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çanda xwe derkevin!
Di van rojan de disan rojeva kurdan bi
huyeren diroki ve teri xwe dagirti ye.
Di her aliye de meriv dikare rasti huyeren
balkeş hibe. Li Tirkiye, di 9 e Hezirane de
televizyona dewlete bi kurdi dest bi weşanan
kir. Di eyne roje de miletvekiliyen kurd yen
D EP'e Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim S adak
ıl Orhan Doğan ji girtigehe hatin berdan.
Di masmediya tirkan de ew wek
reformeka mezin ıl balkeş hat nişandan.
Hinek aqilmenden Tirkiye, yen wek Mehmet
Ali Birand gotin; ew di diroka Tirkiye de
şoreşek e u dive xelke kurd u tirk ve pevajove
baş
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bi kar binin.
Li başılre welet ji pevajoyeke pir dijwar
dest pe kiriye. Her çiqas te gotin ku ji bo
damezrandina dewleta Iraqe lihevhatinek
heye, ku herkesi federasyon qebıll kiriye ıl ev
yeka di biryara Konseya Ewlekariye de dh
girtiye ji, dile kurdan ne rihet e. Di destpeke
de wek tet zanin, lihevkirinek hebıl ku Iraqa
nuh de Iraqeka demokratik ıl federal be. A
nihatişte ku xuya ye hemıl dawxazen kurdan
bi cih nehılne. Le ya giring em dibinin ku di
pevajoya danılstendinan de kurd bi xwe di
nav de ne ıl ew ji işareten pozitiv in.

Bele dema em bala xwe bidin wan huyeren
li jor, em dibinin ku di rojeva demen peş me
de doza gele kurd pir aktuel e. Rewşa doza
kurda her çiqas dijvar e, hevqas ji hasas e.
Dem demek e ku dive kurd di her aliye de

xwedi plan ıl program bin. Her tişti ji
herpirsen siyasi nepen. Daxwaza heqen xwe
bikin ıl xwedi li doza xwe derkevin ıl herwiha
bedeng neminin!
Ew gaven ku Komara Tirkiye daveje herçiqas bo berjewendiyen xwe yen ji bo berendametiya YE' e be ji, bo kurden li Tirkiye imkanen mezin in, dema ew xwedi li doza xwe,
bi daxwazen plan ıl programkiri derkevin.
Herkes pe dizane ku iro zimane kurdi li
Tirkiye, li her wendabılne ye. Asimilasyona
ku dewlete daye her xwe, em kurden li derweyi welet ji je nesibe xwe werdigrin! Dema
rewşa zimane me di wi hali de ye gelo em çima
xwedi li reformen ku ji bo me pir imkaneka
biçılk be ji, dernakevin ıl nabin hevkare prosese? Dawe, dava me ye, em li orte ninin! Dive
hemıl kurden li Tirkiye ji niha da perwerdeya
zaroken xwe bi zimane xwe bixwazin.
Li ser YE'e ıl berendambılna Tirkiye bi
hişyar,

sernivisa Yekitiya Ewrupaye u Endametiya
Tirkiye, birez Nebi Kesen gotarek bi kurdi
nivisiye. Em bi ve nivise xerhatina birez Nebi
Kesen dikin ku ew de ji vir bi şıln ve, di derbare YE de di kovare de binivisine. Herwiha
birez N ebi Kesen bi ve nivisa xwe ji dide nişan
kirin ku dive kurd hedi di her wari de ditin ıl
gotaren xwe bi zimane xwe binivisinin daku
em di her mijare de, çi yen rojane ıl civaki bin
ıl çi ji yen heri giring bin bi kurdiya xwe binvisinin. Dema em di her wari de zimane xwe
bi kar binin ew dem zimane me ji pCş dikeve.
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me. Em bi van bi hevi ı1 serbilind dibin.
Birez Hed Erdoğan bi sernivisa
Onayeten ji bo namuse u xwekuştina jinan bi
kurdi ı1 Kürt göçmenleri ve sosyal sorunları ji
bi tirki, du nivisen civaki ku iro ji bo kurdan
gelek giring ı1 aktuel in, nivisiye. Nivis ji bo
aktualizekirina pirsgireken civaki ku iro hem
li welet ı1 hem ji bo insanen me yen li derveyi
welet dijin pir balkeş in.
Altun Başaran bi xwe kurdeka ji gunde
Altilera ya Anatoliya Navin e. Di destpeka
ve bihare de kitebeka bi nave Altuns tre liv
- Fran Anatalien till Alby bi swedi derket.
Hı1n de di derheqe kitebe de hevpeyvineka
bi sernivisa "Kareki wiha ji bo jineka kurd
cesareteki mezin dixwaze" bixwinin. Herwiha
niviseka kurt a nasandina kitebe ji hatiye
nivisin. Kiteba bi nave Her se jiyanen Altuneli Anataliye heta Albye jiyana Altune ku ji
aliye civaki de binek pirs ı1 pirsgireken civati
ne ı1 herwiha serpehatiya we ye.
Birez lekoliner Mehmet Bayrak bi
sernivisa İsmet Paşa' nın ve Celal Bayar' ın
Kürdistan gezileri ve "Kürt Raporları" lekolineka dirokı arnade kiriye ku bahsa destpeka
Komara Tirkiye ı1 rewşa rewşenbiren kurdan
ı1 herwiha gera İsmet Paşa ı1 Celal Bayar a li
Kurdistane ı1 raporen ve deme dike. Raporen
dirokı yen balkeş in.
Birez Rohat Alakom bi nave Anadolu Kürtleri Üzerine bazı notlar di derbare
kurden Anatoliya navin de binek bala xwendevanan dikşine çavkaniyen nı1 yen literaturi,
wek berhema Yaşar Kemal a bi nave Bir Ada
Hikayesi ı1 h d ...
Bi heviya havineka germ birninin di xer ı1
xweşiye de.
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Bi sernivisa Me hemuyan berpirsiyariyeka
kurdi heye dive be bicihanin bi birez Hed Akman re hevpeyivinek hatiye kirin. Hed Akman bi xwe kurdeki Anatoliya navin i xwedi
rewitiyeka dur ı1 direj e. Hevpeyvineka di
diroka penaberiya kurdan de pir balkeş e.
Birez Nuh Ateş bi sernivisa Merive pak
disan hekatek bi kurmandyeka delal a zarave
reşiya nivisiye. Hekat di civata kurdan de
aliye binen insanen pak ı1 durist tine ziman.
Birez Necati Kanoğlu çirokek bi nave Du
heran bi kurdiyeka zaravxweş nivisiye. Hı1n
de ve çiroke bi heyecan bixwinin.
Mem Xelikan bi sernivisa Germiya are
şivanan li ser jiyana kurdan ya gundan ı1
şivantiye ı1 herwiha ji folklora kurdan binek
nimı1nen di derheqe şivantiye ı1 pez xwedi
kirine de nivisiye.
Di eyne nivise de hevpeyvinek bi şivaneki
xeliki ye bi nave Ape Yakı1b re kiriye. Ape
Yakı1b di derbare serpehad ı1 mesleke xwe ye
şivantiye de gelek agahdariyan dide.
Dr Mikaili bi sernivisa Mikaila, Gunde
lna. Inli Katranci, Xidira u lnler, tarixa eşira
Mikailiya - li Palatiiye lekolineka malbati
ı1 civaki kiriye. Di aliye çandi ı1 dirokı de
balkeş e. Heviya me heye ku her kurdeki
me di derbare malbat an gunde xwe de bi wi
awayi agahdariyan berhevke daku neyen jibir
kirin. Lekolinen bi vi rengi çand ı1 diroka me
berfireh dike.
X wişka Yeşim Emsiz ku bi xwe kurda
Qereqoçane ye bi nave Xitmi Xiyar çirokeka
geleri ya kurdi berhevkiriye ı1 bi kurdiyeka
delal nivisiye. Em ji Yeşime re diben tu ji bi
xer had ı1 her serkefti be di nivisandina bi
kurdi de. Bi rasti dema ciwanen me bi kurdi
dinivisinin, heyecan ı1 quweteka mezin didin
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Kırkpınar gecesi

İç Anadolu Kürt yerleşim birimlerinden Kırkpınar'ın düzenlediği gece çok başarılı geçti.

AyhanKuş

Orta Anadolu Kürtleri Hollanda'da buluştu.
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1. Kırkpınar Celikan gecesi 12 Nisan da Köln'de gerçekleşti. Geceye Hollanda, Almanya
ve Danimarka'dan 700'e yakın Kırkpınarlı katıldı. Kırkpınar gecesi saat 16:00 sularında
başladı. Fethi Akbina'nın sunuculuk yaptığı gecede ana tema birlik, beraberlik üzerineydi.
Geceye telefon bağlantısıyla katılan yeni belediye başkanı Mehmet Altun Avrupa'daki
Kırkpınarlıları böyle bir gece düzenledikleri için kutladı. Şakir Ölmez, Fethi Akbina,
Ramazan Ağırbaş, Ahmet Yaşar, Aytekin Kurnaz ve Ayhan Kuş birer konusma yaptılar,
herkesin dile getirdiği ortak nokta birlik ve beraberliğin pekişmesiydi. Artık Kırkpınarlıların
da bir leşmesi lazim geldiğini, söyleyen konuşmacılar bu fesrivalin devamının getirilmesi ve
dernekleşerek Kırkpınar'a yatırım yapılmasını dilediler.
Geceye Ozan Kawa, Osman Yilmaz ( Kululu Osman), Doğan Biçen, Kırkpınar'dan Murat
Çiftçi ve Şakir Ölmez, ayrıca yeni sanatçılar Ozan Welat ve Ozan Sipan sahneye çıktılar ve
birbirinden güzel türkülerle geceye renk kattılar. Gece çok coşkulu geçti. Büyük halkalarla
halaylar çekildi. Tamamı Kırkpınarlı çocuklardan oluşan Koma Celikan folklor gurubunun
gösterisi büyük bir hayranlıkla izlendi. Danimarka, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın yeni
komiteleri seçildi. Ayrıca gecede üstünde Celikan-Kırkpınar yazılı t-shirtler giyildi. Ikinci
gecenin Hollanda'da düzenlenmesine karar verildi.

Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu KONKURD ve VEGER dergisinin birlikte
organize ettiği OAK Festivali 16 Mayıs 2004 tarihinde Hollanda'nın Rijswijk kentinde

yapıldı.

Binlerce insanın katıldığı gecede Orta Anadolu Kürt sanatçıları, katılımcılara müzik
dinletileri sundular. Hozan Zinar, Osman Yilmaz, Cejno, Figen, Ape Reşit, Nurettin
Çiçek, Mustafa Kaçmaz, Serbülent Kanat, Denge Anadoliya Navin Müzik grubu ve
Diyar'ın katıldığı gece renkli geçti.

Peşengeha

pirtı1ken

Herdı1

rojen dawi; bi seminer, xwendina
helbest ı1 nasandina niviskaran berdewam
kir. Roja dawiye Komkare xelaten xizmeta
çanda kurdi da se weşanxaneyan; Apec
(Stockholm), Deng(Stenbul), Aras(Hewler)
ı1 rojnemevane almanJurgen HOPPE.
Xelat bi deste Mihemed Emin Bozarslan,
Yilmaz Çamlibel, Haluk Öztürk ı1 Beko
Saydan ve hatin peşkeşkirin.

Rojnamevane alman Jurgen Hoppe
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kurdi ku ji aliye
KOMKARe ve hatibı1 organizekirindi 2830 e Gulane de li bajare Kölne pek hat. Di
peşengeha isal de, ji derveyi Komkare, piraniya
weşanxane ı1 kovaren kurdan beşdar bun.
Wek, Apec, Aras, Avesta, Berbang, Birnebun,
Deng, Doz, Berfin, Yurt, Pencere, Roja Nu,
Riya Azadi, Si, Melis, Peri, Komal, Havibun,
Firat AK-PA, Komjin, IMK ı1 Vate.
Peşengehe bi marşa Ey Raqip dest pe kir.
Seroke Komkare Fettah Tirnar ku axaftina
vekirine kir, di gotara xwe de li ser rewşa
weşangeriya kurdi ı1 rewşa kurdan a iro
sekini. Giringiya zirnan ı1 edebiyate ı1 herwiha
asimilasyona ku ji aliye dewleta Tirkiye ve te
domandin ani ziman. Mamoste M. Emin
Bozarslan ji gotareka xwe li ser giringiya
peşengehe ı1 herwiha xizmeta Komkare kir.
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duyemin a
pirtOken kurdi
li Kölne

Ali Ciftci
Weşanxaneya

APEC

Felakeddin Kakeyi
Weşanxaneya ARAS

OzgurBasut
Weşanxaneya
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Komela Zirnan ı1 Kultura Kurden Anatoliya
Navin, bi kurti Ziman di roja Se gulana
2004an de li bajare Wuppertale ye Elmanyaye
kongreya xwe ya seyemin çekir.
Bi beşdariya 20 endamen komele ı1
10 mevanan ve civine destpekir. Ji Weqfa
Swede ji 9 kes wek mevan beşdari civine bı1n.
Pişti vekirina civina salewexti ya gişti ji bo
şehiden welet rez hat girtin. Rapora komita
revebirine ji aliye Yusuf Polat ve hat xwendin.
Seroke komele di rapora xwe de li ser karen
sala derbasbı1yi sekini. Paşe ji rapora Komita
Çavder hat xwendin.
Li gor rapora çavderan hat xuya kirin ku
komele di sala çı1yin de herçiqas bindik bin ji
binek xebaten berbiçav kirine ı1 rapora mali
ji bi rek ı1 pek bu. Li gor peşniyaza K. C. dive
komita karger ya sala çı1yin bet rı1spi kirin.
Pisti rı1spikirine, jo bo kongre diwaneka nu ji
se kesan hat hilbijartin.
Diwan ji aliye Harnit Atmaca, Ali Çiftçi
ı1 Nebi Kesen ve hat meşandin. Pişti gotar,
daxwaz ı1 peşniyaren endam ı1 mevanan ji bo
korniteya revebir a nu ev kes hatin hilbijartin:
esil; Yusuf Polat, Vahid Duran, Mistefa Mix,
Özgür Kara ı1 Efe Apaydin, wek cigir ji
Ecevit Yildirim ı1 İhsan Türkmen.

rg

Kongreya seyemin agişti ya
Komela Zirnan çebu.

Komita çavder ji ji Nuh Ateş ı1 Bilal
hilbijartin. Pişti gotara diwane
ji komita nı1 re serkeftin hat xwestin ı1 kongre
bi dawi hat.
Di eyne roje de ji bo endam, mevan ı1
piştgiren komele şeveka şahiye ji di eyne
lokale de, bi xwarin, vexwarin ı1 muzik pek
hat. Programa şeve di pir aliyan de cudahiya
xwe hebı1. Beri hertişti program bi zarokan
dest pe kir. Zarokan bi kurdi, helbest
xwendin ı1 kilarn stran.
Piştre bi yarani ı1 sohbeta Ape Ahmed
(Ahmed Kisabacak), Ayşe Gul ı1 Mistefa
Mix şahiye bi ahengeka kefxweş berdewam
kir. Şahi bi stranen folklorik ı1 govende heta
derengi şeve berdewam kir ı1 bi xatir ji hev
xwestina endam ı1 mevanan dawi le hat.
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Şeva gunde Celikan
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ten bahevudu, şen u şenayeçedikin, gill u gazinEz i niha we fikre me ku koçberi tim biye qexwe dikin. We organizeji Waqfa Cayvakçecen
dera me. Li derekebi kefe xwe şu nakini bisekini.Jiyana me time li re çuye. Koçberi ji qeder dike.Mehejmaradinji bowewaqfe bahskiriwu.
E ku ji wi gundi li Ewrtipa dijin neski ji sedi
bu xere çave me tim li re te we. Herini kudere
li wir dişlixi me ne. Çend sal li vir çend sal li beşte mirove endame we Waqfe ne. İsal ji li
wir. Duset sali ber ve em e li Kurdistane buni. Elmanye bajare Dillenburge hatin ba hewudu.
Welate me ku em ji wir hatint Nizarn çend Li saloneke mezin bi d bun. Şani u şayiya xwe
sal çun. Mezele kal u pire me le wir mane. li wir kirin. Ez ji dawet kirim.
Çum. Min li wir çi di çi nedi ez ji we ra
Ziman, helbest u edeten ku me bi xwe ra ji
bikim.
bahs
ketini
wir aniye. Ki tizane em ji bo çi vegerini,
Hevale min Ecevit endame we weqfe
re u hatini Anatoliya Navin. Hin ku me vira
bo we civina isal nawçeye me de çeJi
ye.
Ewrtipe.
were
pede
dest
ji
nasnekiriye, we care
Em e niha ji li Ewrupe ne. Eşire ku li Anatoliya diwe. Dillenburg neska min e. Ez bem
Navin ci girtine, malwate xwe şandine ku ma bist penç htin ben si kilometre ji min dur
herin li le wir biştixlin. Pere xwe nen derxin u e. Roke ber şeve Mamoste Muzaffer ji telefon kir. "Eman bir meke, ez dixwazim
ma zar zeç ziki xwe ter bikin.
Ji eşira celikan ji malwate zede li Ewrtipa te }i li ve şeve biwunim. Tu nivane me yi."
dijin. Ma derew newe
tahmina min eşir e nive
xwe li Ewrtipe ye. Mirove Danimarke, Elmanye, Swede, İswiçre,
Holande kulfen ji eşira
eelıkan rind nas dikin.
Dişixulin, kurike
xwe dişinin mektewe,
dukana jev dikin, vesselam. Ewrupe buye
welatek nu.
Çend hefta ber we
12e avrile gunde
Celikan şevek xwe
Dimenekji şeva gunde Celikan
hewu. Her sal
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Ez heynam vi xera bira maseke. Li vir rusipiyen gund ruteniştin. Van ra ez naskirin
dam. Ji mi ra vexarin u xarin ani. Min mes kir
ku mamoste Muzafer mikrofon di desta deng
dike. Dengkirine şun da helbestab Mem
Xalikan li Birnebune veşandiye xwand.
Çepik, çepik, çepik... Ji ve bi ş un da muzike
dest pe kir. Du xorta kilame navça me avazi
xwaş gotin. Xort u keçik hernan rawun gowende. Min nivane ku hatine mezekir ka ku
e şa ne an ne şa ne. Giya çawe xwe dibirqin.
Hana bist sal in ku hewudu nedine. N eski seset mer, jin, keçik, lawik li şeve bun. Govend
kişandin. Deng kirin. Gili u gazinci xwe kirin.
Wexte ku ez rawum herim mala xwe gunde
Celikan hin li salone bu. Kesi nedixwast ku
vegere here mala xwe.
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Dev deva evarl ketime re. Gava dine min
got, neske si kilomtere tiherime. Niv saete
da hatime her salone. Çi biwunim? Ber salone tiji tomofil e. Otoboseke mezin ji plakeya Danimarke mina xarmane gund bi
rengi zer disekine. Mer, jin, keçik, lawik
li her deri ci bune. Henepaş kurika da diawezine hen ji cixale kur kur dikşinine.
Hen je qala tişteki dikine u deng dikine.
Ji çend silav dayine şun da ketime hundir.
Xale me yi li her deri runiştiye.
- Ew ci ye xalo, Tu li wir çi diki?
Xale me disekine pirsa min hin ji devi min
demeketiye cuvap dide.
-Were vira, dehe oyro bide, te winge bizani ez ji bo çi li wir runiştime. Min dehe
oyro direje kir, ve care heynana.
Gotki:
-Na, nave. Tu nivane me yi. Ji te ra be pere ye.
We deme Ecevit ez dim u bazi hat ha min.

Gökmen Uzuner,

Gökmen Uzuner
Denimark, Webmeister
Bistheft sali me. Li Denimark dijim u
dişixulim. Webmastere malpera Cayvake me.
Daxwaziyeke min ji we heye. Wun e hendik şıl.ne tedine ji problema xortan u keçikan.
Li Ewrupe hezaran ciwanen Anatoliya navin
hene. Nizam, Birnebun şuneka vaxorta u keçika bine ha hewıl.du u naskirin bida. Korninikasyone çeke. Serkeftine ji ve ra dixwazim.
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Xort ü Keçken gund gowende

.a
rs

iv

İsviçre, Kardan
Ji deh ıl heft salan vir de li İsviçre me. Karsaz
im. Şılne min bi xwe heye. Ji bo şeva gunde me
hatime vira. Birnebime jl hejmara yekemln da
teklp dikim ıl dixwılnim. Gunde me ji kıldere
hatine, em ji kijan eşlre ne, min wana gl di
kovara Birnebunede xwandin. Niha ji malpera
(site) we h eye, ji vir teqip dikim.
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Hayrettİn Özdoğan
H olanda
Kars az
Dehıldıl sal in ku li Ewrılpe me. Berpirsyare
waqfe me. Li Holande teme. Birnebılne ji
hejmara yekemin ve dixwılnim. Kovar kete
desd min sifte li nivis en araştirme mezedikim.
Nivisen bi kurdi ma pir bin. Min bi kılrdi
xwandin paşe ewisim, tenkl ne rind e. Ma
biwe. Hıln berdavam kin. Pirseka min ji we
heye, hıln şılnekin her meye kovare derxin.
E hin rind be. Ji we giya re silava dişinim.

Nuran Yildirim
Almanya,
Jina male
Min Birnebun xwand, xere kılriklixi min te
ber çaven min. Em e çılk bılni, Daye min ji
me ra çirok digot. Him ji ber lambe idare.
Çend sala şıln da va çirokna min li kovare
di. Pir şa bum. Je we bi şıln da nivisen Bekir
Dari pir terine xoşe min. Bi kef dixwılnim.

w

w

w

.a
rs

i.o

iv

ak
ur
d

Jineke kurd a ji Anatoliya Navin, jiyana xwe
ya tirajik ji niviskara swedi Annika Thor
re vekir, yeke got yeke nivisi; di encame de
herhemeka wiha je derket ku weşanxaneyeke
swedi ya bi navudeng Albert Bonniers ew
weşand (ı çapemeniya swedi çi ya seranseri çi
ji ya meheli be li ser pirtuke berfireh nivisi.
Hevpeyivin bi wan re hatin kirin, civin ji bo
wan hatin amadekirin.
Nave pirtllke Altuns tre liv -fran Anatolien
till Alby (Her se jiyanen Altune ji Anataliye
heta Albye). Kiteb biyografiyek e, dramadokumentereke niviski ye.
X wedana we jiyana trajik Altun Başaran e.
Ew kurdeka Anatoliya Navin e ji gunde Altilera
ye. Ji malbateka halxweş a kurd a patdarkal te,
ku malbateka tipik a kurd e. Bave we ji bo ku
lawik (kur) dixwest penc caran zewid. Her
çendin di pirtfrke de te gotin "have bi penc jinan
re zewid" ji, ev piçeki ne rast e, ew li ser hev
penc caran zewiciye le bi her pencan bi hev re
nejiyaye, pirtirin se jin bi hev re li gel wi jiyane.
Malbateka halxweş e, xwedan pez u zevi ye, ji
berevke de ji dikandariya gund dike. Li male
her emre have derhas dibe, ya ew beje ne kes
dikare biguhere ne ji yeka wi bike dudu.
Di panzde saliye de have Alrune beyi dile
we we dide mereki ji gunde ciran. Ew cara
peşin mere xwe şeva zifafe nas dike. Jiyana we
bi mere we re ne pir bi serketi ye. Mere we bi
qumare dilize. Ew du caran dixwaze ji mere
xwe veqete have we nahele.
Çend sal pişti darbeya eskeri a li Tirkiye
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Her se jiyanen Altune

bere mere we pişt re ew (ı zaroken xwe ten
Swede.
Li Swede jiyana Altune ya duduyan dest
pe dike. Ew dixwine, kar dike jiyana Swede
nas dike, li zaroken xwe meze dike, dixwaze
wan rind bide xwendin wan bike xwedan
kar. Keçeka we u du kuren we hene.
Havineke biryar didin ku bi Mercedesa
xwe herin welet, di re de, li Yugoslavyaye
qezayeka traflke çedibe ku keça we (ı mere
we te de dimirin ew u kuren xwe ji birindar
dibin. Jiyana Altune a sisiyan bi ve trajediya

Hevpeyivin bi Altun Başaran re

IBI

w
.a
rs

iv

ak

bıl. Ez di dema jiyana xwe de pergiyise dewren
dijwar bılm min ew di kiteba xwe de weki se
jiyanen cuda anin zimen.
Jiyana yekemin jiyana min a zarotiye ıl
ya beriya hatina Swede ye. Ez ji malbateke
tem ku min baveki bi penc jinan hebıl ıl em
diwanzde xwişk ıl bira bıln. di 15 saliya xwe
de ez bi meriveki re hatim zewicandin ku
min qet ew nas nedikir. Dijwariyen jiyana
min a yeke li we dere dest pekirin.
Di jiyana xwe ya duduyan da ez behsa
jiyana xwe ya Swede a beri qezaye dikim.
Ez pergiyi kultureka nuh ıl zirnaneki
biyani bılm. Pe re ji min imkan ıl firsenden

xwendin, karkirin ıl xwepeşdexistine ditin
ku jineka kurd kare bi dest xe.
Jiyana sisiyan dewra hen dijwartir bıl ji
bo min. We wexte qeza pek hat ıl jiyana min
bi tevayi hat guhertin.
Pişti qezaye min havingehek ziyaret
kir ku ya niviskara swedi ya naskiri Moa
Martinsson e. Bere ji min filmek li ser jiyana
we ditibıl, nişan dida ku we çewa du :z;aroken
xwe wenda kirin, we bi çi awayi bi mere
xwe ye alkolist re idare dikir ıl çi dijwari
derdiketin peşiya we.
We gave min dit ku bi dijwariyen xwe ve
ez ne tene me, hinen din ji wek min hene.
Çiroka jiyana we alikariya min kir, ez fikirim
ku jiyana min dikari alikariya hinen din bike,
loma ji min ev kiteb nivisi.
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- Altun tu dikarf behsa serboriya xwe
bikf, gelo ew tişte da dile te u te jiyana
xwe nivfsand çi bU?
- Jiyan li hemberi min gellek dijwar ıl beedalet
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"Kareki wiha ji bo jineka kurd
cesaretekimezin dixwaze"

ll i

w

w

mezin a malbati desiPe dike.
Ew vedigere Swede le krizeka mezin derhas
dike, rılbirılye gelek eş ıl problemen mezin te,
herdu kuren we ji pergiyi astengan ten, le di
encame de ji bo her du kuren xwe Altun biryar
dide ku rabe ser xwe ıl her du kuren xwe xelas
bike, teslimi dijwariyan nebe.
Kiteb bi swediyeka sivik a rewan li ser van
her se jiyanen Altılne ye.
Helbet di kitebeke de meriv nikare behsa
her tişti bike ıl hin tişt ji hene ku belki nayen
bahskirin. Le gava meriv pirtılke dixwine,

!ii

Iili ı
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dibine ku gava Altune biryar daye ku behsa
jiyana xwe bike biryara we yeke ji daye ku
behsa piralitiya jiyana xwe bike, sade be ne
mezin bike ne piçılk bike, him aliyen xwe
yen xurt him ji yen zeif peşber bike. Him
xweşbiniya we hem ji bedbiniya we car bi car
di pirtılke de rıl dide. Bi taybed tekoşina we
ya ji bo jiyane, wek tekoşina jineka kurd a li
Swede hejayi pesinandine ye. Dive ji herkesi
pirtir ev pirtılk ji bal keç ıl jinen kurd ve be
xwendin.

- Tişte herf hesan çi bit?
- Ya heri hesan u xweş ew bu ku gava min
behsa zarotiya xwe dikir.

- Reaksfyonen der u do ra te, malbat, heval
unasen te çi bitn?
- Her çendin hemuyan dijwariyen min
zanibun ji, wan gellek meraq dikir u dixwest
kitebe bixwinin. Gellekan paşe ji min ra gotin
ku gava wan kiteb xwend ew giriyan u bi rasti
ji ez di jiyaneka dijwar ra derbasbume.
Her kes nikare li ser jiyana xwe binivise.
Qenaeta wan ew bu ku cesareteki mezin buji
bo jineka kurd ku bi kareki wiha rabe.
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- Piştf ku kiteb hat weşandin çi hfs li cem
tepeyda bfm?

- Ez him kefxweş him ji bi heyecan bum. Min
digot qey min zarokek aniye dinyaye
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- Dema te dest bi behsa jiyana .xwe kir fişte
herf zor ji bo te çi bit? Gelo beyf ku .xwe
sansur bikf te behsajiyana .xwe kir an na?
-Ya heri dijwartir ew bu ku ez li ser qezaye
binivisim. Helbet meriv nikare behsa her
tişte jiyana xwe bike, hin tişt hene ku meriv
tene ji bo xwe dihele.

YEKI IYA EWRÜPAYE
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Yekitiya EwrUpaye U
endamtiya Tirkiye
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Di navbera du aliyan da ditinen li ser endamtiye ji hev cuda bıln. Çima ku, Tirkiye li
gora rewşa abori, siyasi ıl civati ji YE pir dılr
bıl. Ji bo ve yeke YE, di 1989'an da endametiya Tirkiye red kir. Bingebe we biryare raporek Komisyona YE bıl.
Di salen pişt ra Tirkiye dest ji arınanca
xwe ya ku bibe endame Ewrupaye, berneda.
Di sala 1995'an de, di navbera YE ıl Tirkiye
da Yekitiya Gimrılke hat avakirin. Li gora
Peymana Ankaraye wa Yekitiya ji ali abori da
di 1985'an da gerek bihataya çekirin. Le, Tirkiye ji aliyen abori ıl siyasi şerten we nikari
bine cih.
YE, di civina xwe ya li Luksemburge ya
di sala 1997'an de biryar da ku dewleten
rojbilata Ewrupaye bike endame Yekitiye. Ew
tişt ji bo hikılmeta Tirk bıl sedemek giring
ku, endamtiya Tirkiye gerek nebe dılr ıl direj.
Bona ve, heta civina li Helsinkiye aliye Tirkiye
kare xwe ye diplomasi ıl siyasi xurt kir.
Konferansa Helsinkiye ya YE perspektifek n ıl da ber Tirkiye. Gora ve, ji endamtiya
Tirkiye ra Kriteren Kopenhage bıln mecburi.
Wek dewleten din, Tirkiye dema ku şarten
ten xwestin bine cih, ew dikare be şikl bibe
endame YE. Biryara Civina Helsinkiye ew bıl
ku, YE ji aliyen abori, finans, teknoloji, siyasi
ıl hwd. alikariya Tirkiye bike. Daxwazeke din
a ji Tirkiye ji ew bıl ku, programeke netewi di
riya endamtiye da be arnade kirin.
Ji sala 2000'an vir da Tirkiye heft caran
qanılnen xwe bi nave "reform"an guhartin. Ji
aliye idari, abori ıl huqılqi ve bıl neziki YE. Ji
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Hewce ye ku dawiya sala 2004'an Yekitiya
Ewrupaye li ser endamtiya Tirkiye biryara
xwe bide. Wek te zanin, li gora Civina
Helsinkiye a sala 1999'an peywendiyen
YE ıl Tirkiye ketibıln merhaleke nıl. Çima
ku, Yekiti ji 40 salan şıln da Tirkiye kir
berendam(aday). Di destura xwe da, YE,
şarten (kriteren) endamtiye daneber Tirkiye.
Yek ji wan şartan ji ew e ku, Tirkiye kriteren
Kopenhage bine cih.
Peywendiyen YE ıl Tirkiye pir dılr ıl direj
in. Dema ku Yewnanistan di sala 1959'an de
xwest bibe endame Civata Ewrupaye, Tirkiye
be program ıl amadekitin peşniyaza xwe ji
bo endamtiye da Civata Ewrupaye. Li sala
1963'an di navbera YE ıl Tirkiye de Peymana
Ankaraye çebıl. Li gora we, Tirkiye di 25 salan
da ji aliye siyasi, abori ıl civati nezike Yekitiye
bibe ıl heqe endamtiye bi dest xwe bixe.
Le rewşa Tirkiye ya siyasi ıl abori ji bona
amadekirina şarten endamtiye çenebıln. Ji
bona ve, endametiya dewleta Tirkiye heta iro
tene bıl armanc, le ne realite.
Di 1980 de cılnteya faşist hat ser hukum.
Peywendiyen YE ıl Tirkiye demek direj hatin
qetandin. Di sala 1986'an de rekiliyen wan
disa dest pe kirin. Ji 1963'an heta iro YE,
ku bi şeş endaman destpekir, dewleten nıl
kirin endam ıl bıl civatek sernetewi (supranational) bi 12 welatan. Yek ji wan dewletan
ji Yewnanistan bıl. Tirkiye di sala 1987' a da
nişan da ku, arınanca xwe ya endamti zıl biqedine. Daxwaznameya xwe da YE. Ew gav ji
bo her dıl aliyan ji giring bıl.

"~ Dive heta

~

ur

Azadiya fikir u serbestiya damezrandina
rexistinen sivil, demokratik u siyasi bi nasnameya
kurdi dive wek mafen bingehin di qanuna esasi
ya KTye de ben bicihkirin u garantikirin.
- Herweha, di ve qedexeyen ku heta iroj ji li
ser mafen axaftin u propagandaya siyasi ya bi
zimane kurdi hene, werin rakirin.
- Dive nasnameya kurd, zimane kurdi u
welate kurdan Kurdistan di qanunaesasi (destar)
ya KTye de be cihkirin u garantikirin. Dive
hemu maddeyen ideolojik u fanatik yen ku di
qanunaesasi ya KTye de hene werin derxistin u
qanunaesasiyeke nuh u demokratik be amadekirin.
Dive enstitatiyeke taybeti ji bo parastin u
bip€şdexistina zimane kurdi were damezrandin.
Dive Dewleta Tirkiyeye, ji bicihanina van erkan
berpirsiyar (mukellej) be.
- Dive li hemu welaten YEye mafen kulturi
u kemneteweyi ji kurda re be naskirin. Li civata
kurd ya li welaten YEye dijin weke civateke ku
di cihana nuha de ne xwedi dewleteke serbixwe
ye ben niherin u alikari u dostani di ve çerçove
de bi kurdan re be kirin.
- Dive pewistiyen peymanen navneteweyi
yen bi pirsa kurd u Kurdistan€ ve giredayi bi
cih ben. Da ku milete kurd li ser peşeroja xwe u
welate xwe bi iradeya xwe ya azad biryare bide:'

iv

rs

.a

w
w
w

di

meşandin.

.o

rg

tarix dayina ji bo muzakereyan
bi KT (Komara Tirkiye) re di bin berpirsiyariya
YEye de dezgeheke çavderiye ya ji Rexistinen
Civaki yen Sivil 1 NGO yen kurdi u Ewrupayi
pekbati be avakirin. ]i bo ku di ve pevajoye de
neheqi li kurdan neye kirin u di muzakereyan
de kurd weke teref beşdari muzakereyan bibin
reya mekanizmayen beşdarbuyine ji bo kurdan
ben ditin.
~ Pewistiya zarok ujinen kurd bi bernameyeke
alikariya taybeti heye. Ev kar u xebat dive di bin
kontrola YEye, bi beşdariya NGO yen kurdi
u rexistinen taybeti yen zarok u jinan de were

ak

aliye din, YE bi ınilyonan Euro alikariya abori
ı1 mali kir. Le, rewşa Tirkiye ya siyasi, abori ı1
civati iro ji ji sazı1mana YE pir dur e. Ji bona ve
yeke pirsa endametiye e pevajoyeke direj be.
YE di dawiya ve sale da dive biryara xwe
li ser muzakereyen endametiye bide. Ev tişt
ji bo rewş ı1 peşeroja kurdan ji gelek giring e.
Heta niha YE daxwazen kurdan bi pirrani
neda her çavan. Le, kurd neteweki bi 40
milyoni ne. Di nav dewleten YE 1,5 milyon
kurd dijin ı1 gelek ji wan hemwelati ne. Disa
ji nasnameya netewi ya kurdan naye qebı11
kirin. Di m uzakereyen h eta iro da kurdan cih
negirtin. Dive ji aliye YE kurd bi nasnameya
xwe ben naskirin. Pirsa endamtiya Tirkiye ı1
çareserkirina pirsa kurd ı1 Kurdistane bi hev
ra giredayi ne.
Siyaseta YE li ser kurdan dema iro di bin
tesira Tirkiye da ye. Dive parti, rexistin, komel
ı1 kesen kurd bi hev ra kar bikin ku, YE guh
bide daxwazen kurdan. Mixabin di nav kurdan
da ji li ser ve pirse dubendi ı1 hevqetandin heye.
Ev ne tiştek baş e ı1 nikare be qebı11 kirin.
Di peywendiyen YE ı1 Tirkiye da kurd
gerek cih bigrin ı1 daxwazen xwe bidin
naskirin. Ji bona ve konsensusek netewi
lazim e hebe. KONGRA~GEL ı1 PNK~
Bakur, INSIYATIF ı1 KNK, DEM~KURD
ı1 YEK~KOM, Enstituyen kurd li Ewrupaye,
DEHAP ı1 HAK~PAR gerek di nav hev
da li ser endamtiya Tirkiye ı1 çareserkirina
pirsa kurdan hevkari bikin. Kurden Başı1r ji
dikarin alikariya me bikin ku, YE mafen gele
kurd ji qebı11 bike ı1 bide her Tirkiye.
Di tarixa 7.3.2004'an da Platforma
Kurden li Ewrı1paye bangek ji bo YE ı1
Komara Tirkiyeye derxist. Ev hang dikare
ji bo KONGRA~GEL ı1 rexİstinen din ji
hibe bingehek daxwazen kurdan ji bo YE ı1
Tirkiye. Çend daxwazen di ve bange da pirr
giring in ı1 gerek her dem ben gotin:

JIYANA •vAKT
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Cinayete nji bo "namUs"e U
xwekuştina jinan-1
Du awayen şidete hene. Şideta dijwar ıl
sade ıl nerm.
Şideta dijwar metod ıl rebazek e ku zerer,
eş ıl jane dide hin kesen din ıl heta ji hole
radike ıl tek dibe.
Mirov dikare xwekujiye ji di nava ve
katagoriya şidete de bi nav bike. Veca xwekuji
awaye beri tılj ıl dijwar e şidete ye.
Ji her ku di ve şidete de, takekes bera
xwe dide kesayetiya xwe, ne tene qima
xwe bi redkirin ıl neditina nirxen xwe yen
mirovahiye tine herwisa kesayeti ıl hebılna
xwe ji beçine dibine ıl red dike.
Şideta nerm ıl sade ji tene takekes zerere
dide kesayetiya xwe ıl eşe dikişine ıl dikeve
riya xwekujiye ıl intihar dike.
Xala hevbeş di nava her du awayen şidete
de, hebılna pergaleke ye ku nirxan red dike.
Xaleke din a h evbeş ıl giring ji ku di nava
her du awayen şidete de te ditin, hebılna
ezperestiyeke dijwar e ku di binhişeya kesan
de bi awayeki derılni bi cih bılye ıl bi awayeki
din mirov dikare beje ku egoizm e.
Gava ku mirov bi vi rengi bera xwe dide
şidete, mirov dikare baştir cinayeten ku li ser
nave namuse diqewimin, fem bike.
Ferq ıl cudahiya ku cinayeten di bin nave
namuse ıl xwekujiye ji hev vediqetine, ew e
ku jiyana ki hedef hatiye girtin.
Li gori istatistikan, kesen ku serili rebaza
xwekujiye didin, ango kesen ku di katagoriya
şidetasadeıl nerm de cih digirin, tılşi nexweşiyen
şizofreni, bordelayan ıl depressif in...
Em li vir li ser awaye nexweşiye ıl çawa
peydabılna van nexweşiyan nasekinin.
şideta
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Gava ku dibejin namus, di civaken weki
civaka me de, tişte ku peşi te bira mirov, jin ıl
şideta li diji jine ye. Di nava van salen dawi de
li Kurdistane huyeren bi vi rengi geleki ketin
roj eve.
Li metropolen Tirkiyeye ıl herwisa li
Ewropaye, kiryaren kurdan yen di bin nave
namuse de ıl cinayeten wan ne tene raya
gişti ya wan welatan mijıll kir, herwisa raya
kurdan ji mijıll kir ıl li gel ve yeke ji imaj ıl
nave kurdan xiste nava kesen cinayetkar.
Veca namus çi ye? Ji bo çi li ser nave
namuse cinayet pek ten~
Gelo cinayeten bi vi rengi bere ji hebıln,
nedidan der ıl raya gişti pe nedihesiya, yan ji
nıl pek ten~ Mirov dikare gelek pirsen bi vi
rengi bipirise.
Le, beri ku em li bersiva van pirsan
bigerin, bi ya min ku em bineki li ser mijara
şidete rawestin ı1 şirove bikin, de baştir hibe.
Veca şidet çi ye?
Şidet metod ıl rebazeke ku bi riya eş ıl jane,
bi riya zererdayine her bi tunekirine ve dibe.
Pirsporen ku di vi wari de lekolln kirine,
di ware derılni ıl piskolojik de ji li bersivan
digerin.
Ew kesen ku nasnameya wan naye
qebıllkirin, kesayetiya wan cidi naye girtin ıl
naye hesabkirin - bi zanebıln an bezanebıln
şidete weki metod ıl rebaza rizgarkirin ıl
qezenckirina nasname, kesayeti ıl hebılna
xwe dibinin.
Şidet metod ıl rebazek e ji bo wan kesen
ku cidi naye girtin, ku takekes dixwaze
nasnameya xwe.

Le, çi bere u çi ji niha li welate islami,
qanun mirovan teşwiq u motive dikin ku di
bin nave namuse de cinayetan pek binin.
Heta duh Tirkiye ji wisa bu.
Ez dixwazim li ser cinayeten namuse
bineki din bi minakeke berfireh u roni
b iki m.
Li bakure Kurdistane di salen 70'yi de
malbatek ango bavek ligel deh zaroken xwe
te u li bajareki Almanyaye bi cih dibe.
Rojeke, keçeke wi li komeleye yeki elewi
nas dike u biryare elidin ku xwazginiyan bişinin
mala have keçike. Le, tene ku xort elewi ye weki
sedem nişan elidin u xizimtiye qebul nakin.
Le keç u kur ji bo ku bizewicin ji male
direvin, ango hev direvinin. Edi çi diqewime,
pişti hinge diqewime. Medisa malbate kom
dibe u biryare didin ku dive namusa xwe
paqij bikin.
Di seri de ji keçike re xebereke dişinin
u dibejin ku ew hatiye efU.kirin, bila be u
bi cil u hergen bUkaniye ji mal derkeve u bi
destgirtiye xwe re here.
Li ser gotina biraye xwe ya bi renge
"were em herin ji te re cehez bikirin" ji male
derdikevin u di nava darİstane de cenazeye
we te ditin ku li ser çokan danine u guleyek li
sere we dane. Li go ri raporen polisan, te zanin
ku keçike pir li her xwe daye u lave kiriye.
Le, bi ve yeke ji bi dawi nabe u biraye ku
xwişka xwe kuşti, pişti 15 salan xwe dikuje
u intihar dike. Bi ve yeke ji naqede u di nava
malbate de zaroken ku ji xwişka xwe biçuktir
bun, rast! nexweşiyen piskolojik hatin u
deruniya wan nebaş e.
Min ev minak pir kurt kir u ez neçar
bum ku bikim anonim u kurt bidim, le disa
ji ji minake mirov dikare derkeve re u aliye
deruni u ruhi ye ve yeke baştir fam bike.
Buyeren bi vi rengi dikarin bandoreke
çawa li malbate u derdore bikin, eze di
niviseke din de li ser rawestim...
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Le, di nava civaken bi vi rengi de (civaken
Rojhilata Navin), şewe u awayen şidete ku
tene ditin, ji her nexweşiya deperessif e u ev
yek ji bela pisporan ve hatiye isbatkirin.
Rewşa depressif demi ye le dibe ku bi
caran dubare hibe.
Tengasiyen abori, koçberiya bi ZtJre, mirina
ezizeki male, keşe u pirsgireken hestiyari,
keşeyen sosyal, civaki u hiquqi, pevçunen civaki
u malbati, cudabunajin u meran, nivişkanbuna
zarokan u gelek tişten bi vi rengi, dibin sedem
ku rewşa depresif derkeve hole.
Rewşa depresif dikare nexweşiyeke ruhi
ya behevitiye u renedirine ji bi xwe re bine. Ev
yek ji re li her xwekujiye vedike.
Gelo ev keşe u pirsgirek hemu bi sere xwe
bi peş dikevin?
Jixwe na. Nakokiyen heremi, nakokiyen
abori, rewşa şer hemu waren jiyane birindar
dike u ji bini ve dihejine lewre ji kaliteya
jiyane kem dike.
Nexasim li Kurdistane u berdewamkirina
şere qirej e 15 sali bu sedema koçberiya
bi milyanan miroven kurd ku dest ji ware
xwe berdan u ketin çol u çiya, metropol
u diyazporan. Bere xwe dan ciheki ku qet
nediten u nas nakin.
Di seri de pirsgireken abori, tendurusd
u lihevnekirin u gelek pirsgireken din hedi
hedi derdikevin hole.
Ev yek bandoreke çawa li ser rewşa deruni
u ruhi ya mirovan dikin, eze di niviseke din
de li ser ve yeke rawestim.
Cinayeten di bin nave namuse de ji mirov
dikare di ve çarçoweye de binirxine. Le pirsa
ku dibejin, gelo cinayeten bi vi rengi tene
ne ve serdeme diqewimin, be guman na, ev
pirsgire duh u beri hinge ji hebuye.
Le gava ku mirov bala xwe dide normen
civaki yen bere, ligel ku di ware qanunen oli,
li gori şert u mercen iro u qanunen iro, tu
ferq u cudahiyeke wisa tunebe ji, le di ware
kalitye de cudahi heye.

Had Akma n:
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"Me hemOyan berpirsiyariyeke
kurdi heye dive be bicihanin"

w

- Wek te zanfn malhata te berf gelek
salan }i devera Agiriye bar kiriye, hatiye
Anatoliya Navfn. ji kerema xwe re dikari
hinekf behsa malhata xwe ya berf ve
koçberiye bikf?
- Diroka koçkirina malbata min ji ber gelek
diyarde u buyeren tarixi tekilhev u dur u direj

e. Ez dixwazi bi kurtebiriyeke behs bikim ka
malbatamin ji bo çi mecbur maye ji welet bar
bike u bi çi awayi hatine li Anatoliya Navin
waren xwe vedanine. Beri ku ji nezikayi ve
ez di mesele kevim, ez dixwazim bahsa esl u
fesle malbata xwe bikim.
Em ji eşira sipkiya ne, ku ew li dorbere
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-Wantevi gellek malbatenji qeblleyen dltir sala
1919an welate xwe bicih hişt. Meriven mayin j1
yek bi yek dan pey wan heta salen 1930an.
Sederne koçbarkirina malbata mm
ew bılyeren trajik en 1919an in ku tesir li
ermeniyan kir, ku di dlroka wan de bıl birineka
xedar. Ev her du grılben gelan, ermeni ıl kurd,
bi sedsalan di ve hererne de bi aştı di nava hev
de dijiyan. Tevi ku ji kulturen cuda dihatin j1
tu care dijayetiyen mezin di navbera van her
du grılban de peyda nebılbıln. Siyaseta tirkan
a hererne bıl sedemen dijberi ıl neliheviyan di
navbera kurd ıl ermeniyan de jl.
Tirkan stratejiyen qumaz meşandin da
gelan parçe bikin, ku heta niha di nava aştiye
de bi hev re jiyabıln. Yek ji siyasete ew bıl ku
mesela din bi kar binin. Biratiya misilmand
bıl alete we yeke ku diwarekl dijminatiye li
hemberi ermeniyan be avakirin. Tirkan, her
wiha ji bo kurdan bixapinin sloganen mina
"Kurdistan dibe kafir" j1 bi kar anin. Bi ve
dixwastin bejin ku ermeni kurdan mecbur
dikin ku herin ser baweriya wan. Siyaseta din
j1 ew bıl ku tirs ıl xofe peyda bikin. Riwayeten
ku rıls bi re da ne, ten, hatin belavkirin, "yen
ku xwe ji ser riya wan nedin all we li bin piyan
herin" digotin. Propagandaya çavtirsandin

.o
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- Paşe malhata te bar kir hate Anatoliya
Navfn. Malhata te çi wextf hat u li kudere
cfwar bU? Dikari behsa ve koçberiye bikf?

ıl tirstefirandine dibin sedemen paniken
bebingeh ıl gellek caran encam tirajediyen
mezin in di demaferman ıl koçbarkirinan da.
Reva ji Agiriye bıl sedem ku gellek endamen
malbatan wenda bıln ku kes nizane çi bi sere
wan hat ıl ew bi ku de çıln.
Sala 1919an koçbarkirina eşire dest pe
kir. Gellek eşiren din j1 bi ve sefere re bıln.
Tene berpirsiyaren dewlete biryar didan
ku sefer heta ku, bi çi away1 be kirin ıl li
ku be rawestandin. Ev bıl sefereka gellek
direj a bi bılyeren trajik dagird. Barkirina ji
Kurdistane bıl felaketek hem ji bo eşire hem
j1 ji bo Kurdistane.
Pişd rewitiyeka benavber ew axiriye gihiştin
Ankaraye. Li ve dere eşir li heremeke hat
bidhkirin ku niha je re Yenişehir te gotin
ıl dikeve merkeza Ankaraye. Li vir ew li rex
bin eşiren koçharkiri yen din ku li Yenimehmetliye(li ser Polatliye) bidkiri bıln man.
Pişd demeka kurt eşir hat perçekirin ser bi
grılben piçılk ıl bin ji wan hatin şiyandin ji bo
Haymanaye, yen din ji bo Adana ıl Kayseriye
hatin birekirin. Yen ku li Haymanaye man
xwe li Burunagile bidh kirin. Li ve hererne
(Gunde Şerefli ıl Bumsuzl) eşiren kurdan en
ku he ji sala 1863ye hatibıln van deran, diman.
Wan eburen xwe bi çandiniye bi taybed j1 bi
ya garis (misir) dikirin. Kurditiya wan ji a me
cudatir bıl, lehceya wan ıl rabıln rılniştina wan
ji yen me ferq dikirin. Kes1 ji wan behsa diroka
xwe ya kevn a Kurdisrtane nedikir. Esle xwe ıl
welate xwe ji bir kiribıln. Ji xwe re digotin esll
ıl jimere j1 digotin mihacir. Ji ber van sedeman
dijwar bıl ku eşira me xwe li van deran bicih
bike. Mihawela bidhbılne bıl sedemen
herberiyen mezin di navbera wan en ku digotin
"em" ıl "ew': Berberiye dijminayetiyeka mezin
peyda kir, heta we dereceye ku wan penc kes
ji me kuştin. Peywendiyen navbera eşiran bi
zernan re nerm bıln, le ev bılyer perçeyek e ji
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Agiriye dijin. Gellek dijwar e ku meriv karibe
li ser mezinahiya ve eşire tişteki bibine, ez
bi xwe rasd belgeyen niviskl en li ser we
nehatime. Tu agahiyeka min a ternam j1 li ser
diroka ve eşire tuneye. Tişte ku ez dizanim
ew çirok ıl riwayet in ku me ji deven meriven
xwe bihistine.
Malbata min ji all bave de ji Gomiqa qezaya
Eleşkirte ya bajare Agiriye re. Meriven diya min
j1 ji Patnose, T utaxe ıl binek j1 ji Melezgirte ne.
Her du aliyen malbata min sipkl ne.
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- Tu li ve devere hatf dine. Di derbara
sa/en xwe yen zaroktf u xortanfye de çi
dikarf bejf?

.o

- Ev mesele, ji bal endamen eşire yen welet, ji
me re; yen ku li derveye welet çebune bi devki
dihat gotin. Ji bo me Kurdistan xeyalek bu,
cihek ku ne mimkin bu mere xwe bigihine. Bi
saya bahskirinen bav u bapir u meriven xwe
min rismeki Kurdistane ye xeyali di sere xwe
de nexişand, ku di dema zaroti u gendtiya
xwe de ez pe re mezin bum u min je re digot
"memleket':

di

-De u have te di derbare ve yeke de }i te
re çi vegotin?

u meriven me li şuna xwe man. Gelek meriven
daye u bavo li Agiriye dijin. Pirtir tekiliyen
me bi meriven bavo re hene. Meriven me yen
li Kurdistane u yen Anatoliya Navin bi ser
hev da diçin u ten u ji hev dizewicin.
Cara peşin ku ez çum Kurdistane ez ı 4
sali bum. Ji bo min bexteweriyeka mezin bu ku
ez Ape Husni, qehremane bavo bibinim. Şeva
peşin min li keleka wi xew kir. Ez bawer dikim
ku di jiyana min de ev şev, şeva heri bextiyar
e. Hiseka taybeti bu ku min pismamen have
xwe u zaroyen wan ditin, goren hapiren xwe
ziyaret kirin u her wiha ew xaniye ku have min
te da hatibu dinyaye le we gave kavilek bu. Ya
ku li ser piyan mabu tendurek bu ku di nav
xirbeyeki de bu. Ez guhe xwe didim diroke her
tişte ku baş e u hejayi guhdane ye, le huyeren
dileşin u xedar her bi ser dikevin. Ji bili deya
min tu kes naxwaze li ser wan xeber bide.
D eya min serboriyen xwe h eb un, her wiha
ew bubu şahida qetliama ermeniyan, kuştina
zarok u jinan. Gelek zaroyen ermeniyan yen
ku de u baven wan bi xwinxwari hatibun
kuştin ji bal eşira me ve hatin hewirandin.
Qedexe u xeter bu ku meriv xwedi li zaroken
ermeniyan derketaya, le kesi guh nedaye. H in
ji meren eşire pişt re bi keç u jinen ermeni
re zewidn. Ew zaroken ku di nava eşire de
mezin bun qet xwe bi esl u koka xwe nedidan
nasandin, çimki we gave ji wan re we bigotana
"dola ermeniyan': Mesela wan tabuyek bu ku
her gav nerasterast li sere dihat qisekirin.

ur

diroka bi eş a eşira me.
İro, herema ma ya Burungile ji 70 malan
pek te. Piraniya wan li pey hev barkirine
bajaren mezin, bi taybeti Ankaraye. Hin
endamen eşire pişt re zaroken xwe girtin,
vegeriyan Kurdistane.
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- Zarotiya min bi wan çirokan dagirtiye ku
li ser jiyana bav u hapiren me nişteciyen dor
u bere Agiriye ne. Piraniya bi biraninen xurt
ew en li ser wan kesa ne ku wenda bun, hatin
kuştin, mirin u yan li pey me; li Kurdistane
man. Eş u keder u xewn u xeyal bujiyana me.
Bi taybeti ji xewnen have min. Bavo, gelek bi
ape xwe, Ape Husni ve giredayi bu. Ji bo bavo
gotina Ape Husni hema hema gotineka piroz
bu. Di dema koçberiye de bavo u çar xwişk u
birayen wi hem de hem ji have xwe wenda
kirin. Ew li bajare Vartoye hatine gorkirin, le
kes nizane ku gora wan li ku ye bi çi awayi
ye u çi pe hatiye. Her penc zaro di hustuye
Ape Husni de man. Ape Husni di we jiyana
rebeniye u hejariye de ew xwedi kirin. Ew
xwedilederketina ku Ape Husni kir hin u
hin ji bi ihtirameka mezin te bahskirin. Beyi
wi zaro e nejiyana. Ape Husni di niveka salen
ı 930an de vegeriya Kurdistane. Malhata min

- Paşe tu hatf li Norveje cfwar bUyf u ev
çend sal in tu bi malhata xwe ve li vfwelatf
dimfnf. Ge/o ve koça dawfn di jiyana te de
çi ro/ek lfst uçi bandor li ser te hfşt?
- Ez sala ı980yi ji welet hatim Norweje u ji
we deme vir de ez li Gergene dijim. Penaberi
u koçkirin bi xwe proseseke dijwar e ku bareki
giran li hustuye meriv siwar dike. Koçkirin
tekoşineke şexsi ye ku cuda ye ji we tekoşina

Meriv li ku diji bira biji weki kurd dive
meriv lekoliner, leger u lepirs be, pişkdare
xebata peşdexisrina kultur u zimane kurdi be.
Gorineke ftlozofe Çini Konfuçyus heye ku
dibije; "bi xwe dest pe bike, rişteki bi xwe bike':
Me hemuyan berpirsiyariyeke kurdi heye dive
be bicihanin.
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- Her du salen dawiye min li muzexaneyen
Londone legerin. Bi taybeti min wexte xwe
da muzexaneyen Yahudiyan en li Londone.
Arnane ew e ku ez lekolim da bi çi awaye
yahudiyen li Ingiltereye li vir beyi ku asimile
bibin li vir jiyana xwe berdewam kirine. Kiteb
e di payiza 2004am de arnade hibe
Bihara 2005an ez e dest bi projeyeke nuh
bikim ku li ser veavakirina dıasporaya kurd a
li Londone ye.

-Di derbare kovara BfrnebUne de dftin
ramanen te çi ne?

u

- Birnebun ji bo kurden Anatoliya Navin
u yen Kurdistane kareki gellek heja dike.
Birnebun reberiyeke li geleki wendabuyi dike
ku vegere li paş xwe mezeke ' xwe u kultura
xwe ya bi zore ji koke veqetandi nas bike. Dive
em hemu alikari bikin ku ew kultur u zanina
di nava gele kurd de vaşartimayi derkeve ser
ruye erde, derkeve ronahiye. Da Birnebun
pireke di navbera kurden Anatoliya Navin u
yen Kurdistane de ava bike.
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- Tu niha çi karf dikf
hene?

peşeroje

ak

a ku dive be dayin. Xerfteya welate
ku tu le diji dive rast u bi diqet be xwendin,
çimki ew ji welate ku tu je hatiyi gelek cuda
ye.Tekoşina bi xwe re, tekoşina bi biyanibune
re, tekoşina ku ji bo meriv be keşifkirin u
qebulkirin gelek enerjiya meriv digre ku esas
diviya ji bo tekoşina welat bihata dayin.
Penaberiya min di jiyana min de xwedan
roleka mezin e. Eger zerara we ji qezenca we
mezintir be ji ew ji bo şexsiyeta min a kurdi
xwedan maneyeka mezin e. We şexsiyeta
kurdiriya binpekiri ya ku bi min re hebu
bi kompleks u kaosin bu. Zimane min e
kurdi, dirok, cografya, kultur u folkor hemu
elementen ku şexsiyeta mina kurdi pek dianin
di nav kaoseke de bun. Mayina li Norweje
imkanek da min ku bere di deste min de
tunebu. Min bihnvedanek da. Hemu pirsen
ku min kirin bersiven wan ez vegerandim
demeka darbasbuyi ku ezaidi we bum, demek
ku min bere ew nas nedikir, demek ku zahmet
bu meriv xwe bigihine, le ez mecbur kirim ku
li xwe vegerim, li xwe, li şexsiyeta xwe, aidiyeta
xwe u darbasbuyiya xwe ya kurd vekolim.
Loma ji mayina li Norweje giring bu ku ez
imkene bidim xwe u xwe weki şexs peş da
bixim. Ku kesayeriya min a kurdi xurttir u
ihtiyaca qisekirina bi kurden din re zederir bu,
min peywendi bi şexsiyeten kulture en kurd
re dani. Evan hemuyan sal bi sal alikariyek
mezin bi min re kirin da ku ez kesayetiya xwe
ya kurditiye xurttir bikim.
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Hetani si saliya xwe, Heyder bi kewani
u heyşt kur u keçen xwe va bextxwaş jim. Le
demek hat, derdek le peyde bu u bi salan ji
deriye Wl nebu Ujiyan le herimand. Wi du xewn
dltibı1n, pe heyata wi di ser u bin hev ra bubu.
Di xewna sifte da, wi xwe li Zewa jinebi,
ya ku drana Wl bu, girtibu U bi we va bubu
yek. Halbı1ku Heyder bi we ra digot, xwange
U wexta ku Wl ew didlt, bere xwe we da dikir,
tene di bin çavan ra le mez dikir. Ew ji we dur
disekini, te ye bigota, ew 1je ditirse. Bi ser xewne
da, wl xwe nedida rı1ye we, her çı1 je dur diçu.
Wexta ku ew bi xwe hesiya, di nav nivina da
peçeke rı1nişt, seriye xwe li rast u çep bejand u
di her xwe da bi pilte pilt got, "towbe towbe...
Va çi xewneke neçe bu, lo ... ! Şeytan bi min
keniye, lenet le be!" Paşe, ew her berbange bi
lez u bi diziki çu ser kahniya sipi, ya ku li der
gund bu, xwe şoşt, cinebenya xwe derxist.
Mere Zewe bi qezayeke miribu. Zewe li
ser her du sewiyen xwe runiştibu. Di wexte
da, we u mere we şor dabun hevudu, ku yek
ji wana mir, ye din nezewice, li ser zarokan
rune, wana xwedi bike. Zewe jineke pirr
bi şuhret bu: Çaven ji renge ezmen, çiken
çava yen mina hesterke sibe, leven xurmeyi,
pesiren bel, sing u bere tiji u bejna direj heş
li seren meran dibirin, ew ji re derdixistin.
Çaven pirr meran li we bu. Wana li ser we
gill u gotinen eceb dikirin.
Yeki digot," ma Zewe bi min ra bizewice,
ma çavekl min kwir hibe!"
Yeki ji digot, "ma di xewne da, maçeke
tene bide min, ez e simhele xwe kur kim!"
Hinge, simbel nişana meraniye bun. Yen be~
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Dane evare, Heyder li kere siwar bu, da re, ku
here bi ser zeviya xwe ra, ya ku li qune çiye bu,
mez ke. Mina merive bi derd u keder, Wl stı1
kiribu her xwe u li ser kere du ta bubu. Ji her
çile u taliyan bi rnirı1z bu.
Bere, Heyder merivekl bextxwaş bu, le nı1ha
di halekı xerab da bu. Berxweken u dilşikesn
bu. Sale wi hin nu giheştibun penceyi, le ew
mina yekl şest~hefte sali xı1ya dikir.
Hetani panzdeh~bist sala her ve, ew li
ha xelke gund, weki merivekl be derd u kul,
be qusur u keman! bu. Şip u ştandi bu. Bi
şuler u şuxilen xwe jirek u li ser xwe bu.
Clran u heval bi çera wi bun. Wana ew, wekl
merivekl dilpak, xerxwaz, verik, bi wijdan
u merhemet, dil u xatir çavkiri dipesandin.
Digotin, qet destdireji nekiriye u doxina xwe
li her herarniye venekiriye u di deftera wi da,
lekeyeke tene ji tune. Bi nefsbiçuki u kehlliye
di ser ra mer tune ne. Li dunye Wl ali, şuna
wi, ji sed! sed bihuşt e.
Ev pesn li dile Heyder dihatin, ew pe pal
pali dibu u rabun u runiştinen xwe li gora
wan tenzim dikir. wı xiret dikir, ku layiqi
rola ku civate dabu wi biji. Dilpakl u kehlllya
wi, ji hela din da, li hen kesan bi qahr dihat,
mina ku te gotine, di wana ra diçu. Wexta ku
qal dihate ser Heyder, wana zema wi dikirin,
digotin,veqas dilpakl ji pirr e, zede ye u tişte
zede ji be feyde ye.
Heyder dindar u sofl bu. Bi nimej u
abdest bu; bi bismlllahi radibu u rudinişt.
Awazxwaş bu. Şungere Xoceye gund bu.
Wexta ku wi carina şune Xoce sela dixwand,
guhdar pe digrin.
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Xoce, ji sivik kı1xineke şı1n da, bi hismillahiye dest bi şore kir ı1 got, "her tişt bi deste
X wede ye. Madem Rebbe Allerne va fikra
avetiye dile te, te da miheqaq xerek heye. Meneya xewne te ew e, ku tu heri Zewa jinebi
bixwazi, nikeyeke bavi ser ı1 we li xwe mahr
ki ı1 ji sewiyen we ra bavitiye biki."
Bi ser şoren Xoce da, Heyder teneki rihet bu. Wi Xoce bi diziki şande mala Zewe
ku ew we je ra bixwaze. Xoce teklifa Heyder
bir avete her Zewe, li Zewe va teklifa ji qebı11
nekir. Xoce li her geri, le we tim got, "nirç':
Di peşiye da, şoren Xoce li dile Heyder
hatin. Paşe, wexta ku Zewe teklifa wi qebı11
nekir, ew le kete gumane." Madem X wede
dixwaze, ku ez bi Zewe va bizewicim, ma wi
nedikani , fikra zewace bixista dile me her
duyan!?" Wi xwe bi xwe ra got ı1 pe ra, seri ha
kir ı1 got, "towbe, towbe!" Wi va, ji xwe dizani
ı1 mina lekeyeke li ser rı1he xwe didit.
Çend sal derhas bı1n şı1n da, wi xewneke din
dit, pe jiyana wi di ser ı1 bin hevra bu. Şeveke,
bi xewn dit, te da mareki reş ı1 direj dida du wi.
Ew ji her direviya, mer dida du. Ji tirsa, jı1ni
di bin da sist bun, nigen wi herd nedigirtin.
Wexta ku mar giheşte wi, ew bi xwe hesiya. Di
bin xwiye va bı1bı1. Dile wi, "kut" ı1 "kut" dikuta
singe wi. Ew peçekedi nav nivina da rı1nişt u li
her X wede geriya. Ya neçetir ew bu, ku wi bi
salan, va xewnexofa se-çar rojan careke didit.
Bi ser ve xewne da, jiyan li Heyder herimi. Ji
tirsa ku ewe xewn bibine, carina ranediket. Ew
xerab bu, jar ket, teqet te da nema, ji xwarin ı1
vexwarine hate birin ı1 bizı1ti bu.
Wi tu hekim , xoce ı1 ocax nehiştin çı1 ha,
ku ji vi derdi ra dermaneki bibine. Le wi, ji
dermanen hekim ı1 ocaxan , due ı1 nı1sqeyen
xoceyan tu feyde neditin.
E w bi xwe, di we baweriye da bu, ku mare
reşi ku di xewne da dide du wi, mare Zewe
ye. Di dile xwe da digot, "şeytan bi min keni,
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simbel dikirin qirfan.
Yeld din ji digot, "ku Zewe bi min ra bizewice, ez e je ra qonaxeke rengin çekim ı1 we
bikim keybanuya qonaxe ı1 li ser texte zerini
ı1 çarling bidim rı1niştandin. Di şeven tari da,
ez e mı1m ı1 şemedanan li dore vexim ı1 bi
xwe ji bibim dindare we ı1 li her rı1nim hetani
sibe le seyr kim, pe sermest bibim!"
Ji meren gund, hena aşkere, hena ji bi
veşarti zewac teklife Zewe kiribı1n, le Zewe
teklifen wana şı1n da vegerandibı1n.
Xewna Heyder bi wi pirr bi bed hat ı1 ew
pe bi her xwe ket ı1 derheqa dilpakiya xwe da
kete gumane Wi xwe bi xwe ra got, " ter ez
i doxinsist bılme, le min hay je xwe ne buye.
Madem ez meriveki dilpak ı1 şirpak im, le va
xewne neçe çi bu!? Ne seri ı1 ne bini, min çı1
xwe avete hembeza jinebiya ku bi nemusa xwe
li ser sewiyen xwe rı1niştiye." Wi xwe netxerav
dit ı1 nikani ku meneyeke din bide ve xewne.
Heyder xewna xwe weki sirreke veşart,
ji Xoceye gund betir, ji tu kesi ra kat nekir.
Ew ı1 Xoce him hemsaliye him ji destbirake hevı1du bı1n. Ew çı1 cem Xoce ı1 xwast
ku Xoce aqileki bide wi. Xoce je pirsi ı1 got,
"wexta ku bi Zewe va bı1n yek, te je tam helna yan na? Fedi meke, em destbirake hevı1du
ne, rasti hibe."
Heyder sor bu, çav her bi jer kirin ı1 mina ku
bi herde ra deng bike, got, "walle ku ez derewan
nekim, min jC tam helna, him ji tameke weng
xweş min cara neditiye. Mina ku bibeji, ez i di
bihı1şte da, di hembeza horiyeke da bum. Towbe, towbe... Heram ne ye, bi meriva xweş te,
şipe Şeyten e. Ma tu ji e bizani, wexta em xort ı1
cahil bı1n, me zerdelen daren xelke didizin, ew
bi me çiqas xwaş dihatin, mina ku bibeji, me
hengif dixwar. Va ji, tişteki weng bu:'
Di du van gotinan va, Heyder hin li herde mez dikir ı1 guh belkiri dipa, ka Xoce i
ku hibe çi.
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çeng, bi pulixe hesini ıl cotek hespen kurnet
rişandibıl. Genim seri derxistibıl, le bin stılle
xwar nebılbıl. Der bi der renge moriki ketibıl
nav. Bi milyona tayen genim, bi sebir ıl şev bi
ro, di dye xwe da dipan. Benda roja çinine,
roja ku seriyen wana were jekirine dipan.
Li navbereke, mişkek bi her çaven Heyder
ket. Ew li keleka zeviye, çar~penc gavan dılri
Heyder, li her qula xwe dawestibıl. Wi xwe li
ser nigen paşiye dana ıl bi çav ıl guhen belkiri
li dora xwe ıl li Heyder dineri. Wexta ku
Heyder mişk dit ıl peçeke bi wi va li hevıldu
mez kir şıln da, huyerek hate bira wl.
Ew panzdeh~bist salan di her ve, eyne li ve
dere ıl van çaxana qewimibıl. Hinge ji, Heyder
hatibıl ku bi ser zeviya xwe ra mez ke. Çi mez
ke, mişka ji axze çiye da, veqasi du bihosta zevi
qılrçimandibıln. Dora dine roje, Heyder ıl
lawe wi biroşen kinca ıl tenekeyen helave tiji
av kiribıln ıl bi erebeya hespan hatibıln neçira
mişkan. Wana av berdidan qıllen mişkan,
ku mişk ji qılle derdiketin, bi çoyen zoxele li
seriyen wan dixistin ıl dikıljtin. We roje, wana
qasi bist~si mişk kuştibıln; koka koma mişken
we dere anibıln.
Qirkirina mişkan, weki şirita fllmeki hate
her çaven Heyder. Deng ıl qiriniya mişkan,
yen ku wana, wexta ew ji qulen xwe yen tiji
av bılbıln derdiketin ıl ji her Heyder ıl lawe
wi direviyan, derdixistin ıl pe merva weki,
"çist" ıl "wist" dihatin, ketin guhe wl. Laşen
mişken miri ıl dev ıl pozen bixwin ıl çilken
xwina wana yen ku pişkibıln çoye wi, je va
xuyakirin.
Heyder gaveke, bixwedeketi nelivi, di
şuna xwe da, mina ku cemidi be, ma. Paşe,
kesereke kılr berda ıl ji şuna xwe rabıl, çıl nav
zeviye, çend seri genim qurçimandin ıl bir
avete her qılla mişk. Dıl ra, li kera xwe siwar
bıl ıl da reya mal. Wi xwe, li ser pişta kere,
sivik his kir.
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ez ji re derxistim ılkirim hembeza Zewe. Mare
reşi ku dide du min, cezaye doxinsistiya min
Li gora baweriyeke hinge, heger yeki
nerindi an neheqiyek li yeki din bikira, mare
ye ku neheqi le hatiye kirin, e bida dıl wl. Li
gor ve, her meriveki mareki xwe heye ıl ew
wi dipareze.
Ji bed ıl xoceyen we dware, hena digotin,
şeytan i ketiye bin çenge Heyder ıl xere pe nake.
Hena ji digotin, X wede i wi di imtihane ra
derhas dike ıl zati jiyin bitıln imtihaneke mezin
e. Hena ji digotin, çaven neçe pe va dane.
Sala çılyi, Heyder çılbıl cem pirejina bi
nave Fatika Qedera ya ku li we dware, bi nav
ıl deng bıl. Sewa ku ew jin bıl ıl li qedera mez
dikir, wi bere dil nehebıl ku here cem we.
Paşe, ji neçariye ıl bi ser şor ıl şireten dran ıl
hevalan da, çılbıl ha we ji.
Fate bi Heyder ra wer gotibıl: " Nerindi
ıl neheqiyen ku merivan li merivan ıl li
mexluqaten din kirine, ew e bi awayeki din ıl li
ve dılniye, li wana vegerin. Mare reş i di xewne
te da, nişana ve ye. Dera ku, meriv heşar be
ıl her dem li jiyana xwe ya rabirti hılr binere,
ka wi çi xerawi kirine ıl wana binase ıl dev je
berde. Pirr kes hene, hay ji nerindi ıl neheqiyen
ku wana kirine, nine. Le meriv heye, dilpak
ıl can tenik e ıl bi reya xewn ıl biraniyan, ji
nerindi ıl neheqiyen xwe haydar dibe:'
Heyder, qirara seeteke şıln da, giheşte
zeviya xwe ya li qılna çiye. Wi ker berda nav
çeyir çiman, bi xwe ji li ser kevireki li keleka
zeviye rılnişt. Mina kalen li her diwaran,
çoye xwe ye zoxele bi poz berda herde. Her
du deste xwe, li ser seriye ço dane ser hev ıl
çenge xwe ji da ser destan. Wi çav li ser zeviye
gerandin. Bayeki henik ıl sivik li zeviye dixist
ıl je "xiş" ıl "xiş" deng derdixist. Zevi li her
çaven Heyder, geh vir da, geh wir da, mina
pelen deryaki kehil, dihejiya. Çel deqer bıl
zevi. Heyder tove (toxim) we bi dest; çeng bi
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rasti şivan t1 cotkaran ten. Ew şivan t1 cotkar
nas dikin ku ew qiza mir a ku çend salan
bere ji nişka va wenda bt1bt1. Kiji wan cotkar
t1 şivanan, ji bo ku ew tahzi t1 xwesi ne, sol
t1 kincen xwe li wan dikin. Ku neziki bajer
dibin Bekes xwe digine wan. Dixwaze ku wan
bi xwe ra disa hibe holika xwe t1 ruye roje re
wan nede. Lawe wi li hemher wi derdikeve t1
daxwaza wi qebul nake.
Bekes dibeje: '1\n ht1n e bi min ra disa
werin, an ji ez e we bikujim."
Emirdirej di hundir zernaneki kin da have
xwe dikuje t1 betirs bi deste diya xwe digre t1
dibe mala kale xwe ye mir. Mir ji bo ku çend
sala şun da qiza xwe le vegeriyaye, şenaniyan
çedike, li dole dixe t1 nen dide. Emirdirej ji
xwe ra heval ditine t1 tim li cem wana ye.
Çend roj derhas dibin mir dibihize
ku Emirdirej li hevalen xwe dixe, li wan
zordestiye dike. Ew wi tahzir dike t1 şiretan li
wi dike. Le qet roj derhas nabe ku kes lomen
Emirdirej neke. Her roj baven zarokan ten
cem mir ulomen Emirdirej dikin. Kiji wan
dibeje: "Emirdirej sere lawe min şikandi:' Ki
dibeje: "Emirdirej piye lawe min şikandi." Mir
meze dike ku paşiya lome t1 giliye Emirdirej
naye, dibeje: "Bireki kur bikolin t1 wi bavejin
bine bire!" Kesen ku her roj lome Emirdirej
kiribun bi ve yeke pirr şa dibin. Tirsa wan ew
buye ku Emirdirej mezin hibe, ew e hibe mir
t1 qet nehele ku kes li kesi zordestiye neke.
Ew zaroken ku lome Emirdirej kirine wek
baven xwe derewin t1 zordest bune. Ji bo we
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Çi hebuye çi tunebuye, di zemane bere da
xorteki bekes hebuye. Ew xorta li nav çiyan
jiyaye. Rojeke dadikeve nav bajer. Dema ku li
ber mala mir ra derhas dibe, qiza mir dibine
t1 dile wi dikeve we. Çend roj, çend hefte
derhas dibin ew nikare qiza mir ji bir bike.
Ew baş dizane ku ew we bi emre X wede ji
mir bixwaze, mir nade wi. Rojeke ew li neziki
mala mir, di taldeyeke da xwe vedişere. Dema
ku qiza mir bi şev derdikeve derve, we daveje
ser mile xwe t1 dev dide çiye. Qire-qira qiza
mir kes nabihize. Dema ku mir t1 malhata
mir pe dibesin ji, pir dereng e.
Xorte bekes qiza mir dibe dike holika xwe
a ku di nav çiyan da ye. Şin t1 giriye qiza mir
tu feyde nake. Xorte bekes dema ku li mal
derdikeve, zinareki dide ber deriye bolike ku
qiza mir bila nikaribe bireve. Roj, hefte t1 meh
bi vi awayi derhas dibin t1 qiza mir lawikeki
tine dine. Nave lewik Emirdirej ledikin. Ne
qiza mir ne ji lawik qet ruye derva nabinin.
Lawik dibe deh sali. Rojeke have wi zinar
baş nedaye ber deri t1 tirejen roje di qelişen
deri ra dikevin hundir. Lawik ecep dime t1 bi
wan dilize. Dile diya wi bi wi dişewite t1 ew
her tişti bi wi ra qal dike. Lawik dixwaze have
xwe bikuje. Diya wi bi ve yeke razi nabe t1
wi ra dibeje: "Ku tu dikari, vi zinare ku li ber
deri raki ku em li ji vir birevin:'
Lawik bi desteki tene wi zinare mezin
radike t1 daveje. Ew t1 diya xwe bi desten hev
digrin t1 nav çiyan da ber vi deşte di bezin. Ku
ew li nav çiyan xelas dibin li çol t1 haniyan
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aveki ji pire dixwaze. Pir ave piçeki dereng
dine. Emirdirej tina şewitiye. Ava ku pir dide
wi di du qultan da vedixwe. Ci da hundire wi
li hev dikeve, deve wi tahl dibe. Pir li wi pirs
dike: "Çiyi te heyer Tu nexweşU"
"Na na, tişteki min tuneye, ava ku te
dabı1 min hundire min li hev xist" dibeje
Emirdirej.
Pire ji dibeje: "Lawo, rılye min bi te va reş
e. Ew ava ku min dabu te ava feraqan bu. Em
ava xwe mehe careki digrin. Ew ji bi çi zore.
Av di qelişa navbera zinaran da dize. Le ew
qelişa ji aliye cenawir da teye girtin. Cenawir
mehe careki we qelişe vedike. Hercar ku qeliş
vebe gundi keçikeke ı1 siniyek hevrişk didin
wi. Heta ku ew cenawir hevrişka xwe dixve
em dikarin ava xwe hilinin. Ku wi hevrişka
xwe xwar, xelas kir keçike digre ı1 dikeve nav
zinaran, qeliş ji disa teye girtin. Sibe roja me
ya ave ye ı1 dor a qiza mir
Emirdirej dibeje. "Ez ji dixwazim bi te ra
werim we dere. Destura we heyet
Pire ve daxwaza wi ji dil qebul dike.
Ji bo ku ew sibe zı1 da rabin ı1 Emirdirej ji
westiyayi, dikevin cihen xwe ı1 radikevin.
Sibe zı1 da radibin diherin çiye. Dibinin
ku gundi bi zar ı1 zeçen xwe va li ber ziner
civiyane. Pirr wext derbas nabe denge cenawir
te. Qeliş wedibe ı1 cenawir je derdikeve ı1
ber vi keçika xemilandi dihere. Keçik siniya
hevrişke li ser seri ye ı1 ji ber tirsan ra dilerize.
Ku gavek dime ew xwe bi keçike gine,
Emirdirej bi şure xwe li sere wi dixe tl jedike.
X wina cenawir wek kaniye diherike. Keçik
deste xwe di xwine ra dike, seqoye Emirdirej
bilind dike ı1 li pişta wi dixe. Gundi dibinin
ku cenawir li erde ye ı1 xwin ji wi dihere,
şaş dimen. Mir pirr şa dibe ı1 dibeje: "Kijan
cameri ku li wi xist bila derkeve madere:·
Çiqas xort li we dere hebune gi diherin cem
mir. Keçika mir yek bi yek li pişta giya meze
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Emirdirej li wan xistiye.
Le qerara mir qerar buye. Bir hatiye kolan.
Çiqas dijmine Emirdirej hebune hatine li
doraliye wi civiyane ı1 ew avetine bine bire.
Mir gotiye: "Bila kes qultek av ı1 pariyek nan
nede wi. Bila ew ji birçina bimire." Dujmine
Emirdirej pirr caran kevir ı1 birnan berdidin
bire, le Emirdirej xwe ji wan dipareze ı1 wan
disan daveje derve. Emirdirej di bine bire da
ti ı1 birçi ye. Ji bo ku diya wi ı1 dapira wi ji
wi pirr hez dikin ew ji xwe ti ı1 birçi dihelin.
Diya Emirdirej difkire ku wuha nabe, bi diya
xwe va tevhev şivan çedikin. W an şivan dikin
tur ı1 kılzeki ji tiji av dikin ı1 li ben giredidin,
dadixin bine bire. Vi kari herşev pek dinin.
Mir ı1 dujmine Emirdirej çav dikin ku ew
bimire, le ew ji roj bi roj bi xwe te. Şeveki
diya Emirdirej xewn dibine ku li bine bira
ku Emirdirej te da ye du beran; yek reş, yek
ji gewr peyda dibin ı1 dengek te: "Ku tu li
berane gewr siyar bibe ew e te derxi ronahiye,
ku tu li e reş siyar bibe ew e te daxe tahri ı1
reşiye:' S ibe dibi diya Emirdirej xewna xwe ji
diya xwe ra dibeje. We roje du şiva ra herdu
diherin ser bire nan ı1 ava Emirdirej didine ı1
ve xewne ji li Emirdirej ra dibejin.Nive şeve
dibe Emirdirej dibine ku ew beran hatin, ew
dema ku xwe baveje ser berane gewr, berane
reş bi qoçen xwe ye gir ı1 tılj li berane gewr
dixe ı1 Emirdirej li pişta xwe dike. Emirdirej
xwe di nav tahri ı1 mirike da dibine. Emirdirej
pirr di reh da dihere ı1 rasti gundeki te. Li
pere gund li deriye maleke dixe. Deriye male
jinek pir vedike. Emirdirej ji pire ra dibeje:
"Ez li reyek dur teme ı1 mevane X wede me.
Hun mevane Xwede qebul dikin:'
Pir dibeje: "Cihe mevane X wede li ser sere
. "
mıne.

O wi dibe hundir male. Ji bo ku ew pirr
westiyaye dixwaze ku nav dh keve ı1 bi xew
va here. Le ku hin neketiye nav cihe xwe, ew
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Emirdirej te cem taus. Wan tiştan li baske
taus dike. Taus li wi ra dibeje: "Dema ku min
te ra got qang tu du baveje deve min, dema
ku min got qungji ave bide min:'
Emirdirej li taus siyar dibe u dikevin re.
Her carak taus dibeje qang ew du daveje deve
we, cara ku ew dibeje qungji ew ave dide we.
Bi wi awayi pirr zernan derhas dibe. Herçik
dihere du u av hindik dime. Emirdirej ditirse
ku ew xwarin u vexwarin qim neke. Ji bo we
tim ji taus pirs dike ku ew qet tirejen ronahiye
dibine an na. Cara paşin ku ew pirs dike, taus
dibeje ku ew qasi derziyeki tireja roje dibine.
Le we gave ji duyeki tene maye. Taus carek
din dibeje qang, Emirdirej duye ku maye ji
diaveje deve we u carek din pirs dike.
Taus dibeje: "Hindik ma, ku min carek
din got qang ternam e. Em e derkevin welate
ronahiye:' Piçek din zernan derhas dibe,
taus dibeje "qang:' Emirdirej bi şure xwe li
heta xwe jedike u daveje deve taus. Hin ku
taus carek din negotiye qang ew derdikevin
welate ronahiye. Emirdirej li pişta taus peya
dibe. Ew xatir ji hev dixwazin. Le taus bi re
nakeve. Taus li Emirdirej ra dibeje: "Bi re
va here ku ez bibinim kane tu çawa bi re va
diheri!" Ku Emirdirej gaveki daveje ew ba wi
dike. Ew bin zimane xwe da wi goştek wi ji
heta xwe jekiribu, derdixe u disa bi heta wi va
dike u zimane xwe te ra dike u carek din bi wi
ra dibeje: "Bi re va here!" Dibine ku ew xweş
buye, carek din xatir ji hev dixwazin. Taus li
Emirdirej ra dibeje: "Bila xwede tim alikare
te be, tu qet tengahiye nebini:' Taus baske
xwe gir vedike, fir dide u dihere. Emirdirej ji
te welate xwe. Ke ku li wi zordesti kiri, wana
dikuje u dibe mir. Qet zordesti u nerindiye
qebul nake. Heta mirina xwe bi millete xwe
va jiyaneke azad u bexem dijl.
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dike. Emirdin!j tene li pereki sekiniye. Ba wi
ji dikin. Ku seqoye wi bilind dikin, dibinin
ku kirase wi bi xwin e, keçik dibeje: "Ew
camera va ye:'
Mir dibeje: "Te jiyana qiza min xelas kir.
Çi dixwazi bixwaze ji min:'
Emirdirej dibeje: "Ez tişteki tene ji we
dixwazim: Hun e min derxin welate min e
ku herdem ronahi ye:'
Mir dibeje:"Welate ronahiye pirr dur e.
We dere taus tene dizane. Ew teyrek e. Le
bele her sal ve wexte çeleyen we dibin. Hin
ku ew çele nikarin fir din, heywanek bi xof
wan dixve. Niha disa çeleyen we hur in. Ez
bawer dikim piçeki zor e. Disa ji ez e dhe we
nişani te bidim:'
Mir dhe taus nişani Emirdirej dide.
Emirdirej xwe dide benda taus. Dema ku
çeleyen taus dikevin xewe, nişkavan da
heywaneki bi xof weki hirçan peydah dibe u
xwe ber dide ser çeleyen taus. Emirdirej disa
xwe digine u bi şure xwe sere Wl ji jedike. Ve
gave taus qire qira çelan dibihize u bi baye
beze xwe digine çeleyen xwe. Dibine ku
keseki biyani li cem wan e. Ew difkire ku
dujmine wan ew e. X we berdide wi le çeleyen
we nahelin. Dibejin: "Wi em xelas kirin:'
Taus spasdariya xwe li wi dike u dibeje:
"Tişteki ji min bixwaze:'
Emirdirej dibeje: "Tu e min derxi welate
min e ronahı:·
Taus dibeje: "Ere ez e te derxim, le gereke
ku tu çel kun av li ser baske min e çep u çel
duye kaviran ji li ser baske min e raste kl:'
Emirdirej dibeje: "Temam, ez e herim
wan tiştan ji te ra binim:'
Li we dere vediqete dihere cem mir. Ew
daxwaze taus mir ra dibeje. Mir wan tiştan
hundir zernaneki kin da hazir dike u dide wi.

GERMiYA ARE Ş iVANAN
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"peze keki min mazmane
pili paşiye yi bi qetrane
keki min sale se cara dadikete Semule
huro çima bi orxane xwe nikane."
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wune li ser singe min mexel bike"

Ye nerind şivan e, ye nezan disa şivan e.
Yare xwe, hezkirlye xwe, evindare xwe di
şexsa şiven de rexne kirine. Senginen kurdan,
merxasen wana qehreman u cemerin wana
şivan e, nerinden gele kurd, tirsoneken kurdan,
nemeren wana, nekesen wana ji şivan e.
Li mirinen giran u bi şewat miriye kurdan
şivan e, li sevda u dilgirtinen wana evindar
şivan e. Roj hatine pezen şiven, berxen wi,
bilura şiven, di kilarn u stranen kurdan de
tene zirnan u derd u eşen wana diyari dikin.
Mina;
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Di jiyana gele kurd de, şivanan u şivaniye
ciheki mezin girtiye. Ciheki ewqas mezin
girtlye ku, gele kurd her derd u kulen xwe,
her eş u nalinen xwe, her dilşadi, her şen u
şahiyen xwe bi şivanan ve parva kirine. Li
stranen kurdan yen dila mezekin, kilamen
wana yen şina mezekin, tim u tim giliyen xwe
bi şiven kirine, hawaren xwe li şiven kirine.
Dijiyana wana de şivan u şivani mina saziyek
e; bi her derd u kulen wana ve, bi her eş u
nalinen wana ve hempar e.
Keça ku ji dilgirtlye xwe re, hezkirina xwe
diyar bike, gotlye:
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Di wc gotine de, singe xwe yi gewr i kal
ji peze şiven re dike mexel, şewata dile xwe u
hezkirina xwe wisa tlne ziman.
Ş ivan u şivani di jiyana kurdan de saziyen
ewqas mezin in ku; dayikek kurdan li mirina
lawike xwe di kilama xwe de dibe:

w
w

" ro ji bana narin bana
tu keriyen şukire neman hatin dana
Donik u Zurik çima newun qurban
Xwina ku mayi li dev-didana"

w

O lawike xwe di şexse şiven de dide nasin
u dipesine. Mirina wi ya bi şevat; mina şivane
peze xwe di feze da, be xwedi mayi tlne ziman.
Keçen kurdan yen, ji hezkiriyen xwe, ji
yaren xwe tu xer neditl yi, yen ku dilen xwe
ne çuyine seri ji gotine:
" here lo lo ker şivano
sal biçuk i dil nizano"

Bizbenda şiven, kere şiven, hewan
u bilura şiven, çarix u dalaxen şiven, di
sevdayen kurdan de, di şinen wana de, di eş
u nalinen kurdan de, di şen u şahiyen wana
de bi kurtasi di jiyana kurdan de tim u tim
hene. Dem hatiye, ji male dine dev herdane
u bizbenda şiven ji xwe re kirine hevi, jiyana
xwe bi bizbenda şiven giredane. Gotine :

" kuda kuda şivan kuda
şiven peze xwe berda peda peda
çave xelke male dine
çave min bizbenda belek bene bi pi da."

O bi dil u can eşq u sevdayen xwe diyari
kirine. Dem hatiye kurdan heviyen xwe li ber
are şivanan germ kirine. Dem hatiye hewanen
şivana ji sevdayen xwe tiji kirine. Dem hatiye
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- Tu yf çend saif wuyf?
- Panzde sali wılm.

ak

tirsen xwe yen civaki bi guren dihatin pezen
wan binav kirine.
Ji bo ve yeke ez çılm cem şivaneki Xeliki,
çılm cem Ape Yakılb. Ape Yakılb h uro heyşti
sali ye. Yakılbe Elife qasi pence sali şivani
kiriye. Navbereke mina herkesi ew ji, ji ber
tuneyiye çılye Ewrılpe, le ji wir, ji jiyana li wir
hez nekiriye. Dest ji Ewrılpe berdaye, hatiye
gunde xwe, hatiye Xelika ıl bi şuva dest bi
şivaniye kiriye. Huro bi kuriken xwe ve li
dawiya Çiyaye İne Gewr, li Beşaxila li cem
peze xwe jiyana xwe berdevam dike. Min ji
bo we, ji bo xwendavanen Birnebiine pirsin
le kirin. Pirsen min li ser jiyana şivanan ıl
peyven şivanan wıln. Zirnan ıl peyven şivanan
tayberiyen xwe hene. Min, xwast ew wenda
nebin ıl min ew ji Ape Yakılb pirs kirin.
Bawer im hun e bi kefxweşiyeke bixwinin.

- Te tev u hev çend salan şivanf kir?

w

w
w
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- Çel- pence sali.

-Tu yf çend salfwuyf, te dest bi şivanfye
kir?
- Ez i kurik wılm. Ez diçılme kuleka, seri
kuleke siniyek ard didane etike min.

- Tu li navbereke çuyf Ewrnpe jf...
- Ere, ez çılme Austurye.
mam, bi şuva vegerim.

Heyşt

sala li wir

- Çima vegerf?
- Ew dera ne ye ji min re wıl. Ez pir geriyam,
min pir pere ji qezenc kirin. Min got; ez e
herim pezni xwe bistinim. Ez hatim min bist
ıl heyşt mi standin.

- Ape Yakub, axzen
çiwun?

şivanfye

yen bi qar

- Tişteki şivaniye yi bi qar tunewıl. Ji pez
qoletir tiştek tunewıl.

- Wexta we çere nedidf, we zike pez ter
nedikir, li we bi qar nedihat?
- Me hesabc pez terkirine tim dikir. Ke dere
bi çere ye, me di çav xwe re dikir. Eme ku da
herini, me dizani. Pezi me birçi ma, li me
biqar dihat. Le, me ew hesaba tim dikir. Te got

herde şivaniye yi biqar; berf-baran bari, li şili
em perişan diwılni. Roke, me edin
haziri dikir em herin ser mala. Keriyen pir çune
gund, ez ıl Heme Hed Oxçi em diçılni bela.
Berfe lekir, re li me girt, me pez li paş Çiyayi Ine
Gewr kire Ine Mıhi Üsif, berf pir bari, deriye
İne ji li me girt. Nan ıl ava me hewıl, me ar ji
dada. Le em se roja damiş bılni.

-Paşe?
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- Paşe, se roja şuva, hevale min Heme mezkir
kesek bi ser me de nebat, kulave xwe li sere
xwe peçand, qulek di deri ye ine de ji hev kir.
Deriye ine berfe girti bıl. Me pez di ine de
cihişt, em her-du şivan ji ine bi derketint
- Em diçılni bela. Peze Üsike Qume, ye
Osmani Hed ıl çend dranen din wıl.

-Se roja di fne de we çikir?
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- Welle si-çel sali bere wıl.

di

-Va çend sala bere wu?

-Peze ke wu?

Ez, bi Ele Hed Oxçi ve wılni. Roke di ber we,
gura miyeke min xweriwıln. Mest hevale min
e, H esi Bese ji hevale Ele wıl. Em du keri wılni.
Li çatiya Gome Meste, Ele mez kir ji axza
Kostongile de du gur e tene, Ele go; yen te ye
tene. Min, kuçik kirine korte. Gur giran giran
berve me dihatin. Rind nezik bıln; min kuçik
berdan, yek li neqeva Kevire Gevr vebçirin,
ye din meydan stand ıl revi. Le kuçika ew ji
li Hewşoyi Şeben girtin ıl ew ji kuştin. Min
herdu gur avetin ser kere; anin ber camiya
gund. Gund li me civiya.
Bektaşe Qume heyfa mera got; "ye ku bi
xwe pez dixwine, gura çing dikujine:' Dılwa
peren dane me, min ıl Ele me li hev par kir.
- Geçim (dewar) e bi qar bıl. Pere ku didane
me hendik wıln, xwarin ıl vexwarina me,
kincen me li ser axa wıln. Pere ku didane me
ji, me pe kurik xwedi dikirin. Pere ji ye winge
bi qimet wıln.
Ez çılme eskere, penc qayme ji min re
berhev bıln, ez ji wir da, bi pir pera hatim.

g

ıl şepeliye
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- Me pezek serje kir, nan ıl aw ji hewıl. Em ji
ine derketini şuva, em hatini neqeve Elnix, me
kire qirini. Şexe Husne Kero, Kerim ıl çend
gundiyen din ber, yawe heynan çıln dere ine ji
hev kirinre kirin berfe ıl pez anin gund.

- Taybetfyen ş ivaniye çi ne? Şivanekf baş ye
çing we? Qural u qafden şivanfye çi ne?
-Şivani rind e qarok we. E pezi xwe rind

w

w

biçerine, ter bike, pezi xwe ye bi goşt we.Yek
hate nava pez dixwaze beje "maşella, çi pez
çerandiye" ku pezi xwe çe newıl ye bej e" ha,
durzi te pez neçirandiye, pez gi qir bılye"
salen be baran ıl çere nediwılyi; me xwe bi
zore digihande zeviya ıl xermana.
- Şivaneki rind, rindiya vi ne pez çerandin
tene ye. Dixwaze peze xwe bipareze, nede gur
ıl diza •.. Ha gura gura, kuçiken me hewıln.
Fersend nedidane gura. Kuçiken rasere kin,
yen birevin herin. Min careke, du gur kuştin.

-Te perefi ku anfn?
- Min qaçax derbase Suriye dikirin. W ana ji
pere didan min. Ez bi pir peran vegerim. Ez
hatim gund, bi wan perena min se-çar parsel
standin. Min ew dirişandin nerustin. Me bi
tirane kar dikir. Ew perana ji weng wenda
bıln çıln.

- Ape Yakub ji min re qala pez bike. We
digot "li gerem diçere, aleş ke, fiz ke, koz
ke" manayen wana çi ne?
- Li gerem çerin; duzgıln li rezeke çerin e.
Pezi ner; bi nivro me dida feza, ku te pez ji
feze rakir ku here çere; te beji aleş ke. Ji feze
rakitin ıl herdana çere ye.

- Wekf din peyven mfna vana hene, }i min
re beje.
- Ku berve neqeveki te pez bir, te beji hemili
ke. Kozkirin; ji dankirine şılva berx ji pez
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vedane. Beme çi, nizam.
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- Axaki rind, ableke rind yen çing bin?

berxa berdi pez, ew, dankirin e, je bi şuva ji te
koz ki, berxa ji pez vedi.

-Vi meriyen pez rind didoşin re digotin çi?

- Ciri çi ye?

- Sere pez girtine f1 pez dayine beriye jf
taybetine xwe hewun?

w
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-Axaki rind ye şivani xwe çav ke heqe vi
nexwe, pera pira bide. Kemayl ye mala şivani
xwe bike. Able ji a nane wi, rune şiven pire
deke, qimete vi bizane, şivan e je xwaş be.
Abla nane şivanan rind nedane, şivan e li çole
he pir pezi serjekin."Na, lo': me digot"mirar
buye': me post (eyar) diani mal.

w

-Tu çuyi peze axaki, nani te mala axa ye bide.
Tu çuyi bela, her roke maleka n en bide şiven,
ew ciri ye.

w

-Bel çi ne?

-Bel; peze heft-deh cirana ye. Ne peze
maleke tene.

-Le berf, berivan ...
- Beri, pez dotin e, ya ku didoşe berivan e,
yek e seri pez bigire, yek ji, ye biberiye de. Pez
pir bu, du meri yen bidoşin. Beri xilas bu, te

-Helebi. Li gundi me, Heciye Mesti Naze
u Bexda jina Üsivl Mala Hecbekir ve herdu
yen helebi wun. Wana pez didotin gı1stilk
diavitin helbe şir, diketin qare hev ka kijan
pit didoşe u gı1stilke bi ser helbe, bi ser şir
dixe.

- Serigirtine ne, le dayina beriye bi qar wu.
Pez qole ne beriye. Osi Qewe rind yek bi yek
dida beriye.

- Ape Yakub, te qe pez bire Samule?
- Ere. Hetani Polatliye çere bi çere me dibir.
Li Polatliye, me li tirene bar dikir u dibire
Samule.

- We pez li wir di da ke?
- Me dida qomlsyone.

-Li reya Sem-Ule qe tiştek hate sere te?
-Na.

re diben mina berxa makmij e.

-Le, beremak?

-

Şevfn

çi ye?

- Berxe makmij?

- Berx u kaviren jar in.

- Ketina kuye, giske oxintf, sere pez,
manayen wana çi ne?
- Li germe pez e sere xwe di ber hev ke, bi re

nare. Ew ketina kuye. Vi gisken jar re, diben
giske oxintiye. Li dol u daweta ku oxinti
dişandin; ji oxintiyen bedil re giskeki jar,
pezeke jar dişandin. Ji bo we meriyeki xiş u
xali ne yi li ser xwe re, diben mina giski oxinti
ye. Sere pez ji, pez dest bi zayine kir em e
bejin sere pez kete.
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- Şevine!Pez e bi evare were hewşoya,
mexel be. Tu ye nani xwe bixwi, bisteke
rakevi,destek xewi xwe heynl. Ji nivi şeve
şuva; tu ye rawi, pez ji hewşo bikişini u berdi
çere. Biçerini, hetani ter xwar. Duva te wuni
hewşo, ew şevin e.

- Kulek çi ne?
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- Miyek za; sifte, em e şire dake bi deve berxe
de bidoşini. Va qoçkirin e, je bi şuva berx a bi
xwe rabe ser xwe bimije, ter xwar em e berxe
ji her dake bigirin tekini koze. Li dankirine
berx e li nav pez belav bin. Her yeka daka
xwe bi xwe bivine. Ez i nasber wum. Min ji
Bekteş re sesed pez dan dikir. Min yek bi yek
dizani kijan berx a kijan miye ye.

- Ji bo ku berx rind goşt bigirin u çe bibin
pez nedotin u berx e teve pez him biçerin u
him şire pez bimijin, ewa beremakkirin e.
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- Ji min re qala pez dankirine bike.

- Dajo berdestike serşiven e. Dajo xwe diheri,
pez xwe dida, av tina, şiv dikeland. Serşivan

w

w
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- Berxin e hene ji dan hatine birine ji, kijan
mi rast hate a we ye bimije. Vi we re diben
berxe makmij. Li herde me, vi meriye binar

- Ape Yakub dajo (duajo) kare xwe çi
wu?

Pez di dema çere de

.o
rg
gund li cem şivane din alikariya vi dikir.

harim ı1 tişteki din tune ye.
Gom e hene, gom e li gund in. Mala ke
pezi xwe heyi, heryeke gomeke xwe ji heye.
Gome, mina mala sergirti ne. Li çiya in e
hene, li dupiye me pez dikire. Mexal ji ye
neziki gund in. Bi nivro me pez dibir ser
mala, pezi sewr, pezi ner me li mexela mexel
dikir. Pez i were dotine ı1 pez i dang we ye
here ser mala. Li gunde me, Mexele Kaşo,
Mexele Male Hec Reşid, Feza Morik, Ina
Mihi Üsif, Hewşoye Beşaxila hwd. hene.
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- Xwedan e çing wu?
- Li çole, li her mala, li her goma kevire
xwedaniye hewi'ı.n. Me pez li wir xwe dida.
Dixwaze xwe kem li berki, te pir xwe kir ı1
pez ava xwe ji rind heynana ye her have.
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- Bizbendgiredayfne ji min re kat ke.
- Miya bizbende ye beli ye. Ne gereg e bi
goşt we. Me zengilek bi si'ı.ve dikir. Miya
bizbende te, ben avite dixwaze nelive. Pezne
hene xere bi şiven nakin, ye tim rawin ı1 xwe
rakişinin. Ew, nawe miya bizbende. Nile tu
rakevi, peza bizbende, gur hat, diz hat ı1 pez
ji feze rawi'ı., ya xwe bikişine ı1 şiven ji xewe
rake, şiven bi xwe bihesine(şiyarke). Miyeke
mine bizbende hewi'ı., pez rawi'ı., çıl, bi linge
xwe sere min dixurand ı1 ez ji xewe radikirim.
Miyeke wiqas biaqil wi'ı..

w

- Ciyen pez; go m , hewşo , hwd. ji min re
naven wana beje.
- Hewşo ji qamiş çedikirin, me zivistane
pez dikire. Fez, çarnaxeke pan e, di'ı.z e, peşte
feza ya were be. Feze li dervayi gund in. Peze
li wir mexale ıl fese. Şivan ji, ye kılçike xwe
yalke, kere xwe biewirine ı1 ter bike, nane xwe
bixwe. Oor oli feza yi ji heve li dor ali feza tu

- Te qe li gunden yad jf pez çerand?
- A. ha... li gunden Polatliye, li gunden
Haymane. Axlera li wana gundana herd me
ra disitandin. Hewşo dadinan, hetani bihar
dihat me pez li wir bi xwedi dikir ı1 diçerand.
Bihar hat, me radikir, hewşo dixelandin ı1 em
dihatin dor aliye gund.
- Te li kijan gundan pez çerand?
- Li Paland min çerand. Ez ı1 Heciye Oxçi
me li Palaneiye çerand.
-Le Boxazqeya?
- Na, ez qe neçi'ı.me wira. Peze mala Hec
Reşid pir diçıl wira. Li Boxazqeyaye Mala
Simo; meriye wana wi'ı.n, şivanen wana diçıln
wıre.

-Di kilamen me de Hewşoye Mixke
derhas dibe; ew li kedere ye?

- Wexta wana beran berdidan; beran
dixemilandin. Dol ı1 zirne ya were ye herana
areng kin. Nenik ı1 moribi su herana de
dikiri n.

-Li we wexte dizi pir diwu?
- Ha, me dizi pir dikir. Em, di bin şeve
re dadiketin keriya, me se-çar- penc pez
vetiqetandin, dianin nava peze xwe. Hen me
dixwarin, hen ji me difirotin.Tuneyi wı1, me
dikire xerclix. Me bi diziye debara mala xwe
dikir. Peze Mala Ide, gi şivana xwar.

- Peze hun li ber jf dihate dizine?

-Ere, ye giredayiye Balaye Hecibin e. Me
pez her ro sibe dihecmard. Şivaneke rezke,
yek ji ye bihecmire. Zo yek, dudi, şeş fer,
heft fer.

- Zo çi ye? Fer çi ye?

- Zo bi zo; dudi bi dudi. Fer yek e, zo dudi ne.

- Dihate dizine le.

- Na, na me ew pe ne dihesandin.
dikişandin
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- Ape Yakub, li kilame kurda meske, derd
u kulen xwe tim bi ş ivan re parva kirine,
çima?

- Axa ew ji heqe we da nedibirf?
-Le, çima dibene şivan
le dixistin.

-Hec Bekir e kurmance weng ne?
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- Ew li Palandye, nezike Polatliye ye.

-Ez we, nizanim. Tu here we ji Tete pirs ke.

hoda,

- Çima Tete?

- W elle nizanim. E w a ji te re kilama şiven
bej e.

ak

- Ere, dikişandin hoda le, wana inkar dikirin.
Hesene Mala Hecbekir pir li Memede Zewe
Ose xist. Memed li Qirpoxli panzde pezen
wana firotine. Şivaneki Qirpoxli xeber dayibı1
wana, ji peze Memed panzde pez bir kirin
birin. Ez diçı1me cem Hed Male Hec Reşid
min digot; li ser kavireki pera bide min, pere
bidana, paşe min re ledikir. Min posteke
(eyar) bi mala Axe da. Min digot; mir, gur
xwar. Me re le dikir.

- Bilur. ..
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- Bilı1re ez nizanim. Çino, rind le dixist.
Çopir, H ed M emi T urinç; ew en bilı1rvan
b un.

-Kere şiven?

- Kere şiven; hevale şiven e. Serneri li pişt
ter e li pişt e, kulav i li ser e, nan i di tere
de ye. Ker ı1 tera şiven; mitfaqa şiven wı1.
Keri rind e vi pez re bigere, nareve.

w

wı1,

w

-Di hewanen şivan de çi hewu?

- Ji min re ji berxe de bigire, yek bi yek
navf pez bihecmire.
-Me; berx, kavire xam (yekberi) bijajtir
(berdir) mi
N er; berx, kavir, mazman (kavire ner ı1
xesandi ye) ı1 beran

-Le bizin?
- Me; kar, gisk, bizin
Ner; kare ner giske ner neri (seyis)

- Çi hewe? Nan, pizav, qampir, hek, mast,

- Ape Yakub nave zengila jf beje...

goşt, rı1n, hertiştek hewı1.

- Çan, yedeg, gumbirdaq, zil, tiq, zengil,
çaqirdaq.

-Li herde me, heranberdan e şen wu?
- Beranberdan li herde me ne, li Hec Bekire
ye pire şen wı1.

- Wenge ...

- Qolft çi ye?
- Ciye berxa ye. Berx kozkirin; dikirine
qolita. Herd dikolan, ser bi qamiş ı1 kaye
digirtin ı1 xweli dikirin, berxe virni dikirine.

serjekir. Me goşt ji hestiya kir u hesti dibin
zinara de veşartin. Me goşt, bire Feze Morik,
me hefteki dixwar. Di biroşa de, di ecema de
me dikeland, ge ji me dibraşt.

-Le koz?
- Koz; ji dankirine bi şuva, berx ji pez
vedayin ( veqetandin) e, ew; kozkirin e.

- Tiştekf sere te re derhas bUyf, te }i
bfrnekirf te }i min re kat kf?

-Hun e birçf wun we dizi dikir?
- Na lo, me zati dizi dikir. Ew goşte tosin; bi
ro me li siya zinara redixist. Roke goşt; diber
Hus Keçele de ma, kirik fetise. Me, bi kute li
gepire xist u ji qirike bi derxist.

- Qe tiştek sere terederhas newu? Te dizi
jf nekir?

- Are xwe; me ji kerma, ji sep, ji dar u ber
dadida. Me, ar di berve dikir u vedixist. Me
çay u şiv li ser dikeland. Rojen sar u serma,
me xwe li ber germ dikir.
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-Are şivana, careke qala are şivana
bike...

- Pir spas dikim, bi ve kalbUna xwe te
ez neşikandim u te sohbeteke xwaş kir.
Tiştekf din f tu bejf heye?
-Na Xwede işe te rast wune, de here, le
roke were Beşaxila ji tere berxeke serjekim,
em disa deng kini.

w
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-Ha, min dizi pir kir. Tosineki Kostangile
hewu, çaven min tim di du vi wun. Em se
keri wun; ez, Hed Muse, Mehmede Alle,
Mehmede Şixi Kaşe, Hus Keçel, Qarto
hevale hev u du ni, em e li çiyaye gund wuni.
Roke, ez u Hed Muse me kendirek
heyna em çuni. Me tosin li ser Kaniye Hesi
Mille girt, me ani nave çave çiyayi Ine Gewr
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- Qe ji tişteki weng sere min ra derhas
newu. Mest, bi ber dupiye keti wu, reya
xwe wenda kiriye, çuye Gire Qoce, kirik
bicemide. Li Gire Qoce kiriwun nava kong.
He li herde me vi wi hefteyi re diben;
"Dupiya Meste':

Ape Yaküb li kera xwe siyarbüyi daye ber pez.

Tarixa eşira mikailiyan li Palatiiye
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Gundiyen mikail!, ı 950
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Mikaila, Gunde ina, In li Katranci, Xidira, In ler

w

w

Gunde me bi va penc navana de tarixa xu
da te nasin. Gunden Ruta ji me ra Xidira
ji diwejin. Gundi bi xu, diwejin ku ji Urfa,
Viranşehire hatine vira. Çima, ji ber çe hatine, gundi ve nizanin. Tarixa hatine ji ji hela
gundiya da rind ne zanin. Gorne heri kevn li
gund, ji sala 1802 (1222) da maye. Ew mezele ku li qund Goristana bere bi du keviri
heri gir tl bilind e. Disa li ser kevri gorni Hec
Ehmedi Mehe (Yildirim)1274 (1855) tl li ser
kevri birayi Hec Osmani Mehe (Ergin) (Oço)
ji 1271 te nivisandin. Va tarixana bi tarixen
de"Eski Köy Kütük Defteri"ye va hevudu digrin, yek in. Yane wexta ku G. Perrot hatiye

gundi me, Hec Ehmede Mehe (Kale Mehe
Yiwis-Mehmet Yildirim) 6 sali wtl yi. Bi
ihtimalek mezin G. Perrot di oda bavi Mehe
Heco (Hace Yusufe Hecibremi Mezin) yan
ji de oda api wi Hec Osmani Mezin da buye
mivan. Disa li ser kevri camiya bere bi romi
1258 (1837) te xwandin. je ber ku te zanin
ew camiya (mizgefta) ji hela Hec Osmani
Mezin da hatiye avakirin, ev herdu tişt ji hevudu digrin tl serrast dikin. Ew kevra iro li
mala birayi min Kenen e. (Kenan Yildiz). li
gor gotina Ezeti Osike (Izzet Yildiz)gund bi
resmi de sala 1227 (1806) da hatiye avakirin. Mala gund ya heri peşin ji de dewra Bavi
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Hecosmani Mezin (Hace Osman Yildiz) ıl
Hecoyi Hecibrem da had avabıln. (Çavkani:
Mehe Yiwiş) Geroke Fransi Georges Perrot
ji di sala 186l'e 29'i meha İlone (29. 09.
1861) da hatiye gundi me (Binere; Kurden
Heymanaye~G~Perrot, Weşanen APEC).
Di tarixa Cevdet Türkay da te nivisandin ku
gund ji Agri~Doğu Bayazite hatiye ıl li vir
iskan bılye. Disa di kitewa wi da Mikailiya li
Ankara Sancage, Haymana, Adana, Çerkes,
ıl Milli ji li Çorum Mecitözü, Amasya
Kürt Sancage, Harnit Sancage, Kirşehir ıl

Sivase hene. Le mikailiyen ku hin iro ji li
Dogubayazite dijin, hene, Kurden Şafii ne,
ne hanefi ne (Binere, Aşiret Raporlari, rılpela
48~49~Kaynak Yayınları). Ez texmin nakim
ku Mikailiya di 250 sali da ji şafiitlye derke~
vin ıl biwin Hanefi. Je bo wc jimesela hatina ji
Dogubayazite pirr ne realist e. Disa di kitewa
Aşiret Raporlari~ Kaynak Kaynak Yayinlari
da qala mikailiyen li Kurdistana Başılr~ Irak
ji te kirin, yen ku birekiji Aşireta Cafa ye. Le
aşireta Cafa ji bi kurdiya sorani deng dikin.
Kurmancen ku Hanefi ne li Kurdistana

~c.~~~-~

)

l-..,_........,_..,..._.,...,.,..,

'"'"f~t~\·

... '.

w
.a

rs

iv

ak

ur

di
.o
rg

~ı.a\tı~"'\\l.iO.\'.~\~ p.&~ijı~··

w

w

iroyin tene li dorbere Kars u li dorberi Urfa,
Diyarbekir Adiyaman u Entebe hene. Je ber
ku mezinen me tim ji me ra digotin u hin ji
diwejin ku em ji Urfa-Viranşehire hatine, ew
yeka hin neziki rastiye diwe. Ku iro li wir bi
navi mikailiya tu eşir yan ji qabile tunewin ji.
Diweku zemani bere ew eşir yan ji qebile bi
gişti ji wir hatiye rakirin u barkirine, hatine
Anatoliya Navin, Heymane. Komik ji wana ji
h eta Edirne çune. Di sa wek zaninek h ur lazim
e kumere biweji; Navi Malatya-Doganşehir

ji bere Viranşehir yan ji Viranköy wuyi.
Tarixa avahuyina gund bi tarixa Heymanateyn Fermani 1804 va hevudu digrin. Bi
ve fermane Sultan Mahmude liye gotiyi: we
wexte şunva bila tu eşir, ekrat u etrak (Kürt
ve Türk) ji şuna xu bar nekin. u wana li kudere wun, li wir birninin u ci war bin. Zaten
tarixa avabuna gunden kurda yen din li dorberi Heymane ji wek e me ne.
Disa tişteki pir bala meriya dikşine ji, min
di kitewa Abdulmelik Firat da di (Çavkani:
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Hevarini; di hevara ine da digotin ku miri
ten mala ıl xere dixwazin. Bo yi ve, va royana
xer dihat kirin.
Pori ku te kurkirin ne avetin, te veşartin.
Ku yek mir, mer rılyi xu kur nakin, kince xu
vaja li xu dikin, cil ıl gelt ten vajakirin. Dawat
nawin ıl radyo tv wenawin. Keç ıl jin guliya
berdidin.
Kirivi, bire axrete, bire xılne hene. Vana ji
hev nazewicin.
Yater, moriya çave, dara ziyarete, pirik,
kawus, mahre qoçzerine ji edete gund in.
Yana tu bi islamiyete va eleqadar ninin.
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ERF EDET 0 RÜSIMEN MIKAiLiYA

mala din ji lawi xu ra dixwaze ıl keça xu ji
dide lawiki we male. Be vi avayi herdu mal
ji qeling dayine, mesrefa dawate xelas diwin.
Dawat de yek roye da diwe. Herdu bılk ji de
roke da siyar diwin.
Biskbiri: je bo ku keçik ıllawik ji nav mere
ıl eşireta bizewicin, hin ku ew de derguşe da
ne, biska keçike te birin ıl didin mala lewik.
Ku ewna bıln xort beyi dil ıl xwastina wan
dawata wana dikin, le ev edet hende nemaye.
Serda rüniştin: Keçik ıl jinen ku hatine
xapandin yan ji de mala have xu da bi zaro
mane, bi xu terin li mala merik yan ji lewik
rıldinin. We da tu dawat, şenayi nawin.
Lixnmarkirin: Eger mere bılke bimire,
bılke li tiyi we yi nezewid ( azep) mar dikin.
Eger zaro ji hewin, wenge ku ti ne azep biji
le mardikin. Ew ji bo zarya pir muhim e. Ew
j i iro tu nemaye.
Hewianin: Zewaca hewianin e hindik ji be,
hin heye. Eger meriki zaro xu newin yan ji
lawike xu newin, di ser jina xu da dizewice.
Pirani bi gor dili jina xu ya bere, a yeke
dizewicin. Ji jinen çuk ra diwen ferik. Ji bo
zarya ji navi diya duduya Damare ye. Zaro ji
damariye ra ji diwen "Eye': Zarye jine duduya
li ser jina yeke ten qeydkirin. Ji bo jina dudiya
dawatnawe.
Gotinek mezina ji boye we zewace warge:
"Eşa tiliye, derde hewiye."
Zewaca biya: Nişanik sade diwe. Qeling te
dayin. Dawat nawe. Bere ji bo jine zer, hazin
ıl kinc ıl kol dikirin. İro ku xadan mal wıln, li
bajer xaniki li ser jinike qeyd dikin. Eger jinik
ji gundiki din e, çend jin ıl mer bi şeni jina bi
tinin mala meri we.
Reva keç ü xorta: Lawik ıl keçike va dili
xu dikin hev, dil digrin. Eger de ıl bav ji ve
qayil newin, bi alikariya hevalan lawik keçike
direvine. Yekcara ji beyi ku keçik bixwaze, te
revandin. Le ew nika pir kem e. Va keçikana

ur

binere Mezopotamya Sürgünü-Rupel 32).
Ew torine Şex Said e ıl şexe heri mezin e
Naqşibendiyen kurda ne.
Di 1925'an da kale wi Şex S eid li hemher Kemalista ji bo heqe kurda seri rakir ıl
li Diyarbekire hate dardakirin. Ew diweje ku
Neqşibenditi bi desti Şex Mewlana Xalid de,
nav kurda da belav bılye.
Şex Mewlana Xalid ji ji eşireta mikailiya
ye ıl ji Kurdistana Iraq li Bajari SüleymaniyeKaradage ye.
Je her ku bere da hinek malligund xu
wek Melle ıl Xoce dihesiwinin, diwe ku ew
bi va yeke va ji giredayi be.

ZEWAC

w

w

Çend hali zewace hene, an ji hewıln:
Berdeli, biskbiri
Serda rılniştin
Lixu markirin
Hewianin
Zewaca bi ya
Reva keç ıl xorta
Xwastin

Berdeli: du mal li dela keça xu keçeka
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keçike li gor edet ıl rtlsim hema nawe ,Ere':
Gavik şunva diwe;,Hıln ji bo keçikeke hatine
mala me, b ira biqurbana we be.,
Paşe ew keçiken ku di paş dere va guhdariya
wan dikin, ji xazginiya ra qehwe tinin ıl ten
desti mivana. Cimat gi ji radiwe pe ıl diwejin;
,Xade fedikirin nede, bira bi xer we!"
Hende herdu mal bi hevra diwin xisim ıl
mere. We hevare roya nişane ji dibirin.
Di Hevarike da mala zave bi keçik, bılk
ıl meriyen xu va ten mala buke. Ji bo ye buke
cotik guhar, gistirek, şarpe, kinc ıl ji bo de ıl
have ji xelaten din, wek topik qumaş ıl işligek
ıl ji xwarine ji kakil, kunce, piskut, loqim,
şekire kewkew ıl fisteqa bi xu ra tinin. Keçik,
bılk li oda buke klama distiren ıl govend,
bazdan ıl koçeki dilizin. Bılke dixemilinin,
şarpeke sor yan ji kesk davejin sere. Keçike
ku dane mer hende nikare serqot bigere,
şarpe dide seri xu. Xase ji hinde buke peva
govende dikşine. Dıl ra şiraniya dixwin.
Xaniye jin ıl mera ji hev cihe ye. Hinik jine
pir ıl bi ji teve cimata mera diwin, bi wana
va cixale dikşinin. Ku mere wan miri bin, ew
saqoya wek mera li xu dikin.
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pirani ji malen bexadi ıl fiqare ne. Hinik ji
ji bo ku qeling nedin bi hev ra direvin. Bere
ew diwıl sewewa dijmunatiya mala ıl eşireta.
Du ra ku mezin diketin navbere bi qelingeki
mezin ji wana ra dawat dikirin. Ku keçik yan
ji lawik sewi wıl, dawata wan ji dikin. Kesen
ku reviyane, ji bo yi ku bav ıl medyen keçike
li wana xerawike nekin, xu davejin pişta
keseki, maliki mezin yan ji camer. Va malana
ji bedela ve mirin ji be, wan nadin ıl wan li
hev tinin. Keçika reviyayi çend meha nare
mala bavi xu. Paşi ku zaro ji wan ra diwe, ten
mala have, li disa qiymeta keçika revyayı de
male da kem diwe.
Bi emre Xade xwastin: Bere keçik de 15
saliye da lawik de 17 saliye da dihatin zewicandin.
Dewleti, yan ji malmezin ji mala mezin
dizewicin. Ew ji gund ji diwıl, ji gundiki ciran
ji. Mikailiya bi pirani ji Qirpoli (Şihahmetli),
Basika (Temirözü), Koçka (Karabenli), Ruta
Jerin (Yenimehmetli), RutaJorin (Hace Musul),
Tecira Kurmanca (Kürttaciri, nika Özyurt),
llce (llica), Terika (Sirçasaray), BacihesareHeymane, Kirşehir-gunde Hatunoglu, Terziya,
Incow (Yeniceoba), Yayla Kute (Güzelyayla),
Sina Şuşe (Şişe Sinanli)-Yunak dizewidn.
Mala ku keçiken xu zede ne, peşta a
mezin didin mer. Yek cara ku a çuk xazginiye
xu derketin, bi dizika şora we dibirin, heta ku
a mezin nesiwe xu derdikive.
Beri xwestina eşkere mala lewik çend nasa
ji diya keçike ra dişinin ku ecewa didin yan ji
nadin. Eger dile keçik ıl male hewıl, bi mera
ra ji diwen ıl mezine qebile terin dixwazin.

XAZGfNf

Jin peşta şore hildigrin ıl du ra bi mera va
terin, dixwazin. Ruspiyek li du xoşbeşe diwe
"Em ji bo tiştiki xere hatini! Be emre Xade ıl
qawle Pexember em keçika we........•..... ji
lawi xwe ra dixwazin."
Piştra bavi lewik ji teve şore diwe. Bavi

ŞERBET VEXWARIN

Ew ji du nivro dest pe dike, heta şeve dikude.
Herdu hel ji hane meri ıl drane xu dikin. ji
nişane pirtir kes ten. Li nişane ji xend mala
zeve tu kes xelate nade, li şerhete oxinte gi
xelate peda dikin. Şerbet ji şekiri şerbete, i
sor ıl lete ye, te çekirin ıl vewxwarin. Li du
vewxwarina şerhete geltik yan ji bejingike
didin nava oda jina ıl jinekjixuxweş ıl henekçi
yek bi yek ke çe daye buke bi dengiki bilind,
hang dike. Herdu hel ji xelate pe da dikin.

DERGfSTf
Zave ıl bılke va, yane dergist nikarin eşkere
hevıldu biwinin. Ewna yek caran bi dizkiya,
yek caran ji bi alikariya de ıl drana hevıldu
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Zemani bere pez, hesp, mihin, mange, heri,
çek (sileh), zer u ziv wek qeling didan yan
ji distandin. Nika qeling bi pere u mobilye
malike ye. Ew pereyen ke didin ji, pe tişti
male dikirin. Heta li hin dera hinik tişta ji
mala buke dikirin. Buk u zave u ji her ali
ji mer u jin tevuhev terin bajer u mobilye
dikirin. Kesen beimkan vana bi deyn heta
xermane dikirin.
Qeling qiymeta, dewletibuna mala bıike va
ji giredayi ye. Mala zeve dewleti be, ewna him
pir zera pe va dikin him ji tişti rind dikirin. İro
hinik ji li bajer daireke xelat dikin.
Xerckirina qeling pir eyb e. Tene kesen ku
fiqare ne, yek cara heqi şiri diye dixwazin.
Qeling di navbera şerbet u dawate da te
birrin. Bave zeve bi ruspiya va terin mala bavi
buke u qeling dibirin. Bavi buke peşta çiçiki
zede dixwaze, du ra mere din diwejin hele
ji bo xatiri me ji çiçiki bixinin. Ew ji ve yeke
nake dudi u li hev ten. Birik ji qeling wenge
didin, i ku mayi ji wexta kirina ciz didin.
Xelatdayin iro pir kem bu ye. Bere have zeve
diçu mala ap u xali bıike u xelata wana didan.
Ew bere sileh, hesp, mihin, pez bu. İro kinc in.
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QELING 0XELAT

wana desture dixwazin, xetir hildigrin. Disa
li gund gi digerin u wana dawet dikin. Qawa
wana vedixun.
Je bo kelandina şivan, kewanike digrin u
ji bo qawe ji qaweciki. Ku dawat dest pe kir,
dariki bi ser xeni va dikin, paçe rengini pe va
dikin u sev yan ji pivazike ji bi tujik ra dikin.
İro şuna we, ale (beyraq) girtiye. Pişti ku al
dardawu, jinen male tiririye dikşinin u dev u
zirne le dixe. Bere sileh ji davetin. Dura gund
gi xu li dengi dev u zirne digrin u ten dawate.
M er li derva, keçik li h un dir govend u bazdane
dilizin. Di daweten Mikailiya da keçik u
mer tevhev ji baz didin. Him govenden jina
him ji en mera hene. Mer nakevin govenden
jin u keçika. Bere de govenda da him mera
him ji keçika kilarn li ser hev distran, kilarn
diavetin hevudu. Di van kilaman da him bi
hev dikeniyan him ji qerfen xu bi hev dikirin.
We ji dawat hin şen dikir. Eger buk u zava
ji du gunden din buyana, icar ji di kilama u
strana da li ser gund u gundiyan digotin. Şor
davetİn hev.
Sergovenden her gundi hewun u ku ew
radiwun govend u bazdane tu kesi din baz
nedida. Herkes li pe disekini u bi dilike xaş li
govenda van ser dikir.
Çend kilamen kevn en dawaten Mikaila
ew bun; Ibramo, Kine, Meyreme, Şindik
Şahan, Zeko.
Bere cirit, ture u sing singji dilistin. İro ew
pir kem buye. Dikilamen govende da yek peşta
distire u qore govende li wi digerine. Du ra ji
def u zirne li gor aweyi kilame dewam dike.
Keçik u xorten ku dile xu kirine hev de
dawata da bi durva hevudu dinerin, ji hev ra
bi çava nişan didin. Pir keç u xort ji de dawata
da ji xu ra ji bo yi zewace li keçika digerin.
De u xange wana ji ji bo wana li keçika meze
dikin. Ki rind govende dikşine u bi edeb e we
mezedikin.

di

diwinin. Ku bav u biraye buke ne li mal we,
xebere ji wan ra dişinin u zava berevare hinik
tişt dikire u te mala dergista xu. Je xasiye ra
şekir, fisteq u kakil-kunce, ji dergiste ra ji
şarpek, neynik u şe yan ji ji bajer tiştiki din
tine. Du se saeta li hinde dergiste dimine u
du re derdikeve tere.

DAWET

Pirani li du xermane, seri payize def le dikeve.
je pencşemiye h eta yekşemi (pazar) ye diwe.
Beri dawete cize bıike li mal te raxistin. Ciran
u meri, xisim ten li mal, li ciz meze dikin u yek
xelata, wek cil, gelt, zer, betane, davejin ser.
Eger li gund wa nezikana kesek miri, terin ji

Delal moriya gewr e
Xelke xeriw xu ra bire
Delal digri iske iske
Paşila xu tije nisk e
Delal megri zava yi xort e
Simela xu boça gisk e
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Siwe zıl cizen bılke li derva ten raxistin ıl
darxistin. ji bo ku herkes biwine. Def ıl zirne
li aweyi ciz ıl siyarkirine dixine. Ew aweki
pir bi dilşewat e (zirava bılke). Dıl ramelle
(xoce) te ıl dua ciz dixwune. Ku b ılk ji gund
wıl, peya bi def ıl zirne ıl xoce va tevhev berbıl
terin bılke binin. Dıl ra ji li ber mala bılke ji
govendik bi coş dikşinin. Sileha diteqinin.
Paşe ciz li ereba dikin. Yek cot gore ji didin
xoce ıl Aşiqa (defçi ıl zirned). Bılk bi de, bav,
xang ıl birayen xu helaliye dixwaze, serhev da
digrin. Xasiya bılke te wana ra diweje ez ji
wek diya we me ıl wana teseli dike. Keçik ıl
bılk tiririye dikşinin ıl bılke siyar dikin. Bere
li hes pa siyar dikirin. İro bi ereba ye. Beri ku
bılk derkeve, bira yan ji xangik bılke dikeve
paş deri. Heta ku ew pere yan ji xelatike
hilnegri, dere venake. Bave bılke ıl gorimik
we dikevin piye we, bılke seri de berda, kelgiri
mala bavi xu diterikine.
Berbıl ji mala bılke tişti bi qiymet didizin
ıl diwin didin zeve. Zave ji pera dide wana.
Paşe zave ew tişti ku hati dizin, disa bi jina ra
dişine mala xenzuri xu. Ew jestek e. Be ve ew
ji mala xenzuri xu ra dixwaze biweje ku ew
keseki binamus e ıl hende bılye meriyeki rind
e wana. Li nivi re da bave zeve te bavi bılke
ji piyi bılke derdikeve ıl ew dikeve piyi bılke
ıl bılke diwe, dike Erebe. Jinik ji male Bılke,
pirani Meta xu ji bi bılke va tevhev tere male
we ya hinıl. Av li dıl wana te rijandin, Bılk di
dor goristana gund da te gerandin, çexkirin.
Hinik xort ji ku ciz hat, ji ve baliva
zave didizin ıl diwin didin zave, bexşişa xu

ŞEVA HINE
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Bere keçik ıl bılka di dawata da xeftan li
xu dikirin, zer dikirin stılyi xu. Xasi ıl xenzılr
dikin seri govende.
Govenden Mikailiya peşta bi giraniye
dest pe dike, dıl ra bi bazadane dimeşe. Di
salen dawiye da koçekiya tirka ji te listin.
Lorke, segavi, dugavi, çepki, tekdizqirme,
cotdizqirme, delilo, zeko, çingirli, çend ji
govenden bere wıln. İro govend ji her dere
Kurdistane ten kişandin. Heta ji Kurdistana
Başılr ji (Irak Kürdistanİ). Ew ji tesira
televizyone ye. Eger keseki ji hevudu su
hewin, def ıl zirne tere yan ji diçu, li ber mali
wana ji le dixe ıl wana ji kince xu li xu dikin ıl
ten tevi govende diwin, li hev ten.
Di dawata da reqi vewxarin bere pir
hindik wıl. İro zede wılye.
Şiven dawate li derva di sitilen gir da ten
kelandin. Şiva klasik ew bıl; şorbe, zad, goşt,
dew, xoşav, şirani (helaw~heside). Xwarin li
erde li ser sinike diwıl. N ane hişkeva ji dihat
petin. Ve ra digotin nane dawate. Mivanen
ku ji gunden din dihatin ıl hal wexta wana li
şılne wıln, miyik, tılrik şekir, çay ıl qawe bi xu
ra dihanin. Mivane gundi din gundiya li hev
par dikin. Ku mezina, mera xwarin, dıl ra ji
jin, keçik ıl zaro dixwin. X warina dawate zıl
bi zıl te xwarine.
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Gorim ıl keçik, bılken gund bi dev ıl zirne
terin hinna bılke. Hinne le dikin. Govenda
xu dikşinin ıl ten. Gorim bılke dixemilinin.
Şarpeke sor daven seri bılke ıl klama bılke
distiren. Bılk wenge digri. Yek cara de ıl
xangen bılke ji digrin.

KLAMAHINNE

Xaniye bavi te yi kort e
Dilop dike şorte şort e
Delal megri zava yi xort e
Bılke megri zava yi xort e

wana, erf, edet u rusimen wan bi e Mikailiya
hevudu digrin yan ji meri dikare biweje,
yek e. (Çavik: Birneb un 2, Edeten Zewac u
Dawate ~ Meçoye Dare)
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Di 29e llona sala 1861 da fransiyeki bi navi
Georges Perrot bi tirkekl ku va gundana
nasdike tevuhev ten Mikalla u wekina qala
gund dikin:
"Pend evara 29. 09. 1861e ez gihiştim
Katrance İnlere, (Şikevta, Ina Katranci),
gunde heri mezin ye kurden Heymaneye
ku min ditewu. Gund li kcleka çemekl çuk
bi navi Gökpinar e u ew çem dirije Seqare
(Sakarya nehri). Çend mal hin li bin konen
xuyi reş 1 mezin mane, yen din hende vege~
riyane xaniyen xu en zivistane. Piraniya van
xaniyana pişta xu didin zindar u ina ku nave
xu li gund kirine. Gundiya va inana ji xu ra
kirine ode, qewar u embaren xwarine. le ve
dere, min bi çavi seri xu dimenek taybed
(manzarakl özel) ji dimenen Rohilate di. Zi~
naren rut u beji, keviren şewid, di ziki newale
da, hozek bi dl u qamişan hindik hindik
diherike, çereyeki ne heşin e li ne bere heşun
bu u heşin biwe. Meri ji vi rengi kesk e ku li
ser gihayi şewiti hin maye te derdixi li ve çere,
va mina heşinahiya Normandiya ye. Meri li
mexel nezike sed heştir, tevahiya kerwaneke
de dema bihnberdane da diwine. Di qun~
ceki ve dimene da, li dawiya çere girek seri
xu ber bi jor bilind dike (Dr. Mikaill: Kura
Efter~Gazi Tepe) Wedere tene darik çinare
(tekdar) heye u li dorberi dare ji xaniyen ban~
rast (serxali u qamiş) u li ser ji nivin u cile wan
hene. Ber bi jer ji hin konen reş li ser stunen
xu, vekiri hene. Di nav konan da jin terin ten,
xwarine çedikin. Zaro li ser erde, xaliye dillzin.
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hildigrin. Mala ku zave le ye herkes nizane.
Ji ber ku Hevalzave wi vedişerin. Hin kes
zave dikarin birevin, yan ji solik wi bidizin,
u pera ji wan hilgirin. Bi wan perana ji ji xu u
hevale xu ra ziyafetike bikin. Ku Buk peya bu
çend Xort bi Bejinga pere hur, kakil~kunci u
şekira belawdikin. Zaro gi wana pişiq pişiqi
dikin. Beri ku Buk di mala xu keve Lawikiki
didin hemeza we, Qurane bi ser va digrin ji
bo ku biwe Sermali ku baş, erd dikin miste u
doxike didin desta.
Buk li qunciki da li pe diseke. Li derva
şenayi, govend dewam dike. Pişd nani nivro
mivan belaw diwin. Hevare birezave zave
dnin male. Xoce ji te. Zave du rekat lime
dike. Paşe duaye xoce, ew ji ducar dike. Beyi
buke, xoce wana bi oH (dini) li hev mehr dike.
BUk li paş deri diseke u ew ji li wir va duana
di zikl xu da dixwune.
Birazava u hevale zave bi kulma li pişd
wi dixin u dişinin hundir, hinde bUke. BUk li
pe sekiili ye. Zave zereki yan ji zera bi bllke
va dike u bllke diwine. Pişd zifafe zave slleha
xu diteqine. Bi we ew diwe; ez mer im u bllk
ji keçik wt1. le Mikalllya dirina edeta çarşeva
bixwiru tuneye yan ji bi zuva hatiya terikandin.
Eger zave u bllke va du~se roya nekevin
zifafe, diwejin "Le had giredan': Eger bllk ne
keçik be, di tavile da, roya ewelln hema dişinin
mala bave. Ew eybeke pir giran e ji bo bav, bira u
qablla bllke. Ew edeta ji hende pir kem buye.
Buk heta 6 meha nare mala bavi xu. Paşe
mala bave ten keça xu biwinin u du ra buk
tere mala bave.
BUkli hinde xasi u xenzuri xu dengi xu bilind
nake u şive naxwe. Zaroye xu nade hemeze xu
u je hez nake. Zava ji li hinde xenzuri xu zaro
xu nade hemeze xu u hez nake.
Jerenot: Min de nivisandina edeta da ji
nivisara Meçoye Dare pir feyde di. Ji ber ku
ew bi xu ji kurmance Balaye ye u kurmanciya
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Kurdistani berdane.
Le gor te bira gundiya ez
ewropayiye yeke me, ku tem vi
gundi. Gava ku ez li ber mala
mezini gund peya diwim, gundi
gl li dor me dicivin. ji mezini gund
ra beg diwejin u xadiye keriyen
pez e. Dewleti ye. Le li gor ve
dewletiwuna wi male wi ji mina
malen gund en din in. Odeke direj
u teng e. (Gotina Dr. Mikaili; G.
Perrot li vir tene oda beg diye, bi
wi kene ku ew mala wi ye. W ek em
dizanİn bere kesen ku hal waxta
xu li şune wun, ode ji bo rewiya
u gundiyan xadi dikirin. Siwe ji
mala xu derdiketin u li va odana
rudiniştin. Mivane xu ji li vir
mivandikirin. Le bi gor G. Perrot
kene ew dera mala wi ye. ) Di ziki
ode da li ber deri, arglınek heye u
herdem te da arik wedikeve.Ji bo ku
bila qawa mivana u tiruna mivana
tim bizotek hewe u zu çe be. li her hela xeni da
kulav bi ser direjiye diwer raxistini. Mivanen
ku tim ten li ser vira rudinin u mivanen weki
me ra ji balglh u doşek datinin. Di navbera du
kulavan da tu ji erdi kutayi betir tiştik tuneyi.
Gelek gundi ten li dorbera min rudinin. Em li
benda şive, xwarine dengdikin. Li beyi werger~
Qawasi min i ku ji Xerpute yi min nedikiri bi
wana hevudu fehm bikin. Di nav xu da gundi
tene bi zimani xu, kurdi (kurmand) deng
dikin. Jin u zaroyen wana ji xend kurmandye
tu zimanen din nizanin. Mer ji tene qasi ku
wana li Stenbol u bajaren din pezi xu bifroşin
u haceten xu bikirin, tirki dizanin. Pişti saeteke
weki li ba tirka ji te qalkirin, bermali xwarine
ji me ra tinin. Mivandariya wana li nav tirka
ji te pesandin. Peşta bermaliyek li ser juniya
rudine ku em ranewen pe. Ew bi legan~ misin
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Penes u pulen ji zive li eniye wan in, coniyen
pir çuk dihirin, bang diyen xu dikin. Gava di
nav konan da me bere xu da gund, jin gl ziq
bun li me mezekirin, bala xu dan me. Kofiyen
ku wana li seri xu giredawun, peçawun, carike
ji li Enqere bala min kişandiwu. Mina gulokek
mezin, beguman bi peme tijikiri, bi ve giredane
seri wana wek beroşeke yan ji wek seri dika
buwu. Kitanek spi bi ser kofiye va giredayi u li
sermil u pişte da dadikeve. Hinik ji va jinana
rind u delal in, le piraniya wan ji meren xu ji
xov u xeraw xane dikin.
Mer ji xend devruyi wana tu tiştik wana
ji meri tirka cihe nake, mina meren tirka ne.
Tene kincen wana betir dibriqin u war xane
dike ku wana pir u pir ji qutiken sor bi zer
neqşandi hez dikin. Kume li ser wan koviki
ne, ne mina tirkan e. Wana dev ji puşiyen

MALENGUND
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Malen ku ji Kurdistane tev ıl hev hatine ıl
gund ji bi hevra çekirine vane jerin in. Ji vana
komek li dıl yen din hatine. Le hatina vana ji
ji 100 sale kevntir e. Ji boyi we em vana ji wek
avakire gund diwinin ıl dihesiwinin. Rasti ji
ew e. Bi sere zewaca ji gund iro gi bi hev ra
bılne meri ıl xisim. Em e peşta qabile gund
bidin nasine, dıl ra ji paşnave vana ye tirki
binivisin. Em dizanİn ku piraniya nesile hin
n ıl xwendina kurmanci nizanin. Ji her we ji
bixwazin ku em ve rupele bi tirkiji binivisin.
Le wenge em tirkkirine ıl tirkbılyine
qebuldikin. Diwe ku hin kes meraq kin ıl
kurmand,kurdi hıl bikin.
1~Mala Hecibrama: Yildiz (Mala Osike),
Yildirim (Mala Yiwişi Hecehmed), Ergin
(Mala Heysifi Oco ), Aslan (Mala Hecibrem),
Yayman (Mala Mistike ), Akbay (Mala Meloyi
Elo), (Mala Heslemen)Yavuz, Karabulut
(Mala Omoye Mawe).
2~ Mala Kose: Dıl ra wek Mala Axe ji ten
naskirin. Li gor gotina Mehmedi Hedbege
kale wana (Abdulgafur) ji gundi Basika hati
Mikaila. Kahraman (Mala Hecibege), Özbey
(Mala Alişeri Bahri), Beyhan (Mala Fezil).
3~Mala Huse Xane: Öztürk (Mala Heysif ıl
Heydoyi Façike), Yakinoğlu (Mala Mehmedi
Silo), Sargin (Mala Hecali ıl Yehoyi Usi M elle,
Mala Efde Guzo, Mala Hemite Gewre, Dölcü
(Mala Tozo). Çelik (Mala Bilduxi Eptile).
Yüce (Mala Mehi Fetteh). Izdas (Mala Fata
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de dest tirkada ye. Maye ku em de va hali
kurda ya hin nıl ıl nerılnişti da eşkere bikin
çito ew herdem serbilind ıl jixuxweş diminin,
çito bi tirsi ıl sisti ıl tembeliya tirkan ew hez ıl
çalaklyen behempa diyar dikin.
Xuna ku de reh ıl tamara(racik) wan da
digere, dicoşe, ew xun bersiva van dide ıl mezi~
nahi ıl bilindiya nijade (soy) wan nişan dike."

ak

ave li desti me dike. Paşe ew peşgireki nerm ıl
direj li ser mile we ye, dide me. Siniyeke 30 cm
ji erde bilindtir, didin her me. Ez ıl Qawase xu,
du~se kurden din li do re rıldinin. X warin bi
zılzike da gi li dıl hev ten.
Ji wa xwarinana yek avgoşta tolike ıl
pelen turi bi riza xeşandi wıl. Le şiva ku min
hin zedetir xar ew bu; Niviyek berxeke bi riz
ıl mihuja va dagirti wıln, tijikiri wıln. Min
ji Enqere ji bo xu tene kevçi ıl çetelek hani
wıl. Le eger ku ez hatiwılm dawetkirin, ji
bo xariri wana min ji wek wana dixwar. Ez
desti xu direje xwarine dikim ıl bi tiliye raste
dixwum. Rohilati di bikaranina tiliyen xu
da gelek şik in, zirek in. Ez tu cara nikarim
bigijim wana ıl mina wana bi tiliya bixwum.
Pişti ku wana ji şiva gistika xwarin, tene seri
tilik wana çiçiki şil diwıl. Ji bo vexwarina
şorbe, xoşave ıl rize wana kevçiyen dariki bi
kar tinin. Li dawiye, gava ku dor te qawe ez
kefa va kurdana gişrika tinim. Ez quriya tituna
heri baş ji Enqere didim navçe. Ew ji desteki
dikeve desteki din. Ode zıl tije dıl diwe.
Bermali di argılne da er dadidin, li ew ara tene
qime kesen ku neziki wi rılniştine, dike. Yen
mayine di nav dıl ıl şevreşiye da dimen.
Ji nav gunde kurden Heymane, gunde
Katranci Inler yek ji nav yen heri ava ye.
Neziki 600 deveyi li vi gundi hene ıl xadani
wana wan bi kiredidin kerwanan. Her deveki
gihaşti 8 hezar qirılşi, yane neziki 1600
Franki frensi dike. Li Heymane cotik ga bi
hezar qirılş e. Gayi ku hin nikare cot bike
600 qirılş e. Deve wana gi ji Suriye, Helebe
ten, li vir nen dune. Li gor kurden Heymane
ewna nikarin li ser ve axe, erde bizen. Diwe
ku deve li Suriye çetir ıl erzantir be, kurden
vira boy ve, wakina biwejin.
Va kurdana Heymane ji xu ra mina
welateki duduyan ditine. Tirk li her ali li dor
wan in, de nav wanda ne. Desthilatiya gişti

Dinç (Bekoye
Mala Kino u Usi
Yehmedi Hesigo ). Güngör u Çetinkaya
(Mala Fazil u Weyisi Meyre, Mala Kole
Musa ji digotin), Önder (Mala Cumoyi
Reşit), Mercan (Mala Ruto)
8~ Mala Mehmedi Gule: Akgöz, ji Bala, gundi
Bire hatine.
9~Mala Sili Xoce: Hocaoğlu, Yaşar.Ji Çataxe
wek Melle hatine.
ll~Mala Kor Osmen:
12~Mala Tolle: Türkoğlu. Kale wana Qadir
de salal914 da ji Kirşehir, Tosunburnu ye
had. (Li gor Qadiri Memis).
13~Mala Remezeni Awzer: Sezgin, (Mala
Remzi u Mehi Remezen) Pisxaltiye Kali min
in. (Osike Yiwiş).
14~Mala Hemit: Ince (Hamit u Hote
Mehcir), ji Bingole di sala 1912 da hatine
gund. Di dewra Mixtariya Bavi Cumoyi
Reşit da ligund mane. Li du mirina de u Bavi
wana du birayi wana disa çune Bingole.
15~Mala Musa: Bingöl (Mala Ziya O Avdoyi
Musa)je Bingole hatine gund.
16~Mala Şexoyi Usi Bilel: Aydin (Mala Ezet,
Yiwis, Heco u Mehi Şexo ).
17~Mala Ismaili Hecmusa: Akça. 1920 daji
Serçesaray. e hatiye gund. Teriki ne.
18~Mala H use Hesen (Mala Tehiko ): Bircan
(Mala Yehoyi Qute Kewo), Kapkac (Mala
Şentürk,
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Eyşote).
7~Hecşekir (Şatirogullari):

Yehoyi Teho). Ünal (Mala Sabit! Teho),
Eminoglu (Mala Yiwi Teho).
19~Mala Aşiqa: Ji Çekirge hatine. Kartal
(Mala Mehko, Mala Piço, Mala Ibrami
Qo pik, Mala Meço)
20~Mala Taşoyi Yehmed: Ji Muş Malazgirt
e hatine, li gor gotinen Taşoyi Yehmed Navi
male li Malazgirte Mala Quli Reş bu ye.
21~Mala Osoyi Qollo: Bağlan,ji Basikahatine.
22~Mala Qerece: (Mala Behoyi Zeye),
K araca
23~Mala Bayremi Mehi Uskotiye:
24~Mala Arife Nure: Erdoğan, Li gor Lawi
wi Özkan, ew ji Tekmane hatine.
25~Mala Mistefaye Use Sebit (Mala
Sirimciya ji diwejin): Ener. Kolcu, 1950 da ji
Basika hatine. Qadire u Comert.
26~Mala Kerfirata (je her ku wexta barkirine
bar u kere wana de ava Firate da bi berave
ketine, wana war diwejin. ): Özel (Mala
Edoyi Ele), Olgun (Eşrefi Erif~Lorte).
27~Mala Xero: KarayeL Eşrefe Xero, Ezete
Xero, Giloye Xero, Qajoye Xero.
28~ Mala Yiwoyi Mehdr u Tirefiye:
29~Mala Efdi Sile: Bere Vurkaç wu, nika
kirine Özkan (Mala Remoyi Evdi Sile)
30~Mala Sediq: Remoye Sedik 1950 da ji
Tokat Zile bati.
31~Mala Yiwişi Xelle. Vuran, Mala Ebit.
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Qolik yanjiMala Qeremen).
Molla Halil: Kaya (Mala Hesesen),
Bülbül (Mala Mehi Selo), Efeoğlu (Mala
Mehi Bezed), Özel (Mala Edoyi Ele).
5~Mala Topaloglu: Vural (Mala Mewludi
Ele), Özcan (Mala Hecesen), Karaoglu
(Mala Eliki, Duran u Hedyi Mertale, ji wana
ra mala Yanto ji diwejin).
6~Mala Sili Kindo (Sari Halil): Encan (Mala
Eşrefi Zewe), Kiliç (Mala Eşrefi Avdo u
Şewketi Hede)Top, Sertkaya (Mala Eşrefi
4~Mala

NAVE MIXTAREN MIKAILA
Nika 2004 Taşoye Yehmed (Mehmet
Karatepe)
2000~2004 Qadire Erif (A. Kadir Olgun)
1990~2000 Ekrem Karaca (Ekreme Beho)
1986~1990 Izzet Aslan (Ezete Hecibrem)
1983~1986 Osman Kahraman (Osmane
Hecibege)
1976~1980 Mehmet Yüce (Mehe Fetteh)
1972~ 1976 Bulduk Sertkaya (Bilduxe Eysote)
1968~1972 YusufKarayel (Giloye Xero)
1960~1968 YusufYildiz (Hecike Osike)

DI DEMAHATINA MIKAILIYADA
fMPARATORfYA OSMANfYA
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Li du nivisandina ew tişten jor, meri nika
dikare biweje, mikaili kinga ji Kurdistane
hatine vira, Anatolya Navin, bi taybed ji,
Polatliye. Ew tarix, dem dawiya sedsaliya ı8,
yane du sed sal beri ve ye. Le sebeba hatina
wana çi bu, we dewre da kijan padişah li ser
texte wun, li dune çi diwu?
Ku em le dinerin; wenge ji ı 789 da heta
ı807 Padişah III Selim li ser texte yi. Ew bi
avakirina Nizami Cedit te naskirin. Nizame
Cedit yane bi tirkiya iro Düzenli Kuvvetler.
Li dune li Fransaye ı 789 da Şoreşa Burjuvazi
ye diwe u Destpeka Dewlet u Koroaren
Neteweyi te avetin.
Li du Selime III,yan, Mahmude II,yan
diwu Padişah. Dewra wi ji ı808 heta ı839a
ye. Ez dixwazim li vir disa binim bira we ku
kevre mezeli en kevn li Mikaila ji tarixa ı804
da u avabuna gundi Mikaila ji di ı806 da wu.
Yane de dewra Mahmude II,yan da. Ew, Sultan Mahmude IIyan kiryaren Selime Iliyan
berdewam dike u ji her ku Osmaniya li roava
erd wanda kiriwu (Yunanistan. Balkan) bere
xu çerxe rohilat dikin. Li vir ji de we dewre
da Kurd u Ermeni hewun.
Di nav Ermeniyada hereketen serbixweyiye
u ji qetindana Osmaniya bi piştgiriya ewrupayi
u emeriqiya dest pe kiriwu.

Disa erewa ji bende desthilatdariya osmaniya nedixwastin u li hemher wana bi
alikariya ingiliza rawiwun pe.
Kurd wenge de nav xu da bi serbixwe
wun, wek dewlet wun. Li Kurdistana Rohilat Şex Ubeydullah Nehri u du ra li Botane
ji Miri Bedirxaniya heye. Olsa Mire Soran
u Badiniya ji wek dewletike serbixwe ne. Ji
vana Bedirxani waqas peşta teren ku, bi seri
xu li Cizre xutbe didin xwandin, fabrika topa
didin avakirin u weki bere tu bende leşker
(esker) u hac (vergi) nadin osmaniya. Disa li
roavaye Kurdistane Mirtiya Mir Mahmud!
Reşiya (Rişvanoğlu Mahmud Bey, wana iro
wek Turanli ten nasin) ji wek serbixwe ye.
Sultan Mahmude II,yan dixwaze va serbixweyiya kurda hilweşine u Kurda u Ermeniya bi Senbole va girede. Ve ji bi Piştgiriya
Ingiliz u bi pirane ji bi Elamana dike, yen ku
ordiya, arteşa tirka ji bo yi menfaata xu modernize dikirin.
Wenge li Ewrupa Şoreşa, dewrima Sanayiye dest pe kiriwu u ji ewrupayiya ra petrol, neft yan ji rune erde hewce wu.
Ew ji bi pirani li ser erdi Kurdistane wu.
Sultan Mahmude II, yan bi leşkeren xu ji
bo disazeftkirina Kurdistane, dikeve re u yek
bi yek bi piştgiriya elman u ingiliza miritiya
kurdan ji hole radike. Ew peymana ku di
navbera Mire kurd Idrisi Bitlis! u padişahi
osmaniya Yavuz Selim da wu, bi desti Sultan
Mahmud II da ji hole te rakirin. Eng doye ji
mirtiya Bedirxaniya hildikeve. Li du vana ji
li hemher ermeniya şer dikin u bi milyonan
kurdu ermeni ten qirkirin. Ku tarix te ı9ı5,
a, li Anatoliye u li Kurdistane ji xend Dersim
u çend deren çuk ermeni naminin. O nifusa
Kurdistane ji ji nivi zedetir te kuştin u valakirin, barkirin. Ji va kesen ku barkirine ji pirr
kem meri digihejin derik bi emniyet.
Ew kurden ku piraniya wana di bin
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Abdullah Sargin (Efde Guzo)
Izzet Karayel (Ezete Xero)
Ji her wana ji Izzet Yildiz (Ezete Osike),
Mehmet Yildirim (Mehe Yiwiş) u Yusuf
Mercan O Bave Cumaye Reşit li gund
Mixtari kirine.
Di dewra osmaniya da Axaye here dawiye ji
Bave Alişer Özbey, Bahri Bey wu yi. Nave wi di
qeyden Heymane da hin ji derhas diwe. (Çavik:
Tarih Içinde Haymana-H. Ihrahim Uçak)
ı952-ı956
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Abdullah Özbey-Ankara Dil Tarih ve
Cografya Fakültesi- !talyan Dili
Hüseyin Kahraman-Istanbul Özel Eczacilik
Fakültesi
Mehmet Yildiz-!zmir Maliye Ytiksek Okulu, li
her we jili Almanya Kimya Ytiksek Okulu.
Yusuf Bülbül-Istanbul Yıldiz Mimarlik
Kenan Yıldiz- ADMM-Elektrik Mühendise,
TEK Müdürü- Polatli
Faik Sargin-Gazetecilik Yüksek Okulu,
Ernekle Emniyet Amiri
Muammer Yıldiz - Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültese Ön Lisans Mezunu
Rüstem Karaca- Rahmeôbı1,Ankara Bankacilik
Yüksek Okulu
Av. Celal Sezgin -Istanbul Hukuk Fakültesi
Op. Dr. Pikret Yildiz, 9 Eylül Tip Fakültese,
le Elmanya jinekolog
Sacit Kahraman- Eğitim Enstitüsü. Öğretmen
Osman Bingöl-Ilahiyat Fakültese. Öğretmen,
Istanbul
Mehmet Mercan-Iktisat Fakültesi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kahraman: Keçika
Mehmede Hecibeg e, öğretmen, je gund
keçika yeke ye ku Üniversite xelaskiri ye.
Filiz Yildiz (Çağlar)-Ankara Diş Hekimliğe
Fakültesi
Dr. EşrefEncan-Hacettepe Tip Fakültesi. Le
Heymaneyi.
Dr Selma Encan- (Keçika Halis Encan,
Samsun Tip Fakültesi, nika li Diyarbekire
ye.
Mehmet Yildiz (Lawike Ismeti Ezeti Osike)Makina Mühendisi. Stenbol
Serkan Yildiz- Makina Mühendisi
Ozan Yildiz-Makina Mühendisi
Derya Yildiz-Gaze Işletme mezunu
Haluk Encan-Ziraat Mühendisi
Yalçin Dölcü-Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi (Hin de wazifa eskeriye da de şere
PKK ı1 dewlete da şehid ket, Ew kurdeki
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Miritiya Rişvanoglu Mahmut Bey da wı1n,
ten Heymane, Konya ı1 Kirşehire. Ew bi
ihtimalek mezin di dema Sultan Selim III
da dest pe dike ı1 de dewra Mahmud II da
te xelaskirin. Peşta neziki 30 sall kurden ku
ji Kurdistane hatine sirgunkirin li derike
bi dh newı1ne. Mesela Mikalll tim diçune
Çiyayen neziki Bolu ı1 Çankiri ye,çiyayen
Aydos Dağlarİ. Bi Heymanateyn Fermaniye,
di sala 1804 da padişah nahele ku va eşir
ı1 qabllena hendu barkin ı1 dawiya ve te ı1
gunden kurda yen nı1 li Anatoliya Navin ava
diwin. W eki me li jor ji niv1s1wı1, Mikaila di
1806 (1227) da te avabı1n. Le gora pirr kesi
kurden vira bere da koçher wı1ne ı1 tim li dı1
pez digiriyane, ew yeka em iro dizanİn ku ne
rast e. Piraniya va kurdana di dewra miritiya
kurdan da li gund ı1 bajaran rı1diniştin. Zaten zı1avabı1na gundan ı1 kultura xwarin,
rawı1n ı1 runiştina wana ji, ve yeke ra me dide.
Ji qalkirina gerokanji ew tişt warg (wakina)
xane (Xuya)diwe.

KESEN Jl MIKAiLA KU UNiVERSiTE
XWENDINE

w

w

w
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Hecosmani Mezin, (Newiye Hecibrame
Mezin) li Senbole (Istanbul) di salen 18301840 da medrese xwendl.
Li dı1 wi ji Mehi Yiwis. Ezeti Osike demek
kin li Senbole 1929 da di Fakulta Huquqe
da xwendine. Disa Y1wiş1 Osike ji li Senbol
ı1 Polatliye xwendl. Omeri Heysiv (Ömer
Ergin) ji di we dewre da li Hayrunnisa
Mektebi (Istanbul Işik Lisesi)ye da xwendl.
Ji gund kese ku cara peşin universite xelas
kiriye Evde Y1wiş1 Osike yi. Yane Abdullah
Yildiz- 1965 Ankara Iktisat Fakültesi. Ji
Muduriyeta T. Vakitbank emekll( taqaut) bu.
Dı1 ra bi sala ewna ne;
Mustafa Yildiz-Istanbul Gazetecilik Yüksek
Okulu

]e qunci w'ali Firate
Gayi sor linge xu avet nav ave
Hindik hindik re da te
Du jin, du mer zarok te
De bizane ew mala ke yi?

camer ıl welathez wıl. )
Binbasi Burhan Kahraman~Siverek Tabur
Ko m utani
•.•.••....•..•....... Aslan ~ Keçika Ali Aslan,
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Ku ke ew nizani çirtikik li eniye diket.
Disa ku zaro li ser tiştiki bazdidan ew gotina
distiran;
He hu kestene, dene dene
He hu kestene dene dene
Eger ku yek tirsonek wılya je ra dihat gotin:

di

Mistefa, dendik deva,
Çu hela çema, tir te nema

ak
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Gaze Karaoğlu.- (Ji mala Mertale), li Polatli
ye Parezer(Avukat) e.
Diyar Ergin ~ (Keçika Namik Ergin),
Akşehir Maliye Yüksek Okulu
Baran Çelik~ Lawike Faik Çelik, Bursa
Iktisat Fakültesi. Fabrikatör.
Firat Özbey- Lawike Efdiye Alşer, Bursa
Iktisat Fakültesi.
.................... Karabulut-Keçika Mehe
Omo, Bilkent
Sibel Yıldiz,Ezel Yıldiz ıl Kecika Cuk a Misti
Mehi Osike ji (Mustafa Yıldiz) li Senbole
Fakultyen cı1da qedandin ıl nika li Amerika ne.
Ji wana betir ji nezikl 50 keç ıl xorte ku
hln de fakülteyen cuda da dixwinin hene.
Disa ji gehiştiye nıl da kesen xadan imkan
in, zaro xu didin xwendine.
Ji gund Faik Çelik (Faiqe Bilduxe Eptile) ıl
birayen wi ıl Abdullah Özbey (Efdiye Alişer)
li Burse xwedane fabriken mezin in ku te da
pirani ji gundi me qasi 300 kes kar dikin. Ji
bo we ji gundi nika ku bar dikin, terin Burse.
Li gor gundiya qase 100 mali gund li wir e.
Qasi 60-70 kes ji li welaten Ewrupe ne.
Piraniya wana li Bajarl Worms-Elmanya dimen.
Li bajaren din en Tirklye Aydin~ Ortaklar,
Söke, Istanbul ıl Antalyaye ji hinik mal hene.

Listike xorta ji hene ku navi wana ji; Devkev,
Listika goge, Tiztizika Api Ümer, Beşortek
(Veşortek), Kap, Qint,
Listike dawata; ture, sing sing, pelwani, cirit,
rexço.

w

w
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NAVE ÇERE, GULGUPIKA 0SEWZE

w

LiSTIKEN GUND

MALTETlK

Li Hevara, bi pirani ji de zivistane da dihat
listin. Bi texminek mezin ew listika de dewra
hatina ji Kurdistane da maye. Ji her ku te da
qala qunci Firate ıl bejmara kesen ku ten tet
gotin. Ew listik bi va gotine destpe dike:
Malik min e te te

Newroz (bilbize), pifang, gizer, reşreşik, xerdele, cehtilik, beftehlik, omax, tirşo, silmasik,
tirpik, peçek, giha, eldinik, shilan, pirçikle,
xirok, tegircan, kereng, tılzik, mendik, kumqarik, kumi, sirimi, cil, qamiş, genim, ce, çavder,
ulaf, diw (pincar), pincar, tirp, tivaz, sir, gul,
zeweş, kelek, xillik, kundir, sev, ture, garis, isot,
qumpir, kakil, kunce, nane chılche, uzelek, di~
re, diriya çavzer pung, kirpita gawira,

NAVEN HEYWANAN
Mi, mange, ga, komiş (gamiş), hesp, kirik,
ker, heştir, deve, çılçik, mirişk, dik, kılçik,
cewr, mişk, zılre, mar, beq, kılse, arlaq, qis~
gesk, mehse, mılre, teyr, singselek, golik, parone, berx, qaz, ordek, gur, ruve, mişke kor,
gornemişk, kund, kevok (gogerçin), kew,
eftar, hujdiyar, pez, naxir, nere, bizin, mihin,
kerguh, meş, meşa kera, meşa espa, vizik,

Mixleme, cilbir, pelur, xoşav, helaw, kilor,
heside, fire, sirmast, runmot, cimik, şorba
dew, dan, bilxura bergoşt ı1 şivanki, goşt, zad,
bogirce lobi, lobe,
Nave nen; Nane hişkeva ı1 nane tirş.

NAVEN JIN 0MERAN
Min li vira nave hinı1 nenivisandin.je bo yi ku
meri li gor nave bere le bigere, ku mikailiya ji
ku hatine.

NAVENJINAN
Eyş, Eş, Eyşot,

NAVEN MERAN
Yiwiş,

Roke li her camiye mer rı1niştine, ji vir
da we da qal dikin. Dewra hilbijartina
mixtariye yi ji. Hukmate ji beri qas 5 sala ji
Bulgaristan, Tataristan ı1 Lazİstane qasi 50
mali haniye ı1li gund erd daye wana ı1 ji wan
ra xane ı1 mal ji avakiriye. Hejmara wana
hema hema qasi Mikailiya bı1ye.
Ji vana Osmen ji wek mezine wana wı1.
Ku qala mixtariye diwe, Üsmen ji Ezeti
Osike (Izzet Yildiz) ı1 vanedin ra diwe;"Te
bi !zzet Aga! Şimdiye kadar Muhtar sizden
ide, te bu dönem de bizden ossun be yahu! (Te
be Izzet Aga Heta nika Mixtar ji we bı1, bira
we care ji ji me be. )
Kesi qe texmin nedikiri ku mehcirek be tirs
ve biweje ı1 bixwaze. Mer gi şaş bı1ne.
Li ser ve Ezete Osike bi hers radiwe çend
şalmaqa li Üsmen dixine ı1 diwe; "Mayi teres
hin duha ji Bulxariya bati, dike ji me ra biwe
mixtar!"
Gundi Osmen Aga bi zore ji desti we
difilitinin. Osmen ı1 mehcire tirk va cardin
qala mixtariye nakin.
Çend sal şun va ji yek bi yek ji gund bar
dikin terin. İro li gund tu kes ji wana nemayi
li qasi 30~hezar dönüm erd hin ji di desti
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Osik, Ezet, Meh, Heco, Hecik, Heci,
ümer, Heysiv, Hecibram, Efd, Epo, Efdo,
Efdi, Elik, Elo, Eli, Yiw, Hul, Sil, Tero, Tade,
Hesleman, Alişer, Behri, Hecibeg, Fazil,
Qadir, Taşo, Yehmed, Hemit, Bego, Qajo,
Hecali, Mehko, Piço, Izo, Remzi, Um, Beko,
Omo, Kurdo, Kirdo, Şewqi

w
w

BOYEREN BALKEŞ DI TARfXA
GUNDDA
QAYMAQAM 0HECALi

Ew mesela rast e ı1 min ew ji xali Mehmedi
Hecibege, Rifat Hatunoğlu li Elmanye
bihist.
Roke qeymeqame Polatleye te gund. Der~
dikevin mala Axe. Ji gund ji çend kes ten ku
we bixerati bikin.
Mala Axe li sor qotiki ye ı1 gund gi ji jor
da te ditin. Qaymaqam ji wir da li gund me~

w

OSMEN AGA MIXTARIYE DIXWAZE

ak

Nadire, Bese, Site, Zewe,
Fat, Fodil, Xezali, Zeyn, Hede, Gule, Kido,
Kevot, Kewe, Pule, Sebya, Gewre, Guzo,
Durse, Zere, Zeze, Gele, Erew, Rehme, Ele,
Atto, Geye, Tope, Hore, Meqo, Bedirya,
Almas, Mawe, Kize.
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NAVEN XWARIN 0ŞiVA

zedike, diwine ku naxira gund te ı1 jin ji li dı1
naxire rexe ji bo yi kerma ı1 tepika berhev di~
kin ı1 bi dest ı1 ninga ketine nave rexe.
Li ser ve qaymakam dixwaze yaraniyeke bike
ı1 bi gundiya bikene ı1 diwe;
~ Lo Xade dike hı1n çito bi va jinana va ra~
dikevinr Bihna rexe e ji wana wari!
Gundi gi ziq diwin li wir disekin. Ew bi
wana pirr giran te li i ku goti ji qeymaqam e
yane dewlet e.
Hecale (Qirdi) ji de nav wana da wı1yi.
W e tu şora xu ji kese venedeşart. Wi got;
~ Qeymaqam Bey ! Sizin karilarla herkes
yatar. Marifet bu kadinlarla yatabilmek!
(Qeymaqam Beg bi jinen we va herkese
rakeve! Marifet bi va jina va raketin e!)
Icar ji Qeymaqam ziq diwe li wir diseke. Le
gundi giştik bi hevra dev bi bera ken didin.
Namusa gund disa xelas bı1wı1.

ur

pirik, meşa hungiv, moz, moza sersor, del~
gur, pisika beji, sensar, xinzir, juje, çuçikreş,
qirikreş, çuçika çole, gureçı1k, hut,

Kurtejfyan
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Rabum hatim sibe herhang e
Ne nan dixwazim ne ji dan
Maçikek bide min ji herdu levan
Ez diherim, bi xatire ez heyran
Veke delal deriye xwe ez hatim
Xerib im, bekes im u dilşewat im
Ne zer, ne ji ziv, ez ji te ra xelat im
Doh usa bu, iro ji be welat im

ak

Gunde Min
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Ro çu ava edi bu tari
Henik henik befir bari
Ez diherim, bila tu ji binali
Be nav u nişan tirba vi kali

ur

Ava kaniye çiqas sar e
Birina dile min hezar par e
Ez biyan im dil bi zar e
Newxeş im laşe min li dar e

Navbera ina u çiya
Ava buji aliye heft bira
Ten ji konfederasyona Reşiya
Gunde min gunde Qemera

w
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Usive Bagoy1 Miste

Beri sesed sali bu drane Romiya
Yanzdeh mal bi hev re bune bira
Jin di nav zinar zeviya
Gunde min gunde Qemera
Car caran bira te dikim
Mal bi mal heyal dikim
Kal u pir mirin, xorta nasnakim
Hezar sal ji derhas be te ji bir bikim
Zivistan e mij u duman e
Befir heft bosta li ser malan e
Dicemidim ne ar e ne dar e
Dil dişewite, peşi bihar e

Usive Bagoy1 Miste

Piştl çend

salan
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Vegarim ser gunde xwe
Di her çaven xwe da min carek xeyal kir
Rojhilat e li gund
Jin ıl bılken nu kare mal dikine
Kaleke li her duwar
Ruyi xwe dayi ronahi ıl germiya roje
Ti desti vi da cixare
Kılr ıl xemgin difikire
Keçin nılcan diçin ser kani
Ava zelal ılşin dikşandin mala
Zarok ıl zeçen gund li meydanan
Pixas ıl kiler
Bi keyf tilisten di nav toze da
Araba tihatin ji zozanan ji bo
kirina xarine
Denge dole dihat ji dılr da
Şev bıl xort ıl keç xwe xemilandina
Kesk ıl sor
Govend tikşinen mil di milan da
Hemıl yek dil bıln.

Kilarn ıl şiir ti dilen wan da
dikin davate
Bi hevi ıl azat bıln
Şeven estirk li ser ezmanan
Xort qor bi qor digarin
Bi dert ıl evindar in
Gili gazencen xwe bi hev ra dikin
Arabe sikini li her deri
min mezkir li dore xwe
Tirek kete dili min
Dest ıl çoken min lerizin
Çaven min kel ıl giri bıln
Hestiye pozi minşewiti
Biraninen min hatin her caven min
Zarokatiya min, meydanen min li ser dilist.
birinek kılr kete dili min
Min teni tiştek got.
"Ka kaniya male ute"
ıl tişteki din negot.

w
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Şen

Necip Demirsoy

GUL
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dev deve evare ye
denge kilamen xunga
wek baye payize
tene guhen min
kiji jiyane hez nake
ji bo fikren ku
behna insanan fere dikin
iştah radibe
di siya bexte da
pir pan
ha iro ha sibe
neheq
ne
hat
imane
ıl ne ji
hat merhamete
ji çiyan ji behna
bihare dihat

w
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gulen singen sor
li ser zinaren stewr
neziki roje ne
ew çıln axe ıl vegeriyan
xelkl zaroken xwe bi wan nav dike
ıl çaven wan e di tariye de wek xwe ya li her
roje dikenine.

Seyfi Doğan

STIRANEN FOLKLORT
c

c

~

c

c

SEBiHE

Were dino desti xwe desti min ke
A ku paşiya dila wune rev e.
Hese Lazo here were tim mina bere
Li ari xeraw şireteke li te bikim ji bo ve
qedere
Gundi xopano werin vi işi dikin, bikin
Hun nakine tewe lawike min i here eskere
Har buya dili min, kor bu ya dili min.
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Cane mine Sebihe, cane
Were can cigera min qurbane
Hesar bişewite e bi dar e
Rinda mine jurda tihate xare
Sebihe vaye ku te li min kiri intizar e
Bejna Sebihe min dara biye
A runiştiye li ser kaniye li we siye
Sebihe desti xwe desti min ke
Binega min te texsi ye
Şuna min te İslehi ye
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Weng e weng e Hese Lazi mino weng e
Male me ewirin li Qere Gule li ciyeki teng e
Pir silava li Üsifl Male Beze kin
Be dili te cewahire yi çing e
Dili xelke aleme gi weng e.

Dotmam dotmam pismame te me
Ez i ji koni male bavi te me
Ez ne tirkeki ji tirke Saveeliye me
Cane min Sebihe cane
Were can cigere min qurbane.
Geleri ( Hesar- Kulu)

ak

Hese Lazo dameweste li her dukane
Kero dino pişta xwe me de merdivane
Çima duşmiş tewi sewa zereki min i nişane
Si u se guliye min ji xelke re me de bin ki tane

Peze Hese Lazi min areng kirin
Birin li gome Hemi Mimke derhas kirin
Eku lawiki min nasnekiri
Hese Idi Oske yi termi zerkiri
Were dili min, har buya dili min.
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HESE LAZ (versiyona duduyan)

Dest vi dili de ketime belake
ser min nare bi ava çayeke
Vaye time li mine bi tirs wu
Te li sere min çeki belake
Wuni sere min quri sewdake.

Teşome naşome

w
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Lawiki min i bi şev hati bi şev çuwo
Çi buyi gure birbange hewli di duwo
Lawiki min tizbiya xwe li mala me ji bir kir
Xernexwaza te nekiro
Vi hela male ketim sere xwe tere hekando
Lewik tismal bi derxist hur hur bi ser de
barando.

Tizbiya Hese Lazi min sedef e
Şeveke heta seda da ser hev e

Baran bari a li herde ket
Çilkeka firi li perde ket
H uro şivane Qerecdax gi qele qel ket
Xema dili xwe re aceb qewle
Hese Oske vi ser ke ket
Were dili min har buya dili min
Lawiko baran bari herd gil gili
Av li aşe gunde me fitili
Lawike min i şeva işev li çole bu
Nizarn saze me şii billawike min qefili
WereLazo
Kor buya dili min, har buya dili min.

Heştire lawiki min heft in
Her hefta su li herde weke rext in
Gundi xopano werin vi işi dikine bikin
Hun nakine şev u wext in

Nekarno ji min lowma mekin
Ez a çi bikim sere xwe yi tim li vir bu

LAWIK
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Mina herane Kosedaxe
Zik bi nişano lo lo
Huro çu mehla gawira bi mivani
Li lawike min xistin
Ceneze anin bi qanriya gano
Lo lo limino lo, lo lo li mino lo.

Wenda wenda Alişano wenda
Nexwaşe xelke nexwaş in dinavciyan da
Nexwaşiya te çimali eyalete nam da
Eso gundo ji hev re kat kin
E b(iw)en lawike kibar nav kevire Sariqaya
de can da
Lo lo li mino lo, lo lo li mino lo.
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Lawiko lawiko lawiko were mala
Ji te re serjekim cutek karl xezala
Lawiko yek a te dudi ye hevala
Ez a bibim heyrane te u hevala.

Alişano Alişano

ak

Ere ere lawiko ere here li qeze
Konye bi derkeve mum u qele
Husi Mile yi ku tewin i şor bi pere
Huro li qapi hukmate şoreke kiriye, li buye
bele.
Geleri - Gölyazı

ALlŞAN
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Hese Lazo meke xwe tu gumane
Welle tu nini tu fermane
Were tu vi işi diki bike
Te soni paşi poşman biwi
Te mina keri çerçiya bi tene birneyi li şune
xermane
Har buyo dili min kor buyo dili min.

Wenda wenda lawiko wenda
Gul~sosina bi hev re reng da
Ma Xwede dil~mirade min~te bikira
Min şeveke ji şeve zivistane
Bejna xwe bi ru lawiki çeleng da.
Geleri~ Qerecdax

w

Di her mala me re mere mewo
Xwebameke
Ez e nexwaş im min rameke
Te kezewa min giştik heland
Tenak pişke min e maye we ji xera meke

w

Ez navi lawiki xwe kat nakim
Ez a bem lawik Ehmed e
Seri şeri xwe re bigre bermede
Bavi min ji derde hat, ez a bem
Bavo ma min bi te de

Lawike min i duh le wir bu per ji vir çu
Guçke tismale xwe yi tiji gul bu

Alişane

min beraneke ji herane kur e
W elle him le dixe him paşiya xwe dinere
Dergista Alişan go vir de were
Go malşevitiye werime ba te
Peşiya min çerx kirine navbera me dibire
Lo lo li mino lo, lo lo li mino lo.
min Alişan temiz e
Min go kibare Alişani titiz e
Min go Alişan cake sere xwe heline
Xorte beşeşik bi yara te dilize
Lo lo li mino lo, lo lo li mino lo.

Alişane

Canbega- Yunak

fROK
tt ', : ~ ,~~:~~sı ,, ~ ~ ,~~: ~

ı' Jr

0

=

,\~~ı

: : ~~ C?Lı:fl~

3 ,~~~~~: ~~\id:~R,

~

' :~

' ~~

,' ' ;~ ,

"' ı:

ur
di

Pirik pir şa dibe. Ji Miran dipirse:
- Law çi kare te li van deran heye, tu ji
kudere hatiyi u deri kudere?
Miran ji bahsa xwe kiriye u gotiye :
- Ez li Xitme Xiyare digerim, dixwazim
bi binim.
Pirike gotiye:
-Te ji min ra alikarl kiriye, lomane ez e ji
şuna Xitme Xiyare nisani te bidim.
Pirike ji wi ra gotiye u bahsa Xitme
Xiyare kiriye:
- Xitme Xiyare baxçeyek e, dewek u heft
zaroke we li wir hene. Baxçeyeki pir mezin li
her mala wan heye. Di hindire baxçe da tene
xiyar hene. Meriv nikare wan xiyaran bixwe,
ji her ku ew xiyar efsun! ne. Herkes dixwaze
here Xitme Xiyare, feqet dew u zaroken we,
ki te we dere, ew dixwin. Ki çuye Xitme
Xiyare şun va nehatiye. Loma gere tu diqqet
biki ku dew te nexwe. Wexta ku tu çuyi we
dere dew u zaroken we te dixwin. Tu wer
bike wexta ku dew ket xewe, tu ji here bikeve
her singe dewe u çiçike we bimije. We çaxe
tu dibi wek zaroke dewe. Dew ji edi nikare
te bixwe.
Miran xatir ji pirike dixwaze, cardin dikeve reya Xitme Xiyare. Pir dere hindik dere,
di dawiya dawin da Xitme Xiyare dibine.
Ber dori baxçeyi Xitme Xiyare xwe vedişere
u li ser dewe disikine, dewe meze dike. Dew
dikeve xewe. Miran ji şuna xwe derdikeve
u dere dikeve bine dewe u çiçike we dimije.
Dew hişiyar dibe. Dibeje:

w
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Hebuye tunebuye, li gundeke kurikek hebuye.
Nave xwe ji Miran buye.
Rojeke diya Miran ji wi ra gotiye:
- Miran here kaniye ji me ra kuzek av
bine.
Miran kuze xwe girtlye u çuye reya kaniye. Duradi re da kuze xwe firandiye u destvala hatiye mal. Ji deya xwe ra gotiye:
- Min di re da kuze xwe firand.
Deya wi pir hers hatiye u cardin gotiye:
- Lawe min, cardin kuze xwe bigire u
here, ji me ra ave bine.
Miran disa kuze xwe girtlye u çuye reya
kaniye. Cardin kuze xwe firandiye. Miran we
gave pir tirsiyaye, "anuha ez çer herim mal!
Deya min e ji anika ji min pir hers be:' Çuye
mal u ji deya xwe ra gotiye:
- Daye, min di re da kuz firandiye u ez
destvala hatime male.
Deya wi pir hers hatiye, dest bi nifiran
kiriye u gotiye:
- Lawo tu gotina min guhdari nakl, ez ji
te ra çi bibejim... tu h eri Xitme Xiyare!
Miran ji li ser ve gotina deya xwe dere u
bi reyan dikeve. X we bi xwe dibeje "ez geri
herim u Xitme Xiyare bibinim. Ez ji gotinen
deya xwe bifilitim': Dikeve reyan pir dere,
hindik dere, di re da rast! pirikeke dibe. Ew
pirik, kerek xwe ji hebuye. Kere we ketiye
çamure u nikare bifilite. Miran ji pirike ra
dibej e:
- Ez alikariya te bikim.
Herdu bi hev ra kere ji çamure tinin der.
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XitmC Xiyar
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dikeve. Xiyarekl din derdixine ti h tir dike. Ji
hundure xiyar keçikek wek prensesan derdikeve. Ji Miran ra dibeje:
- Miran ez pir ti btime, ave bide min.
Miran dibeje. Ava min tune.
Keçik cardin:
- Miran xwe bide min.
Miran dibeje:
- X weya min tune.
Keçik cardin dipirse:
-Miran ez pir birçi me, nan b ide min.
Miran dibeje:
- N ane min tune.
Keçik wek keçika bere wenda dibe.
Miran disa xemgin dibe. X we bi xwe
dibeje "xiyarekl min maye, ez gerek xwe, av ti
nan bibinim ti dtira bixwim:' Dere li xwe, av ,
nan digere. N ezik! gundekl dibe, dere maleke,
li deri dixe. Jinikek derdikeve. Miran av, nan,
xwe dixwaze, jinik derdixine ti dide wl. Miran
dere cem dareke rtidine, xiyare xwe derdixine
ti h tir dike. Ji hundure xiyar keçikek pir xweşik
derdikeve ti dibeje:
- Miran ave bide min.
Miran derdixine ti dide keçike
- Miran nan bide min.
Miran derdixine ti dide keçike.
- Miran xwe bide min.
Miran derdixine ti dide keçike.
Keçik wenda nabe, li cem Miran disekine.
Nave keçike ji Keje btiye.
Gelek wext dere Miran ti Keje ji hevdu
hez dikin. Dixwazin bizewicin. Miran ji
keçike ra dibeje:
- Tu li ve dere hisekin e, ez herim mal
mizgine bidim diya xwe ti have xwe. Def ti
zirne binim ti em daweta xwe bikin.
Keje dibeje:
- Temam, ez li bendi te bisekinim.
Miran dere. Keje tene dimine. Dere cem
sipindare. Ji dare ra dibeje:
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- Tu ki yi ti çima te çiçika min mijandr
Ez anuha çer te bixwim. Tu ji ve gave ti ştin
da wek zarokekl min i. Tu geri ji vedere h eri.
Zaroken min çtine daristane ezingan jedikin.
Evari ten mal. Ku te li vedere bibinin ew e te
bixwin. Ez e te ve evare veşerim, le lazim e
tu du ra heri.
Evar dibe, zaroken dewe ten male. Di
hundure male da bine digirin ti dibejin:
- Daye di male da binek heye, ev çi yer
Deya wan pir ditirse. We şeve xew nakeve çaven we. Sibe dibe zarok disa terin
daristane.
Dew ji Miran ra dibeje:
- Tu geri heri. Ji her ku zaroken min
binek girtiye, ku te bibinin ew e te bixwin.
Dere ji baxçe xwe se heb xiyaran jedike ti
dide Miran. Dibeje:
- Miran va xiyarana bigire, waxta ku te
ev xiyar xwarin, bila li cem te av, xwe ti nan
hebe. Ev se tişt li cem te hebin, tu dikari wan
bixwi.
Miran xatir dixwaze ti cardin dikeve
reyan. Pir dere, hindik dere, di re da birçi
dibe. X we bi xwe dibeje "ez xiyarekl xwe
bixwim': Ji turike xwe xiyarkl derdixine ti h tir
dike, çer ku h tir dike ji hundure xiyar keçikek
pir xweşik derdikeve ti ji Miran ra dibeje:
- Miran, ave bide min.
Miran dibeje:
- Ava min tune.
Keçik cardin dibeje:
- Miran xwe bide min.
Miran dibeje:
- X weya min tune.
Keçik disa dipirse:
- Miran nan bide min.
Miran dibeje:
- Nane min tune.
Dtira keçik wenda dibe. Miran xemgin
dibe ti dikeve reya xwe. Di re da cardin birçi
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Du ra dewam dike:
- Çı1çikek heye, di ber mala me ra dere ı1
te. Ez dixwazim tu we ji min ra bini.
Miran dibeje:
- Goşte çı1çike pir bindik e ı1 guneh e.
Jinik dibeje:
- Na, ez we çı1çike dixwazim.
Miran dere çı1çike digire ı1 şerje dike. Ji
jine xwe ra dipeje ı1 jinik dixwe. Li we şuna
ku Miran çı1çik şerje kiribı1 li we dere, di
dewsa xwlna çı1çike da darik heşln dibe ı1
mezin dibe.
Wext dere zarokekl Miran ı1 jinika nerind
çedibe. Jinik ji Miran ra dibeje:
- Miran ez dergı1şeke dixwazim ji bo
zaroke me.
Miran dibeje:
- Temam, ez herim yeke bikirim.
Jinik dibeje:
-Na, ez dixwazim tu ji we dare dergı1şeke
çebikl.
Miran we dare jedike ı1 dike dergı1ş. Ew
zaroke xwe dikin dergı1şe ı1 terin radikevin.
Sibe dema li zaroke xwe meze dikin ku çi
bibinin, zaroke wan miriye. Ew nizanin çi
bikin, herdu ji pir xemgin dikevin. Jina Miran
fam dike, çima wusa buye. Le nikare ji Miran
ra jl bibeje. Dibeje:
- Ez edi we dergı1şe di hundure mala xwe
da naxwazim, dixwazim bidim xizmetkara
xwe.
Dı1ra dide xizmetkara xwe. Jinik dergı1şe
digire ı1 dike ezing. Dı1ra dibe li mala xwe
datlne. Dı1ra dere kare xwe. Wexta ku te mala
xwe meze dike herder paqij e, xwarin çekiri
ye. Jinik xwe bi xwe dibeje "ke hatiye mala
min paqij kiriye, ke hatiye xwarin çekiriye?''
Sibe dibe disa dere kare xwe. Evare te disa
mal paqij e, xwarin hazir e. Jinik pir mereq
dike. "Va kı ye ji min ra alikariye dike?" Jinik
roja sisiyan ji mal derdikeve le naçe kar. Li
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- Dara min, xwe ji bo min xwar bike!
Dar xwar dibe. Keje dere ser dare u li wir
disikine ı1 li ser dare rı1dine. Dı1ra ji wl gundi
keçikek nerind hatiye ave, beroşa xwe dike
ave, we waxte di ave da heliyeke dibine ı1 meze
dike. X we bi xwe dibeje "ez ewqas xweşik im,
ez çima xizmete bikim': Beroşa xwe vir dike ı1
daveje. Keje li ser dare, li keçika nerind meze
dike ı1 dibeje:
- Xange, ew heliya min e, a te nine.
Keçik sere xwe radike ı1 meze dike ku çi
biblne, keçikek pir xweşik li ser dare rı1niştiye.
Keçik dipirse:
- Tu çer çı1y1 ser dare ı1 çimali wedere
rı1niştiyU Keje bahs dike ı1 dibeje:
- Miran çı1ye male def ı1 zirne tlne, em
e daweta xwe bikin. Dı1ra keçik ji Keje ra
dibeje:
- Ez jl dixwazim bem ı1 cem te rı1nim.
Keje cardin dare xwar dike. Keçik ji dere
cem Keje rı1dine. Le keçik Keje daveje xware.
Keje dikeve xware ı1 li we dere dibe çlçekek.
Miran te meze dike , keçikek pir qevçil li ser
dare rı1niştiye, ji we ra dibeje :
- Keje tu pir xweşik buyi ı1 anuha tu çima
wer qevçil bı1yl?
Keçik dibeje:
- Ez pir li bendi te sekinlme, min pir
ji meraq kiriye loma ez wer bılme. Miran
dibeje"temam" ı1 qabı11 dike. Miran bala xwe
dide erde ı1 çlçeke dibine. Kefa xwe te, dura
we çiçeka li erde jedike. Çer ku jedike çiçek
dibe çı1çik ı1 fir dide, dere.
Ew daweta xwe dikin ı1 terin mala xwe.
Roj derbas dibin, jina Miran bi zarok
nexweş dikeve. Jina wl ji Miran ra dibeje:
- Ez goşt dixwazim, ji min ra goşt bine.
Miran dibeje:
- Temam, ez herim ı1 ji te ra goşt bikirim.
Jinik dibeje:
- Na ez goşte çı1çikan dixwazim.
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u dibeje.
- Hun van hespan bela bikin, bila herkes
li hespeki meze bike, ez e dura disa hespe
xwe şun va bigirim.
Keje ji hespeki dixwaze. Ji jinike ra dibeje:
-Tu ji hespeki bigire, em le meze bikin.
Jinik dibeje:
- Ez feqir im, ez nikarim le meze bikim.
Loma hespeki nadin min.
Keje dibeje:
-Tu here jipadişah ra bibeje ew dide te.
Jinik dere ji padişah ra dibeje u hespeki
dixwaze. Padişah dibeje:
- Tu feqir i, tu nikari li hespe meze b iki.

- Padişah çima naye u hespe me nagire.
Jinik dibeje:
- Nizanim.
Keje ji jinike ra dibeje:
- Here jipadişah ra bibeje bila be u hespe
xwe bigire.
Jinik dere ji padişah ra dibeje:
- Were hespe xwe bibe.
Padişah şaş dimine u dibeje:
- Ez wer bawer dikim ku ev hespa pir
nexweş bu, çer buye u heta nuha nemiriyer
Wezire xwe dişine ku hespe bigire u bine.
Keje hesp teme kiriye u gotiye:
- Çaxa ez deste xwe didim te tu we wexte
ji şuna xwe rabe u here.
Wezir te hespe dixwaze ku bibe, hesp ji
şuna xwe ranabe.
Keje dibeje:
- Tu here b ila padişahe te bi xwe be. W e
waxte hespe min ji şuna xwe radibe u dere.
Wezir dere ji padişah ra dibeje. Padişah
mereq dike u dere cem hespe. Le disa hesp ji
şuna xwe ranabe. Padişah hers te ku ev hespa
çima ji şuna xwe ranabe. Dipirse:
- Ke li vi hespi meze kiriye? Bila ew were
vi hespi ji şuna xwe rabike.
Jinik ban Keje dike. Keje te deste xwe li
hespe dixe u dibeje:
- Min ji padişahe xwe u te çi xer ditiye, ez
ji te çi bibinim.
Hesp radibe u dere. Padişah mereq dike
u fikir dike, "we keçike çima ji hespe ra wer
got': Ban keçike dike u dipirse: - Te çima ji
hespe ra wer got?
Keje her tişteki dibeje u behsa xwe dike.
Miran ji dura hertişti fam dike u ji keçike
leborine dixwaze. Jina xwe ji dike der. Bi Keje
ra zewace çedike. Çil roj çil şevan dawete
dikin. Mesut u baxtiyar dibin.
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derva li ber pencere li hundure male meze
dike.
Meze dike ku li şuna ezingan keçikek
pir xweşik derdikeve u male paqij dike. Jinik
dikeve hundur u ji keçike ra dibeje:
-Tu in i yan dn i? Li mala min tu çi diki?
Keçik dibeje:
- Ez ne in im u ne ji cin im. Ez ji wek te
me. Nave min Keje ye. Ez dixwazim li mala
te bisekinim u alikariya te bikim. Ez dizanim
tu feqir i u tene yi, ez ji te re di ve male da
hevaltiye dikim.
Jinik qabul dike. Dura Miran pir zengin
dibe u dibe padişah. Rojeke hespan bela dike
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Jinik dibeje:
- Tu b ide min, ez dikarim meze b iki m.
Padişah ji, hespeki pir nexwaş heye, wi
dide jinike. Padişah xwe bi xwe dibeje: "va
hespa se roj şun va dimire ez evi bidim.
Jinik hespe digire u dere male. Keje pir
şa dibe. Li hespe meze dike. Her ku dere
nexwaşiya hespe baş dibe.
Roj te, padişah hespe xwe şun va dixwaze.
Herkes hespe xwe şun va dide padişah. Keje
dibej e:
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* Okumazların, okurlardan daha çok olduğu ülkelerde; gerçek yazar ya hapiste olur ya
gurbette ya da başı dertte.
Li welaten, ku nexwenda ji xwenda zedetir in; niviskaren rasti ya edi girtigahede bin, ya li
xeribiye bin an ji sere xwe ye di eş u bela de bin.
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Selahattin Eyıiboğlu

* Dünya ulusları birbirlerini sömürmeyi bırakana dek gerçek silahsızlanma gerçekleşemez.
Netewayen dine, hetani dest ji kedxwariya hev u du bernedin beçekbuyina rasti naye hole.

Gandi

* Başkaları için kendinizi unutun, o zaman sizi de anımsayacaklardır.
]i bo yen din xwe ji bir bikin, we wexte, ew e we ji bi bir binin.

Dostoyevski

ur

* Arslanlar kendi geçmiş yazılarına (tarihçilerine) sahip olana dek, avcılık öyküleri her zaman
yükseltecektir.
Hetani şer li diroknivisen xwe xwedi dernekevin, hekaten neçirvaniye e tim u tim neçirvanan
serbilind bikin.
Meteloka Afriqa
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* Bir tek düşmanı olan onunla her yerde karşılaşır.

rs
iv

Ye ku bi dijmineki teneji hebe, ye li her dereke raste vi were.

Emerson

* Kişi dünyayı ele geçirebilir, ağzını tutamaz.
Meriv dikare dine bi dest xwe ke, le nikare deve xwe bigire.
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Mevlana

w
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* Dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmek bilgeliktir.
]i sazumana dine guhertine zedetir, dexwazen xwe guherin pispori ye (xwenas).
Descartes

* Aşağılık kişilere iyilik etmek, denize su taşımaya benzer.
Rindi kirina ji meriveki serberjer re wek av kişandina ji bo behre ye.

w

Cervantes

* Bir yolu karanlık görüyorsan, bil ki perde gözündedir, yolda değil.
Heke tu reyeke tari dibini, bizane ku perde di çaven te de ye, ne di re de.
H. Bektaş Veli

* Bir düşünceyi susturmak, yaşayan kuşaklar kadar gelecek kuşaklara karşı da bir haydutluktur.
Bedengkirina fikireke, qasi nifşen nuha li hemher nifşen peşi rebirriyek e.
JohnMilton

* Gece hırsızın, ışık gerçeğin dostudur.
Şev

doste dizan, ronahi ji ye rastiye ye.
Euripides

* Yaşamınızı ancak gerçeğe kurban ediniz.

]iyana xwe tene; bi qurbana rastiye kin.
Rousseau
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*Korkunun bir yararı vardır, ama korkaklığın yoktur.

Tirsine fedeke xwe heye, le; tirsonekiye tune.
Gandi

* Bir kişi bulunduğu yerle değil, göz koyduğu yerle ölçülmelidir.

Merivek ne bi cihe tede, dixwaze bi herda vi çavberdayi were rumetkirin.

Tolstoy

ur

* Dünya benim ülkem, kişioğulları benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.

Dine welate min, lawe meran birayen min, rindikirin ji ola (din) min e.

ak

Thomas Paine

* Yitirebilecek hiçbir şeyi olmayandan korkulur.

]i yeki ku

tişteki

xwe yi winda bike tunebe, je bitirse.
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Goethe

* Kötü bir kişiye iyilik etmek, iyi bir kişiye kötülük etmek kadar tehlikelidir.
Rindikirina ji meriveki ne baş re, qasi nerindikirina ji meriveki baş re xeter e ( talUke ye)
LaoTzu

Cervantes
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* İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.
Ye ku xwe li dareke baş bipeçe, be si namine.

* Gerçeği istediğim kadar değil, göze alabildiğim kadar söylüyorum, yaşlandıkça biraz
daha çoğunu göze alabiliyorum.

w

Rastiye qasi ez dixwazim ne, qasi ez diwerim dibejime, her ku ez kal dibim, bineki tir
diwerime.
* İş yapmak istemiyorsanız, bol bol toplantı yapınız.

Eger him naxwazine kar bikin, zede zede civina çekin.

J. Kenneth Galbraith
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Anslklopedlya
Zarokan
Weşanxaneya
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Apece
careka din ciddiyeta
xebata xwe ya ser kultura kurdi raxist her
çaven xwendevanan,
careka din herhemeka
heja berpeşi peşeroja
millete me; zarokan
kir. Berhema ve care
ansiklopediyeka
bi
nave Ansiklopediya
Zarokan e. Ansiklopediya Zarokan, çapa
kurdi ya ansikopediyeka internasyonali ya
wenekiri ya zarokan
e. Bi cildeki qalind e
req fı modern hatiye
peçan, ji ali forma xwe
ve xwediya kaHteyeka
bilind e. Ansiklopedi,
heta niha swedi fı
ingilizi ji te de bi
z;imanen cuda hatiye weşandin fı ji bo zaroken dibistane yen
pengava peşin( destpeka dibistane) çavkaniyeka esasin a serledanan e.
Li hemfı dibistanen Swede, li dersxane fı
pirtfıkxaneyen ji bo hindekariya pengava peşin
ev berhem, li her deste zarokan fı mamosteyen
wan e. Ansiklopedi ne wergera ser her z;iman-

eki ye, le pirtir adaptasyonek e. Ya kurdi ji bi wi
awayi arnade bfıye. Gotin bi wene fı danasinen
heta dereceyeke fireh hatine amadekirin. Pedagojiya zarokan, etimolojiya peyvan, hesani fı
estetika hevokan li her çav hatiye girtin.
Zanebfına tişten di ansiklopediye de hem
yen Kurdistan! hem ji yen cihanşimfıll ne. Di
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destpeka ansiklopediye de te diyarkirin ku di Lewendi, Amed Tigris, Seyidxan Anter.
amadekirine de, ji bill ferhengen zirnane kurdi Lehılrbılna zimen ji ji bal Remzi Kerim ve
yen erebi, farisi, tirki ıl ewropi ji hatine bika- hatiye kirin.
Arınanca ansiklopediye ji bi van gotinan
ranin da çewtiyeke faktayı pek neye. Li gor
gotinen zimane kurdi peyva beri hesan hatiye hatiye diyarkirin:
Bi Ansiklopediya Zarokan, biçılken me e:
hilbijartin. Di hevoken dawin de ku li binek
* Di ware zirnan de jiriya tegehiştin ıl vedeveren welet ji we gotine re tişteki din ji te
xwe xurt bikin ıl xwe bi peş bixin.
gotina
gotin, ew ji hatiye nivisandin. Peyv rasterast
* Di van salen xwe yen tezedebibin xwenebatine wergerandin, mijara wan bi zareki
gotinen ji nava male der ıl dur ku ev ji di
diye
kurdi
gotinen
kurmanci hatiye raxistin. Hin
ji le zede bılne ku reng ıllezeteke kurdi bidin jiyana wan de geleki giring e.
* Tekst ıl weneyen ku di Ansiklopediya
biçılkan: weke Newroz, kew, bilılr, sisaleken
Zarokan de ne, ew e hibelin ku agahi zıl
guri, ala kurdi ıl binek tişten din.
hişen wan.
tekeve
awaye
ser
li
Di destpeke de şirovekirinek
arnadebuna ansiklopediye, metode bikaranina we ıl bedefa we te destnişankirin. Li
dawiya ansiklopediye
ji ferhengokeka kurdi,
swedi, ingiliz!, alınani
Di gelek çlrokan de dew hene. Ew ji
merivaıı gelekimezin u di~tir in.
ıl tirki hatiye amadekiOOw piri amın din 6 xirab in. Di
rastiyi de dewtnnene. U meriv
rin ku ji hemıl bejeyen
bawer dikin ku dew bene ubinek
kevir&ı mezin yen kn ll erd uciyôn
ansiklopediye pek te.
rast bene, dewan ew av1!tiııe.
Heyeteke ev ansiklopedi arnade kiriye
ku ji kesen xware pek
te:
li gor peymanen navnetewi div@ her
ıarok biçe dibistan6 6 ziman@ xwe
Sven Lidman, Tord
bixwine. Dibistana seretayi di navbera 8
ı o salan de ye. Wek minak, li SwMe 9
u
Pramberg, Harsal e. U gelek welatan şagird di 7 saliya
xwe de dest bi dibistane dikin. Piranlya
dy Hedman, Sten
zaroken kurdan, ne bizimane xwe 1~ bi
ıimanl! biyan! dixwinin: bi zinıane tirki,
Pettersson ıl Tord
Nygren.~eneyen

w

ansiklopediye yen
profesyonel ıl rengin
ji ji bal Tord Nygren
hatine amadekirin.
Heyeta amadekar
a kurdiya we ji ji kesen
han pek te:
Ali Çiftçi, Hesene
Mete, Mahmud

farisi ft ereb!.

dil

Dii di sbıga morivan de ye uji masUlkan
pek batiye. Meziniya .ım, herkesi bi qasl
kn!ma w! ye. Qava dil !Mide, ew xwlne
dişine ku her aliyeld taş oksijen il adanô
bistlne.
Xwin ji Jaşe meriv di "16likan• rediçe dil
il t~ em j~ re diMjin reM xwlnô.

Rüpelekji ansiklopediye
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Isınet

Paşa;

aynı

görüşmelerde

arayacağımız evsaj(nitelikler) herşeyden

-Kürddağı
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Kürtleri'nin 1922'de Ankara'daki Meclise
verdikleri Mutalebat'ı kastederek-, "Güneydeki
Kürt halkı pek az bir süre önce Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne başvurarak 1918
Mütarekesi'nden sonra işgal edilen ülkelerin
Türkiye'ye geri verilmesini sağlamak bakımından
sarsılmaz kararlarını bildirmişlerdir" diyen Isınet
Paşa; "Kürtler, Milli Mücadele'nin devamınca
canla-başla
beraberlik gösterdiler; Lozan
Muahedesiyapılırken de Kürtlervatansever olarak
Türkler'le beraber bulunmuşlardır. Hatta biz
Lozan'daki konuşmalarımızda milli davalarımızı
(biz Türkler ve Kürtler) diye bir millet olarak
müdafaa ettik ve kabul ettirdili' diyen Isınet
Paşa; 1925 Kürt Isyanı'nın hastınlmasından
sonra Başvekil sıfatıyla şu ırkçı söylemle ortaya
çıkacaktır:

" ...Milliyet yagane vasıta-i iltisakımızdır
(milliyetçilik tek birleştiricimizdir M.B). Diğer
anasır (unsurlar) Türk ekseriyeti (çoğunluğu)
karşısında haiz-i tesir (etkileme gücüne
sahip) değildir. Vazifemiz, Türk vatanı içinde
bulunanları behemahal Türk yapmaktır.
Türklere ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırt
kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde
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evvel o
adamın Türk ve Türkçü olmasıdır." (Vakit gaz.
27 Nisan 1925. Isınet Paşa'nın bu tür ırkçı
söylemleri ve uygulamaları konusunda bkz.
Dr. Naci Kutlay: Ismet Paşa'da Dönemsel
ırkçı Anlayışlar, Özgür Politika, 9-12 Kasım
2003).
Aynı Isınet Paşa, 1926'da başbakanken,
sürgündeki Kürt aydınlarının bugüne de ışık
tutacak çok önemli bir muhtıra-mektubuna
muhatap olmuştu. Kürt aydınları, Lozan
görüşmelerinde Kürtler'e dönük birçok
vaadlerde bulunan, Lozan Antlaşması'nı
imzalayan, 1925 Isyanı üzerine başbakanlığa
getirilen Kürt kökenli Isınet Paşa'yı,
yürütmenin başı olarak muhatap almışlardı.
Kürt aydınları, bu son derece önemli
deklerasyonun sonunda şöyle diyorlardı:
"Eğer genç Türkiye Cumhuriyeti ve muhterem
yöneticileri, Türk ve Kürtler'in birarada
yaşamasını gerçekten istiyor ve Kürtlüğünkuvvet
ve kudretinden yararlanmayı ve Kürtlükten
çok Türklüğün varlığını sağlamlaştırmak ve en
azından Kürt milletini kazanmayı hedejliyorsa,
tek çözüm yolu ve ilaç 20. yüzyıl uygarlığının
ulus ve özgürlü prensiplerine saygı ve uyma ile
Kürtler'in yaşam hakkını kabullenmek ve bu
suretle Avrupalılar'a, dost ve düşmana karşı
olgunluğunu ve siyasi yeterliliğini göstermektir...
Aksi takdirde, mevcut politikanın ve durumun
devam ettirilmesinde ısrar edilise, Kürdistan
veya Şarki Anadolu kıtası büyük bir kin ve
kırgınlık yuvasına dönecektir. " (M. Bayrak:
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Lozan görüşmeleri sırasında, "Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti,Türkler'in
olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir.
Çünkü Kürtler'in gerçek meşru temsilcileri
milletvekilleri Millet Meclisi'ne girmiştir ve
Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde ülkenin
hükümetine ve yönetimine katılmaktadır:' diyen

rg

iSMET PAŞA'NIN VE CELAL BAYAR'IN
KÜRDiSTAN GEliLERi VE
"KÜRT RAPORLARI"
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1925 Eylülünde yürürlüğe koyar. Kürt
aydınlarının, 1926 Mayısında Ankara'ya
ulaşan deklarasyonu görmezlikten gelinir.
Ancak aynı yıl Ağrı Isyanın'nın başlaması ve
1927'de Kürt Özgürlük Örgütü (Hoybun)
un kurulması; Ankara Hükümeti'ni 1928'de
bir af çıkarmaya zorlar. Ancak bu, gerçek
bir af olmaktan çok, bir savaş taktiği olarak
çıkarılmış bir aftır. Nitekim bu isyanın
da ateş ve kanla bastırılmasından sonra,
Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla çıkarılan
Genel Aftan Kürtler yararlandırılmaz.
Öte yandan, 1925'ten buyanabaşbakanlığı
elinde tutan Isınet Paşa, Şark Isiahat
Planı'nın 10 yıllık sonuçlarını incelemek
amacıyla 1935 yılında Doğu, Güneydoğu
ve Karadeniz bölgelerini kapsayan bir gezi
yapar ve gezinin sonunda 21 Ağustos 1935
tarihli "Kürt Raporu"nu hazırlar.
Sözkonusu gezinin ana nedenlerinden
biri de, "son çıban'' olarak görülen Dersim
sorunununçözümüdür. Gezinin tanıklarından
olup dersim üstüne iki ayrı kitap yazan Naşit
(Hakkı) Uluğ, Isınet Paşa'nın gezisine ve "Şark
Seyahati Raporu" olarak adlandırdığı Kürt
Raporu'na ilişkin olarak şunları söylüyor:

rg

"Kürt kimliğini zor yöntemleriyle yokederek
çözme" esasına dayanan Şark Islah at Planı'nı

Raporu) Dersim'in de temdin ve ima rı esaslarını
tesbit eden bir eserdir. Inönü, Doğu'dan
dönünce, bu memleketşümul (tüm ülkeyi
kapsayan) kararlarını tatbik için liyakatinden
emin olduğu vatan çocuklarına vazifeler
verdi: Kazım Orbay ve Abdullah Alpdoğan,
Dersim'i baştan başa dolaşmak ve verilen
direktiflere göre Dersim'in medeniyete açılması
için lazım gelen tekliflerle Başbakanın önüne
gelmek vazifesini aldılar. Iki komutan Doğu'ya
gittiler, Birincil Genel Müjfettişle görüştüler,
Dersim'i gezdiler, halkı dinlediler, araziyi,
kasabaları, köyleri, yolları yeni baştan etüd
ettiler; dönüp geldiler ve Inönü'ye mütalaalarını
(görüş ve düşüncelerini) arzettiler.
Bunun üzerine verilen karar hülasaten
şu oldu: Dersim 'de bir vilayet kurulacaktır,
Vali aynı zamanda bu vilayetin komutanı
olacaktır. Dersim ve muhiti (çevresi) bir genel
müfettişliğe bağlanacak ve bu vali ve komutan
aynı zamanda genel müfettiş olacaktır. Dersim
imar ve temdin edilecektir. (... )
Hükümetin teklif ettiği bu esaslar, Büyük
Millet Meclisince kabul edilerek Tunceli
Kanunları derhal tetbik mevkiine (uygulamaya)
kondu,

i.o

Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri,
Özge yay. Ank. 1993, s. 498)
1925'te zamansız patlak veren Kürt
isyanını bastıran Isınet Paşa yürütmeli
Kemalist yönetim, zafer sarhoşluğuyla

w

"Inönü, üç yıl önce (1935), bir Doğu
seyahati yapmıştı. Doğu illerimizde büyük imar
ve temdin ( uygariaştırma MB) hareketinin
hızlanıp programlaşmasına esas olan bu kutlu
gezide, büyük devlet adamı Dersim muhitini
de gördü. (... ) Türk inkılabının tarihe intikal
edecek büyük vesikalarından bir belli başiısı
mahiyetinde olan Inönü'nün (Şark Seyahati

Dördüncü Genel Müfettişlik ve Tunceli
Vali ve Komutanlığı vazifesi Korgeneral
Abdullah Alpdoğana verildi (1936):'
(Naşit Uluğ:Tunceli Medeniyete Açılıyor,
Cumhuriyet Matb. Ist. 1939, s. 151-152)
Halk arasında "Dersim kasabı" olarak
adlandırılan general Alpdoğan'ın uygulamaları
şimdiye kadar birçok anı kitabında yerini
almış bulunuyor.
Isınet Paşa'nın 1935 yılında Başbakan
sıfatıyla Kürdistan'a yaptığı inceleme gezisini
değerlendirmek amacıyla,
o tarihlerde
yurtdışında bulunan Elektrik Mühendisi
Muşlu
Hilmi Yıldırım, "Kürdistan'da
Yirminci Asırda Türkler' in Medeniyeti/

bir cevabi

Adı

Osmanlı'dan

buyana
çeşitli
devlet
adamlarının, "Kürt"e ve "Kürdistan''a ilişkin
gizli raporlar verdikleri bilinmektedir.
Büyük bölümü doğrudan "siyasi" nitelikte
olan bu raporların bir bölümüne Kürtler
ve Ulusal-Dem okratik Mücadeleleri adlı
çalışınarnızla Kürdoloji Belgeleri'nin L
cildinde yer vermiştik.
Isınet

Paşa'nın,

Başvekil

sıfatıyla

1935'te yaptığı Kürdistan gezisinden bir yıl
sonra bu kez; dönemin Iktisat Vekili Celal
Bayar, yine Kürdistanı ve Doğu Karadeniz;
bölgesini gezerek, Kürt sorununun ekonomik
boyutlarını içeren bir "Şark Raporu" hazırlar.
1936'da Iktisat Vekili olan Celal Bayar'ın,
dönemin Başbakanı Is met Paşa' ya verdiği ve
ekonomik konuları ele aldığı "Şark Raporu"
nda ilginç belirlemeler yer almaktadır.
Raporun adına ilk kez;, televiz;yoncu
Ali Kırca dostumun; Bedirhanlar ailesine
mensup tanınmış yazar Cemal Kutay'la
yaptığı bir "Siyaset Meydanı" proğramında
rastladım. Cemal Kutay tarafından övgüyle
dile getirilen sözkonusu Raporu, yine A.
Kırca aracılığıyla kendisinden sağladım
ve konumuzia doğrudan ilgili bölümleri

.a

Yıldırım,
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geçen Kürt aydını, "Türkiye Başvekili
Ismet
Paşa
Hazretlerinin
Kürdistan'a
Seyahati" başlıklı giriş bölümünde şöyle
diyor: "14.6.1935 tarihinde Kürdistan'ın
hukuku için Türkiye Başvekili Isınet Paşa
hazretderine yazdığım mektup üzerine
Başvekil Kürdistan vilayetini ziyaret etmek
için seyahate çıkmış ve Kürdistan ahalisinin
gözünü boyamak için bazı siyasi nasihatlarda
bu ı unuyormuş ..."
Kuşkusuz; Isınet Paşa'nın Kürdistan
gezisi, salt Hilmi Yıldınm'ın bir mektubuna
indirgenemez;. Tersine, bu gezinin genelde Kürt
sonınu, özelde Dersim sorununun çözümü(!)
için gerçekleştiğirildiği ortadadır.
Hilmi Yıldırım, basım yeri ve tarihi
bilinmeyen, ancak Isınet Paşa'nın gez;isinden
hemen
sonra yayımlandığı anlaşılan
Bröşüründe; 26.10.1935 tarihinde gönderdiği
mektubun da 30.11.1935 tarihli Köroğlu
gazetesinde tekzip edildiğini söylüyor ki, bu da
broşürün yayın tarihi konusunda yaklaşık bir
fikir verebiliyor.
Kendisini "Kürdistan fedaisi" olarak
tanıtan Elektrik Mühendisi Muşlu Hilmi

CELAL BAYAR'IN "ŞARK RAPORU"
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başlığıyla

ur

Gaziya Welati Kurdan"
broşür yayımlar.

kuşkusuz;

Isınet Paşa'nın

cevabi-broşüründe
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gez;isi ve basına yansıyan kimi
sözlerine dayandırmaktadır, ancak onun
hazırladığı Kürt Raporu'ndan habersizdir.
Işte Kürt siyasetinin temellerini atan kişi"
olarak sunulan Isınet Paşa'nın sözkonusu
Kürt Raporu, ilk kez gazeteci Saygı Öztürk
tarafindan özedenerek ve ara başlıklada
beslenerek 7-10 Eylül 1992 tarihleri arasında
Hürriyet gazetesinde yayırnlandı.
Sözkonusu Kürt Raporu, Kürt sorununun
çözümünün nasıl çıkınaza sokulduğunu
gösteren önemli ve belirleyici bir belge niteliği
taşımaktadır.

yayımlamayı kararlaştırdım.

Raporda, Kürt sorununun salt askeri
yöntemlerle çözümlenemeyeceğine, ekonomik
ve toplumsal önlemler alınması gereğine işaret
ediliyor.
"Doğu illerinde hakimiyet ve idare
bakımından göze çarpan bariz bir hakikat
vardır. Şeyh Sait ve Ağrı isyanlarından
sonra Türklük ve Kürtlük ihtirası karşılıklı
şahlanmıştır. Isyan edenleri tenkil etmek
için şiddetin manası anlaşılır ve yerindedir.
Isyandan sonra, fark gözetmeksizin idare
etmek de, bundan ayrı mutedil (soğukkanlı)
bir sistemdir:'

isyan eder" korkusundan kaynaklandığını
söylüyor. Bu korkunun girdabına kapılan
Fevzi Çakmak Paşa ile de inceden ineeye
dalga geçerek yazıklanıyor. Şimdi yine
kendi kendimize yazıklanıyoruz. Eğer
Doğu'ya yatırımlar götürülseydi, Doğu ile

Rapordaki ilginç belirlemelerden biri de,
dönemin yöneticilerinden bir bölümünün
önayak oldukları "Kürt aydınlanması"
nın önlenmesiyle ilgilidir. Raporda şöyle
deniliyor: "Bugün Kürt diye bir kısım
vatandaşlar okutturulmamak ve devlet
işlerine karıştırıtmamak isteniliyor."
Bir başka önemli belirlemeyse, "Şark
vilayetlerinde toprak dağıtımının ve
halkı toprak sahibi etmenin" sağlayacağı

Batı arasındaki gelişmişlik farkı eşitlenseydi
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bu Kürt sorunu da çıkmazdı': .. (Milliyet,
21.8.1989).
Aslında, gerek Celal Bayar'ın daha 1936'da
ürkek bir üslupla dile getirdiği hususların,
gerekse Necati Doğru'nun 1989'da Falih
Rıfkı'ya atfen dile getirdiği eleştiriterin
kaynağı, 1925'te ikame edilen Şark Isiahat
Planı'dır. Çünkü bugün yaşadıklarımız,"Kürt
politikası"nın esaslarını belirleyen sözkonusu
Planın kaçınılmaz sonuçlarıdır...

yararlardır.
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Gazeteci-yazar Necati Doğru, Türkiye'nin
resmi ideolog ve kalemlerinden biri olan
Falih Rıfkı Atay ile ilgili bir belirlemesinde
şöyle diyordu:
"Falih Rıfkı, Doğu Anadolu'nun mahrum
bırakılmasının "Kürtler iyi şeyleri görür,
hayatta böyle zenginlikler de varmış, diyerek
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Güneş Doğmaz- OrtaAnadolu Kürtlerikitabıının

yayımlanmasından
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sonra bazı kaynaklar
yeniden dikkatimi çekmiştir. Okuyucuyu
bu kaynaklardan haberdar etmenin önemi
ortadadır. Görüldüğü gibi Orta Anadolu Kürtleri
Bibliyografyası günden güne zenginleşmektedir.
Bu kaynaklar yöreye yapılan Kürt sürgünlerine
ilişkindir. Orta Anadolu Kürtleri konusunda
yeni kaynak ve çalışmalara değinen bu yazı ve
noclanmızın temel amacı; bu alandaki literatürü
merak eden okuyucu kitlesinin ilgisini sıcak
tutmaya yöneliktir.

Bir Ada Hikayesi, yerlerinden sürgün
edilen milyonlarca insanın başından geçenleri
anlatır. Romanın birinci kitabı Fırat Suyu
Kan Akıyor Baksana, ikinci kitabı Karıncanın
Su İçtiği, üçüncüsü Yanyeri Horozları
adıyla çıkmış. Dördüncü kitap da Çıplak
Deniz Çıplak Ada'dır.. Roman genel olarak
sürgün olgusunu tüm çıplaklığıyla ortaya
sermektedir, bu bakımdan Orta Anadolu
Kürtleri ile ilgili araştırmalar konusunda
önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Bir Ada Hikayesi genel başlığını taşıyan
romandaki olaylar Karınca Adası veya
Rumca Mirmingi denilen bir adada geçiyor.
Yüzyıllar boyunca burayı kendilerine yurt
edinmiş Rum ahali göçe zorlanır ve ada
tümüyle boşaltılır. Rumlardan boşalan evlere
bir yandan Yunanistan'dan gelen Türkler,
diğer yandan Birinci Dünya Savaşı sırasında
Anadolu'da yaşanılan zor koşullar nedeniyle
evsiz-barksız kalan ve ortalıkta sürünen
insanlar gelip yerleşir.
Romanda yer alan olayların arka planında
Birinci Dünya Savaşı vardır. Sarıkamış
yöresindeyaşanan yenilgi, doksan bin civarında
askerin çetin kış koşulllarına dayanmayarak
donması, yaşanan açlık ve sefalet, hastalıklar
ve en önemlisi de savaşın beraberinde getirdiği
yoğun korku romanının tümüne hakim
oluyor. Savaş geride kalan insanlar üzerinde
büyük bir şok etkisi yaratmış ve insanlar
kaçacak bir sığınak peşine düşmüşlerdir.
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ANADOLU KÜRTLERi ÜZERiNE BAZI NOTLAR

BiR ADA HiKAYESi VE SÜRGÜN KÜRTLER
Dört kitaptan

oluşan

ve 1998

yılında
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birinci
kitabı yayımlanan Bir Ada Hikayesi adlı dev
dizi veya dörtlü (yaklaşık 1600 sayfa), Yaşar
Kemal'in daha önceleri çıkan İnce Memed ve
Kimsecik romanlarından sonra en kapsamlı
romanlarından birisi sayılabilir. Roman 1922
yılında imzalanan Lozan Barış Andaşması
çerçevesinde meydana gelen mübalede olayını
ve bu yılları anlatıyor. Ahali değiş tokuşuna
göre Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye,
Tıirkiye'deki Rumlar da Yunanistan'a göç
etmek zorunda kalmışlardır. Bu mübadele
sürgünleri 1,5 milyon Rumu 510 bin
Tıirkü, yani yaklaşık olarak 2 milyon insanı
ilgilendirmiştir. Roman böyle kapsamlı bir
sürgün olayına, yaşanılan zorluk ve acılara
dikkatleri çekmektedir.

Adaya gelenlerin anlattıklan öyküler hep savaş
ve yıkım üzerinedir.
Adaya gelen göçmenler arasında her
milletten olduğu gibi Kürtler de bulunmaktadır.
Bir Ada Hikayesi adlı romanda Kürtlere
ilişkin hikayeler iki biçimde karşımıza
çıkar. Bunlardan bazıları bu adaya gelen
Kürtlerin kendi anlattıklarıdır. İkinci kısım
hikayeler de buraya gelen başka milletten
insanların savaş sırasında tanıdıkları Kürtler

bir yerinde başta Baytar Cemil
olmak üzere bazı Kürtlerin Anadolu'nun
her yerine göç ettiği ve Karınca Adası'na
ulaşmadan önce Orta Anadolu'yu da keşf
ettikleri görülür:
Romanın

ilişkileri olmuştur.

babasını, kardeşlerini, akrabalarını bulamamış,

anlatımlarından

oluşmaktadır.

Yaşar Kemal Karıncanın Su İçtiği adlı

son umudu gitmediği Konya'daymış, burada da
bulamamış". 3

Kan Akıyor Baksana, Karıncanın
Su İçtiği, Tan Yeri Horozları, Çıplak Deniz
Çıplak Ada adlı dört romandan oluşan ve Bir
Ada Hikayesi genel başlığıyla kaleme alınan
bu yapıtta, ezilen, borlanan ve küçük görülen
topluluklara yönelik baskılar sürmektedir.
Zalimlerin mazlumlara savaş ilan ettiği
Bir Ada Hikayesi'nde değişik birçok etnik
topluluğun temsilcilerinden Kürt, Çerkez,
Rum, Ermeni... kendilerine dayatılan bir
tarihi benimsemedikleri ve eski yurtlarına
tekrar dönmek istedikleri görülmektedir.
Romanda sürgün olayı mahkum edilir ve
insanlık dışı bulunur: "Bir insanı toprağından
koparıp atmak, onun yüreğini koparıp atmak
gı"b"ı acı ..."4
Fırat
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ikinci kitapta Kürtlere daha fazla yer ayırır.
Yaşar Kemal bu romanda bize kuşların
padişahı olarak bilinen büyük Kürt dengbeji
Fekiye Teyranı tanıtır. Romanın yaklaşık 40
1
sayfası Fekiye Teyran'a ayrılmıştır. Ayrıca
önceleri Ruslara esir düşen daha sonra bir
yolunu bulup Kars'tan kaçan Baytar Cemil'in
öyküsü anlatılır. Romanda sözü edilen Vanlı
Baytar Cemil, savaşa katılmış ve tam donmak
üzere olduğu bir sırada Kürtler tarafından
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Bu anlatıcılardan bazıları Kürtlerin yoğun
olarak yaşadıkları Doğu cephesinde süren
savaşa katılmış askerlerdir ve Kürtlerle yakın

"Baytar adadan ayrıldıktan sonra çok
dolaşmış, iki at eskitmiş, üçüncüsüyle de
buraya dönebilmişti. Vanltiarın göçü Konya'ya,
Manisa'ya, İzmir'e kadar inmişti, oraları
dolaştı, çok Van lı, Muşlu, Erzurum/u, Bit/isliyle
karşılaştı. Anasını, babasını, nişanlısını bir
türlü bulamadı. Belki Vana dönmüşlerdir,
diye düşündü. Konya'da askerden dönmüş bir
kapı komşusu subayla karşılaştı, o da anasınt,

kurtarılmıştır.

Van hayranlığı Karıncanın Su
İçtiği romanda da sürer. Bu bölümde Van'da
süren eski Kürt~Ermeni dostluğuna geniş
yer verilir. Çaldıran yakınlarındaki Kürt
göçerler, kıyımdan, kırımdan kurtulan
Ermeni kardeşlerine kucak açarlar ve onları
ölüm pahasına da olsa koruyacakianna dair
ant içerler.2
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Birinci
Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen
olaylar insanları büyük ölçüde huzursuz
etmiş ve insanlar arasındaki gelecek endişesi
artmaya başlamıştır. Karıncanın Su İçtiği'nde
Anadolu'da yaşanılan kitlesel göçlere değinilir.
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Yazarın

MAVi SÜRGÜN
sürgün edilen Kürtlerden bir kısmı
Aydın ve köylerine sürgün edilmişlerdir.
Bu yöredeki Kürt varlığı konusunda bazı
ayrıntılı bilgiler veren yazar Müslüm Yücel,
bir incelemesinde Ağrı ve Dersim'den bu
yöreye sürgün edilen bazı Kürtlerin öyküsünü
ele almaktadır. Bu sürgünler Yaşar Kemal'in
Batıya

yukanda sözünü ettiği ve 1922 yılında

Malazgirt' ten 199l'den bu yana mevsimlik işçi
olarak gelen Hasan Kaya'dan alıyoruz. Kaya,
edilmesi) sırasında meydana gelmişlerdir. Akbük:e Zilan'dan sürgün gelenlerin bugün
Müslüm Yücel'in Rum sürgünlerinin izlerini yönetime sahip olduklarını belirterek, çoğunun
sürdürdüğü
bu çalışmasında, örnegın butjuva partilere oy verdiklerini söylüyor.
Didim'in bir köyüne (Akbük) sürgün edilen Kaya konuşmasının devamında, Zilan'dan
Zilanlı Kürtlere rastlıyoruz:
sürgün gelen ve şimdi artık Akbüklü olan bu
"Akbük Didim'e bağlı eski bir Rum köyü. Kürtlerin kendi aralarında zaman zaman
Ama Rumlar bu köyden göç ederken buraya ana dillerini konuştuk/arına dikkat çekiyor.
ayrı bir halkın ezik insanları getirildi: Kürtler.
Akbük'te yaşlılar Kürtçe'yi ayakta tutan
Nerden mi geldiler? Elbetteki günlerce dereleri birer çınar gibiler, ama kendilerinden başka
kan akan Zilan'dan. Serhat illerinin en kimseye gölgelerini bile veremiyorlar. Genelde
güzellerinden olan Van'da, denklerini bir gece birbirlerinden kız alıp veren Akbüklülerin
yarısı birleştirip, süngülerin gölgesinden, kendi
dışarıya kız alıp verdikleri de oluyor. Öte yandan
topraklarından koparılarak sökün edildiler.
Akbük 10 yıldır sürekli büyüyor. Şimdilerde 10
Rumiarsa bu toprakları 1922'de terk ettiler. binin üzerinde niifusu bünyesinde barındıran
Aynı tarihlerde buraya Kürtler yerleştirildi.
Akbük'ün sosyal coğrafyası parsellenmiş
Kürtler bu göç sırasında 20 aile olarak Akbük:e durumda. Denize yakın yerlerde yabancılar
yerleştirildi/er. Şimdi bu köyde ne Rumlar ne de
oturuyor. Yabancı dediklerimiz Ankara,
Kürtler yaşıyor, yalnızca Türkler var. Herkes Adana vb. yerlerden gelenler. Akbüklü Kürtler
Türk burada. Peki ama şimdi Zilan'dan Turizmle ilgileniyor. Arsalar ateş pahası ve
Akbük'e sürgün getirilen Kürtler ne yapıyorlar? arsaların metrekaresi S milyona kadar gidiyor.
Siyasi olarak nerede duruyor/ar? Geçimieri ne Ama bu arsalardan Akbüklü Zilan sürgünleri
ile? Bu soruların yanıtlarını almak için Akbük:e Jaydalanamıyorlar. Çünkü, önceleri zeytinlik
iniyoruz. Akbük'ü görmeden burası kafamızda olan bu arsaları Akbüklüler kibrit fiyatına
mütevazi bir köy gibi beliriyor. Sonra Akbük satmışlar. Müteahhitler ise, buralara asker gibi
tabelasının yanında başlayan villalar burasının
villa diziyorlar. Kürt illerinden gelen gençler bu
bir köyden çok bir ilçe olduğunu ispatlıyor. inşaatlarda "ucuz işgücü olarak:' çalışıyorlar.
Her şey 1990'dan sonra olmuş. Sanayi geniş Zilan'dan sürgün edilenlerin torunları ise, bu
kollarını Akbük:e açmış, eskiden zeytin
inşaatlarda çalışanlara "Kürtler" diyorlar". 5
ağaçlarıyla ünlü Akbük şimdi villalar diyarı
BAŞKENT ANKARA KÜRTLERi
oluvermiş. Akbüliün Belediye Başkanı Halil
Başkent Ankara'nın merkezinde yaşayan
İbrahim Şam, Zilan'dan sürgün gelenlerden
biri. Eskiden muhtar iken, şimdi DYP'den Kürtlerin buraya göç öyküsü şimdiye kadar
Belediye Başkanı. Akbük'te yaşlılar Kürtçe dile getirilmemiş. Kürtler ne zamandan beri
biliyor, gençler ise Türkçe konuşuyor. Yönetim Ankara şehir merkezinde yaşamaktadırlar?
Kürtlerin elinde, ama bu Kürtler Kürt/üklerine İlk Kürtler ne zaman Ankara'ya gelmişlerdir?
çok meraklı değiller. Hatta her konuda Bu soruların yanıtı şimdiye kadar verilmiş
değildir. Ama konu incelemeye değerdir.
konuşma merakları yüzlerine vuran Akbükler,
Mehmet Kemal anılarında Alişan Bey
Kürtlük bahsini bile açmak istemiyor/ar.
adlı
bir Kürt beyi konusunda ilginç bir öykü
Bu yüzden Akbük'le ilgili ilk bilgileri, Muş
anlatır. Alişan Bey belki de Ankara şehir
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gerçekleştirilen nüfus mübadelesi (değiş tokuş

Ankara'da yıllar önce kurulan Anadolu
Kulübü gibi bir buluşma yeri olan Kürdün
Meyhanesi'nden söz eden başka yazarlar
da vardır. Fakir Aksoy ayrıca bu konuda
bir de kitap yazdı. 7 Özellikle 1944-1960
yılları arasında Ankara'da yazarların uğrak
yerlerinden birisi olan Kürdün Meyhanesi
adlı mekanda buluşan birçok yazar, burada
ilk kez Ankara Kürtleriyle tanışma olanağına
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merkezine ilk yerleşen Kürtlerden birisidir
ve adı Ankara Kürtlerinin tarihi yazıldığında
önem kazanabilir:
"Belleğimi yokluyorum da, çok eskiden
tanıyorum gibi geliyor. nkokuldan filan .•• Ben
ilkokulu İstiklal'de okudum. Yahudi mahallesinin
üstünde, Samanpazarı'nın altında. Alişan Bey'in
eski konağı derlerdi. Alişan Bey'in gerçekten
konağı mıydı, değil miydi iyi bilmiyorum. Alişan
Bey bir Kürt beyi ••• Oldukça da zengin ..•.Eski
salnamelerde adı var mıdır, yok mudur, eskilerin
bilenlerine sormalı. Şair Dertli'yi korumuş. Dertli
de, tutmuş Bey'in hacısına aşık olmuş. Sen bir
garip çingenesin, nene gerek gümüşlü zurna•••
Yani beyin hacısını sevme••• Duyulunca bir temiz
dövmüşler. Sonra da Ankara'dan sürmüşler. Bey
konağını Cumhuriyet'ten sonra okul yapmışlar,
adını da o dönemin moda kelimelerinden 'İstiklal'
koymuşlar. Okulların adı, Cumhuriyet, Gazi,
Anafartalar, Sakarya olurdu':6
Mehmet Kemal anılarında ayrıca
Ankara'da yaşayan Kürt Rüstem'den söz eder
ve kabadaylığına değinir. Çıkan bir kavgadan
sonra babası sürgüne gönderilir.
Mehmet Kemal anılarında Ankara şehir
merkezinde yaşayan bazı Kürt tiplerini de
anlatır. Bu tiplerden bazıları o yıllardaKürdün
Meyhanesi adlı mekanda çalışmaktadırlar.
Sahibi Mehmet, çalışanlardan Mustafa ve
Hafız'ın Kürt şivesiyle konuştuklarını belirtir.
Meyhaneyiişletenin Kürtkökenliolmasından

bu adı alan m eyhane 1960'lara kadar
var olmuştur. İşleri bozuldukça veresiyeyi
kesen Mehmet'ten Kürt Mehmet diye söz
eden yazar, bazendeKürdün Meyhanesi'ni
Kürt Mehmed'in Meyhanesi olarak adlandırır.
Hatta bu meyhaneyi bir yerde "Kürt'te
içiliyordu" biçiminde tanı tır.
Mehmet Kemal anılarında Ankara'da
"Kürdümsü bir yüzü olan" Cahit Sıtkı
ile buluşmasına da değinir.
Tarancı
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dolayı

kavuşmuşlardır.

Ankara'nın tanınmış simalarından olan
ve Kürt Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet
Turgut'un öyküsü de oldukça ilginçtir.
Haymana'nın Yenice köyü Kürtlerinden
olan Ahmet Turgut ayrıca Ankara'nın sayılı
zenginleri arasında sayılmaktadır. Haymana
Kürtleri her zaman Orta Anadolu Kürtleri
açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Babası Kürt Ahmet'in izinde yürüyen oğlu
Özdemir Turgut ekonomik ağırlığı yanında
zaman zaman politik alanda da etkili olmaya
çalışır. Özdemir Turgut babası Ahmet
Turgut'aniçin Kürt Ahmet denildiğini şöyle
açıklar:

·:.• Kimse için kötülük düşünmeyen, yapıcı,
iyiliksever biri. İçkisi, sigarası yoktur. Sabıkası
da yoktur. Yeraltı dünyası denince bunun içine
ne giriyor bilmiyorum; ama bunu kesinlikle
kabul etmiyoruz. "Kürt Ahmet" lakabı
ailemizin 200 yıl önce Doğu'dan gelmesinden
dolayı .."8
Aynı röportajda Özdemir Turgut'un
Ankara'daki çocukluk ve gençlik yılları
hakkında da şu açıklamalar yer almaktadır:
"Turgut, bütün milletvekili adayları içinde 'en
Ankaralı" kendisini görüyor. Haymana'da 1955
yılında doğduğunu, Altındağ ve Gülveren'de,
büyüdüğünü
mahallelerinde
gecekondu
anlatıyor; "Zaten o zaman Altındağ'dan başka
Ankara da yoktu" diyor. Çocukluk yıllarında
arkadaşlarına "biraz fazla takıldığı için'; okulu

eğitime göndermiş, küçük kızını da özel bir
okulda okutuyor. Okulu bıraktıktan sonra

akrabalarının yanında

çalışmaya

başlayan

.a

KONYA SÜRGÜNLERi

Kürt şahsiyetlerinden Hacı Musa'nın ailesinden
ı926 yılından sonra Konya'ya
sürülmüşlerdir. Hacı Musa'mn torunlarından
Salih Mirzabeyoğlu tartışmalı romanında
kısaca bu sürgüne değinir. Salih Mirzabeyoğlu,
Hacı Muammer Bey'in oğlu, Hacı Muammer
Bey İzzet Bey'in, İzzet Bey de Mutki Aşireri
Reisi Hacı Musa Bey'in oğludur. Yazar Salih
Mirzabeyoğlu'nun dedesi olan İzzet Bey'in
başı bilindiği gibi askeri güçler tarafından
kesilmiş daha sonralan aile üyelerine
gösterilmiştir. Nuri Dersimi daha sonraları
yazmış olduğu Dersim Tarihi adlı kitabında
bu kesik başların fotoğrafını da yayınlamıştır.
Bu acı olaylardan sonra aile üyeleri Konya'ya
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anlatır:

"Bizim aile, babaannem, babam ve halam,
Konya'ya mecburi iskanla sürgün
geliyorlar... Şanlı Hamidiye Paşa'nın kızı ve
namlı İzzet Bey'in hanımı Hanife Hanım,
yani babaannem, biri bir diğeri üç yaşındaki
iki çocuğu ve sürgüne yollanan diğer yakınları
ile Konya'da... Basiretli ve hakim tarafıyla,
çevresindeki kadın ve çocukların, onun tedbirine
bakan bir yanı var!.:' 10
Kaynaklarda Konya ve yöresine sürgüne
gönderilen birçok Kürdün öyküsü yer
almaktadır. Bunlardan birisi de Yılmaz
Güney'dir. Sanatçı ı 956 yılında yayımlanan
bir makalesi nedeniyle yargılanır ve hapis
cezasına çarptırılır. Uzun bir zaman sonra
ı96ı yılında ı8 ay hapis ve ı962 yılında 8 ay
Konya'da sürgüne gönderilir. Yılmaz Güney
anılarında Konya'daki bu sürgün günlerini
Muş'tan

rs
iv
a

Turgut, babası gibi 18 yaşında geldiğinde
evleniyor. Gelin, annesinin önerdiği, dayı kızı.
Bu genç yaştaki evliliği nedeniyle bugün 44
yaşında ve torun sahibi olmaktan büyük haz
duyduğunu söylüyor. Kendi işini 18 yaşında
Et Balık Kurumu'nda taptancılık yaparak
kuran Turgut, daha sonra işleri büyütüyor,
demir ticareti, inşaat malzemeleri pazarlaması,
kağıt toptancılığı, kafe işletmeciliği gibi alanlara
yatırım yapıyor. 1981 yılında, Türkiye'nin ilk
buz pateni tesislerini Kurtuluş Parkı içinde
kuruyor. Ansera İnşaat'ın sahibi. Ansera,
Portakal Çiçeği Vadisi'nde 148 dükkan ve 2
sinema salonlu iş merkezi inşaatını sürdürüyor...
Turgut, seçim bölgesi olarak Haymana, Bala
ve Polatlı ilçelerinde çalışıyor. Ailesinin dahil
olduğu Şıhbızın aşiretinin bu bölgede yerleşik
olduğunu ve ANAP'ın oylarını en az 30 bin
arttıracağı iddiasını ortaya atıyor..."9
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bitirme sınavları ile alıyor. Şimdi okumadığına
pişman. Bu nedenle iki oğlunu Amerika'da

sürgün edilmişlerdir. ı 950 yılında doğan Salih
Mirzabeyoğlu ise; Kürt çevreleriyle ilişkisini
kesmiş, aşırı İslamcı ve Ttirkçü kesimlerle
birlikte hareket etmiş, hatta lider kadroları
arasında yer almış ve sonunda tutuklanmıştır.
Yaklaşık olarak 40 üzerinde kitap kaleme
almıştır. ı99l'de yayımladığı Tilki Günlüğü
adlı altı ciltlik romanında bu sürgün yıllarını
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bırakıyor. Ortaokul ve lise diplomasını dışardan

şöyle anlatır:

"1961 Mayısı'nda cezaeviyle tanıştım.1962
Aralığı'nda cezam bitti. Muhafazkarlığıyla
ünlü Konya Şehrine sürgüne gönderildim.
Konya sınırlarından çıkamazdım. Her akşam
polise imza vermeliydim. En çok imzayı polis
defterine attım, tam 180 defa ••. 1968'de askere
gittim.1970 Nisan'ında döndüm. Rayatımdan
çalınan iki yıl': 11
Okuyucularıyla buluşmak

için Konya'ya
giden yazar Murathan Mungan bu gezisini
anlattığı bir yazısında Yılmaz Güney'in bu
sürgün günlerine değinir:
"Umut Kitapevi'nin sahibi fotoğraflar

ülkelerinden Danimarka,
İskandinavya
İsveç, Norveç ve Finlandiya'ya göç etmiş olan

karşıya kalmışlardır.
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Orta Anadolu Kürtleri konusu araştırmacı
ve yazarların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Ttirkiye'nin tam merkezinden gelen ama
Kürt olan bu topluluğun İskandinavya
gunumuze kadar sürmüştür
macerası
ve uzun bir geçmişi vardır. Bu göç yakın
bir zamanda 40 yılını dolduracaktır. Her
muhacir Kürtte olduğu gibi onların kimlik
arayışları yoğundur. Zaman zaman iki arada
bir derede kalan bu Kürtler, kendilerine
dayatılan farklı kültürleri hem yaşamak
hem de dışlamak gibi zor bir durumla karşı
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Sosyal Antropoloji Ensitüsü'nde çalışma
larını yürüten Minna Hynninen Konya
yöresinden Norveç'e göç etmiş olan Kürtlerin
kimlik sorunları konusunda bir araştırma
yürütmektedir. Araştırmacı, Kürtler, Türkler,
Kürt Türkleri veya Türk Kürtleri adlı bu
tezinin hazırlığı sırasında Konya yöresindeki
bazı Kürt köylerini de ziyaret etmiş onların
anlatımlarınıkaydetmiştir.BöyleceDanimarka

ve İsveç'ten sonra Norveç'te yaşayan Orta
Anadolu Kürtleri de araştırmacıların ilgisini
çekmeye başlamıştır. 13
Uzun yıllardır İsveç'te yaşayan ve Konya'nın
Altılar köyünden olan Altun Başaran'ın
yaşam öyküsü kitap haline getirildi. Kitabın
sonunda Altılar üzerine kaleme alınmış uzun
bir tanıtım yazısı da bulunmaktadır. Yahudi
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KÜRTLERiN KUZEYi KEŞFi

kökenli İsveç yazarlarından Annika Thor
sonsöz adlı bölümde geçen yıl bu köye Altun
Başaran ile birlikte yaptığı geziden edindiği
izlenimleri ve gözlemlerini anlatmaktadır.
Kitap, Altun Başaran ve Annika Thor ile
birlikte hazırlanmış, iki yazarlı bir kitap
olarak da düşünülebilir. Kitap İsveç'in en
büyük yayınevlerinden Bonniers tarafından
çıkarılmıştır. Kitabın adı Altun'un Üç Yaşamı
Anadolu'dan Alby'ye olarak saptanmıştır.
Bilindiği gibi Stockholm'ün Alby ve benzeri
semtlerinde bazı Orta Anadolu Kürt
kolonileri bulunmaktadır. 14
İsveç'e göç etmiş olan Kululular konusunda
yayımlanan iki çalışmadan da söz etmek
gerekir. Ahmet Samancı'nın yazdığı Kululular
Kuzeyde de Ölürler adlı romanında Kulu'da
yaşayıp, Avrupa'ya gitmek isteyen bazı
işçilerin yaşamı anlatılır. Bilindiği gibi Kulu ve
çevresinden değişik ülkelere göç eden büyük
bir işçi kitlesi bulunmaktadır. Romanda
İsveç'e gelenleri karşılayanlar arasında
örneğin Kürt Bayramın Hacı Hüseyin de
bulunmaktadır. 15 Kululular konusu Tekin
Sönmez'in kaleme aldığı Batı Rüyası Okulu:
Kulu adlı bir çalışmada da ele alınır. Kitabın
bazı yerlerinde Kulu'da yaşayan Kürtler
ve Ttirkler arasındaki karşılıklı kültürel
etkileşime dikkatler çekilmiştir. 16
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çeken, öyküler yazan Zeki Oğuz, kitaplarını
imzalayıp veriyor bize. Yılmaz Güney'in
Konya'daki sürgün günlerine ilişkin anılarının
konu edildiği Dolavlı Yılmaz Güney kitabının
kapağındaki bana hüzün veren resme dalıp
gidiyorum. Çocukluğu taşrada geçeniere Yılmaz
Güney'in ne ifade ettiğini iyi bilirim': 12

SONUÇ
Yakın

bir dönemde Yenice köyü konusunda
bir çalışmada çok yararlı bilgiler
yer almaktadır. Enver Yurtdaş, Harndi Çeker
ve Faik Coşkun tarafindan beş yıllık bir çalışma
sonucunda hazırlanan bu monografide Yenice
köyünün belli başlı kabileleri ve önemli
aileleri tanıtılır. Birçok insanı dinleyerek ve
öykülerine kulak vererek sabırlı bir işe girişen
yazarların hazırladığı Dünden Bugüne Yenice
ve Şeyhhızınlar adlı bu çalışmada birçok
yayımlanan

Dipnotlar
Yaşar Kemal, Karıncanın Su içtiği, s. 335-374.
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diyebiliriz ki Kürtlerin tarih yazımında son
derece önem taşıyan bir sözcük vardır: yazı,
yazı, yazı! Yazıdan söz açılmışken İsveç'te
yaşayan Abdullah Kaya'nın kaleme aldığı
Gözlük adlı öykü kitabından 18 ve Abdullah
Doğan'ın yazdığı Gülizar adlı romandan 19 da
söz etmemiz gerekiyor. Abdullah Kaya'nın
öyküleri için Dilşad Nıldem'in kaleme aldığı
önsözde de belirttiği gibi yeni süreçte Orta
Anadolu Kürtleri arasından"yeni haberciler"in
çıkması son derece sevindircidir.

Orta Anadolu Kürtleri bellek ve anılarını
kağıda dökerek hep kül olan tarhlerine
ışık
tutabilirler. Hafızları onlar ıçın
büyük bir imkandır. Kişilerin kendisi bu
zahmete katlanmayabilir ama başkalarına
anlatabilirler. Bunu sadece tarihi belge veya
araştırma olarak sunmaları da gerekmiyor,
bir öykü olarak anlatablirler. Her insanın
anlatabileceği bir öyküsü vardır. Kürtlerin
de anlatacakları öyküleri vardır. Kuşaktan
kuşağa nakl edilen bir mirastan Orta
Anadolu Kürtleri niçin nasiplerini almasın.
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fotoğraf da yer almıştır. 17 Sonuç olarak

3

Yaşar Kemal, Karıncanın Su içtiği, Adam Yay., 2002, s.l73.
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KAŞUB

tepki ve anlarnalara yer vermemek
ve genel olarak özellikle Kaşub dilinin
gelişimi bakımından, Polonya'da mevcut
olan olumlu gelişmeyi tehlikeye sokmamak
için uzun bir süre "Kaşub Halkı" kavramının
özen gösterildi.
ıçın
kullanılmaması
Ancak 2002'de yapılan "nüfus sayımı" ile çok
şey değişti. Kaşub kamuoyunun bir kesimi
kendi kimliği ile yüzleşrnek zorunda kaldı.
Başta Kaşub diliyle yayın yapan "Odroda''
(Yeniden Doğuş) dergisinde ve bu derginin
virtüel konuşmaforumunda yoğun tartışmalar
yaşandı. Bu tartışmalarda ve başka platformlarda sıkça ve açıkça Kaşub halkından bahs edildi.
Buna karşın 'etnik grup" tanımlamasına karşı
çıkılıyordu. Bu kavram moda bir tanırola
"kırsal geleneklerin, halk dansları ve müziği

w

w

Yanlış

ile sınırlı olan etnoğrafik bir atraksiyonu"
olarak algılanıyordu. Polonya Halk Cumhuriyeti 1989'a kadar Kaşubları böyle görmek istiyordu. "Odroda'' dergisinin bir
çok okuyucusunun düşüncesine göre bu
politikasında kısmen de olsa başarılı olmuştu.
Ancak Kaşublar "folklorik bir atraksiyon" olmadıkları gibi daha fazlasına
ve
doğmuş
Polonya'da
layıktırlar.
Polonyahalkına değil de başka bir halka mensup olma söylemi günümüz Polonya'sında
-en hafif deyişle- şaşırtıcı geliyor, daha katı
bir deyişle kötü amaçlı dış güçlere hizmet etmiş olmakla eş değerli görülüyor.
Polon çocukları tarih dersinde ataları Polonca konuştu diye Prusyalılar tarafindan
Buna
öğrenebiliyorlar.
dövüldüklerini

vap olarak Polon yazılması" biçimindeydi.
Bunun yanısıra tüm Kaşublar adına kamuoyuna yönelik olarak, Kaşubların kendilerini Polon olarak gördüklerini ileri sürüldü.
Diğer taraftan ZK- P'nin ileri gelenleri de
daghil tanınmış Kaşublar"Kaşub halkı" nı savunuyordu. Ancak bunu açıkça dile getirmeye
çekindikleri için sesleri pek duyulmuyordu.
Kaşub halkının konuştuğu dil temel
alındığında, eski bir halk olduğu gerçeği bizzat Kaşubların çoğu tarafından bilinmiyor.
Bunun sebebini PolanyaHalk Cumhuriyeti'nin
azınlık
politikasında
aramak gerekiyor.
Bu politik anlayış Kaşubça'yı bir lehçe olarak görmüş, onunla eğitim yapılmasına izin
vermemiş ve kısmen de baskı uygulamıştı.
Kaşubça'nınkonumu 1989 sonrasındadilbilim
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bölgesel eğitim derslerinde
anne ve babalarından
öğrendikleri dili konuştular diye dövüldüklerinden kimse bahs etmiyor. Bundan
ötürü de deniliyor ki hoşgörü sözcüğü
Polonya'ya bugün bile yabancı bir kelime.
Kaşubların etnik açıdan Polon olmadıklarının
altı her zaman çizildi. Ancak sahip oldukları
Polonya vatandaşlığından ötürü Polon( anayasal Polon) olaraksayılageldiler. Bu anlayışa göre
Kaşubların etnik azınlık olarak kabul edilmeleri gerekir. Ancak bu kavrama hukuki açıdan
b akıl dı ve buna göre de sadece ulusal (Alman,
Ukranyalı vs.) ve etnik ( Lemken, Roman vs.)
azınlıklar bazı haklara sahip bulunuyorlar.
Kaşublar bugün bile yasal açıdan bu kategoriye ait değiller ve adı geçen azınlıklara tanınan
haklardan yararlanamıyorlar. Ayrıca etnik
grup kavramının, sosyolojik açıdan anlamlı da
olsa, yasal açıdan yetersizkaldığı vurgulanıyor.
Kaşublar kendilerini, Polonya Cumhuriyeti'ne ve halkına güçlü duygulada bağlı
görüyorlar. Bundan ötürü de kendilerini
sadece "etnik grup" olarak tanımlıyorlar.
Bu sözleri, Kaşubların en güçlü ve elli yıldan
beri var olan örgütü "Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie'' (ZK-P)' nin başkanı nüfus
sayımından önce söylüyordu. Ama, ZKp nin bölge başkanı Thorn Kaşub olma
hakkı tanınmalıdır diye karşı çıkıyordu.
O, kaşubların nüfus sayımında "mensub olduğunuz halk t sorusuna "Kaşub''
olarak cevap verme çağrısında bulundu.
Bu durum ZK- P yönetiminin sert tepkisine, "duygusal" aynı zamanda "ilginç"
tartışmalara yol açtı. Bunu "Kaşub halkının
varlığına inanıyorum'' ve "tartışmadan çekinmemeliyiz" başlıklarını taşıyan yazılar izledi.
ZK-P' nin resmi görüşü: "Nüfus sayımında
Kaşub diline mensubiyetin söylenmesi,
ancak mensub olunan halk sorusuna ce-

cilerarasındadahararetlitartışmalarayolaşmıştı.

Bir kaç yıldır da Kaşubça'nın kendi başına bir
dil olduğu, Batı Sılav grubuna mensub olduğu
ve edebiyat diline geçiş dönemini yeni geride bıraktığı gerçeği giderek kabul görüyor.
19.yyda,özellikletanınmış bir Kaşubolan Florian Ceynowa Kaşubların bir halk olduğunu
ileri sürmüştü. Bu görüş, onun o zamanki
Panslav eğilimi ve Rusya'ya olan sempatisinden ötürü ayrıca 20.yy da komünisclerin
azınlık politikasından dolayı ilgi görmemişti.
Son bir kaç yıldır özellikle öğrenciler, gençler,
yüksek eğitim almış kişiler ve toplumun elit
kesimi hisedilir bir biçimde Kaşub halkından
bahs ediyorlar. Devlet memuru olan veya
kamualanında çalışan kesim ise halen buna
karşı çıkıyor veya çekimser kalmayı yeğliyor.
Odroda dergisi sözünü ettiğim tartışmalar
sonrasında nüfus sayımına kısa bir süre kala
Kaşub halkına sorulan soruya Kaşub yazma
konusunda binlerce el ilanı dağıttı. Bu eylem
spontan bir biçimde, sayımdan bir kaç hafta
önce gerçekleştirildi. Bu el ilanlarının sınırlı
bir etkiye sahip olacağı belirtilirken tek tek
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Kaşub çocuklarına
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karşın örneğin

gösterilen tepkiye bağlıyordu.
Buna dikkatleri çekmek için bir çok Kaşub,
"Mensub Olduğunuz Halk" hanesine "Kaşub
Halkı" yazdı. Bu arada özellikle kırsal alandaki
konuşmalardan daanlaşıldığı üzere Kaşubların
büyük bir kesiminin bu tartışmalardan
habersiz olduğunu belirtmek gerekiyor.
Ayrıca sıkça "vatandaşlık" ile "mensub olunan
halk" arasında ayırım noktalarının belirgin
olmayışı da bir gerçek. Tabi bu komünistlerin azınlık politkalarının izlerini ortaya
koyan bir örnek olarak ortada duruyor.
Sayım sonuçları bu eylemin taraftarları
arasında ne bir hayal kırıklığı ne de aşırı
bir iyimserliğe yol açtı. Nüfus sayımı zayıf
da olsa bizim bir halk olduğumuzu gösterdi yönündeki görüşler Odroda dergisi redaksiyonu tarafından dile getirildi.
Her şeye rağmen nüfus sayımının küçük bir
kazanımı oldu. Kaşub dilini neredeyse ölmüş
bir dil olarak gören bazı bilim çevrelerinin
ve pek çok yerli yabancı basının aksine 50
bin kişi ana dilinin Kaşubça olduğunu ifade
etmişti. Diğer yanda bu sayının çok düşük
olduğu ve gerçeği yansıtmadığı asıl sayının
ise bunun iki üç katı olabileceği konusunda tüm Kaşub kurumları hem fikirler.
Açıklamalara göre asıl sevindirici olanın
Kaşubların ilk kez kendilerini "halk" olarak tanımlamış olmalarıdır. Onlar eski Batı
Sılav olan Pomoron'ların devamıdırlar.
Onların en belirgin farklılığı tümden
gelişmiş Kaşubça dilineö zengin çok yönlü
bir edebiyata sahip olmalarıdır. Ulus olma
bilincinin tüm koşulları olmasına rağmen
Kaşublar bu güne dek bu yöne yönelmediler.
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memesıne
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de olsa her çıkışın önemi özellikle belirtildi.
Bu çerçevede hareket eden Kaşublar, Polonlar tarafından "milliyetçi" olarak eleştiriidi
hatta damgalandı. Bazı Polon gazeteleri
daha ileri giderek Polonya Halk Cumhuriyeti varlığının tehlikede olduğunu belirtiler.
Sayımdan kısa bir süre önce ulusal ve
yerel gazetelerin yazarları konuyu ele
aldılar. Yazılanlar ise insana "geçmişte kalma" hissi verecek kadar geri düzeydeydi.
Örneğin bir makalede yer alan şu cümlelere
bakalım:' Kaşubların amacı para. Onlar devlet fonlarından pay alabilmek için etnik bir
azınlık olarak kabul edilmek isteniyorlar:'
Aşırı ve aynı zamanda mide bulandıran bir
başka yazı da "Tabaka- i Cumel" başlığı ile
7 Haziran 2002'de günlük "Dziennik Baltyaki" gazetesinde yayımlanmıştı. Yazının
yazarı:"Nüfus sayımı ile Polonya'da yeni
bir halkın doğacağını" ileri sürüyordu.
Yine benzer bir öngörüyü falcı edası
ile daha önceki bir yazısında ZK-P'nin
Kaşubça'nın resmi olarak tanınmasını talep ettiği bir dönemde ileri sürmüştü.
Ona göre ZK-P bununla anayasaya ters
düşmüş oluyordu. O, ZK-P yönetiminin
Odroda dergisini açıkça ve kesin bir dille
yermedikçe, Polonya'da Ispanyadakine benzer durumların ortaya çıkabileceğini ileri
sürüyordu. Kaşubları Baskların ET.A:sıyla
aynı kaba koyarken, Kaşubça'yı bir lehçe
olarak göstererek aklısıra dalga geçiyordu .....
Nüfus sayımı sonuçları ZK-P başkanı
için beklenmedik bir sonuç değildi. Hatta
sayımda 5.100 kişinin Kaşub olduğunu
belirtmiş olmasını dahi abartılı bulmuştu.
O, bunu sayım formlarında sadece "Mensup Olunan Halk" sorusunu içermesine
ama "Bölgesel Etnik Aidiyet" sorusunu içer-

Onlar bu yola girmeli mi ?
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2004 YEREL SEÇİMLERİNE KISA BİR BAKlŞ

SHP adıyla seçimlere katılan sol ittifak da
beklenen başarıyı elde edemediği gibi, Kürdistan'da

ı AfP ı

. 4_

CHP

. 17.9

ı f'lıHP ı

. -3

DYP

. 10.2

ı

SHP
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değerlendirdiler.

DEHAP yönetiminde olan bir çok belediyeyi
AKP'nin yönetimine terketti.
İl Genel Meclisi Türkiye Geneli (%)

Orta Anadolu'da seçimler çok sönük geçti.
Eski seçim coşku ve heyecanından eser yoktu.
Mevcut partilerden umudunu kesen halk, ilk
başta AKP'nin adayı olmak için, AKP il ve ilçe
yönetimlerine başvurdular. Aday olamayanlar
başka partilere koştular.
İl Genel Meclisi seçimlerinde de AKP

ur
di

AKP 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde iktidar
olmanın avantajını da kullanarak, yerel yönetimlerde
de iktidar olmayı başardı. Seçmen Tı.irkiye
genelinde 3 Kasım'da barajın altına düşürdüğü
statükocu -devletçi partilere yerel seçimlerde de
prim vermedi.
Umut olmaktan çıkan statükocu partiler
ve liderleri seçim sonuçlarını işlerine geldiği
gibi yorumlayarak, hezimetlerini zafer olarak

Orta Anadolu'da bazı İl ve İlçelerde alınan sonuçlar (Belediye Başkanlığı):
ANKARA

Nevzat Palta-AKP

MeiihGökçek-AKP

%44.31

54.84
Bala-MHP

Eskil-DYP

Gölbaşı-AKP

Gülağaç-DYP

Haymana-DYP

Güzelyurt-BBP

Polatlı-AKP

::iarıyahşi-MHP

Ş.

Tahsin Akyürek-AKP %63,63

%41.71

w
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Koçhisar-AKP

büyük bir başarı elde etti. Bölgeden buna bir
örnek verecek olursak; Kulu'da seçmenin büyük
çoğunluğunun desteğini alan AKP, İl Genel
Meclisi üyeliklerinin her dördünü de aldı. Kulu
Geneli, İl Genel Meclisi seçim sonuçlarının
partilere göre dağılımı

w

KONYA

Halim Çakır-AKP
Akpınar-CHP

Ortaköy-AKP

3 Kasım genel seçimlerinde Kulu'dan 6375
oy alan DEHAP, bölgede oyunu koruyamadı. 28
Mart 2004 Yerel Seçimlerinde sol ittifakın ( SHP )
aldığı oy 2699'dur. Bu da % 58 oy kaybı demektir.
TBMM:de çıkarılan bir yasa ile 2000 yılı
nüfus sayımında nüfusu 2000'den az olan 340
belde belediyesi köy statüsüne döndü. Haymana
Çalış ve Balçıkhisar da bu durumdan etkilenerek
köy statüsüne dönen yerleşim birimleri.

w

KIRŞEHIR

Cihanbeyli-AKP

Akçakent-AKP

Çeltik-AKP

Boztepe-MHP

Kulu-AKP

iv

Ağaçören-AKP

%

ak

AKSARAY

Çicekdağı

AKP

Sarayönü-AKP

Kaman-AKP

Yunak-AKP

Mucur-AKP
Yerleşim

Yeri

Parti

Başkanlığı

AKP

Nurı

Arbv

Cihanbeyli

kazanan

Unalan

M~rL-~~

Bulduk

AKP

Rafet Yticel

B ü y ü k

AKP

MalıirKara

Go1yazı

SHP

Mu!la Şimşek

Günyüzü

Bağımsız

MehmetKale

Kandil

AKP

HacıKoca

R.... bvok

Ke!hasan

AKP

ResulKara

Kuşça

CHP

EthemOlgun

Kütükuşağı

CHP

Sami Arahacı

Taşpınar

AKP

Yapalı

AKP

Hulusİ Oztürk
Selçuk Koçyiğit

Yeniceoba

CHP

Fırat Kızilkaya

Cihanbeyli Merkez ve Beldelerindeki Belediye
kazanan Adaylar

Başkanlığını

Kulu Merkez ve Beldelerindeki Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçlarının Partilere Göre Dağılımı
AKP

DYP

CHP

SHP

SP

MHP

BAGI

Seçilen Aday

KuluMerkez

4342

144

110

-

3960

146

-

Ahmet Yıldız;(AKP)

Koz;anlı

891

-

-

-

545

-

-

Tahsin

-

598

378
-

532

Mehmet Yüzer (AKP)

-

-

-

1161

-

Naci Eken (AKP)

437

-

685
1341
720

1\ız;yaka

494

Zincirlikuyu

-

-

-

-

-

411

443

-

-

42

311

-

-

-

-

-

-

-

-

Kırkpınar

674

-

Celep

283

-

Not:

Kırkpınar Kasabamızda
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Karacadağ

·Lıvşançalı

Odabaşı

(AKP)

M

e

e

m

At~bn(AKP)

seçime tek adayla girilmiştir.

Mehmet Altun (AKP)
Nebi Delen (CHP)

ANAP

CHP

AKP

ur
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Kürt Yerleşim Birimlerinde İl Genel Meclisi Seçim Sonuçlarını Partilere Göre Dağılımı:

SHP

2
4

ı63

2

ı

ı

ı45

ı

289

Arşıncı

ı

ı43

Bozan

3

409

ı2

ı64

4
424
4

45
23
22
2
9
38

6ı

ı5o

Çöpler
Dipdede
Güzelyayla
Hisar
Karacadere

4
3

Soğııkkuvu

ı

Şerefli

13ı

Tavlıören

74

Yazıçayır

32ı

Yeşilyurt

C elep

4

20
23
5
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114
87
238
79
36
224
89
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ı

Altılar

Canımana

ı

Karacadağ
Tavşançalı

w

Zincirlikuyu
Tuzvaka
Kırkpınar

w

Toplam
S:nrısı

Oy

6
5
27
5
4
68

379
278
737
313

4ı5

722
572
6959

DYP

2

Acıkuyu

Burunağıl

MHP

23
3

ı

ı

ı8

ll

3

6
ıo
22

ıo

5
10

3
5
26

ı

3

ı

4
7

ı

ı

5
ı8

DSP

2

2

ı

65

3

2ı7

ı6
ı2

ı

ıo5

366
439
268
6
ı7

ı768

76
493
778
476
24
57
2298

ı

8
2ı
ı4

8
6
ı2ı

2
4
5
ıo
ı2

ı

3
307

4

Not: Veriler Kulu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 'ndan alınmıştır.

Bölgedeki Bazı Kürt Beldelerinin seçim sonucu:

ILÇE
Haymana
Haymana
Bala

BELDE
Bumsuz
Yenice
Kesikköprü

KAZANAN PARTI
CHP
FP
AKP

3
6
66
28

KAZANAN ADAY
Nevzat Doğan
Abdullah Kuş
ümerYılmaz
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Kürt Göçmenleri ve sosyal sorunları
metrapoilerinde yaşamakta oldukları kimlik
sorunları-buhranı ve bu kimlik buhranı
sonucu oluşan piskolojik dejenere, başta
uyuşturucu, şiddet olmak üzere, eğitim ve aile
çatışmalarına yönlendirmektedir. Özünde
kendini bitirme, yok etme metodu olan
aktiv ve pasiv şiddet ne yazıkki Kürt gençleri
arasında yoğunluklu olarak gözlenmektedir.
Nedenleri üzerinde bir çok şeyler söylenebilir.
Ancak en önemli neden ise, savaş ve savaş
sonrası ülkelerinde çıkarılıp mülteci- göçmen
konuma düşürülen ailelerin Türkiye'nin
varoşları başta olmak üzere, Avrupalara
ve dünyanın başka ücralarına herhangi
bir yaşam perspektifi olmadan sürgün
edilmeleridir. Mülteci cocukları genelikle
sefil yaşam içinde olan aileleri ile birlikte
geldikleri alanlarda hem oranın yeni sosyal,
kültürel ve iktisadi yaşamiarına adapte olmak
için mücadele edecekler ve hemde geldikleri
coğrafyalarda edindikleri yeni yaşam biçimleri
ile ailelerinin yaşam biçimlerini bir arada
yürütmek isteyeceklerdir. Genelede başarılı
olmayan bu yeni kuşak gençler bunalımiara
girmekte ve suizid- intihar teşebüslerinde
bulunmaktadırlar. Intihar teşebüsleri farklı
biçimlerde olabilmektedir. Ya uyuşturucu
alarak yavaş yavaş bilinç altı bir intihar
teşebüsü, ya şiddete baş vurup başkalarınada
zarar vererek sosyal intihar teşşebüsü veya
somut olarak kendi yaşamına son vererek
intihar teşebüsünde bulunmaktdırlar. Keza
Batman'da savaş sonrası kadın intiharlarıda
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Bugün Avrupa başta olmak üzere, dünya
coğrafyasının birçok alanlarına yayılmış bir
Kürt nüfi.ısuyla karşı karşıyayız. Kendi özgün
yaşam tarzlarını koruma mücadelesi vermekle
birlikte, geldikleri yabancı toplumların
alışkanlıkları, mentaliteleri yani sosyokültürel ve iktisadi şekiilenişleri doğal olarak
onları etkilemktedir. Etkileniş biçimleri
herzaman farklı olamkla beraber,genelde
başta hukuksal sorunlar olmak üzere,
eğitsel, sosyal ve iktisadi nedenlerle birçok
olumsuzluklada karşılaşmaktadırlar. Ancak
en önemli olumsuzluk belkide kuşaklar arası
çatışmanın yoğun olarak yaşanmasıdır. Bilgi
ve iletişim araçlarının gelişmesi, kapitalist
üretim araçları, üretim ilişkilerindeki
yeni şekiilenişler ve kapitalizmin tüketim
piskolojisini yoğun olarak dayatması gibi
faktörler sonucu, farklı biçimlerle ve çok
boyutlu olarak; Kürdistandaki Kürt yığınları
da, yurtdışındaki mülteci- göçmen Kürt
yığınlarıdakuşaklar arası çatışmayı eski,klasik
anlamındışındayaşamaktadır.Bunedenleride

baz

alırsak,

başta

Kürdistan'nın

tüm

olmak üzere, Kürtlerin yayıldıkları
dünya coğrafyasının her parçasında kimlik
yoğunlaşırken,
eylemlikleri
bildirimi
Kürt halkının birçoğunda özelde de genç
kuşaklar da bir kimlik bunalımı sorunu
yaşanmaktadır. İçinde bulundukları sosyal,
kültürel ve iktisadi sorunlar bu kimliksel
şekiilenişi olmusuz yönde etkilemektedir.
Kürt gençleri'nin Avrupa da ve Türkiye

w

parçaları

başka

çokkısaverdiğimiz,ancakburadabirçoğunuda

toplumuda sınıflı ve sorunlu bir toplumdur.
Ancak Kürt toplumu, kendi sosyal, kültürel
ve iktisadi sorunlarını bu aşamada real
olgulardan hareketle çözecek güçte değildir.
Esas neden ise tabiki Kürdistan'nın özgür
bir devlet olamayışı ve kurumlarımızın
daha bugünde savaş olgusuyla mücedele
etmeleridir. Ama herşeye rağmen ne
yapabiliriz sorusunu hep kendimize sormalı
ve var olan araçları, olanakları çözüme
katıkı olama temelinde kulanıp, fedakar
Kürt halkının dertlerine bir nebzede olsa
çare olmlıyız. Ne yapabiliriz?: Tum basın,
yayın kurumlarımız başta olmak üzere, kitle
derneklerimizi, kadrolarımızın becerilerini,
birikimlerini ve bulunduğumz coğrafyalardaki
yasal, demokratik ve hukuksal haklarımızı
sonuna kadar kulanınaya uğraşmalıyız.
Bu nedenle Kürt halkının tek sesi, tek penceresi
olan basın yayın organları, yani gazeteleri,
Birnebun gibi dergileri ve Televziyonlarına
da önemli görevler düşmektedir. Bu anlamda
Med ve Medya televiziyonları şimdiye
kadar kendi olanakları ve kapasiteleri
çerçevesinde küçümsenmeyecek işler yaptılar.
Hatta Kürt kimliğinin; dilsel, kültürel,
siyasal kimliğin şekiilenişinde ve özgün
Kürt toplum piskolojisinini oluşmasında
Televiziyonun önemli bir katkısı olduğu
tartışma götürmez. Burada iletişim ve
bilginin önemi tekrar kanıtlanmaktadır.
Ancak yinede belli bir konzept çerçevesinde
yukarıdaki sorunları irdeleyen, bir nebzede olsa
çare aramaya özel kurumlar oluşturulmalı ve
bu kurumların başına kendi alanlarında, yani
göçmen ve mültecilik alanından, sorunlarından
anlayan
yetkin
kişiler
getirilmelidir.
Önümüzdeki sayıda bu kurumlar nasıl olmalı,
Konseptler neyi içermeli gibi sorulara yanıtlar

veremediğimiz başkaca boyutları

arınaya çalışacağız.
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bir örnek olarak verilebilinir.
Genelikle Co-bağımlılığın derin olduğu
Kürt ailelerinde, legal ve illegal uyuşturucu
bağımlılığın
dışında,
genç bayanlarda
özellikle kapitalist konzumun-tüketimin
dayattığı zayıflama (mager) bağımlılığı,
marka, alışveriş bağımlılığı, genel olarak
erkeklerde olduğu gibi, kumar bağımlılığı
vs. görülmektedir. Kürt toplumunda görülen
başka sorunlar; aile içi şiddet, aile içi çarpık
ilişkiler, kadının içeriye hapsedilip, sosyal
ilişkilerin engellenmesi vs.gibi çoğaltabiliriz.
Ancak Kürt toplumundaki sorunlarının en
önemli başka bir boyutu da, savaş mağduru
bireylerin, ailelerin konumlarıdır. Eşi geriliada
veya Turk devleti tarafında öldürülmüş
çocuklu genç kadının hem topluma
karşı olan ahlaki sorumluluğu ve hemde
çocuklarına karşı olan sorumluluğu, Kocası
gerilada olan annenin 13 veya 14 yaşlarında
ergenlik çağındaki çocuğuyla sorun yaşaması
ve kendisinin çözüm üretememesi. Babası
gerilada şehit olan veya daha gerilada olan
ergenlik çağındaki çocuğun baba hasretinin,
özleminin, babadan ayri yaşamasının
piskolojik bir buhrana dönüşmesi ve hatta
toplum tarafında yüksek değer biçilen
babaya karşı oğul veye kız tarafında
nefret duygularının gelişmesi ve bu nefret
duygularıyla Kürt çevresinden tamamen
kopup,sorunluçevreiçinegirilmesi. Gençlerin
yavaş yavaş Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin
önemini yadsımaları, madditatçılığı, dış
görünümü ön plana çıkarıp, bu yönlü
kazanımlar için aktivitelere "kriminal da
olabilmekte''
girdikleri
görülmektedir.
Sonuç olarak; Kürt toplumu da, başka
toplumlar gibi, belki daha da fazla ve yukarıda

sorunlarla

karşı karşıya

da olan
karşıyadırlar... Kürt
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Qizek delal ü dilovan
Ez ü tev bi qfuban
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Kes nabine di xevneşeva
Wan bijangen direj, kila çava
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Bisken te ye sor li ser derna
Te berdaye ji her külü xerna

Qolinc pan ü singe gewr
Rexte güllya daye ser
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Bejna direj Dicle ü Ferat
Mernikin li bejne zinar ü lat
Ke dijrnin da ser te ew nava
Bükek delall iro bi çar zava

Nave şerina min KURDISTAN
Ez ü tu tev bi qürban.
MemXelikan
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Ansiklopediya

Z arokan
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Ansiklopediya Zarokan , çapa kurdi ya ansikopediyeka internasyonali ye .
Gotin bi wene Cı danasi nen heta dereceyeke fıreh hatine amadekirin. Pedagojiya
zarokan , etTmolojiya peyvan , hesanT Cı estetTka hevokan li ber çav hatiye girtin .
Agahiyen di ansTklopediye de ne tene yen li ser welate me ne , yen dunyayT ne jT.
Di amadekirina AnsTklopediya Zarokan de, ji biiTterhengen kurdT yen erebT, farisT,
tirkTCı ewropTjT hatine bikaranTn .
Bi AnsTklopediya Zarokan , biçCıken me e:
- Di ware zirnan de jTriya tegehTştin Cı vegotina xwe xurt bi kin Cı xwe bi peş bixin .
- Di van salen xwe yen teze de bibin xwediye golinen ji nava male der ku di jiyana
wan de geleki giring e.
- Tekst Cı weneyen ku di Ansiklopediya Zarokan de hene , ew e bihelin ku agahT
zCı tekeve hişen wan .

xwestine

Buhaye posteya ver€kirin€ te ser buha.
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Fişa

D Ansiklopediya Zarokan
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Adres: .......................... .... ......... .... ...... .... ........................... ... ...................... ........... .......... ........ .............. ..........
Hej mar (dane) .............................................. ................... .. ........... .. ............ ...... ...... ....... .......... ........ .......... ..... .
Fişa

xwestine bi nameyeke te verekirio an te fakskirio ji bo APEC Förlag AB.

Adresen xwestine:
Li Swede:
Box 81 21, 163 08 Spanga/Sweden
Fax. +46-8-761 24 90
E-mai l: apec.t@telia.com

Li Almanyaye:
Muzaffer Özgür, Postfach 900 348, D- ll 13 KÖLN
Mobi l: Ol 72-29 824 51
E-mail: mozgur@web.de

