi be Anna Lindh, em 

gelieki li her ketin, le em ji bo civine li 
benda te ne. Zu rehet hibe u were civina 

weziren derva yen endamen Y ekitiya 

Awrılpaye". 

Le were nebu. Roja din, sibe zu 

serokwezire Swede Göran Person bi kelo

giri xebera mirina Anna Lindhe gihand ça

pemeniye: Anna Lindh tevi hemu mihawe

leyen doktoran ji her birinen xwe yen xe

dar miribu. Swed hejiya, pe re ji dinya he

jiya. Her kes di cih de tavizi bu, kesi ji 

guhe xwe bawer nedikir. Gelo rast bu? Le 
heyf ku rast bu. Pişti demeke her kesi ev 

rasti di xwe de hezim kir u xerqe xemgini-
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Seremoniya bibiranina 
Anna Lindhe 

12'e liona 2003 
Foto: Henrik 
Montgomery 

yeke mezin bu. Ev 
cara duduyan bu ku 

Swed yek ji wan en
damen xwe yen di 
qada cihan! de nas 

kir! u karger dikir 

qurbane/a sistema 
xwe ya bi nave civa

ka demokratik a ve
kir! ku diwar u 
hudud di navbera 

hemweltiyan u siya

setmedaran de qebul 
nedikir. Bele, bed 

ı 7 salan şeveka wek 
her şeven zivistane 
di 28' e sibata ı 986' e 

de serokwez!re 

Swede Olof Palme 
tevi jina xwe u kure 

xwe ji sinemaye der
ketibu. Kure wi li 

her deriye sinemaye 
xatir ji wan xwestibu 

da hiçe mala xwe. Olof Palme u jina xwe 
ji, milen wan di hev de, bere xwe dabun 

mala xwe, we peyatı bi meş u seyran di we 
şeva nivronikid de biçuna male. Qedereke 

çun, le ji nişka ve teqiniya devançeke be

dengiya şeve çirand. Y eki nenas ji pişt re 
berra serok wez!r dabu u reviyabu. Heta 

ambulans hatin, Olof Palme li ser tretuare 

(kaldırım) di nava xwina xwe de direjkid 
bu u jina wi bi ser de xwar bubu be şiur 

dixwest wi xelas bike. Le sibehe zu ajansan 

xebera kuştina Olof Palmeye di qada nav
netewei de hezkid u rezlegirti belav kirin. 

Balkeş bu, yen ku xebera kuştina Anna 

Lindhe bihistibun hema pere pere 
biraninen wan vegeriyabun ser şeva kuştina 
OlofPalme. Mişterekiya wan ew bu ku her 

du ji bubun qurbanen civaka demokratik a 
eşkere. 
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Anna Lindh, di 1957'e da hat dinyaye. Ew 

hin ji gendtiya xwe de di nava refen ci

wanen sosyaldemokrat en Swede de bu 

keseka aktif. Sala 1981e weka seroka Or

ganizyasona Heremi ya Y ekitiya Ciwanen 

Sosyaldemokrat hat hilbijartin u ev herpir

siyari heta sala 1983'ye dewam kir. Di ve 

navbere de li Universiteya Uppsalaye 

hiquq xwend. Sala 1985'e weki endama 

parlamentoya Swede hat hilbijartin, heta 

roja mirina xwe ji endama parlamentoye 

bu. We di navbera salen 1984-1990e de 

serokatiya Yekitiya Ciwanen Sosyaldemo

krat kir. Ew, yekemin seroka jin bu ku ha

tibu hilbijartin. H eta sala 1 990'i we di gel

lek komisyon u komiteyen cuda yen parla

mentoye u yen dadgehan de endamti kir. 

Di navbera salen 1994-98'e de ew wezira 

karlibare jingehe bu. Di avabuna hukumeta 

1998'e de ji bu wezira kartibaren derve a 

Swede. Gava hat kuştin ew wezira kartibare 

derve bu u 46 sali bu. Anna Lindh zewid u 

diya du zarokan bu. 

Anna Lindh siyasetmedareka gellek na

skiri u hezkiri ya di çerçewa dinyaye de bu. 

Gava serokwezir Göran Person xebera mirina 

we da bi xemginiyeka mezin got ku Swede 

ruye xwe ye her bi dhane ve wenda kir. 

Ferqeka navbera Anna Lindh u Olof 

Palme ji ew bu ku Olof Palme hem haz

kiren wi hem hem ji nefretkiren wi gellek 

bun, gava hat kuştin yen li berneketin ji 

gellek bun. Le Anna Lindh xwe bi wi 

awayi dabu qebulkirin ku hezkir-nehezkir 

ji bal herkesi ve rez le dihat girtin. Xebera 

kuştina we bi rast u çepe xwe ve hemi 

Anna Lindh. 

swedi xistin nava şine. Li dervaye welet ji 

ew weziren derve yen ku Anna Lindhe her 

roj rexne li wan girtibu, şere wan kiribu 

xemginiya xwe ya jidil diyar dikirin. Colin 

Pawel yek ji wan weziran bu ku hezkirin u 

rezlegirtina xwe ya ji bo Anna Lindhe u 

xemginiya li ser mirina we derdibiri. 

Anna Lindh, şexsiyeteke wiha bu ku ji

yana miri ya resmi u ya kesayeti ya navmali 

bi awayeki heri serkefti di jiyana xwe de 

entegre kiribu. Serokweziren gellek welatan 

li ser we xususiyeta Anna Lindhe ya ku di 

civina de çi diplomateka ciddi, bazarkir, 

xweşgo le texsirnekir u li dervayi civine ha

valhiz, xweşsohbet, hemderd bu. W eka 

hemwelatiyeka sade, çanteye pişte li ser 

milan, be tekelif diçu teva sohbetan dibu ji 

aliyeki de ji bi telefona xwe ya mobil bi her 

du kuren xwe yen piçuk en li male dibili

ya, derd u kul u ihtiyaciyen zarakan en ro

jane çareser dikir. Hemwelatiyen swedi 

hemi li ser we yeke mitefıq in ku Anna 

Lindh tu car mesafe nedixist nava xwe u 

hemwelatiyen sade, bi taybed tekiliyen xwe 

bi biyaniyen runiştiyen Swede re xurttir 
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Wezira karubare derveya Swede Anna Lindh, peşwaziya seroke hukumeta 
heremi ya Kurdistane Neçirvan Barzani dike 

dikir. Di pirsa jinan de gellek hessas bu u 
piştgireka mezin a jinen biyani bu. 

Xweşbini, rugeşi ı1 zirektiya we ya diti
na riyen çareseriye bi rast u çepan qenaeta 
wan siyasetmadaran e ku pe re kar kiribun. 

Anna Lindh ne hema alelade diraneki 
çerxa sistema wezareta dervaya swede u si
yaseta derva ya dewlete bu. Meriv gellek 
eşkere renge şexsiyeta we, taybetmendiyen 
we di siyaseta kartibaren derve de didit. Di 
dema we de, renge pişgiriya ji bo kurdan 
di siyaseta derva u hundur a Swede de 
xurttir bu. Beyi ku tekiliyen dewleta xwe 
yen heyi bi wan dewleten serdesten kurdan 
re xera bike, tim bala wan dikeşa ser pirsa 
mafen miravan en kurdan u rexne li wan 
digirt. Par, ji bo ku hukumeta tirk izin 
neda ku ew here Diyarbekire we jl ziyareta 
xwe ya ji bo Tirkiye bi tevayi betal kir. Di 
civinen navnetewi de hemu caran piştgira 
mafen kurdan bu. Ev piştgiriya Swede a 

aktif a ji bo mafe kurdan, bi taybed bi 
Anna Lindhe dest pe kir. 

Li hundure Swede jl we gellek caran 
kurden runiştiyen Swede ı1 yen hemu per
çeyen Kurdistane, berpirsiyaren hezen si
yasi li meqame xwe qebul dikir ı1 guhdari
ya wan dikir. 

Kurdan bi kuşdna Anna Lindhe doste
ke xwe ya heja wenda kirin. Ew, gelieki bi 
mirina we eşiyan. Ev yek ji beyanen wan ı1 
serernoniyen wan en taybed eşkera dibu. 

Herdu hukumeten Kurdistana Baştir jl 
xemginiyen xwe ji hukumeta Swede re 
verekirin, di hemu merasim u seremoniya 
xatirxwestina ji Anna Lindhe de beşdar 
bun. Kurden Swede him di IS' e ilone de li 
dera Adolf Frederik, him jl di 40 rojiya 
mirina Anna Lindhe de bi taybed ci vi yan u 
ew bi bir anin. Platformen siyasi u mie
sesen kurdan yen li Ewrupaye bihev re ı1 

yeko yeko xemginiyen xwe diyar kirin. 
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ser:ans,er ııesıeıo: ciwanan. 
Pişti Wan mina,qeşe ü ril<e~riyen tUj u dog· 

en li ser ıı:Wcldarekirina bi ~ere x:we . (ı bi 
we . sgsyıılt~a d,ewlati ku li . destpeka salen 

80-yl di J1aVa ÇSS de seti hildabün, Annıı Lindlı 
ew kes bti. ku tayeri qeriyayt bi hev ve girek l«rin 
minaqeşeya fdoolojtk ber bi peş ve bir~ 

E w hemtearan .arnade.bu ku wasiteyan ji bo 
,.,;,,"~""" jirıuhye reerube hike, reneda kuCSS 
hibe pi~tgite misewayiye wan sistemen glregir en 
ku weçteke sOs}'aldemokrasiye avıı kiriM. U we 
wan ~al8ıı ku serbeı;tiya hilbljartine li ser leven 

herke$e.bl1i ~mi <;ataıl. jt. ~e. pirs kir ku sdo 
serbestlya hilbijı\(tine . we ji. bo hemu: kesan be, 
Yan ten e Jlhl) wan ke$eı:ı ku bi her awayt di heqe 
xwe dereen. Her wiha we heınt caran pits kir ku 
gelo rewşa st~men giregir kes u derudoren lıerl 
mulıtııc u belen~ Jt digre na va xwe an na. 

Anna. Lindhyek ji wan en lıed destpeke bu 
ku .pirsen jingehe cidi di nava sooyal demokrasiye 
de bilind kirin, E w di 1994' a de bu wezita karu
b~re · jingehe. 

Gava ez pe mişerref bum ·ku. li gel Anna 
Li.ndlıe xebatıı siyasi bikim, durbiroya we tesireka 
mezin li min kir. 

We he gelieki beri ku binen din binitı. rojeva 
siyasi, problem didttin u derdixistin meydana 
çareserkirine. 

Pirseka ku van salen dawiye me gellek caran 
minaqeşe dikir, ew bU ku gellek misilmatı li 
Ewrupaye dijin beyt ku his biltin ku ew beşdad 
jiyana civati a wi · welati dibin ku le diminin. 
Anna Lindlıe İslamiyet perçeyek ji kultura 
Ewrupi didit u mihawele dikir ku hezen misil
man en peşkefti u hişyaren pirsen civııki derxe 
peş da . dtu ji bo peydakidna dijberiyen civlı:ki 

neye bikaranin. 
W eka wezira karubare derva Anna Lindlı eli

mandi bU ku hevkariye di ser hidUden kulrurt re 

bike da pitsgireken girarı çareser bibin. We her 
wihare diditin ku artgajmana we ya ji bo pirs
gireken int~grasyone bi .siyasera dhani ve 
kombinekirin. 

Ew hi şere xwe ye ji bo mafe mirovan, li din 
yaye hat naskirin. Ew ji wan kesarı bu ku mafe 
jinan j! di· nava mefeıı mirovan de hesab dikir. 

Gava. ew · p~giyt reberen siyasi yen welaten 
Rojlıilatıı Navin dihar we tene behsa rewşa jinan 
.a li wan welatan nediltir, her wiha ji wan daxwaz 
dikir ku bi eşkeretiyeka wiha li dij! zilma li ser jj. 
nan u kuştina ji bo namılse rawestin da mesajen 
wan bigihijin hemwelatiyen wan en bere ku niha 
li Swede dijin~ 

Li gel siyasetmedariya pirzirek a Anna Lindh 
ez e heta u hetıı xarireya Anna weka şexseka drx
weş a dur ji şexsiyetıı 'xwe ya desthilatdar bi xwe 
re hil.!nim. Gava zaroke min e yeke ji min re M, 
ew hat seredana min, endişedar bu ku ez tirsende 
neb!nim da vehesirtı. u aram bibim ji ber sere. 
deren xwe. 

Roja ditir we. Usteyek tellmatan şiyand ku bi 

heneki weka biryara hukumete arnade kiribu: 
Xal 1: Serieder dive bes di navbera 5-30 

deqeyan de li ziyarete biminin. 
Xal 2: Serl!der ku qalıwe dixwazin, dive ki

loren xwe yen her qalıwe bi xwe re binin. 
Xal 3: Serieder dive zarok u diya wİ ncııım::z ı 

nekin da xerera derhasbUna nexweşi u mikrohan 
peyda nebe. 

Min hefta derbasMyf xwişkeka mezin 
kir. Sosyaldemokratatı ideologeka mezin u sero
keka dalıatıl winda kir. Swede yek ji giringtirin 
peşketiyen xwe yen siyasi wenda kir. Hiııdesteııı 

elliane tekoşereka bihez wenda kir. 
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(5-9 /11/2003) 

Rojen Edebiyara kurdili Amede (5-9/11/2003) 

]i aliye Belediya Amededi navbera rojen 5-
9/1 1/2003'an de, li Amede hefteyeka 
Edebiyata Kurdi hate lidarxistin. Neziki 50 
niviskaren kurd di van rojan de beşdar 

bCın. Ji her aliye Kurdistane niviskar 
hatibun. Ev cara peşin bu ku evqas 
niviskaren kurd li Amede civiyabun. Rojen 
Edebiyata Kurdi li Arnade wek konferans u 
seminer pek hatin. Konferansen derbare 
edebiyata kurdi de li salona Belediya 
Baxlare hatin çekirin. Ne ji hemu kesan re, 
tene ji bo kesen ku hatibun gazi kirinvekiri 
bun. Hemu niviskaran gotaren xwe bi 
kurdi peşkeş kirin. Ev yeka gaveke diroki 
bu. Gava giring ya duwem ji zedebuna 
niviskaran bu. Di van çalakiyan de hate 

ditin ku kurdi, zirnaneki edebi ye u ji 
zimanen din ne kemtir e, ji bo xwe 
ifadekirine teri her babete dike. Çend 
gotaren mevanan, bi taybed mevanen tirk 
u ereb bi wergera kurdi hatin peşkeş kirin. 
Mixabin hejmara niviskarin jin gelek kem 
bun, ji kurden başur: Nezire Ehmed, Cula 
Heci Ümer u ji kurden bakur Suzan 
Samanci... Ji Swede ev niviskaren kurd tevi 
konferanse bun: Perhad Shakely, Haşim 
Ehmedzade, Malmisanij, Haydar Diljen, 
Rohat Alakom, Firat Ceweri, Zeynel 
Abidin Zinar, Mehmet Uzun, Şerefran 

Ciziri. Suzan Samaneiye şeveke, beşek ji 
van niviskaren ku ji Swede hatibun, wek 
mevan ezimandin mala xwe u gelek 
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xwarinen ji hev xwaşiktir peşkeşi wan kir. 

Çend kes ıl dezgehen kurd yen mayi jl 

niviskaren kurd kirin mevan ıl gazi wan 

kirin. Belediya Batmane jl niviskar kirin 

mevan, ew çıln derdore vi bajari geriyan. 

Di dawiya ve hefteya edebiyate de gelek 

biryar hatin girtin ıl hat hevikirin ku ev 

hefteyen waha hersal li Kurdistane li deve

reke cihe pek be. Polese tirk çend caran 

xwast ku hefteye sabote bike, le bi ser ne

ket. Hefteye, him di medya kurdi de, him 

jl di ya tirki de dheki fıreh girt, gelek nılçe 

hatin belav kirin. 

Ji aliye din li gelek deveren bajer en 

mayin seminer hatin amadekirio ku ji 

hemıl kesan re vekiribıln, bi sedan kes wek 

guhdar tevi van semineran bıln. Piraniya 

wan keç ıl xorten ciwan bıln, gelek ji wan 

xwendevanen Universita Dideye bıln. Ev 

cara peşin bu van kesan ewqas waha bi 

nezik ve nasiya xwe dane niviskaren kurd 

yen ji perçen cihe ıl bedewiya zimane 

kurdi. Wusan dihate xuyan ku ji guhdaran 

hinek kurdi baş tenedigihiştin, dema ew ıl 

niviskar dihatin hemberi hev, hin caran 

sereşiyen ragihandine peyda dibıln. Wan 

dit ku waha naba, dive ew zimane xwe fer 

bi bin!. .. Hinek ji wan jl: "Em fam dikin, 

le bele nikarin bipey1vin" digotin. Rewş ıl 

minaken waha beguman hin caran niviskar 

dieşandin ıl bi rast! ve yeke bi Amede ned

iket. Ez bılyereke tu car nikarim ji bir bi

kim. Careke ez ıl helbestvaneke ji kurden 

Dihoke, Cula Xanim rılniştibıln, me soh

bet dikir. Keçeke kurd neziki me bu ıl 

xwast ku bi me re tekiliyan dayne ıl çend 

pirs ji Cula Xanime pipirse ji bo rojnamey

eke. Le hele ev keça ciwan, bi kurdiya xwe 

bi serneket ıl dest bi tirki kir ıl xwast ku ez 

jl gotinen we wergerinim kurdi. Cula Xa

nim him şa bu ıl him ji li her xwe ket. Paşe 

we bere xwe da ve keça kurd, deste xwe 

bire kupiken surete we yen sor, wek zaroka 

xwe bi nerm guvaşt ı1 bi dileki şkesti gote: 

"Keça min te gune ye! Tu ciwan 1 u tu dive 

zimane xwe fer bibi!" 

Cula Heci Omer (ye mile çepe) li gel Nezire Ehmed 
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UR (Utbildnings Radio 1 
Beşa perwerde ya T eleviz
yona Swede) bi nave 
Didar bernameyek ji heşt 
perça, bi jinen kurdan re, 
ji bo jinen kurd arnade 
kiriye. 

Bernameye, ı 2 çiriya 
peşin dest bi weşandine 

kir. Her parçek ı 5 deqiqe 
ye. 

Arınanca bername, ew 
e ku jinen kurd hin zede
tir teve civata Swede bibin 
u ji bo ve ji ben motive 
kirin. 

A diduya ji, serrastkiri
na çewtiya (negatif) we
neya medyaya Swede a di 
derheqa jinen kurd de ye. 

Çend jinen ku di civa
ta Swede da bi heza xwe 
serkeftine, serpehatiyen 
wan yen li Swede, wek 
nimune ten nimandin. 

Ayşe Güler bi xwe ji navçeya Anatoliya Navin ji qeza Cihanbeyliye, ji gunde 
tetera (Bordelik) ye. Pir u hapiren we ji Kurdistane hatine, li wir bicih bUne. 

Jinen ku di programe de beşdar bune ji 
her perçeyen Kurdistane hatine hilbijartin. 

Her yek ji wan li bajareki diji u xwadi
ya meslekeke ye. 

Di ve programe de; siyasetvanek, roj
nemevanek, şoforek, karsazek, xwende
vaneka hiquqe, hunermendek, muhasi
bek, şanogerek cih digrin. Ew dayik in, 
keçik in u hevale hevdu ne. Ew bi karlı-

baren xwe bi reyeka mumkun revebuna ci
vata Swede nişan didin. Program kultura 
swedi u kurdi u dirinen cuda dide berhev. 

Bername rojen yekşeman di saet ı6 u 
45'a de, di kanala ı'e ya Swede da te 
weşandin. Piştre tekrar dibe. 

W exten weşandine u agahdariyen ber
fıreh dikare ji malpera www. ur. se ben gir
tin. 
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Bo nasandina Birnebune O avakirina saziyeke 

Havina tsal, Ii 9' e tebaxe li Enqere 

civinek çebu. Qasi btst kes te da beşdar 

bun. Çar kes ji Elmanye, yen din ji ji 
Enqere, Polatli, Kirşehır, Kulu u 

Cihanbeyllye hatibun. Yen ku ji 
Elmanye di civine da beşdar bubun, 

hen endame redaksİyona Birnebune, 

hen ji endame komela ZİMAN bun. 

Cara yeke bu, ku civineke bi vi 

rengi li peyraxta Tirkiye ji aliye kurden 

Anaroliye da te çekirin. Beşdaren civine 

bi ve serbilind u bi heyecan bun. Ev 

civin bu sebeba hevudu naskirina 

beşdaran ji. 
Di civ!ne da, hevalen ku ji Elmanye 

hatibun di derheqa kar u baren Bırne

bline u komela ZİMAN da malumat 

dane beşdaran u peşn!yazen xwe anin 

ziman. 
Ji ve şun da, bi girani di civine da 

pirsa xebat fı projeyen kurden Ana-

Bizim köyün adı Kürtce EMERA dır. Köy, 

Kızılırmak' ın kenarına kurulmuş, 180 

hanedir, nüfusu 1200 kişi civarındadır. 

Köy sakinlerinin büyük bir çoğunluğu 

Ankarada çalıştığı için, kışları nüfus çok 

azalır. Köyde yaz kış kalanlar tarım ve 

hayvancılıkla uğraşırlar. 

Son zamanlarda köyde okuyanların 

sayısında kayda değer bir yükselme var, bu 

da beni sevindiriyor. Ailem Din~jan 

.birnebun 21, p<~yiz/zivistan 200 

" 
I 

roliye li welet hate mineqeşekirine. Her 

kesi di derheqe ve mijare da, fikir fı 

peşniyazen xwe anin ziman. 

Civine qasi se seata ajot fı li dawiye 

bi qerar u peşniyazen xweş fı baş hate 

giredane. Beşdaren civine giheştin we 

fıkre, ku kovara Btrnebun dezgeheki 

pir gerek fı bi rfımet e fı dive biji fı 

piştbazi be kirin. Disa di derheqa :xe

baten zimani fı kultfıri da qerar hate 

dayin ku di dema peş me da li se deran 

(Enqere, Kirşehır, Kulu) civin ben 

çekitin fı di van dvinan da li ser pirsa 

avakirina saziyeke (komele, weqif fı 

hwd.) di vi wari da be mineqeşekirin. 

Bi heviya ku ev gav ben avetin u 

bigehejin armancen xwe civin belav bu. 

Em hevalen ku li welat ew xebat fı 

mesullyet heldane ser mile xwe p1roz 

dikin fı serkeftina wan dixwazin. 

Piroz fı bixer be. 

aşiretindendir. Direjan aşiretinin 

Malatya' dan geldiği söylenir. Yakın yıllara 

kadar da karşılıklı ziyaretler olurmuş. 

Birnebfın'un yaptığı çalışmaları çok 

değerli buluyor ve sizleri kutluyorum. 

Başarılar. 

Bekir Demir 
Büyükbıyıkköyü Bala/ ANKARA. 
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XEBATEKE NÜ: 

Beri meheke lekolineke nu derbara Kurden 

Anadoliya Navin derket. Heval İsmail Susli 

ji min re bi reya poste şandibu, gelek spas ji 
wi re. Nave pirtuke ]i Du Heta iro Yenice 

ıl Şexbizini. Pirtuk li Haymanaye hatiye 

çap kirin u ji aliye se kesan de arnade buye: 
Enver Yurtaş, Harndi Çeker, Faik Coşkun. 

Ji bo xebate, Prof. Dr. Orhan Çeker ji 
peşgotinek nivisiye. Ev eşira wek te 
zanin li dorbere Haymanaye gelek 
belav buye, neziki 29 gunden 

şexbiziniyan hene. Çawa te zanin 
ew bi devokeke mayin ya kurdi 
deng dikin u je re şexbizini te 

gotin. Ew di ve peşgotina xwe de 
bi kurti li ser amadekidna ve 
pirtuke disekine. Herse niviskaren 

pirtuke ji Sindirane ne, çawa te 
zanin niha ji ve devere re dibejin 

Yenke. Pirtuk derbare Y enke u 
diroka Yenice de hatiye nivisin. Ev 
nehiya bi Haymanaye ve giredayi 
ye. Haymana ji bere de wek nav

endeke giring ya Kurden Anatoliya 
Navin te zanin, wek paytexte wan 
hatiye bi nav kirin. Devereke gelek 
kevn. Di pirtuke de bi sedan 

sureten reş u spi bi dh girtine. Di 

Berge pirtCıka ]i duh heta 
lro Yenice Cı Şexbizini 

nav rupelen ve xebate de gelek malbaten 

kurd u koka wan hatine nasandin. Ji bo 

lekolineran pirtukeke gelek bi kerhati ye. 

Di dawiya pirtuke çend dokumenen kevin 

hene. (Pirtuk ji van telefanan dikare be 

temin kirin: 0536 963 48 57 an ji 0505 

620 55 12), di pirtuke de tu adresek ne 

hatiye dayin. 

birneblııı 21, payiz/zivistaıı 2003 
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Buke acer {ı bi fediye 

Nani nare ser sele 

Xasiye bi taliye 

Serdare ser sifre ye u nehmete ku em bi sed 

sond dixwuni. 
Li ser sifre me, tişteki ku se dana qet 

kem nabe nan e. Nan li cem me muqqa

des e. Di roja xwe da, dema ku insanan ji 
bo tişten muhim sond dixwarin desten 

xwe li neo dexistin. 

Xwarine me çi tevin ma bivin, heta ku 

me nan nexwar em ter naxwin. Biwe newe 

nan gerek hawe. 

T arixa nenlexistine tam ne zanine, le bi 

texmini 12 hezar sal in ku nan te lexistin. 

Di despeke da herhemen ne bati (ce, ge

nim, çavdar) bi awaki iptidai dihetin he

randin (ı bi ave ve li hevdu texistin (ı li ser 

kevire germ ya ji li ser koziye er dipejan

din. 

Lekolinen ku li ser diroka neo hatine 

çekirine nişan didin ku 4000 sal bed buyi 

na Hz. İsa li cem Babilaniye (ı 2600 sal 

bed huyina Hz. lsa li Misre nan di fırina 

da dihatiye pejandin. 
Dema ku insan ji koçberiye derbase ni

zama cihgirtiye bun u bere xwe dan cotka-
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riye hinek nebat herhem kirin. Ji wan ne
batan yen ku teri bi dırnet genim bu iro ji 
nane genim cihe xwe ji nane nebat e din 

bilintir e. 
Li Anatoliya Navin diroka nan u genim 

pir kevn e. Dema ku meri li herhemen 

Hitite (li Anatoliya Navin jiyane u xelkeki 

ji koke hind-europi ye. Beri millade 1650-
1200) ye tarixi dinere meri dibine ku hitit 

bi cotkariye re mujul bune u wana teknika 
nanlexistine dizaniye. 

Ax u ikiima Anatoliya Navin ji kultura 

cotkariye re pir musait e u huro ji AnatoH
ya Navin embara ce u genim e. 

Kurden Anatoliya N avin beri ku hin 
derbasi nizame cihgirtine nebuwun, koçher 
bun u pez bi xudi dikirin.Wana ihtiyace 
xwe ye nen ji cotkara bi ard sandine çare

ser dikirin. Pişti ku ew li hererne Anatoliya 
Navin bi cih bun, wana giran u giran dev 

dan cotkariye u dest bi ce u genim 

rişandine kirin. 
Kurden Anatoliya N avin dema ku hin 

aş tunebun genime xwe bi destara di

hertin. 
Kurden Anatoliya N avin du cins nan le 

texin. Nane kavo u nane ser sele. Nane 

kavo ji heviri betirş te pejandin u ji rojen 
şenayiya ra wek dawet u dole re te lexistin. 

Xususiyeteka nani kavo ye pir heja haye ku 

ew ji, nani kavo kufıki nawe u ji nani ser 
sel e teniktir u feretir e.. Cinse di ji, n ani 

ser sele ye u bi hevirtirş e. 

Roja ku nan were lexistine jin en sibe 
zu hevire xwe bistiren u ji bo ku hevir rind 

tirş bive demeke bi payin bidin. Dema ku 
hevir tam hate qiwame e hevir bi gog kin u 

li ser text qoqan vekin u baven ser sele. 
Ji mala ku nan letexe, bihneka xwaş a 

were. Oran u heval en li we male bicivin 
henen ji wana kulora çekin, kulore bi hek, 
kulore bi pizav u pener ... Hinek ji wanan 

yen ku kilama dizanin, e kilama biwen, ki
lamen ş ina, kilarn en dila ... 

DJsa dJsa le le qismet dJsa le le 
Birin dane le le mere pJso le le 
Yar qismet e le le wir da were le le 
Bejna bilind dile min kete le le 
Ew kultura ku li dor aliye nanlexistine 

çebuyi hendik bi hendik wenda taviye. 
Çimki wa salen dawiye endi nan wek bere 

ne lexistine. Malen pir nane xwe ji derve
distinine. Nane ser sele biye luks. 
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KURTEÇTROK 
" ~ 

Li gundeki Anataliye dev deve şiva, jin u 

mer li mala Miçiki Hesi Şofer runiştibun. 

Husi Yixiw: 

- Eee Miço, dema te bi xer be, te law

ki xwe Faruk şandiye Alemen. 

Miço: 
- Sax bi, eh de min hay je çi ye? Me go 

ma here xwe xelas bike, me li wir tu tişt 

nekir, ma ew bike! 

İbrame Zewe: 

- We çing vize sand? Tewene edin qole 

qole nadine? 

Miço: 
- Walle zati ne qole bu ji, em epi te 

kerişini, me en sonunda pere dan 

şebekeke, me ancax weng vize sand. 

Husi Yixiw: 

- W e çiqas da? 

Miço: 
- Penc hezar oro (Euro)! 

Ce mat: 

- Vaaaaaaaaaaaaxxxxx!! 
İbrame Zewe: 

- Te bi va perana li gund dukaneke xwe 

jihev kira! 
Zexka Mille Heyder: 

- Ew ji, hin işe xwe ne gerenti ye ji. 

T ewene edi ji ilticadya ra hema ret derdi

keve, di içi miheke da bi şuda dişinine, le 

lawike Elike me weng nebu, Hakani dewe, 

"teze (xalti) ku min çing go, 'doxum yeri 

Kulu' awqet go; 'Hiç şansin yok'. E w ji, 
awqati Hakani kurmanc bu, wi bilemde 

" ' ı 

fl 

feda xwe nebuye! 

Osi Moxe: 

- Alaka xwe tune, isterse ma awqat ji 

gundi te be, disa fede nake! 

Husi Yixiw: 

- Na, çima Erdemi me go: "Tercu

mane min kurmance Urfe bu. Merik pirr 

rind deng kir, hakim hema gotiye, "çok 

inandırıcı." Erdem du hefta şunda otirma 

xwe sand, kire bedya xwe. 

Osi Moxe: 

-Na lo, ma şansete hewe, ku li haki

meki rind denk had, e dle pase bide dest 

te. Ku tu li hakimeki pis denk had xeyre, 

e te surundumiş ke! En doxrisi ma je ra ji

neke Alman bi pera buwinin e hinge ge

renti bi işçi be. 

Zexke Mille Heyder: 

- Le le, edi jine gewir ji çave xwe jihev 

kirine, pirr pera dixwazine. Him ji 
mecbur ew e tevhev runine, qanun e weng 

dewe. 
Miço: 
- De ma runin, tek ma işi xwe bibe. 

Min hay je çi ye, Xude inşallam li ruye 

Faruke min meske, işi xwe rast here. Ew i 

niha kaçax çalişmiş tewe, ketiye loxanta 

yeki Tirk. 
Sultike Mihe: 

-Te bi wi ra bigotta, ma diqqet ke. E 
tewene işyeri gi polis kontrol dike, ka qa

çax hene tunene. Le Bulenti Nurka Done 

weng nekirin, xizani ew ji di mutfaxe lox-
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enteke da çalişmiş debu, rind j1 qazamiş 
dikir, li mehe pencsed oro dişand ji Nurke 
ra. N lırke pe xaniyeki xwe çekir. Paşe roke 
polis te konrole, dle ji wir da Bulente xi
zan, heynan birin havalaniye. 

İbrame Zewe: 
- Tu yi li wir qaçax çalişmiş nebi. Me

mikt me bi xete Ehsani Dede çaliş dibe, e 
weng hine saxlam e. We roke, Memik e te
lefon kir, min go, " aman yarim diqqet ke, 
ma te negrin!" Go, "baba meraq meke, 
min işi xwe heynaye saxlame". 

Miço: 
- Ez rawim ji Faruk ra telefon kim, çir 

kim, vana giştka je ra bem! 
Cemat: 
- Bike tabi, ma lawik j1 bizane, ma 

hale xwe hewe! 
Miço rawu telefone Faruk (cep) çerx 

kir: 

- Faruk yarim çir diki? He, de çalişmiş 
be, mere qehwa ha! Ere em e gi rindini, 
me meraq meke. İşe te çir bu? Hingi weng 
dasdye! Meske, min rind dinlemiş ke, e 
tewene tercumaneki ji Urfe li wir buye, 
here wi biwine, ew 1 pirr rind buye. Ku 
hakim ji te doxim yeri pirs kir, be; 'Kulu 
ema, biz Doxuluyuz, Kuluyla aleqamiz 
yok'. Li işyeri xwe j1 diqqet ke, e tewene, 
polis kontrol dike. Bi xete yeki din 1 işçi 
bişuxile, ew e saxlam biye. Faruk, 
bişahnaki jineke alman biwini, heta ku he 
ma ve pere be ha! Saxol yarim, tu ehtace 
me tune, em e keyfe xwe dikini, tu li xwe 
meske. Ku pere te hene xerse du-sest oro ji 
min ra bişine, ez 1 didane xwe çekime. 
Ternam yarim, aman aman qurbane te 
me, işe xwe li wir saxlam çeke, me viral 
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D 
i jiyane de her civateke, li gor 

çanda xwe erf u edeten xwe 

hene. Di her aliyeld jiyane de 

ji ew erf u edet cur bi cur in u taybedyen 

xwe hene. Ji bo kurdan ji wisa ye. Du 

meriyen bi dergisti, ji xezuren xwe re çi 

bikine, çi nekine, li gor qeyda ye. 

Dixwaze meriyen bi dergisti, wan 

qeydena bizanin. Keçen bi dergisti ji 

malhata zavayen xwe re çewa hurmetiye 

bikin, li cem jina-meran çewa rabin

runin, zava ji xezuren xwe re çewa 

hereket bikin, kurden Anataliye wan li 

gor çanda xwe bi cih tinin. Ke li gor 

wan qeydena hereket nekir u ew neanin 

şune, ye li civate werin rexnekirin u ew 

ji bo wan ne tiştehl rind e. 

Zava li kedere raste xezure xwe hat, 

dixwaze (dive, lazim e) hurmetiya wi 

bike. Beri 30-40 salan wir de, heke 

zava ji xezuranen xwe mer ditin, reya 

xwe diguherin, ruyen xwe nedidan 

ruyen wan, xwe ji meren malhata xezura 

vedişartin. Le, ji jinan venedişartin. Li 

cem jina bi dengen bilind deng nediki

rin u ji wan re hurmeti dikirin. Keçen 

bi dergisti, xwe ji xezuran bi tu mera 

nedimerandin. Ew li ke dere didin xwe 

vedişartin (ji ap, xal, pismam, pixalti 

yen dergistiye xwe). Li cem jinen mal

hata dergistiyen xwe, keçikan xwe 

venedişartin. Keçen bi dergisti bi ro be 

ji, xwe ji dergistiyen xwe ji vedişartin. 

Xorten bi dergisti, dema ku keçik 

diçun ser kaniyan, diçun ave; di taldeki 

xaniyeki da xwe vedişartin, bi diziki li 

dergistiyen xwe dinerin. 

Ji bo van erf u edeten giran bi cih 

werin, di civate de yareni u henek ji 

pek dihatin: 

Ape Husin li dawiya gund li benda 

baxen tiri wıl, bax diparastin. Ap i ji 

bo xwarine qirikgir wu. Meha rojiye 

bu, du nivro birçibıl, gundiyek di wir 

re derhas dibu. Meze dikir, Ape Husin 

pişta xwe di baxa al kiribu berve çiya 

meze dikir. J e re got: 

- "Husin bax e çing in (çewan e) tiri 

pir e?" Ape Husin got: 

- "W elle nizanim, ez li baxa bi 

d A A ;>" 
ergıstı me. 

Xorten bi dergisti, bi şev dema ku 

bav u birayen keçike ne li mal buna 

diçun dergistiya xwe diditin. Bi ro, 

zava ye jineka malbate (dayik, xwang, 

buk hwd. ) bişanda cem xwasiya xwe, 

ji we misada xwe bixwesta ku dergistiya 

xwe bibine. Ku xwasiye destur da, bi 
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şev e hevaleki xwe baniya, çiqina xwe 
ya dergisti dagirta, biçuya xezure xwe. 
Li çuyine bi xwe re şekir, fıstiq, loqim, 
desmal, neynik hwd. dibir ji dergistiya 
xwe re, ku ew dora dine re wan li he

valen xwe belav ke. Li çuyina xezura, 
zava u hevalen wi des te xwasiye maç di
kirin u rudiniştin. Li dil u xatire hev u 
du dipirsin, qehwek vedixwarin. He
vale rabuya biçuya mala xwe. Xwasi ji, 
ya zavaye xwe u keçika xwe di hodeke 
de bianiya cem hev. 

Roke ji bo edeteke wisa, Oso xebere 
nade xwasiya xwe, hevaleki xwe heydi
ne dihere xezura. Xwasiya xwe ji ji bo 
ku bexeber hatiye, Oso nake hundir. 
Oso ji, yeki bi qirika xwe nikane, ji bo 
xwerine ve binarek buye, çerxe hevale 
xwe dibe: 

-w ere, vaya e he rind e, em e şekir 

fıstiqan bi xwe bixwuni. 
Ew hevditinen dergistiyan, ji me

heke u dudiya careke pek dihatin u se
çar seeta dergist li cem hev dibun. 
Malen mere xwe tuneyi an ji musait, 
herani sibe ji hevditine herdevam dikir. 
Hemo, dema ku bi dergisti wu, xezure 
xwe çuyi bu ser heqiya xwe. Xwasi u 
dergista Hemo, bi tene li mal diman. 
Şeveke Hemo, dihere cem dergista 
xwe. Xwasiya wi dibeje: 

- Golike me nexwaş e ez iro te na
kim mal. Hemo ji dibe: 

- He rind e. Hun du jin in, ez e he
tani sibe benda golike we çavkim. 

Xwasi bi ser ve gotine de Hemo dike 
hundir. Le, sibe da radibin golik mirar 

bu ye. 

Li civata kurden me, pir caran ze
wac bi xwastina mezinen malhata dibu 
u pir caran dergistiyan hev u du nas 
nedikirin. Dergistiya, hev u du li hev
ditina sifte diditin u nasdikirin. 

Beko ji, bi dergisti wu. Dergista 
xwe he tu cara neditiwu, ew dure dur 
va ji nasnedikir. Malhata dergista wi 
bihar u havine jiyana xwe li yayle, 
payiz u zivistane ji li gund derhas dikir. 
Roke havine, Beko keçeke li her xaniye 
xezure xwe ye gund dibine u mezdike 
ew dikeve hundir. Bi xwe u xwe dibe 
biwe biwe vaya dergista min e. Dikeve 
du keçike, dikeve hundir; dest diave 
guliyen keçike, keçik dike were wer 
dibe: 

- Ez qurban ez ne dergista te me, ez 
keçika fılane me. Beko: 

- Na, tu dergista min i. Keçik: 

- Welle ez ne dergista te me. Beko 
we wexte ji piste keçike dibe. 

Ji xorten bere, yen ku dergisten xwe 
şeva girdege naskiri ji hewlin. Niha 
mina bere erf u edet viqas ne giran in. 
Dergist keç be ji, xort be ji li cem 
xwasi u xezuren xwe rudinin, ruyen 
xwe ji wana naguherin u kes xwe jikesi 
venaşere. Vi guherinen civatan re, 
çanda civatan, erf u edeten civatan ji 
tene guherin. 
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Pixaltiye delal, roniya çave min! 

Roj roja havine, yeke tebaxe sala 2003a li 

bajare Frankfurte (Almanya). Hewa pir 

germ bu, behna mirova dernediket, ne ba 

hebı1, ne ji henikayi. Bistı1heft salen ku ez 

li Almanyaye me, min hewake ewqas germ 

neditiye. 

Li ser kar, li oda xwe bum. Karmende 

min li deri xist, bi çaven heyrati got: "Bilal 

Ercan li vir e". 

Ez lal ı1 şaş mam, çima ku min bi got

ina wi bawar ne kir (ina ne kir). Min xwe 

ji xwe ra got, ku çawa dibe be xet ı1 xeber, 

bi linge xwe derkevi wed ba min; dile min 

i xerib ı1 şikeşti hişyar ı1 roni biki! Ve care 

li ser germaya Almaniyaye germayike din 

bi ser min da hat; germaya ji şabune, ji bi

histina we xebere. Le ve germaye ez aciz 

nedikirim, le hela di ser da ez binfıreh ı1 

şad dikirim. Ji we germaye ez kefxweş ı1 

serxweş bum, çimki bi xem ı1 xewnan 

çume welate zarotiya xwe, min bi xeyali 

sere xwe dani ser çoka diya xwe ı1 her 

tendure runiştim, barina berx ı1 miyan 

kete guhe min, keçen me yen delal hatine 

her çaven min, ku bi kincen xwe yen di 

rengen keskesare da ketibune govenda 

kurdi ı1 hiş ı1 aqil ji sere xortan difırandin. 

Pixaltiyo, gelo tu ji Xwede natirsi! Tu 

çima nabeji ku li ve xeribiye, li şaristana 

dile wi dikare ji şahuna bisekine! Tu ser 

çave min ra had. Ha tu hatiyi ha xaltika 

min, çi ferq heye? Xaltiyeke mina we jir, 

jehati, serbilind, welatparez, eqit ı1 bi eş 

li kijan welati, diyari heye? Ki ı1 kijan jin 

bi wan salan, welat ı1 gele be dewlet nas 

dike, ji bo wan tekoşine dike? Ke mina we 

zar ı1 zeçen xwe, xarziye xwe, dor ı1 bere 

xwe bi kurdi ı1 kurdeyati perwerde (terbi

ye) kiriye, ji wana hemuyan mina keç ı1 

kuren xwe hez kiriye? 

Na, wallahi na! Ha tu had, ha di ya 

min, xaltiya te, a çavşil ı1 çavbaran, 

dilşikeşti ı1 dileşayi ji her sirguniya kure 

xwe, ku geleken wek wi ji her şere welat ı1 

gel li diyaren xerib sirgı1n ketin! 

Na welle, na! Te qet baş ne kir; te eş ı1 

şenayi bi hev ra anin ba min. Te şenayi huni 

ı1 ez bi ditina te pirr ı1 pirr kefxwaş bum; te 

bihna xalti, pixaltiyan, zave min Miço bi 

xwe re anin. Eşiyam ku me di 20 salen dawi 

da tenedu caran hevı1du dit ı1 qedera mina 

mişaxti(sirgun) li vir bu sedem. 

Te bi xwe ra xortek delal, ye Dersim!, 

welate şeran, Canel anibı1 ba min, ye ku 

li bajare min e 25 salan kar dike, di Kanal 

7' da stranbej e. Min we herdu ji li 

duşemi, çare tebaxe sala duhezarsisiyan di 

televizyonan da temaşa kir, bi we ı1 bi te 

car din kefXweş ı1 serbilind bum. 

Ez di heyrana te da me. Te xem ı1 xeya 

len min yen salan belav kirin. Min beriya 

we kiribı1 ı1 min hesreta xwe ji te hilda, 

min lezeteke baş ji te dit, ez bi ruh xurttir 

bum, hesiren min yen şahline ı1 berikirine 

tevlihev dibin. Hinek dilopen ji wan besi

ran di hundure min da ne ı1 tu kes li wan 

hestiran nikare bi bine ı1 nikare his b ike ... 

Serfırazi ji te ra. Silaven germ i hesred 

ji we giştikan ra. 
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XWÜÇKAÇÜKE 

Oy oy xwlıçka çuke 
Oy oy xwlıçka çuke 
Çima Piçoye Memo ra newu blıke 
Çima Piçoye Memo ra newu buke. 

Xwlıçka çuke hoke nawe 
Dili panzde sali şuva nawe 
Oy oy xwuçka çuke 
Çima Piçoye Memo ra newu buke. 

Min li ziyarete helik biri 
Tu ket bira min li vi qiri 
Te çito omdiya min li xwe biri 
Oy oy xwlıçka çuke 
Çima Piçoye Memo ra newu buke. 

Seda rawu te ha kir 
Mange doto berjer ho kir 
Min giliki xwe li te kir 
Te çima kevirki xwe li min wer kir. 

Çavkant: Yasin Şekerci 

TE KOR TE KOR 

Bilurbani mina lo 
Bilurbani xelke wo 
Sergovendi mina lo 
Sergovendi xelke wo 
W ere bike dawete lo 
Eza bi xwe bi henned wim lo 
Herime henne wo lo. 
Te kir te kir şivan te kir lo 
Min singe xwe yi gewri kala 
Li her te vekir lo 
Tu çi şivan huy lo 

Te heq nekir lo 
Çlıyi dukana runişd lo 
Te zema min kir lo. 
Ez nexwaş bum lo 
Ketim ciya lo 
E min biwine lo 
Doxtore Ali qete lo 
Doxtor çi dizane lo 
Kula dile min-tewo lo. 

Çavkant:Koma Xdtkan 

İSMAQERE 

İsme li ser şive li ser şive 
Çi buyi hestirka li benda hive 
Ew hevesadi dile min da mayi 
Guli ye İsme min belav newlin ser halife. 

De wer were Isma Qere 
Gunde gawir li min şakire 
De wer were İsma Qere 
Ji te ra bikim zere zere 
Nave te dilbere bavem sere. 

(Nakarat) 

Isme li ser kaniye li ser kaniye 
Surete sorin re dayi ye 
De wer were İsma Qere 
Gunde gawir li min şakire 

J er da teye pile pile 
Pari şuştiy e perçem şii e 
De wer were İsma Qere 
Gunde gawir li min şakire 

(Geleri) 
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* Hep dinlemek sıkar, kimi zaman da ses çıkarmak gerekir. 

Tim guhdarikirina meriva behnteng dike, car caran ji deng kirin e gereg e. 

MARTİN LUTHER KiNG 

*Yürekte ateş yakmak için dostlardarı kibrit istenmez. 

Ji bo agir di dil da vexi, ji dostan kifrlt (niftik) nexwastine. 

RESUL HAMZATOV 

* Kişiler ne denli çok düşünürlerse, o denli az konuşurlar. 

Meriv çiqas pir flkirln ye ewqas kem biaxifln. 
MONTESQUMEU 

* Alçakta olan kimse düşmekten korkmaz. 

Meriye nizmdawesrlyayi, ji gerbune natirse. 
ARİ STO 

* Akıllı çocuk, bilgisiz yaşlıdan yeğdir. 

Zaroke bieqil ji pireki nezan baştir e. 
HZ. ALİ 

*Edebiyat anlaması kolay, yazması zor olmalıdır. Anlaması zor, yazması kolay değil. 

Dixwaze (Dive) edebiyat fehmkirina xwe qole, nivisandina xwe 

bi qar be, ne fehmkirina xwe bi qar u nivJ:sandina xwe qole be. 

* Her türküyü çalmaz bizim telimiz. 

Her strane lenaxe tele me, 

WONGCHANG 

BİR BEKTAŞi NEFES! 

Her halaya çırpınmaz mendilimiz. 

Li her govende berba nave desmala me. 

YILMAZ ODABAŞI 

*İnsanlar özgür do.ğar ama, her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar. 

Meriv azad tene dine, le li her dere bi zencira girerlayı dijin. 

J.J. ROUSSEAU 

* Kalbura emanet su zayi olur. 

Ava ku emanet e (sparde) gozere ya winda be. 
HAR! RI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



* Eleştiri kolay, sanat güçtür. 
Rexnekirin qole ye, huner bi qar e. 

PHILIPPE DESTOUCHES 

* Eleştirmenler sanat ve edebiyatta dikiş tutturamamış kişilerdir. 
Rexnegir ew meriv in ku li huner u edebiyate bingeh negirtine. 

ABRAHAM LİNCOLN 

*Erdem hiçbir zaman yalnız kalmaz, onun her zaman komşuları vardır. 
Xupaki tu cara bi tene namtne; tim u tim drane11 xwe hene. 

KONFİÇYÜS 

* Bir tel ne denli çok çalınırsa, o denli güzel ses çıkarır; en güzel 
sesi, kopmasına yakın verir. 
Telek (rayel) çiqas were lexistin, ye dengekl wiqas rind derxtne; 
denge hed rind neziki qetina xwe dide. 

P.CASALS 
*Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan; 

ne görebiliyorsun ne duyabiliyorsun. 
Heke tu tene dreja eşkere dibtnt, tene denge ku teyt gotine dibihtzt nexwe; 
tu ne dibtnt ne ji dibihM. 

HALİL CİBRAN 
1* Coşkun su geçitsiz olmaz. 

Ava bicoş bederbend nabe~ 
KAŞGARLI MAHMUT 

*Dostluk aşka dönüşebilir, oysa aşk asla dostlukla sonuçlanmaz. 
Dostani dikare biguhere evine, le evin qet bi dostaniye dawi naye. 

BYRON 
1* Ulumasını bilmeyen it sürüye getirir kurt. 

Kuçike ku nizane bizure e gur bine kedya. 
METELOKA TIRKA 

1* Annesinden ninni dinlememiş kimse öksüz büyümüş sayılır. 
Ye ku ji dayika xwe lorik guhdar1 nekir1,wek sewt mezin bube. 

HAMZAT TSADOV 
1* Konuşmak gereksinim, ancak susmak bir sanattır. 

Dengkirin hewcedar1 ye, le bedengi hunerek e. 
KONFİÇYÜS 

1* Şiirsiz bir dağ basit bir taş yığınından başka ne· ki? 
Çiyaki be helbest, ma ji quçeke kevir betir çiye? 

RESUL HAMZATOV 
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I I 

Çi hebılye çi tunebılye, di zemane bere da 
li gundeki piçılk merek ıl bi jineke va 
hebılne. Zaroken wan tunebılne. Ew tim 
bi zaroken xelke şa bılne ıl bi wan Bstine. 
Ji bo ku zaroken wan tunebılne, behna 
wan pirr teng b ıl ye. W an guhdari li 
herkesi kirine. Çılne cem pirr heldman, 
pirr derman li xwe kirine le qet defera wan 
derman u heldman nebılye. 
Rojeke jinik ji mere xwe ra dibeje: "E çawa 
be va hale me? Min bihistiye ku li bajareld 
dur seydayek heye. Teye gotin ku ew di
kare ji derde me ra çareke bibine. Ez 
dixwazim ku tu herri cem wi seydayi belki 
ew me ji vi derdi xelaske." 

Mere belengaz, beçare radibe li hespe 
xwe siyar dibe, dikeve reh. Pirr dihere 
hindik dihere, nişkavan da kaleki rusipi li 
wi peydalı dibe, silave dicle wi ıl je pirs 
dike: "Tu ji ku dere te ıl diheri ku dere? 
Ew hal ıl mesela xwe ji wi kale rusipi ra 
dibeje. Kale rusipi ji beriya xwe seveke 
derdixe, dicle merik ıl ji Wl ra dibeje: "Ve 
seve qalik bike, nM tu bixwe ıl nive din ji 
bila jina te bixwe! Qalike seve ji bi mihina 
xwe de! Rojek e were Xwede e cotek lawik 
bi we de. Mihina we ji e cewi bize. Heta 
ku ez tem navan li zarokan meke! Ez e we
rim navan li wan kim ıl yeki ji wan ji ji 
xwe ra bibim. " Mer şa dibe ıl dibeje, "bila 
Xwede du lawan bi min de ez e jl yek e bi 

te dim." Kale rusipi xatire xwe dixwaze ıl 

çawa ku ew nişkavan da peydalı bibıl, 

wuha ji wenda dibe. 
Mer behnfıreh dibe. W ek ba ıl talaz li 

mala xwe vedigere. W ek kale rusipi gotibıl 
seve dixwe ıl bi jina xwe ji dicle xwarin. 
Qalike seve jl dike afıra mihina xwe. Ze
man derbaz dibe. W ext ıl seat te, jina wi 
cotek lawik dine dine. Hindik zernan din 
derhas dibe mihina Wl ji cewi dize. Ew 
edi pirr kefxweş in, rojen wan wek dawete 
derhas dibin. Zaroken wan zıl mezin di
bin. Le hele ew hin be nav in. Hevalen 
wan qirfen xwe bi wan dikin. Wan ra di
bejin benav. Ew ten male, ji de ıl have 
xwe ra dibejin: "Bes e, edi naveki li me 
kin, em fedi dikin ku herin cem hevalan. " 

Bave zarokan sibe zıl radibe du qurba
nan şerje dike. Jina wi ıl çend jinen dran 
jl alikariya wan dikin, şivan çedikin. 
Dema ku her tişt hazir dibe, diherin gun
diyen xwe ıl m elle dawet dikin. N an teye 
xwarin, şerbet teye vexwarin. Bangi zaro
kan dikin ku navan li wan kin, nişkavan 

da dibe mij, dibe dılınan ıl di nav we mij 
ıl dılmane da ew kale rusipi disa peydalı 
dibe. Silave dicle wan ıl dibeje: "Nave van 
xortan yek Xidire Xas e, e din ji Elyaze 
Xas e. Ez Elyaze Xas bi xwe ra dibim. "De 
ıl have Elyaze Xas tişte wi tev dikin ıl bi 
çaven giri wi li hespe wi siyar dikin ıl dixin 
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n~h. Xidire Xas bi veqetina biraye xwe pirr 
xemgin dibe. Her şev hildikşe ser xeni li 
ezmin sterka wi meze dike. Dema ku ew 
piçukiya xwe da li ser xeni radiketin, li 
ezmin du sterk li ru hev ditibun. W an ew 
sterk kiribun sterken xwe. Niha, xenci ku 
biraye wi ne li cem wi ye ew bi we sterke 
xwe dihewine. 

Pirr dihere hindik dihere, şeveke disa 
Xidire Xas li ser xeni li sterka biraye xwe 
meze dike. Dibine ku ew vedikeve u vedi
mire. Ew fahm dike ku biraye xwe di hale 
ki teng da ye. Dihere cem de (ı have xwe, 
wan ra dibeje ku ew dixwaze here biraye 
xwe bibine. De u have wi ve daxwaza wi 
qebul nakin. Ew dibejin: "Em ditirsin ku 
tu çu, tu ji naye. Veqas sal şunda Xwede 
du zarok dane me, le em disa be zarok 
b iminin." 

Xidire Xas dibeje: "Sere biraye min di 
tengahiye da ye. Ez e herim wi ji we ten
gahiye xelaskim." Ew sibe zuda radibe ha
ziriya xwe dike. Xatir ji de (ı have xwe dix
waze u dikeve reh. Ku ji gund dur dikeve 
hespe wi te ziman; ji wi ra dibeje:"Li bijuye 
min (ı li boça min du telan jeke, ku te 
xwast ku em nexuya bibin wan telan di
hevrake. Kinga ku te xwast ku em disa 
xuya bi bin disa wan telan dihevrake." 

Xidire Xas mat dimine. Nezane ku çi 
bike u çi bibeje. Hesp disa te ziman, di
beje: "Metirse! Ez e tim ji te ra bibim 
alikar." W ek hesp goti ew wan telan dihev
radike u meze dike ku ew wek ba (ı talaz di 
nav gundan, nav insanan ra derhas dibin 
(ı kes ji wan ferq nake. Hesp wi dibe her 
xaniyeki (ı ji wi ra dibeje: "Çi ku ji te ra la
zim e, tu dikari li hundur vi xaniyi temin 
biki. " Ew dihere hundir xeni, dibine ku 
her tişt li we dere ye. Ew heqiba xwe tiji 
zer (ı ziv dike, kincen rind li xwe dike (ı 

şur (ı keren tuj dicle nava xwe (ı derdikeve 
derva li hespe xwe siyar dibe u bere xwe 
dicle her bajare ku biraye xwe le rudine. 
Hin ku negihiştiye bajer, li deşte rasti 
şivaneki te. Zereki dicle şiven miyeki le 
dikire. Li pere bajer miye şerje dike. Hure 
miye paqij dike (ı dikşine sere xwe. Xwe 
dike delqe gurriyeki belengaz ku kes wi 
nasneke. 

Xidire Xas li pere bajer, neziki mala 
wezir ji maleki dewlemend ra dibe baxçe
van. Arınanca wi ew e ku, ew wek keseki 
biyani here nav civate, guhdari li herkesi 
bike (ı hin hibe kane çi hatiye sere biraye 
wi. Ew yekcaran meze dike ku kes wi 
nabine bijuyen hesp dihevra dike (ı wek 
merxas hespe xwe dihajo deşt (ı baniyan. 
Le hele qiza wezir a mezin ve yeke dibine (ı 
qet ji kesi ra nabeje. Dema ku ew li duri 
bajer hesp dajo kesen ku wi dibinin qey di
ben ku ew Elyaze Xas e. Ew siyaritiye cih 
dihele (ı wek gurriki belengaz dihere nav 
civate, dibihize ku li nav bajer teye gotin 
ku Elyaze Xas e ku çuye neçire u cardin ve
negeriyaye, li çiye hesp dajo. Ew fahm 
dike ku li reya neçire tiştek hatiye sere bi
raye wi (ı edi roj (ı şev difıkire ku çi bike. 
Rojeke şunda li nav gund teye bangkirin 
ku wezir dixwaze qizen xwe bizewicine. 
Xidire Xas ji dihere nav xorten ku li her 
mala wezir civine. Le hele qewlek wezir 
hebuye, çaven wezir kor bune, derınane 

xwe ji di eyare hute da şire hute buye. Ku 
ew şira li çaven wezir be, çaven wi e disa 
bibinin. Lawe qadi (ı lawe mifti xwe didin 
peş, dibejin: "Va kare me ye, xenci me tu 
kes nikare bike." Ew desture ji wezir dix
wazin, wezir ji desture bi dile xweş dicle 
wan. Ew bawer dike ku ew merxas in u ev 
ji kare wan e. Gurriye belengaz ji dihere 
cem wezir, desture dixwaze. Herkes bi wi 
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dikene, bi wi qirfan dike. Wezir ji wi ra 

dibeje: "Wa ne kare te ye. Here nav bo

stane xwe." Qiza wezir a ku ew di delqe 

mencasiye da ji diriye goti: "Merxasi pirr 

caran tişteki veşarti ye, ew heqe wi ye ji, 
çima tu wi ji vi heqi mahrum diki?" W ezir 

bi rılçikeki tirş destılre dide wi ji. 
Xidire Xas destılre digre şılnda dikeve 

reh. Paş çiye dikeve, disa ji beriya xwe 

bijuye hesp derdixe di hev ra dike. Wek 

ba nav çiya ıl hedyan da hespe xwe dajo. 

Di nav daristaneke da xaniyeki xweşik di

bine. Ji bo ku ew tl ıl birçi ye, li deriye we 

male dixe. Pirek derdikeve derva. Pire ji 

wl pirs dike ku ew ki ye, çi dixwaze ıl di

here ku dere. Ew hal ıl mesela xwe ji Pire 

ra dibeje. Pire nan ıl ava wi dide ıl dibeje: 

"Ew girtina şire hılte pirr tişteki zor e. 

Mala hılte li paş heft çiyan e. Xwe li hılte 
veşere. Dema ku ew nimej dike ew pesire 

xwe dave ser mile xwe, bila ew bi te nehe

se, bi pesire we bimeje. Ku te bi pesire we 

met ew nikare tişteki bi te bike. Ew e ji te 

ra bibeje: "tu ji min çi dixwazi?" Tu e 

hinga şir ji we bixwazi. Le ku ew bi te 

hesiya ew e te bixwe." 

Xidire Xas ji bo we alikariya Pire spas 

dike, xatire xwe ji we dixwaze ıl disa dıike

ve reh. Xidire Xas bi lez ıl bez di nav çiyan 

da hespe xwe dajo. Nişkava da xezalek li 
her wi derdikeve. Ew xezalek ewqas rind e 

ku mina ku ew ji wi ra bibeje bi du min 

de. Ew dide du xezale heta ku xezal nav 

çiyan da li her maleke disekine. Ew fahm 

dike ku xezal dixwaze ji wi ra tişteki bibeje. 

Ku ew digej e b er wan xaniyan xezal li b er 

çaven wi wenda dibe. Ew giran giran deri 

vedike, li dor aliye xwe meze dike ku here 

hundire male. Li rast ıl çepe Wl du mer e 

kose xuya dibin, di desten wan da şılr 

hene ıl xwe berdidin wl. Ew ji şılre xwe 

dikşine ıl hundir du-se deqan da wan her

dılya li erde dixe, şılre xwe dide stuye wan 

ıl pirs dike: Biraye min li ku dere ye? W e çi 

aniye sere wi?. E w m eren kose li Wl 

bizdiyane ıl gotine: "Biraye te di zindana 

me da ye. Bi hespe wi ji em ave ıl ezingan 

dikşinin. " Ew şılre xwe şılnda dikşine ıl 

tevhev dadikevin zindane. Ew biraye xwe 

hembez dike u li zindane derdixe. Le hele 

biraye wi pirr jar ketiye ıl nexweş e. Ew 

wan meren kose ra dibeje: "Hıln e biraye 

min bibin bajare ku ez le rıldinim di xani

yeki da li Wl baş meze kin, ez e hundir deh 

rojan da vegerim. Heta ku ez tem gerek 

ku hibe mina xwe a bere. Ku nebe ez e we 

bikıljim." Ew meren kose pirr ditirsin ıl 

dibejin: "Tu qet meraq meke! Em e wi ıl 

hespe wi wek bere bikin." Meren kose bi 

birayen wi va bere xwe didin bajer, ew ji 
bere xwe dide çiyan. 

Pirr dihere hindik dihere, heft çiyan 

dide paş xwe. Mala hılte dibine ıl xwe 

dide benda we. Dema ku hılt dest bi nime 

dike, ew deve xwe dike pesira we ıl pe 

dimeje. Hılt nime dh dihele ıl wi ra dibe

je: ,Tu ji min çi dixwazi?" 

Ew dibeje: ,Ez di eyare hılte da şire 

h u te dixwazim." 

Hılt dibeje: "Heger te pesire min 

nemetiwılya min e tu bixwara, le ez çi bi

kim ku te bi pesire min met. "Hılt dewam 

dike dibeje: "Du çele min hene. Ji wan 

çeleyan yeke hibe dur bifetisine. Bila ez 

denge qirin ıl giriye we nebihizim. Heger 

ez bibizim ez e te bixwim." 

Xidire Xas çeleyeke dibe paş çiye, dife

tisine ıl eyare we dine dide hute. Hılt şire 

xwe di wl eyari da didoşe ıl dide Xidire 

Xas. Ew dema ku vedigere li ser reya xwe 

li şivaneki bizineke dikire, şerje dike ıl di 

eyare we da ji du bizina didoşe. Ku neziki 
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bajer dibe disa bijuyan di hev ra dike u 
disa dikeve delqe gurriye belengaz. Li pere 
bajer rasti lawe qadi ıl lawe mifti te. Ew ji 
wan pirs dike kane wan şir anine an na. 
Ew dibejin: "Na." 

Ew dibinin ku di deste Xidire Xas da 
du eyarşir hene, yeki ji wi dixwazin. Xi
dire Xas hin ku eyar nedaye, wan ra dibe
je: "Şal u derpe xwe daxin!" Ew dadixin. 
Xidire Xas bi mora xwe herdu heten wan 
mor dike. ] e ş un da Wl eyare ku Şlre bizi
nan teda ye, dide wan herduyan u tevhev 
diherin bajer. Xelke bajer her vi wan te. 
Lawe qedi u lawe mifti wek qehremanan 
didin ser milen xwe. Gi tevhev diherin 
cem wezir. Şire ku lawe qedi u lawe mifd 
anine li çaven wezir dikin. Ji bo ku dile 
gurriye belengaz ji hibe du-se çilkan ji ji 
şire ku wi aniye li çaven wezir dikin. Ro
jek derhas dibe, çaven wezir vedibin. Ew 
wek bere dibine. Ew haziriye dikin ku 
qizen xwe bi lawe qedi u lawe mifd ra bize
widnin, gurri dibeje: "Çaven wezir bi şire 
min vebun." Kes li wi bawer nake. Ew 
dibeje: "Ku hun bawer nakin bila ew şal u 
derpe xwe daxin, li heten wan mezekin. 
Mora min li heten wan e." 

Ew insanen ku li we dere civiyane şale 
wan dadixin dibinin ku ew yeka rast e. 
Lawe qedi u lawe mifd li wedere diqewid
nin. Xidire Xas ew hure ku kişandiye sere 
xwe derdixe, kincen gernariye ku ser da li 
xwe kiriye derdixe, dibe mereki xweşik u 
delal. Xebere dişine biraye xwe ra, ew bi
raye wi ji teye we dere. Wezir qiza xwe ya 
piçılk ji dide biraye wl. Xidire Xas ıl bi
raye wi Elyaze Xas ra çel roj u çel şevan 
dawete dikin. Ew dibejin: "De ıl have me 
kal u pir in, em dixwazin herin cem wan." 
Wezir wan ra çel qatiri bari mal u tişt diki 
u wan bi jinen wan va bi reh dike. 

Xidire Xas ıl Elyaze Xas tene mal ku de 
u have wan ji her ku ew tim giriyane, kor 
bune. Ew şire ku maye li çave de ıl have 
xwe dikin. Çaven wan ji xweş dibin. Ew 
hevudin hembez dikin u tevhev bi şahi u 
şenahi kal u pir dibin. 

Çiroka me li ve dere qediya (ı çu diya
ran, rehmet li miriyen guhdaran. 

DE YAR 

De yar de yar rind rinda' m de yar 
Ji te re bılme orxan. ballfa seyar 
De yar de yar rind rinda' m de yar 
Ji te re bılme orxan. balifa seyar 

De yar de yar rind ri nda' m de yar 
Ji te re bılme orxan balifa seyar 
De yar de yar rind rinda'm deyar 
Ji te ·re bılme onan balifa seyar 

Ha ye birin ha ye birin 
Çata hefr ç1ya da helkirin 
T oke zetıı ji su kirin 
Sewda dila je pirskirin 

Ku da ku da 
Rind rinde ku da 
Ez heyrane heniya gewr 
Gare bi ku da 
De yar de yar rind ri nda' m de yar 
Ji te re bılme orxan ballfa seyar. 

(Gelert) 

Berhevkar: M. Ş. Dağ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HE KAT 
iMm fti:iHt i'*"~< ,.,;if ;g &,'"' ,w,'- " 11fJ»;;.-ı « " "N ""*~ " ::ı!' """'" ;.~ ,~x "' 

"' "' !< "' ~ ~ ~% -

Derdor lihevketi bu. Li Tirkiye, eskera 
desthilatdari bi dest xistibun. Her ro, meriv 
dihatin girtin. Di hepisxanan da eziyaten 

giran li mehkuman dihatin kirine, di her 
giştan jl li ronakbir u xwandevanen çep u 

kurd. Cendirme gund bi gund digerin, 
meriv digirtin u sileh berhev dikirin. 
Rojeke havine beri nivro, li gunde Hye ku 

li nava Anatoliye, li rojavaye gola xwe di
ket, mixtar (ı ezayen wi, axeler (ı rusipiyen 
gund li oda Mixter kome serhev bubun. Ji 

boyi ku reyeke maqul bibinin dişewirin, 

ketiwun nav fıkir u mitalan. 
Mixter di heqe rewza neçe da deng kir 

got; "Duh ez li qeze bum. Cendirme duh 

ne pehr çune gunde B. sileh berehev kiri
ne. Ji her maleke silehek xwastine. Yen ku 

silehe xwe tuneyi jl sileh bi pera standine ü 

anine teslim kirine. Min sercendirme dit. 
Ew e van rojan werin gunde me. Di deste 

sercendirme da listeyek navan heye, te da 

naven deh xort u xwandayen gunde me ji 
hene. Min ji sercendirme ra got, ew xort 

cahil in, kirinen wan em jl baş nabinin. 
Niha ew ligund tunin. Ew e revok in (qa
çax), ki dizane ku dere ne. Belki reviyane 

çune der welat. " 
Mixter keserek kur rana, te bigota, 

bareki giran li ser pişta wi ye. Paşe wi got
ina xwe dewam kir, got, "de kerem kin, 

her kesek nezera xwe hibe u gerek e, em li 
dawiye ben ser fıkreke." Rusipiyeki şor hel
na got, "mixtar tu jl u a va civa ta ku 

runişti ji dizanin ku li gunde me sileh tu

nin. Mala min qet sileh neketiye. Ji sed u 
pence mali gund belki di deh-panzdeh ma

lan da sileh heye; çar-penc dabance, se-çar 
çifte u du-se mawzer ya hene ya tunene. 

Ma va heq e, ku her maleke mecbur bikin 
ku ew sileheke peyda bike u teslime cen
dirma bike? Nave ve xerac e. Heger em li 

her xwe nedin u huro sileha ji wana ra pey
da bikin, ew e siwe tişteki din bixwazin (ı 

paşiya xwastinen wan naye. Ew e werin bi

kevin malen me. 
Hen guhdaran bi meneya tesdiqkirina 

van gotinan seri berjer hejandin. Hena jl 
seri bi meneya nerazibune li rast u çep baki 
rin. Y ek ji wana mixtar bu. Wi got, " ru
sipi, gotine te ji heleke da rast in. U niha 

ku em sileha nedin, ew ji deriye me nabin. 
Ew e ve ji xwe ra bikin bahane u her ro we
rin u esil hinge ew ebikevin malen me. Ew 
e me bibin qereqol (ı bi me eziyatan bikin (ı 

belki me yek bi yek mecbur bikin ku em si
leha tedarik bikin. Bi nezera min, sewa ku 

qede u bela wana di me negere, baştir e ku 
em sileha tedrik bikin bidin wan." 

Di pey van gotinan va, yen ku bi seri 
hejandine şoren mixter tesdiq dikirin zede 
bun. Axelereki yarenihez teve şore bu got, 
"heqe xwe ew e ku werin sileha berehev 
kin, le gerek e tene ji malen ku sileh te da 
hene." 

Wi bi rukeniyeke ev şor gotin. Te n edi 

zani ku ew bi siviq tewe an bi yareni. Wi 
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dewam kir got, "sahi va sercendir me i ze
wic iye yan na? Heger ew hin nezewiciye 
yan ji merebi ye, em jinebiyeke gund le 
mar kin. Hinge hevsare wi e vi deste me 
keve." Bi ser van gotinan da peçeke, 
mirtıze li ruyen runiştiyan bu ken. 

Rusipiyeki din bi awayeki li ser xwe u 
cidi got, "gotinen mixter ne rast in, le ma
qul in. T ene bi ve re, erne ziyana ku bigihe 
me kemtir bikin. Biaqilti ne ew e ku meriv 
dina azar bike. Gerek e meriv wana bixuri
ne, mist de. " 

Gundiyeki mewzu guheri u bi hers 
got,"van elemeten neçe giştik ji av {ı ruyen 
xort {ı xwandayen kominist u kurtçi tene 
seriye me. Xwede ki niha em bi zimane 
xwe deng nakine, ke vi me ra gotiye çi? 
Goya xwanda ne; xwedana malen xwe te 
da şewitandin, ew bi xwandin dan, le ew ji 
çlın ketin pe dewa kurmanctiye." 

Biloye Mistefe, bi sala piçuke civate 
bu. Ew li dawiya ode runiştibu. Biraziye 
wi, Gelho teve revokan bu. Bilo li hemher 
van gotina xwe zept nekir got, "bibaxşinin, 
şor li min nakeve, le deve min i nasekine. 
Xorten ku hun qale dikin e tewene, ma 
imkan hebe, ku em zimane xwe li mekte
wan bihevisin u bi kurmanci radyo u gaze
te hebin. W eki din ji , ew e li heqe şivana, 
pala u cotkara digerine. Ma va tiştna ne 
maqul in?" Gotinen Bile li hesawe pir ke
san nehatin. Lewma dora dengkirine hate 
bedengiye. 

Di jer oda mixter ra camiya gund, di 
bogira camiye çepe da dukana Memede 
Kinik u li peş camiye ji meydaneke fereh 
hewlı. Li peş dukane komek xorten neh
deh sali giheştibun hev, benda qalike kele
kan çav dikirin. 

Wexte ku ji dukane qalike kelekan di
avetin derva, xortan ew berehev dikirin di-

birin li ser kaniye dişuştin lı bi kef dixwa
rin. Yek ji wan xortan Teyro bu. Ew i deh
dwanzde sali bu lı weki qeda bu. Ew sereke 
xortan bu. 

Teyro ji hing u şeran ra hazir bu. Deh
dwanzde xort li dora wi hebun u giştika li 
dest {ı deve wi mes dikirin. 

Teyro, wexta ku xwandevanen gund 
havine ji bajer dihatin gund lı civin çediki
rin, bi hewes teve dibu. Wi bi xwina miyen 
ku bo ida qurbane hatiwlın serjekirine, li 
ser diware kaniya gund parola "Biji Azadi" 
nivisi bu. Cara yeke bu ku li gunde H. bi 
kurmanci paroleyek hatibu nivisandin. 

Di vi devi da, ji nişka va jipek u cem
seyeke eskeriye hatin li meydana her 
camiye dawestin, je cendirme peyabun. 
Teyro hema beziya çu xewer da mixter. 
Civat di hev ra bu, derket çlı her camiye. 
Bi re da, mixter bange Teyro kir got, " 
T eyro here nav gund hane meran ke, ma 
werin wira. " T eyro xwe giran kir got " te 
heqe min çi bidi?" Mixter got, " ez e du 
qayme niva bidim te. " Teyro bi seri baki
rine nerazibuna xwe nişan da got, " dudu u 
niv hendik in, bike penc. " Mixtar i bi tirs 
u teleşe bu. Wi nexwast bi Teyro ra ba
zariye bike, seri hejand got, " ere ere, ez e 
penc qayma bidim te, de zu here!" T eyro 
bi fıriskiye hane hevalen xwe kir. Koma 
xortan bi lez u bez li nav gund belav bun. 

Peçeke şunda, meren gund li meydana 
her camiye kome serhev bun. Sercendirme 
lı çend cendirme li hele, li peşiya koma 
meran dawestibun. Cendirme din ji li 
dorpaş koma meran weng mewzi girtibun 
ku, te bigota wana dor li dujmina hewş ki
riye. Sercertdirme, dest li ser qune, şeq ve
kiri {ı sing belkiri bi tirki nutiq avet got: " 
Eskere me ye bi şan u şohret dest daye ser 
text u ferman daye ku welet ji kominist {ı 
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bolucuyan pak bike. Em e koka wana bi

nin. Em dizanin di male ke da sileh u ki

taben qedexe hene u ki koministi u bolu

cuti dike. Her kes rojheke peş da, sileha 

xwe teslim bike u kesen kominist u bolucu 

ixbar bike. Na, heger we wer nekir em e 

dune bi ser we da bixelinin. " Denge wi 

her çu bilind, ruye wi sor dibu. Tirs li he

waya li peş camiye bar bu. 

Ji nişka va di vi devi da, ziriniya kere 

Miço li derdore belav bu. Ziriniya ker den

ge sereendierne biri, gotinen wi edin nedi

hatin bihistine. Miço şivan bu u ji ber pez 

dihat. Kere di bin da, bi hemu heza xwe ji 

hundur da u be navberdayin diziri, mina 

ku te gotine, ziriniya wi vi dune da. Ew li 

tilis berve koma meran dihat. Mankerek di 

ali jore koma meran ra, li keleka xaniye 

mixter dawesti bu, ew vi ber çaven wi ke

tiwu. Wi li ber xwe dida ku xwe bigihine 

we. Miço bi şive li stu, guh u seriye wi dix

ist digot, " çuş çuş, de min u kefl vi. Li ber 

camiye mehşer e, dile ye bin min ji manker 

e. "" Le ker disa ji neterikand. 

Mixter bang kir got, " lo Miço, dengi 

ker bibire!"" Miço levegerand got, " ne bi 

deste min e lo, ew i harini buye. " Di saye 

ker u şor u şulera Miço da, peçeke ewren 

tirse yen li ser koma meran belav bun, ken 

bi ruye wana da hat. Ker xwe li nava koma 

meran xist, civat li ber bu du aliya u ew 

derbase hela din a civate bu. Wexta ku re li 

her vebu u manker je va xuya kir, ziriniya 

wi kem bu. Sereendierne bi ziriniya ker, bi 

kurmanci dengkirina {ı kenina meran pir 

xuli bu, pe heta dev hat. Çav di sere wi da 

dilistin. Wi dest pe zixefan kir, bi tirki got, 
« dAlA A A k A '(k d' ' A ) 

ı ınızı eşe .... s ın. er ı zımane w e .. e . 

Koma meran xwe li kerri na, nexwazt ku 

zixefa sereendierne bibihize, ji xeyri Biloye 

Mistefe. Bilo xwe zept nekir, peki meydane 

u bi tir ki li sereendierne vegerand got, "tu 

heqe te tune ku zixefa ji zimane me ra biki. 

Ez gotina te li te vedigerinim!" Mixter u 

çend meran xwe avetin ber Bile u gotin, " 

lo lo hiş be, meke, ma tu din buyi çi!" Bi

raye Bile ye mezin, Hesen xwe gihande 

Bile, bi şelmaqe li gepira wi xist got, " çi 

şor di te da nasekine, bi çi te ketiye, de 

kem bibe here!" 

Bilo şor te da nedisekinin. Wi xwe zept 

nedikir, şora xwe nediefşand. Derdora wi 

je ra digotin, "B ili devsist". Bile bi xwe ji 
carina digo, "vi devi pir bela anine seri 

min. Ne bi dest min e, ez i pe nikanime. 

Ez bixwazim ji, nikanim wi bigrim, ew i bi 

seri xwe ye. 

Bi hişmardayina sercendirme, cendirme 

beristin Bile, ew girtin u çeng kirin avetin 

hundire cemsa eskeriye. Ji koma meran 

hen çun male xwe ku sileha binin. Biraye 

Bile Hesen ji bi lez dev da reya mal. Bi re 

da, xwe bi xwe ra deng dikir. "Gelho Gel

ho, sere min kire ber min. Bi wi nebu, 

niha ji bire min i devsist, Bilo ji li ber cen

dirma heldine, ew i belayeke din bine seri 

min. Mageyi ji kera, dev bigri qun a deng 

ke. Of of ofl" Tirse xwe li Hesen peçawu, 

ew buwu esire we. 

Lawe Hesen, Gelho li Anqere, li uni

versite ilme aboriye dixwand. Ew endame 

tevgera kurdi bu. Le niha ew i revok bu. 

Malhata wi ji nedizani ew li ku dere 

ye; xwaş e an miri ye. Hesen kıtaben Gelho 

u sileha ku ji bave da je ra mabu (barebel) 

kiribun çuwaleki u di baxçe xwe da kiribu 

bin herde. Disa ji ew ne i rehet bu, ditirsi 

ku cendirme werin le bigerin u bibinin. 

Wexta ew giheşte mal, bange lawe xwe, 

piçuke Gelho kir. Bi wi va tevr u ber hel

nan çun bexçe. Çuwal ji herde derxistin u 

vekirin. Hesen sileh je derxist, peçeke le 
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mes kir {ı di deste xwe da vir da {ı we da 
çerx kir, paşe da lawe xwe u bi dengeki kel
giri got, " ve peve bide mixter de, ma tesli
me cendirme bike. " 

Hesen qerar dawu ku kitaben Gelho 
bişewtine. Wi çuwale tiji kitab helna avete 
ser pişta xwe bire xaniye aşxane. Jina wi, 
Kewe li aşxane nan le dixist. Cawiya we, 
jina Bilo, Xece ji li her deste we diçu u di
hat. We geh gogen hevir qolot dikirin, geh 
bi destive kix, kes {ı xişik diavete ser are 
bini sele. Hesen kete aşxane, çuwal deyna 
herde u got, "cendirma Bil girtin. "Wexta 
ku Kewe va bihist got, " wih! Xwede 
neke!" Jinen hinge, ku xewereke neçe dibi
histin u mat dirnan digotin, "wih" u pe ra 
ji bi deste raste li juniye xwe dixistin. Kewe 
dox deyna ser texte nen ye li her xwe {ı de
ste xwe berjor helna, ji her ku juni ye di 
bin texte nen da bun, we bi dest " kut" li 
texte nen xist. Dox u gogen hevir ji ser text 
helpekin. 

"Lo lo va çi betar e ku teye sere me! 
Tu yi li her çi bu yi, te çima hişt ku cendir
me Bile bigrin?" Kewe bi hawar got u lome 
ji Hesen kirin. " Suc e bire min e. Dev di
sekine, te bibeji, ar u nemusa vi gundi ji wi 
te pirskirirne", H esen li jina xwe vegerand. 
Xece, ser i berjer, bi awayeki bixwedaketi li 
petiya are bini sele mes dikir. Ji tiye xwe 
fedi dikir, lewma deng je dernediket. 

"Va kitaben Gelho bişewtinin. Ma 
belayeke din ji ji av u ruyen vana da neye 
sere me" Hesen bi dengeki pit, mina ku 
ferman bide got u çuwale kitaba dahela 
Xece. Kewe sifte got, " wey tewe, ne Gelho 
bibihize e çina derxe!" Paşe we bi gora 
mere xwe kir. Xece kitab yek bi yek u du 
bi du diavetin nav er. Di nav kitaban da 
Elfabeya Kurdi u Destane Meme Alan ji 
hebun. Li ser berga Destane Meme Alan 

resime Zine u Meme hewu. Petiya er ji jer 
da di berva bu. Bere ning u derda-wen 
Mem u Zine, paşe ran u nav, du ra sing u 
her, seri u serçaven wana şewitin, bune ko
mir. Xece bi awayeki bixwedaketi le seyr 
dikir. Ew ketibu nav xem u xeyalan. Ne we 
ne ji Kewe xwandin nedizanin. Wana hay 
je nebun ku di nava kitaban da çi heye. " 
Wey, cawiya min e bi her xwe dikeve çi. 
Tu tişt nabe le, xwede i mezin e, ewe Bile 
zu berdin. Ax! Le Gelhe min i wenda ye. 
Xwazka ew ji mina Bile bigirtana, qet newe 
me hingee şuna wi bizaniya" Kewe got. 
We xwast ku bi van gotinan bi her dile 
cawiya xwe da here. Le wexta qala Gelho 
kir {ı sufete wi hate her çaven we, cile 
hestir ji çavan da hatine xware "tip" {ı "lip" 
li ser texte nen ketin, teve erd {ı hevir bun. 

Cendirma silehen berehevkiri kiribun 
çuwalan u li cemseya eskeriye bar dikirin. 
Koma meran belav dibu. Mixtar u çend 
kesen din li ba sercendirme dawestibun. 
Ew li her sercendirme digerin ku ew Bile 
berde, le tu avil nekirin. Çend gavan ji 
wana dur, li keleka dukane Teyro u hevale 
wi dawestibun. W ana bi pereyen ku mixter 
dayibun T eyro kelek standibun u xwa
ribun. Ew li kunc u kendalen xaniyan bel
av bun. Bi careke ra wana cendirme ji çar 
aliyan da dane her keviran. Her 

yeki beri u paşilen xwe tiji kevir ki
ribun. Virevira kevira bu. Çend cendirma 
hewldan ku xwe bere wana din le li re 
şunda vegeriyan. Kevir mina barane bi ser 
wana da barin. Azar u şireten mixter ji te 
T eyro u hevalen wi kar nekrin. Cendirme 
reviyan çun li jip u cemse siwar bun u 
dane reya qeze. Xortan da du wana. Ke
viren ku wana diavtin, li jip u cemse dike
tin, je "şiq" u "şeq", "teq" u tiq" deng der
diket. 
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Min bidya xwe kiriye 

Beriya şopen xwe 
Ez e herim gund 

Gunde xwe 

axa qundaxa xwe 
ma bajar 
bajaren marxwur 
ji yen ku ji bajaran hezdikin re birninin 

kerem kin 

ez e erebeke xwe yi hespa bistinim 
dili min li ke dere xwast li we dere dawestinim 

heneka bikim be sansılrak 
boş ıl boş deng kim be naverok 
ez de bi herndi xwe li helatina roje temaşe kim 
ez e ji barane bi 0 unda li ser axa nerm pexas bigerim 
ez e herkeseki silav kim ıl hal-xatiren wana je bipirsim 
ez e sere sibe li daviyan ciyan li ba şivanen şire guhandire germ vexwim 

ez e bi baye bakuri ku bihna gul ıl gulistane je te xwe pe mest bikim 
ez e herroj bere evare li ahengen dumaqeskan mezekim 

ez e ji çılçiken hawa re helinan çekim 
ez e şeven tari li sere çiyan 

neziki ezman 
xwe li herde li ser pişte direj kim ıl li malıneya jiyane bigerim 

ez tişteki ji xwe re nakim derd ıl kul ıl xem 
le ez e li her her hesirke 
jan ıl eşen xelke kurd 

ıl xelken dune 

beşert 

secde kim 

ıl ez 
neyara bi birinen xwe şa nekim 

ma bajar yen ku ji bajaran hez dikin re birninin 

kerem kin 

Seyfi Dogan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Li xeribiye rojek bihare disa 
dest pekir. 
Bi zire-zira seate 
li beri şevaqe. 
Edi dema şiyarbune bu. 
Be dil şiyar dibim ji xew 
Min zani disa çi min dipe 
Dirre-dirra makina 
zirre-zirra meister. 

Li welat bihar çi xwaş bun. 
Em bi denge dikan 
ji xew radibun. 
vke-vka cudkan, 
kalina berx u pezan, 
denge zengilan, 
bore-bora golik u naxiran, 
ware-waren şivan u gavanan 
bi denge kuçikan, 
wek orkestrake senfoni 
deng didan hev. 
Jinen Xelikan jir u cefakar 
ji nuh da haziriya xwe dikirin. 
Bervank li her wan 
hano kuşkuran, 
hano kix, 
hano j1 puşan berhev dikin, 
hano li ser tewne runiştine, 
han j1 teşiya xwe diresin. 
Edi edi duman ji pacan derdikeve. 
Ciranen me nen le texin. 
Çaven min li kilora pe hek in. 
Keçik cadyen xwe di dest da 
berve kaniye terin. 
Wext ji tam wexta ku dila bigrin 
Xort helkiştin ser mala 

neynikan li keçikan digrin. 
Yek ji ji wan kilamake distire 
Ji Gula xwe ra, 
"Gula zer 
Gula zer 
Histerken sibe 
xwe da ser 
Ez mam be zirnan 
u be zar 
te kul di dile min da 
kire xwar." 
Bele hevalo usa bu bihar 
Li welat u li 
xeribi ye. 

Kemal Harımci 

EVİN 

Hebuna min 
Evindariya min e 
Nave min 
Evindar e 
Evinamin 
Kene li ser ruye zarakan 
Denge pelen derya 
Tina roje ye 
Roniya heyve ye 
Germahiya yare ye. 

(Evindar) 2003 

Gi gunde Xelika, le bi kurmandyeke 
wejeyi u netewl. Silav ji we ra) 
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Reka M.. . . ... bi kaş e, 

Qutke seyda bi qumaş e. 

Gava dile wi dixwaze, 

Him mir e, him ji paşe. 
Dema ku dixeyide, 

Bebexteki kelaş e. 

*** 

Hoste Necar, Hoste Necar, 

Her rakeve weke hercar, 

Şev yek e u dergeh hezar. 

*** 

Keçe keçe keçe winge, 

Li ser serade li bin bejinge. 

Ji Farqine çu zivinge. 

*** 

Tu bi Musaki, Tu bi Xudaki, 

Deve keşe hişk u baki, 

Heta sibe roj xuyake. 

*** 

Hey waweyla, hey waweyle, 

Te we zaroke ji xwe re be, 

Ma nuşike te behin ke. ( F. Ş) 

*** 

Diza ji dizan dizin, 
Erd u asiman le pirsin. 

*** 

Buk bi dile zawe ye, 
Ma çi xurte-xurta helken mele ye. 

*** 

Ne hesil kil u kildan e, 

Hesil duhel u badan e. 

*** 

Bar bo bide dile mamir im, 

Helke bo bide dile heştir im. 

Serçopi bide bi gameş, 

Her bo kadine dikişet. 

*** 

Haye, haye, 
Du roj wek hevdu naye. 
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Konya ilinin Kulu kazası sınırları içinde, 
Karacadağ' ın devamı küçük dağların etekle
rindeki, Kela Hesi Ale (Tavşançalılı-Erdoğan 
lar)'nın doğusuna sırtını yaslanmış; şirin, ti
pik bir Orta Anadolu Kürt köyü. 1 800'lü yıl
larda anayurtlarından kopan veya koparılan 
Omeran aşi- retinden insanlar, bölgeye gelip 
kendi dillerinden adlandırdıkları; Gire Xer
mana (Harman Tepesi) ile Kela Hesi Ale çev
resine, yönlerini doğuya; güneşe çevirip 
yerleşmişler. 

Ömeryan bölgesi, Mardin, Nusaybin 
,ömerli ve Yesiili sehir merkezlerini birbiri
ne bagliyan karayollarinin orta kesimini 
kapsar. 

Yüzyıllar önce bölgede; Reşvan Konfe 
derasyonu'na bağlı Omeran Aşireti tarafın
dan kurulan, bugüne kadar kendi kimlik
lerini korumuş, tüm Kürt kültür değerleri
ni yaşatmış, bu şirin köyümüz hakkında 
bilgi toplayıp, yazmaya başladığımda acı 

gerçeğimizle bir kez daha yüzyü ze geldim. 
Bilindiği gibi Orta Anadolu Kürtlerinin 
yazılı gelenekleri son birkaç yıl ile sınırlı

dır (Birnebıln'nun yayın hayatına 

başlamasında önce yok denilebilir.). Altılar 
hakkında bilgi toplamaya çalışırken, her 
kime gittiysem; "Keşke Mustafa Genç sağ 
olsaydı, tarih gibi insandı, sorduğun bu so
ruların hepsine ve en doğru cevapları o 
verirdi." denildi. Bunun üzerine cemaatin 
de ençok o bulunmuştur diye; oğlu 

Abdullah'a gittim. Babasından dinledikle
rini anlatabilir mi? düşüncesiyle... Abdul-

lah, buna çok sevindi, duygulandı ve heye
canlandı. Ancak, kendisinin bana aktarabi
leceği çok şeyin olmadığını söyledi. Bana, 
babasının cemaatinde bulunmuş, köyün 
yaşlı insanlarının isimlerini verdi ve beni 
onlara götürebileceğini, bu şekilde yardım
cı olabileceğini söyledi. 

Gittiğim insanların hepsi; "Mistefa'ye 
Meste, ver digot"(Mustafa Genç böyle di-
yordu) dediler. Yani anlattıkları Mustafa 
Genç'ten dinleyip, bugüne taşıdıkları bilgi
lerdi. Sağlığında, iyi tanıdığım ve birkaç 
kez değişik konular hakkında görüştüğüm 
Mustafa Genç gibilerini keş ke kaybetme
den önce, bu tip çalışmalar yapılsaydı da, 
tarihimiz ve geçmişimizle ilgili bilgile ri 
onun gibi kaynakların ağzından bire bir 
yazabilseydik. 

Altılarlılar, hangi sebeplerle anayurtların
dan ayrıldıklarını ve göçle ilgili herhangi bir 
hi- kayeyi bilmiyorlar. Ancak büyüklerinin 
anlattıklarına göre; Adıyaman, Urfa ve Muş 
yöresinden kalkan Omeran Aşireti, önce 
Çukurova'ya yerleşir, bu bölgede baş göste
ren kuraklık nedeni ile Kırşehir' e gelirler. Bir 
müddet Kırşehir dolaylarında konar-göçer 
yaşamlarını sürdüren Omeran Aşireti daha 
sonra Ankara' nın Tıraş Köyü dolaylarında 

çadırlarda yaşamlarını sürdürürler ve en son 
bugün yerleşik oldukları Konya' nın Kulu 
bölgesine gelen Omeran Aşireti burada ko
naklayıp, iskan ederler (veya ettirilirler).Ol 

Köyün kuruluşu hakkında kesin bir ta
rih verilmemekle birlikte, konuştuğum 
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herkes ı 50 yıldan daha fazla olduğunu sö

yledi. Yine Kulu tanıtım rehberinde, belge 

verilmeden Altılar Köyü'nün Adıyaman, 

Diyarbakır ve Muş yöresinden gelen 

aşiretler tarafından ı845 yılında kurulduğu 

bilgisi yeralmakta. (ı) Ayrıca araştırmacılar; 

Lundberg ve Svanberg tarafından Kulu' da 

Omeran Aşireti' ne bağlı köylerden 

Tavşançalı Kasabası' nın kuruluş tarihi 

ı845, Tavlıören'in ı870, Çöpler'in ı900, 

Acıkuyu'nun ise ı920 olarak verilmekte.(3l 

Yine köyün yaşlılarından rahmetli Ahmet 

Hakbilen ( Xatip), bir öğrenci ödevine konu 

olan köyün kuruluş tarihini ı 963 yılında, 

bu öğrenciye ı 836 olarak vermiştir. (4) 

Kulu' da, Omeran Aşireti tarafından 

kurulan altı Kürt köyü mevcut (Altılar, 

T avşançalı, Beşkardeş, T avlıören, Acıkuyu, 

Çöpler). Bu aşiretin Kulu' da kurduğu ilk 

köy Altılar'dır. Diğer beş köy, Altılar'dan 

sonradan ayrılıp, bugünkü bölgelerine is

kan etmişler(5) Bu durumda; Altılar'ın 

kuruluşu, araştırmacılar Lundberg ve 

Svanberg' in Tavşançalı için verdikleri ve 

Kulu rehberinin Altılar için verdiği ı845 

tarihinden daha önce olması gerekir. Bun-

dan dolayı da; bu köyün kuruluş tarihi ola

rak Ahmet Hakbilen tarafından verilen 

ı 836 tarihi bana göre doğruya daha yakın 

gözüküyor. 

Bölgede Omeran Aşireti'nin ilk 

yerleşim yeri; bugünkü Altılar ile Çöpler 

arasındaki Heşke Merge yaylasıdır. (6) İlk 

defa bölgede, bu yaylada çadır kurup 

yerleşen Omeran aşireti, daha sonra bölge

deki ilk köyleri olan, Altılar'ı kurup, topra

ğa yerleşirler. Aşiret daha sonra bö-lünerek, 

Kulu' nun güneyinde; T avşançalı, 

Beşkardeş ve Acıkuyu köylerini, kuzey ve 

kuzeyba tısında da; Çöpler ve Tav lı ören 

köylerini kurarlar. Köye; göçte Omeran 

Aşireti'ne önderlik eden altı kardeşten do

layı Altılar ismi verilmiştir. Bölgede 

oluşturulan diğer beş köy, bu altı kardeş ve 

onların çocukları tarafından, sonradan 

kurulmuştur. (7) 

Altılar; bölge Kürtlerinin Osmanlı 

döneminde iskanı, denedenmesi ve yöneti

mi açısından tarihsel öneme sahiptir. 

Cumhuriyet dönemine kadar, bölgenin ba

ğlı olduğu eyalet valisi (Sivas-Kırşehir) ta

rafından Osmanlı heratı (Boybeyliği-Mala 

Altılar İlkokulu öğrencileri bir falklor gösterisinde. 2003 
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Altılarlı veliler okulun düzenlediği bir gecede 

Ktırk*) hep Altılar beyine (Hesen Beg-Öz
gür ve haleflerine)verilmiştir. Böylece bölge 
Kürtlerinin resmi sorunları,bunla- rın eli
yle çözülmeye çalışılmıştır. 

Bu berat bölgede Omeran Aşireti'ne 

dönemin Sivas valisi ile iyi ilişkileri olan 
Kürt etnik kökenli Kırşehir-Çiçek 
dağı' ndan Mistefaye Bereketi' nin (Al1ş1roğ 
lu) tavsiyesi üzerine verilir. Bu herata ( 
Boybeyliği) bölgedeki tüm Kürt beyleri 
sahip olmak için çaba sarfederler. Bölgede 
Kürtler arasında erki ele geçirme ve devlete 
daha yakın olmak, böylece devlet olanaka
rından yararlanmak isterler. Kaç yılda bir 
bu berat el değiştirir bilmiyorum. Bu hera
tın (boy -beyliğin) yenilenmesi için Sivas' a 
bölge Kürt beylerinin davet edildiği bir 
dönemde; T avşançalı' dan Abbas Beg, 
Karacadağ'dan Hasan Efendi, Celep'ten 
Ali Beg, Şehbizin Aşireti'nden Hurşit Beg 

ve Bumsuz Beyi kendi aralarında 

anlaşmaya varırlar. Sivas' a, boybeyi Hasan 
Beg' den (Altılar) birkaç gün önce gidece
kler, aralarından birisine Beratın verilmesi 
için çalışacaklardır. 

Ancak, bu yöre beylerinden biri bu du
rumu Hasan Beg' e ihbar eder. Hasan Beg 
bölge beylerinden iki gün önce Sivas' ta va
liye misafir olur. Vali Hasan Beg'e kahve 
ikram ederken, bir arpa tanesini kahveye 
attırır, onu denemek ister. Tuvalet için izin 
alıp dışarı çıkan Hasan Beg dönüşte topal
layarak içeri girer. V ali: "Hayırdır, niye 
topallıyorsun?" der. Bunun üzerine Hasan 
Beg' in cevabı: "Verdiğin arpa fazla geldi, 
arpalandım" olur. Hasan bey'in cevabını, 

onun zekasma ve idarecilikte aranan 
kişiliğine yorumlayan vali, daha sonra böl
ge beyleri ile yapılan toplantıda ilk sözü 
alır, beylere; "Hasan Bey hakkında bugüne 
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kadar bu bölgeden herhangi bir şikayet al

madım, biz Hasan Bey' den memnun uz, 

Beyler sizler de Hasan Bey' den memn

unsunuz değil mi?" deyince, bizimkilerin 

hepsi bir ağızdan "evet" diyerek valiyi 

onay- larlar. V ali de: "Bu durumda Berat 

Hasan Bey' de kalacaktır" der ve kimseye 

söz hakkı verme den toplantıyı bitirir. Bi

zimkiler muratlarına ermeden, bölgeye 

dönmek zorunda kalırlar. Bun- dan sonra

da Cumhuriyet dönemine kadar 

Boybeyliği(Berat-Mala Kurk) Hasan Bey, 

dolayısıyla Altılar ve Hasan Beg'in halefie

rine kalır. Bölgede hala bu aile, bundan 

dolayı Mala Boy Bege ( Mala Kurk) olarak 

adlandırılır. <sı 

Heşka Merge'ye çadır kuran Ömeran

lar, burada dedeleriningeçim kaynağı olan; 

hayvancılıkla geçimlerini sağlamışlar. Keta 

Hewşo (Ahmet Çavuş ağılı)'nda büyük 

sürüler beslemişler. Feza Cewrika (Enik 

ağılı), Fezen bin Kele (Kale ardı)' de, koy

un, keçi (keriyen seyisa-teke sürüleri) gibi 

küçükbaş hayvanları yetiştiren aşiret, bun-

ları İstanbul' a sürüler halinde goturup 

pazarlamışlar. Develerle Tuz Gölü'nden 

tuz getırıp bölgede pazarlayan aşiret 

mensupları toprağa yerleştikten sonra, de

velerle arpa-buğday taşımacılığı yapmışlar. 
(9) 

Dönemin eğitim kurumlarından olan, 

ilk medrese de bölgemizde yine bu kö

yümüzde kurulmuştur. Dönemin eyaler 

valisi, Altılar Boybeyi olan Hasan Beg 

(Özgür)'den medrese kurmasını ister. Ha

san Beg' de, Hasan Efendi' den (Y orulmaz) 

daha önce Altılar'ın yaylası olan, bugünkü 

Ağılbaşı köyünde bir medrese kurmasını 

ister. Dönemin büyük alimlerinden olan; 

Hasan Efendi (Yorulmaz), bu medresede 

kendisi eğitim verir ve çevredeki Kürt ve 

Türk köylerine birçok din adamı yetiştirir. 

Bu medresede yetişen din adamlarından 

ismini tespit edebildiklerim şunlardır: 

Karacadağ: Halil Efendi (Bilici- Xoce 

Mala Bere) 

Altılar : H.Avni Demir, Molla Mehmet 

Hakbilen (Mille Memed) 

Medrese temelinin içinde bulunduğu avlu duvarı. Altıların eski yaylası, Ağılbaşı 2003. 

Yayla, 1900'lerden sonra getirilen Tatarlar, Çerkezler ve Türklerle yerleşiktir. 
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Rahmetli Mehmet Erdoğan ve Eşi Zeliha Erdğan . Altılar 

Beşkardeş : Molla Yusuf Y orulmaz 
Ömeranlı : Hasan Bozkurt 
Seyit Ahmetli: Molla Hasan Benli 
Bu medrese mezunu, Hasan Efendi'nin 

oğlu ve talebesi Hacı Hüseyin Efendi (Yo
rulmaz); İstanbul Sultan Ahmet Camii'nde 
vaiz hocalığına kadar yükselir. ooı 

Medresenin yerini görmeye gittiğimde, 
sadece yıkık avlu duvarı ve içinde bulun
duğu alanın yüzeyinden biraz daha yüksek 
bir toprak yığını ile karşılaştım. (Resimı) 

Cumhuriyet döneminde, ilk karakollar 
ve üç sınıflık ilkokulların kurulma projesi
ne Altılar Köyü de dahil edilir. "Babam 
ı 9 ı 9 doğum tarihli dir. Köyde derslik ola
rak ayrılmış olan bir odada Naciye Hanım 
adında bir bayan öğretmenin kendilerini 
okuttuğunu söylerdi."(ll) 

Altılar' da, Hasan Beg ve onun ailesin-

den gelenlerden sonra, İbrahim Alp (İwe 
Mille Memed), Mihemede Kare (Mehmet 
Arı), Toxtore Ali Qete (Hüseyin Tuncer), 
Hesene Ehmed Çawiş (Hasan Özkoç) kö
yde muhtarlık yapan; köyün büyükleridir. 

Bunlardan Toxtore Ali Qete; tıbbi eği
tim almadığı halde, yörede bir çok hastayı 
tedavi etmiş, önemli bir şahsiyettir. Daha 
çok küçük cerrahi müdahaleleri ile isim 
yapmıştır. oıı 

Bu şirin Orta Anadolu Kürt köyü, Kulu 
ilçesinin kuzeybatısına düşer. Doğuda Çöp
ler (Omeran Aşireti'nden Kürt köyü), batı
da Seyit Alımedi ( Tatar köyü), güneyde 
Yaraşlı (Türk köyü) ve Ağılbaşı (Tatar 
köyü), kuzeyde Tavlıören (Omeran 
Aşireti' nde Kürt köyü) köyleri ile komşu 
dur. Ankara'ya 90km, Konya'ya ı66km 

uzaklıkta olan Altılar' ın, Kulu ile arası ı 8 
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km' dir. Yüzölçümü 30.000 dekar olan Altı

lar, idari olarak 1952 yılına kadar Hayma

na, daha sonra Kulu'ya bağlanmıştır. Köyde 

bugüne kadar varlıklarını sürdürebilen kabi

leler şunlar dır: 

- Boybegler: Özdemir, Özgür, Tek 

- Mamid : Genç, Tokat, Özcan, Yaşar, 

Gezer, Çelik, Kayatuz. 
- Mala Moze: Karakurt, Koyuncu, Yıl

dırım 

- Hed Bereketi : Güllü, Bozkurt, Kılıç, 

Beşkaya, Beyazkaya, Kaplan, Çevik( Bu ka

bilenin Su-riye'de, Halep'te Bozkurtlada 

akrabalığı vardır.Karayolu ile hacca gidiş

gelişlerinde uğramışlar.) 

- Qerikl : Solak, Bayrak, Savurgan, 

Emektar, Yağmur, Güçlü, Yılmaz, Kaya 0 3l 

İlköğretim Okulu, Tarım Kredi Koope

ratifi gibi resmi dairderin de bulunduğu 

köyde bir camii, bir de kahvehane bulun

maktadır. 

Nüfusun 2000'in üzerinde olduğu 

Altılar'da 350 kadar hane mevcuttur. Son 

Rahmetli Mustafa Genç ve iki oğlu 

yıllarda, Altılar da diğer Kürt köyleri gibi 

metropollere (iç) ve Avrupa'ya (dış) göç 

vermiştir. Bugün metropol şehirlerden; 

Ankara, 1 80 hane ile en çok göçü alan 

şehir olmuştur. Konya'da 10-15, Kulu'da 

20 kadar Altılarlı aile yaşamaktadır. 

Avrupa'da ise en çok; 50-60 aile ile Alma

nya, daha son ra sıra ile, Danimarka, Hol

landa, İsviçre ve İsveç gibi ülkeler ekono

mik nedenlerle göç almış-lardır. 

Bugün köyde kalan aileleringeçim kay

nağı, tarım ve hayvancılıktır. Tarım 

gelişmiş ma-kineler ile susuz yapılmakta

dır. Ancak hayvancılık, son yıllarda 

Türkiye' deki ekonomik kriz-den 

etkilenmiş ve eskiye nazaran daha küçük 

çapta yapılmaktadır. Nakliyecilik (kamy

onculuk) ile uğraşan birkaç aile mevcut. 

Metropollerde yaşayan aileler, daha çok 

esnaf, kahve işletmeciliği, lokanta ve bu 

gibi yerlerde garsonluk gibi işlerle 

uğraşmaktadı dar. 
Mevlüt Ocak; tekstilde, Tuncerler petrol

cülük (T uta) ve nakliyecilikte, 

alanlarında belirli yerlere 
gelmiş, Altılarlı şahsiyetlerdir. 

Avrupa'daki Altılarlı aile

ler, tüm Kürt köylerinde ol

duğu gibi; yatırımlarını kö

yde yeni ve lüks evlere yap

maktalar. Son yıllarda yine 

bölgenin her yerinde görü

len, şehirden köye dönüş Al

tılarlılarda da görülmektedir. 

Kürt örf ve adetlerine 
(Taziye, düğün, nişan, 

sünnet, misavirperverlik vs.) 

bağlı olan Altılar' da, son yıl

larda diğer bölge köylerinin 

aksine, Avrupa'ya işçi olarak 

gitmek yerine yüksek okulda 
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Mustafa Genç'in oğlu Abdullah Genç 2003 

okuma oranı daha yükselmekte. Yaşlısıyla, 
genciyle Kürt ulusal sorununa yakın duran 
Altılarlılar, 1990'lardan bu yana yapılan 

Dipnodar: 

seçimlerde en çok oyu Kürt kimlikli parti
lere kullanmaktadırlar. 

1. Mehmet Şener ve Mustafa Kaya tuz'un sözlü anlatımları 
2. Kulu Tanıtım Rehberi-1996 
3. Şark'tan Her Zaman Güneş Doğmaz- Orta Anadolu Kurtleri, Rohat Alakom, sayfa:45 
4. Cavit To kat. 
5. Mehmet Şener, A.GüUü, Mustafa Kayatuz 
6. Mehmet Şener 
7. A.Güllü, Mustafa Kayatuz, Mehmet Şener 
* Osmanlı Seratı verilen kişiye vali tarafindan, Berat'ın nişanı olarak birde Kürk hediye 

edilirdi. Kürkün bulunduğu ev anianıında Mala Kurk deniliyordu. 
8. Rahmetli Mustafa Genç~in yazara bizzat sözlü anlatımı. 
9. A.Güllü 
10. M.Şener, A.Güllü 
ll. Abdullah Genç 
12. Cavit Tokat, Abdullah Genç 
13. Abdull~ Genç, Cavit Tokat'ın sözlü anlaumları. 
Bu yazının hazırlanması çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen Sayın Ramazan Akbaş' a 

ve bana tüm bu bilgileri veren, yukarıda adı geçen Aittiarlı değerli şahsiyetlere teşekkür 
ederim. 
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Arupa Birliği'nin Genişlemeden so 

umlu Komiseri Günter Verheugen 

Kasım 2003 tarihinde Türkiye'ye 

ilişkin bu yılın ilerleme raporunu ve bu ra

porun önemli bölümlerinin yinelendiği 

strateji belgesini açıkladı. 

Raporu Türk Dışişleri bakanı Abdullah 

Gül "objektif' bulurken onun Başbakanı 

"kabul edilemez" diye tepki gösterdi. An

cak yapılan hükümet açıklamasında Avru

pa Birliği (AB) Komisyonu'nun "devrimsel 

nitelikteki reformları" kabul ettiği ve 

bunun kendi çalışmalarına "ivme kazandı

racağı" vurgulandı. 

V e rapor hakkında yaşanan kafa 

karışıklığı devam ederek basma da yansıdı. 

Ertesi gün, 6 Kasım 2003 günü Hürriyet 

konuya ilişkin olarak "Diplomasi atağı işe 

yaramadı" başlığını kullanarak ilerme 

raporunda Türkiye hakkında verilen kırık 

notların altını çizdi. Aynı gazete Kıbrıs'a 

ilişkin olarak "Şart olamaz" sürmanşetini 

kullandı. Bir sonraki gün olan 7 Kasım' da 

ise Gül "Verheugen'la bu iş olmuyor" di

yerek Verheugen'i küçültmek, önemsiz 

biri olarak göstermek için "AB'nin bir alt 

memuru" nitelemesine vurgu yaptı. 

Türkiye Basın Konseyi Başkanı Oktay 

Ekşi, V erheugen' i "şerefli bir adamın 

dürüstlük" tavrını göstermemekle suçladı. 

Aynı gazetenin kalemini Kürtlere karşı si

lah olarak kullanan qalemşılr'u Emin 

Çölaşan, AB Komisyonu' nu "Kürtçülere" 

. 
1 . 
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arka çıkınakla itharn etti. 

Kısaca değerlendirmeler birbirinden 

farklı görünse de, Türk yetkilileri ve bun

lara hizmette kusur etmeyen kalem erbabı

nı rahatsız eden, İlerleme raporunda Kürt

lere ilişkin değerlendirme ve talepler değil. 

Onları zıvanadan çıkaran, tepelerinin tası

nı arttıran Kıbrıs'a ilişkin değerlendirme ve 

öne sürülen şartlardır. 

"10 Kasım Bombası" 
Hatırlanacağı gibi Avrupa Birliği şayet Kı

brıs sorunu çözülmez ve Güney Kıbrıs ı 

Mayıs 2004 tarihinden itibaren AB'ye üye 

olursa Türkiye adada bulundurduğu askeri 

gücü nedeniyle "işgalci" konuma düşer türü 

değerlendirmeler yapmış ve Türkiye'yi işin 

ciddiyeti üzerinde düşünmeye ve çözüme 

hizmete davet etmişti. 

Ancak davul Gül' de ise tokmak Gene

ral Özkök'ün elinde. Türklerin Atasının 

ölümünün yıldönümü olan ı O Kasım 

2003 tarihinde Genelkurmay Başkanı Hil

mi Özkök, "Hiçbir Avrupalı'nın 'Haydi 

burası Avrupa toprağı hemen çıkın' deyip, 

oraya gidip, Kıbrıs'ta savaşıp öleceğini 

düşünmüyorum" diyerek Hürriyet'in nite

lemesi ile "ı O Kasım Bombası" patlattı. 

Hürriyet abartmamış, söylenenler ger

çekten de bomba, ama Türkiye gibi siya

seti asker vesayeti altında, üçte iki çoğun

lukla parlementoyu elinde bulundurmala

rına rağmen bir türlü zübüklükten kurtula-
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mayanların sahnede olduğu ülkelerde de
ğil, gerçekten de demokratik ve hukukun 
üstün olduğu ülkelerde. Aynı haberde si
lahlı gücün başı Özkök, ABD ve Kürtlere 
de tehditler savurmaktan geri kalmıyor. 

ABD'ye "başıma bir daha çuval geçirirsen 
tepkim eskisinden farklı olur", Kürtlere ise 
"Bağımsız bir Kürt devletinin Türkiye'nin 
menfaatlerine, bölge güvenliğine tehdit ola
rak" göreceklerini, böylesi bir oluşumun 
"Irak ile birlikte İran ve Süriye ile 
Türkiye'yi içine çeker ve sonu nereye gider 
bilinmez" diyerek şımartıl mışlığın, kendini 
beğenmişliğin, arrogantlığın uç örneğini 

sergiliyor. V e tam da İlerleme raporunun 
açıklandığı günlerde AB'ne, hükümete, 
hükümetin yaptığını sandığını "devrimsel 
nitelikli reformlara" inat kudretin, gücün 
kimin elinde olduğunu göstermesi bakımın
dan ilginç bir açıklama. 

Avrupa Birliği, ABD ve Kürtlere yöne
lik bu açıklamanın satır aralarında asıl teh
didin iktidarsız Erdoğan ve Gül'ü, yani 
AKP hükümetini hedeflediği görülecektir. 

Raporda yer alan kırık notlara geçme
den önce Avrupa Birliği'nin Kürtler öz
gülünde göstermiş olduğu çifte standartçı 
tutumuna kısaca değinmekteyarar var. 

Hatırlanacaktır. AB ı997 Aralık ayın
da Lüxemburg' daki zirvede TC' ye 
"işkencecilerle aynı masaya oturmayız" di
yerek kapı göstermiş, ardından da ı 999 
Aralık ayında Öcalan'ın ABD tarafından 
idamı kaldırması ve Kürt sorununu adım 
adım çözmesi karşılığında Türkiye'ye tes
lim edilmesinden sonra kapıyı aralamıştı. 
Türkiye'ye Kopenhag Kriterlerini yerine 
getirirsen seni üyeliğe alının dendi. Sözko
nusu Kopenhag Kriterleri arasındı, demo
krasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları 
ve azınlıklara saygı gibi temel ölçüler, 

prensipler yer alıyor. 
AB'ye aday ülkeler; istikrarlı ve 

kurumsallaşmış bir demokrasinin var ol
ması, hukuk devleti ve hukukun üstünlü 
ğü, insan haklarına saygı ile azınlıkların ko 
runması gibi dört ana kriter açısından de
ğerlendirmeye alınıyor. 

AB ve Kürtler 
Kıstaslar, ölçü ve standartlar bu kadar net 
ve açık olmasına karşın AB, ne dün Ka
tılım Ortaklığı Belgesini hazırlarken, ne 
de bugün 2003 yılı ilerleme raporunu kale
me alırken Kürtler özgülünde açık ve 
anlaşılır bir dil kullandı. Kıbrıs'ta yapıl

ması gerekenleri adlandıran, yani Kıbrıs 
sorununun çözümünü talep eden AB, ba
ğlayıcı belgelerinde bırakalım Kürt halkı ve 
Kürdistan tanımlamalarını kullanmayı, 

neredeyse dil ve kültür düzeyinde bile 
"Kürtçe" nitelemesini belgelerinde kullan
maktan çekinir oldu. 

Filistin devletinin kurulmasını hararetle 
savunan, Balkan'larda Yugoslavya'yı par
çalayan ve birçok yeni ulusal devletin te
mel taşlarını döşeyen Avrupa Birliği, ken
disi federal bir yapı taşıdığı halde Irak ör
neğinde olduğu gibi Kürtler sözkonusu 
olunca statükoda, merkezi devlette direti
yor, hatta Türkiye' de kemalist elitin ırkçı 
söylemlerini, tanımlamalarını lugatına 

almakta beis görmüyor. 
Yine hatırlanacaktır. Öcalan Roma'ya 

geldikten, ateş Avrupa'nın göbeğine 

düştükten sonra alınan bir dizi kararda, 
yapılan birçok açıklamada Kürt ve hatta 
Kürdistan sorununa çözümden bahsedil
meye başlandı. 

Örneğin Alman Başbakanı Schröder ve 
İtalyan meslektaşı D'Alema 27 Kasım 
ı 998 tarihinde ,Kürt sorununun çözümü 
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için Avrupa girişimi başlatacağız" diyerek 

Kürtlere umud vermiş, ardından da Öca

lan üç kıtayı kapsayan bir operasyon sonu

cu Türkiye'ye teslim edilmişti. Bu açıkla

madan bir hafta sonra, 3 Aralık ı 998 tari

hinde Avrupa Parlamentosu almış olduğu 

bir kararla "Kürt sorununun çözümü için 

uluslararası bir Kürt konferansının toplan

ması" çağrısında bulunmuştu. 

Yine 2003 yılı ilerleme raporunun he

men başında yer alan, ancak ı 998 yılın

dan kalma aşağıdaki türden bir değerlen

dirmeyi ondan sonraki yıllarda raporlarda 

bulmak imkansız. Zira PKK silahlı müca

deleyi durdurmuş, Kürt sorunu hem Al

manya ve hem de Avrupa Birliği için 

üzerinde durulması gereken bir sorun ol

maktan çıkmıştı. 

2003 yılı raporuna alınan ı 998 yılı Ko

misyon değerlendirmesi aynen şöyle: 

"Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki soruna 

barışçı ve askeri olmayan bir çözüm 

bulmak gerekir. Türkiye'de yaşanan in

sanhakları ve siyasi hak ihlallerinin büyük 

bir bölümünün direk veya indirek bu 

sorundan kaynakladığı gözönünde bulun

durulduğunda, böylesi bir çözümün 

zorunluluğu daha rahat görülecektir. " 

Avrupa Birliği'nin net ve açık olmayan, 

utangaç ve kendi ilkelerini sulandıran 

yaklaşırnma rağmen Türkiye'de tabular 

yıkılmaya, kemalizmin kalelerinde ge

dikler açılmaya başlandı. Yapılanlar yeter

siz olabilir. Ne var ki son birkaç yılda 

yapılan yasal değişikliklere topluca göz atıl

dığında, Türkiye'de sürdürülmekte olan 

tartışmalar batıdandığında önemli bir 

mesafenin alındığı da görülecektir. 

Avrupa Birliği yolunda son 2 yılda atı

lan adımlar 

1. Uyum Paketi (6 Şubat 2002): 

Düşünce özgürlüğü kapsamında TCK' nın 

ı59 ve 3ı2. maddeleriyle Terörle Müca

dele Yasası' nın 7 ve 8. maddelerinde 

değişiklik yapıldı. Hapis cezası süreleri 

düşürüldü. DGM'lerde ı 5 güne kadar 

uzatılan gözaltı süresi 4 güne indirildi. 

Özel hayatın gizliliği, haberleşme ve konut 

dokunulmazlığına güvence getirildi. 

2. Uyum Paketi (9 Nisan 2002): Der

nekler Yasası ile Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu'nu değiştirildi, sınır

lamalar azaltıldı. işkence ve kötü muamele 

sebebiyle AİHM'in hükmettiği tazminada

rın bu suçları işleyen görevlilere ödettiril

mesi düzenlendi. Partilerin kapatılması 

zorlaştırıldı. Basın Kanunu' ndaki "yasak 

lanmış dil" kavramı kaldırıldı. 

3. Uyum Paketi (9 Ağustos 2002): 

Anayasa değişikliği çerçevesinde kanunlar

daki idam cezaları kaldırılarak yerine 

müebbet ağır hapis cezası getirildi. Azınlık 

vakıflarının taşınmaz mal edinmelerinin 

önündeki engeller kaldırıldı. Radyo ve te

levizyonlarda Kürtçe yayın yapılmasına 

ilişkin düzenleme hayata geçirildi. Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye 

aleyhine verdiği kararların yeniden yargıla

ma sebebi sayılmasına ilişkin değişiklik 

yapıldı. 

4. Uyum Paketi (1 ı Ocak 2003): Siyasi 

Partiler Yasası ve Adli Sicil Kanunu'nda 

değişiklik yapılarak siyasi yasaklar 

yumuşatıldı. Siyasi yasaklıların millervekili 

seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. 

Siyasi Partiler Yasası' nda değişiklik yapıla

rak parti kapatılmasını zorlaştıran düzenle

meler getirildi. işkence cezalarının paraya 

çevrilemeyeceği ve ertelenemeyeceği 

yönünde değişiklik yapıldı. 

5. Uyum Paketi (4 Şubat 2003): Avru

pa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına 
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dayanarak yeniden yargılama yapılması 

kolaylaştırıldı. Yasanın kapsamına daha 
önce kesinleşmiş kararlar da alınarak eski 
D EP milletvekilleri Leyla Zana ve 
arkadaşlarının da yeniden yargılanmasının 
yolu açıldı. 

6. Uyum Paketi (19 Temmuz 2003): 
Terörle Mücadele Yasası'nın "devletin 
bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda 
yapma" suçunu tanımlayan ünlü 8. maddesi 
kaldırıldı. Özel televizyonlada birlikte 
TRT'nin de Kürtçe yayın yapmasına imkan 
sağlandı. Çocuklara bazı isimlecin konula
mayacağına ilişkin yasak kaldırıldı. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik 
yapılarak DGM'lerle diğer mahkemeler ara
sındaki yargılama farklılığına son verildi. 

7. Uyum Paketi (30 Temmuz 2003): 
MGK'nın görev tanımı değişticilerek yetki
lerine bazı sınırlamalar getirildi. MGK Ge
nel Sekreterliği' nin kurul kararlarını takip 
ve kontrol yetkisi kaldırıldı. Sivillerin 
MGK genel sekreteri olmasının yolu açıldı. 
Ayda bir toplanan MGK'nın iki ayda bir 
toplanabileceği hükme bağlandı. 
Sayıştay' ın askeri harcamaları, gizlilik esası 
çerçevesinde denedemesi imkanı getirildi. 
Sivillerin barış zamanında askeri mahkeme
lerde yargılanması kaldırıldı. 

işkence suçlarının sürüncemede bıra
kılmaması için yargılamada öncelikle ele 
alınması hükme bağlandı. Genel ahlaka ay
kırı yayınların yakılarak imha edilmesi uy
gulamasına son verildi. Dernek ve vakıf 
kurma, gösteri düzenleme özgürlüklerine 
ilişkin konulardaki sınırlamalar yumuşatıldı. 
(Zaman gazetesi, 4. 8. 03) 

2003 ilerleme raporu 
Raporda Türkiye'nin yasal değişiklik lere 
ilişkin performansı olumlu bulunuyor ve 

övülerek Türkiye daha ileri adımlar için 
cesaretlendirilmeye çalışılıyor. Ardından 

ise AB, yasal değişikliklerin pratiğe tam 
anlamıyla yansıtılmadığını, önemsiz 
konularda bile bir dizi güçlükle karşılaşıldı 
ğını belirtiyor. 

İşte raporun genel değerlendirme başlığı 
altında topladığı, daha sonra da strateji bel
gesine aldığı kimi noktaların özeti: 

Milli Güvenlik Kurulu'nun 
Avrupa'daki uygulamaya benzer bir yapı 
kazanması yönünde atılan olumlu adımlara 
rağmen, askeri temsilcilere RTÜK ve 
YÖK gibi kurumlarda yer veriliyor. Sa
vunma bütçesinin tam anlamıyla parla
menter denetime açılması yolunda bir dizi 
ek adıma ihtiyaç var. 

Adli sistemin bağımsızlığınlll sağlanabil
mesi için daha fazla çaba gösterilmelidir. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM) 
Avrupa standartlarına uydurulması için bir 
dizi adımın atılması zorunlu. ifade özgür
lüğü alanında, Türk Ceza Kanunu hüküm 
lerinin kullanımında tutarsızlıklar mevcut. 
Ara temyiz makamlarının kurulmasında ge
cikmeler yaşanıyor. DGM'ler, icra ve yargı 
makamları arasında organik bağ oluşturarak 
yargı bağımsızlığına zarar veren anayasa 
hükümlerinin temizlenmesi gerekiyor. 

Türkiye yolsuzlukla mücadele konvan
siyanunu imzalamasına rağmen, yolsuz
lukla mücadele alanında kurumsal yapının 
oluşturulmasında gecikmeler mevcut. 
AİHM hükümlerinin uygulanması, 

adil yargılama ve savunma hakkı ile ilgili 
hükümlere uyumda yaşanan gecikmeler 
düşündürücü. 

işkence alanında soruşturma, yargıla
ma ve cezaların uygulanmasında eksiklikler 
yaşanıyor. Tutuklu hakları ihlalleri devam 
ediyor. Hapishane koşullarında eksikler, 
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yargı hakimlerinin görevlerinin icrasında 

zorluklar gündemdeki yerini koruyor. 

Sivil, siyasi haklar ve azınlık hakları 

alanında BM ve Avrupa Konseyi anlaşma 

larının imzalanmasında çekinceler var. 

Ayrımcılıkla mücadele alanında Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB müktese

batına uyumsuzluk yaşanıyor. 

Şiddet içermeyen düşüncelerin ifadesi 

ile ilgili yasaların uygulanmasında yorum 

ve uygulama farkları sözkonusu. Yazar, 

gazeteci ve yayıncılara karşı ağır cezalar, 

yayınların yasaklanması ve internet içeriği 

alanında kısıtlamalar halen mevcut. 

Dernek kurma özgürlüğü alanında yasal 

değişikliklere rağmen ırk, köken din, bölge 

veya azınlık statüsüne dayalı kısıtlamalar, 

yabancı derneklerle işbirliğinde zorluklarla 

güvenlik güçlerinin göstericilere karşı kul

landığı aşırı şiddet uygulamaları gündemde

ki yerini korumaya devam ediyor. 

Parti kapatma uygulamalarının ağırlaştı 

rılmasına karşın Anayasa mahkemesi tara

fından HADEP kapatıldı, DEHAP'ın da 

kapatılması için dava açıldı. 

İnanç özgürlüğü yönünde yapılan yasal 

değişiklikler ne yazık ki günlük yaşama 

yansıtılmadı. Dini azınlıkların tüzel 

kişilik, mal edinme, idare ve din adamları 

yetiştirmelerinde yaşanan sıkıntılar devam 

ediyor. 

Türkçe dışında radyo ve televizyon 

yayıniarına izin verilmesi ve Türkçe dışında 

ki dillerin öğrenilmesi, yapılan yasal değişik 

liklere rağmen pratiğe yansıtılmadı. 

Olağanüstü halin kaldırılması halkta ra

hatlamaya yol açmasına, kültürel etkin

liklere belli bir tölerans gösterilmesine rağ

men hükümetin köye dönüş proğramı ol

dukça ağır ilerliyor. Yerlerinden göçertil

enierin sorunlarını çözmek, bölgede sosyo 

ekonomik gelişmeyi sağlamak ve genel 

kültürel hakların kullanımı için ciddi 

adımların atılması zorunlu. 

Raporun sonunda yer alan genel değer

lendirme başlığından önceki bölümlerde 

de yukarda yer alan konulara ilişkin hükü

metin attığı adımlar sıralanıyor, ardından 

da pratikte yaşanan eksiklikler vurgulanıy

or. Örneğin Kürtçe isimler konusunda 

çokça tartışılan "q, w ve x" bu ön bölüm

de işleniyor. DEP'li Milletvekillerinin Av

rupa İnsan Haklan Mahkemesi kararı doğ

rultusunda yeniden yargılanmalannın adil 

olup olmadığı sorgulanıyor. 

Görüldüğü gibi ilerleme raporunda 

sorunlara genel hatlarıyla değiniliyor, 

Türkiye'nin "hassasiyetleri" gözetilerek ör

neğin Kürtlere ilişkin kimi konular teğet 

geçilebiliyor. Ancak bu bile Türkiye'deki 

yetkilileri, köşeli kimi gazetecileri zıva

nadan çıkarmaya yetiyor. 

Kürde düşmanlıkta pervasızlık 
6 Kasım tarihli Hürriyet gazetesinde "Rap

orda Q, W, X harfleri söz konusu 

ediliyor. Bu yeni bir koşul mu? sorusuna 

Verheugen aşağıdaki yanıtı veriyor: "Tabii, 

bu kriter ama yeni değil.. . . Dil sorunu 

çözülmeli" diyor. Ardından da "Alfabe 

değişikliği talebi mi var" sorununa ise 

"Türkiye'nin bu konuyu nasıl ele alacağına 

aldırmıyorum. Önemli olan Türkçe dışın 

daki bir dilde eğitimin mümkün olmasıdır. 

Bu kesin bir önkoşuldur" diye yanıtlıyor 

Verheugen. Ne var ki Günter Verheugen 

her zaman böyle cesaretli davranıp açık 

konuşmuyor. 

İlerleme raporunda yer alan ve 

Sonbahar'la birlikte Türkiye ve Kürdis 

tan' da hemen hemen her gün yaşanan "Q, 

W ve X" krizinden dolayı, "Avrupa Birliği 
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Türk alfabesinin değiştirilmesini mi istiyor" 

türünden sorular soran salt muhabirler değil 

Türk cephesinde. 
Köşeli yazarlar, Kürde düşmanlıkta 

kaleminden kan damlayaniardan sonra işe 
papyonlu Türkler de takılınaya başladı. 

Papyonlu olduğu için kendini epeyi 
ilerlemiş, hatta medeni sanan Doğan Hız

lan gibileri bile hızlarını alamayarak "Türk 

alfabesi değiştirilemez" diyerek korudaki 
yerlerini almayı ihmal etmiyorlar. Bu zat-ı 
muhterem, "İnsan çocuğuna Kürtçe ad 

koyabilmeli, isterse Kürtçe konuşubilmeli, 
yazabilmeli, kendi dilinde kitap yazıp 

yayınlayabilmeli ama bu özgürlük, 'Türk 
alfabesi'ni değiştirmeye kadar götürülürse, 

o zaman tepki gösterenler arasına ka
tılırım" diyor. (Hürriyet, ı 1. ı 1. 03) 

Doğan Hızlan ve başkaları "Hollanda 
veya Almanya' da orada doğan çocukların 
isimlerindeki Türkçe'ye özgü "G ve Ş"yi "G 

ve S" şeklinde kaydediyorlar. Onlar nasıl 
"G ve Ş"yi kaydetmiyorlarsa o zaman 
Türkiye' den tersi bir istemde de bulunula

maz" türünden değerlendirmeler yapıyorlar. 
Peki Hollanda ve Almanya' da 40 yıldır 

yaşayan göçmen Türklerle kendi toprakları 
üzerinde binlerce yıldır yaşayan onmilyon

larca Kürdün durumu aynı mıdır? Türkler 
daha Asya steplerinde kımız içip at 
koştururken, bugün bir bölümüne sahip 
çıktıkları yurt kimindi? 

Şu mantığa bakın. Sen bir yandan "İn

san çocuğuna Kürtçe ad koyabilmeli, is
terse Kürtçe konuşabilmeli, yazabilmeli, 
kendi dilinde kitap yazıp yayınlayabilmeli" 

diyeceksin, ardından falan harfleri kul
lanamazsın diyerek ipotek koyacaksın. 

Papyonlu papyonsuz Doğan Hızlan'lar 
ya kuş beyinliler, ya da kendilerini akıllı, 
el-alemi ahmak sanıyorlar. Onlar da bal 

gibi biliyorlar ki, rezervli bir hak ve özgür

lük, hak ve özgürlük değildir. 

Bu bayların hergün kapısından içeri gi
rip sıçtıkları tuvalederin kapılarında yasaklı 
harflerden birinin de kullanıldığı "WC" 

yazar. Seyrettikleri cici televizyonlarından 

birinin adı "Show TV" dir. Karılarının gi

yindikleri butiklerden birinin adı muhte
melen ,Boutique XY"dur. Öğle sonrası 
konyaklı kahve içtikleri kahvenin ismi bel
ki de ,Cafe Broadway"dir. Ceplerindeki 

banka kartı da büyük bir olasılıkla 

"Worldcard"tır. 

Peki ya çocuklarının seyrettikleri fılmin 

ismi neden Türkçeye uyarlanmış şekliye 

,Matriks" değilde, orjininde olduğu gibi 
"Matrix" biçiminde yazılmış diye de 

merakları tutmuş mudur? 
Bir de solcu geçinenler var içlerinde. 

"Marx"ın eserlerini "Marks" veya "Markıs" 

diye türkçeleştirip okuyamadıklarından olsa 
gerek, solculuklarının sınırı Kürt durağın
da son bulan solcu müsvetelerine ne demeli? 

Ne var ki burada iğneyi kendimize batır
makta, kendi konumumuza da bakmakta 
yarar var. Bizler ne yaptık? Kürtler ne yaptı? 

PKK' nın silahlı mücadeleyi durdurmasından 

sonra Kürt sorununu rafa kaldıran Almanya 
ve Avrupa Birliği'ne yönelik olarak neler yap
tık? Dosyayı raftan indirmek için her hangi 

bir çaba içinde olduk mu? 
Kürtler, Avrupa'da seksenli ve doksanlı 

yıllarda başarıyla yürüttükleri kamuoyu 

çalışmasını, lobi faaliyetlerini ne yazık ki 
tatil ettiler. TC'ye yönelik geçmişte yürü 
tülen birçok çalışma son yıllarda terkedildi, 

bunlardan el çekildi. Bir milyonluk bir 
Kürt kitlesinin 40 yıldır yaşadığı Avrupa' 
da tercümanlar ve aracılar, üçüncü kişiler 
üzerinden yürütülen ve adına diplomasi 
faaliyeti denen · kendini tatmin çabaları 
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sonuç almaya yetmiyor. 
Hani Kürtlerin kendi çıkarlarını sa

vunan örgütlenmeleri? Nerede Kürtlerin 

ilerleme raporları? Kürtlerin Avrupa 

başkentlerinde yürüttükleri kampanyalar, 

düzenledikleri konferans ve sempozyumlar 

nerede? Hani Kürtlerin Avrupa'da kazan

dıkları etkili dostları? 

Birçok örgüt un-ufak oldu. Böyle ol

duğu halde bir Handy ve çantayla bir in

ternet sayfasından ibaret olan örgütlerin 

sayısını bilen yok. 

Durum bu. Böyle oluduğu için de 

başkalarına söyleyecek fazla bir lafımız ol

mamalı aslında. 

T oparlarsak: Avrupa Birliği, çıkarları 

gereği değerlerini ayaklar altına alabiliyor. 

Ancak buna rağmen Kıbrıs çözülmeden, 

Kürt sorununda atılan küçük adımlar dahi 

yaşama geçirilmeden Türkiye'nin Aralık 

2004'te tarih alması, diğer çekinceler de -

Türkiye'nin Birliğe getireceği maddi yük, 

kalabalık bir nüfus ve yoksullar ordusu, 

dini ve kültürel farklılıklar ile Avrupa sınır

larına yönelik tartışmalar- gözönünde bu

lundurulduğunda oldukça zor. 

Türkiye lobicisi Almanya Başbakanı 

Gerhard Schröder bile kaygılı. Schröder, 

"Türkiye 2004'te müzakere tarihi alabilir 

ama ondan sonraki sürecin ne kadar olaca

ğını bilemem. Çünkü bu süreç de önemli. 

Ondan sonra ne gibi problemler çıkacağı-

na bakmak lazım" diyerek topu kibarca 

taca atıyor. 

19. ve 20. yüzyıllar Kürtler için karan

lıklar içinde geçti. Ülkeleri parçalandı, 

örneği olmayan, eşine rastlanmayan bir 

baskı, kıyım ve imha politika ve uygula

masıyla yüz yüze kaldılar. Ancak bizim 

yıllarca desteklediğimiz sosyalist sistemin 

90'lı yılların başında çökmesiyle birlikte, 

ülkemiz Kürdistan'ın güneyinde güneş 

doğmaya, Kürtleri de ısıtınaya ve Kürt 

Baharı' nı yeşertmeye ve yaşatmaya başladı. 

Sistemler arası çatışmadan kendine yer 

açan Türkiye'nin stratejik konumu giderek 

sarsılıyor. Ortadoğu'da tarih Irak'ta ve 

Güney Kürdistan' da yeniden yazılıyor. 

Fazla değil, yakın bir zamanda ülkemizin 

kuzeyinde de güneş doğacak, bu yakada 

da çocuklar gülecek, kanla sulanmış, can

la beslenmiş kutsal topraklarda da güller 

açacaktır. 

Kürtler kefeni yırttı bir kere. Gerisi gelir. 

(İlerleme raporunun Almanca ve ingi

lizeesi http://europa. eu. int/comm/enlar

gement/report_2003/index. htm adresin

den temin edilebilir. Türkiye ve AB 

ilişkilerinin seyir defteri ve Kürtler konula

rında "Helisnki' den Bürüksel' e Avrupa 

Birliği, Türkiye ve Kürtler" konulu 

çalışmaya bakılabilir. ) 
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Kudret Güneş Kimdir? 

- 1954 yılının Aralık ayında Bala'nın bir 
Kürt köyünde doğmuşum. Dedelerim 
1836 yıllarında Urfa' nın Siverek ilçesinden 
geldiklerini söylerlerdi. Son zamanlara ka
dar oradan akrabalarımız gelirdi, buna ta
nık oldum. 1962 yılında ailem bizi akut
mak için Kırşehir' e göçtü. İlk, orta ve liseyi 
Kaman' da bitirdim. 1978 yılında Ankara 
Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler 
Yüksekokul u' ndan mezun oldum. 

1982 yılında Fransız hükümetinin Türk 
hükümetinin emrine verdiği 3 sanat bur 
sundan birini kazandım. Paris' e sinema eği
timi görmek için geldim. 1982-86 yılları 
arasında "Conservatoire Libre du Cinema 
Français" de okudum. Bu okulun yönetmen 
ve kurgu bölümünü bitirdim. 1986-87 yılın
da Sorbon Üniversitesi'nde Yılmaz Güney'in 
sinema anlayışını, İtalya sinemasının yeni 
gerçekçi (Neo-Realisme) akımıyla karşılaştı 
ran bir mastır diplaması hazırladım (Diplo
me d' Etudes Approfdies effectue sous la di
rection de MR. Paul Dumont). 

1988-91 yılları arasında Sorbon 
Üniversitesi'nin sinema bölümünde, Soci
olgue Pierre Sorl nezdinde, YILMAZ GÜ
NEY ve Türk toplumu konulu bir tez 
çalışması yaptım. 1988-90 yıllarında 

Paris'te sinema kurgu dalında çalıştım. 
1991 yılında uzun metrajlı "Selu" adlı 

Kudret Güneş 

bir senaryo yazdım. Bu proje, Türk toplu
mundaki kadının yerini anlatıyordu. Fran
sız Kültür Bakanlığı CNC (Centre Natio
nal de la Cinematgraphıe)' de bu senaryo m 
destek aldı. 1992 yılında yazılan en iyi 15 
senaryo arasında yer aldı. Maalesef bu 
konuyu filme dönüştürmek için gerekli fi
nansmanı bulamadım. 

1998 yılında "BARAN" adlı uzun met
rajlı bir senaryo daha yazdım. Savaştan ve 
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Kürdistan' daki askeri baskıdan kaçıp gelen, 

Diyarbakır'lı bir Kürt göçmen ailesinin 

yaşantısını anlatmaktadır. Bu projem Fran

sız Kültür Bakanlığı CNC' de büyük bir 

ilgi gördü. Şu anda bu konuyu filme almak 

ıçın gerekli finansmanı bulmaya 

çalışıyorum. 

ı999 yılında Fransa'daki Kürt göçmen

lerinin kültürel yaşamını ve Fransız toplu

muna uyumunu konu alan 60 dakikalık 

belgesel bir film yaptım. 

Leyla ZANA'nın 2000-200ı yıllarını 

kapsayan hayatını ve politik mücadelesini 

konu alan "YASAKLARI AŞAN ÇIGLIK" 

adlı 52 dakikalık bir belgesel yaptım. 2003 

yılında bu filmim Fransa'nın 5. kanalında 

gösterildi. Bu film birçok festivalde seçildi. 

En son olarak FİGRA festivalinde gösteri

lecek. 
200ı yılında "Sevgili Babam" Mon cher 

papa adlı kısa metrajlı bir film yönettim. 

Annesi tarafından terk edilen küçük bir kız 

çocuğunun babasına karşı olan davranışla 

rını içermektedir. 

24 Ocak 2003 yılında uzun metrajlı bir 

filmi konu alan "ALEV" adlı senaryom en 

iyi Özel Jüri Televizyon Filmi ödülünü 

aldı. FİGRA Fransa'da vuku bulan bir fes

tival, gerçeklerin ekran üzerindeki 

görünümü (Les ecrans de la realite). Leyla 

Zana' nın filmi bu festivalde en büyük 

ödülü hak eden filimler arasında yer aldı. 

Sinema paraya dayalı bir sanat dalı ol

duğu için ancak ı4 yıldan sonra ilk filmi

mi yaptım. 200 ı yılında, hayali bir film

di. Anne ve babasının boşanmasından et

kilenen bir çocuğun hikayesiydi. Bu film 

festivallerde gösterildi halen festivaliere 

gönderiyorum. Lil'e REİNON, film festi

valinde gösterilecek. Mayıs 2003' de 

S trasburg' da en iyi kısa metraj lı film 

ödülünü aldı. 

2002'de Leyla Zana ile ilgili film iki 

önemli ödül aldı. Birincisi; Le festival in

ternational de Grand Repertage d'actualite 

(Uluslararası büyük akmalite röportajı), 

ikincisi; Le prix d' Oliver Quemener. Bu 

gazeteci ı 994 yılında Cezayir' de 

öldürüldü. İnsan hakları ile ilgili bir film 

çekiminde öldürüldü. "Le prix du J ury J e

une" (Genç jürinin seçtiği, gençlerin ödül 

verdiği film) Leyla Zana' nın filmi bu 

ödülü aldı. 

Niye sinemayı seçtiniz de başka bir sanat 

dalını değil? 

-Ben gazeteciyim. Sinema insanların dert

lerini dile getirdiği için. Kürtler de ızdırap 

çeken bir halk. Sinema çok etkili bir görsel 

sanat dalıdır. Hümanist bir insanım. Dün 

yada olup bitenleri sinema daha iyi dile ge

tirir diye sinemayı seçtim. Bizim, belgelere 

dayanan bir tarihimiz yok. Kürtler hep 

ikinci planda tutuluyor. Ben şahsen ı 962 

yılına kadar Türkçe bilmiyordum. İlkokul

da çocuklar saçlarımı çekerdi. Kendinden 

olmayanı dışlıyorlardı. O zaman anladım 

ki ben Kürd'üm. Kürtlere yapılan haksız

lıkları takip ettim. İlk kez ı 993 yılında 

Kürdistan'ı gördüm. Sokağa çıktığımda in

sanların birbirinin yüzüne baktığında 

Türkçe'yi çok kötü konuştuklarını 

gördüm. 

Şu anda işkence ile ilgili bir film yapıyo 

rum. Belgesel, 60 dakikalık. Diyarbakır 

hapishanelerinde yaşanan insanlık dışı acı

ları dile getiren bir film. Mehdi Zana'nın 

cezaevinde olduğu dönemde 65 arkadaşı 

işkencede öldürüldü. Hiç bir Türk gazete

cisi bunları yazmadı. Türk aydınları 

Diyarbakır' da olanları yazmak istemediler. 

Örneğin; dincilerle ilgili pek çok şeyi peka-
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la yazıyorlardı. Mehdi Zana halkın oylarıy

la seçilmiş bir belediye başkanı olduğu hal

de 20 yaşındaki bir askerin botları altında 

işkence görüyordu. 

Akın Birdal, İsmail Beşikçi ve diğer az 

sayıdaki aydını ayrı tutuyor, büyük bir say

gı duyuyorum. 

Sizce Kürt sineması Yılmaz Güney'den 
sonra ne durumda? 

- Yılmaz Güney hep Türk olarak bilindi. 

Bir sanatçının fınansmanını kim yapıyorsa, 

o ülkenin sanatçısı oluyor. Ben Yılmaz 

Güney gibi olamam. Hiç bir Türk ve Kürt 

halen Yılmaz Güney'e ulaşamamıştır. O 

bir akımın önderiydi, geldi geçti. 

Günümüzde Kürt sinema sanatçıları hak
kında birşey söyleyebilir misiniz? 

-Kürt sanatçısı vardır. Bir ülkede bir halk 

inkar ediliyorsa, kültürü, sanatıö sanatçısı 

da inkar edilir, Türkiye'de Kürt sinemacı

lar var. Örneğin; Hüseyin Karabay, Kazım 

Öz gibi. Türkler' de de kaliteli filmler ya

panlar var. Büyük Adam Küçük Aşk. 

Yeşim Ustaoğlu'nun Güneşe Yolculuk fil

mi gibi. Nuri B. Ceylan gibi kaliteli filmler 

yapan sinemacılar var. 

Geçiminizi sinemadan mı sağlıyorsunuz? 
- Evet uzun metrajlı senaryolar yazıyorum. 

2003 yılında Sopadin L' organizme des 

prix pour-les Scenaristes (Senarisder için 

ödül kuruluşunun) ve (FİPA)Televizyon 

için (uluslararası) programlar festivali. Te

levizyon için yapılan bir senaryo jürinin en 

iyi bulduğu senaryo ödülünü aldı. Bir 

Türkle evlendirilen bir Kürt kızının hayatı

nı dile getiren bir senaryo. Kürt kızı bir 

homoseksüel Türk genciyle evlendirilmesi

nin hikayesi. Bunun gerçeklik payı var. 

Tercümanlık yaptığım bir dönemde böyle 

bir olaya şahit oldum. Bu senaryo yılın en 

iyi senaryosu. Başka bir proje, bir Kürt 

göçmen çocuğunun (7 yaşında) karşılaştığı 

zorlukları konu ediniyor. Benim 

Kaman' da karşılaştığım zorluklara benze 

yen bir çalışma. Bunun dışında BRA TEG

NE de Dournenez film festivali var. 16-23 

Ağustos 2003 tarihleri arasında yapıldı. 

Festival, bu yıl Kürt sinemasına adanmıştı. 

Bir çok Kürt filmi gösterildi. Aralarında 

Yılmaz Güney'in Yol ve Duvar, İranlı Kürt 

sinemacı Ralıman Gobadi'nin geçen yıl al

tın kamera ödülünü alan Sarhoş Adar, 

Handan İpekçi, Yeşim Ustaoğlu, Kazım 
Öz, Nizarnettin Ariç'in Kilamek ji bo 

Beko filmi gibi filmierin bulunduğu birçok 

film ve şahsiyet festivale davet edildi. 

Bu röportaj için Birnebıln adına size 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar 

diliyorum. 

- Ben de size teşekkür ediyor, başarılar di
liyorum. 
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Yapma Silo yapma, Tono'nun atını bırakma. 

Sen bilirsinki yalnız biriyem 

Ne olur beni zalim Bektaş'a teslim etme, 

Beni zalim ağaya teslim etme 

Geliyorum T ono geliyorum 

Harman dağına yetişemezsem 

Kardaş et, arkadaş et beni kendine 

Tono'nun gurubu yedi kişiydi 

Yedisi de Belikanlı'ydı 

Yedisi de yiğidik, mertlik kokardı 

Kürd'ün merdi umudu, namuslarıydı 

Harman Dağı ortada 

Yedi kişiyi koydular çukura 

Yedi köy, yedi m erdi öldürdüler 

Duyun, Hirfanlı milleti göz yaşı döküyor 

Duyun, ey alem Belikanlılar ağıt yakıyor. 

V afasını göğe bakmaktan usanırmışca

~ına önüne eğerek, birden sinirli bir 

halde sertçe ağzı dolucasına yere bir tükrük 

savurdu Tono. "Allah belasını versin" dedi 

Kürtçe. Gerçi T ono Türkçe öğrenmişti bi

raz ama, hernedense Türkçe konuşmayı hiç 

sevmedi. T ono "Ben bu allahın belası dili 

konuşurken, hep dilim şişiyor" diyordu. O 

nedenle hep Kürtçe konuşurdu. Nede olsa 

anasından o dili ogrenmıştı. Kürt 

aşiretlerini sayarken "şu Belikanlılar var ya 

neden bu Orta Anadolu çölüne gelmişlerse" 

diyerek yakınıyar ve ikide bir kendi aşireti 

Belikanlılara küfürlerini sıralıyordu. 

T ono, Kürtlerin Belikan aşiretindendi. 

Osmanlı'nın yasakları, hayvanların odak

larının yok olması ve sürgünler nedeniyle 

Belikan aşireti de, Canbegler, Reşvanlar 

gibi Kürt toprağından çıkmış Orta Anado

lu bozkırlarına yerleşmek zorunda 

kalmışlardır. "Belikanlı'lar geldiklerinde 

bir avuç idiler" diyordu Tono, "şimdi on

larca köy oldular. Hani ne yapıyorlar. hep 

birbirlerini yiyorlar. Açlar." 

T ono da babasının kendi adıyla 

Kızılırmak' ın üzerine kurduğu köyde yedi 

kardeşin ortancasıydı. Babası Hirfan beyin 

Kzılırmak' ın başında tuttuğu berekedi boz

kır toprağında yedi kardeşiyle ekip-biçer ve 

hayvancılık yaparlardı. Tono sinirlenip, 

kızardı hep: "Yahu biz bu topraklarda eker, 

biçeriz ama hep düşmanlık, husumedik ya

parız birbirimizle" diye söylenirdi. Hemen 

ekierdi "bu millet açtır, karnı doymadıkça, 

karnını doyurahilrnek için herşeyi yapar. 

V allahi adamı satarlar. Kalleşliğin, kahpeli

ğin alası kıskançlıktan, açlıktan, karnını 

doyuramamaktan çıkar." Tono sinidenince 

hernedense kulakları kızarır ve yüzüne ter 

basardı. O da birçok Orta Anadolu'lu Kürt 

gibi hem çiftçilik hemde tüccarlık yapar; 

mal, davar alıp satarlardı. Hernedense yedi 

kardeşin tümü de haksızlığa gelmezlerdi. 

Nerde bir haksızlığa şahit olsalar, kendileri

ni alıkoymazlar, hemen bu haksızlığın 

karşısına dikilirlerdi. T ono ise hep asi ve 

isyankar bir mizaca sahipti zaten. 

Sabahın körü, daha şafak bile atmamış, 

T ono ciavarların gecelediği, yemlendiği köm 
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denilen ahıra girmiş, davarlara Kürtçe "ka" 
denilen samanı vermek için yabayla yükle
nince, birden aklına bu topraklarda ne kadar 
zorluklarla karşılaştıkları geldi. Kendi kendi
ne mınldandi: "yahu bu ne rezalet, bu ne 
acaiplik". Birden Rışvanların, Canbeglerin, 
Berkatilerin, ağaları, düşmanlıklan ve re
zillikleri aklına geldi. "Rezalet" deyip sam
anın üzerine tükürdü. Köm' de işi bitince 
karısı Şeker'i çağırd, "keçee .... " Her ned
ense Kürt erkekleri kendi kadınlarını ve 
çocuklarını etrafa ve büyüklere saygıdan 

dolayı kendi isimleriyle çağırmazlardı. Ya 
keçe, ya le le, gibi eklerle çağırırlardı. 

T ono da etrafına ve büyüklerine saygıda 

kusur etmediğinden dolayı karısı Şekeri hep 
"keçe" diye çağınrdı. 

- T aşte arnade ye? diye sordu. Karısı 

Şeker'in hazırladığı sabah kahvaltısı biraz 
tereyağı, kaymaklı yoğun ve kendisinin 
tandırda sac üzerinde pişirdiği çevredeki 
Türkmenlerin "Kürt ekmeği" dedikleri 
mayalanmış hamurdan yapılmış sac ekmeği 
idi. T ono yere serilmiş bir bez parçasının 
üzerindeki kalburun üstüne yerleştirilmiş 

sini denilen bakır tepsinin hemen yanına 
çöktü. Sanki haftalardır hiçbirşey yememiş 
gibi sininin üzerindeki ekmekten bir biri ar
dına kestiği lokmaları yoğurda batırarak ağ

zına götürdü. Her bir lokmayı ağzına alır
ken etraftaki Rışvanlar, Canbegler, Sefk
anlar, Berkatiler ve diğerleri geliyordu 
aklına. Her nedense etraftaki Türkmenler 
onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. "Bu bi
zim aşiret ağaları, reisieri yok mu, hepsi 
kafır, Allah tanımaz, şeriat bilmezler. 
Yoksa bu millete bu zalimliği yapmazlar" 
diyordu. T ono tüccardı ve hep bu Kürt 
aşiretleriyle haşır neşirdi. Herkes onu 
tanırdı ve o da herkesi tanırdı. T ono her
kes tarafından sevilirdi. Durumu kışın iyi 

olmayan, parası biten, hayvanlarının sam
anı kışın ortasında biten fakir köylüler ihti
yaçlarını karşılamak için herkesten önce 
Tono'ya koşarlardı. Tono'da ne yapar 
eder bir çare bulurdu. 

T ono bir parça ekmeği yoğurda batırır
ken, birden dışandan birisinin "T ono 
kardeş" diye seslendiğini duydu. Bu 
Tono'nun altı can arkadaşlanndan biri 
olan Mihamade Xide idi. Mihamede Xide 
diğer arkadaşlan gibi hem çocukluk 
arkadaşı ve hem de akrabasıydı. Bu 
memlekette herkes gibi onlar da aynı 

aşiretten ve içli dışlı akrabalardı. Birlikte it 
kovalamışlar, kuzu gütmüşler, yandaki 
köyün eşeklerini çalmışlar, ata binmeyi 
öğrenmişler ve birlikte büyümüşlerdi. Acı 

ve tatlı günleri birlikte yaşamış ve birlikte 
de büyüyüp, birbirlerinin düğünlerinde 
"qamçi" sallamışlar. Bu nedenledir ki 
arkadaşlıkları hep içten olmuş ve birlikte 
her taşın altına ellerini koymuşlardı. Mi
hamede Xide' nin gelişine T ono çok mu 
çok sevindi. Zaten gelmeseydi, kendisi 
onu ve diğer arkadaşlarını ziyaret edecekti. 
Hani günlerce üzerinde düşündüğü, fakir
leri korumanın ve şu sonradan görme ağa
lara bir ders vermenin gerekliliğini anlata
cak, birlikte nasıl hareket edebileceklerini 
dile getirecekti. Mihamede Xide ile diğer 
arkadaşlannın birlikte hareket edeceklerini 
T ono baştan bildiği için, onlarla salt 
ayrıntılan konuşmak istiyordu. 

"Hoş geldin Mihamed sofraya buyur, 
sabah kahvaltısını daha yapmamışsındır" 
dedi. Mihamed: "Evet sabah sabah sadece 
bir cigara içtim. Ve hemen hem evi hem
de sofra yı kendisininki gibi bildiği T ono 
kardeşinin sofrasının kenarına çöktü. İlk 
lokmasını ağzına alırken, Tono'ya döne
rek: "yahu bu ne rezalet, bu ne merhamet, 
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ne lanet olası vicdan bizim ağalannki? Mil

leti cendereye almışlar, baskı üzerine baskı 

yapıyorlar. Herkes onlara çalışıyor ama, 

bu yıl yine bulgursuz, unsuz kışa girece

kler. Sanki taa Mecidiye' deki (Mecidiye 

Cumuhuriyet'in ilk dönemlerine kadar 

Çiçekdağı'nın o zamanki ismiydi) Kürt ağ

alanyla, Belikanlılann, Canbeglerin ağala

n sözbirliği edermişcesine milletin nskını 

kesiyorlar. Haram olsun, kursaklarında 

zıkkım olup kalsın inşallah" diye söylene

rek, önündeki yağurda batırdığı lokmalan 

ağzına götüryordu. 

T ono lafa girerek: "haklısın Mihamed 

haklısın. O kadar ki, yerden göğe kadar 

sinirlenmekte haklısın. Ben de zaten hem 

seninle hem de Uso, Hasso, Taşo gillerle 

bu meseleleri konuşmak istedim. Gelmen 

de iyi oldu" dedi. 

**** 
"'\Taşam Orta Anadolu bozkırlarında çok 

.l çetin geçer. Kışlan sert, ilkbahan hep 

yağışlı, yazı ise kavurucu sıcaktır. İlkba

harın bitişine rastgele, sonbahara kadar sı

cakların kavuruculuğu ve kuraklıktan ba

zen hayvanlan sulamak için su dahi bulun

maz. İşte o nedenledir ki, çevredeki 

Türkmen köylülerin tüm baskılarına, di

renmelerine rağmen Tono'nun babası Hir

fan Beg Kızılırmak' ın yarıp geçtiği derenin 

yamacına çadırını kurarak, hayvanianna 

sürekli su bulabilecek topraklan zapt 

etmiştir. Yamacın öbür tarafına "sanki ben 

de başka bir Kürt beyiyim" der gibi Har

man Dağı heybetli heybetli oturmuş. Har

man Dağı Kürdistan'nın heybetli, sert ve 

dirençli dağlarına benziyor. Orta Anadolu 

coğrafyasının düz bozkınnda Kürdistan 

dağlan kadar yüksek olmasa da güçlü, 

heybetli ve haşin gözükmektedir. 

Mihamede Xide arkadaşıyla lafıaşırken 

"artık atlara binip Uso'yu, Taşa'yu bir 

ziyaret etsek iyi olur. Daha Miho'ya da 

uğramamız gerekecek. Onlar ne diyor hele 

bir dinleyelim. Ben artık bu ağalara, dü

zenbazlara bir ders verilmesinin gerektiğine 

inanıyorum." Mihamede Xide hiç teredüt 

etmeden "evet" cevabını verdi. 

Gün, sonbaharın ilk aylanna tekabül 

ediyordu. Tono'nun karısı Şeker, içeriden 

bağırarak: "Lo lo dışarıda ayaz var, çok 

soğuk, üstünü iyice, sıkıca giyin. " Erke

klerin karılarını kendi isimleriyle çağırma

dıkları gibi, kadınlar da kocalarını kendi 

isimleriyle çağırmazlardı. Hele hele 

Tono'nun arkadaşı Mihamede Xide gibi 

birisi de oradaysa isimle hiç anılmaz ve ça

ğırılmazdı. Şeker de kocasını "lo lo" diye 

çağırıyordu. T ono; "yol çıkınımızı hazırla

dın mı?" diye sorduğunda karısı Şeker ha

zırladığı yol çıkınıyla Tono ile Mihamed'in 

yanındaydı. Şeker, Mihamed'in yolunu 

kesmernek için bekledi, Mihamed geçtik

ten sonra çıkını kocasının eline tutuşturdu. 

"İç Anadolu Kürtlerinde bazı adeder 

vardır hiç mi hiç değişmez" diyordu bir 

aralar Qışla köyündeki aşiretin delisi Kalo. 

"Dünya var oldukça, alem değişse de bu 

Belikanlarda, Rişvanlarda, Canbeglerde 

var olan adeder değişmez. Dergisdik 

değişmez, xelat, qalıng, ağalık kalkmaz. 

Hele hele benim gibi akıllılara kimse akıllı 

demez.' Kala'ya deli diyorlardı ama, her

kes gizliden gizliye onun ermiş olduğuna 

inanıyordu. Kalo bir aralar Türkmen kö

ylerinden gelen bir Hoca'nın sahte olduğ

undan hemen köyden dövülerek kovulma

sını istemişti. Herkes "yine Kalo delirdi, 

cinleri başına vurdu, köyün haysiyetini 

rencide ediyorö konuşturmayın" diyordu. 

Hele hele dört defa at sırtında hacca gidip 
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ümre yapan ve dört karısı, onaltı cocuğu 

olan köyün ağası Hacı Bektaş ağa ise si
nirinden küplere biniyordu. "Susturun şu 
deliyi. Köyümüzün şerefini, haysiyetini 
bok etti bu deli Kalo." diyordu. 

İç Anadolu Kürtleri kış vakitlerinde ağa
nın yaptırdığı büyük bir köy odasında topla
nıdar ve sohbet edip uzun kış günlerini geçi
rirlerdi. Bu sohbetlerde sesi, avazı hoş, gü
zel olan dengbejler Meme Alan, Kale Bingol, 
Qamişe Qul ve daha bir çok destanları okur
lar, masallar anlatırlar, koyun sürülerinden 
bahs ederler. Eğer bir misafir gelmişse o da 
bu cematte misafir edilir, kendisine sofralar 
kurulur ve ziyafetler çekilirdi. Eğer bu misa
fir bir din adamı ise kendisine dahada büyük 
bir hizmet edilir ve saygı gösterilirdi. Din 
adamı olduğunu söyleyen bu insanlar köyleri 
ziyaret eder, o köylerde Quran okur ve yağ, 
şeker, un, bulgur toplarlardı. Bunlarıda sat
tıkları bilinmesine rağmen, kendilerine Alla
hın adamları dendiği için bir şey denilmezdi. 

İşte böyle bir kış gününde Türkmen 
köylerinden bir hoca köy evine misafir 
olmuş. Burada köyün aklı selim adamları, 
ak sakallı ihtiyarları toplanmış ve hocayı 
dinliyorlar. Cematten sadece köyün ağası
nın bir kaç kelime Türkçe bilmesi ve bir 
aralar Sambula (İstanbul) gidip askerlik 
yapmak zorunda kalan O se Ale' nin biraz 
Türkçe bilmesi ve diğerlerinin de hiç bir 
kelime anlamaması sohbetin tadı, tadı 

sürmesini engellemiyor. Hoca anlatıyor ve 
ağa ile O se Ale' de tercüme ediyorlar. İkisi
de Hoca'nın Türkçe anlattığı dini hikaye
leri, sohbetini; tümünü anlamasalar da, 
cemaate kendileriden de ekleyerek tercüme 
ediyorlardı. Cemat de her lafın bir cümlesi 
bittiğinde: 'hey maşallah, tuhh, Allah Al
lah" gibi kelimeleri tekbir getirir gibi hep 
bir ağızdan söyleniyor ve konuşulanların 

hepsini anlamışlar gibi tasdik ediliyordu. 
İşte böyle bir anda cemaatin içinde hep 
aşağıda oturan ve konuşulanları can ku
lağıyla dinleyen, sadece kendisine soru so
rulduğunda deliliğine sığınarak lafını esir
gemeden cevaplayan deli Kalo, birden aya
ğa fırladı ve "def edin bu yalancı düzenba
zı. inanmayın buna, yalan söylüyor bu 
lanet herif" dedi. 

Kalo yaz kış hep Kürt köylerini gezerdi. 
Her Kürt'ün evini evi, sofrasını da sofrası 
bilirdi. Çevre Kürt köyleri de deli Kalo'yu 
böyle tanır ve Allahın adamı diyerek öyle 
kabul ederlerdi. Hatta Kalo herhangi bir 
Kürt evine gider, ev sahibi kadına sanki 
kendi karısı imiş gibi sert çıkar ve neden 
sofranın daha hazırlanmadığını sorar, hat
ta ahırı kontrol edip, etrafa bakar, 
birşeylerin düzgün olmadığını görünce, 
evin sahibine çıkışarak: "sen adam olmaz
sın, zaten baban da söylerdi. Bu hayvan
Iara böyle mi bakılır, ahır böyle mi temiz 
tutulur? Yarından tezi yok herşeyi yerli ye
riden göreceğim" derdi. Evin sahibi de 
Kalo'yu öyle kabul eder ve o görmemek 
koşuluyla kıs kıs gülerdi. Ama dediklerini 
de hemen yapardı. Çünkü Kal o etraf Kürt 
köylerinde herşeyi söylerdi. "Ben şu köyde 
şunun ahırını, hayvanlarını şu vaziyette 
gördüm. Adamda iş yok" diye her yere 
yayardı. En iyisi mi Kalo'nun dediklerini 
yapıp el alemin diline düşmemekti. İşte 
Kalo bir gün böyle etraf Kürt köylerindey
ken, bir cematte bu hocayı görmüş ve 
orda adamın hoca olmadığını bilenler 
varmış. Ardından da Kalo tesadüfen ho
cayla başka bir Köye yolculuk ederken 
onun deli olduğuna ve pek Türkçe bilme
diğine kaanat getiren hoca başlamış 

konuşmaya. "Ah.. ah" demiş, "herşeyi 

bir Kürt avradına kurban ederim. Kürt 
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avradının beni, benzi, hele o karpuz 

büyüklüğündeki memeleri, ya o kar beye

zımsı teni ile hacakları yok mu beni mahv 

ediyor. Tüm malımı, mülkümü böyle bir 

Kürt avradına kurban ederim, kurban" 

demiş. İşte o anda hocanın ne mal oldu

ğunu anlayan Kalo'nun sinirleri tepesine 

varmış ve hocaya bir tokat patlatarak, 

yüzüne o hep kızdığında yaptığı gibi okkalı 

bir tükrük yapıştırmış. Hoca da neye uğ

radığını anlamadan, aman bana birşey ya

pacak diye tabaniarına kuvvet oradan kaç

maya başlamış. İşte hocayı tanıyan Kalo 

bu yüzden ayağa kalkıp onın kovulmasını 

istemiş. Ama kimseye laf anlatamamış. 

Yıllar sonra başkaları da hocanın bu mezi

yetlerine, zaflarına şahit olunca, birgün 

hoca yine geldiği bir Kürt köyünde, kö

yün delikanlılarınca iyice bir dövülmüş, 

köylerden topladığı eşyalara el konulmuş 

ve hoca bir daha Kürt köylerinde endamını 

göstermernek üzere kovulmuştu. Kalo 

adetler değişmez derken "qalıng" denilen 

başlık parasına çok kızardı. Kendi kendisi

ni öyle inandırmıştı ki, eğer başlık parasını 

denkleştirirse köyün en güzel kızı olan Ali 

beglerin Zeze' sini alabilecekti. Kalo gön

lünü Eli Beglerin Zeze' sine kaptırmış ve 

hergün Zeze üzerine stranlar yapıyormuş. 

Ali Beg'e çıkarak; "Ey... Eli Beg eger sen 

Eli Beg'sen bende Kalo Beg'im, Allah'ın 

emiriyle, Peygamber'in kavliyle Zeze'yi 

kendime karı olarak istiyorum. Eli Beg 

önceleri çok kızınıştı Kalo'ya. Kalo'yu 

dövdü, kapıdan kovdu, küfür etti ama 

hiç bir faydasını görmedi. Kalo hergün bir 

kaç defa kapıya gelir ve avazı çıktığı kadar : 

"Ey Eli Beg sen Eli Beg'sen ben de Kalo 

Beg'im. Kızın Zeze'yi Allahın rızasıyla, 

Peygamberin kavliyle kendime avrat olarak 

istiyorum. "derdi. Eli Beg bu işin böyle 

gitmeyeceğini anlayınca, Kalo'yu yanına 

çağırır ve, "bak Kalo adetlerimizi, töreleri

mizi bilirsin bizde yaşlı, başlı cemat adam

ları kız isternek için babasına giderler. Se

nin yaptığın gibi yapmazlar. Senin yaptı

ğın törelerimizi, adederimizi tanımamak, 

inkar demektir" demiş. Kalo hemen lafa 

"Haşa, haşa ama?" diye karışmak isterken, 

Eli Beg Kalo'nun konuşmasına fırsat 

vermemiş: "Bak Kalo, adederimizde qalıng 

vardır. xelat vardır, dergistlik vardır. 

Bunların hepisi de parayla oluyorr. Senin 

paran var mı? Nasıl denkleştireceksin 

hepisini?" Lafı Kalo'ya bırakmadan: "Sen 

şimdi git yaşlı, aksakallı saygın insanları 

topla ve xwazginci olarak bana gönder. 

Ben de onlara kader neyse, Allah ne 

yazmışsa o olur derim. Sana da söylüyo

rum şimdi. Allah ne yazmışsa o olur. Ka

derse, Allah seninle Zeze' nin alnına 

yazmışsa olur. Xwazgınciler gelirse de qa

lıng ve xelatın ne kadar olacağına karar ve

ririz. Sen de denkleştirdin mi Allah'ın izi

ni, peygamber efendimizin kavliyle 

düğününüzü yaparız." 

Kalo işte o gün bugündür Kürtler'in 

adetlerine sayıp, söver. Çünkü Eli Beg 

yüksek qalın ve xelat biçmişti. Dergistliğe 

gelince de hediylerle dolu çıkınsız gelinme

meliydi. E... fakir Kal o nerde bulsun. O 

gün bu gündür Kalo Kürt'ün adetlerini 

sakat, yalancı ve fakiriere düşman bilir. 

Kalo; "Ulan dergistlikte kız oğlana, oğlan 

da kıza gerdek gecesine kadar el vuramaz 

derler. Bu dinimizde yasaklanmış, haram 

ve günahtır derler. Ama oğlan her hafta 

çıkınına biraz çerez, bir iki çaput koyup 

kız evine gidiyor. Orda yatıyor. Utanma

dan da gizlice gidiyorlar. Kız evinin erke

kleri dergistinin geldigini bilmesinler diye. 

Ama kız anası oğlanın etrafında dört dola-
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nıyor. Hele dergisti kızın anasına da çıkı
nında bir şeyler getirmişse vay vay vay, 
herşey yolundadır demek. Yani birkaç gün 
kızın evinde onunla birlikte olan dergist 
nişanlısına el vurmamış mıdır. Vurmuştur 
vurmuştur. Hem de bal gibi vurmuştur" 
der. İşte bu adetlerdendir ki Tono'nun ka
rısı da kocasını ismiyle çağıramaz ve ço
cuklukta birlikte oynadığı kocasının 

arkadaşı Mıhamed'in önünden o geç
medikçe geçemezdi. 

**** 

Tono ile Mıhamede Xide atlara binerek 
Hirfanlı' nın yukarı yamacından dereye 

doğru hızla savuştular. Harmandağı'na 

yaklaştıklarında, Mıhamede Xide Tono'ya 
selenerek; "adarı biraz yavaşlatalım, yorul
dular zavallılar"dedi. Tonoda tasdik edin
ce, adarını yavaşlattılar. Soğuk bir ayaz 
kavuruyordu etrafı. Tono: "Ellerim ayaz
dan kavruldu Mıhamed" dedi. 

Mıhamed : "Evet ayaz çok kavurucu. 
İnşallah bu sene kış zahmetli geçmez. Koyun 
sürülerini bu kış hep ahırda bırakmak zorun
da kalırsak vay halimize. Millet samanı nere
den bulacak. " Tono'nun da derdi oydu. 
Kardeşi Sılo'ye Reş -Kara Sülo- de geçen 
hafta bu kış eğer zahmetli ve çetin geçerse 
beşyüz koyununa nasıl saman yetiştireceğini 
bilernediğini söylemişti. "Eğer Kırşehir' den 
Taburoğullarından birisi gelirse iyisi mi koy
unları satalım diye düşünüyorum" dedi. Sen 
ne düşünüyorsun" diye Tono'ya sormuştu. 
T ono artık bu ağaların milleti birazcık 

düşünmesi gerektiğine o kadar kendisini 
inandırmıştı ki, bunun da artık sadece biraz 
şiddetle olacağını düşünüyordu. Eğer ağalara 

biraz sopa gösterilirse korkup halkı 

düşüneceklerine kendisini inandırmıştı. 

Arkadaşlarını da buna inandırmak ve birlikte 

bir gurup oluşturup ağaların üzerine gitmek 
için yoldaydılar şimdi. Mıhamed de zaten 
kendisi gibi düşünüyordu. 

T ono ile Mıhamed Harmandağı'nın 

yamacını aşıp dağın öbür yamacına ulaştık 
ların da, T ono Mıhamede "tütün tabakasını 
uzat, bir sigara sarmak için biraz atları dur
duralım" dedi. Mıhamed de bir sigara içmek 
istiğiyordu. Adarını durdurup, bir kayalığın 
üzerine çöktüler. Mıhamed cebinden 
gümüş tütün tabakasını çıkarıp, elinde biraz 
okşadıktan sonra, açıp ne kadar tütün oldu
ğuna baktı. Yeterli olduğuna kanaat getirin
ce, hep gururla üzerinde taşıdığı tabakayı 

Tono'ya uzattı. Mıhamed'e tabakayı kirvası 

Hadali Kars'ta askerlik yaparken hediye ola
rak getirmiş. Haciali' nin anlattığına göre, 
birgün komutanları Bursalı Osman Başçavuş 
karakoldaki askerleri çağırıp, uzak bir köye 
gidip, orada huzursuzluk yaratan ve Erme 
niler'le ilişkileri olan bazı insanları yakalama
larını istemiş. Bunu da öyle sert ve avazı çık
tığı kadar söylemiş ki, askerlerin bir çoğu 
korkudan küçük dillerini yutmak üzere 
imişler. Hadali de askerlerin içinde imiş. 

Köye gitmişler. Köyün mıhtarı da sayılan ak
sakallı Hacı Mılle'nin evine gitmişler. Haci 
Mılle bunları içeri davet etmiş, aç olup ol
madıklarını sormuş , hemen evin külfetine 
emir verip acaleden sofra hazırlamalarını 

söylemiş ve evin külfeti de bunları hemence
cik yerine getirivermiş. Ama dalevered ve 
nereli olduğunu dahi pek bilmedikleri, 
özünde korkak mı korkak, ama yanında bi
rileri olunca ejderha kesilen Neşetadında bir 
asker varmış. İşte bu Neşet, Bursalı Osman 
Başçavuş' a iyi görünmek ve orada erkekliğini 
göstermek için, Hacİ M ılle Ağa' nın evine 
geldiklerinden beri bağırıyor, çağırıyor ve 
"şu adam, bu adam nerde? Hemen getirin 
yoksa hepinizi yakarım, ezerim, keserim" vs. 
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gibi laflar ediyordu. Bu hal, evin reisi ak 

sakallı, tecürbeli ve laflarken ağzından bal 

akan Had Mılle'yi çok rahatsız ediyordu. 

"Ben de bu duruma çok üzüldüm" diye anla

tıyordu Hadali. "Artık öyle bir an geldi ki 

dayanamadım ve yarı Kürtçe, yarı Türkçe 

Neşet' e bağırdım. 'Ulan sen kim oluyorsun, 

ulan ker herif, ulan aşağılık herifl Bak sa

bahtan beri bağırıp, çağırıyorsun. Evde ka

dın, erkek demeden herkesi laflarıola ayaklar 

altına alıp, haysiyetlerini, şereflerini bir pa

ralık ediyorsun. Ulan sen kaç paralık adam

sın.' Ben bunları sayarken, olayın büyüye

ceğine kanat getiren diğer arkadaşlar, sanki 

önceden konuşup, sözbirliği etmişler gibi 

ayağa kalkıp Had Mılle' den özür dilediler, 

hal hatır isteyerek, haydi gidelim dediler. 

Neşet'i de alıp tekrar karakala gittik. Kara

kola varır varmaz, Neşet Osman Başçavuş'a 

çıkıp, neler yaptığını anlattı. Benim için de 

'o Kürt varya o Kürt, Başçavuşum. 

Eşkiyalarla birlikte hareket etti, onlara destek 

verdi. Onun yüzünden adamları tutuklaya

madık. Beni onların yanında azarladı, rezil 

etti' diye anlatıyordu. Biz tüm söylenenleri 

kapının önünde duyuyorduk. Ben çok 

korkmuştum. Osman Başçavuş'tan değil, 

askerliğimin yanmasından korkuyordum. 

İşte o arada Osman Başçavuş'un bağırarak: 

'Ulan eşek oğlu eşek, ulan sahtekar, ulan piç 

kurusu' diye Neşet'i tekme tokat odasından 

çıkardığını gördük. Zamanla öğren miştik 

ki, Osman Başçavuş Had Mılle'yi iyi tanır, 

kendisine çok saygı duyarmış. Had Mılle' nin 

fakir fukaraya yaptığı yardımlar Osman 

Başçavuş'u çok etkilemişmiş. Birgün Osman 

Başçavuş zor duruma düşünce Had 

Mılle'den yardım görmüş müş. Eşşek Neşet 

bunları bilmiyordu.'' 

Hadali bu hikayeyi anlatırken özellikle-

de ballandırıp, şekeriedirerek anlatırdı. 

Hadali işte bu gümüş tabakayı kendisine bu 

Heci Mılle' nin bilhassa karakala gelerek he

diye ettiğini söylüyordu: "Heci Mılle geldi 

karakol un kapısına ve Osman Başçavuş' a se

lam verdi. Elinde Osman Başçavu' şa 

hediyelik olarak getirdiği bal çanağını ver

dikten sonra, bana o aşiret genci, aslı belli 

olan genci gönder dedi. Osman Başçavuş 

ise Neşet'e: "Git ulan Hadali'yi çağır, mis

afırin geldi de" diye çağırmış. Hadali: "gel

dim ne göreyim. Gelen Hed Mılle. He

men bizim memlekette, adederimizde ol

duğu gibi, gidip elini öptüm. Heci Mılle 

bana: 'nerelisin, hangi aşirettensin' diye sor

du. Ben de, 'Aksaray' ın Hirfanlı köyünden 

Belikan aşiretindenim' dedim. Hed Mılle 

hemen ayağa kalkıp, 'senin asl sahibi oldu

ğunu hemen anladım. Terbiyen, rüştün an

cak Belikan gibi bir aşirete mensub olman

dan gelir. Bundan sonra benim oğlumsun.' 

Ve hemen cebinden çıkardığı gümüş tütün 

tabakasını bana uzatarak: 'al yavrum bu be

nim sana naçizane bir hediyem olsun. Her 

baktığında ben aklına geleyim ki, yaptığın 

asil davranışın hafızanda belirsin.'' 

Mıhamed' e işte böyle değerli ve anlamlı he

diyeyi kirvası Hadali vermiş. Mıhamed ta

bakasını geri alırken, herzaman yaptığı gibi 

avucunun içinde okşar gibi dönderdikten 

sonar cebine koydu. Sigaralarını tüttürdük

ten sonra atlarına binip, yola koyuldular. 

**** 

Mıhamede Xide arkadaşları Üso'nun 

kapısına geldiklerinde, avazı çıktığı 

kad "U~ lll B 'lll" d" ı d" B A ar so... ese... ı ye ses en ı. ese 

Üso'nun karısıydı. Bese altmışında gösteren 

ama daha kırkında olan bir kadındı. Köyde 

herkes Bese' nin çok Osmanlı bir kadın ol

duğunu söylüyordu. Bese çok çekmişti. 

Arada sırada kimselerin duymayacağı ve 
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görmeyeceği şekilde kuytuluk bir köşeye çe
kilir ağlar ve kendisine ağıt yakardı. 

Çima çima Xude çima 
Derd u kul lı ser milan 
Min çi kir te derd da min 
Li gunde Belika te ez bekes iş tim 
Ez keçkeke Belika bUm u gulyen min direj 
Benca min direj bu, bruye min reş 
Endam u benze min sipi wek 

berfa çiyaye Siphan 
Li benda min bıln xorte heft gundan 
Çima Xude çima 
Derde u kul li ser mila 
Min çi kir te derd da mi 
Li gunde Belika ez mam jiyan 
Ape min bu xezure min 
Kureape min ji mere min 
Pisma min u em dotmam 
Xopan ware ev adet u ledan 

Çima Xude çima 
Derd u kul li ser milan 
Min çi kir te derd da min 
Li gunde Belika ez mam bi 
Kureape min çu rahmete, hevale min bU 
Him mere min u him ji pismame min bU 
Bave se kure min bu 
Li gunde Belika ez bi se sewiya u por 

sipi mam 

Çima Xude çima 
Derd u kul li ser milan 
Min çi kir te derd da min 
Li gunde Belika ez be heval mam 

Adet gotine li cem eşireta Belika 
Ma se sewi, tim sewi namen 
Kureape min din, ji min ra kirin mer 
Li gunde Belika ez bUm por sipi 

Çima Xude çima 
Derd u kul li ser milan 
Min çi kir te derd da min 
Li gunde Belika ez bi jindari, mirim 

Kureape min pismame min e 
Him pismam him ji mere min e 
Him mere min him ji qayine min e 
Ez çir bikim derd u kule min e 

Çima Xude çima 
Derd kul li ser milan 
Min çi kir te derd u kul da min 
Li gunde Belika ez zuda mirime 

Bese her zaman ağıdmı yakar, ağlar 
özelliklede çocuklarının duymasını iste
mezdi. Köyün yaşlısı, genci herkes Bese'ye 
özel bir saygı ve sevgi gösterirdi. Daha 
Mihamede Xide ikinci defa seslenmeden 
Bese hemen kafasında biraz dağınık duran 
eşarbını düzelterek dışarı fırladı. Misafırin 
sesini tanımıştı. Mıhamedi de, Tono'yu 
da çok sayar ve severdi. Onlar Bese'nin 
sefıl, yetim çocuklarına her geldiklerinde 
hediyelerini birlikte getirirler, üstlerini 
başlarını alır ve çocukların, başka çocuk
lardan eksiklerinin olmamasına evin sahibi 
kadar itina gösterirlerdi. 

Bese: "Hoş geldiniz Mıhamed bira, 
hoşgeldin Tono bira. Xerdir, şerdir bu ay
azda, bu yola çıkışınız. Şeker nasıl T ono 
bira. İnşallah işi gücü Şeker'in başına bıra
kıp tekrar haftalarca bir yerlere gitmeyesin." 

T ono gülerek cevap verdi: "Korkma 
korkma Bese, kocanı haftalarca yanımıza 
alıp gitmeyeceğiz. Kaldı ki Uso gitse ne 
olur. Zaten evde bir işe yaramıyor." 

Bese: "He, sen öyle de. Uso giderse bu 
mala, davara kim bakacak. Ben mi bu 
eksik başımla ahıra, samanlığa gireyim." 
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Bu arada Uso da dışarı çıkıp misafirleri 

içeri ağırladı. Uso, Tono ve Mıhamede 

Xide' nin neden geldiklerini ve ne yapmak 

istediklerini tüm ayrıntılarına kadar dinle

dikten sonra: "Haklsınız. Artık bu ağalara, 

düzenbaziara bir ders verilmelidir, sizinle 

beraberim" dedi. 

Yemekler yendikten, sigaralar içildik

ten sonra T ono ile Mıhamede Xide yola 

çıktılar. Bu arada arkadaşları Mizo ve 

Hasso'yu da ikna ettikten sonra etrafa ha

ber saldılar 'biz artık herkesin derdine der

man, yarasına merhem olacağız' dediler. 

O günden sonra Qışladaki Hacı Bektaş 

Ağa' nın kapısına dayandıkları ana kadar 

herkesin derdine derman olabildiler. 

**** 

Tono elinde saman yabasıyla samanlık 

tan yeni çıkmış, karısı Şekere :"dün 

ahırdaki zıbılı (koyun ve keçi dışkısı) 

süpürmedinizi mi diye sorudu. Şeker 

kızmıştı. "neden bana soruyorsun. Hergün 

at üstünde dışarıda olan sensin. Eksik 

başımla çocuklara mı bakayım, ahır mı te

mizleyeyim, yoksa koyunları, inekleri mi 

sağayım." 

Şeker kızınca genellikle iki tombul 

yanağı kıpkırmızı olur, gözlerinden yaşlar 

gelirdi. Tonu Şeker'in bu durumunu 

görünce, işin çok ciddi olduğunu anlar, 

altan alır, ses çıkarmazdı. Şimdi Tono zı

bıl işni Şeker' e sormaya bin pişman 

olmuştu. Çünkü karısı Şeker haklıydı. 

İşte tam o anda at üstünde beliren, 

Qışla'lı Sofo belirdi. Sofo: "Selamın Alley

üküro Tono"dedi. 

Tono: "alleykümselam Sofo. Ne hal

dir, xer midir, şer midir, sabah sabah yo

lunu mu şaşırdın? Gel hele içeri gidelim 

sonra anlatırsın. " Tono Safo'nun sabah 

sabah kapıda belirmesine bir anlam verme

mekle beraber, hayırlı bir geliş olmadığını

da içinden geçirdi. Şeker ise misafıre hiç 

sormadan, her zaman yaptığı gibi, misafı

rin sabah sabah aç karınla geldiğini 

düşünerek hemen sofrayı hazırlamaya koy

uldu. Şeker sofrayı hazırlarken, Sofo 

Tono'nun sormasına fırsat vermeden lafa 

girerek neden geldiğini, derdinin ne oldu

ğunu anlatmaya başladı. 
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. 
I 

A şiretler Raporu 1987 yılında 2000'e 
..l"\noğru dergisinin 5 1. sayısında yayın
lanan ve yazarı belli olmayan gizli bir devlet 
belgesi. Devlet tahminen 1970'li yılların or
talarında yani Kürt hareketinin canlandığı 
dönemde, Kürdistan'daki aşiretleri ayrıntıla
rı ile araştırmış ve ona görede politika 
belirlemiş. Her ne hikmetse böyle çok gizli 
devlet belgeleri de hep Perinçekçilecin eline 
geçiyor. 

Bu raporda bizi ve Birnebun okurlarını 
ilgilendiren yan ise Kürdistan' daki 23 ilin 
kürt aşiretleri. 

OAK'leri (Orta Anadolu Kürtleri) genel
likle Kürdistan'ın neresinden ve nasıl gel
diklerini merak ettiklerinden, kitaptan bu 
bölümleri alıp yayınlamayı uygun gördüm. 

Kitapta aşiretler il sıralamasına göre ve
rildiği için bende ona göre yazacağım. 

Ayrıca kendi bilgi ve fikirlerimi kitaptaki
lerden ayırmak için de onları parantez 
içinde italik harflerle yazdım. Sonlarına 

DM rümuzunu koydum. 

ADIYAMAN 
Bezık 

Nüfus: 9996. Kurmanc, Hanefı, Kahta ilçesi 
Sarıdana, Büyükbey. Köseler, Çakırçeşme, 

Belören, Mülk ve Dardağan köyleri. Reisi 

Yusuf Taş, Sarıdana köyünde yerleşik. 

(Ankara Haymana'nın Bazıkaya da Tabura 
köyü mevcuttur Türkçesi Demirözü'dür. 
DM) 

Cihanbey 
(Konya Yunak'ta büyük bir Sünni-Haneiii 
Canbeg nüfusu var. DM) Adıyaman' dakiler 
Kurmanc(zaza) ve Hanefıdi Gerge'in Eski
kent, Kaşyazı, Alancık, Gönen, Geçitli, 
Gözpınar ve Gözpınarın Büzme, Gagındak 
mezraları Topraksu Bucağı, O nevler ve 
Dallarca köyleri. 

Mırdis 

(Mırdesa Terıkilere de denir Polatli, Sivri
hisar, Haymana ve Cihanbeyliye bağlı kö
ylerde meskundurlar. DM) Bölgedeki nü
fusları 15762 dir. Kırmanc, Hanefıdirler. 

Reisieri Kahta'da Hacı Yusuf Erdem, 
Gerger'de Abuzer Kızılkaya ve Adıyaman 
merkezde Sıtkı Dişkaya'dır. 

Kahtanın; Narince, Ekinci, Bozpınar, 

Akdoğan, Kavaklı, Dumlu, Alidamı, 

Gökçe, Bağbaşı, Eceler ve Karadut köyle
ri. Akıncılar bucağının T uğlu, Bervenos 
yaylası. Gerger in Güngörmüş, Çobanpı

nar, Yayladalı köyleri. 
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Rışvan 

Nüfusu 38254, dur. Kurmanci ve Hanefi

dirler. Reisieri Ali ve Hacı Mehmet T uranlı 

Kahta merkezde otururlar. (KDP Türkiye'nin 

rahmetli başkanı Hemreş Reşa da bu aileden

di. AKP1i Dengir Fırat da bu ailedendir. DM) 

Kahta' nın ilçe merkezı, Yarpuzlu buca

ğı ve köylerinin tamamı, merkeze bağlı 

Bağlar, Arılı, Çıralık, Salkımbağ, Yelku

van, Erikdere, Zeytin, Çobanlı, Ortanca 

ve Çataldere köyleri. Damlacık buağının 

Çatbahçe, Koçtepe, Sırakaya, Doluca ve 

T eğmenli köyleri. Akıncılar bucağının 

Oluklu ve Yığmak köyleri, Narince buca

ğının Tütenocak köyü. 

Bılhikanlı 

Nüfusu 1400, Kurmanc ve Şafiidirler. 

Reisieri Alipaşa Tozbey Sarıçavuş da 

oturur. Doğubayazıt'ın Gözükara, Sağdıç, 

Kayan ve Sarıçavuş köyleri yine bunların 

Badıllı kolu 4200 nüfusu olup Hanefi ve 

Şafiidirler ve Tahir Bucağında otururlar. 

Burası Eleşkirte bağlıdır. Aşiret Hassasara 

olarak da bilinir. 
(OA'da Ankara'nın Ş'Koçhisar Kazası

nın 9 Köyünde otururlar. (Ayrıntı için 

Birnebun 'un ilgili sayılarına bakınız. DM) 

Halıkanlı 

Sıpkilerin bir koludur. 18000 nüfusu var. 

Kurmanc ve Şafiidirler. Reisieri Tutak'ın 

Karakaya ve Mollahasan köylerinden Halis 

Öztürk'tür. Ayrıca yine Zeki Bayar. Derviş 

Yakut, Derviş Çürük ve Selahattin Saray

hanoğlu da ileri gelenlerdendirler. 40'tan 

fazla köyde yerleşiktirler. 
(Xelıkanlılar Konya Kulu nun Karaca

dağ, Cıhanbeyli 'nin Gölyazı köylerinde 

otururlar. Yalnız bunlar HaneEdirler ve 

sayı sistemleri Orta Anadolu 'da 10 'dan 

sonra yanzdeh, dunzdeh, sezdeh, çardeh, 

panzdeh, şezdeh, hefdeh, heyjdeh, nozdeh, 

bist diye giden tek aşirettirler. dewuyek, 

dewudu, dewuse, dewuçar, dewupenş, 

dewuşeş, dewuheft, dewheyşt, dewuneh ve 

bist diye sayarlar. Onun dışında 

konuştukları kurmanci tamamen Reşi ağzı

dır ve gelenekleride reşiler gibidirler. Muh

temelen zamanla reşileşmiştirler. DM) 

Mıkaili(Adamanların bir kolu) 
İran ve Van'da kolları olan Mıkaililer kur

ınane ve Şafıidirler. Nüfusları 2840 dır. 

Reisieri Hamur ilçesinin Kandildağ'ından 

Halil Alpaslan'dır. Ayrıca Taşlıçay'da da 

Tahir Çakmak ilerigelendir. 

Reisieri Hamur ilçesinin Kandildağın

dan Halil Alpaslan'dır. Ayrıca Taşlıçay'da 

Tahir Çakmak ilerigelen dir. 

Hamur'un Kaçmaz, Kandildağı, Dana

kıran, Özdirek, Karaseyitalı, Seyithanbey 

köleri ile T aşlıçayın Alakoç ve Kağnılı kö

ylerinde de yerleşiktirler. 

Adarnan aşiretinin diğer kolları:Kaskan

Nezoiler, Kaskan-Reşoyiler, Kaskan-Seboyi

ler, Şemsıkanlar, Delıkiler, Plakanlar, Kas

kan-Çetoyiler, Çomoyiler, Kaskan-Amuçeto

lar. Tüm Adarnan nüfusu 20000 e yakındır. 

(OA'da bunlardan sadece Mıkaililer 

mevcut. Mıkaililer Ankara -Poladı ya bağlı 

6 köyde yerleşiktirler. merkez köyün kürtçe 

ad ıda Mıkaila 'dır. Kurmanc ve HaneBdir

ler. Sayı sistemleri de 1 O 'dan sonra dewuy

ek-dewudu-dewuse.. ... diye gider ve kendi

lerinin Urfa Viransehir'den geldiklerini id

dia ederler. Osmanlı Tarıhçisi Cevdet Tür

kay kitabında Mıkaililerin Doğubayazıt'tan 

geldiklerini yazar. Tarih İçinde Haymana 

kitabın 'da Halil İbrahim Uçak ta bunu tek

rarlar. DM) 
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Atmanki (Molla Devsi Kolu) 
1200 nüfuslu Kurmanc ve Şafıidirler. Reis
Ieri Hamur'un Kümbet köyünden Abdul
kadir Kayan'dır. Yk. Aladağ, Süleyman, 
Karakayan ve Baldere'de yerleşiktirler. 

BİNGÖL 
Canbekliler 
900 nüfuslu kurmanc ve şafıidirler. Kığinin 
Anca, Şenköy, Kabaoluk, Çaroluk ve 
Aktaş köylerinde yerleşiktirler. 

(Yunak- Konya da oturanlar Elazığ'dan 
geldiklerini iddia ederler ve Kurmanc Ha
nefiidirler. DM) 

Okçıyanlılar 

1200 nüfuslu kurmanc Hanefıdirler. 

Reisieri Elazığ Karakoçan Okçu köyünden 
Mahmut Okçudur. AyrıcaKığının Kutlu
ca, Bağlarpınarı, Gökçeli, Darköprü, Yey
nelli, Billice, Çanakçı ve Karakoçanın mer
keyinde otururlar. 

(OA 'da Kırşehir'de varlar. DM) 

Omeran 
1200 nüfuslu kurmanc ve şafıidirler. Sol
hanın Sülünkeş ve Murat köyleri. 

s 
Atmakan 
800 nüfuslu kırmanc şafıidirler. Reisi Nar
lıdere de oturan Mehmet açıktır. 

Narlıdere'ye bağlı Ağaçınar, Alaniçi, 
Yeşilsırt ve Baykan'ın bir kısmı. 

Omeran 
6000 nüfuslu kurmanc şafıidirler. Reisieri 
Hayrodan Abdulkadir Cansevili Mehmet 
Dolan'dır. Hayro'nun eyhgeldi, Orman
kaya, Çiftlibahçe, Yazgı, Kırmataş, Varın
ca, Düvezler ve Ülgen köyleri. 

DERSİM (TUNCELİ) 
Rutanlı 

1256 nüfuslu kurmanc ve zaza Alevi 
Kızılbaştırlar. Nazımiye ve Pülümür'de 
otururlar. Ayrıca Çağlayan bucağının 

Y alınca, Uluköy ve Mertekli köyleri. Reis
Ieri Halil Ağırgöl ve Mahmut Karadağ'dır. 
(Ankara-Polatlı Yenımehmetli (Ruta New
ale) de varlar Kurmanc ve Hanefidirler. 
DM) 

ERZURUM 
Burada küçük birer grup Bezıkanlı ve 
Bılıkanlı vardır. Kurmanc ve Şafıidirler. 

(OA 'dakiler Ş. Koçhisar ve Haymana 'nın 
Demirözü 'ndedirler ve Kurman c- Hanefi
dirler. DM) 

Cambek 
319 nüfuslu şafıi. Dili Türkçe Çat' ın 
Yarmak köyü. Reisieri Nizarnettin 
Akçelik'tir. (Yunak. takilerinde aralarında 
kendilerini Cambek veya Canbeg demeleri 
sadece bir deyiş sorunudur. Yunaktakilerde 
de Türkleşen veya daha doğrusu dili 
türkçeleşen köyler vardır. Ör: K Hasan. B. 
Hasan ve Çeltik. DM) 

Pısyanlı 

4560 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıidirler. 

Reisieri yoktur. Aşkale'nin Eyüpoğlu, Hacı
bekir, Yaylayolu, Güldere, Çayköy, Büyük
geçit, Yeniköy, T opalçavuş, Yaylımlı, De
mirkıran, ve Ortabahçe köyleri. 

Bu Aşiretten Çamoğlu Mustafa Bey 
adındaki kişi şapka isyanına katılmış, bu 
nedenle 14 Aile ile Orta Anadolu sürülmüş 
ve aftan sonra köylerine geri dönmüşlerdir. 
(OA' da bugünde Kırşehir'de Pısıya köyleri 
mevcuttur. DM) 
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Şıhbızınlı 

ı 4 ı 4 nüfuslu Kurman c ve Hanefıidirler. 

Reisieri yoktur. Oltu ya bağlı Kısıkdere, ve 

Yenun semtleri ile topkaynak, İğdeli ve 

İspir'e bağlı Tekpınar köyü, Tortum'un 

Yamankaya köyü. 

(OA'da Haymana'nın 29 Köyü, Polat

lı , Kulu ve Ankara merkezde pek çok 

Şıhbızınlı vardır. Bunlara Şıxbızın, 

Şeyhbızınlı veya kürtler yerel olarak 

şaxziniya derler. En doğrusu da Kürtlerin 

dediği olsa gerek. Çünkü Şaxzinilerin esas 

geldikleri yer bugünkü Irak Kürdistan Fe

dere Devletinin sınırları içinde yeralan Xa

neqin Kazası ve çevresidir. Orada da 

Şexzini, Şeyh Bezeni olarak tanınıyorlar. O 

ismin de esasen Şeyh Hüseyini olduğu ve 

zamanla halk ağzında kısalarak Şexzini ye 

dönüştüğü söylenir. yeri gelmişken yine 

belirtelim. Haymana dakilerin bir kısmı 

kendilerine Palani derler ve bunu da Elazığ 

Pal u 'dan geldikleri biçiminde açıklarlar. 

Bu bilgi de doğru değil. Çünkü yine 

bugün biliyoruz ki Irak Kürdista 'nının Xa

neqin kazasında kendilerine Palani diyen 

Şexziniler mevcut. Erzurum dakilerinde 

Sorani Kürtçesi veya şexzınki konştuklarını 

biliyoruz. Burada Bilgi toplayanlar cehalet

leri yüzünden bu ayrımıda yapamamış ol

malılar. D M) 

Zırkan veya Zırkanlılar 
Toplam ı0000 nüfusludurlarKurmanc ve 

Şafiidirler Reisieri Erzurum Karayazı'dan 

İzzet Söylemez, Söylemez köyünde oturur. 

ve Mardak lı Mustafa Palandöken'dir. 

Hınıs'dakilerin reisieri de Hınıs'ın Kuşluca 

köyünden Hacı Cemil Ek ve Mithat 

Aydın'dır. Karayazı'nın Salyamaç, Alikü

lek, Erenler, Dündarköy, Tosunlu, Hacı

bayram, Ağaçlı, Y olgören, Kösehasan, San-

caktar, Kurupınar, Yahyaköy, Çaltılı, Aş, 

Kızılkale, Çullu, Karakale, Alemdağ, 

Sarıtaş, Akarsu, Duatepe, Yk. Söylemez ve 

Aş. Söylemez, Yk. Kızılkale, Yılanlı, Tek

manın Geçitköy, Deliler, Hüseyinağa, Çe

virme, Küllü ve Hacıömer köyleri 

Hınıs'ın Kuşluca, Bozyar, Çatalgül, 

Molladavut, Akkavak, Karayazı'nın Basa

nova, Sulutaş köyleri. 

(Ankara Polatli 'nin Eski Karsakli Köyü 

de Zirkan 'lidir. DM) 

GAZİANTEP 
Celıkanlı 

6000 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıidirler. 

Reisieri Feyzullah Yıldım Islahiye'de 

oturur. Islahiye- Katrancı, İncegedik, Bay

raktepe, Örtülü, Toplamalar, Gölühöyük, 

Zincirli, Kömürler, Belpınar, Gedikli, 

Kırışkal, Emirler ve Mesthüyük köyleri. 

Bu aşiret T ep kanlı, Kamayanlı ve To

runlar oymaklarından ibaret olup Reşi 

(Rışvan) aşiretinin Celali kolunu teşkil 

eder. ( Ankara'nın Haymana, Konya -Kulu 

-Atkafası, Adıyaman 'ın Besni kazasında 

mevcuttur. Ayrıca Maraş, Malatya ve 

Van 'da yerleşmiş aşiretlerle ve Suriye'deki 

Kürt Aşiretleri ile hısımlıkları vardır. DM) 

Delıkanlı 

5500 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıdirler. 

Reisieri lslahiyeli Selahattin ve Süleyman 

Ünlü'dür. Aşiret Melıkanlı, Belıkanlı, 

Haydarkanlı, Şerıkanlı, Mamatkanlı, Gülük

anlı ve Nurıkanlı oymaklarına ayrılır. Bu oy

maklar Derviş Paşa tarafından ayrı köylere 

iskan edilmiştir. Bu aşiretin Doğu Anado

lu, Konya ve Kırşehir illerindeki 

Delikan'lılarla ve Suriyedeki kürt aşiretleri 

ile hısımlıkları vardır. 

(Islahiye 'nin; Bilenler, Akınyol u, 
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Güllühüyük, Karapınar, Kazıklı, Ortaklı, 

Yolbaşı, Yesemek, Ağalarobası, Çolaklar 
ve Kilis. in Gözkaya, Bulamaçlı, Cereli, 
Deliosman, Hasancalı, Şenlikçe, ve 
Süngültepe köylerinde yerleşiktirler. DM) 

Rışvanlı (Reşiya) 

2ı275 nüfuslu Kurmanci ve Türkçe 
konuşur, Hanefiidirler. Reisieri Nizipin 
Adaklı köyünden Mahmud Karayılan'dır. 
Nizipin Kıradı, Çanakçı, Tadıcak, Boylu
ca, Mağara deresi, Korucak, Duraklı, Kara
burç, Aş. ve Yk. Çardak, Keklik, Erenköy, 
Kamışlı, Güder, Mehmetobası, ve 
Yavuzeli'nin Saray ve Mağara köylerinde 
yerleşiktirler. 

KARS 
Bezkanlı 

840 ı nüfuslu Kurmanc ve Hanefiidirler. Yi
lana bağlı bir okl olduğu söylenir. Reisieri 
Kars Milletvekilliği yapmış İsmail Alaca'dır. 
Kars merkeze bağlı Eşmeyazı, Gelirli, ve 
Küçükyusuf köyleriArpaçayın; Akçakale, 
Büyükçatma, Carci, Carcıoğlu, T aşlıağıl, K. 
Çatma, Melikköyü, Meydancık, Mescidi, 
T elek, Tepeköy, Y alınçayır, B. Pirveli, De
mır kent, Kalkankale, Karahan, Şahnalar, 

Arazoğlu, Bayraktar, Esenkent, Hamzage
rek, Kuyucak, Soylu, T ayekent, Y ağınkesen, 
Yılanlı, ve Akyaka ile Başgedik bucakları. 

Halıkanlı veya Helıkanlı 
Toplam 2ı ı3ı nüfuslu Kurmanc ve 
Şafiidirler. Zilana bağlı bir kol olduğu sö
ylenir. İran' daki Halıkan aşireti ile ilişkileri 
vardır. Ağrı isyanına katılmıştır. 
T aşburunlu Yasin Badem ci reisieri dir. 
Merkez ilçeye bağlı köylerde dağınık 

otururlar ve Tuzluca'nın Bahçecik ve 
Bahçelimeydan köyünde otururlar. 

Mırdesanlı 

ı3ı6 nüfuslu kurmanc ve Hanefiidirler. 
Digor'un Kırdamı köyünde otururlar. 

Mılyanlı (Mıllilerden olsa gerek) 
2964 nüfuslu kurmanc ve Hanefiidirler. 
Zilana bağlıdır. 

MALATYA 
Atmalı (Etınana ile aynı aşiret olabilir) 
Bunlar Alevi ve Hanefi karışıktırlar. 

(Ankara Bala 'nın bazı köylerindeki Btma
nalar Kurmanc HaneEidirler. DM) 

Celıkanlı 

Kurmanc ve Şafiidirler. Elbistan ve Afşinde 
otururlar. 

MARDİN 
Atmanki-Mahmutki 
ı ı 50 nüfuslu Kurman c ve Arapça 
konuşurlar ve Şafii ve Süryani'dirler. Reis
Ieri Midyat'ın Doğançay köyünden Hüsey
in Çelebi'dir. Nusaybin'ın Girmeli bucağı
nın Çayırlı, Tepeüstü, Heybeli, Üçköy, 
Üçyol, Didektaşı, Odabaşı, Kudubey, Gü
ndi, Söğüdü, İkiztepe, Değirmencik, Yol
bilen, Açıkköy, Diyrik, ve Eskimağara kö
ylerinde yerleşiktirler. 

Hıdıran 

800 nüfuslu Kurmanc ve Şafiidirler. Reisie
ri Derikli Mehmet Aydın ve Abdullah Ay
aydın dırlar. Derik'in Merkeyi, Tepebağ, 
Böğrek, Dumanlı, Bayraklı, Bozok ve 
Karataş köylerinde otrururlar. Rutan ve 
Mahmudaniada kan davalıdırlar. (Ankara 
Polatlı 'daki Mıkaililere Rutalar Xıdıra 
derler. Ama ŞaE değil HaneE'dirler. DM) 
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Kiki 
6000 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıidirler. 

(Ankara Bala 'nın K. Bıyık köyündekiler 

Haneflidirler. Kızıltepe'nin Ülkerköy, Ak

tulga, Bektaş, Uzunkaya, Büyükdere ve 

Harmandüzü köylerinde otururlar. DM) 

Köse 
Aşiret Kurmanci ve Arapça konuşur Şafıi 

ve Hanefıidir. Savur'lu Harnit Fidan reistir. 

Savur'un Üçkavak, Yenilmez, Koşuyolu, 

Kayatepe, Harmantepe, ve Gölbaşı köyle

rinde otrurlar. 

(Polatlı 'nın Mıkaila köyünden Mala 

Axe'nin eski aile adı Mala Kose'dir. Kose 

aşireti ile ilişkisi olabilir. DM) 

M ılan 
500 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıidirler. 

Aşiret reisi Hüseyin Ağaoğulları bilnmeyen 

nedenlerle Suriye'ye kaçmıştır. 

Rutan 
Kurmanc ve şafıidirler. 2000 nüfusludur. 

Reisieri Ahmet Necimoğlu'dur. Denk'te 

otururlar. 

Canbey li 
3215 nüfuslu Kurmanc ve Alevidir. Kürtçe 

ve Türkçe konuşurlar. Reisieri Davutoğlu kö

yünden Mustafa Davutoğlu'dur. Kangal'ın 

Pınarözü, Külekli, Karamehmedi, Kabakçev

liği, Killik, Karagöl, Gebelikatran, İğdeli, Mi

narekaya, Kırlangıç, Sultanpınarı, Kapıkaya, 

Kürkçü, ve Dipoğlu mezraları. Dıvrık'in bazı 

köyleride Canbeylidir. Canbeglerin bir kısmı 

alevi bir kısmı da sünni hanefıidir. 

(Konya Yunak, Çeltik ve Polatlı ile Kulu ya 

bağlı bazı köylerde Kurmanc Hanefl'dir. Ho

rasanda da büyük bir Kurmanc Alevi-Sünni 

Canbegli olduğu söylenir. Kaynak: Şoreş 

Reşi Sivas'takilerin kürtlüklerinden çok ale

vilikleri ön plandadır. DM) 

URFA (RIHA) 
Atmanlı 

927 nüfuslu Kurmanc ve Hanefı'dirler. 

Reisieri Bozova'nın Kılçık köyünden Emin 

Ünlü'dür. Merkey ilçenin Koçören, 

Karataş, Kırkınağaca ve Tekyamaç köyleri 

ile Bozova'nın Kılçık köyü. (Ankara-Bala 

dakilerde Kurman c HaneEdir ve Urfa 'dan 

geldiklerini söylerler. Bu kuwetle ihtimal

dir. Diğer illerdeki Atmaniler ya Alevi ya 

da Şafliydiler. DM) 

Bazıki 

4537 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıdirler. 

Reisieri Birecik'in Kural köyünden Süley

man Acar ile Göktepe köyünden Mahmut 

Paydaş'tır. Bırecik'in ilçe merkezi, Mezra 

köyü, Kural, Ilgar, Şekerköy, Dışlık, İnce

ler, Böğürden, Özveren ve Hilvan'ın Gökte

pe, Kırbaşı, Aş, Külünçe ve Uğra köyleri. 

(Diğer yörelerdeki Bazıki, Bezıki veya Bezık 

Aşiretleri Kurmanc ve Şafliydiler. Oysa 

Urfa'dakiler Kurman c ve Hanefli. Ankara

Haymana'dakiler de Kurman c ve Hanefldir. 

Yine Urfa Bozovadaki 6800 nüfuslu 

Bezki ve Bezıki lerde aynı aşiret olup bilgi 

toplayanan cahilliği nedeniyle farklıymış 

gibi yazılmış. Reisieri Bozova 'nın Arıkök 

köyünden Hacı Aksoy'dur. DM) 

Canbeyli veya Canbekli 
317 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıidirler. 

Reisieri Bozova'nın Küçük Tülmen kö

yünden Hasan Canbeyli'dir. 

Hacı Musa 
Aşiret 3000 nüfuslu Kurmanc ve Hanefıi-
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dir. Reisieri Bilvan'ın Çakmak köyünden 
Süleyman Çakmak'dır. Hılvanın Çakmak, 
Millisaray ve Üçüzler köylerınde meskun
durlar. 

Ankara Polatlı'nın da Hacı Musa köyü
de kurmanc ve hanefıdir. 

Mırdıs veya Mırdesi 
1928 nüfuslu Kurrnanc ve Hanefiidirler. Reisie
ri Ovacık ilçesinden Abuzer Yıldırırn'dır. Mer
kez ilçe, Günışık, Yarırntepe, Kuşluca, Hozum 
ve Hılvan'ın Estağfırullah, Gölcük ve Karapınar 
köylennde meskundurlar. (Ankara 'nın Hayma
na ve Paladı ilçelerinin Sırçasaray, Çatak, Tepe
köy, Boğazkaya , Konya -Cilıanbeyli'nin 
Beşkavak ve Sivrilıisar'm Sivrice ve Buzluca kö
ylerinde Terıki adıyla meskundurlar. Aile 
büyükleri Duman ve Dumanoğlu soyadım 
taşır ve Sırçasaray köyünde otururlar. DM) 

Aşiret aslen Adıyaman Kahta'dan gel
medir. Urfa'daki reisieri Abuzer Yıldırım 
Suriye'li Aşiret reisi Osman Sabri ile temas 
halindedir. Bozova'nın Tatarhüyük ve Ka
raca köylerin de de varlardır. 

Reşuan 

Kitapta böyle yazılan aşiret de aslında 

reşi'lerin bir kolu olmalıdır. 659 nüfuslu 
Kurmanc ve Hanefıidirler. Hılvan'ın mer
kez, Balkı, Anca, Malören, ve Göktepe 
köylerinde meskundurlar. 

Şeyhan veya Şıhan, Şihanlı 
(Kitabın yazarı veya daha doğrusu bilgileri 
toplayan istihbarat elemanı Şexan aşireti 
demek istemiş. DM) 

7529 nüfuslu Kurmanc ve Şafıidirler. 
Ankara -Haymana 'dakilerin Kurman c ve 
Haneili olduklarını hemen belirtmek gere
kir. Yani bunlarla ilişkileri olmayabilir. 
Kürdistan 'da Şexan isimli başka yörelerde 

de aşiretler var. Reisieri Siverek' in Karakeçi 
bucağından Harndi Seydo, Kuskunlu'lu 
Cevher Turgut, Büyükziyaredi İbrahim 
Yetkin, Taşlı'lı Mehmedi Seydo ve 
Akcataş'lı Mehmet Beyaz'dırlar. Ayrıca 
Viranşehir'in Akcataş ve Dedeköy'ünde de 
m eskundudar. 

Atmanald 
840 nüfuslu Kurmanc ve Şafıidirler. Reisie
ri M uradiye Çaldıran'ın Ü çgözler kö
yünden Ali Kolay'dır. Buğulu, Salhane, 
Yuvacık, Evciler ve Sarıharman köylerinde 
de varlardır. 

IRAK KÜRDiSTANı'NDAKi AŞİRETIER 

Xanekin 
Güney Kürdistan'ın en güneyindeki bir 
ilçedir. burada PALANİ aşireti Zengabat, 
Karatepe ve Sirvan bölgelerinde meskun
dur ve 350 Hanedir. 

(Ankara Haymana nın özellikle Sındı
ran Bucağı(Yenice) Palani olduklarının ve 
isim benzerliğine dayanarak Pal u 'dan gel
diklerinin iddia ederler. Şafiidirler. Oysa 
konuştukları Kürtçe Güney Kürtçesi (So
ranİ) olup Palu yöresi daha çok Dımıli
Zaza Kürtçesiyle konuşur. 

Bütün Şexzinilerin Xanekın 'den yayıl
dığı kuvvetle muhtemeldir. 

Bne Xanekin 'in Küye ırmağı kenarların
da 500 Hane Sünni -Şeyh Bezeni oturmak
tadır. Çiftçilikle uğraşırlar. Xanekin Kerkük'e 
bağlıdır. Zengin bir petrol bölgesidir. 

ilgilenen olur diye Xanekin 'deki diğer 
Aşiretleride belirtmekte yarar var: DM) 

Badan, Comur ve Kazanlı kabileleri var. 
Bibani, Geze, Hilani, Kahvar, Kakeyi ve 
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Kaganlu, Salihi, Soramırı, Kelhurı, totık ve 

Maecan, İne ve Entari kabileleri mevcuttur. 

Şamanilerinde Şemani, Hassa ve Şemani 

Bazyani kabileleri var ve Şeyh Bezeni ile Bi

lani aşiretleri arasında otururlar. Yerguş, ve 

Ubeda aşirederi. 

s 
Caf Aşireti 
Tavgüzi, Sofıvend, Reşobiri, Turhani, 

Şatiri, Harun, İsmail, MIKAiL, Sadani, 

Badavi, Amala, Yusufcani, Kemali, Bezdan, 

Bahşi, Celali, Beştmale, Bisevi, Yarveysi, 

Şeyh, İsmaili, İsayi, Moraligıbı kabileleri 

vardır. Hepsi Sünnidir. Kışın Halılan ve 

Kızılribattarfı ile Sirvan da Baharda da 

Şehrizor'a gelirler. Oradan da İran'a geçer 

ve Sine de konaklarlar. (Senendac) (Anka

ra-Polatlı'daki Mıkaililer Kuzey Kurmanci

si konuşurlar. Oysa bunlar Sorani 

konuşurlar. DM) Yaklaşık 20000 Hanedir 

ve dışa karşı birlikte davranırlar. 

RİYE'DEKİ AŞİRETLER 
Denk de Alıyan'lar ile 600000 Haneli Mil

liler Resulayn, T elabyat, N usaybın-Derbe

siye ve Derzor'a kadar uzanırlar. Ayrıca 

Reşiler de vardır. 

(Bu kitaptaki bilgileri kendi bildikleri

mizle karşılaştırdığımızda görüyoruz ki 

OA 'daki kürtlerin Kürdistan 'daki köklerini 

araştırmada en temel üç unsur öne çıkıyor: 

1-Mezhep:Sünni Haneiii veya Şafii oluş 

veya Alevilik. 

2-Konuşulan Kürtçe Lehçe ve Ağızlar. 

Kurmanci, Dımılki veya Sorani gibi. 

3-Sayı sayma sistemleri. 

Yine görüyoruzki aynı isimle ama ayrı 

lehçeleri konuşanlar olduğu gibi, ayrı 

Mezhebieri olanlar da var. Örnek vermek 

gerekirse; Mıkaililer Ağrı da Adamanların 

bir kolu olarak gözüküyor ve Sünni Şafii, 

Irak Kürdistan 'ının güneyinde ve İran da 

CaFların bir kolu olarak var ve Sünni So

rani. Yine Urfa Viranşehir'den geldiklerini 

söylemeleri ve Mıllilerin bir kolu oldukla

rını belırtmeleri somut bir olgu. 

Urfa'dakilerve Suriye'dekiler ise Sünni-Ha

nefi ve Kurman c. Yani OA 'dakilerle en 

fazla ortak yanı olanlar onlar. Konuşulan 

Kurmanci ve Sayı sistemi de uyuşuyor. 

Benzeri bir örnek de Canbegler. Can

beyli, Cıhanbeyli, Canbekli, Cambekli gibi 

isimlerle rapor edilmiş kitapta. Ama Aslın

da kürtler arasındaki adıyla Canbeg'dirler. 

Hepsi Kurmanci konuşur ve Sünni-Hane

iii olanları olduğu gibi Alevi ınancında 

olanları da var. Bu inancı almaları OA ya 

gelişlerinden öncedir. Bazılarının iddia et

tiği gibi 200 yıl önce kılıç zoruyla alevilik

ten dönüp Yunak'a geldiklerine dair hiçbir 

kanıt ve sebeb de yoktur. DM) 
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Bayram Özcan: 

"i 1 

Sizi taniyabilir miyiz? 

- Ben Bayram Özcan. Cihanbeyli'ye bağlı, 
Kelhasan köyünde doğdum. Doğum tari
him 50, 60 ve 70'li yıllarda dünyaya gelen 
Kürd çoçuklarının doğum tarihleri ile aynı 
kaderi paylaşıyor. Gerçek doğum tarihimi 
yansıtmamaktadır. Dikkat edilirse bu yıllar
da dünyaya gelen çoçukların hemen hemen 
hepsinin doğduğu gün ve ay 01-01'dir. O 
dönem Kelhasan köyünün muhtarı olan 
arncam kendi oğlunu nüfusa kaydederken 
beni de oğlu ile aynı doğum tarihinine yaz
dım. 15 -16 yaşına kadar köyde kaldım. 16 
yaşında köyden ayrılarak Akdeniz bölgesine 
gittim. Bu yaşlarda köyden ayrılanların sayı
sı bazı istisnaları saymasak yok denecek ka
dar azdı. 

Yoksulluğu ve çaresizliği kader olrak 
görmek istemediğimden olacak ki, başımın 
çaresine bakmak istedim ve genç yaşlarda 
yurt dışına çıktım. Çıkış o çıkış. 

'Nesini söyleyem canım efendim 
Gayri düzen tutmaz elimiz bizim 
Arz u hal eylesem deftere sığmaz 
Omuzdan kesili kolumuz bizim' 

Müziğe merakınız ne zaman başladı? 

- Müziğe merakım hep oldu. Doğuşurula 

1 

birlikte beynimin ruhuma ilk yüklediği şey 
müzik oldu. Beyit söyleyerek başladım mü
ziğe. Bendir ya da def yerine çay tepsisi, 
bakır yada saçdan yapılmış ev alederi kul
lanıyordum. N ereden bulacaksın vurmalı 
calgıları, o akortlu ölçülü özenle ve özel 
yapılmış orijinal aletleri. Mutlaka vardı 

ama bizim için bir uçak alacak kadar im
kansızdı. Daha sonraları bağlama ile 
tanışdım. (W eb si ternde bununla ilgili özet 
bilgilervar). Bağlamanın sesi, Kürd insanının 
haliyeri ruhiyesini ifade etmek için biçilmiş 
bir kaftan. Ruhuma işleyen, ismini koyama
dığım bir gizemi vardı. Sonraları, sosyal içe
rikli haktan ve halkardan yana tavır alan 
ozanlar ilgimi çekti. Malısuni Şerif, Aşık 

Ferhat, Hasan Tatar ve Mehmet Koç gibi 
insanlardan etkilendim. Malısuni Şerifın 

" b uyan ço an uyan sürüde kurt var" 
türküsünü 9 yaşında diniediğim bir gerçektir. 

Sonraki yıllarda, Kürtçe ve Türkçe sö
yleyen, oldukça protest ve sert vurguları 
olan birilerini dinledim. "KÖYLÜNÜN 
BİR ŞEYi YOK SIHHATINI AHLAK 
BiLDİK 1 BAK SIRTlNDAKi MiNTANİ 
BiLE TİPTİK TİPTİK 1 BORÇLARI YI
GIN YIGIN SENETi DEFTER DEFTER 
1 ÖDEMEYE PARA YOK MAHKEME 
İCRA İSTER 1 ve devam ediyordu.! "BEN 
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Bayram Özcan 

BU DERDiN DERMANI GiDiP NER
DEN BULAYIM 1 DERMEN VERMEZ

LER BANA SENiN İÇİN ALAYlM 1 Bi
RAZDA SEN ZAHMETE BERABERCE 

ALALlM İŞCİ KARDEŞiM 1 diyordu. Bu 
yenilmez yıkılmaz kararlı sesin sahibi 
büyük ustad ŞİW AN PER VER' di. İşte 

1970 lerin başındaki özlemle diniediğim 

insanlardan bir kaç tanesiydi biriydi. 

İlk kullandığınız müzik aleti neydi? 

- İlk çaldığım müzik aleti tava, tencere, 
tepsi, teyişt, guyum, testi, ibrik vs. Sonra 

bağlama, kanun, org, tambur ve her bir 

müzik aletinden mutlaka doğru bir ses cı
karabildim ama bağlama tercihim oldu. 

Müzik üzerine eğitim imkanlarınız oldu 

mu? 

- Arif Sağ müzik merkezine aralıklarla 

devam ettim. Mehmet Erenler, Kemal 

Kaplan, Hüseyin Karataş ve Erol Parlak' 
dan kısa da olsa özel dersler aldım. Ama 
bu benim için sil baştan dersler değildi. Sa

dece, usül, kaide ve usta çırak ilişkisiydi. 
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Türkülerinizde çoğunlukla hangi konuları 
işliyorsun uz? 

- En cok örnek aldığım konuları, bir 
dosttumuz söyle anlatmıştır. Ben de anlatıl
anlara katılıyorum iyi analiz ettiğini 
düşünüyorum. 

'Bayram Özcan, yöresel kimliği ile söy
lediği türkülerde daha çok kendi iç dünyası 
ve görüşlerini vurgulamıştır. Yöresinin ağ
layıcılığını üstlenerek söylediği ağıtlarda, 
söz söyleme ustalığı ve durumu tahlil etme 
özelliği ile çok belirgin bir biçimde 
karşımıza çıkmaktadır. Söylediği ağıtlarda 
hayattaki beklentilerini anlatan ve insanın 
geleceği için ağalığa ve beyliğe karşı yön
lendirmeye başlayan bilge ve yaratıcı bir 
kişilik sergilemektedir. Aşk ve sevda türkü
lerinden daha çok sosyal sorunların irde
leyicilsidir. Bunun yanısıra, özel duyguları
nı yalın, gerçekçi bir sıcaklıkla anlatmıştır. 

Kürtçe türkü yakıcı kimliğinde ortaya 
çıkan en belirgin özellik türküleri yakarken 
(söylerken) farkına varmadan oluşturduğu 
anlatım ve dildir. Gözlemlediği nesnel çev
reyi, sosyal olayları, duygularını ustaca 
harmanlamış, son derece anlaşılır bir dil, 
duru bir Kürtçe, gerçekçi ve olduğu gibi 
anlatmıştır. Kanımızca türkülerin etkinliğini 
günümüze kadar sürdürmesi bu anlatıma ve 
dildeki sadelik ve berraklıka bağlıdır. 

Orta Anadolu folkloru hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Orta Anadolu Kürtlerinin foklörü ve 
türkülerini çok zengin buluyorum. Ancak 
günümüzde yörenin müziği ile uğraşanların 
büyük bir çoğunluğu seslendirdikleri parça
lar hakkında fazla araştırma yapmadan kısa 
yoldan sonuca varmak istiyorlar. Gerçek an-

larnda bu işi iyi yapmaya çalışan arkadaşlar 
da var, onları selamlıyorum ve saygı duyuy
orum." kılame Mıstefe Xelle"yi orjinalını 
bozmadan söyleyebilmek için günlerce köy 
köy çobanlarla, çiftçilerle, ileri gelenlerle kal
dıim ve bizzat türkünün söylendiği ilk yer 
olan ziyaret' e giderek o anki havayı yakala
maya çalıştım. Yine de istediğim gibi bir 
sonuça varmadığıını ıtıraf etmeliyim. Öyle 
'ha di ci da di ci da, mala ape Heci da' ile 
olmadıgını çok iyi biliyorum ve belkide bu 
yüzden halen sanatçı vasfı taşımadığıma ina
nıyorum. Sadece çalıp söylediğimle yerindi
ğimi düşünüyorum. 

Eklemek istediğiniz başka bi şey var mı? 

- Bana bu fırsatı verdiği için Birnebıln 
dergisine teşekkür eder, sonsuz başarılar di
lerim ve saygılarımı sunarım. 
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Giriş 

Tarihten buyana Mezopatamya ve Anadolu 

bir halklar, inançlar ve kültürler mozayiği

dir. Yine tarihten bu yana heterodoks din 

ve kültürlerle azınlık halidara karşı bir arın

dırma ve asimilasyon politikası izlenmiş ve 

bu süreç özellikle 19. yüzyılın sonlarıyla 

20. yüzyılın başlarında milliyet 

eksenli bir tasfiyeye dönüşmüş; 

tüm bunlara karşın bu renklilik 

ve çeşitlilik günümüzde bile ken

disini hissettir m ek tedir. 

Türkler, Kürtler, Araplar, 

Çerkezler, Gürcüler ve Lazlar gibi 

Müslüman halklar; sayıları gide

rek azalmış olsa da Ermeniler, 

Rumlar, Asuri - Kaldeliler gibi 

Hıristiyan halklar ve Musevi 

Yahudiler, hala bu coğrafyada 

yaşamaktadırlar. 

. 
1 

i 1 

meliyiz. En yaygın Şafii- İslam tarikatların

dan olan Naqşibendiliğin ise Halidiye kolu

na mensupturlar. 

Türkler genelde Sünni, kısmen Alevi ve 

Şii; Araplar ise Sünni, Alevi ve Nusayri in

ançlarına mensupturlar. 

Sözkonusu coğrafyanın eski 

halklarından biri olan Kürtler ise 

Müslüman, Kızılbaş -Alevi, Ye

zidi, Ahle Haq, Kakai, Musevi ve 

Hiristiyan gibi din ve inançlara 

mensupturlar. Müslüman Kürtle 

r'inse daha çok Naqşiben di, Ru

fai, Suhreverdi ve Nur gibi tari

katlara mensup olduklarını belirt-

Çok eski dönemlerden beri Kızılbaş ve Sünni Kürtler ile 

Gregoryan-Hıristiyan Ermeniler aynı coğrafYada yanyana, içiçe 

yaşamaktaydılar. (Kaynak-E. Reclus: Neuvelle Geographie 

Universelle; Cild-IX, Paris-1884, s. 545) 
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Bu kısa belirleme bile, tüm olumsulukla
ra rağmen Mezopotamya ve Anadolu' nun, 
hala bir halklar ve kültürler mozayiği oldu
ğunu göstermektedir. 

Mezopotamya, bugün dünya insanlığı
nın çok büyük bir bölümünü kucaklayan 
Zerdüştilik, Manihaizm, Musevilik, Hıris
tiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlerin or
taya çıktığı bir coğrafık bölgedir. Bu coğra
fYa, aynı zamanda binlerce yıldan buyana 
birçok büyük uygarlığa beşiklik etmiştir. 

İslamiyet, çeşitli zor yöntemleriyle 
yayılmaya çalışırken, önündeki en büyük 
engel, o dönem Kürtler'in de mensup ol
duğu Zerdüşt diniydi. İslam halifeleri bu 
dini, Mecusilik yani Ateş - tapıclığı olarak 
suçlamakta ve düşman ilan etmekteydiler. 
Bu nedenle, İslam ordularıyla Ari/İrani 
halklardan biri olarak Kürtler arasında son 
derece zorlu mücadeleler yaşandı. 

Zerdüştilik gibi güçlü bir dinin ve 
kültürün mensubu olarak Kürtler, İslami
yet karşısında en çok direnç gösteren hal
klaradan biri olduğu içindir ki, bilinen ilk 
yazılı Kürt edebiyat ürünü olan şiirde de 
vurgulandığı gibi; Halife orduları tarafın
dan ibadet yerleri yıkıldı, kültür kurumları 
yok edildi ve insanlar katledildi, ganimet 
olarak kadınlara- kızlara elkondu: 

Hürmüzgan ruman 
Atiran kujan 
H o şan şareve gevre geregan 
Zorkeri Arep kırdine Habur 
Gihane pala peşe Şarizor 
]in u kenikan ve dil beşinan 
Merdi aza dilen ji ruye hevinan 
Revişte Zerdeşt maye bedes 
Bezika na Hürmüz ve hiç kes 

( MİLADİ: 669) 

Bugünün Türkçesiyle söylenecek olursa: 

Kutsal yerler yıkıldı, kutsal ateşler söndü 
Büyüklerin büyüğü kendini gizledi 
Arap zulmü Şehrizor'a kadar 
Tüm köyleri harapetti. 
Kadınlar ve kızlar esir alındı 
Erkekler kendi kanlarında boğuldular 
Zerdüşt inancı yalnız bırakıldı 

Hürmüz'ün hiç biri için 
Bağışlaması olmayacak ... 

Kısaca, Kürtler' in İslamiyere geçişleri 
son derece sancılı ve göreceli olarak geç 
olmuştur. İranlılar, eski dinlerini İslamlıkla 
emiştirerek Şiilik potasında eritirken; 
Kürtler Alevi ve Sünni karakterli tarikatlar
la örtüştürecek yaşatageldiler. 

Yukarıda da vurgulamaya çalıştığımız 

gibi, 2000 yıla giden bir süreçte, önce Hı
ristiyanlık, daha sonra da Müslümanlık bu 
çok renkli yapıyı, kendine dönüştürmek 
için belli bir çaba ya girişmiş; 19. yüzyılın 
ikinci yarısından sonraysa milliyetçilik te
melinde bu politika, bir zoraki tasfiyeye 
dönüşmüştür. Dinsel asimilasyonun yerini 
bu kez dar milliyetçilik almıştır. Tek uluslu 
ve tek dinli yani tek tip bir toplum yaratma 
amacıyla başvurulan bu politikalar, bugün 
Türkiye' de yaşanmakta olan kimi sancıların 
da temelini oluşturm aktadır. 

Bilindği gibi, 19. yüzyıldan itibaren 
Yakındoğu ve Ortadoğu (Anadolu, Kürdis
tan, Mezopotamya, İran, Ermenistan, Kaf
kaslar ve Arap ülkeleri) üzerinde batılı mi
syoner çalışmaları alabildiğine yoğunlaş 

mıştır. Dolayısıyla 19. yüzyılın özellikle 
ikinci yarısına kadar olan belgeler, daha 
çok misyoner raporlarıdır. Batı dünyası, 
özellikle bu yüzyılda İçasya, Önasya ve bir 
bütün olarak Asya'yı yeniden keşfe 
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koyulmuş ve bu bölgelerin insan unsuru ile 

doğal zenginliklerini belirlemeye çalışmış 

tır. Kuşkusuz bu bölgelerdeki halkların ve 

etnik toplulukların inanç ve kültür doku

su, üzerinde en çok durdukları konuların 

başında geliyordu. Bunun böyle olması da 

bir bakıma doğaldı, çünkü insanı insan, 

toplumları toplum yapan ve başka coğrafY

alarda yaşayan başka halklada aralarındaki 

ortak paydaları belirleyen en büyük etken, 

insanların inançsal ve kültürel yapılanma

larıydı. 

19. yüzyılda yoğunlaşan ve bir bölümü 

bilim adamı, bir bölümü politikacı katego

risindeki Batılı aydınların öncülüğünde 

gerçekleştirilen bu inceleme gezilerinin he

men tamamına yakınının, bizatihi Osman

lı sultanlarının onaylarıyla gerçekleştiğini, 

hatta bunlar içinde Moltke gibi bizzat Os

manlı ordusunda müşavirsubaylık yapan 

gezginler bulunduğunu, yine bir bölümüne 

doğrudan Osmanlı Sarayı'ınca "yerli" isim

ler verildiğini de vurgulamak gerekiyor. 

Salt Anadolu, Kürdistan ve Mezopota

mya üzerine yaptığım erimli bir çalışmada, 

150 dolayında kitap boyutunda Batılı seya

hatname belirledim. Bu seyahatnamelerle, 

Batılı periyodlarda yayınlanan rapor ve 

mektupların kimi doğrudan inceleme ve 

gözlemlere, kimiyse daha çok sarayın ya da 

bölgedeki egemen düşüncenin yönlendir

mesine ve bölgedeki duyurnlara dayanıyor. 

Bu nedenle, doğrudan gözleme ve yerinde 

incelemeye dayalı rapor, mektup ve notla

rın daha gerçekçi ve ilginç olduğunu, mer

kezi ya da mahalli egemenlerin anlatım ve 

iddialarından kaynaklananlarınsa toplum

sal gerçekliği yansıtmadığını söyleyebiliriz. 

Buna örnek olarak, "sünni" egemenle

rin, egemen dine aykırı düşen gizli din ka

tegorisindeki heterodoks halk dinlerinin 

mensupları için türettikleri dedikoduları ve 

bunların kimi belgelere yansımasını göste

rebiliriz. Sözgelimi geçmişte egemen Hıris

tiyan, Pavlikanlar ve Şemsiler için ne tür 

suçlamalar yapmışlarsa; sonradan egemen 

Müslümanlar aynı unsurların yanısıra 

Kızılbaş Alevi, Ali - İlahi ve Y ezidi toplu

luklara aynı suçlamayı yapmışlardır. Bir 

Hıristiyanın gözünde Pavlikanlar veya 

Şemsiler, Müslümanlar'dan daha kötü 

görülmüş; Müslümanların gözünde de 

ikinciler kitap sahibi Hiristiyanlardan daha 

kötü görülmüştür. Hatta Kızılbaşlar hak

kında verilen katliam fermanlarında bu, 

açıkça ifade edilmiştir. Kısaca, tarihleri 

boyunca "takiyye" yapmak zorunda kalan 

bu iki unsur, kilise ile cami arasında sıkışıp 

kalmıştır. Bunlardan bir bölümü direnerek 

bu günlere kadar gelmiş, bir bölümüyse 

süreç içerisinde yitip gitmiştir. 

Öte yandan, bu raporlarda, birçok il

ginç belirlemelere karşılık kimi zorlamalar 

da sözkonuudur. Özellikle Amerikan Mis

sionary Herald'da yer alan raporlar; 

kaynak adından da anlaşılacağı üzere daha 

çok bu türden misyoner rapor ve 

mektuplar/dır. 19. yüzyıl sonları ile 20. 

yüzyıl başlarına ilişkin belgeler ise daha 

bilimsel nitelikte, araştırma ürünü 

çalışmalardır. Kaldı ki süreç içerisinde ye

nilene yenilene bugünlere geliyor. Ol 

Özetle Geçmişte Osmanlı Alevi - Hıristi

yan İlişkileri 

Anadolu ve Mezopatamya' nın yukarda 

vurgulamaya çalıştığımız çok dinli, çok 

kültürlü yapısı, kuşkusuz birden kaybol

madı. Bu çok renkli yapı, Selçuklu ve Os

manlı dönemlerinde de devam ediyordu. 

Sözgelimi, bir Selçuklu dönemi şairi ve 
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mutasavvıfı olan Mevlana, dört dilde şiir 
yazarken; 16. yüzyılda yaşamış bir osmanlı 
şair ve yazarı olan Şükri- Kürdistani altı 
dilde şiir yazabiliyordu. Aynı dönemlerde 
Hallac - ı Mansur, Ebu'I-Vefa-yı Kürdi, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Şeyh 
Bedreddin, Seyyid Nesimi, Fuzuli ve Pir 
Sultan Abdal gibi çağımıza damgasını vur
an birçok düşünür ve şair, kültürlerin har
man olduğu o çok renkli ortamın eserleriy
di. Prof. Dr. Osman Turan, bu toplumsal 
ortamı şöyle değerlendiriyor: 

"Müslüman Türkler ile Hıristiyan yer
liler arasında müşterek ziyaretgahlar, 
müşterek hayat ve kültür husule gelmişti. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ile Yunus 
Emre gibi geniş bir insanlık görüşü ile 
meydana çıkan büyük mütefekkir ve mu
tasavvıflar bu içtimai muhitin eserleri idi. 
Celaleddin-i Rumi halefieri türlü din ve 
mezheplere mensup müridieri etrafında to
playıp birleştiriyor ve yükseltiyorlardı. 
Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in tılmız
ları ile Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi
lerden mürekkep büyük bir mürid kütlesi 
ile vücuda getirdiği sosyakist hareket de bu 
içtimai muhit ile alakalı idi". <zJ 

Ancak, buna rağmen bu geçiş dönemi 
öncesi ve sonrasında yukarda adını andığı
mız düşünür ve şairlerin büyük bölümü, 
sözgelimi Hallac-ı Mansur, Ebu' I-Vefa, 
Şeyh Bedreddin, Seyyid Nesimi ve Pir Sul
tan; İslam halifeleri veya Osmanlı 
padişahlarınca idam ediliyor, Hacı Bektaş 
ise canını zor kurtarıyordu. 

Eski inanç ve kültürlerden Hıristiyanlı
ğa İslamiyere geçiş döneminin ve ortamı
nın ürünü olan bu düşünce ve edebiyat 
adamlarının ortak özelliği, egemen din 
ideolojiyle çelişmeleriydi. 

Hıristiyanlık ve Müslümanlık, yayıldık-

ları alanlarda egemen sınıfların ideolojileri
ne dönüşürken; bunların karşısında varlık
larını sürdüren heterodoks inanç ve dinler 
de, ezilen ideolojisine dönüşüyordu. 

Selçuklu dönemindeki Babai ve Os
manlı dönemindeki Bedreddin hareketle
rinde bu gerçekliği açıkça görmek müm
kün. 

Selçuklu tarihleri, Babai hareketine "her 
soydan, her boydan, her inançtan" yoksul 
tabakaların katıldığını bildirirken; Bedred
din hareketine de Ege ve Balkanlar' da farklı 
din ve milliyetlerden insanların destek ver
diğini biliyoruz. Sınıf karakterli bu hareket
lerde, ezilen, horlanan inanç ve kültürler de 

Tarihten gelen Kürt-Ermeni yakınlığı 19. yüzyılda 
yoğun bir kültürel alış-verişi ve dayanışmayı da 
beraberinde getirir. 186l'de İstanbul'da basılan 
Ermeni harfli Ermeni ce-Türkçe Alfabe de bu 

etkinliklerden biridir. 
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gündeme getirilmektedir. 

Tarihçiler, isyan eden bu her soydan, 

her cinsten emekçi kesimleri, "ömründe ve 

diyarında kendüye kimse adem dimeyen 

biikarlar (işsizler MB)"olduğunu söyler

ken; Padişaha konuya ilişkin rapor veren 

Koçi Bey, bunları "Mezhebi bilinmeyen 

şehir oğlanı ve Türk ve Çingene ve Tatar 

ve Kürt ve ecnebi ve Laz ve Yürük ve katır

cı ve deveci ve hammal ve ağdacı ve kutta

ı tarik (yolkesici MB) ve yankesici ve sair 

ecnas-ı muhtelif (ve diğer çeşitli kimseler 

MB)" olduğunu belirtir. 

Mustafa Akdağ, emek ve ezilme teme

linde ittifak yapan bu farklı din ve milli

yetten insanların "yoldaşlar" olarak adlan

dırıldıklarını belirtiyor ve şöyle diyor: 

Yoldaşlar arasında soy, mezhep, din birliği 

zorunlu bir koşul değildi. Türk, Kürt, Er

meni, Rum asıllı kişilerin ortaklaşa bir 

eşkıya birliği kurdukları çok oluyordu. '{3l 

Dinin, egemenler eliyle kullanılmasının 

ilginç göstergelerinden biri, daha 

Türkler'in Anadolu'ya ilk gelişlerinde ken

dini gösteriyor. 

Göçebe Türkmen kütlelerinin, Xl. Yü

zyılda Anadolu'ya başlayan akınları sıra

sında çeşitli yağma ve talan hareketlerine 

giriştikleri biliniyor. 

Nitekim, öncedenberi bu topraklarda 

yerleşik oldukları bilinen Diyarbekir' deki 

Mervani Kürtleri'nin emiri Nasru'd

devle'nin (ÖI. 1061) bu yoldaki bir 

şikayeti üzerine Selçuklu sultanı Tuğrul 

bey, şu cevabı veriyor: ' Kullarımın memle

ketine geldiğini haber aldım; sen bir hudut 

(Sugur)emirisin, onlara mal verip kendile

rinden kafirlere karşı Eıydalanmalısın. Zira 

onların maksatları Ermeni beldeleridir. '(4) 

Burada dikkati çeken husus, daha 

Anadolu'ya ilk gelişlerinden itibaren Türk 

yöneticilerin "Müslümanlık" ortak 

bileşkesini kullanarak Kürt yöneticileri de 

yanlarına alıp Gayrimüslim unsurlara, bura

da Hırıstiyan Ermeniler' e ve Bizanslılar' a 

karşı harekete geçmeleridir. Bizanslılar' ın, 

yine Kürtler'in desteğiyle yenilip Batıya 

sürülmelerinden sonra geriye kalan en 

büyük Gayrımüslim kitle Ermeniler' di. 

Özellikle 1239'da Babai İsyanı'nın ye

nilgiyle sonuçlanmasından sonra , Devlet 

dini İslamiyete ters düşen bütün hetero

doks inanç odakları ve kurumları gözetim 

ve baskı altında tutulmaya başlanmıştı. Os

manlı Mühimme Defterleri'nde bu hetero

doks inançların ve kitapların izlenmesi, 

kavuşturulması konusunda sayısız buyruk 

vardır. Bunların başındaysa Işık düşüncesi, 

Kızılbaşlık ve Rafızilik gelmektedir. 

Osmanlı yönetimi, 15. yüzyılın sonla

rından başlayarak Anadolu Kızılbaşlarını 

ve Balkanlar' da fetbedilen ülkelerin Hıris

tiyan halklarını "ıslah" ederek Müslüman

lığa ve saraya yaklaştırmak amacıyla 

Bektaşi örgüdemesine yöneldi. Halifeliğin, 

Yavuz Selim tarafından alınmasından son

ra çelişkilerin artmasıyla bu süreç daha da 

hızlandırılıyordu. 

Ahmed Refik Altınay, bu yeni politi

kayı şöyle özetliyor: 

"Türkiye' de dini hareketler iki noktada 

bariz bir şekilde kendini gösterdi. Evvela 

Rumeli'de Bektaşilikle, daha sonra 

Anadolu' da Raflzilikle ... Bektaşilik, Os

manlı idaresinde tasvip ve hatta babaları 

izaz ve tebcil edildi; fakat Rafizilik Acem 

düşmanlığıyla bir telakki edildiği için, 

imişarına (yayılmasınaMB) hiç bir zaman 

meydan verilmedi ve daima kanla ve ateşle 

bastırıldı. "<5l 

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı 

Devleti'nin benimsediği yeni politikayı 
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şöyle özetliyor: 
"XVI. Yüzyılın ilk çeyreğine, yani Yavuz 

Sultan Selim (1512-1520) devrine kadar 
yalnızca Ehl-i Küfr' e yani Hıristiyan düny
aya karşı mücadele misyonunu üstlenen 
Osmanlı devleti, bu yüzyılın başlarında, 

İran' da Safevi devletinin kurulmasıyla 
başlayan Şii propagandaya karşı yeni bir mi
syon üstlendi: Ehl-i Rafla karşı mücadele. 
Bu, Büyük Selçuklu İmparatorloğu'ndan 
sonra Sünni İslam'ın bu misyonu ikinci kez 
yüklenişiydi. Bu süreç, Osmanlı İmparator
luğu genelinde Sünni İslam'ı tam bir devlet 
ideolojisine dönüştürdü. "(6) 

osmanlı'nın başvurduğu bu yeni politi
ka; resmi devlet dini ile heteredoks in
ançlar arasındaki uçurumu büyütürken; 
yeni örgütlendirilen Bektaşilik' e bir kata
lizörlük ve misyonerlik işlevi yüklendiği 

söylenebilir. 
Araştırmacı Saim Savaş, bu olguyu; 

"XVI.asra gelindiğinde, Haydarilik'ten 
ayrılan Balım Sultan tarafından, Osmanlı 

hükümet merkezinin desteğini almak sure
tiyle, bugünkü bilinen şekliyle Hacı 

Bektaş-ı Veli'nin adına Bektaşilik tarikatı 
kurulmuştur"(?! derken; İrene Melikoff, 
konuya ilişkin görüşlerini şöyle özetliyor: 
"Suluca Kara Öyük'te, bugünkü adı ile 
Hacıbektaş'ta bulunan dergahları II. Beya
zid tarafından onarılan ve zenginleştirilen 
Bektaşiler tarikatı, muhtemel olarak, 
Kızılbaş ya da Rafizi diye tanımlanan örf.. 
dışı bir İslamlık uygulayagelmiş halk kitle
lerini, merkezin denetimi altında toplamak 
ve yönlendirmekle görevlendirmişti. "(B! 

Ömer Lütfü Barkan, Bektaşi tekkeleri
nin ve dervişlerinin Balkan ülkelerindeki 
işlevini kononizatörlük olarak tanımlar
ken; Saim Savaş, Osmanlı'nın Bektaşilik 

politikasını şöyle belirliyor: "XVI.asırda 

19. yüzyılda İstanbul'da ve Amerika'da yoğun 
biçimde basılıp kürtçe konuşan Protestan Ermeniler 
ve Kızılbaş Kürtler arasında dağıtılan eserlerden biri 
de Kürtçe İncil'dir. Yukarıda kürtçe Luka ineili'nin 
Newyork 1919 baskısının birinci sayfası görülüyor. 

meydana gelen Osmanlı-Safevi mücadele
sinin başlamasından itibaren Osmanlı taki
bine uğrayan bütün gayrı Sünni nitelikli 
tarikat mensuplarının, varlığı devlet naza
rında meşru kabul edilen Bektaşiliğin ko
ruyucu şemsiyesi altına sığındıklarını söy
leyebiliriz. Osmanlı Bektaşiliği çatısı altın
da toplanmaya zorlaması, belki de bilinçli 
olarak Sünnilik dışı kesimleri göz önünde 
ya da kontrol altında tutma politikasının 
bir sonucu olarak uygulanmıştır. "(9! 

Bu belirmelerden de anlışalacağı gibi, 
Osmanlı güdümünde kurulan Bektaşi tek
keleri, Aleviler için hem bir zoraki hem de 
bir asimilasyon ocağı olarak görev 
yapmıştır. Bektaşi tekkeleri Müslümanlık'la 
Hıristiyanlık arasında bir köprü görevi ya
parken, Hıristiyan devşİrıneler açısından da 
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bir "ocak" işlevi yüklenmiştir. Saim 

Savaş'ın deyişiyle, ilginç hususlardan biri

yse "Bektaşi Ocağı olarak kabul edilen 

devşirme Y eniçerilerin, Safevi taraftarı 

Kızılbaş kesimlerin hizaye getirilmesinde 

bir güç olarak kullanılmasıdır." (ag.es.ı48) 

Osmanlının düzenli ordusu Yeniçeriler, 

bu doğrultuda ideolojik donamma tabi tu

tulurken; ı ?.yüzyılın Priştineli Bektaşi şairi 

Seyyid, Kızılbaş düşmanlığını şu beyide 

açıkça dile getirmektedir: 

Yetmiş kafır öldürmekten sevaptır 

Kim öldürür ise bir Kızılbaş'ı 

Osmanlı yönetımı, ı 6. yüzyılda 

bütünüyle köprüleri attığı Kızılbaş ve Rafı

zileri etkisizleştirmek, giderek tasfiye etmek 

için sistematik bir baskı ve sindirme politi

kası izlemiştir. 

Ahmet Refık, ve benzeri düşüncedekilere 

karşı uygulanan yoğun kıyım ve kırımı şu 

sözlerle aktarıyor: 

"Rafizilerin (defter idilüp) öldürülmele

ri, bazılarının Kızılırmağa ilka (Kızıl 

ırmak'ta boğdurulmaları MB), bazılarının 

ihrak-ı binnar edilmeleri (ateşe atılmaları 

MB) muntazam bir sistem dahilinde tatbik 

edilmiştir. Rafizileri bulup ortaya çıkarmak 

için casuslar tayin olunduğu gibi, Bektaşi 

zaviyeleri de, -edilen ihbar üzerine - teftiş 

altında bulundurulmuştur. "(IOJ 

Osmanlı döneminde Kızılbaş takibi ve 

cezalandırılması başlıbaşına bir inceleme 

konusudur. Çalışmasını bu konuda 

yoğunlaştıran Saim Savaş, Kızılbaş ve 

Rafıziler'in cezalandırılma yöntemlerini şu 

başlıklar altında inceliyor: 

ı- Başka töhmet (suçlama MB) ile hak

kından gelme 

2- Sicil ettirdikten sonra siyaset (idam 

MB) 

3- Tedricen (aşama aşama MB) hakla

rından gelme: külli telef-i nefs olma (çok 

sayıda insan öldürülmesi MB) korkusu 

4- Asla mecal vermeden (fırsat verme-

den MB ) başka bahane ile hakkından gelme 

5- Kızılırınağa atıp boğma 

6- Suç mahallinde hakkından gelme 

7- İbret olması için hakkından gelme 

8- Başka töhmet ile (suçlama ile MB 

) hapsetme 

9- Hukuk neyi gerektiriyorsayerine ge

tirme 

Zaman aşımına uğramayan hakların 

alınmasından sonra cezalandırma 

Öte yandan, Kızıl başlar' a "sürgün, hap

is, kürek mahkumiyeti, siyaset (idam) ve 

recm (taşlayarak öldürme) " gibi değişik 

bir çok cezanın verildiğini belirtelim. Bu 

arada, Kızılbaşlar'ın cezalandırılması doğ

rultusunda yoğun bir ihbar ve iftira kam

panyasının yürütüldüğünü de vurgulaya

lım. Kızıl başlar' a dirlik verilmemesi ve 

Kızıl başlar' ı katiedenlere dirlik verilmesi 

gibi hususlar da, Osmanlı'nın başvurduğu 

yöntemler arasındadır. 

Kızılbaşlar, Osmanlı toplumunda isten

meyen ve tasfiye edilmesi gereken bir 

topluluk olarak görülür ve bir çok katliama 

maruz kalırken; Bektaşiler'in safı Osmanlı 

Sarayıdır. Osmanlı yönetimi ile Bektaşi 

tekkelerinin ilişkisinin duraklama, özellikle 

gerileme döneminde, tekkelerin elindeki 

gelir kaynaklarına elatılmasından sonra bo

zulduğunu görüyoruz. 

İlhan Başgöz, diriikierin alınmasıyla 

başlayan ve Il. Mahmud'un Yeniçeri Oca

ğını kaldırmasıyla doruğu ulaşan Osmanlı

Bektaşi çelişkisi konusunda şu ilginç sapta

mayı yapıyor: 

"!!.Mahmut, Yeniçeri Ocağını kaldır-
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dıktan sonra, Osmanlı sultaniarına karşı 
girişilen, açık-kapalı bütün çalışmalara 
Bektaşiler katılmış, bütün reformcu çabala
rın içinde yerlerini almışlar1ır. Bazı Batılı 
kaynaklar, daha 18. yüzyılda Voltaire'nin 
çevresinde Bektaşi babalarının bulundu
ğundan söz ediyorlar. Bunlardan, Fazı] 
Bey, Voltaire'in dostluğunu kazanmış, 
onun aydınlıkçı ve laik fikirlerini 
benimsemiştir. İstanbul'a döndükten sonra 
Fazı] Bey, Bektaşiliğe ters düşmeyen bu 
fikirleri Tekkelerde kolayca yaymış, daha 
çok erken Bektaşi Tekkelerinde bir aydın
lıkçı hareket gelişmiştir. "(lı) 

Burada özellikle vurgulanacak husus, 
Osmanlı'ya yüzçeviren Bektaşi Babaları
nın, Fransız Burjuva Devrimi'nin ideolog
larıyla görüşmeleri ve onların kimi 

düşüncelerini 

taşımaları dır. 

Osmanlı 

19. Yüzyıl Dönemeci 

topraklarına 

Çağa ayak uyduramayıp gerileme sürecine 
giren Osmanlı Devleti, daha ı 6. yüzyılda 
reform ve rönesansını gerçekleştiren Batı 
karşısında tutunabilmek için ı 9. yüzyıl 
başlarından itibaren bir dizi reform hareke
tine girmek zorunda kalmıştı. 

Lağvedilen Yeniçeri Ocağı yerini Batılı 
standardara uygun bir ordu kurma, yöresel 
mirlikleri ve beylikleri otoriteye bağlama, 
modern anlamda okullaşmaya gitme ve 
dini özgürlükleri genişletme gibi reformlar, 
bunların başında geliyordu. 

Bunları gerçekleştirebiirnek için Batılı 

Il. Abdülhamid yönetiminin organizasyonuyla Elazığ! Harput bölgesinde Ermeniler'in, Hamidiye 
Alaylarının katliamından kaçışını yansıtan 1896 yılına ait bir kartpostal. 
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devletlerin ve kurumların yardımına ihti

yaç duyuyor ve çeşitli Müslüman olmayan 

unsurları kazanmak ve onların desteğini sa

ğlamak durumundaydı. 

Nitekim ı 830 yılında, Osmanlı Devle

tinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 

imzaladığı bir anlaşmayla Protestan misyo

nerierin dini vaaz etme çalışmaları güvence 

altına alınıyordu. Bu anlaşma çerçevesinde, 

Amerikan Protestan Kilisesi, ı 8 1 O yılında 

Boston' da kurulan Amerika' nın dışa yöne

lik misyonerlik örgütü Amerikan Board of 

Commissioners for Foreign Missions 

(ABCFM) Aracılığıyla Osmanlı Devleti 

sınırları içerisinde Balkanlar, Orta ve Doğu 

Anadolu, Ortadoğu bölgerinde yaşayan 

Hıristiyan halklar ve bu arada özellikle Er

meniler arasında faaliyetlerde bulunuyor, 

çeşitli vilayetlerde okullar, hastaneler, ye

timhaneler, huzurevleri ve matbaalar kuru

luyordu. Bu çerçevede, ı 836' da 

İstanbul' da ilk Protestan Kilisesi kuruluy

ordu. 
Yine bu anlaşma çerçevesinde, Amerikan 

misyonerlerinin desteğiyle ı 834' te İstanbul 

Beyoğlu' nda Ermeniler için okul açılıyor ve 

ı848'de Osmanlı devleti Pro-

testanları ayrı bir cemaat olarak 

resman tanıyordu. Amerika ile 

yapılan anlaşma çerçevesinde; 

Amerika İstanbul' dakilerio 

yanısıra Ermeniler'in ve 

Kızılbaş Kürt ler'in yoğun ola

rak yaşadıkları Harput'ta Fırat 

Dersim Kürtler'i tarafından 

düzenlenen Osmanlı karşıtı bir 

gösteri. 
(Henry H. Riggs: The Religion of 

the Dersim Kurds. The Missionary 

Review of the word, Ekim-1911) 

Koleji'ni, Antep'te Antep koleji'ni ve 

Merzifon' da Anadolu Koleji' ni açıyordu. <ı4J 

Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Alman

lar, Avusturyalılar ve Ruslar İstanbul mer

kezli okullaşmaya giderken; Amerikalılar 

Anadolu'ya açılıyorlardı. Ruslar, İngilizler 

ve Almanlar, daha çok konsolosluklar ara

cılığıyla Kurdistan'a ve Ermenistan'a 

açılmışlardı. Amerikalılar ı 886' da Sivas, 

ı896'da Erzurum, ı90ı'de Harput Konso

losluklarını açıyordu. 

Haydaroğlu'nun deyişiyle; "yabancı 

devletler okullarını yoğunlaştırdıkları böl

gelerde birer de Konsolosluk açmayı (özel

likle Amerikalılar) ve onların da desteğin

den yararlanmayı düşünmüşlerdir. Okul

Konsolosluk işbirliğinin faydasını da dai

ma görmüşlerdir. "05J 

Bu örgütlenme alanı ve yapılan 

çalışmalar gösteriyor ki, Protestan misyo

nerierin hedef kitlesi yalnız Ermeniler de

ğil, aynı zamanda dinsel azınlık olarak 

Asuriler, Kızılbaşlar, Yezidiler ve alt tabaka 

insanlarıdır aynı zamanda. Çünkü misyo

nerierin Diyarbekir, Sivas, Antep, Harput, 

Merzifon ve Dersim'in yanısıra Malatya ve 
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Maraş/Elhistan gibi Kızılbaş-Kürt yoğun
luklu bölgelerde de çalışma yaptıklarını 
görüyoruz. (16> 

Başka bir söyleyişle, Amerikalı Protes
tan misyonerierin faaliyetleri daha çok Os
manlı İmparatorluğu'nun Doğu vilayetleri 
üzerinde yoğunlaşıyordu ki, bölgedeki en 
büyük Hırıstiyan azınlık olan Ermeniler ile 
Kızılbaş Kürtler arasında etkili oluyordu. 

Bu çalışmaların, bir bütün olarak 
Kızılbaşlar, özellikle de Kızılbaş Kürtler 
arasında ilgi uyandırmasının ve taban bul
masının kuşkusuz birçok nedenleri vardı. 
Yukarda özetlemeye çalıştığımız gibi, Os
manlı Sarayı ve İslami irade, hiç bir zaman 
Kızılbaş ve Rafizileri "Müslüman" olarak 
görmediği gibi, onları "kitap sahibi 
kafırler" den daha tehlikeli ve sakıncalı bu
luyordu. Yavuz döneminde 50 bini aşkın 
Alevinin katliamıyla sonuçlanan Çaldıran 
Savaşı öncesinde verilen fetvalarla, sonra
dan tekrarlanan fetvalar bunun en çarpıcı 
kanıdarıdır. (17) 

Kızılbaşlığın ideolojik, kültürel ve din
sel kaynaklarından biri olan Mazdekçilik, 
Batılı bilimadamları tarafından "kamulcu
luk, sosyalizm ve kominizm" olarak nite
lendirilirken; N azım Hikmet de Babailik 
ve Bedretdinilik olarak kendini gösteren 
Kızılbaşlılığı/ Aleviliği "kurun' u vusta sosy
alizmi: Ortaçağ sosyalizmi"olarak adlandır
maktaydı. Bu nedenle, Hans Lukas
Kieser'in, "15 ve 16.yüzyıllardaki politik
dinsel Kızılbaş isyanlarından sonra Pro
testanlık Doğu Alevileri'ni eşitlikçi ve 
barışçı bir toplum olma düşüncesine yö
neltti "sözlerine bütünüyle katılmadığıını 
belirtmeliyim. (18> 

Safevi Devleti' nin büyüme ve gelişme 
dönemlerinde, İran'la göreceli bir iletişim 
ve dayanışma vardı. 15 ve 16. yüzyıllarda 

ve 17. yüzyıl başlarında görülen bu ilişki, 
bu yüzyılın ortalarında Dersim eyalerinin 
Osmanlıya geçmesiyle önemli ölçüde kes
intiye uğruyordu. İran Aleviliği de Şiilik 
formuyla Devlet dinine dönüşmüş ve Ana
dolu-Kürdistan-Mezopotamya Aleviliğin

den iyice ayrılmıştı. Kızılbaşlar ne Osmanlı 
ile ne de Safeviler'le anlaşabiliyorlardı. 

Kızılbaş Türkler, Bektaşi tekkelerinde ken
dilerine yer bulurken, Kızılbaş Kürtler 
tümüyle içlerine kapanmışlardı. Osmanlı 
yönetiminin, 16. yüzyıldan itibaren bu ke
simlere verdiği Şecereler ve İcazetnameler 
de bu kesimi çekmeye yetmiyordu. 

19. yüzyıla gelindiğinde bu dinsel 
çelişkilere milliyetçilik faktörleride elden 
mişti. Bu nedenle tümüyle sahipsiz kalan 
Kızılbaş Kürtler, Batılı misyonerierin ve 
gezginlerin bölgeye gelmesiyle yeni bir dü
nya ile taşınıyor ve önlerinde yeni bir pen
cere açılıyordu. Bu nedenle, Kieser'in şu 
görüşlerine katılmamak mümkün değil: 

"19. yüzyıl ortalarında, ABCFM üyeleri 
Anadolu' daki ayrı mezheplere mensup 
kişilerin dünyasına giren ilk yabancılardı. 
Protestanlık, pekçok Alevi' nin daha mo
dern ve laik olan kimliklerini arayışlarının 
başlatıcısı oldu. Bu insanlar, sosyal ve 
bilimsel gelişime inanıyorlardı ve kendileri
ni tutucu dedelerin dini öğretilerinden 
uzak tutuyorlardı. "(19> 

Amerikalı misyonerlerin, 1908' den 
sonra görünür hale gelen Alevi yenileme 
hareketinde de önemli role sahip olduğunu 
vurgulayan yazar; Protestanlığın, Anado 
lu'nun taşra kısmını akılcı laiklikle tanıştır 
dığını, üstelik bunu Alevi toplumunun 
geleneksel inançlarını zedelemeden yaptığı
nı da kaydediyor. (agy, s.19) 

Gerçekten de, o döneme kadar Osman
lı yönetimince horlanan veya yoksanan bu 
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kesimler; ayaklarına kadar gidip kendileri

ni sahiplenen misyonerler yoluyla adeta 

yeniden bir kimlik-kişilik kazanıyorlardı. 

Alevilik ve Kürtler konulu çalışmamızda 

yer verdiğimiz ı9. yüzyıl ve 20. yüzyıl 

başlarına ait 60 dolayında gezi raporu ve 

inceleme/araştırma da gösteriyor ki, Batılı 

misyoner ve gezginler bu kesimlere hem 

daha önce ulaşmış, hem de onları Osmanlı 

yöneticilerden çok daha iyi tanımaktadır

lar. Bu nedenle Uygur Kocabaşoğlu'nun şu 

sözleri bir gerçeği yansıtmaktadır. 

"Osmanlı entellektüelleri Anadolu'ya 

daha 20. yüzyılın başlarında tanımaya 

başlamışken, Amerikalı misyonerler burayı 

çok iyi tanıyorlardı. V e bu yüzden de bu

radaki değişik etnik grupların beklentileri

ni, davranışlarını, toplumsal değerlerini ve 

geleneklerini Osmanlı yöneticilerinden 

daha iyi biliyorlardı."(20> 

Kieser, Osmanlı/Türk yöneticilerinin en 

sonunda misyonerlerden politik amaca 

ulaşmanın basamaklarını öğrendiklerini; ora

daki insanlarla iletişim kurmak, okuilaşma 

yoluyla kendi fikirlerini yerleştirmek ve hiz

met götürerek halkı kontrol altına almak gibi 

yöntemlere başvurduğunu söylüyor ki; söz 

konusu yönetimler bir karşı-atak olarak bu 

politikayı izlese bile, politikalarını 

Abbdülhamid' den buyana asimilasyon teme

linde geliştirdikleri için sorunları çözmeye 

yetmediği açıktır. 

Protestan Misyoner-Kızılbaş/ Alevi Kürt 

Etkileşimi 

Bugün Alevi-Kürtler'in toplumsal tarihi 

açısından büyük öneme sahip misyoner ra

porlarıyla gezgin araştırmalarının ve gizli 

belgelerin ortaya koyduğu bir gerçek var. 

Yukarda vurguladığımız tarihsel-toplumsal 

nedenlerle, Aleviler ile yerli Hıristiyanlar'ın 

ilişkileri, her zaman Alviler'le Sünniler'in 

ilişkilerinden daha samimi olmuştur. 

Çünkü bu iki kesimde, kendilerini egemen 

din karşısında "öteki" olarak görüyordu. Bu 

gerçekliği, misyoner raporlarında 

gördüğümüz gibi Türk Devletinin gizli 

belgelerinde de görüyoruz. 

Herşeyden önce Alevilik, Müslü 

manlık'la Hıristiyanlık arasında bir köprü 

görevi görüyordu. Bu nedenle, Hıristiyan

lığın temel değerleri ve ibadet biçimi yadır

ganmıyordu. Üstelik aralarında inanç 

kaynakları ve ritüellerden başlayarak birçok 

ortak payda vardı. Bu nedenle Kızılbaş/ 

Aleviler'in, Protestan misyonerleri kabul

lenmeleri ve onlarla dialoga girmeleri hiç te 

zor olmadı: 

"1850'lerin Protestan misyonerleri 

büyük ihtimalle Kızılbaş topluluğuna gire

bilen ilk kişilerdi ve yine büyük ihtimalle 

Alevi olmadığı halde Alevilerin (cem) isim

li gizli toplantılarına kabul edilen ilk 

kişilerdi. Misyonerler, bu insanların misa

firperverlikleri ve cem sırasında göster

dikleri samirniyetten oldukça 

etkilenmişlerdi. Kızılbaşların kendileriyle 

aynı inanca sahip olduklarını söylemeleri 

ve onlara İncil okurken eşlik etmeleri mi

syonerleri şaşırtmıştı. "(ıı; 

Şunu hemen belirtelim ki, ı 8 ı O yılında 

. Boston' da kurulan Amerikan misyonerlik 

örgütü (ABCFM), daha ı8ı9 yılında Os

manlı topraklarını programına almış ve gi

derek artan bir ilgiyle misyonerlerini bu 

bölgelere göndermişti. Misyonerler, Isiahat 

Fermanı'nın ilanından sonra çalışmalarını 

daha da hızlandırmışlardı. 

Bölgeyle ilgili misyoner çalışmaları bu 

tarihten sonra yoğuntaşınakla birlikte, 

kuşkusuz Amerikalı ve Batılı misyonerlerle 
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gezginlerin bu coğrafyaya ilişkin gezi ve 
inceleme notları daha öncelere dayanıyor. 
Sözgelimi C. H. Wheder, 1814!te 
NewYork!ta yayımladığı Ten Years on the 
Euphrates (Fıratlarda on yıl) adlı eserinde; 
Fırat boylarındaki halklardan Kızılbaş 

Kürtler ve Y ezidiler üzerinde dururken, 
"Hıristiyanlığın misyonerleri olan bizler " 
ibaresini kullanmaktadır. 

Alevilik ve Kürtler çalışmamızda ilk 
belge olarak verdiğimiz bu eserin ilgili 
bölümünde Kızılbaş Kürtler' den söz edilir
ken şöyle denmektedir: 

"(Kızılbaş) Kürtler'in hiç değilse büyük 
çoğunluğu sadece sözde Müslüman' dır. 
Aralarında dindel törenler ve ayinler dü
zenlerler. Şimdiye kadar pek az bilinmekle 
birlikte bu törenler Müslümanlık, Hıristi
yanlık ve Putperestliğin garip bir 
karışımını içerir görünmektedir. Kürtler'in 
çoğunluğu Müslümanlık dinine bağlıdır
lar. Diğer kol Kızılbaşlar'ın, kendilerine 
has inançları vardır. Genellikle 
Türkler' den korktuklarından gerçek in
ançlarını gizlerneye çalışırlar. 

Aralarındaki garip öğretilerden biri, iç
lerinden birisinde (Kutsal Ruh)un bulun-

duğudur. Bu kişi (Dede )olarak adlan
dırılır. Kendisine büyük saygı gösterilir. 
Hepsi değilse bile Kızılbaşlar'ın bazıları 

Panteisttir (Tanrı'yı evrenle özleştiren fel
sefe MB). Çarmıha gerilen İsa'yı da duala
rında anarlar. İsa ve Muhammed gibi diğer 
insanları, hayvanları, ağaçları, kayaları da 
kutsal kabul ediyorlar. Tüm varlıklar onlar 
için Tanrı'dır. ''(22J 

19. Yüzyıl başlarından konumuzia ilgili 
ilginç kaynaklarından biri de, İtalyan ilahi
yat Profesörü ve Kürdistan-Mezopotamya 
Misyonu Papazı Guiseppe Ccampanile'nin 
Storia della regione di Kürdistan e della 
sette di religione ivi existenzi (Kürdistan 
Bölgesinin Tarihi ve Varolan Dinsel 
Mezhepler), (Napoli, 1818) adlı eseridir. 

Eserde Kızılbaş Kürtler, Y ezidi Kürtler 
ve Mardin yöresinde yaşayan Şemsiler 

üstüne ilginç belirlemeler yer almaktadır. 
Bir din bilgini sıfatıyla bu inançlara diğer 
dinler arasında karşılaştırmalar yapan 
araştırmacı, özellikle bugün mevcutları kal
mayan Şemsiler konusunda ilk ciddi bilgile
ri vermektedir. Özellikle 17 ve 18. yüzyıllar
da Şemsiler'in, putpreslikle suçlanarak nasıl 
zorla Müslümanlaş tınlmaya veya 

Hıristiyanlaştırılmaya 

çalışıldıklarına ilişkin ilginç belir
lemelere yer verilmektedir. Sadece 
Şemsiler'in başına gelenler bile, 
Osmanlı Sultanlarının dinlerine 
ne ölçüde saygılı olduklarını göste
ren anlamlı bir örnektir. <23l 

Bir Dersim Kürdünün evine Misyoner Henry Riggs'in 
ziyareti( Henry h. Riggs: The Religion of the Dersim Kurds, 

The Missionary Revişew of the world, Ekim-1911) 

İngiliz gezgin James Baillie 
Fraser'in The KuzzJbash!A Tale 
of Khorasan (Kızılbaşlarl Horasan 
Üstüne Bir Anlatım), (Londra, 
1828) adlı 3 ciltlik Seyahatnamesi 
de, günümüzde bile yeterince 
bilinmeyen ve incelenmemiş bir 
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bölgeye işlediği için önemlidir. Çalışmada, 

Zerdüştiler (Ateşetapanlar) da dahil Hora

san bölgesindeki etnik gruplar hakkında bil

gi verildiği gibi, bölgedeki Kızılbaş 

Kürtler'in tarihi konusuna da değinilmekte 

ve 'Horasan Kürtleri'nin, Safevi Hükümda

rı Büyük Şah Abbas'ın emirleriyle 

Ermenistan 'ın sınırındaki Kürdistan 'dan alı

nıp Horasan'ın kuzey bölgelerine 

yerleştirildikleri ve orada hala ırklarını 

sürdürdükleri 'ifade edilmektedir. <24> 

Bu tarihten sonra Kızılbaş Kürtler 

konusu, Seyahatnamelerde daha çok kısa 

değinmelerle geçer. Ancak, ı9. yüzyılın or

talarından itibaren misyoner raporlarında 

bir yoğunlaşma görülür. Yüzyılın ortaların

da ı852'de bölgeye gelen Amerikalı Rahip 

George W.Dunmore'un ı855, ı857 ve 

ı858 yıllarında Amerikan Missionary He

rald dergisinde Kızılbaş Kürtler' e ilişkin üç 

ilginç raporu yayımlanır. Bu raporlar Ma

latya/ Arabkir, Dersim/ Çemişgezek ve 

Harput'tan gönderilmiştir. <25) 

Bu raporlarda; Alevilik'le Hıristiyanlık 

arasındaki benzerlikler ve Alevilikle Müslü

manlık arasındaki farklılıklar sıralanmakta

dır. Kızılbaşlar'ın, Müslüman olarak kabul 

edilmelerine karşın Muhammed müridieri 

olmadıkları, dış baskılardan dolayı Müslü

man gibi göründükleri, onların hiç bir za

man Müslümanlar gibi ibadet etmedikleri 

ve kutsal kitap İncil'e büyük saygı besle

dikleri ifade edilir. 

Dunmore, bugün çoğunluğu Türkçe 

konuşulan Elazığ/ Harput, Malatya! Arapgir 

ve Sivas yöresi Kızılbaşları'nın etnik kökeni 

konusunda da şu ilginç belirlemeyi yapar: 

'Harput düzlüğünde, Arapgir ve Sivas 

bölgesinde yerleşmiş olan Kızıl başlar' ın dil 

olarak Kürtçe'yi değil de Türkçe'yi kullan

maları şaşırtıcı değil. Bunlar, göçebeliği 

köy ve çiftçilik yaşamı için bırakmış olan 

Kürtler'in yeni nesilleri. Bu çevre 

değişiminden dolayı artık dağlarda yaşayan 

Kürtler'le iletişimleri kopmuş ve daha fazla 

Türkler arasında kaldıkları için anadillerini 

unutmuşlardır. Bozuk şivelerinden dolayı 

Türkler tarafından hor görülüyorlar. 

Türkler, dağda yaşayan kürtler'i de, köyde 

yaşayanları da Kızılbaş diye adlandırıyor

lar. Türkler, bu Kürtçe ya da Türkçe 

konuşan Kürtler arasında herhangi bir fark 

görmüyorlar ve eminim ki aralarında ger

çekten hiç bir fark yoktur.'<26l 

Bir Amerikan misyonerlerinin oğlu 

olan Dr. H. M. Jewett, çalışmalarını Sivas 

yöresinde yoğunlaştırır ve ı 886' da yeni 

açılan Sivas Konsolosluğuna atanır. Dr. Je

wett, ı857 tarihli bir raporunda; Kızılbaş 

Kürtler arasında yürüttüğü çalışmaları an

latır ve onların konukseverliğinden övgüyle 

söz eder. <27l 

Yozgat bölgesi Alevileri arasında bulu

nan Misyoner Ball de, Alevilik'le Hıristiyan

lık arasında karşılaştırmalar yapar ve ruhun 

göçü (inkarnasyon), Ali' nin T ann, İsa, 

Musa ve diğer peygamberlerin donunda or

taya çıkması, cemlerde yenen lokma ve de

min Hıristiyanlıktaki 'Akşam Yemeği' ne 

benzerliği üstünde durur ve 'Kızılbaşlar tam 

olarak Müslüman sayılamaz; onların dini 

sanki Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Putpe

restlik karışımı bir din 'sonucuna varır. <28> 

Sivas' ın Gürün ve Divrik yörelerinde bu

lunan Misyoner J. W. Parsons da, Kızılbaşlar 

arasındaki Ali-İsa özdeşleştirmesine dikkat 

çeker ve ilgiden memnuniyetini dile geti
rir.<29l 

Maraş, Adıyaman ve Urfa Kızılbaşları 

arasında çalışma yapan Dr. G. B. Nutting 

de ı 860 tarihinde ilginç bir rapor yayım

lar. Raporda; 'Kızılbaşların Hıristiyan bir 
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kökene sahip olabileceklerine ilişkin izler 
bulunduğu, en azından vahiyde açıklanan 
gerçekler ile çok büyük benzerlik gösteren 
görüş ve özdeyişleri' bulunduğu belirtildik
ten sonra, Kızılbaş felsefesi ve doğrudan 
katıldığı cem törenleri konusunda şu belir
lemeler yapılır: 

Örneğin, ibadetlerinin özünü oluşturan 
şarkı ve deyişlerinde sürekli vurgulanan, al
çakgönüllü olmak, incitilince bağışlayıcı 

olmak gibi. Bu bağışlama konusunda, suçu 
işleyen kişi suçunu açıkça topluluk önünde 
itiraf eder ve sadece mağdur kişi tarafından 
değil, diğerleri tarafından da bağışlanır. Bu 
gelenek kanun gücü tanır.( ... ) Tüm millet
Ierin tek bir inancı kucaklamaları gerektiği
ni söylüyorlar; kurt ile kuzu birlikte 
yaşamalı derler.( ... ) ibadet tambur 
eşliğinde söylenen şarkılardan oluşuyordu. 
Tek sıra halinde ortada hareket ederken el 
ve ayakları tambuca uyum sağlıyordu. El 
ve ayaklarının hareketleri bana 'Sallanan
lar' (Shakers) mezhebini anımsatıyordu. 

ibadetlerinin sonunda birbirlerini öpüyor
lardı; gerek kadınlar gerekse erke
kler, ama masum bir şekilde. Bir 
oğlan çocuğu benim de elimi ve 
omuzumu öptü. Daha önce 
yabancıların ibadetlerini izlemesi
ne ızın vermiyorlardı, ancak 
şimdi isteyenler izleyebiliyor.'(3oı 

testan oldukları zaman üstlerine yaptıkları 
baskıları şikayet etmemizden ve cezalan
dırılmaktan korkmalarıdır. "(age,s.312) 

Kızılbaş Kürt bölgelerinden rapor veren 
diğer misyonerler W. Winchester <3 ı>, W. 
W. Livingston (32), Herrick <33>, James G. 
Taylor <34>, M.F. Gilbert <35>, H. N. Bar
num <36> benzeri çerçevede değerlendirmeler 
yaparlar. 

Bilindiği gibi, Osmanlı yönetımı 

1 848' de Kürdistan' ı bir eyaler olarak ilan 
etmiş ve başına da Kürt kökenli bir eyalet 
valisi atamıştı. İngiltere ise Diyarbekir' de 
bir konsolosluk kurmuş ve başına da kon
solos olarak James G. Taylor'u atamıştı. 
Taylor da, Kürdistan'a geziler yapmış ve 
çalışmalarını Dersim Kızılbaşları üzerinde 
yoğunlaştırmıştı. Taylor'un şu kısa değer
lendirmesi bile, Sünni Kızıl başlar' a bakışını 
adeta tekzip eder niteliktedir: 

"Kızılbaşlar' ın dini, eski Sabiilik( Bir 
görüşe göre Hıristiyanlığa, başka bir görüşe 
göre Yahudiliğe yakın bir din 
M.B),Hıristiyanlık ve Müslümanlık karışımı 

"İmparatorluktaki mevcut ya
salara göre onlara vaaz etmek için 
tam bir serbesti bulunmaktadır, 
onların da İncil'i dinlemeleri 
serbesttir' diyen Dr. Nutting, şu 
ilginç saptamayı yapar: 'Müslü
manlar onları zaten Müslüman 
saymamaktadır. 

Protestanlaşmalarına karşı çık

malarının yegane nedeni ise Pro-

Harput'taki Amerikan Misyonerliğine gelen Dersim Kürtler'i 
(Kaynak-Henry H.Riggs: ' The Religion of the Dersim Kurds'), 

(Dersim Kürdleri'nin Dini); The Missionary Review of the 
world, Ekim-1911. 
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dır. Güneşe, taşlara ve ağaçlara tapıyorlar. 

Bazı öğretileri Karmatiliğe ve Safeviliğe 

yakındır. Bu öğretiler, Muhammed' den 300 

yıl sonra daha da değişime uğramış ve Ali 

bu öğretide ön sırayı almıştır. Bu öğretide 

İsa'ya da büyük saygı duyuluyor. Ali, 

Adem ile başlayıp İsa ile devam eden ilahi 

don değiştirmenin ürünüdür. "Ali",bu tan

rısal inkaryasyonunun (ruhun devamlılığı 

M.B.)son örneğidir. Kızılbaşlar için 'Ali', 

peygamber silsilesinde seçkin bir kişiliktir 

ve ışıktan türemıştır. Aynı zamanda 

'Allah'ın arslanı'dır, her şeye kaadirdir, 

adildir ve doğruluğun simgesidir. 

Bazı kişiler, Kızılbaşlar'ın dinsel tören

lerinde sapkın şeyler yaptıklarını ileri 

sürerler, ancak bu doğru değildir. Karanlık 

odalarda ibadetlerini yaparlar; bazan 'dem' 

olarak şarap içerler ve 'lokma' olarak ek

mek tadarlar. Bu gelenek, (Akşam 

yemeği) ni anımsatıyor. "(37l 

20. yüzyılla gelindiğinde, 19. yüzyıldaki 

kısa oylumlu çalışmaların yerini, daha 

bilimsel nitelikte ayrıntılı inceleme

araştırmalar alır. 

Fransız aş tırmacı M. F. Grenard' ın 

1904'te yayımlanan çalışması (38) ile, Ste

phen van Rensselaer Trowbridge'in anek

dotlara dayalı 1909 tarihli çalışması (39), L. 

Molyneux-Seel'in (4oı ve Henry Riggs'in 

doğrudan Dersim Kızılbaşları üzerine ince

lemeleri (4 ıı ve Alman araştırmacı Doç. 

Hugo Grothe' nin Maraş yöresi Kızılbaş 

Kürtler'i üzerinde yoğunlaşan çalışmaları 

(42) bu alanın ilginç çalışmalarının başında 

geliyor. 
Bu yüzyılda yapılan çalışmaların ayrın

tılı bir irdelemesi içine girecek değilim. 

Ancak 1906 yılında doğup-büyüdüğüm 

köyüde gezen Alman araştırmacı Hugo 

Grothe' nin komşu köyümüzden aktardığı 

bir anekdotu, Alevilik'le Müslümanlık ara

sındaki ilişki ve çelişkileri çarpıcı biçimde 

yansıttığı, başka bir deyişle bu ilişkileri sor

guladığı için burada aktarmakla yetine

ceğim: 

1- Kızılbaşlar kime inanır?- Allah, Ali 

ve Hüseyin'e. Bunlarla yetinmeyenler Ab

bas ile İmamlar'a da başvurabilirler. 

2- Hocanız ve caminiz var mı? 

- Bu yaşıma kadar hoca görmedim. 

Canı dua etmek isteyen evinde etsin. 

Birgün birisi köye bir cami yapalım diye 

tekiifte bulundu, ama öyle bir şeyi köye 

yaparsak, ancak içine eşekler doluşur 

yanıtını aldı. 

3- Sünnet edermisiniz? 

- Evet, ama bu gelenektir zaten. Gerçi 

bu adamı fazla değiştirmiyor; sanki horo

zun gerdamndan ya da köpeğin kulağın

dan bir parça kesmişsin, aynı şey. 

4- Ramazan'ı tutarmısınız? 

- Ha, o benim dostum, o gelince ben 

tutmam, istediği gibi yoluna devam eder. 

5- Sizde düğün-nişan nasıl yapılır? 

- Nişan, çifderin ana-babası ya da onla

rın vekilierinin hazır bulunmasıyla yapılır, 

on gün sonrada düğün. Eğer köyde Dede 

bulunuyarsa nikahı o kıyar; yoksa kızın 

babası nikahı kıyar ya da damat üç şahidin 

huzurunda kızı karılığa kabul ettiğini açık

lar. 
6- Sizde tek eşlilik mi, çok eşlilik mi 

hakim? 
- Töremizde göre tek kadın alırız. 

7- En önemli görevleriniz nelerdir? 

- En önemlisi misafırperverlik. V erdiği 

hizmet için misafırinden para alan birisine 

iyi gözle bakılmaz. Köy halkı onu cezalan

duabilir ya da köyden kovabilir. İnsanlar, 

çıkar gözetmeksizin birbirleriyle yardımlaş 

mak için doğarlar. 
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8-Öğretilerinizi yazan ve yayılmasını sa
ğlayan bir kitabınız var mı? 

- Bende yok, zaten okumasımda bil
mem... Yaradan'a insanoğluna karşı 

yükümlülükleri emreden kitap, erdemli in
sanın içindedir. (43l 

Gerek yukarıdaki anekclotu içeren Al
man araştırmacı Grothe' nin çalışması, ge
rekse Kızılbaşlığı değişik boyutlarıyla ince
leyen ve "Kızılbaş Hıristiyanlar'a, benim de 
kişisel olarak hissettiğim bir güven ve sevgi 
duyarlar; beni her zaman içtenlik ve misafir 
severlikle karşıladılar"diyen Fransız 

araştırmacı Grenard'ın çalışmalarında sapta
dıkları hususlar; Devletin daha sonraki gizli 
belgeleriyle tümden çakışmaktadır. (44l 

Batılı misyonerlerle araştırmacıların, 

Alevi-Hıristiyan ilişkileri veya Alevilikle 
Hıristiyanlık arasındaki etkileşim ve ben
zerlikler konusunda ileri sürdüğü görüşler 
ve yaptıkları belirlemelerle, İttihadçılık' dan 
Kemalizm' e dönüşen resmi ideolojiyi ku
ramcılarının gizli itirafları arasında büyük 
benzerlikler bulunmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde Türk ocakları 
Koordinatörlüğü ve bizzat Mustafa 
Kemal'in görevlendirmesiyle 1925'te Şark 
İlleri Asayiş Müşavirliği'ne atanan Prof. 
Hasan Reşit Tankut'un o tarihten sonra 
çeşitli dönemlerde verdiği Etno-Politik İn
celeme Raporları, yukarda görüşleri 

bütünüyle doğrular niteliktedir. 
Sünni Türk kökenli Maraşlı bir aileden 

gelen Tankut, çocukluk yıllarında öksüz 
kaldığı için Elbistanlı Alevi Kürt kökenli 
bir aile tarafından korunmaya alınmış ve 
dört yılını bu ailenin yanında geçirmiştir. 
1930'lu yıllarda yazdığı ve ilk kez yazdığı 
ve ilk kez bizim Kürdoloji Belgeleri adlı 
çalışmamızda "zaza./ar"araştırmasında Ale
vi-Hıristiyan ilişkileri ve yakınlığı konu-

sunda şu tespiti yapmaktadır: 
"Alevi her yerde Hıristiyan dostudur. 

Ocak başlarında muhabbet eden insanların 
arasındaki Hıristiyan hiç de yabancı sayıl
maz. Belki bir çeşit itizal yolu ( Akılcılık 
yolu MB) olan Gregoryanlık başka Hıristi
yan mezheplerine göre Aleviliği daha ziya
de okşayabildiği için üstün tutulmaktadır. 
Şurası gerçek ki Ermeni, Alevi'nin en 
yakın dostudurç"(45l 

T ankut, aynı raporda; Dersim Alevileri
nin Ermeniler'i çok sevdiklerini, Türk 
kanuniarına topluca karşı koymuş asi 
Ermeniler'in Dersim' de bir ana ku cağı bul
duklarını; bugün bile Dersim' de bir Der
simli kadar serbest ve mutlu yaşayabil dikle
rini sözlerine ekler. (Age, s. 472 ) 

T ankut, daha 1928' de yönetime verdiği 
gizli bir "Türkleştirme ve Sünnileştirme" 

raporunda; resmi söylemin tersine Aleviliğin 
ayrı bir din olduğunu söyler: 

"Bunları (Ali-İlahi Kızılbaşlarını, Alevi
leri MB ) Bektaşilere benzetrnek azim 
(büyük MB ) bir hatadır. Bektaşilik, Mda
milik birer tarikat olduğu halde, Ali-İlahi
lik bir dindir. Öyle bir din ki, aralarında 
aşk ve muhabbeti, hariciler için kin ve 
nefreti telkin eder. V e Ali-İlahi' nin bildiği 
bir tek haraççı vardır. O da Osmanlı idi, 
bugün Türk'tür."(46l 

Tankut, bir başka gizli raporunda 
da;" Aleviliği İslam'ın bir mezhebi veyahut 
bir tarikatı sayanlar tamamıyla yanılmış 

lardır. (. .. )Alevilik Müslümanlık değildir, 
onu Şiilikle karıştırmak da hata olur." (47! 

diyor. 
Atatürk'ün danışmanı Prof. Hasan 

Reşit Tankut, Kün Aleviliğiyle Ermeni 
Hıristiyanlığı arasındaki benzerlikler 
konusunda da şu ilginç anekclotu aktarır: 

"Siyasal Bilgileri henüz bitirmiş ve Sivas 
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Vilayeti maiyetine verilmiştim. Hafık ilçe

sinin bir Alevi köyünde geceledim. Ev sa

hibi ( başka bir raporda Koçgirili bir dede 

olduğunu belirtiyor MB), bu plebisit me

selesi (I. Dünya Savaşı yıllarında 

Ermeniler' e özerklik verilmesi için öngörü

len halkoylaması MB) dolayısıyla bana 

şunları söyledi: 

"Aleviler'le Ermeniler arasındaki fark, 

soğan zarı kadardır. Ermeniler; Tanrı'yı 

baba, oğul ve ruh olarak anar; biz bu üçle

meyi Allah-Muhammed-Ali biçiminde sö

yleriz. 
Onların 12 Havarisi vardır, bizim 12 

İmamımız 

ibadet ve oruçların vakit ve şekliyle 

Kaynaklar 

bayramlar, her iki millette de aşağı yukarı 

aynıdır. 

Onlar tek kadınla evlenir ve kadın 

boşamazlar, biz de öyle. 

Onlar sakal bıyık kestirmez, kıl 

düşürmezler, biz de öyle. 

Onlar gusul etmezler, biz de öyle. 

Onlar göğüslarinde haç çıkarmak yo

luyla şahadet gtirirler, biz açık avucumuza 

bağrımıza basmak suretiyle. 

Biz, sonradan Hazret-i Ali efendimize 

uyduğumuz için adımız Alevi oldu, yoksa 

aramızda bir fark yoktur."(48l 

1- Oryantalıstlerin Kur'an ve İslam araştırmalarını değerlendiren Prof. Dr. Suat Yıldırım, XIX. 

Yüzyılın ikinci yarısından sonraki yeni süreci kendi İslami bakışaçısıyla şöyle 

değerlendiriyor:"XIX Asrın ortalarından beri çeşitli sebeplerden ötürü müsteşrikler ( doğrubilim

ciler, oryantalistler M. B.) metot değişikliğine gitmişlerdir. Eskiden taasuoları aşikar iken bundan 

böyle kendilerine tarafSız ilim adamı görünümü vermeye çalışmışlardır." ( S. Yıldırım: Oryanta

listlerin Yanılgıları, Da yay. İst. 2002, s. 38 

2- Prof. Dr. Osman Turan: Selçuklular ve İslamiyet, 197l,s.63 

3- Prof. Dr.Mustafa Akdağ: Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi yay. Ank. 

1975, s.l24 
4- Çeşitli kaynaklardan aktarılarak, O. Turan: age, s.34 

5- Ahmed Refık (Altınay): Osmanlı Devrinde Rafızilik ve Bektaşilik 1558-1591,1932,3 

6- Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak: " Osmanlı İmparatorluğu ve İslam", Uluslararası 

Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi ( 7-9 Nisan 

1999), Bildiriler, Konya, 200,s.49 
7- Saim Savaş: XVI. Asırda Anadolu' da Alevilik, Vadi yay. Ank. 2002,s.l47 

8- İrene Melikoff: Uyur İdik Uyardılar/ Alevi-Bektaşilik Araştırmaları, ( Çev: Turan 

Alptekin),İst. 1993, s. 57 
9- Saim Savaş: age,s. 148 
10- Ahmed Refık (Altınay): age,s.l2 

ll- S.Savaş:age,s.97-102 

12- Prof. Dr. İlhan Başgöz: 'Pir Sultan Abdal ve Pir Sultan Abdal Geleneği', Anadolu Alevi

liği ve Pir Sultan Abdal içinde, Fransa Alevi Bir. Fed. Yay. 1998,s.25 

13- Osman Köker: 'Ermeni Alfabeli Kürtçe İncil ', Öz-Po. 4.2.2003 

14- Bu konuda bkz. Yrd. Doç. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu: Osmanlı İmparatorluğu'da 

Yabancı Okullar, Kültür Bak. Yay. Ank. 1990 

15- age, s.202 
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16- Mehmet Bayrak: Alevilik ve Kürtler, Öz-Ge yay. Ank. 1997 
17- Bu konuda bkz. M.Bayrak: age,s.170 ve devamı 
18- Hans- Lucas Kieser: Müslüman Öğretine Ayrılık ve Protestan ldeali 1 Osmanlı 

Anadolusu'nda Aleviler İle Misyonerler Arasındaki Etkileşimler', Munzur de. Sayı: 13/2003,s.19 
19- agy,s.18 
20- Uygur Kocabaşoğlu: Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Arnerikal 19. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğundaki Misyoner Okulları, Arba yay. İst. 1989,s.220 
21- Kieser: agy,s.8 
22- M. Bayrak: Alevilik ve Kürtler, Özge yay. Ank. 1997, s. 272 
23- Age, s. 275-281 
24- Age, s. 283-287 
25- Age, s. 289-300 
26- Age, s. 294 
27- Age, s. 302-306 
28- Age, s. 307 
29- Age,s. 309 
30- Age, s. 310-311 
31- Age, s. 314-316 
32- Age, s. 318-319 
33- Age, s. 320-322 
34- M. Bayrak: "Kürdistan' da 35- M. Bayrak: Alevilik ve Kürtler, s. 323-324 
36- Age, s.325-326 
37- M. Bayrak: "Kürdistan'da Kızılbaşlar", Sayı:34/1999 
38- M. Bayrak: Alevilik ve Kürtler, s.328-333 
39- Age, s. 335-345 
40- Age, s. 358-362 
41- Age, s. 364-371 
42- Age, s. 378-386 
43- Hugo Grothe:"Kürtler ve Kızılbaşlar", M. Bayrak: Alevilik ve Kürtler içinde, s. 380-381 
44- Gizli belgelerin bu konuda sunduğu gerçekler için bkz. 
a) M. Bayrak: Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri, Özge yay. Ank. 1993, s. 515-516 
b) M. Bayrak: Kürdoloji Belgeleri, Özge yay. Ank.1994, s.218-219, 435, 470-473 
c) M. Bayrak: Alevilik ve Kürtler, s. 33-34 
45- M. Bayrak: Kürdoloji Belgeleri, s. 473 
46- M. Bayrak: Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri, s. 516 
47- M. Bayrak: Kürdoloji Belgeleri, s.435 

48- Age, s. 218-219 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SÖYLEŞi 
~ ~ ~ 

ROHAT ALAKOM: 

ll 

Rohat Alakom Kimdir? 

- 1983 yılından beri İsveç'in başkenti 

Stockholm' de yaşamaktayım. Şimdiye kadar 

Kürt kültürü alanında onun üzerinde 

çalışınam kitap olarak Kürtçe ve Türkçe 

yayınlandı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığım 

bir kitabım da 2000 yılında Bin Yıl 

Boyunca İsveç-Kürt İlişkileri adıyla İsveçce 

yayımlandı. Son olarak da 2003 yılında 

Şarktan Her Zaman Güneş Doğmaz: Orta 

Anadolu Kürtleri adlı kitabım İsveç'te çıktı. 

Orta Anadolu Kürtleriyle ilgili araştırma 

fikri ne zaman ve nasıl oluştu? 

- Orta Anadolu Kürtleri konusu 1998 

yılında yayınlanan Eski İstanbul Kürtleri 

adlı kitabıının hazırlığı sırasında şekillendi 

diyebilirim. Batıya yönelik Kürt göçünün 

serüveni ilgi alanlanından birisini 

oluşturdu. Göç, sürgün, iskan ve yer 

değiştirme gibi nüfus hareketleri alanında 

kaynak tarama çalışmalarım zamanla belli 

bir yığılma gösterdi. Bu arada ilgim Orta 

Anadolu Kürtleri konusuna kaydı. 

Milyonlarca insanın yerlerinden ve 

yurtlarından edildiğini gördüm. Orta 

Anadolu' daki ilk Kürt köyleri bundan 500 

yıl önce kurulmuş ve bu göçler sonucunda 

insanlar Orta Anadolu çöllerini 

şenlendirmeye başlamışlardır. Birnebun 

& ,J1 ~ ;V ~ ' ~ • " § $ ~ 

Rahat Alakom 

dergisinde bazı yazı ve notlarım yayınlandı. 

Bu çalışmalara bir biçim vererek 2003 

yılında Şarktan Her Zaman Güneş 

Doğmaz: Orta Anadolu Kürtleri adıyla bir 

kitap yayınladım, kitap Stockholm' de Apec 

Yayınları arasında çıktı. 
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Güneş Her Zaman Şarktan Doğmaz 
anabaşlığıyla neyi kast ediyorsunuz? 

-Bu başlığı daha önceleri kitapta ara bir 
başlık olarak kullanmayı düşünüyordum. 
Yayınevinin önerisi üzerine kitaba ana 

başlık olarak kullanıldı. Bu anabaşlıkla 

Kürdistan' da sürüp giden savaş, baskı ve 
bir dizi çatışmanın etkisiyle yerlerinden 

edilen insanların macerasını ve 

karşılaştıkları büyük zorlukları dile 
getirmek için kullandım. Sonunda bu 

insanlar Batıya göç etmiş veya sürgüne 
gönderilmişlerdir. 

Bu çalışmanızda hangi kaynaklardan 
yararlandınız? 

-Yazılı kaynalardan daha fazla yararlan dım. 
Diğer yandan özellikle İsveç' e göç etmek 

zorunda kalmış Orta Anadolu Kürtleri ara
sında bazı sözlü tarih çalışmalarım oldu. 

Birnebun dergisinde yayımlanan bazı 

yazıların bana büyük bir yararı dokundu. 
Bunları hem dipnotlarında, hem de 

bibliyografya kısmında işaretledim. 

Orta Anadolu Kürtlerinin son yıllarda 

bölgesel çalışmalarda yoğunlaşmasını nasıl 
değerlendiriyorsun uz? 

- Orta Anadolu Kürtleri konusunda son 
yıllarda artan kimlik arayışlarının özellikle 

tarih, folklor, dil ve etnografya alanında 
yoğunlaşması son derece sevindirici bir 
çaba. Birnebıln ve Veger gibi periyodikler 

ve diğer yayın çalışmaları sayesinde kayıp 
bir kültürün zenginlikleri birer birer ortaya 
çıkmakta ve okuyucu kendi öz kültürüyle 

ilk kez tanışma fırsatına kavuşmaktadır. Bu 

tür kültürel kavuşmaların ulusal şekillenme 
lerde büyük bir etki yarattığını 

söyleyebiliriz. Orta Anadolu Kürtleri tarihi 

ve kültürü yazılı hale getiriliyor, sergiler 

açılıyor, toplantılar ve şenlikler yapılmak 

tadır. Orta Anadolu Kürtleri arasında 

yaşanılan bu kağıt, sorup-araştırma ve 
kayderme alaşkanlıklarının son yıllarda ortaya 

çıkışı, bir kültür birikinine yol açmakta ve 

kültürü kalıcı kılmaktadır. Bundan on yıl 

önce sohbet esnasında kalan ve uçup giden 

anlatımlar artık kısmen yazılı hale getirilmiş 

ve kaybolmaktan kurtulmuşlardır. Bu durum 

ilerde ortak bazı değerlerin ortaya çıkışını 

etkiliyecek ve yöre halkı arasında toplu bir 
hareketlilik gözlenecektir. Kısacası Orta 
Anadolu Kürtleri son yıllarda bir buluşma 

süreci yaşıyor. 

Sizce Orta Anadolu Kürt aydını kendi 
bölgelerine nasıl yaklaşmalı? 

- Bu yöreden gelen aydın insanlar, ataları 

nasıl sımsıkı dillerine, kültürlerine sadık 

kalmışsalar, onlar da aynı şekilde bunu 
sürdürmek ve bu sürece öncülük etmek 
zorundadırlar. Özellikle onları ayakta tutan 

tarih, dil, folklor ve etnografık değerlere 

büyük bir önem verilmeli. Gereksiz 
ideolojik ve siyasi kutuplaşmalar, çatışmalar 

ve enerji tüketimine insanlarımızın artık son 

vermeleri gerekir kanısındayım. Yöre halkını 
buluşturan zemin ve ortamların yakalanınasi 

lazim. Halkın etnik istemleri ve aydın 

tabakanın çabaları bir noktada örtüşmek 
zorunda. Ulusal kültürün bu buluşmadaki 
büyük etkisini unutamayız. 

Bu sene Orta Anadolu ya yaptığınız gezi 
sırasındaki izlenimleriniz nelerdir? 

- Bu yıl Bala kazasının Kürt köylerini 

ziyaret ettim. Çok yararlı geçen bu geziden 
edindiğim izienimler ve buralarda 

gördüklerimi Blrnebun dergisinin 20/2003 
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sayısında bir yazı haline getirdim. Diğer 

yandan Ankara şehir merkezinde sayıları 

onbinleri bulan Kürt topluluğu arasında 

Orta Anadolu Kürt köylerinden gelen 
birçok kültürel şahsiyet, aydın ve öğrenci 

kesimiyle tanıştım. Bu kesim arasında 

yoğun bir kimlik arayışı gözlenmektedir. 

Ağrı'daki bir köyle Konya'daki bir Kürt 
köyü arasında sizce ne Eı.rk var? 

- Orta Anadolu Kürt köylerini ziyaret 
ettiğim de kendimi Kürdistan' da his ettim. 
İnsanlar sıcak ve insanlar sana daha çok 

yakın. Bu sıcaklık ve yakınlığı doğuran 

etkenierin başında hiç kuşkusuz en büyük 

faktör, insanların aynı dili konuşmaları. 

Böyle ortamlarda artık turist psikolojisi 
yaşanılmıyor, insan kendini evinde his 

ediyor. 

Dondurma beldesini ziyaret etttiniz mi? 
Bu yöre hakkında ne tür kaynaklaara rast
ladınız? 

- Ben bu yöreyi daha göremedim, çok istiyo

rum ama bir türlü fırsat olamadı. Buraları 

daha önce Fatma Yeşilöz veElife Kart'ın ber

aber hazırladıkları bir bitirme tezi vasıtasıyla 
ayrıntılı olarak tanıdım. (Gölyazı Monog 
rafisi, Konya,l993). Bu yıl Tuz Gölü ve 
civarını ziyaret ettiğimde Dondurma 
(Gölyazı) yöresini hatırladım, develer yardımı 

yla yapılan eski tuz ticaretini düşündüm. Bu 
beldenin eski isimlerinden birisi olan 
Dondurma sözcüğü gerçekten son derece 

sevimli bir sözcük. Yaz aylarında bu yörenin 
kavurucu sıcaklığı esnasında ve yazın tam 

ortasında en azından Dondurmadan ve 
buzdan söz edilmesi bile güzel bir şey. Bir 
ferahlık yaratıyor. ilerde birileri çıkıp değişik 
renklerden oluşan bir dondurma küllahını bu 

yörenin simgesi ve sembolü olarak piyasaya 
sürerebilir. Tutar, tutmaz mı ? onu bilmem 

ama çocukluğumda ele döndürülen silindirler 
veya küpler içinde yapılan dondurmanın 

tadını düşündüğümde dondurma kadar 

lezzetli bir şeyin olduğunu sanmıyorum. 

Sanırım Dondurma yöresi de dondurma gibi 
şirin bir belde olamalı. 

Xelkedondurma sitesi hakkında 
d üşünceleriniz? 

- İnternet vasıtasıyla sık sık Orta Anadolu 
Kürtlerinin yeni kültürel ataklarından birisi 

olan sitelere girip, oralarda bazı gezintiler 

yapmak son derece keyifli uğraş. Bilhassa 
yazar, araştırmacı ve meraklı kesimler için 

internet gerçekten büyük bir nimet. Bu 
sitelerden birisi de Xelkedondurma sitesi. 

Bu sitede yayınlanan bazı yazılar örneğin 
Uske Cimik'ın Orta Anadolu Kürtlerinin 
geçmişine ilişkin bazı notları ve Kemal 
Harımcı' nın bazı folklor derleme 

çalışmaları ilgimi çeken yazılardan sadece 

bazılarıdır. 

Soldan sağa: Yusuf Yeşilözle eşi, Rahat Alakoro 
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Ayşe Yıldırım: 

Kendinizi Birnebun okuyucusuna tanıtır 

mısın? 

- 1976 Haymana'nın Burunsuz Köyünde 
doğdum. Ilkokulu Burunsuz köyü 
ilköğretim okulunda okudum. Türkçe'yi 
de ilkokuila başladığımda öğrendim. 

2000 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi (Fal
klor) Bölümü'nden mezun oldum. Şu 

anda Hacettepe Üniversitesi Antropoloji 
Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. 

Niçin Orta Anadolu'daki toplumsal yapı 
ve aşiretler konusu? 

-Aslında henüz tam olarak Orta Anadolu 
Kürtleri gibi geniş bir alanla ilgilendiğimi 
söyleyemem. Biraz da tez konumla 
bağlantılı olarak ilgim, özelde Haymana 
Kürtleriyle sınırlı. Ancak daha sonraki 
süreçte Orta Anadolu Kürtlerini kapsayan 
çalışmalar yapmayı umuyorum. 

Konuya ilgimi çeken temel nokta kö
ken sorunu oldu. Tarihsel köken ile ilgili 
sorular sorduğumda sadece dil benzerliğin
den "Adıyaman' dan ya da Urfa' dan gelmiş 
olabiliriz" gibi yanıtlar alıyordum. Daha 
sonra konuyla ilgili okuduğum kaynaklar
da Osmanlı Döneminde Haymana'ya göç 
ettirilen aşiretler olduğunu ve köyümüzün 
de Reşwan aşiretine mensup bulunduğunu 

öğrendim. Bunca kültürlerini mümkün 
olduğunca koruyabilmiş olmaları ve bu 
konuda yeterli araştırmanın bulunmaması; 
bu konuyla ilgilenmeme yol açtı. 

Tezinizin konusu ne? 

Bu gibi konularda okudukça 
Haymana' da aşiretler arasındaki ilişkilerde 
ilgimi çeken noktalar artmaya başladı. 

Bunlardan biri de, çocukluğumda bana da 
öğretiimiş olan, "Şexbizin aşiretine karşı 

konulması ve korunması gereken bir 
kültürel sınırın varlığıydı. Kafamda çok 
fazla soru işaretine yol açtığı için de tez 
konum olarak bu iki aşiret arasındaki 

ilişkileri ele aldım. Tezimin tam olarak 
başlığı "İki Kürt Aşireti Arasında Kültürel 
Diakroni ve Çatışma Miti. Haymana' da 
bulunan Şexbizin ve Reşwan aşiretlerine 

bağlı köyler araştırma evrenimi 
oluşturuyor, ancak bu köylerin tümüne 
gidebilme gibi bir şansım olmadığı için 
Şexbizin aşiretinden dört köyde, Reşwan 

aşiretinden ise bir köyde çalışabildim. 

Araştırmaını daha çok görüşme yaparak 
gerçekleştiriyorum. 

Araştırmamda temel olarak iki sorun
dan yola çıkıyorum. Bu sorunsalın ilki 
aynı etnik gruba mensup olan bu iki aşire
tin neden bir bütünleşme sağlayamadığı ve 
aralarında bir mesafe olduğudur. Aynı 
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sorunlar Doğu' da bulunan aşiretler arasın

da da yaşanıyor, hatta bu çatışmalar şid

detle sonuçlanıyor diye düşünülebilir ama 

burada Doğu' daki durumdan farklı olan 

temel nokta; bu aşiretlerin kültürel coğra

fyalarından ayrı bir coğrafyada yaşıyor ol

maları ve var olan sınırların, sınırlı varlık 

alanının paylaşılması vb. durumlardan 

kaynaklanmıyor olması. Ekonomik faktör 

kuşkusuz sınır köyler arasında etkendir; 

ancak çatışmanın aşİredere bağlı tüm kö

yler arasında bulunmasını açıklamaya yet

memektedir. 

Ikinci sorunsalı ise bu iki aşiretin ege

men olan kültürle bütünleşme çabalarının 

varlığı ve dereceleri ile bu bütünleşmeden 

kaynaklı çatışmaların olup olmadığının or

taya konulması oluşturuyor. Bu soru ile 

kültürel diakroniye yanıt bulmaya 

çalışıyorum. Bilindiği gibi bu iki aşiret 

Osmanlı döneminde zorunlu bir iskan po

litikası sonucunda bu bölgeye yerleşti

rilmişlerdi; anlatılanlara göre 1 800'lüler

den beri bu bölgede yaşıyorlardı. Bu 

noktada söz konusu aşiretlerin kendi 

kültürlerini baskın olan kültüre karşı koru

ma çabası-ha.la Kürtçe'yi konuşur olmaları, 

kendilerini aşiret olarak tanımları vb. un

surlar ve kendi değerlerinde diretmeleri 

önem kazanmaktadır. Bununla birlikte bu 

iki aşiretin kültürünün aldığı yeni biçimde 

yanıt bulmaya çalıştığım bir konuyu 

oluşturmaktadır. Alanda yaptığım görüş

meler sonrasında iki aşiretin birbirlerine 

karşı konumları ve baskın kültüre karşı ta

vır alış biçimlerinde farklılık olduğu; bu 

aşiretlerden biri tam anlamıyla kültürel di

akroni içerisine girerken, yani kendi 

kültüründe diretirken -tabi ki mümkün ol

duğunca-, diğer aşiretin baskın kültürle 

bütünleşme eğiliminde olduğu görülmüş 

tür. Henüz yüzyılı doldurmamış olan 

Cumhuriyet kültürünün Türkiye insanları 

tarafından özümseme(me) problemi 

yaşanırken, Türk etnisi içerisinde yer al

mayan ve kültürel coğrafyalarından bu iki 

aşiretin bu kültürü özümseme derecesi diğ

er bir soru işaretidir. 

Dolayısıyla kültürel entegre (Türk 

kültürüne entegre olma) ve kendi 

kültürüyle Türk kültürü arasında sınır çizi

lerek oluşturulan ayrı tutma konumlarını 

bu sorunsal başlığı altında ele alıyorum. 

Ne tür zorluklar ile karşılaştınız? 

-Araştırmam sırasında karşılaştığım zorluk 

ların başında resmi kurumlardan gerekli izni 

alabilmek oldu. Çalışmarnın politik 

olmadığını, tamamen kültürel bir kapsama 

sahip olduğunu aniatmarn gerekti. Hassas 

bir konu olduğu için bazı köylerde de veri 

elde edebilmekte güçlük çektim. Köylerdeki 

insanları yaptığım işin kanunlara aykırı 

olmadığını ve onlara zarar gelmeyeceği 

konusunda ikna etmek için uzun süre 

kalacak olanaklara sahip değildim. 

Dolayısıyla o şekilde karşılandığım köyler 

deki araştırınarn oldukça eksik kaldı. 

Bir de kimliğiınİ açık olarak söyledi

ğimden dolayı özellikle iki aşiret arasındaki 

ilişkiler ile ilgili soruların yanıtlarını alır

ken de oldukça zorlandım. Bir de kendile

rinden biri olan bir bayanın tek başına bö

yle bir işe girişınesi de henüz alışık olmadı

kları bir durum. 

Orta Anadolu Kürtleri alanındaki çalışma 

ların geleceği konusunda neler söyleye bi

lirsiniz? 

- Orta Anadolu Kürtleriyle ilgili çalışacak 

bir araştırmacının karşılaşacağı en büyük 
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Ayşe Yıldırım 

sorun kaynak sorunu bence. Sanırım 

iğneyle kuyu kazımaya benziyor. Sizin de 
belirttiğiniz gibi okuduğunuz on kitaptan 
üç cümle bulup onları birleştiriyorsunuz. 

Sadece özellikle tarihsel konularda Orta 
Anadolu Kürtlerini ele alan bir çalışmayla 
karşılamadım. Bu konulara çok kısa deği
nen yerel çalışmalar var, ancak onlar da ye
terli değil. Yabancı bilim adamlarının yap
tığı çalışmaları ise burada bulmak mümkün 
değil. Sözlü tarih bu noktada önem kaza
nıyor. Etno-tarihle ilgili elde edilen veri
ler, tam olarak tutarlı bilgiler olmasa da, 
biraz da nereden başlamamız gerektiğine 
dair birer ip ucu sağlıyor. 

Burunsuz köyünün geçmişi tam olarak 
biliniyor mu? 

- Burunsuz Beldesi, Milli aşiretine men
suptur. Reşwan konfederasyonuna bağlı 

olan bir aşirettir. 
Bu konuda anlatılardan biri şöyledir: 

Konar-göçer olan bu aşiretŞanlıurfa'da bu
lunur. Şanlıurfa o zamanlar H alep' e bağlı 
bir kasabadır. Milli aşiretini bir kolu olan 
N asıranlılarŞanlıurfa' dan Hal ep' e göç 
etmiş, uzun bir süre orada yaşamışlardır. 
Burada belirtilen bir nokta Kürtlerin ör
gütlenmelerinin aşiret biçiminde olduğu ve 
başlarında aşiret reisinin bulunduğudur. 

1883 yılında Mısır Osmanlı'nın ege
menliği altındadır ve buraya Kavalalı Meh
met Ali Paşa'yı vali olarak atar. Bu dönem 
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aynı zamanda Arap-Osmanlı arasındaki 

çatışmaların da yaşandığı bir dönemdir. 

Kavalalı bu çatışma ortamından yararlana

rak kendine ait bir ordu kurmuştur. Ayrı

ca bölgede bulunan Araplar Osmanlıya 

karşıt bir tavır içindedir. Kürtler ise söz 

konusu çatışma ortamında Osmanlı' dan 

yana bir tavır sergilerler. Amacı Mısır' ı ele 

geçirmek olan Kavalalı bu iki grup arasın

daki çatışmaları alevlendirerek bu grupları 

yok etmek istemiştir. Ancak Arapların 

sayıca daha fazla olmalarından dolayı onla

rın haskılarına dayanamayan N asıranlılar 

buradan da göç etmişlerdir. 

Yukarıda verilen anlatıyı destekleyen 

bir başka anlatıya göre de bu grup Hayma

na bölgesine gelip yerleşik hayata geçince 

buranın o dönem için en güçlü olan ağası 

(Gundı Tırko-Büyükyağcı) bu aşiretlerin 

neden buraya geldiklerini öğrenmesi için 

adamlarından birini bu köye gönderir. 

Köylüler de kendi aralarından bir temsilci 

seçerek ağanın yanına gönderirler. Temsil

ci, ağaya, 'bizim yaşadığımız yer Arap kö

ylerinin çok yakınındaydı. Araplada kavga 

ettik ancak onlar sayıca çok fazlaydı. Biz 

de oraları terk ettik' biçiminde bir açıkla

ma yapmıştır. 

O dönem köyün sırlarının oldukça 

geniş bir alanı kapsadığı ve eski Ermeni 

yerleşkesi olduğu belirtilmektedir. Köyde 

bulunan bazı mezarlardan haçlar, bile

zikler ve şarap küpleri bulunmuştur. Ayrı

ca köyün birçok yerinde kuyular bulundu

ğu ve köylülerin bu kuyuları kullanmayı 

bilmedikleri için bazılarını kapattıkları ileri 

sürülmektedir. 

Birneblın dergisini sanırım gördünüz? 

-Birnebun dergisini ilk olarak bu konuyla 

ilgili kaynak ararken karşılaştım. ınsanın 

kendi bölgesine, kültürüne dair yazılar 

okuması, kendi köyünün, aşiretinin ism

ini görmesi çok heyecan verici bir durum. 

Derginin böyle bir çaba içerisinde ol

ması, neredeyse hiç el atdmamış bir alanı 

ele alması çok sevindirici. Ancak derginin 

her şeyden önce bir çatı olduğunu 

düşünüyorum. Bu konudaki çalışmaları 

özendireceğinden ve bu çalışmaları bir ara

da toplayacağından kuşkum yok. 
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Ji aliye yeki ameriki ve, di sala 1950 i de, li gunde Xelikajerin hatiye kişandin. 
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