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Newroza we pîroz be!

"Dunya ji ilmê ditirse û ilm jî ji cehaletê ditirse!"

Destbiratî û xwînbiratî

....
Ji te ra nawêm Fatê lê, diwêm karê lê
Tu yê mîna gulsosina li devî barê lê

Min li ziyaretê lê, bez dibirî lê
Melûl melûl lê, li dû te nirê lê

Mêrata emrêkê lê, tiliya min birî lê
Îdî were dilê min, Fatê lê ...

Mistefayî Xelê
Kelhasan
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Rindo kêfxweş e
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pê re man e re heval e.
Hema hema her tiştê ku Rindo 
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JI BÎRNEBÛNÊ
Ali Çiftçi

Destpêka her tiştî bi meriv xweş tê. 
Ya girîng berdewamiya vê xweşiyê 
ye. Kurdên me berî ku dest bi ka-

rekê bikin pirê caran dudilî ne. Ji ber wek ne-
tew, nifş bi nifş hatine pelçikandin, hebûn 
û kesayetiya wan hatiye înkar kirin. Vaya jî 
li ser kurdên me, bi xwe bêbawerîtiyek pey-
da kiriye. Kê ji me van gotinên li jêr nebihîs-
tine... wek; Ma zaten kurd nabin meriv! Ê 
niha serî hev bişkînînin! Ma kurdan kingê 
karek heta dawî birine! Kurd ji hev re xayîn 
in! Bi kurdan bawerî nabe! Bi zimanê kurdî 
çir bikî lo, ji tiştekî re nabe!  Wek van gotina-
na em li vir bi dehan gotinên negatîv dika-
rin bêjmêrin. Bînin bîra xwe û bala xwe bi-
din ser van gotinên ku di ciwata me de, bê 
ku haya me lê bibe, em jî car car bi kar tî-
nin. Hem jî li hember zarok û gencên xwe! 
Helbet dema nifşê nû jî bi wan gotinan me-
zin bibin,  bêbawerî dibin û qimeta ziman û 
çanda xwe jî nizanin!

Ew psîkolojiya ku ji aliyê dewleta dagîr-
ker, bi zanistî li ser me daye peydakirin, em 
bi xwe jî bi nezantiye, vî barî li xwe û zaro-
kên xwe zêdetir dikin!...

Di serneketina jiyana meriv de sedema 
yekem bi xwe bêbawerî ye. Mixabin ev bê-
baweriya ne tenê di mesela netewî de her-
viha di jîyana piraniya kurdên me de tê xu-
ya kirin. Bi casaret gav avêtin, bi xwe ba-
werî kar kirin, di nifşê nû de peyder pey zê-

de dibe. Ev hem hêviyekê û hem jî kelecan-
ekê di de me.

Di wan sê çar salên dawî de, bi piranî li 
welatên Ewropa, pir komelên gundên Kur-
dên Anatoliya Navîn hatine avakirin. Ar-
manca wan komela/rêxistina her ciqas bi sî-
nor bin jî, dema em bala xwe didinê, em 
dibînin ku ji xwe û kesayetiya xwe xwedî 
derketin bingeha herî balkêş e. Ev jî dide 
xuya kirin ku kurdên me hêdî dixwazin bi 
şexsiyeta xwe bijîn! Ev destpêkeka pozîtîf e.

Bi avakirina wan komelan, kurd tên ba 
hev, li hev germ dibin, şevên kulturî çêdikin 
û bi hev re danûstendineke xort datînin. Ya 
girîng li vir ev e; divê van rêxistinan/kome-
lan tenê bi şevek an du şevên şahîyê  nemî-
nin, naveroka xebatên xwe bi aktiviteyên 
çandî û bo pêşxistina ziman û kesayetiya 
xwe ve dagirîn.  Xebatên li pêş, ji bo hemû 
komelên gundan pêwistiyên xwe bi hevka-
riyeke hevbeş ya netewî, bi taybetî jî, ji bo 
zimên heye. Li vir barê giran disan dikeve ser 
ronakbîr û xebatkarên zimên û çandê!

Werin em bi hev re vê destpêka xweş hîn 
geş û xweş bikin. Bila hêdî dost û dijminê 
kurdan jî pê bizanin ku em dikarin xwedî li 
xwe derkevin û nahêlin ku ev çanda me ya 
dewlemend û zimanê me yê dayîkê yê şîrîn 
visa sêwî bimîne!                              

Newroza we giştkan pîroz be!

Destpêka xweş û dawiyeke geş!..
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Civîna komela Ziman ya bi sazîyên 
KAN (Kurdên Anatoliya Navîn), 
di dema 25-26.02.06an de, li bajarê 

Frankfurt a Main, li mêvanxaneya bi navê 
Haus der Jugend çêbû.

Civînê li dû xwarina nîvro, bi dengkirina 
xêratîkirinêya Wahît Duran û Yusuf Polat li 
ser navê komîta kargêr dest  pê kir. 

Endamên komela Ziman di nava hev de 
li hev kirin ku Wahit Duran civînê bi rêve 
bibe û Ecewît Yildirim jî protokolê binivî-
se. Wahît Duran rojeva ku ji hêla komîta 
kargêr a komela Ziman ve hatibû hazirkirin, 
peşnîyazî beşdaran kir. Li gora wê rojev: 

1. Xêratîkirin û hevdûnasîn
2. Beşa Komeleyan
Qalkirina nûnerên komeleyên Celikên 

Qirkpinara û gundê Omê, Yaşar Güçlü û 
Celal Atmaca di heqê xebatên xwe de.

3. Beşa Malperan 
Nirxandina malperan ji hêla nivîsandin, 

naverok û teknîkî, ji hêla Mile Kara û Yusuf  
Topal ve.

4. Li ser girîngîya ziman şiroveyek ji Elî 
Çîftçî.

5. Programa serbest .
Çend hekat ji Nuh Ateş, çend helbest  ji 

Kemal Harimci, Yusuf Yildiz û hwd.
6. Gilî, gazî û xatir ji hevxwast in
Ji ber ku nûnerên komela Qirkpinara û 

gundê Omê beşdarî civînê nebûbûn, xala 1. ji 
rojevê hate derxist in. Di berdewamîya civînê 
de beşdaran  xwe dan nasîn.

Gora wê:   Kemal Harimci wek şexsîyet,
Ergun Erdal li ser navê komela kurdên ji eşîra 
Pisîyan (hazirîyên avakirinê didomin), Bîlal 
Dilovan  li ser navê malpera www.anatolîya 
navîn.com, Bulent Kayacan wek şexsîyet, 
Ramazan Yüce li ser navê www.hilkecikon-
line.com û komela EKDAyê, Muzaff er Öz-
gur li ser navê kovara Bîrnebûnê, Elî Çîfçî li 
ser navê weşanxana Apecê û kovara Bîren-
bûnê, Îrfan Koyuncu li ser navê kovara Ve-
gerê, Abdullah Gezer li ser navê kovara Ve-
gerê, Xelîl Ozcan li ser navê Komela Kurdên 
Altilarê, Yildirim Yüce li ser navê malpera 

NÛÇE-CIVAK

Civîna Komela ZIMAN 
û saziyên KAN

bîrnebûn, hejmar 30,   bihar 2006
3

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.kalebalta com, Tahsîn Demirsoy li ser 
navê komela Karawittê (Xelikên jur), Hesen 
Huseyin Deveci li ser navê kovara Vegerê, 
Faik Balci li ser navê malpera gundê www.
tawliya.com, Îhsan Turkmen li ser navê mal-
pera www.xelikan.com (Xeliken jur), Mi-
le Kara li ser navê malpera www.kurdênkir-
sehîrê.com, Nuh Ateş wek şexsîyet, Bulent 
Kayacan wek şexsîyet, Reşît Karakuyu li ser 
navê Weqifa KAN li Swêd, Bekir Dari wek 
şexsîyet, di civînê de hazir hatin dîtin. Her 
wiha Yusuf Polat, Vahîd Duran û Ecewît 
Yildirim jî li ser navê komela Ziman beşdarî 
civîne bûbûn.

Beşa komeleyan
Di heqê komela Celikên Atkafasiyê CAY-
VAKê de Muzaff er Özgür, di heqê komela 
Xelikên Qerecdaxê de Tahsin Demirsoy, di 
heqê komela kurdên li der û dora çıyayê Hil-
kecikê EKDAyê de Ramazan Yüce, komela 
Altilarê Komela Kurdên Altilarê Xelîl Oz-

can, agahdarî dan beşdaran.
Di vî warî de Bülent Kayacan di derheqê 

komela gundê Omê ya li Almanyê agahdarî 
da û bal kişand ser wê yekê ku komela gundê 
Omê VALMZ li ser bingeha gundîtîyê ava 
bûye û tu rûmetê nade nasname û zimanê 
kurdî. Wî daxwaz kir ku komele zêdetir rû-
metê bidin ziman û nasnama kurdî.

Abdullah Gezer jî bal kişand ser wê yekê, 
ku komele bêtir hevdû kopya dikin û wezî-
feyên dewletê jî pir caran heldigrin ser xwe. 
Şûna wê Abdullah ji komeleyan daxwaz kir 
ku ew persp ektivan bidin civakê.

Îrfan Koyuncu jî bal kişand ser giringîya 
perwerdeya bi zimanê zikmakî û pêşniyaz 
kir ku komele û şexsiyet liv li xwe bidin.

Ji hêla din ve jî zimanê ku çîrok pê tê-
ne nivîsandin, ji ber ku bîna devoka KAN 
jê nayê rexne kir. Ji komela Ziman jî xwest  
ku li ser vê mijarê hûr bibe. Kemal Harim-
ci daxwaz kir ku komele li ser bingeheke ne-
tewî karê  xwe bidin meşandin û pêşniyaza 

Yusuf Polat, Vahit Duran, Ecewît Yildirim û Mile Kara
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federasyonê kir. Ji bo pêşdexist ina koordi-
nasyona di nava komeleyan de, Bîlal Dilo-
van pêşniyaza avakirina komîteyekê kir.

Yusuf Topal jî li ser navê www.xelkedon-
durme.com tevî civînê bû.

Beşa malperan
Di heqê malperên înternetê yên herêmî de 
Mila Kara nirxandinek kir. Mila di nirxan-
dina xwe de dest nîşanî kêmasîyên di nivîsan-
dina zimanê kurdî û nerast bûna agahîyên di 
heqê dîroka eşîr û gundan de kir. Di dawi-
ya dengkirina xwe de jî pêşniyaza forumeke 
webmast erên malperên herêmî kir.

Dû wî ra Yusuf Topal rewşa malperên 
herêmî şirove kir û bal kişand ser kêmasîya 
dengê jin û zarokan. Ji bo ku malper hîn 
efektîftir bixebitin, Îrfan pêşniyaz kir ku web-
mast er di malperên xwe de zêdetir wêneyan 
bi kar bînin. Remezan Yuce jî pêşniyaza sis-
tema Pal Talk’ê ji bo malperan kir. Elî Çîfçî 
jî pêşnîyaz kir ku serverekî ku tevahîya mal-
perên herêmî bikaribin li ser weşanê bikin, 
kir. Li dû şîvê, bernama roja 1.ya civînê bi 
çend miqaleyên Nuh Ateş û helbest ên Ke-
mal Harimci bi dawî bû.

Roja diduya
Bernama roja diduya ya civînê, bi dengkiri-
na Elî Çifcî ya li ser girîngî û parast ina zi-
manê kurdî dewam kir. Elî Çifçî di dengkiri-
na xwe de dîyar kir ku di hebûna me ya wek 
civak de ziman faktora herî sereke ye û eger 
zimanê me wenda bibe, wê çaxê civak jî dê ji 
hev dûr bikeve. Li alîyê din, ji bo rast nivîsan-
dina kurdî pêwîst iya bi kursekê anî zimên.

Di berdewamiya civînê de, Bulent Kaya-
can pêşniyaz kir ku di Bîrnebûnê de ji bo se-
rerast kirina şaşitîyên di nivîsandin û dengki-
rinê de quncikek were avakirin.

Ji bo rast nivîsandina kurdî, Yusuf Polat 
pêşniyaza kursekê kir. Nuh Ateş pêşniyaz 
kir ku civînên veng  bi awayekî salane we-
rin çêkirin. Di dawîya civînê de biryar hate 
girtin ku civînên sazîyên KAN bi awayekî 
perîyodik bidomin.

Ji bo komeleyên ne beşdar jî careke din 
tevî civînê bibin, hazirîyeke bi rêk û pêk dax-
waz kirin.

Heger civîna bê li Skandînavya were ki-
rin, Reşît dê organîzekirina wê pêşnîyazî 
Weqfa KAN li Swêdê bike.

Ji bo hazirkirina kurseke xwendin û nivî-
sandina bi zimanê kurdî di demeke nêzik de, 
komela Ziman hate wezîfedarkirin.

Amadekar: Ecewît Yildirim                            
Haiger, 06.03.2006

Uskê Cimik

bîrnebûn, hejmar 30,   bihar 2006
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NÛÇE-CIVAK

Di 07.01-2006 an de li Kopenhagê, 
saet 14 de bi civîneka beşdariya 45 
kesan ve komele hatiye damezran-

din. Civîna avakirina komelê çar saetan ajo-
tiye. Piştî dîtin û pêşniyazan, destûra komelê 
ji alîyê beşdarên civînê ve bi yekdengî hatiye  
qebûlkirin. Di van çar saeten de herkesi li gor 
xwe, dîtin û pêşniyazên xwe pêşkeş kirine.

Li ser avakirina komelê, birêz Süleyman 
Yaşar(serokê komelê) pêwîstiya avakirina 
komelê wiha dibê; 

–Di van salên dawî de dubendiyek li gund 
çêbibû. Me xwest  bi organisesiyoneke wiha da-
wiya vê dubendiyê bînin. Bi karekî haka em dix-
wazin hem bi însanên Kelhasan û hem jî bi derû-

Komela piştgirî ya Kelhasan, yaylê Hewsên û Delala
(Kelhasan, Turanlar ve Korkmazlar Dayanışma Derneği)

Süleyman Yaşar

Civîna avakirina komelê

Ali Çiftçi

Kelhasan.info
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dora xwe re nişan bidin ku ev kudret û kuweta 
me heye ku em jî dikarin bi hev ra, hem ji bo be-
lediya xwe û hem jî, ji însanên xwe re xizmetekê 
bikin. Em ji niha de hinek bi serketin!

Di derbarê destûra komelê û karên kulturî 
de jî birêz Süleyman wiha dibê:

–Sebeba ku me dest ûra xwe tenê bi du ar-
manca ve sînor kir, ev bû;  di hinek nokteyan de 
dîtinên cuda hebun. Me jî xwe bi armancên 

muşterek ên asgarî ku kes nikaribe xwe jê dûr-
bixîne, bisînorkir. Dest ûra ku ji bo komita gişti 
hatibû hazirkirin bi armancên hîn berfereh û 
rind hatibû dagirtin. Lê mixabin me nikaribû 
bidin qebûlkirin. Ez hêvî dikim, em ê di rojên pêş 
de dest ûrê hîn berfereh bikin.

–Di karê kulturî de em dê salê yek yan du ca-
ran şevên şahiyê yên kulturî bi muzik û xwarin ji 
bo piştgirî û hevkariya înasanên xwe bikin.

Dîmenek ji civînê

Kelhasan.info

Kelhasan.info
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–Heta niha pir rexneyên pozîtîf û negatîf ha-
tin. Piranî ji bo avakina komeleyeka wiha pir 
xenî bibûn. Rexneyên erênî(pozîtîf) pir pir bûn. 
Hişyariyeke haka pir pozîtîf zevqa karkirinê li ba 
me hîn bilindtir kir.

–Rexneyên negatîf bêbaweriya însanên me 
dida nîşandan. Wek; "kelhesenî nikarin kome-
leyek aka bimeşînin! Bi demeke şûnda ê bêt gir-
tin!" Ji dîtinên aka yên bêbawerî bersiva herî baş 
gundiyên me bi endambuna xwe nişan dan. Kî 
çi dibêje bila bêje. Însanên me bi endambuneka 
aktiv bersiva van dîtinên negativ, baş dan. Heta 
niha zêdeyê 1100 kes bûne endam. Hema hema 
giştikan jî endametiya xwe dane. Em bawer in 
sala tê endamên me yê du hezaran derbasbin. 

–Dixwazim bi rêya kovara Birnebûnê 
bangekê ji hemû însanên me yên li derweyî welêt 
dimînin re bikim. Xwedî li komelê derkevin. 
Bi piştgirî û pêşniyazên xwe ve alikariya ko-
melê bikin. Ew organizasiyoneka yekem e, ji bo 
gundiyên me.  Ji bo me Kelhasanek tenê heye. Ji 
bo vê jî karê ku dikeve ser milê me giştikan, divê 
em bikin!..

Beşdarên civîna gîştî; 

 1-      Ahmet Ekici
2-      Nazım Atıcı
3-      Cemal Özden
4-      Hamza Karaman
5-      Ömer Karaman
6-      İbrahim Yaşar
7-      Ömer Avcı
8-      Doğan Taşkın
9-      Mustafa Ceran
10-  Derviş Yıldırım
11-  Haci Çakmak
12-  Haci Veyis Bozkır
13-  Mehmet Polat
14-  Mehmet Büyükyorulmaz
15-  Mustafa Özcan
16-  Raşit Büyükyorulmaz
17-  Mehmet Avcı
18-  Kemal Doğan
19-  Dede Baran
20-  Bekir Dalan
21-  Ali Çakmak
22-  Süleyman Yaşar
23-  Hasan Yaşar

Kelhasan.info
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24-  Bekir Yaşar
25-  İbrahim Seçilmiş
26-  Bekir Dalan
27-  Bayram Yaşar
28-  Mahmut Özcan
29-  İlyas Sertdemir
30-  Mevlüt Özdemir
31-  Cevdet Özdemir
32-  Süleyman Özdemir
33-  Hacı Yaşar
34-  Bekir Doğan
35-  Ahmet Çakmak
36-  Fahri Özcan
37-  Mustafa Avcı
38-  Kasım Özcan
39-  Fuat Atıcı
40-  Ecevit Özcan
41-  Battal Turan
42-  Memet Özcan
43-  Recep Avcı
44-  Mustafa Korkmaz
45-  Mehmet Yaşar

Komita kargêr(Yönetim Kurulu)
Serok(başkan): Süleyman Yaşar
Alîkarên serok(başkan yardımcıları): 
Mehmet Avcı, Mustafa Özcan
Muhasebe: Bekir Dalan
Sekreter: Dado Can Baran
Mehmet Seçilmiş
Raşit Büyükyorulmaz
Mustafa Ceran
Cevdet Özdemir
Doğan Taşkın
Erol Karaman

Edresa komelê: 
Godthåbsvej 170 st. 
2000 Frederiksberg/Danmark
Tlf: 38 119 119    Fax: 38 119 119

Herroj di navbe ra 
saet 13.00 - 16.00 de vekiriye.

Bi xêr bên!

Wêne ji Kelhasan.info hatine wergirtin.

Kelhasan.info
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Di 21ê adarê, saet di 14.00 de, li dibistana Tal-
lidê şagird, malbad û mamostên dibistanê ji 
bo pîrozkirina newrozê kom bûn.

Şagirdên dibistanê û mamostên kurd 
şahiya Newrozê li dar xistin. 

143 şagird, 43 malbat, 32 mamosteyên 
swêdî li salona xwaringehê civiyan. Ji derî van 
beşdaran ji Norvejê jî du mamosteyên kurdên 
ku bi eslê xwe ji kurdên Anatoliya Navîn bûn 
wek mêvan beşdar bûn. 

Mamosteyê kurd Mehmet Balta bi axaftin-
eke kurt programê vekir weha dewam kir:

“Hûn hemû bi xêr hatin Newrozê û Newro-
za we pîroz be! Îro newroz e. Newroz sersal e. 
Newroz destpêka biharê ye. Wek hûn jî diza-
nin di dibistanê de 111 zarokên kurd hene. Ji 
% 98 wan zarokên kurdên Anatoliyê ne. Ew 
kurdên Anatoliyê ne ku li welatên bîyanî bi 
sedsalan bi zimanên xwe deng kirine, xwedî li 
ziman û kultura xwe derketine û li vir jî weha 
dikin yani bi zimanê xwe deng dikin. Wek za-
rokên din ew jî gulek ji gulên cîhanê ne. Ji bo 
pêşeroja xwe û mirovatiyê em bi hêvî ne. Em 
cîhaneke pak, bêşer, cihanek ku li ser axa wê 
hemû mirov û gel azad û welat serbixwe bin, 
hêvî dikin. Em hêvî dikin dê rojek  zarokên 
me jî bi azadiya xwe û gelê xwe serbilind, bi 
serxwebûna welatê xwe şa bin.

Em bi van hêviyan Newroz û sersala we 
pîroz dikin!”

Şahiya Newrozê li Stockholmê, 

li şaredariya Botkyrkayê li dibistana Tallîdê

10
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Li Fittjayê pîrozbahîya Newrozê 
Şagirdên kurd ên beledîya Botkyrkayê (li Stockholmê) Newroza xwe di 
17.03.2006an de li Fittjayê (Fitya) li dibistana ÄNGSSKOLANê bi şahîyeke me-
zin pîroz kir û nêzîkî 100 şagirdên kurd li gel mamosteyên xwe yên kurdî (Mis-
to Birodirêj, Celal Sönmez, Nevin Baykal, Mehmet Bozan, Ekrem Altun û Mah-
mut Pakdemir) dê û bavên xwe di pîrozbahîya Newrozê de amade bûn. 

Ji şagirdên dibistana bingehîn heta yên bi lîseyê beşdar bûn. Li gel kulîçe û 
şerbetan, şekirên cûbicûr jî li zarokan hat belav kirin. Zarokan li gel mamostên 
xwe, dê û bavan govend girtin. Di dawîyê de mamosteyan qelem û jêbir li 
hemû zarokan belav kirin. 

Nivîs û wêne: M. Lewendî

Piştî axaftina mamoste Mehmet Hakki 
Balta programê weha dom kir:
• Dengkirina rektorê dibistanê
• Helbest. -Ala me, Kurdistan xweş e.
• Govend, Koma Gulan 
   (koma şagirdên dibistanê)
• Lîstoka Newrozê 
    (bi PowerPointê hat nîşandan)
• Helbest
• Pêşbirika mast
• Koroya stranên me
    Koma şagirdên Tallidê
• Govend-Koma Gulan

Di dawiyê de ji aliyê dibistanê ve 
berfeşîr(dondirme) li zarokan hat bel-
avkirin.

Piştî programê mamostên dibi-
stanê li xwaringehê civiyan, xwarinên 
ku malbatên kurd ji bo wan anîbûn 
xwarin. Li ser pirsa kurd û Newrozê 
sohbetek kirin. Mamostên swêdî û 
kurd ji malbatên kurd re spasiyên xwe 
pêşkêş kirin. 

Nivîs û wêne: Mehmet Hakki Balta

Li Fittjayê pîrozbahîya Newrozê
Şagirdên kurd ên beledîya Botkyrkayê (li Stockholmê) Newroza xwe di 
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Hûn dikarin xwe bi xwendevanên me 
bidin nasîn?

Ahmet Yaşar: Ez li gundê Kirkpinarê 
ku girêdayî yê Kuluyê ye, ji dayik bû-
me. Zewicî me û du zarokên min hene. 
Di dawiya dibistana yekemîn şûn da 
ji ber xizanbûna malbata min, min ne-
karî herim dibistanên din, min li Anka-
rayê dest bi kar kir. Di salen 1970da ke-

tim nav sîyaseta Kurd û bi DDKD re ak-
tiv kar kir. Di sala 1979an de hatim Al-
manyayê û li bajarê Kolnê, di komela 
me ya KKDKê de bi salan kar kir. Têki-
liyên min bi însanan re pir baş bûn û ji 
ber wan kar û barên komelê bi tecrûbe 
bûm.

Yaşar Güçlü: Ez ji li gundê Kirkpi-
narê hatime dinê, zevici me û çar za-

Bi berpirsên komela KIRKPINARê 

A.Yaşar  û  Y. Güçlü re hevpeyivînek 

HEVPEYIVÎN

Ahmet Yaşar Muzaff er Özgür  û Yaşar Güçlü

Muzaffer Özgür

12

bîrnebûn, hejmar 30,  bihar 2006

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rokên min hene. Di sala 1974an li gund 
min dibistana sereta û navîn û lîseyê jî di 
sala 1980î li Kuluyê xelas kir. Wê demê 
min di nav sîyaseta Kurd de cih girt. Pir 
êrîş hatin ser me û bavê min mecbûr ma 
ez anim Almanyê. Ez karker im û li kar 
berpirsiyarê sendikayê me. Ji bo kar û 
barê sendikayê min pir seminer û civi-
nan de cih girt û xwedî tercûbe bûm.

Di destpekê de hûn dikarin gundê 
xwe bidin nasin?

– Gunde me Kirkpinar-Celikan girê-
dayîyê Kuluyê ye. Em reşî ne û ji eşîra 
Celikan in. Kal û pîrên me ji Kurdis-
tanê hatine vir û ji sedsalî zêdetir in 
ku me li vir cih girtiye. Bi rasti diroka 
me bi riya Bîrnebûnê hat zelal kirin. 
Li gund, Kulu, Ankarê gundiyên me 

dijin. Gundiyên me li dewletên wek 
Danimarka, Almanya, Hollanda, Av-
usturya, Finland, Swêd, Swisre, Av-
usturya, Kanada belav bûne. Ji bo geş 
û germkirina têkiliyên nav gundiyên 
me  komele avakirin gelek hewce ye.

Çima navê komela we ne bi kurdî ye?
– Çend sedemên wê hene ku me navê 
tirkî hilbijart.
• Ji bo kêmasiyên qanûnên Tirkiyê
• Meriyên li gund dijin ji bo astengi-
yan naxwazin
• Jiyana li Kirkpinarê ya feodal
• Ji bo gumana siyasi ya gundiyên  me.

Di nav gundîyên we de fikre kome-
leavakirinê çawa hat holê, karûbarên 
we çawa dimeşin?

Besê û Gulten Akbina - Kırkpınar
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– Hûn ji dizanin li Hollanda malpe-
reka me heye. Hevalê ku bi peran ve 
mijûl dibe karûbarên gund, rewşa 
gund û xeber li ser malperê agahdarî 
didan gundiyên me yên li Ewrupa. Li 
ser karûbarên ciwanên me yên li dor 
aliye bajarê Kolnê dîtinên şeva kul-
turî çêkirin, hat holê. Di 2004an de me 
şev çekir û 400 kesên me yên li Ewru-
pa dijîn beşdar bûn. Bi rastî karûbarên 
ku ciwanên me kirin pir hêja bû.

Şeva Kolnê ji bo karûbarên me bû 
destpekeke baş. Di şevê de ji bo ko-
mel avakirinê agahdari hat dayîn û 
gengeşî çêbûn. Gundiyên me pozîtîv 
bûn û alikariyê dan me. Me jî ji xwe 
re kir armanc ku em karê xwe li hemû 
welatên ku gundiyên me lê dijîn çêbi-
kin û rêxistineke ava bikin. Cara ye-
kem  bi hemû beşdarên welatên Ewru-
pa di 18.4.2005an de me komiteke bi 

navê Kirkpinar-Celikan ava kir.
Paşê bi navê Kirkpinar li Hollanda 

me komelekê ava kir. Li Danemerk jî 
komitekê çêbû. Ji bo karûbarên me yê 
Ewrupa cih bigire me biryar da ku em 
li Tirkiyê, li gund komeleke ava bikin. 
Ji bo têkilî û amadekirinê me her duy-
an wezîfe girtin ser xwe. Di destpekê 
de, me bi serokê belediyê, muhtaran, bi 
mezinên gund û xortan re têkilî danî, 
lê bi awayekî germ lê mêzenekirin. De-
ma tu dibêjî em ê komelekê ava bikin, 
însanên me dûr radiwestin, dikevin 
gumana sîyasetê. Gundiyên me digo-
tin, belediya me heye, gerek tuneye ku 
komelek ava bikin. Lê me biryar gir-
tibû ku em ê rewşa gundê me ye di nav 
feodaliyê de nemeyinî û karûbarên 
xwe berdewam bikin. Me di şeş mehan 
de çend gundiyên xwe îkna kirin û bi 
serokatiya birêz mamoste Hizir Akbî-
na komela xwe ava kir.

– Heta niha we çi kar kir û di pêşerojê 
de hûn dixwazin çi bikin?

Di sala 2004an de me destpêkir ku em ji 
her malbatê 100 Euro alikarî bigirin. Di 
destpêkê de me dibistana gund temîr 
kir. Kêmasiyên wan temam kirin. Ko-
mita me ya Ewrupa biryar da ku em bi 
alikariyên sala 2004 û 2005an pirsa ava 
gund xelas bikin. Bi alikariya beledi-
ya me û komela me bi 96   YTL. Hatin 
mesref kirin û pirsa avê teva bû. Em bi 
sîstemeke baş civinên xwe berdewam 
dikin. Heta niha me du şevên kulturî 
çêkirin a sêyemîn di 22.04.2006an de 
li Danemerkê, li bajarê Kopenhagenê 

Sultan Akbina - Kırkpınar
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ye. Ji bo pêşerojê ji çend projên me he-
ne. Eger îmkanên me hebin daxwaz pir 
in.

Kêmasiyên saha futbolê ya gund 
temam kirine. Ji bo malbatan parkek 
were çêkirin. Li gund proja dardanînê, 
avakirina pirtûkxaneyek.

Birêzan, Kurdên Anatoliya Navin li 
Almanya pir zêde ne, bi taybetî ji li 
dorûbera bajarê Kolnê. Gundên din jî 
komelên xwe hene, hûn nikarin ji bo 
zarokên xwe, heqên xwe, ziman û kul-
tura xwe bi hev re kar bikin?
– Erê, kurdên me hene. Em ji bo tevkar-
kirinê amade ne. Lê divê em tecrûbe-
yên xwe, ji bîr nekin. Eger pêşniyazek 
were em ê li ser rawestin. Ziman û 
kultura me pir bindest maye, paşta 
maye. Em ê piştgiriyê bidin. Em di bin 
tesîra kesekî de namenin û naxwazin 
kes me bike bin tesîra xwe. Ev mese-
leyeke girîng e, karûbar bi dostanî û 
baweriye tê meşandin.

Ji bo komelê hûn piştgirî û destekeke 
baş ji gundiyên xwe digrin an na?

– Di destpekê de gundiyên me bi 
awayekî germ li karê me mêze neki-
rin. Niha hin baştir bû. Hemû gundî  
alikariyê didin me. Ji bo karûbarê 
me hin ji têrnake. Li welatên Ewrupa 
440 malbatên me dijîn heta niha em 
gehiştine ji % 80. Armanca me bige-
hêjin ji %100. Li gund jî armanc ev e.

Di civin û şahiyên komelê de hûn bi 
kîjan zimanî  deng dikin?

– Em di civînên xwe de bi kurdiya ali-
yê xwe deng dikin. Di şahiya de tirkî 
tê deng kirin lê kurmancîya me jî her 
tim li kêleka tirkî ye. Em civateke du-
zimanî ne. 

Li NRW gundiyên Kirkpinarê pir in. Hûn 
nikarin kursên zimanê dayikê -kurdî- ji 
bo  zarokên xwe organize bikin, li wî 
welatî alikarî jî tê  dayîn an na?
– Erê, ji berê ve kar weng hatiye kirin. 
Em yan ji çend kom û komele bi tenê ni-
karin vî karî bikin. Dema berê ji hemû 
grûp û komelan tevhev kar nekirin û 
karên kurdan baş nemeşiya û negiheştin 
armancên xwe. Eger piştgiriya me 
pêwîst be, em ê bikin. Lê di destpekê de 
divê em li ser deng bikin.

Di dawîye de hûn dixwazin çi bejin, 
mesajek we heye?

– Em dizanin ku gundiyên aliyê me 
jî karûbarên weng dikin. Di navbe-
ra me de pêkanîna têkiliyên xurt, ar-
manca me ye. Em ji bo têkiliyên de-
mokratîk û vekirî amade ne. Xwestina 
me ji wan ev e. Li dawiye; ji bo karû-
barên Bîrnebûnê em spasiya we dikin, 
hûn karekî gelek hêja dikin, em we 
pîroz dikin. Di çend hejmaran de li ser 
karûbarên me agahdarî û nûçe hatin 
çapkirin, spas ji we re. Em bi riya Bîr-
nebûnê ji hemû kurdan re û bi taybetî 
ji kurdên Anatoliya Navîn re silavên 
xwe yên germ dişênin.

*  Hevpeyvin bi zimanê tirkî hatiye kirin û me 

wergerand kurdî.
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HEVPEYIVÎN

Hûn dikarin xwe ji me re bidin 
nasandin.?
– Ez di sala 1962an de, li gundê În-
covê hatim dinê. Heta 18 salîya xwe 
li gund bûm û li wir lîse xilas kir. Di 
1980î de hatim Elmanya û heta niha jî 
li vir dijîm. Dawîya universîteyê (beşê 
aborî) karên asîstanî li universîtê  û 
doçendê dibistanên prîvat kir. Îro ez 
xebata xwe ya meslekî wek pisporê 
baç (tirkî mali müşavir) berdewam 
dikim. Min di sala 1977an de tevgera 
kurd nas kir û ji wê demê li gor şertên 
xwe di navda me.

Di derheqa Pirsa kurd de hûn 
helwesta dewleta Tirkîye çawa 
dibînin?
– Pirsgirêka kurd li Tirkîyê, di çarco-
vaya îdeolojîya resmî hatîye tespît ki-
rin. Gor vê îdeolojîyê ku navê wê Ke-
malîzm e hemû hemwelatiyên dewle-
ta Tirkîyê “tirk” in. Yanê, netewê kurd 
83 sal in ku ji alîyê îdeolojîya dewletê 
ve hatîyê înkar kirin. Qanûna bingehî 
ya Tirkîyê û sîstema sîyasî qet tu ca-
ran ji bona statûya kurdan nehat gu-

hertin. Mîrov dikare bêjê, di vî warî-
de Tirkîyê li dinê  nimûneyek e ku ne-
tewek 40 mîlyon hîn nabîne yan jî qe-
bûl nake. 

Armanca dewleta tirk, di dema av-
akirina Komara Tirkîyê de, ew bû ku, 
kurd bên asîmîle û “tirkkirin”. Bi navê 
“yek dewlet, yek netew, yek al” qetlîe-

Li ser pirsa kurd li Tirkiyê û YE 
bi Nebî Kesen re hevpeyvînek

Uskê Cimik  
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mek li ser nasnameya kurd hatîye pêk 
anîn. Lê, kurdan ji pêşta ew sîyaseta 
înkar û asîmîle qebûl nekirin. Kurdan 
heta niha 29 caran serîhildan û xwedî 
li nasname û mafên xwe derketine. Ji 
bona vê di rojeva Tirkîyê de pirsgirêka 
kurd di rêza yekemîn de ye.

Di hundurê dewletê de hinek grûb 
(hikûmet, çend kesên ji birokrasî û îda-
re) êdî nabêjin “kurd tun in”, lê bê kon-
septên yan jî ji tirsa xwe perspektîvên 
çareserkirina vê pirsê eşkere nakin. Di 
pirsgirêka kurd de gotinên dewleta kûr 
ku ordî û birokratên kemalîst di nav de 
ne, derbas dibin. Ew jî, tradîsyona îdeo-
lojîya resmî berdewam dikin û bi argû-
mena “prensibên komarê” yan ji “natî-
nalîzma Atatürk” nasnameya kurd red 
dikin. Heta ku dewleta kûr ji holî ra-
nebe û rolê ordîyê di sîstema sîyasî de 
wenda nebe, statûya gelê kurd neye gu-
hertin, astengiya herî mezin ev e.

Ji alîyê sîyaseta kurd a Tirkîyê pir 
navekok hene. Li vîr dikarin sê fak-
tor bên ziman. Yekemîn: Kurdan bi 
tekoşîn û xebatên pirşiklî wek netew 
li dinê û li Tirkîyê xwe nişan dan û ke-
tin rojevê. Raya giştî ya Tirkîyê (rêx-
istinên mafên mîrovan û civaka sîvîl, 
medya û ronakbirên tirk hwd.) êdi 
kurdan qebûl dikin. Sîyaseta dew-
letê li ser inkar û qetlkirina nasna-
meya kurd îro tû tişt îfade nake, ango 
bê mane ye. Duyemîn: Tirkîye ji sala 
1964an vir de dixwaze bibe endamê 
Yekitîya Ewropa (YE). Şertên endame-
tîyê (demoqrasî, dewleta hiqûq, pa-
rastina maf û azadîyên mirov, mafên 

kêmnetewan hwd.) bi pirsgirêka 
kurd ve girêdayî ye. Ji alîyê din, or-
gan û sîyasetmedarên YE pir salan vir 
de behsa mafên kurdan dikin û bala 
Tirkîyê dikşînin ser vê pirsê. Di prose-
sa danûstandinan de pirsgirêka kurd 
divê bikeve rojevê. Ji bona îstîqrara 
sîyasî û aborî ya Tirkîyê pêwîst e ku 
kurd xwedî mafên xwe yên çarenûsî 
bibin û di navbera tirk û kurdan de 
“îhtîlaf” çê nebe. Bi kurtî, rêya enda-
metîya YE di çareserkirina pirsgirêka 
kurd de derbas dibe. Sêyemên: Beşek 
Kurdistan êdî azad e û bûye dewle-
teke “cîranê” Komara Tirkîyê. Pêva-
joyên li Kurdistana Başûr ji alîyê pir 
tiştan ve tesîreke mezin li ser sîyase-
ta kurd a Tirkîyê dike. Azad û dewlet-
bûna Başûr rola kevrê domîno lîst. Di 
salên 2002-2005an de ordî û Kemalis-
tan xwestin ku êrişeke eskerî li Kurdis-
tana Başûr pêk bînin, lê kurdan û ak-
torên siyaseta nawnetewî (Dewletên 
Yekitî yên Amerika, DYA, YE hwd.) 
ev plan vala xwist in. Niha sîyaseta 
“Bakûrê Irak” ya Tirkîyê hat guhertin. 
Mehên dawî, têkilîyên resmî û “cîranî” 
bi kurdên Başûr re ket rojeva hikû-
met û hêzên din yên dewleta Tirkîyê. 
Wek tê zanîn, nêzikî 300 şirketên tirk 
li herema Kurdistana Başûr bi înves-
titisyonan dest pêkirin. Tirkîyê di sa-
lekî de 3 mîlyar dolar qezenc ji ticare-
ta  kurdên Başûr re dike. Berjewendi-
yên karsazên û aboriya Tirkîyê ji bo 
guhertîna siyaseta Tirkîyê faktoreke 
girîng bû. Maneya ev sîyaseta nû ji bo 
pirsgirêka kurd di hindurê Tirkîyê de 
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jî mezin e. Ji alîyekê, kurdên serbixwe 
mûhatab û “partner”ên Tirkîyê ne, ji 
alîyê din jî 20 milyon kurdên ku hem-
welatên Tirkîyê ne, bê maf û statû ne. 
Ji vê mezintir nakokî heye?

Sîyaseta kurd a Tirkîyê pêşî sala 
2006an ket merhaleyeke nû. Tirkîyê 
êdi mecbûr e ku statûyeke hiqûqî bide 
nasnameya kurd. Divê kurd di vî warî 
de xebat bikin, bi konsept û pêşniyazên 
xwe tesîrê li ser dewlet û raya giştî kûr 
bikin. Şaşîtî û feqên dewletê pir in û 
divê bên dîtin. Niqaşa li ser “nasna-
meya jorin û jîr” eşkere dike ku dew-
let kurd û tirkan wekhev nabîne. Dî-
sa, mafên çandî wek kurdî di televîz 
yon û radyoda, kursên zimanê kurdî 
ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd bes 
nîne. Daxwazên kurdan wek qedera 
xwe tayînkirin û mafên wekhevî divê 
ji aliyên hemû rêxistin û hêzên kurdan 
ve bên gotin û parastin.

Mana wê belgeya muzakera ji bo Tirkiyê/
tirkan çi ye?
– Wek tê zanîn, Tirkîyê ji 40 salan vir 
di rêya endametîyê de ye. YE, di sa-
la 1999an de ji bo Tirkîyê biryarek 
li ser statûya berendametî derxist. 
Şertên ku Tirkîyê ji bona destpêkiri-
na danûstandinan bîne cih, bi navê 
“Kriterên Kopenhagê” tên ziman. Di 
dawîya sala 2004an de serokên dew-
let û hikumetên endamên YE gave-
ke din avêtin û gotin, di meha çiriya 
pêşîn ya 2005an de divê danûstandin 
dest pêkin. Komîsyona YE ji bo çarço-
veya danûstandinan raporeke ama-

de kir û pêşnîyazên xwe rêz kirin. Di 
wê navberê de jî “Rapora Pêşveçûn ya 
2005 an” temam bû. Bingehên biryara 
Konseya YE li ser destpêkirina muza-
kereyan ew du dokûment bûn. 

Naveroka prosesa danûstandinan 
amadekirina Tirkîyê ji bo endametîyê 
ye. Yanê, Tirkîyê ji alîyê huqûq, aborî, 
civakî û siyasî mecbûr e ku standard û 
rewşên dewletên YE bigire. Ji bona vî 
YE konseptek nû ji bo Tirkîyê amade 
kir, çima ku ev dewlet ji YE pir dûr e. 
Berê her tiştî demokrasî, dewleta hu-
quqî û kriterên din li Tirkîyê kêm hatî-
ne cih. Belgeya çarçoveya danûstandi-
nan tenê bi destê YE hat çêkirin û ar-
manc, şert û rêyên prosesa nêzikbûnê 
(entegrasyonê) tê da hene. Di vir de 35 
beş (hiqûq, civat, abori û hwd.) hatîne 
tespit kirin û di deh yan jî pazdeh salan 
de dê bibin navoreka danûstandinan.

Çarçoveya danûstandinan li gor 
huqûq û sîyaseta YE û daxwazên wê 
pêkhat û ji bo endametîya Tirkîyê 
esas e. Bi gotinek din, Tirkîyê nika-
re êdi şertên xwe bide pêş, yê ku bi-
be endam ew e. Gav bi gav sistema 
Tirkîyê ya huqûq, aborî û sîyasî divê 
bê guhertin. Dema ku Tirkîyê di pêva-
joya danûstandinan de “probleman” 
derxe, mafê YE heye ku danûstandi-
nan biqedîne yan jî bêne rawestandin. 
Şansên heyeta û dewleta tirk di warê 
danûstandinan de pir kêm in, di hinek 
beşan de qet tune. Wezifeya Tirkîyê 
ew e ku sîstema huqûqa ya YE tatbîq 
bike û raporên xwe bide.
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Mafê kurdan li wê belgeya muzekere 
cih girtîne?
–Dokûmenta li ser çarçovaya danû-
standinan kurt û di wê da ji alîyên 
pirsên û problemên prosesa nêzik-
bûna Tirkîyê ya Ewropa pir tişt ne-
girtîye. Li derekî behsa demokrasî, 
dewleta huqûqî û mafên mirov dibe. 
Lê pirsgirêka kurd û mafên kêmnete-
wan di dokûmentê de cih negirtine. Sê 
sernivîs weha ne: 

1. Prensibên danûstandinan
2. Navoreka danûstandinan
3. Metoda danûstandinan

Di raporên Komîsyona YE de pirî 
caran bi veşartî behsa pirsgirêka kurd 
tê kirin, lê, ji bo çaraserkirinê kon-
septekê YE hîn tune. Parlamentoya 
Ewropa li ser rewşa kurdan û sîyase-
ta Tirkîyê di vî warê de ji sala 1980ê vir 
de pirî caran niqaş kir û biryar derxist. 
Ev babet hêdî hêdi ji alîyê sîyasetme-
darên dewletên YE jî bi eşkere tê gotin. 
Berpirsiyarên YE di salên dawî de ba-
la Tirkîyê li ser çareserkirina vê “kon-
flîktê” kişandin û rexne li îdeolojîya 
resmî (Kemalîzm) kirin.  

Ji bo kurdan aspektek (an jî babe-
tek) girîng di belgeya danûstendinan 
de cih girtîyê. Dema ku Tirkîyê krîter 
û normên ewropayî nede berçav û de-
moqrasî, mafên mirov û kêmnetewan 
tatbîq neke, wê demê danûstandin ni-
karin bên berdewamkirin. Yek tiştek 
din ku di çarçoveya danûstandin de 
cih girtîye, ew e ku Tirkîyê bi dewletên 
ciranê xwe re mecbûr e têkilîyan day-

ne û sîyaseteke aştîyane û bi îstîqrar 
bidomîne. Ji bona vê dewlet û ordîya 
Tirkîyê nikarin şerekî dijî Kurdistana 
Başûr destpêkin. Têkilîyên di navbe-
na Tirkîyê û YE de ji alîyê niqaşa li ser 
kurdan û çareserkirineke aştîyane ro-
leke mezin dilîze û dê di dema pêşta 
de jî bilîze.

Kurdan di berî 3ê çiriya pêşin dengê 
xwe gihandin cîhanê?
– Tevgera kurd salên dawî kar û xe-
batên hêja ji alîyê YE kirin. Partî, 
rêxistin û şexsiyetên me bala YE 
kişandin û daxwazên kurdan dan 
naskirin. Lê, kurd wek teref ji alîyê 
YE nayên qebûl kirin. Loma  tesîra 
kurdan li ser têkilîyên duteref (YE û 
Tirkîyê) dîrekt nabe.

Problemeke mezin ev e ku di nav-
bêna hêzên kurd de yekîtî tune û dax-
wazên kurdan bi dengekî netewî nayê 
gotin. Yanê, otorîteyeke netewî ji bo 
qebûlkirina kurdan ji alîyê YE şertê 
yekemin e. Astengîyek din jî heye ku 
kurd li ser YE (sîyaset, huqûq û aborî) 
hîn nezan in û di pêvajoya têkilîyên 
YE û Tirkîyê de bê konseptên fireh 
û kur dixebitin. Karên sîyasî û diplo-
masî ya kurdan ji alîye YE bi navên 
partî û rêxistinan pêk hatin û ne bes 
in. Ji alîyê din tevgera kurd ne xwedî 
perspektîv û projeyên dûr û dirêj in. 
Pirî caran kar û xebatên kurdan li ser 
YE, Tirkîyê û pirsgirêka kurd li gor 
rojevê pêk tên. Bi gotinek din, kurd 
li gor stratejîyeke bi bingeh û pro-
gram gavan navên, rolê xwe wek ak-
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torekî teref nalîzin. Kêmasîya tevgere 
kurd yek jî nebûna expertan e. Enstîtû 
û îlmdarên kurd alîkarîyê partî û rêx-
istinan ji alîyê vî babetê nakin yan jî 
kêm dikin. Tevgera kurd jî ji kurdên 
zana û pispor nikarin îstîfade bikin. 

Ev sedemên ku li jor hatin gotin di 
têkilîyên kurdan û YE de tesireke pir 
mezin dikin. Herdû biryarên YE li sa-
la 2004 û 2005an şanseke mezin da ber 
kurdan. Lê, wan ji wê pêvajoyê istî-
fade nekirin. Komîsyona YE “Rapora 
Pêşveçûna 2005an” weşand, qet partî 
û medya kurdan behsa wê nekir, çima 
ku ew rapor bi ingilîzî bû û bi tirkî ne-
hat wergerandin. Ev tiştek taybetîye 
ku xebera kurdan ji wan pêvajoyan 
nabe. Lewra, divê kurd di kar û xe-

batên li ser tekilîyên YE û Tirkîyê de 
sîstematîk û bi istîqrarî gavan bavên.
Ji kurdan re hêvîyeke an ne? 
– Berî her tiştî divê bêzanîn ku kurd 
maf û azadîyan tenê bi karên xwe di-
karin bi dest bixin. Pêwist e, hêz û fak-
torên nawnetewî (YE, YDA û Kurdis-
tana Başûr) jî roleke pozitîf di vî warî 
de bilîzin. Lê, kar û konseptên kurdên 
Bakûr esasî ne. Pêvajoyên di hundurî 
Tirkîyê de (niqaşa li ser pirsgirêka 
kurd, demokrasî, maf û azadîyên mi-
rov û kêmnetewan) bi têkilîyen YE 
û Tirkîyê re êdî girêdayîne. Kurd di-
karin ji her alî mudaxeleya rojevê bi-
kin û daxwazên xwe nas û qebûl ki-
rin bidin. Belê, sistema Tirkîyê (dew-
leta kûr, ordî, hêzên kemalîst û nasyo-

Ji civîna li ser YE û kurd li Stockholmê
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nalîst) hin ji bo qebûl û îcrakirina dax-
wazên kurdan pir dûr in. Divê kurd û 
hêzên demokrat yên Tirkîyê dijî vî sîs-
temê bi hev re kar bikin û biguherin. 

Prosesa danûstandinan ji bo çare-
serkirina pirsgirêka kurd girîng e. Lê 
ev nayê wê maneyê ku, tenê danûstan-
din dê çareserkirinê bîne. Rastîyek 
heye ku Tirkîye di dema danûstandi-
nan de rewşa xwe bi temamî entegre 
ya YE ê bike. Rêya endametîyê dirêj e 
û pir rizikoyan re girêdayî ye. Bê ça-
reserkirina pirsgirêka kurd Tirkîyê ni-
karê şertên endametîyên sîyasî, aborî û 
civakî bîne cih. Guherandinên huqûqî 
li Tirkîyê bi xwe re maf û azadîyên mi-
rov û kêmnetewan fireh dike. Ev jî, ji 
bo kurdan tiştekî pozîtîf e.

Çi rol dê danûstandin li ser çareser-
kirina pirsgirêka kurd bi temamî bilî-
ze, hîn ne eşkere ye. Pir faktorên hun-
durî (guherandinên Tirkîyê, niqaşa li 
ser pirsgirêka kurd, quweta tevgera 
kurd û yekitîya wê) û derwayî (rolê 
DYA, siyaseta kurd ya YE, dewletbû-
na Kurdistana Başûr, rewşa Kurdista-
na Rojhilat hwd.) di vir de cih digrin. 
Bi rastî, Tirkîyê êdi mecbûr e û dike-
ve ser rêya çareserkirinê. Mimkûn e 
danûstandin bibin “wesile” û vê rêyê 
vekin. Hinek generalên tirk yên berî 
qebûl dikin ku endametî ya YE ji bo 
parastina Komara Tirkîyê garantîyeke 
mezin e. 

Eger Tirkiye ji YE dûr bikeve, qe-
tandina Kurdistana Bakûr ji Tirkîyê  
bikeve rojevê. Wek tenê alternatîv fe-
derasyoneke kurd û tirkan di hundurî 

Tirkîyê de maye. Ev babet ji alîyê YE 
û Tirkîyê ve jî tê zanîn. Bona vî nêzik-
bûna Tirkîyê ya YE ji bo çareserkiri-
na pirsgirêka kurd bi şiklê federasyon 
girîng e. Menfatên kurdan yên aborî, 
çandî û civakî di nêzikbûna YE de ye. 
Ji alîyê menfatên sîyasî yên kurdan 
(qedera xwe tayinkirin û wekhevî ya 
kurdan û tirkan) ev pirs bi şiklê çare-
serkirinê ve girêdayî ye. 

Destpêkirina danûstandinan ji bo 
kurdan baş e û rêyeke nû vekir. Niha, 
tevgere kurd dikare bi pêşnîyaz, kon-
sept û alternatîfan tesîra xwe bimînin. 
Ne tenê kurdên Bakûr, hikûmeta Kur-
distana Başur jî, divê xwedî siyaset û 
programa ji bo çareserkirina pirsgrêka 
kurd li Tirkîyê be. Di navbena YE û 
îdareya Kurdistana Başûr de têkilîyên 
duteref pêwist in. Yê tesîra xwe li ser 
vê babetê bike. Pirsgirêka kurd pirse-
ke nawnetewî ye û terefin vî îhtîlafî 
yek jî YE ye. Di çarçoveya dîyalog û 
hevkarî de şansên çareserkirinê mezin 
dibin. Kurdên Bakur, hikumeta Başûr, 
DYA, YE û dewletên YE dikarin ji pir 
alîyan ve zorê bidin Tirkîyê. Gavên 
çareserkirinê di rêya danûstandinan 
de mimkûn in. Lê garantîyên wê tune-
ne. Divê tevgere kurd kar û têkilîyên 
xwe bidomîne û danûstandinan li gor 
menfatên kurdan biguhere.

Rîzîkoyeke mezin ji bo kurdan ev 
e ku di prosesa danûstandinan de 
mafên gelê kurd wek mafên kêmne-
tewî bên fam û îcra kirin. Belê, mafên 
kêmnetewî bo kurdan jî girîng in û 
divê ew ji îstîfade bikin. Lê, çareserki-
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rina pirsgrêka kurd xwebirêvebirinê 
(ingilizî: self-determination) û wek-
hevî dixwaze, ku şiklê van prensî-
ban federasyon e. Entegrasyon û en-
dametîya Tirkîye ya YE û sîstemeke 
federatîf bi hevre mimkûn e û divê 
daxwaza kurdan be. 

Di vê dema dirêj de kurd dikarin çi 
bikin?
– Di destê kurdan de pir îmkan û 
metod hene ku ew daxwazên xwe 
bilind bikin. Wezîfeya yekemîn divê 
sensibîlîzekirina raya giştî ya kurd 
be. Partî, rêxistin û şexsiyetên siya-
setmedar, nivîskar, lêkolinêr û hu-
nermend dikarin prosesa danûstan-
dinan teqip bikin û di vî warî de 
xwedî înformasyonê bin. Ji alîyê or-
ganên YE mimkûn e ku ev înforma-
syon bên girtin. Li gor pêşveçûyan 
herdem bêşnîyaz û konsepten kur-
dan divê hebin. Ji bona vî zanayî û 
organîzebûn pêwîst in. Nimûney-
ek: zimanzan û pedagogên kurd di-
karin di bin sername ya “YE-Tirkîyê 
û pirsên pêywendî ya kurdan” grû-
beke çêkin û pêşnîyazên xwe li ser 
vî babetê bihevgînin û bidin berpir-
siyarên YE. 

Kurdên li dewletên Ewropa po-
tansîyeleke mezin in. Hejmara kur-
dên Ewropa nêzikî 1,5 milyon e. Pi-
raniya wan hemwelatên YEê ne û 
xwedî îmkan in. Bi dehan rêxistin, 
înstîtû û inîsyatîf hene. Tenê ji alîyê 
mafên kurdên li dewletên YE de 
pêwîst e ku diyalog û komûnîkasyo-

na wan çêbe û konsept bên amadekirin. 
Mixabin, li gor hejmara kurdên Ewropa 
dengê wan pir sist e û di karê dîplomasî 
de kêmasîyên mezin tên dîtin. 

Çend pêşnîyazên ku li vir bên ziman 
ev in:

1. Ji aliyê têkilîyên YE û Tirkîyê rexis–
tin an ji grûbeke kordinasyonê divê çê-
be. Înstîtûya Kurd ya Parîs an jî Brûkselê 
dikare serê vî karê bikşîne. Di vî rêxistin 
an jî grûbê de mecbûre ku kurdên zana û 
pispor hebin. 

2. Di navbena hemû partî, rêxistin û 
şexsiyetan de konsensûsek ji aliyê dax-
wazên kurdan hebe ku YE û berpirsîy-
arên wê di prosesa danûstandinan de 
mafên kurdan jî bidin berçav û daxin 
rojevê. Konsensûs çawa çê bibe? Divê 
konferansek kurdan tenê li ser vî mijarê 
bê amadekirin. Di konferansê de hemû 
partî, rêxistin û înstîtûyên kurd dika-
rin wek beşdar dîtin û konseptên xwe 
bêjin. Pêwîst e ku serokên beledîyên li 
Kurdistanê di konferensê de cih bigrin. 
Îlmdar û pisporên kurd ku di konfe-
rensê de beşdar bin, divê “Programa 
Netewî ya kurdan ji alîyê endematîya 
Tirkîyê ya YE” amade û pêşnîyaz bi-
kin. Di vî warî de kurd, bi rastî, dereng 
man. Berpirsîyarên YE hîn jî nizanin, 
“kurd çi dixwazin”.

3. Di çarçoveya danûstandinan de 
35 beş hatine tespît kirin. Kijan beş bi 
menfat û hewceyên kurdan re giredayî 
ye divê bên zanîn. Li gora vî dikarin 
pêşnîyazên kurdan analîz û tespît bikin. 
Di navbena YE û Tirkîyê de muzakere 
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yên li ser beşan 6-9 meh ê berdewam 
dikin. Divê kurd van pêvajoyan teqîp 
bikin û berê xilasbûna her muzekere-
yekî xwedi pêşniyaz bin. Bi îmkanên 
sîyasî, dîplomasî, medya hwd. divê 
kurd daxwazên xwe bidin qebûlkirin 
ku encamên tek tek danûstandinan li 
gor xwestina kurdan be. Ev karekê bi 
zehmet û dirêj e, loma ev  grûba ku 
li jor hat gotin rola xwe bilîze. Raya 
giştî ya kurd, ya YE û ya Tirkîyê divê 
ji alîyê kar, daxwaz û pêşniyazên kur-
dan ve herdem bê sembolîze û tespît 
kirin. 

4. Medya kurd divê pozisyonên 
kurdan ji alîyê YE di rojevê de bigre. 
Pir pêwîst e ku muneqeşe û lêkolînên 
li ser vî babetê berdewamkin û bi 
şikleke dînamîk dikevin rojeva YE û 
Tirkîyê. Medya di hundurî YE de jî 
di vir de dikare roleke mezin bilîhî-
ze. Nivîs, lêkolîn û daxuyanîyên kurd 
divê bi zimanên din yên ewropayî jî 
bên çap û belav kirin.

Li Anatolîya Navîn bi sedan salan in 
ku nêzikî mîlyonek kurd hene, kurdên 
Anatoliya Navin bo tercîhên xwe yên 
sîyasî divê li ser kîjan krîterên bingehîn 
bifikirin? 
–Rewşa kurdên Anatolîyê li gor kurdên 
din pir cuda ye. Du kriterên wan yên 
mezin hene: Yekemîn: Kurdên Ana-
tolîyê grûbeke kêmnetew in û bi te-
mamî li heremekê cih girtine (ingilizî: 
otokton). Ew ne tenê bi statûya hem-
welatî bi Tirkîyê re giredayîne, ew di-
rekt di nav gelê Tirk de dijîn. Bi goti-

nek din, kurdên Anatoliyê “Tirkîyêyî” 
ne. Dûwemin: Kurdên Anatolîyê ji 
alîye tarix, ziman û çand beşek Nete-
wa kurd in. Ew ji bo civata kurd dew-
lemendîyek giring in û di bin tesîra 
pevajoyên li her çar parçeyên Kurdis-
tanê dane.

Ji alîyê jîyana civakî û aborî, tesi-
ra sistema Tirkîyê li ser kurdên Ana-
tolîyê bi piranî cih girtîyê. Ji alîyê 
din, siyaset û çanda kurdên Kurdis-
tan di bîst salên dawî da kurdên Ana-
tolîyê jî kir bin tesîra xwe. Herdû fak-
tor kurdên Anatolîyê digûherin û di-
bin sebebên “navekokan”. Ji bo jîya-
na aborî û civakî harmonîyek di nav-
bena tirkan û kurdên Anatolîyê da 
mecbûr e. Menfatên herdû gruban bi 
hevra girêdayî ne û divê ûsa jî berde-
wam ke. Ji alîyê siyaset û çand de pro-
blem an jî navekok hene. 

Yek problem ewe ku kurdên Ana-
tolîyê di sistema asîmîlasyonê de zi-
man û çanda xwe vinda dikin, çi-
ma ku di dibistanan da zimanê kurdî 
nayê hînkirin. Neslên ciwan û zarok 
hêdi hêdi ziman û çanda xwe bîr di-
kin û dibin “tirk”. Divê kurdên Ana-
tolîyê ji bo parastina nasnameya xwe 
ya kurd çareyan bigerin û pêkbênin. 

Problemek din jî bi pirsgrêka kurd 
ra direk girêdayî ye. Azadîya gelê 
kurd babetek kurdên Anatoliyê jî 
û heyecanek mezin dide wan. Pirs-
girêka kurd êdi hemû kurdên dinê 
eleke dike. Tercîhên kurdên Ana-
tolîyê di vî “îhtilafê” da eşkereye. Dilê 
kurdên Anatolîyê bi kurdên Kurdis-
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tanê ra ye. Ji bona vî, kurdên me divê 
siyaseteke mêzîn (ingilîzî: balance) ba-
jon. Ew tê vî manayê ku kurdên Ana-
tolîyê divê ji aliyêkî tirkan wek cîran û 
hevkar bibînin, ji alîyê din jî têkilîyên 
xwe bi kurdên Kurdistanê û le herderî 
dinê ra çêkin. Alikarîya tekoşîna nete-
wa kurd ji bo menfatên kurden Ana-
tolîye jî. Naskirina nasnameya kurd û 
mafên çarenûsî ji Kurdên Anatolîyê ra 
pêwist in. Bi kurti, çareserkirina pirs-
girêka kurd bi xwe ra avantajên mezin 
ji bo kurdên Anatolîyê yê bêne.

Kurden Anatolîya Navîn di pêvajoya 
YE de cihê wan û girîngîya wan çi ye? 
– Heta niha YE, bala xwe nekşand ser 
kurdên Anatolîyê. Lê, li ser kêmnete-
wan (hindikayîyan) niqaşek li Tirkîyê 
destpêkir û ev mijar ji bo kurdên Ana-
tolîyê jî pirr giring e. Bi rastî, kurdên 
Anatolîyê yek kêmnetewek Tirkîyê ne 
û divê xwedî mafên kêmnetewan bin. 
Di siyaset û huqûqa YE da pirsên kêm-
netewan cihek mezin digrin. Mimkû-
ne ku di prosesa danûstandinan da 
problemên kurdên Anatolîyê jî dike-
ve rojevê.

Kurdên Anatolîyê heta iro te-
kilîyên YE û Tirkîyê teqip nekirin û 
ne xwedî konseptan in. Divê serokên 

beledîyên heremên kurd li Anatolîyê 
û siyasetmedar li ser vî babetê bise-
kinin û pêşniyaran bikin. Daxwazên 
kurdên Anatolîyê ji Tirkîyê hene? Yek 
ninûme: dersên zimanê kurdî di dibi-
stanan da tê xwestin, divê eşkere be. 
Li ser parastina û pêşvekirina çan-
da kurdên Anatolîyê divê daxwazên 
wan hebin û bên formule kirin. Di vî 
warî de kêmasiyek an jî valahiyeke 
mezin heye.

Di salên dawî de pir malparên în-
ternet yên kurdên Anatolîyê çêbûn û 
karekî baş berdewam dikin. Ji alîyê 
din êdi komelên herêmên kurdên 
Anatolîyê saz bûne. Kovarên wek Bîr-
nebûn û Veger xizmeteke mezin ji bo 
çanda kurdên Anatolîyê kirin. Van ga-
vana pir girîng in û divê hêdî hêdi bi 
şiklê kordînasyon û hevkarî yekden-
gîyek li aliyê mafên kurdên Anatolîyê 
çêbe. Dema ku daxwazên kurdên 
Anatolîyê bûn, divê ev daxwaz ji bên 
îcra kirin. Têkilîyên YE û Tirkîyê bi vê 
manayê şansekê dide wan.

Sipas!

Xelkedondurma.com
Dengê Kurdên Anatolîya Navîn
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FOLKLOR

Ez çend rojan berê di înternetê de 
digerîyam, di malpara Xelikan 
de rastî pirsa xortekî hatim. Vî 

hevalî, daxwazeke xwe dikir. Digot; 
“Va Mişkê Bello çi ye. Bila hevalek bi-
nivsîne em jî bizanibin”. Ew pirs gelek 
xweşa min çû. Di çanda her gelekî de; 
metelok,  gotinên mezinan û biwêj he-
ne. Her gelek, ji wan gotinan ders der-
dixe û ji wan par digire. 

Di jîyana rojene de wan mînak dide. 
Bi wan mînakan çand û ziman dew-
lemend dibin. Li civatan ji, him şora 
merîyek wan di gotinên xwe de tîne 
ziman xweş dike, him ji guhdarên li 
cemeetê kêfxweş dikin. Bi wan biwê-
jan, li cemeetê sohbet xweş dibin û ya-
ranî, henek jî çê dibin. Metelok û bi-
wêjên kurdên Anatolîyê, di Bîrne-
bûnê de gelek hatin weşandin. Hê jî 
têne weşandin. Lê, divê meriv mane û 
hekatên wan baş bizane ku dema ew 
mînak dan bi şûn û war bîne zimên. 
Dema meriv wan tîne zimên, yê po-
ta jî bişkêne û li nava cemeetê bikeve 
rewşeke neçê jî. Bi ser pirsa vî hevali, 
min dil heye ez çend hekatên wan bi-
wêjên me ji we re binivsînim.

KÛÇIKÊ HESÎ COLO
Hesê Colo şivan bû. Kûçikekî vî yê 
binar hebûye. Te digot çiqasî bina-
re, wiqasî binar bûye. Hesê, çiqas li 
berxwe didayê ew binara bi xwe re 
nedibirîye çolê. Hes difikire “Ez ê çi 
bikim çi nekim, vî binarî bibim çolê. 
Min û pêz, ji gur û dizan biparêze.” 
Bi ser wê yekê de, Hesê me, her ro 

ÇEND BIWÊJ  Û ÇEND ÇÎROK 

Mem Xelîkan
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ku pez ji fêzê radikirîye 
berîya xwe tiji nanê hûr 
dikirîye. Berê xwe daye 
çolê, serî her pênç – deh 
gava carekê parîyek nan 
avitîye ber kûçikê xwe. 
Kûçik her ku nan dix-
warîye li dû Hesê çûyê. 
Lê, nan li kê derê xilas di-
bûyê, kûçikê binar Hes 
û pez li wir berdidayê 
û vedigerîyaye gund. Bi 
ser wê de kûçikê Hesê li 
herdê me bûye biwêjeke 
xweş û baş.

KERÊ QERE MISTIQ
Qere Mistiq berhev di-
kir. A ku hûn bizanin parsek bûye. Tim 
û tim li ser pişta kerê gund bi gund di-
gerîyaye. Bi xêr û hesnetên ciwatê de-
bara xwe û dayika xwe ya pîrik dikiri-
ye. Çûyê malên axlera, li wir xwariye, 
vexwariye, çi dane wî kiriye têra xwe 
vegerîye gundê xwe. Havînê jî, li pişta 
kerê xerman bi xerman geryaye. Ceh 
û Genim çi dane wî, wan girtine. Rokê 
li cemeetekê, gotîye; “ Ez, diherim ser 
xermane axlera, kerê xwe berdidim 
ser ceh û genimê wan. Kerê min ceh 
û genimê axlera naxwe, dihere li mal 
boçê şijingê dayîka min dixwe”. Bi ser 
wê de, meriyekî li dereke bi heyî hew-
cedarîya xwe hal nekir, hat li derekê 
bi tuneyî li çareserîyekê gerî, jê re di-
bêjin “ Erê canê min, Kerê Qerê Mis-
tiq e, cêce axlera naxwe, boçê şijinga 
dixwe”.

ÇÛÇIKA MALÊ  EHMEDÎ MESTÊ
Çûçikeke Mala Ehmedê Mestê he-
bûyê. Çûçikê, xwarin û vexwarina 
xwe li xwedana bûye. Bi ro li derve, li 
nav mala gerîyayê. Bi şev hatîye xwe-
dana û diketîyê pîna xwe. Lê, li nav 
malan jî hêk kirîye. Ji bo wê li cem me; 
merîyekî tu xêrê xwe bi xwedana tu-
ne be , li mal dike- dixwe, li şûna karê 
mala xwe dihere, karê xelkê dike, wê 
demê dibêjin “ Çûçika Malê Ehmedî 
Mestê ye, li ba min e lê li nav malan 
jî hêke”.

MIŞKÊ BELLO
Berê tuneyî bû. Zivistanê, nan û ard, 
bulxir (sawar) li malan teva  dibû. Wê 
wextê, gundîyan; ceh û kaya pêz an jî 
tiştekî din, kêmayî yek wana bû diçûn 
ji cîran û hevalan  kêmasîyan dên diki-
rin. Rojekê cîranekî Bello, dihere cem 
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wî û jê re dibêje Husîn (navê vî yî rast 
Husîn bû); “ Ku  li cem te heye, çalek 
ard bide min. Nan ardê kurikan xilas 
bû, kurik li mal birçî ne”.Bello, nabê 
na. Lê, ji cîranê xwe re ku bizane ard 
di mala Husîn de jî tune, çale êrdên di 
mala vî de jî yên valane, gotîye; “ We-
le, mişk dikevin mala me, yên bi enîyê 
li çalên êrd dikevine”. Ev gotin jî, ni-
ha li erdê me biwêjek e. Merîyek , he-
ger ji bo hewcedarîyekê çû derekê û 
dest vala vegerîya, em jê re dibêjin; “ 
Bû Mişkê Bello, bi enîyê liket.”

TIRI YÊ MELLO
Erebeke Mello ya hespa hebû. Gund 
bi gund digerî, tiri difirot. Li gundekî 
me jî xaltî ya Xec rûdinişt. Xaltîya Xe-
cê pir xizan bû. Bi alîkarîya cîran û he-
valan li ser linga bû. Rojek Remezanê, 
cîranekê wê dibîne ku Xaltîya Xecê ro-
jiya xwe dixwe, rojîyê nagirê. Jê re di-
bêje; “ Xaltîya Xecê; tu çima rojiyê na-
girî? Tu mezinekî, li van salana ji te re 
nabe, guneh e.” Xaltîya Xec gotiye; “ 
Erê... erê ez qurban tu rast dibêjî lê; bi 
tiriyê Mello ne şev reş dibe, ne jî rojî 
tê girtinê”.

DEVÊ ZÊD
Ji gundekî Qulekê du bira hespên xwe 
wenda dibin. Radibin li hespa digerin. 
Bi peyatî gund bi gund hetanî Xelikên 
jêr (Gölyazi) diherin. Hespan nabînin, 
lê him diwestin, him jî pir birçî dibin. 
Li perî gund, li derî malekê dixin, ber-
malîya malê tê der, jê re dibêjin: “Em 
ji felan gundî ne. Hal hekata xwe jê re 
kat dikin. Em, mîvanê Xwedê ne, em 
birçî ne.” Xanima malê, wan dawetî 
hundir dike. Xwedîyê malê ji nav 
gund bi anîtin dide. Birayê mezin xwe 
daye alî jor odê, bi xwedîyê malê re 
sohbetê dike. Mêrê malê bangê xani-
ma xwe dike; dibê: “Xanim, ji mîvana 
re zadekî bi ser êrde.” Xanim derdike-
ve şun va ji mêvanan, birayê biçûk jî 
tevli sohbetê dibe. Xwedîyê malê, guh 
dide ser bira yê biçûk du re carek din 
banga bermalîya xwe dike. Dibê; “ Xa-
nim were were, bila zad daweste, tu here 
berxekî serjêke, va deva ne devê zêd e”. 

Çi bêjim nizam. Hekatên me û 
biwêjên me viqas xweş in. Meriv ew 
merivayê ku li cemeetekê deng kir, 
devê vî ne devê zêd be û kavirên nêr 
bi guna tenê nas neke.

Ziman hebûna me ye!
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DENDÎK

Wê royê, yekî qala zeweşê ze-
manê  berê  tikir. Weng digot:

“..Tewêyî çi birango, 
berê li Xelika her tiştî bi tam û bere-
ket wû...

Wextê xermana, em ê bi nîvro lı 
sîya selê sêp rûniştana, sê, çar mal me 
teve hev şîv û nanê bixara...

Me zeweşê biqelişta, rengî sur e, 
mîna xûnê ye, tê bêyî xûnê pi berfê va 
teve hev kirine....

De tu ware, ji birangê xe ra bêm, 
mê bixara, çima bi tam, wekî mit wû. 
Avê zêweş a bi devlêv û destên me 
da birijîya, tiliyên mê pê bi hev da 
binûskîna....

Ku zeweş teva dewû, vê carê me 
devlêv û tiliyên xê bialastana, me binî 
qalika birûçkanda, ew ê reqrût biki-
ra...

Li ser paşî jî, em ê çexe ser dendikê 
zêweş biyana, me ew ê yek bi yek bix-
arana... Hundurê dendika tamake xê 
xaş hewû...

Taho, çi dunêke derewin e lo!!! 
Niha her tiştî vê tam û tik e, bê xêr 

û bereket e!”
Min jî ew rona dîn. Tê bîra min, 

zerdelê darê malê İwikî Hecî Miçê ji 

tamê ne dihatin xarinê. Nihevsê yê xê 
têgihêştî yê mîna hengiv wûn. Ez jî te-
vê, xortê hîngê me xêr bi darê malê 
İwikê ne tikir, teçûn dizîya zerdela. 
Eşkun û İwikê xizan ti dest me da ke-
tiwûn belê.

Me dendikê zerdala jî dixarin. Ê 
tahl ne, ê xê şîrîn bi me çiqas xaş tiha-
tin. Ku te dixar şûn da, tameke lezîz li 
ser zimanê te tima.

Em bi dendikê zerdelan dılîstin jî. 
Her yekî ji me veqasî hev me dendik 
dikirin kortekê, paşê me pi dendikekî 
din, bi dorê li yê ti kortê da tixist. Yên 
ku te bi vî tonî ji kortê derxistî tewûn 
malê te.

Dendik binyat e, toxim e.. Zeweş 
jî dar jî vê dendik narûzin û bereketê 
nadin.

Di kurmancîya me da şorekê bi 
dendik heye. Li dere din heye, tune ez 
nizam, li Xelika  dibên, “ î dendika jê 
vi dertixê!” Ku yek ji heqê karekî der-
ket, tam ji tiştekî derxist, hîngê yê vê 
şorê bên.

Mesela ku yekî serê govendê rind 
gerand, ê bên, “ lê çir tikê lê, î dendika 
jê vi dertixê!”

Şorên me dine venge xaş pir in. 
Mesela “ çîn jê vi derxistîn” yan jî “ 

Hindik û rindik

HEKAT
Nuh AteşNuh Ateş
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çîn jê koz kirin!” Wextê ku yêk dikete 
rû yêkî din, ew rind xûlî tikir û ji rê vi 
dertixist, ê bigotina, “ î çîna jê vi der-
tixê” yan jî “ î çîna jê koz dike.”

Ku me va şorina û yên din di çavê 
xe ra ne kirin, ku me ew dubara ne ki-
rin û ne nivisîn, ew ê ji bîr biwin, com 
biwin herin. Ê com jî tewine.

Ziman dendikê kultura miletekî ye. 
Kultur bê ziman nawin.

Piçûk û mezin, em gî pi zimên tên 
şîretkirin û terbîyekirin. Di zimên da 
zanîn û tecrûbe veşartine.

Hustê kurmanciyê, Celadet Bedirx-
an loma gotiye, “ ziman zanîn e, zanîn 
jî xwenasîn e !”

Jin û însan
Kî bû nizam, yekî qal kiribû. Li Xelika 
dohla (daweta) yekî hebûye. Ji Anqerê 
însanê gund bi tomofîla hatine dohlê.  
Ji tomafîla peya bûne, mêr li pêşîyê, 
ber bi mala dohlê çûne. 

Xudanê dohlê bergindê çûye  hêla 
malê û ji jinan re gotiye, “jinno, rawin, 
rê bidin însanê Anqerêyî tên !”

Ji însên qest, mêr in. Lê jin çi ne, ew 
ne insan in ?

Li daweta şûnê rind û rehet para 
mêra ye. Li odên rêxistî, bi mînder û 
balîv mêrê rûnin. Sifrê mezin  li odê 

ya mêran e. Tiştî bi ser ra, şîv û xa-
rinên bijartî para mêra in.

Lê jin li ku ne?
Wexte wan ya rûniştinê tune. Jinê xêr-
nedî yê qeramgiran in. Hezar kar û 
tahlî tim û tim li benda wan in. Çêki-
rina şîv û xarinên dohlê, şûştûna 
qawqacaxan li ser wan e...

Hasili jin ji îş û karan nagihên ku 
rûnin. Ku tenkê wexta wana bû jî, ew 
ê bîstkê li navberê aşxanê û pînê rû-
nin. Edetê berê weng wû, lê niha 
çing e?

Niha jî pir ne, tozkekê hatiye gu-
hêrîn, jin li ser çardaxê rûtenine, lê hîn 
negihêştine odan.

Li şeva Xelika ya sala çûyî li Wît-
tenê, jin û mêrê Xelikan ji hev ci-
hê, dûrî hevdu rûniştibûn. Va jî bi 
mîvanên yad neçê hat, wana va kire 
gilî.

Min mês kir ku ew ê vê ji me ra bi-
kine serhevde. Min ji wan ra got, vê 
ji me ra mekin qusûr. İnsanê Xelikan 
xanda ye, moderin e. Jin û mêrê me 
her ro li mal li ber devî hev in. Siham, 
ew ê ji hev osan bûne û fersand va fer-
send e, ji hev dûr rûniştine. Va jî ne tu 
qusûr e. Bi rastî, jin ê kîngê wekî însan 
werin qebûl kirin?
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YARANÎ
Evîndar Can

Bîhna Reqiye
Qadir saf, Mille jî pir bi henek e. Rokê 
Qadir tere ba Mille. Mille dibê:

«Qadir ezî herme derekê weng te-
lefon tên mês ke». 

Mille tere   ba  cîranekî   xwe  û te-
lefon dike ji Qadir ra. Dibê: «Tu kî yî, 
Mille heye?»

Qadir dibê: «Na, Mille tune ye, ew 
jî hîn nû derket, tu kî yî?» 

Mille xwe ji wan derna nakê, dibê: 
Ez Elî me, ji Ewropê  telefon dikime, 
tu kî bûyî? 

Qadir dibê: «Oooo Elî tu yî? Tu çi 
dikî? Baş î? Ez Qadir im.» 

Mille ji mêle Elî da lê dipirse dibê: 
«Mille ji min ra slav ke» û xatirê xwe 
jê dixwaze. 

Paşê Mille te û dibê: «Qadir te çi 
kir, çi nekir?» 

Qadir dibê: «Mille, tu çing çuyî Elî 
telefon kir.» 

Mille dibê: «Na lo, ne Elî ye, qêy te 
rind nasnekirîyê!» 

Elî li Ewropê bû û tim alkol vedix-
waribû. 

Qadir dibê: «Tu dîn î! Ez Elî nasna-
kime! Bîhna reqîyê jî ji dev dihat.»

Semûl tiji pez e
Kurdên Anatolîye ji Stenbole re dibên 
Semûl. Rokê Qadir ji bo firotina pez 
bi yekî re dihere Semûle, heta Semûle 
di erebe da di nav pez da bûye, heta 
Semûle ew di nav pez da bû û wî qet ti 
tişt nedîtibû, ew li Semûle peya dibe, 
li wir jî di nav pez da bû ye. Dema ku 
ew vedigere gund, gundîyên Xelika 
dibên «Qadir ji Semûle  hatîye rabin 
em herin ba, ka ji me re qala çi bike, em 
pê bikenin». Ji ber ku li gundê Xelika 
ne tîyatro ne jî salona sînemakê heye, 
dîşliqê wan ne ye, zemanê çîroka jî 
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derbasbû bû, ew dixwazin bikenin, ji 
Qêdir re dibên «Oooh! Tu hatî Qadir! 
Li Semûle çi heye, çi tune ye?» Qadir 
dibê «Semûl çi ye lo! Li wir tiştek tune, 
gîşk pez e!», millet gîşk pê dikene, 
qirfa dike û dibê « li wir însan qet tune 
ye? » Li ser ve Qadir dibê « min ne go 
li wir însan tune ye, min go însanê 
li wir jî gîşk mîna we yek pez in!».

Didane ecer
Qadir, li ba Hesen şivanîye dike, Hesen 
bi Qêdir re dibê „Tu hîn li vir î? Siheta 
pez hatîye, te çima hîn ranekirîye, rabe 
rabe dereng e!“.  Qêdir jî didanê xwe 
ecer çêkiribûn, taqme kirêbûn, Qadir bi 
Hesen re dibê „Hesen te xwe şaş kirîye! 
Ez bi van didane ecer çing herim pez!“

Pavê gewrê pavê
Qadir qet hez nake here pez, lê ji tirse 
Hesen re ew dîsa jî tim dihere. Wex-
ta ku ew li ber peze berf dibare, kêfek 
li Qêdir peyda dibe,  pir xenê dibe bi 
berfe û dibê “Pavê gewre pavê! Pavê 
em pez bibin ser mal”.

Bes e sere me êşî 
Yek ji Ewrope tê gund, bi xwe re ka-
merekê tîne, bi vê kamere fîlme Qêdir 
dikîşîne. Qadir dibê: 
”Bes e, lo!  Çi me  dikişînî! Ê serî me 
diêşîne!“.

Içecen gölgede yatacan
Qadir, li sîya xêni rûniştîye, yek bi Qê-
dir re dibê “Ezî herime bajêr, tiştinî bi 

lazim heye?”. Qadir dibê “Ji min re bîra 
bîne ez vexwim”. Hevalê wî dibê “Tu 
çi dizanî bîra vexwî, bira alkol e”. Li ba 
wan alkol, însanê modern vedixwe, li 
ba Qêdir jî modernizm bi tirkî deng ki-
rin e, ew dibê “Ez çima nizanime vex-
wim, içeçen gölgede yatacan! ” 

Bergîr yoldaş
Li wextekê li gundê Xelika bû mode, 
her kes bi hev re digo „heval“. Elî jî 
tim dikete rû Qêdir, digo „heval Qa-
dir“, Qadir dibê „Em zatin hevalê hev 
in, tu çi bi min re tim dibê `heval`!“.  
Elî dibê  „Ew ne mîna ku tu dizanî ye, 
yanî ̀ yoldaş`e“.  Qadir dibê „Yoldaş çi 
ye?“, Elî dibê „Yanî kesên ku bi rêya 
hev da diherin yoldaşe hev in“, Qadir 
dibê „Yanî em bi hespê me yî bergîr 
va yoldaşê hev in? Em bi wî va tim 
di rêkê da diherin.Yanî ez bi bergîr re 
bêm `bergîr yoldaş`?“ 

Bilatek bû!
Qêdîr pez anî mal, Hesen pez 
hemcirî(hejmirî) go „Qadir  mîyek tu-
ne, te çir kir“, Qadir dibê „Ez çi diza-
nim!“, Hesen careke din dihemcire di-
bê „Eger te re lî kirîye, serjêkirîye û 
xwarîye bê ma ez lê negerim“,  Qadir 
xwe ji wan derna nake, tim dibê „ez 
çi dizanim!“, Mille dizane bi çi şekile 
ji Qêdir derxîne, tê hêla Qêdir dibê 
„Ew mîya yekê jar e, goştê xwe hîşk  
e „ Qadir dibê „Erê lo, bilatek e, goştê 
xwe bê tam e“.
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Bi kevçi, bi çetel?
Wexta ku li maleke xwarin hazir li ser 
sifre tê dîne û Qadir jî bi ser da were 
tu çi dikî bikî, bê Qadir „were bixwe“, 
ew naxwe, pir dixwaze bixwe lê înade-
ke wî heye, Mille ji ber ku Qêdir rind 
nas dike, alternatîva nake dudu, dibê 
„Qadir tu bi çetel bixwî, bi kevçi?“

Terle fi rotin çi zor bûye!
Qêdir terleke xwe hebû, wî da Elî, çû 
Tapû Qadastro ku tapûye li ser Elî 
derxîne, memûre Tapû Qadastro dibê, 
ma xwedanê terle bi tene were, Qadir 
dihere oda memûr, memûr ji Qêdir ra 
dibê “Tarlaniz tam olarak nerde, ye-
rini tarif edebilir misiniz?” Qadir, bi 
Tirkî nizane, ew qet ti cewaba nade û 
derdikeve, Elî li derva dipe, ji Elî re di-
bê “Ew çi ye lo, terlê xwe firotin çiqes 
zor bû ye!”  

Ya oglan ya erkek!
Jineke ducanî hebûye. Wexta ku 
dergûş were rûdine her kes li ber ma-
le dipê û meraq dike ka dergûşa wê 
lawik e an keçik e! Qadir dibê çi me-
raq dikine “Ya oðlan ya erkek e.”

Li hortê henîye xist!
Li gund du hevalan li hevdu xistin, 
sere yekî tê qelişandin, şîkayet dibe 
û jenderme tên  gund ku îfade bigi-
rin, ji ber ku Qêdir dî ke lêxist û se-
ri qelişand, Qadir jî wek şahîd niman-
dine. Hesen jî ji Qêdir ra dibê “Tu bê 

min qet tişt nedî, ti kesî me yî here me-
hkeman tune!”. Jenderme ji Qêdir pirs 
dike, Qadir qet ti cewaba nade, jen-
derme careke din pirs dike, Qadir dîsa 
cewabe nade, Hesen dibê “De bê min 
tişt nedî, çima nabê!” Qadir dibê “Ez 
çi bêm Hesen! Merik çing çov girt li 
hortê henîye xist!” 
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Anatoliya Navîn navçeyeke xwedî 
dîrokeka kevn e. Li Anatoliya 
Navîn pir qewîm jîyane. Dîroka 

pir mîletan li vir derbasbûye. Ji mimariya xa-
niyên kevn û nivîsên li ser van xanî û kevirên 
li goristanên kevn tê xuya kirin ku berî kur-
dan hinek ji miletên din jî jiyane.  Mixabin li 
ber rewşa Turkiyê ya siyasî, lêkolînên zanistî 
yên berbi çav li ser vê navçeyê nehatine kirin. 
Ji bo piraniya gundên Anatoliyê ji aliyê kur-
dan ve, di van 300-400 salên dawî de hatine 
avakirin, ji aliyê dewletê ve tu lêkolîn û agah-
darî nehatine berhev kirin û ne jî di arşîvan 
de hatine parastin. Helbet dewlet li gor xwe 
xwedî agahdariya ye!.. Lê pirê caran kurdên 
me yên ku li vir dijîn baş nizanin ka gelo ev 
ji ku û ji bo ci hatine. Tiştê ku heta niha ha-
tiye gotin û tê zanîn hemû li gor gotinên ku 
me ji dê û bav yan jî ji mezinên xwe bihîsti-
ye. Ji ber vê yekê jî dema em ê niha gundê 
Kelhasan bidin nasandin dê li gor agahda-

riyên ku me li derûdorê xwe bihistine an ji-
yane, em ê binivisînin. Loma jî agahdariyên 
ku ez dê li vir binivisînin dê bi kemasî bin. 
Ez hêvî dikim ku ev nivîsa kurt li ser gundê 
Kelhasan dê rê veke ku her malbatek bikari-
be li ser malbata xwe agahdariyan berhevke 
ku di pêşerojê de em bikaribin bibin xwedi-
yê dîrokeka gund a dewlemend.

Ji ber di destê me de  tam dukoman tune-
ne, tenê li gor gotinan û hinek jî ji arşîvên ku 
heta niha ji aliyê lêkolînerên ewropîyan ve ha-
tine kirin, em dikarin bêjin ku li Anatoliyê 
kurd di dawiya sedsala 15an de hatine. Pi-
raniya wan li derûdora Ankarê bi cih bûne. 
Gundê Kelhasan jî di sedsala 17an de hati-
ye avakirin.

Tê gotin ku malbata Kelhasan ji derû-
dora Adiyamanê hatiye. Berê hatine 
Yunaxê, li Serî Golê mane. Dûre di navbe-
ra Kelhasan(Hesgurr) û birayê xwe de du-
bendîtî destpêdike, Kelhasan tê li bakûrê 

”Dunya ji ilmê ditirse û ilim jî ji cehaletê ditirse!”

Kelhasan

NASANDIN
Ali Çiftçi
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Kelhesen ciyê ku îro jê ra dibên Çalê malê 
Avê, konê xwe datîne. Li ciyê ku îro Beledi-
ya Kelhasan li ava bûye, mala Hecî Temo di-
bane. Ev li wir bardikin, Kelhasan tê li wir 
bicîh dibe. Piştî demekê malbata Hecî Te-
mo bi paşte vedigerin tên li Kelhasan dimî-
nin. Xwerziyê Kelhasan Hewsên jî durê tê li 
ba xalê xwe dimîne. Kelhasan keça xwe ya bi 
navê Kurdê dide Hewsên. Îro gundê ku jêra 
bi tirkî dibên Turanlar(Hewsên) li ser wî ha-
tiye avakirin.

Tê gotin ku navê Kelhasan yê kurdî Hes-
gurr buyê. Gurr nexwşiyek ku porê însên 
diweşe û Kelhasan jî bi vê  nexwşiya dike-
ve û porê xwe diveşe. Wê demê bi kurdî 
jê ra Hesgurr dihatiye gotin. Ji ber vê jî bi 
tirkî Kelhasan bi nav kirine. Wek piranîya 
gundên kurdan, navê vî gundî jî bi tirkî Kel-
hasan hatiye lêkirin. Malên ku îro li gund 
jê ra dibên; mala Sado, Lawîka û mala Hecî 
Alo giştik ji malbata Kelhasan in. 

Kurmancîya ku li Kelhasan tê deng ki-
rin nêzî kurmanciya Adiyaman, Urfa û Di-
yarbekirê ye.

Belediya Kelhasan girêdayî Cihanbey-
liyê ye. Ji Cihanbeyliyê 42 km dûr e. Li 
bakûrê rojavayê Cihanbeyliyê dikeve. Bi 
gundên Yunak, Kulu, Heymanê û Polatliyê 
re cîran e. Gundên herî nêzik, Bêşqevaxa 
Mezin, Qendîl, Hecî Omera, Xirave, 
Kavişoxlu, Gundê Xofê,  Kadioxlu, Boya-
li, Oniska,  Boxrîdelik(Tetera), Hecîlera, 
gundî Buldux û Yenîceobe ne.  

Taybetmendiya gundê Kelhasan, li gor 
gundên din ên Anatoliya Navîn ev e; gund 
ji eşirek an jî ji du eşîran pêk nehatiye. Ji 30î 
zêdetir malbatên ku ji her aliyê Kurdistanê û 
eşîran ve hatine bi cîh bûne. Kelhasanî wek 
Canbegî tên naskirin. Lê ev nê vê maneyê 

ku hemû Kelhasanî Canbegî ne. Herçiqas 
rastiya gund ev be jî îro piraniya gundîyên ji 
Kelhasan xwe wek Canbegî dizanin!

Ji ber gund ji eşîr û malbatên cihê cihê 
pêk hatiye, dem dem di navbera malbatan 
de hinek bûyerên nexweş rûdane û ji ber vê 
yekê jî navê kelhasaniya li gundên cîran wek 
bi şerrûdî derketiye. Helbet ev nexweşîyên 
ku bûne ne tenê ji mesela eşîretiyê, bi ya min 
sebeba herî mezin ji cehaletiyê rûdane.

Nifşê nû(neslê nû) hêdî xwenda û xwedî 
tercûbeyên dewlemend in. Hêdî eşîrtî û 
malbatî li paş xwe hiştine. Hemû xwe Kel-
hasanî dizanin. Li gund û zimanê xwe dix-
wazin xwedî derkevin.

Kelhasan heta 1992 an vek muxtari di-
hat îdare kirin. 1992 an de bû belediye. Sero-
katiya belediyê heta 1999an ji aliyê Ali Ce-
ran ve hat meşandin. 1999an Mustafa Kar-
göz bûye serok. Piştî kuştina Mustafa Kara-
göz, Abdullah Bozkır heta 2004an seroka-
tiya belediyê kiriye. Ji 2004an vir de jî Resul 
Kara serokatiya belediyê dimeşîne.

Di hilbijartina 2004an de dengên parti-
yên siyasî  weng bû;

Partî          hejmara denga ji sedî %
AKP 260  44,27
DYP 195  30,95
CHP 175  27,78
Yen din 0  0

Hejmara yên xwedî deng 854 bûn. Ên ku 
dengê xwe dane ji sedî 73,77 in.

Nifûsa Kelhasan li gor hejmartina giştî 
”genel sayim” a 2000î 2533 ye. Li gor rêve-
birên belediyê, du kat ji wan jî li derweyî 
Kelhasan dimînin. Yanî meriv dikare bê-
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je tahmînî hejmara Kelhesenîya li ser hev 
7500 e. Ji 1968an vir ve goçberiya Almanya 
û Danmarkê destpêkiriye. Li welatên Ewro-
pa; Almanya, Danmark, Swîsre, Swêd, Fin-
landiya, Norveç, Îtalya, Avusturya, Belçika 
û Fransayê bi cîh bune. Îro li Danmarkê êdî 
neslî sisêya dijî! Ji sedî 70 Kelhasanî li der-
veyî gund dijîn. Piraniya wan jî li Danmark 
in. Dîsan hejmareke zêde ji ber xwendin an 
ticaretê barkiririne Qonyê. 

Ji neslê nû hema hema meriv dikarê bêje 
ji sedî 90î derketine welatên Ewropa. 

Li gund mekteba destpêkê(ilkokul) û li-
seyek heye. Ji ber neslê nû her bi hayalên der-
ketina welatên Ewropa dijîn, xort û civanên 
ku li universitê dixwînin pir kêm in. Her-
ciqas xwesteka xwendina zarokan bilind be 
jî, ji ber rewşa aborî meyla ciwana her ber-
bi welatên Ewropa ve ye.  Di van salên dawî  
de hejmara kesên li universitê dixwînin hi-
nek zêde bûne.

Rewşa aborî
Li gor agahdariyên belediyê, rewşa belediya 
Kelhasan di warê aborî de baş e. Belediyê tu 
deynên xwe tunene. Perê ku ji İller Bankasi ku 
li gor hejmara rûniştîyên li gund(nifusa bele-
diyê) tên, têrî 6 memûr û 5 karkeran û mesre-
fên din dike. Problema herî mezin rîyên be-
lediyê ne. Ji ber di despêkê de avahîyên/xani-
yên li gund, bê plan hatine çêkirin, aniha jî xi-
rakirina van xaniyana problema gund a herî 
mezin e. Ji ber vê jî serokê belediyê yî duy-
emîn, Mustafa Karagöz 1999an de bû qur-
baniyê vê!...

Problemeka din a mezin  jî bêkarî ye!...
Wek piranîya gundên Kulu û Cihan-

beylîye, aboriya Kelhasan jî li ser çandinî 
û xwedîkirina pêz e. Çandinî bi piranî ce û 
genim e.  Aboriya gund ji sedî 70î li ser în-
sanên li welatên Ewropa dijîn, e. Xortên ku 
li gund mane jî dewara xwe bi nakliye û çan-
dinîyê ve dimeşînin. 

Yayla malê Şilik û Hewsên (Turana)
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Kelhasan xwedî arazî û erdê çandinîye-
ke mezin e. Heta 1956an Kelhasan, Turana 
û Korkmeza giştik li ser hev bi gund (Kişlê) 
ve girêdayî bûn. Turana 1956an de ji gund 
veqetiya bi yayla Korkmeza ve bi serê xwe 
bun muxtariyet. Korkmeza jî di 1992an de 
ji Turana veqetîn û bi serê xwe bûn muxta-
riyet. Ji ber pireşîrî û mezinîya gund pirani-
ya malbatên mezin bi serê xwe bibun xwedî 
zozana(yayla). Jiber hem xwedîkirina pez û 
dewarên xwe û hem jî nêzî erdên xwe, ji xwe 
re zozan an gom ava dikirin. A niha li pi-
raniya van zozanana xaniyên modern hati-
ne avakirin. Herçiqas piraniya van li bajarên 
wek Qonya û Ankarê an li welatên Ewropa jî 
dimînin, li havînan tên ser zozanên xwe. Ew 
warên ku berê ji bo dewara malê dihatin bi 
karanîn niha bûne wek havîngeh!

Fêkîyên bejî
Mamix, pêçek, dureşik, şilan, behîv (badem) 
guvîş, rihok, çortik(hurmîyên bejî)
Giyayên bejî ku tên xwarinê(pincar):  kereng, 
silmastik, pûng, tirşo, sibirge, qanik, nançû-
cik, toltolik, tirpa yawan, kirtilkayax, pîvok

Navdarên kevn ên dengbêj(şare):
Almasa Qerbeko, Eş Kizot, Dudikê 
Seydo(Diya Cejno), Menê Seydo, Osmanî 
Qeremistikê, Heyîsmaîlî Remo, Omkî 
Elo(Qirik), Mistoyî Usikê malê şilik(Zero), 
Osmanî Kiçê, Topcî Seydo, Memkî Seydo, 
Hemîtî Eçê, Nazo, Mehmedî Omoyî Kişo

Dengbêj û hunermedên nû:
Mehmedî Omoyî Kuftê, Hemoyî Qîro, 
Yusuf Taş(Uso),  Piçoyî Lako, Dedoyî Evo,  
Bebek, Nazoyî Îsmaîl, Tato, Bayram Özcan, 
Hesenî lufî!, Hesenî Hemtî Têlê, Yaşar Taş, 
Nûro û Fêtî (Koma aştî), Bekoyî Gozê (Be-
kir Turan), Dilxweş(Memoyî Rehmê), Ra-
mazan Ekici û Cejno. Yên ku navên wan me 
ji bîrkirine jî dikarin hebin. Em ji niha de lê-
borina xwe ji wan dixwazin.

Kanîyên kevn:  
Kaniya malê Lawika, Kaniya Hecî Delalê,  
Kaniya Mala. Li yalê Hewsên: kaniya Zey-
nikê, kaniya Hodo û li yalê malê Şilik jî kani-
ya Simo bi navûdeng in.

Zozan(yayle):
Yayla Malê Gepê(Boyluca: Erdoğan, Çiftçi 
û Çakmak), Yayla Îsmêl(Çakmak), Yay-
la Malê Giro, Yayla malê Hemikê, yay-
la malê Tato, yayla Mehmedî Hesenekê, 
yayla malê Hecî Elî,  yayla Buldúxî Lolê, 
yayla malê Şilik(Özdenler), yayla malê 
Lawika(Seçilmişler), Yayla malê Kuftê, yay-
la Kêfkur, yayla Arif Cesûr, yayla Çêviş, înê 
malê Hewsên, goma Emer, goma Hecdede, 
goma Remkî Dedo, goma Omkê Vixikê, 
yayla Kulikê, Baxcê Lîlikê, gomêa Tefo 
Keçûnê, goma Fêyîq, goma Misto Mey-
remê û  Susiz

Ji bo alikariya hinek agahdariyên li ser Belediya Kelhasan ji Cemal Yazar 
(memûrê belediyê), Mecit Çifçi, Osman Çifçi û Bayram Turan  re spas dikim.

Ali Çiftçi
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Malbatên li Kelhasan

Navên malbatan ên bi kurdî Paşnavên wan bi tirkî

1. Mala Kelhasan(Mala Sado, Lawika û Hecî Alo) Seçilmiş 

2. Mala Tato(Têrîkî) Yaşar

3. Mala Avê(Têrîkî) Özcan

4. Mala Heci Temo(Têrîkî) Demir

5. Mala Seqê Çalış/Özdemir

6. Mala Qertêl Kantar

7. Mala Tûrika Avcı

8. Mala Simoyê Otê Çelik

9. Mala Husî Mendê(Hemikê) Temiz

10. Mala Qiro(Hewrişk) Taş

11. Mala Gepê(gepî) Erdoğan/Çakmak

12. Mala Hecî Köse(malê Fîtê) Çiftçi

13. Mala Dîno/Nevo Yazar

14. Mala Hecî Qito (Têrika) Kaya

15. Mala Bellê  Baran

16. Mala Devrêşî Yuwikê Koç

17. Mala Kuftê Ekici

18. Mala Şekro Doğan

19. Mala Bozkira Bozkır

20. Mala Guro  Taşkın

21. Mala Beko Qilcî   (ji Corumê hatine)  Kılıç

22. Mala Teyarî Tûr   Yorulmaz

23. Mala Heyhey(ji Oniska) Kara

24. Mala Qarê  Ceyran

25. Mala Kirrê Görmez

26. Mala Cingoz Erman

27. Mala Beyro Çetin

28. Mala Pitê Çalış 
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Navên malbatan ên bi kurdî Paşnavên wan bi tirkî

29. Mala Hec Elî  Yildırım

30. Mala Kurdo Karaman

31. Mala Hesenî Bodê Sertdemir

32. Mala Bekê Bakır

33. Mala Lîlîkê Biçer 

Yaylê Hewsên (Turanlar )
34. Mala Hewsên  Turan

35. Mala Milsen  Durmaz

36. Mala (Hepoliyê)  Yilan

37. Mala Kêfkur Polat

38. Mala Beto  Polat

39. Mala Kurdoyê Sofî(Şilik)  Özden

40. Mala Hecêlî  Yildırım

41. Mala Hesenî Atici

Delala (Korkmazlar)
42. Malê Qer Beko Dalan

43. Mala Omeri Xanikê Dalan 

44. Mala Delalê  Korkmaz

45. Mala Mistê Teyêr Pekerman 

46. Mala Guro Gulê Dalan

47. Mala Hesko Çoban/Cesur

       Mala Betalî Qalo Özmen

48. Mala Dewreşî Micê          Demirtaş

49. Mala Guro Qaqo Sağci
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Kilamên dilan

Te ra nawêm Fatê lê, diwêm Kewê lê
Min ra bûye gulsosina biharê lê
Te nawînim lê, li her derê lê
Tu dirize lê, salê carê lê

Navê te Narîn lênane lê
Navê  min Mist efa Pehlîvan e lê
Carê xarbim werim rûyane lê
Ew jî xêra lê dê û bavan e lê

Min li ziyaretê lê bez dibirî lê
Melûl melûl min li du te nirî  lê
Tu li bîra min neçû lê li vî girî lê
Mîrata emrêkê lê tiliya min birî lê
Êdî were lê dilê min Fatê Lê

Bavî min şivan lê bavî te axa ye lê
Bavî min li bavî te danaxe lê
Bavî te yî beg e lê bavî min şah e lê
Were mala min tu sêjdê raxê lê

 Mist efayî Xelê
Berhevkar: Cejno

Çindî

Ba berf biya, ba baran biya
pezê Cîndî li ser malan biya
Şîv û şevîn li ser xwediyan biya
Bila roketin li ser yara biya

Aman Çîndî heyran Çindî
Tu xwe mede vî bilind î
Di ser te ra sond xwarî me
Mêra nakim li vî gundî

Îro roya kinç şûştinê ye lo
Osandbûme li çûyîn û hatinê lo

Bila Xwedê dilmiradê me bikira
Ez ê royê  heft caran bihatima kuştinê

Aman Çindî heyran Çindî
Tu xwe mede li vî bilind î.

Gotin: Nesiba Beyro
Berhevkar: Cejno

Bodikê

Wey Bodikê Bodikê Bodikê
Her yallah Bodikê
Manga belek ho dike  
Her yallah Bodikê
Mange dot golik berda 
Her yallah Bodikê
Av di tasê werneda 
Her yallah Bodikê

Bodik çûye bin dara
Her yallah Bodikê
Qiriya mîna kara 
Her yallah Bodikê
Nêmaye li benda karika
Her yallah Bodikê
Bodika min hîna qîz e
Li ber xortan dilîze
Her yallah Bodikê
Dilê lêwek î zîz e
Her yallah Bodikê

Ji Kelhasanan çend kilamên dila û şinan 
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Folklor

Keriyek pez li Çêl e 
Gulmilhemê canê
Gulmilhema xortan e 
Gulmilhemê canê
Belav bû têl bi têl e 
Gulmilhemê canê

Wey canê canê canê 
Gulmilhemê canê
Gulmilhema xortan e
Gulmilhemê canê

Du zeriyê jêlva têne
Gulmilhemê canê
Yeka min yeka hevêl e
Gulmilhemê canê

Zeriyê hewêl ê geş e
Gulmilhemê canê
Zeriyê min nexweş e
Gulmilhemê canê

Zeriyê hewêl nexweş e
Gulmilhemê canê
Zeriyê min ji bo min pir xweş e
Gulmilhemê canê

Topcî

Ro li diya narin li diya
pezên van zaliman hatin daketin siya
Çavê min xêrnediyê li sekoyê reşî li ser pîya
Êdî were lawo dayika te peqîya
Ê biye  dêlgura li ser çiya

Ev sibe ye xweş berbang e
Min dî erebekê têye lang e lang e
Xeberdana xeber dan, 
go kust iyekî li mêla gavura biye
Hey wex hey wex min got çima
Hûn çima nabên beranê min î Kosedaxê  
                                                           bi soreng e
Lo qetilo, lêmexîne!
Malşewitiyo qurşûnek xwe di sera bavê, 
bitirsîne
Ê de bavê li cotên hesp a xîne
Tu nizane mîratê mîratan
Ê erebê bigrên birevînin
Ê xwîna yaroyê min li çiya û banîya birêjînin

Werin li mino vê ecêbê
We dît cito şînê biye li ber şerbetê
Ro li diya narin li diya
Êdî vere lawo, dayika te peqîya
Ezê mîna dêlgura serê çiya 
Ê de ez ê li Topciyê xwe geriyam
...........

Gotin: Almasa malê Qerbeko
Ji dengê Cejno hatiye girtin

Parçeyek ji kilamê hatiye berhevkirin. Ew 
qilama pir dirêj e. Mixabin hemû nehatine 
berhev kirin. 
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Ji bo Xelikaneke

ava, pak  û bextewar

Kî  jîyaneke xweş û bexteyar li Kî  jîyaneke xweş û bexteyar li KXelika û Xelikeke pak û ava KXelika û Xelikeke pak û ava Knaxwaze? Pirs ev e  ku sewa Knaxwaze? Pirs ev e  ku sewa K
vê, li Xelika çi gerek e bê kirin?

Di sêrî da, ji bo ku bersiva vê pirsê 
bê dayîn fikir û mineqeşe divên.            
Bi vê beyanê ez dixwazim bi dîtîn û 
pêşnîyazên xwe yên ku min li jêr rêz-
kirine, tevê mineqeşeya ku tê kirin, bi-
bim.    Armanc û hêviya min ji vê  ew e 
ku derd, tahlî û xwestekên Xelika we-
rin tarîfkirin û ji vê pêva jî li ser fikir, 
pêşnîyaz û projeyên ji bo çaredîtînê li-
hevhatineke civatî derkeve meydanê.

Nav li ser e, Xelika navê qesebaya 
me yê ku ji bav û kalan da ma ye. Lê bi 
resmî navê wê Karacadag e. Ez nawêm 
ku va nava rawe yan jî were guhêrîn. 
Li hêlê wî, navê wê yê kurmancî, Xe-
lika jî hewe û her du nav jî resmî bin. 
Mîna vê, navê mehela û cada jî bi du 
zimane be.

Kurmancî zimanê Xelika yê makî ye. 
Lê ew î ji Ewûrûyê asîmîlasyonê û êh-
malî û bêxemîya me da, her ku dıhere ji 
bîr dibe û ber bi wendabûnê dihere.

Ez ne lı hember zimanê tirkî me. 
Tirkî zimanê resmî û perwerdê ye. Em 

bixwazin û nexwazin jî, tirkî jî êdin 
bûyê zimanê xelikîyan yê duduya, me-
riv dikane biwê, ew jî ji wan ra bûye zi-
manê makî yê duduyan.

 Li mekteban tunebûna dersên zi-
man û edebîyata kurmancî û îm-
kanên hînbûna kurmancîyê gerek e ku 
wekî heqeret û beqîmetkirina ziman 
û nasnameya kurmancî ya kulturî bê 
hesibandın. Ev gunekarîyek e û tê da 
para me bixwe jî heye. 

 Wezîfeya beledîya yek jî li kultur 
û zimên xwedî derketin e. Ne mixta-
ra, ne  reîsên beledîyê, ne jî xwanda û 
ronakbîrên Xelika heta niha malesef se-
wa nasnameya (kîmlîk) Xelika ya kul-
turî û zimanî tu tişt nekirin.

Gerek e xelikî gî tevhev li nav û nas-
nameya xwe ya kurmancî xwedî der-
kevin û bixwazin ku dersa kurman-
cî li mekteban hebe û sewa vê  bikevin 
nav kar û hewldanên (girişim) meşrû, 
qanûnî û sîvîl.

Heqe xwe ye ku beledîye jî li navê 
Xelika xwedî derkeve, qedra kurman-
cîyê bizana; dengkirin û hîmkirina kur-
mancîyê teşwîq bike; destek bide pro-
jeyên li ser vê mijarê.

MAKALE
Nuhê Hecê
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- Xelikî mîna berê ne li ser hev in. Ew 
li her derê dinyê belav bûne; li Qulekê, 
Qonîyê, Anqerê û welatên Ewrupayê 
(Almanyê, Hollandê, Swêd) xelikî he-
ne.

Jihev dûrketin bi xwe re ji hevdu 
bîrkirinê û yadbûnê tîne.

Sewa ku eleqaya xelikîya, çi li Xelika 
û çi li dervayî Xelika bi hevra hebe, ra-
gihandin (iletişim) gerek e. Ev jî bi rêya 
dezgeh û sazîyên (araç,kurum) wekî 
komele, weqif,  înternetê û  bi rêya şênî 
û şahîyên kulturî mimkun e.

Halhazir li Ewrupayê du komeley-
ên (Karawitt û Komfon) xelikîya he-
ne. Ew  her yek li gora îmkan û kanî-
na xwe alîkarîya projeyên sosyal  û 
kesên ku di têngîyê da ne dike. Wana 
îsal (2005) bi hev ra li Wîttenê  şahîyekê 
kulturî çêkirin.  Hêvî ew e  ku ev hev-
karîya wan dewam bike û  xelikîyên li 
Ewrupayê  bibin endamê wan yan al-
karîyê wan bikin.

Tiştê ku meriv pê diêşe ew e ku li 
Xelika bi xwe hîn tu sazîyên weng 
çênebûne. Ev jî kêmanîyeke mezin e û  
xelikî ne rewayî wê ne.   Li Xelika du-
sê qehwexane hene. Çima kulturxanek 
tune? Sazîyeke li ser vî navî yan jî li ser 
navekî din ji Xelika ra ne şert e?

Gerek e ku sazîyeke ha bi serî xwe 
(otonom) be. Yanê ew ne malê tu partî 
û freksîyonê sîyasî be û tê da kar li 
ser projeyên li ser mijarên (konu) hu-
nerî, sporî, pakîya derdorî, perwer-
deyî, kursên kurmancî û meslekî bê ki-
rin. Beledîye û xelikî hemû destek bi-
din sazîyeke bi vî tonî.

Jîyaneke xweş û bexteyar li Xelika, 
Xelikake pak û ava bê angajmanê xe-
likîya û bê sazîyên sîvîl, civatî û demo-
kratîk û bê hevgirtin û hevkarîya xe-
likîya nabe. Ji derd û tahlîyên Xelika 
ra ancax bi vê rê çare ware dîtîn. Loma  
gerek e ku xelikî  bi vî karî ra rabin.

- Li Xelika di helbijartina mixtarî û 
beledîyê da tiştekî pir neçê heye û li her 
helbijartinê tê dubarekirin. Meriv nax-
waze ku wê bi nav bike û bibîse. Ew 
jî  bikaranîya mermalitî û qebîletîyê di 
propaganda helbijartinê û rayxwastinê 
daye

 Gerek e ku namzedê reîstî û mix-
tarîyê bi fikir û projeyên xwe û partîyên 
xwe derkevin pêş helbijêran (seçmen) 
û sewa vê raya bixwazin. Ne durust 
e ku  sewa raya lome  û serhevde di 
heqê qebîle û malbatan da bên gotin.            
Hêvî  ew e ku ev kevnedeta rokê pêş 
da ji ortê rabe. Di mineqeşeyên helbi-
jartinê da gerek e ku şûna heqeret û 
piçûkdîtin û sûvahatinê  tune be. Hur-
meta raqîb û alîgirên wan ji hevra he-
bin.

Xwastek ew e ku li Xelika kultureke 
nû, kultura demoratik, dilferehî, texe-
mulî bi şûn bibe. Ez bangê helbijêran 
dikim ku ew  wexta helbijartînê,  li fikir 
û projeyên namzedan bifkirin, ka ew ji 
bo nasnameya Xelika a kurmanc, ji bo 
Xelikeke pak û ava çi dixwazin bikin û 
dengê xwe li gorê vê bidin.

Ji reîs û meclîsa beledîyê tê payîn ku 
di kar û xebata wana da aşkeretî û zel-
altî hebe û ew xelkê teve karê xwe bikin 
û wî ji hesab û kîtabên beledîyê haya-

42

bîrnebûn, hejmar 30,  bihar 2006

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dar bikin. Şayanî gotinê ye ku derd û 
tahlîyên Xelika ne tenê yên reisê be-
ledîyê ne û ji wan ra çaredîtîn ne tenê 
wezîfeya reîsê û meclîsa beledîyê ye.

Heqê her kesî ye ku karê beledîyê 
rexne (eleştiri) bike. Lê gerek e ku rex-
ne bi kêr be, fêdeya xwe bibe. Li hêla 
rexnekirine, gerek e meriv alkarîya be-
ledîyê bike, destek bide projeyên wê û 
mesuliyetê hilne ser xwe.

 Di vê dewrê da, jîyan mîna avê di-
heriqe dihere û her tişt pir zû tê gu-
hêrîn. Tiştên ku bi sedan sala hebûn, 
niha nemane; ji xanîyê kevn da bigrê 
heta xalîyên desta, ji xeftanê jinan heta 
qawqacaxê aşxana pir tişt wenda bûne. 
Bi nemayîna wana va, zanîn û hunera 
di heqê wana da jî bîr û wenda dibin. 
Va jî ji kêskî nasnameya Xelika dihere.

Loma ez pêşnîyaz dikim ku be-
ledîye xanîyê malê Hecî yê kevn bistî-
ne û wî wekî orjînalê xwe restore ke û 
bike entîkxaneya (muze) Xelika. Têda, 
ji tişt û haydarîyên li ser tarîx, kultur 
û jîyana royê ya Xelika nimune werin 
rêxistin û sêrkirin.

Ji bîrmekin, civateke ku tarîx û kul-
tura xwe nasnake û bi şanake biparêze 
rîya xwe zû şaş dike û li ser rûyê  dinyê 
wenda dibe.

DEM

herroj sîyê

dirêj dibê

wê hin ji

dilê wî

derve nekirî yê

heyf e ke ku

neyê nivisandin

Seyfi Doğan
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Li kêleka gundekî mala pîrikekê 
hebûye. Di wê malê de bi bizi-
nek xwe va dijîyabûye. Rokê 

pîrikê şîrê bizinê xwe dotîye û cîngila 
şîr daye ber qula malê. Havîn bûye û 
heyam germ bûye. Loma pîrikê qul û 
pencere lihev dihiştıne.  Nêzîkê gund 
daristanek hebûye. Tê da pir heywanê 
curbecur hebûne. Lê ya ku tim derû-
dora gund digerî tim rivî bûye.

Dîsa wê royê rivî berê xwe daye ber 
gund va. Gava ku nêzik gund bûye, 
heman bihna şîr ketîye pozê rivî. Nerîye 
ku qula malê jî lihev e, pir şa bûye.
Çûye têra dilê xwe şîr ve xwarîye û 
dawestaye  ku  pîrik were  wî bibîne.  

Gava ku pîrik hatîye û dîye ku rivî 
şîr vexwarîye, pir aciz bûye. Daye 
dû rivî, lê rivî revîye û baz daye 
ser zindarekî ku nêzik mala pîrikê 
bûye. Paşê jî qerfê xwe bi pîrikê kiri-
ye û li ser pîrikê kilam jî gotıye: Mi rî
tatê, pîr ma matê. Mi rî tatê, pîr ma 
matê...

Roya dîn rivî dîsa hatîye dora 
malê. Nerîye ku qula malê dîsa jihev 
e û cîngila şîr jî li ber qulê ye, heman 

ŞÎRÊ BIZINÊ

xwe berdaye şîr û bi firefir şîrê pîrê 
vexwarîye. Paşê  çûye û dîsa bazdaye   
ser  zindêr  û xwe daye benda pîrikê.
Pîrik gava ku hatîye mal, dîsa dîye ku 
şîr tunê. Zanîye ku va dîsa îşê rivî ye û 
derketîye derva ku li rivî bigere. Rivî 
dîsa li ser zindêr deng daye xwe; Mi 
rî tatê, pîr ma matê. Mi rî tatê, pîr ma 
matê...

Pîrikê nerîye ku rivî li serî wê di-
bîye bela, qerar daye ku dersekê bi-
de wî. Roya sisîya pîrikê şîr kirîye çî-
nikekê û bi xwe birîye û danîye ser 
zindêr. Lê berîya wê zindar gî bi qîrê 
boyax kirîye. 

Gava ku rivî hatîye û dîye ku şîr î 
hazir e giştik vexwarîye. Dû ra carê 
serê xwe rakirîye û nerîye ku pîrikê 
ber wî va têye, xwastîye ku bireve. 
Hewl daye ku bibeze, lê boçika wî bi 
qîrê va nûsikîye û senekirîye ku bire-
ve. Xwe çend cara bi quwetê pêşva av-
êtîye ku xwe bifilîtîne û bi bazdandi-
nekê ve boçika wî qetîye û rivî filitîye 
û revîye. Pîrikê jî boçika rivî birîye 
mal û bi morîya xemilandîye û li dî-
warê malê lı darxistîye.

Va çîroka mezinê me ji me ra digotin. Bi yadîgarîya wan ez ê vê carik din
bi zaravayê gundî xwe ji we ra binivsînim. Lê hinek gotinên ku tirkî tê
de bûne zelaltir bikim.

ÇÎROK
Hilmî Yeşîltaş
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Gava ku rivî çûye nav heywanên 
daristanê, vê carê jî wana qerfê xwe bi 
rivî kirine û li ser wî kilam stirandi-
ne: Qol qito, binî boçê hilqito. Qol qi-
to, binî boçê hilqito...

Rivî pirr xemgîn bûye û çûye rev 
pîrikê. Gotîye; Pîrê, pîrê! ka boçikê 
min bide min. Gava ku ez terime nav 
hevalan, gî li min qerfê xwe dikin û bi 
min dikenin. Ji min ra dibên: qol qito, 
qol qito, binî boçê hilqito...

Pîrikê gotîye: here ji min ra şîrî min 
dîsa bîne, ez jî boçê te bidim te.

Rivî tere hindê bizinê û jê ra dibê: 
Bizinê, bizinê. Ka çîkê şîr bide min. 
Ez şîr bidim pîrikê. Ba ew jî boçikê 
min bide min. Gava ku ez terime nav
hevalan, gî li min qerfê xwe dikin û 
bi min dikenin. Jı min ra dibên: qol
qito, qol qito, binî boçê hilqito...

Bizin jê ra dibê: Here ji min ra avê 
bîne û ez vexwim. Ezê şîr bidim te.

Rivî vê carê jî tere rev bîra avê û jê 
ra dibê: Bîrê, bîrê! ka avinê bide min. 
Ez avê bidim bizinê. Ba bizin jî şîr bi-
de min. Ez şîr bidim pîrikê. 

Ba ew jî boçikê min bide min. Ga-
va ku ez terime nav hevalan, gî bi min 
qerfê xwe dikin û bi min dikenin. Min 
ra dibên: qol qito, qol qito, binî boçê 
hilqito...

Bîr jê ra dibê: Here keçika bîne, ba 
li dor min bazdin û bîlizin. Ezê avê bi-
dim te.

Rivî li wir derdikeve û tere ba keçi-
ka û li wan ra dibê: Keçikino, keçiki-
no! Ca werin li dor bîrê bazdin. Ba bîr 
jî avê bide min. Ez avê bidim bizinê. 

Ba bizin jî şîr bide min. Ez şîr bidim 
pîrikê. Ba ew jî boçikê min bide min. 
Gava ku ez terime nav hevalan, gî bi 
min qerfê xwe dikin û bi min dikenin. 
Jı min ra dibên: qol qito, qol qito, binî 
boçê hilqito...

Keçik jê ra dibên: Here qunderê 
me çêke û bîne. Em jî werin li dor bîrê
bazdin. Rivî vê carê jî tere ba koşkêr û 
lê ra dibê: Koşkaro, koşkaro! Ha van 
qunderana çêbike û bide min. Ez va-
na bidim keçika. Ba keçik jî werin li
dor bîrê bazdin. Ba bîr jî avê bide min. 
Ez avê bidim bizinê. Ba bizin jî şîr bi-
de min. Ez şîr bidim pîrikê. Ba ew jî 
boçikê min bide min. Gava ku ez te-
rime nav hevalan, gî bi min qerfê 
xwe dikin û bi min dikenin. Ji min ra
dibên: qol qito, qol qito, binî boçê 
hilqito...

Koşkar jî jê ra dibê: Here ji min ra 
hêkina bîne. Ez jî qundera çêbikim.

Rivî li wir derdikeve û tere rev 
mirîşka. Li wan ra dibê: Mirîşkno,
mirîşkno! Ca hêkina bidin min. Ez 
wan bidim koşkêr. Ba koşkar jî qun-
derê keçika çêbike. Ez qundera bidim 
keçika. Ba keçik jî werin li dor bîrê
bazdin. Ba bîr jî avê bide min. Ez avê 
bidim bizinê. Ba bizin jî şîr bide min. 
Ez şîr bidim pîrikê. Ba ew jî boçikê 
min bide min. Gava ku ez terime nav 
hevalan, gî li min qerfê xwe dikin û 
bi min dikenin. Ji min ra dibên: qol
qito, qol qito, binî boçê hilqito...
   Mirîşk jê ra dibên: Here jı me ra ge-
niminî bîne. Em jî hêka bidin te. Rivî 
vê carê jî tere ba xermancîya. Rivî êdî 
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li gerînê hosan bûye. Sewa wê bi de-
rewa li xermancîya ra dibê: Xerman-
cîno, xermancîno! Gûr ketin ser hespê 
we, bibezin û hespê xwe xelaskin.

Xermancî zevîyê xwe cîh dihêlin û 
dibezin ku hespê xwe xelaskin. Rivî jî
qesî têra mirîşka genim didize û di-
be dide mirîşka. Mirîşk jî hêkina di-
din wî. Rivî hêka dibe û dide koşkêr. 
Koşkar jî qunderê keçikan çêdike 
û dide wî. Rivî qundera dibe û di-
de keçikan. Keçik jî tên û li dora bîrê
bazdidin. Bîr jî avê dide rivî. Rivî avê 
dibe û dide bizinê. Bizin jî şîr dide rivî. 
Rivî şîr dibe û dide pîrikê. Pîrik jî boçi-
ka wî dide wî.

Rivî boçika xwe bi xwe va dike û 
tere nav hevalên xwe. Heval jê ra di-
bên: Rivîyo, rivîyo! Te va boçika xem-
ilandî û diçûlise li ku anîye? Xwezî ku 
boçikên me jî weha bin.

Rivî li wan jı ra dibê: Min xwe av-
êt bîra avê. Gava ku ez derketim, va
boçika bi min va bû...

Gava ku hevalên wî vê qisê dibîhî-
sin, gî bihev ra dibezin û xwe diavên
bîra avê û gî tê da difetisin. Rivî jî bi 
kêfxwaşî li dû wan dikene û dibê: We
qerfê xwe bi min kirin û bi min kenîn. 
Min jî heyfa xwe ji we stand.Min xwar 
parîyek mast, çîvroka min bû rast....

BİR GÜN

Belleğimde uyanan

                  resimlere baktım

         insaf ve iman yoktu

gülüşünü

               gülüşünü

çalıyorlar

            çocukların

her bahar günü

baktım

şöyle bir yokladım

                bir

                     su

                         bir de

                                 ateş

                                     aklıma geldi

Seyfi Doğan
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– Ez kurd im, ji alîyê Anatoliya Navîn, ji 
gundê Omera me. Li wir hatime dunê û li 
wir mezin bûme.  Me li wê derê tevn ji bo 
ceyîzên keçîk û bûka çêdikir. Vana me bi 
herîyê pêz çêdikirin, li biharê, di meha gulanê 
de mêrê me pêz dibirîn. Ev herîya jinan bi ava 
xalî dişûştin û li ber ro, bi tîna ro ziya dikirin. 
Li pişt wê herî bi sê diskînîn. Li wê wextê 
keç û xort bi hev re herî diskinîn. Dema 
wan ev kara bi hev ra dikirin, yên ku 
dilê van li hev bûn, nav gilokekê 
kevirek dikirinê û davêtin hev. 
Yekî ku dilê xwe li yekê hebûya 
giloka bi kevir davêtê û bi vê re 
hezkirina xwe eşkere dikir.

Ristin
Li pişt diskînîna heriyê, dest bi 
rêstinê dikirin. Heri bi teşîyê di-
ristin. Dema teşîristinê jin li siyê ma-
la, li bind siya daran yan jî li malekê dici-
vîn hev û hem teşîyên xwe diristin û hem jî 
stranên xwe digotin. Stranên xwe pirê caran 
yên dila û şênavîyê bûn. Car cara stranên 
şînê jî digotin. Bi hev re pêşbirik û yaranî 
jî dikirin.

Qulaç
Piştî teşîristinê ev rîsa qulaç dikirin. Ew qulaç 
bi herdû pîyên xwe bi dirêjîya pîyên xwe rîs 
qulaç dikirin. Ev ji bo wan wek cimnastîk bû.
Ew qulaçana ji bo denê re hazir dikirin.

Den
Li payîzê dencî (boyaxcî) dihate gund û li 
nêzî kanîyêkê tewrî dibû. Li gund xeberê 
her kesî dibû ku dencî hatîye, hêdî her kes 
diket dorê ji bo risê xwe boyax bike. Ren-
gên ku pê risên xwe boyax dikirin giranîya 
van kesk, sor, zer û spî bûn. Piştî dendanê 
bi avê xalî risên xwe dişûştin û li ber tîna ro 
ziwa dikirin. Piştî danê glokê xwe diziyan, 

birekê xwe dibirîn ji bo tevnê.

Dagirtina tevnê 
Tevn ji çar singa pêk tê. 
Sing di erdê de  dikutan-
din. Her serikî paliyek di-
dane ber û li vana rîs di-

pêçandin… Li her serikî 
du jin rudiniştin. Di nav-

barê her serikî de jî yekê de-
rav dibir û dina. Di dûva jî gu-

ra tevnê heytinan û ji dagirtinê ra serrast 
dikirin. Hertim du kes li ber rûdiniştin.
Ji sibê de hetanî êvarê bûkên bi dergûşî, bi 
ningên xwe hilikên dergûşên xwe hildikirin 
û bi destên xwe jî tevinên xwe dikirin. Vana 
xalî, balîf, mînder, xalîdîwar, tulu, gelt, çal, 
têr, heqîv, bedenîzilanî, bedenîreşî, bedenî-
yalancî dikirin. Wextak ew li ber tevnê bûn, 
cîran û heval dihatin dorê û sohbet dikirin. 
Kilamên dilan û yên şînan distiran. Behsa 
zemanê berê dikirin.

Li ser çêkirina tewna bi Ayşe Barlas re hevpeyivînek

TEVN
Roportaj: Altun Başaran Roportaj:

Ayşe Barlas
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Dîrokzanê yunan Herodot di eserê 
xwe de, qala şerê Medan û Lîdîyan di-
ke. Di derekê de wer dibê:

“...Di navberê Medan û Lîdîyan de 
şer derket û pênc salan ajot. Geh Med 
geh jî Lîdî bi ser diketin. Dema ku şer 
kete sala şeşan û her du hêl berhem-
ber man, di ortê şer de ji nişka ve roreş 
bû (ro hate girtin)...

Bi ser vê de, Med û Lîdîyan cîlê şer 
dawestandin û tavlê li hev hatin.

Giregirê Babîl û Kîlîkîyan xwe av-
êtin navberê, bûne wekîlê zewaceke 
di navberên malbatên keya (qiral) ên 
Med û Lîdîyan de. Bi fikra wan, lihev-
hatineke temendirêj tenê bi rîya zewa-
ceke weng mimkûn bû.

Ji xêyri vê, sewa lihevhatinê, xel-
kê wan deran jî mîna yunanan dest-
pîyê xwe xwîn dikirin û xwîna hev di-
alastin...”

Van bûyeran ta du hezar pêncsed 
salî di ber vê, li hundurê Anatoliyê qe-
wimîne.

Ji dîrokzan û lêkolînêran  hinek 
Medan wekî ecdadên kurdan qe-
bûl dikin. Wê dewrê, hudûdê împe-
retoriya Medan gihêştibû çemê Sor 
(kızılırmak), yanê mintiqa ku îro kurd 
jî lê hene.

Ji qalkirina Herodot meriv der-
dixe ku seba lihevhatin û biratîyê xwî-
na hev mêtin edeteke pir kevn e. Lê 
ev edeta ha heta duhpêr li ba kurdên 
Anatolîyê jî hebû.

Ji bo destbirakî û hevaltîyê xwîna 
hev mêtin di dema zaroktiya min de 
jî hebû. Du zarokan ya jî xortan dest-
piyê xwe xwîn  dikirin û xwîna hev 
dimêtin û dibûn xwînbira.

Li Xelika xwînbirakî min  heye. Ez 
û Hemidê Hecê (Deveci), guhê xwe 
bizîn, him hemsalê hev in, him jî he-
valê hev ên berxçêrandinê ne. Me li 
çolê xwîna hev mêt û bûn xwînbira, 
bûn hevalên hev ên ji dil û can.

Xwînbiratî tê meneya ji hev hezki-
rinê. Xwînbira di tengîyê de bi ser hev 
de tên û li hev xwedî derdikevin.

Xwînbiratî ji hêlekê de di ser bi-
ratîya biyolojik re ye. Biratîya ji dê û 
bavekî ne bi destê meriv e. Lê xwîn-
biratî  bi dilê meriv e. Navberê xwîn-
birakan tîr e, mina ku dibên, av tê re 
nare.

Biratîyeke din jî hebû ku du zaro-
kan şîrê dayikekê dimêtin û bibûna  
bira yan jî xweng û bira. Ev jî şîrbiratî 
ye.

Ev edetana êdî nema ne. Şûna bi-

Destbiratî û xwînbiratî

MAKALE
Mem Xelîkan
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ratî û hevaltîyê menfetperestîyê girti-
ye. Seba menfetê bira li birê zilm û ne-
heqîyê dike.

Li ser erdê ku Med û Lîdîyan şer 
kiriye, îro tirk û kurd hene û şerê hev 
dikin.

Çima?
Kurd dibên, “ em jî milet in û gere-

ke wekî miletekî bi serî xwe werin qe-
bûl kirin!” Lê tirk vê yekê qebûl na-
kin.

Desthilatdarên Tirkîyê li hemberî 
ziman, kultur, nav û nîşanên kurdan 
bê texemul in; him jî bêtexemuliyeke 
gelek mezin.

Serleşker H. Ozturk kurd mîna 
“qaşo hemwelatî” (“sozde vatandaş”) 
bi nav kiribû.

Dozgerê  Cumhuriyetê yê bajarê 
Amedê ji bo kurdan dibê, “goya xel-
kê Kurd”.

Wezîrê asayîşê A.K. Aksu ferman 
daye ku di meşîn û şahîyên Newrozê 
de, ji alaya tirkan(bayraqa tirkan) bêtir, 
tu alayekê din nayên hildan. Yanê ala 
û rengê kurdan qedexe (yasak) in.

Ji ber van nerindî û neheqîyan nav-
bera tirk û kurdan neçê ye û şerê hev 
dikin. 

Em ê li benda wê rojê ne ku tirk û 
kurd xwîna hev bimêtin, li hev werin 
û bibin xwînbirayê hev ên rast û du-
rist.

XWAZÎ

ji Sefo re

Îşev dîsa hîv
Li ezmana çiqas xweş e
Meriv serxoş dike
Dixwaze bi yarê ve
Li bin bimeşe

Xwazî tu jî hebî
Li çiyayên Înê Gewr
Taldî zinarekî li
Kêleka min bî

Tu jî xwe bikişînî
Hundirê xwe
Wê hewê
Yek jî
Xweş xweş
Guh bi serdimî
Qebe qeba kewê.

               Mem Xelîkan
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MAKALE

Gelo ziman kengê derketi-
ye holê? Xwedê pêşî ziman 
an mirov afirandiye? Li gor 

Tewratê Xwedê pêşî Adem afirandiye û 
piştre di demeke kurt de Adem dest bi 
axaftinê kiriye. Emrekî weha jê re hati-
ye xwarê: ”Xwedê erd û asîman, hemû 
ajel(heywan) û çûkan afirandiye û divê 
tu nav li wan bikî!...”  Ev xebata Adem 
a pêşîn e. Adem dest pê kiriye û nav li 
tiştên derdora xwe kiriye.

Ji aliyê din ve, di Încîlê de dinivî-
se ku Xwedê berî Adem roja pêşî ro-
nahî afirandiye. Herweha Xwedê berî 
ku cîhan û jîndaran biafirîne bi vê goti-
na ”roja pêşî ronahî bû”, ew bi xwe ax-
ivîye.  Hîn tu kes û jîndar tune bûne, 
gelo Xwedê bi kê re axiviye û behsa ro-
ja pêşî kiriye? 

Belê ev du dîtinên dînî ne û dînê 
îslamê jî nêzîkê van herdu dînan 
tiştinan dibêje. Em niha ji cîhana dînî 
derkevin û berê xwe bidin cîhana zan 
yarî, gelo ew çi dibêje?

Du dîtin û metodên zanyarî
Skeletên kesên serdemên berê(serî, çenik 
û xazmîg). Arkeolog li ser amûrên(aletê) 
dema kevin radiwestin, lêdikolin. Gelo 

mirovan di wê demê de amûrên ji ke-
vir an jî ji hestî bi kar anîne?  Li kolan û 
îşaretan dinêrin. Periyod bi periyod der-
dikeve û li ser tê lêhûrbûn. Bi van ma-
teryalan diyar dibe ku di van 40 hezar 
salên dawî de, huner û westatiya mirov 
derketiye holê. Wek nimûne alet çêkiri-
ne û bi kar anîne. Ji van jî fêm dibe ku ji 
bo vê kar û hunerî ziman pêwîst e û zi-
man hatiye bi kar anîn, kêm zêde wek 
rewşa niha bûye.

Belê, du mîlyon sal berî niha ji ke-
vir alet hatine çêkirin. Lêbelê li ser van 
aletên kevirî zêde nîşan tune ne ku bi-
nimînin hunermendî hebûye. Loma ar-
keolog dibêjin, ”ziman 40 hezar sal berî 
niha bi kar hatiye, lê dikare ev dem hîn 
zêdetir û dirêjtir be. Dibe ku mîlyon 
sal be. Bi rastî lêkolînvan û arkeolog jî 
baş nizanin, di destê wan de encameke 
berbiçav nîne, ev bi tenê pêşbînî ye.

Arkeolog ji formê mirovê pêşî re bi 
latînî dibejin, ”homo sapîen sapîen. Ho-
mosapîen sapîen formê 150.000 sal berî 
niha ye. Ji vê demê ve organên axaftinê 
û mejî wek mirovê dema niha ye. Zi-
man bi hêsanî geriyaye, mejî nêzîkî de-
ma me ye. Yên berî wê demê serî, çenik 
û mejî ne wek mirovên dema me ye.

Berî dîrokê mirov û ziman
amedtigris@hotmail.com

Amed TîgrîsAmed Tîgrîs
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Zimanê axaftine çawa peyda bû? 
Bersiva vê pirsê gelek aloz, ne zelal û 
zehmet e. Ziman sîstemeke guherbar e 
û tim li pêş dikeve. Têkilî û dan û stan-
dinê ziman tim bi pêş xistiye û dixe.  
Ev sîstem weha bi peş ketiye ku mirov 
dikare di demekê de bûyer û pêwendi-
yên aloz û têkil pê çareser bike.  Ev sîs-
tema pêwendî û têkiliyan, ji ya ajelên 
guhandar cudatir  û dewlementir e. 
Lê niha gelek aliyên mirov û ajelan ên 
wek hev hene. Deng u nîşan an jî sîny-
alên  ku ji dev û boriya nefesê dertê, ajel 
jî wê sîstemê bi kar tînin. Wek nimûne 
kûçik diewite an direyî, pisîk dinawe, 
hesp dihîre, mîh dikale, kew dixwîne. 
Mesela gelek sînyal û hestên kûçik he-
ne:tirs, sempatî, êrîş ûhwd. Tê gotin ku 
meymûn di vî warî de xwediyê gelek 
îşaret û sînyalan e. Dı sîstema ajelan de 
asta sînyal û dengan ne zelal û diyar e. 
Lêbelê ya mirov bi pêş ketıye.

Îro di her zimanî de, di navbera 30-
40 dengên cuda cuda hene. Ev dengên 
cuda an guhertî tên ba hev û axaftin 
derdikeve holê. Dema mirov bala xwe 
bide ser zarokên biçûk, ew dengên bi 
hejmar û sînor derdixin. Deng dubare, 
çendbare dibin.

Ji dengê bi hejmar û bi sînor 
çêkirina dengê bêjmar û bêsînor 
Belê, di her zimanî de hejmara den-
gan bi tixûb(sînor) e. Li gor zimanan di 
navbera 30-40 dengan de ye. Teknîka 
ziman bi van dengan bi tixûb e, dengê 
bi tixûb çedike. Tîp dibin kîte, kîte di-
bin gotin û gotin tên ber hev hevokên 
watedar an jî bi wate çêdibin. Sîstema 

axaftinê ev e. Ev sîstema axaftinê de-
meke dûr û dirêj girtiye. Dibe ku ev 
dem 40 hezar sal an jî 2 mîlyon sal bın. 
Ev pêşbînî ye û kes rastiya vê sîstema 
axaftinê baş nizane.

Belê, wek me hinek berê jî destnîşan 
kiribû ajelên guhandar jî, di nav xwe 
de çendek sînyal û îşaretan bi kar tînin. 
Wek mînak: dema mirîşk paşokek an 
teyrek dibîne, qide qid dike, ji çûçikên 
xwe re dibêje ”xwe veşêrin dijmin hat!”

Sîstema dugotinî 
Tê gotin ku mirovên pêşî bi yek gotin an 
jî tek gotinî peyivîne. Dema nêzîkî hev 
an jî rû bi rû bûne hev fêmkirin hêsantir 
bûye, lêbelê dema ji hev dûr ketine zeh-
metir bûye ku ji hev fêm bikin.  Gotinên 
hêsa ber bi yên zehmet û zor diçin. Wek 
mînak: Here kewek bigre û bîne. An he-
re bexçe sêvek bigre û bîne. Dibe ku di 
şûna van herdu hevokan de weha hati-
be gotin: ”Kew bigre!” an ”sêv bîne!”

Hîn di serdema kevirî ya kevin de zi-
man gelek pêşketiye û hatiye guhertin. 
Di serdema nêçîrvanî ku kevir û hestî 
wek amûr an jî alet hatine bikaranîn.

Zimanê pêşketî û paşketî 
Sîstema ziman, bi tevî deng, formê te-
wandî, çêkirina gotin û danîna hevo-
kan e. Hejmara gotinan, biwêj û go-
tinên mezinan ku mirov bikaribe wa-
teyeke bide wan bêjeyan fêm bike. Zi-
manê nivîsê, tradisyonona zimanê 
nivîsê, berhem û çand hene. Berhemên 
nivîskarên bi nav û deng hene, Ev 
hemû nîşana zimanekî pêşketî ye.
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Zimanê paşketî an jî paşmayî çi ye? 
Bervajiyê vê rewşê ye. Ziman ji bo nivî-
sandinê ne xwedan qaîde û prebsîban 
in. Yektîya ziman tune ye. Ziman bey-
ar maye. Çanda wê ya foklorîk nehati-
ye berhevkirin û neketiye xizmeta gel, 
herêmî û devkî maye. Berhemên nav-
dar û nivîskar û helbestvanên navdar 
tune ne.

Serdema nêçîrvanî û 
berhevkariyê 
Tê gotin ku di serdema nêçîrvanî û ber-
hevkariyê de ziman bi pêş neketibû. 
Niha li Afrîkayê li welatê bi navê Bot-
swana xelkek dijî ku navî wî xelkî San 
e. Ew hîn îro jî di serdema nêçîrvanî 
û berhevkariyê de dijîn. Hemû hej-
mara sanan 20 hezar in. Yanî bi qasî 
nifûsa gundek in. Lê hemû ne li gel 
hev in, li cografiyeke berfireh û belav 
dijîn. Zimanzan û zimannasên cîhanê 
li ser wan û zimanê wan lêkolînan di-
kin. Hemû lêkolînvan li ser zimanên 
wan gehîştine encameke ku di navbe-
ra zimanê wan û yên Ewropiyên îro 
de ferqeke weha mezin tune ye. Wek 
tê zanîn li ser zimanê Hîndîyaniyan jî 
lêkolîn hene, di zimanê wan de jî hîn di 
sîstema deng de ne.

Lêbelê di van salên dawî de, di zi-
man û çanda wan de guhertineke bi 
lez û bez pêk hatiye. Navê zimanê 
wan xoinsan lêkirine. Sîstema grame-
riyê di zimanê wan de heye lê gelek 
tişt kêm in. Wek mînak cînavê kesîn yê 
yekem”ez” û ”em” tune ne. Di lêkeran 
de sîstema demî heye. Di zimanê wan 

de hejmara dengan nêzîkî sed dengî 
ne. Belê ji derî van li çolên Awustrali-
yayê jî xelkek weha hîn dijî.

Gencîniya ziman û komaleyetî
Gencîniya(xezîneya) her zimanî cihê 
cihê ye û bi jiyana komelayetî(civakî) 
ve girêdayî ye. Di pratîka rojane de, 
her ziman tê guhertin. Ev guhertin li 
gor pêwendiyên derdorê û pêwestiyan 
ziman tê guhertin. Zimanê ku ji bo pir-
çandî tê bi kar anîn gencîniya wî gelek 
dewlemend dibe. Wek tê zanîn di zi-
manê nivîsê de gencîniya gotinan zê-
de ye. Herweha civatên îndustrî û tek-
nîkî weha ne, li wan civatan ziman li 
pêş dikeve. Pêwîst e ku bersiva berhem 
û berhemdariyên nû bide, bersiva îcad 
û navû û terîmên taze bide. Her ku ber-
siva wan dide gencîniya ziman dewle-
mentir dibe. 

Ziman li gor bersiva pewîstî û hew-
cedariyan e. Wek nimûne zimanê Sanî 
li gor hewcedariyên nêçîrvanî û berhev-
kariyê ye. Di zimanê wan de  navên ge-
lek hişînahî û heywanên ku hene, di zi-
manên din yên pêşketî de tune ne. Her-
weha gotinên ji bo têkiliyên nav civatê, 
ji bo jiyan û mirinê jî hema hema wek 
zimanê ewropiyan e. Di zimanê wan 
de ji bo bûyerên romantîk jî gotin hene. 
Dema mirov li ser kurdî jî hûrkolînek 
bike, dibîne ku di warê çandinî û hey-
wan xwedî kirinê de gelek dewlemend 
e, lê di warê teknîk û jiyana civakî ya 
rêxistinî de gelek lawaz e. Ji ber ku ne 
bûye zimanê nivîs û dewletê.

Lêbelê di zimanê San de helbet go-
tinên wek otomobîl, tv, mal, mobîlya, 
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kinc, xanî tune ne. Dîsa gotinên wek, 
polîs, general, top, tufeng, elektrîk, rêx-
istin, komele tune ne.

Di zimanê wan de matematîk heye 
lê bi pêş neketiye. Hejmar heta 6an he-
ne û ji wir bi jor ve tune. Lêkom(+) û 
jêkom(-) jî tune ne. Hûn dikarin bêjin 
zimanê wan ê nivîsê çawa ye? Ew hîn 
di serdema kevir de dijîn, di wê demê 
de û zimanê nivîsê?

Navê zimanê xwe nizanin 
Her malbateke sanî bi zimaneke cuda 
dipeyîve. Kes baş ji kesî din fêm nake. 
Di navbera koman (grûban) de têkilî 
tune ne. Her komek bi dehan in. 10-15 
zimanên wan hene. Her kom ji hev dûr 
dijî. Yanî her komeke zimaneke wê yê 
taybetî heye.

Belê dema Ewopî çûn Awustraly-
ayê jî, li wir bi qasî 200-250 ziman he-
bûn, di navbera 200 salan de zimanê 
wan ji holê rakirin.

Zimanekî nû û deng 
Du kom dema zimanê wan ne wek 
hev bin, dema di nav wan de têkilî tên 
danîn, di hinek tiştan de ji hev fêm di-
kin, nêzîkî hev dibin. Gotin ji hev di-
grin an jî ji hev deyn dikin. Gelo ji van 
herdu koman dê zimanê kîjan li ser 
ya din bandor(tesîr) bihêle?  Ev girê-
dayiyê cure û rengên pêwendiyan e. 
Desthilatdarî(îqtîdar) di destê kîjan de 
ye. Ziman karê dîrokê ye, gelek zeman 
digire. Lê carinan dikare di demeke ge-
lek kurt de guhertinên mezin û binge-
hîn pêk bên. An jî gotinan ji zimaneke 

din bigre. Lêbelê rastiyek heye, deng zû 
nahê guhertin. Bi zimanê nû dipeyive lê 
deng yê zimanê kevn e. Mirov dikare di 
vî warî de mînakeke jîndar û berbiçav ji 
bo zimanê me bide. Li Tirkiyeyê li kur-
dan binêrin û li tirkiya tirkan binêrin, ji 
aliyê deng ve ferqeke gelek mezin heye. 
Kurd, gotinên tirkî wek kurdî bi lêv di-
kin. Bi piranî deng ji qirikê derdixin.
Divî warî de tirkên li Ewropa dema bi 
almanî dipeyivin gramatîka almanî ber-
bat dikin. Çawa ku yekî alman bi tir-
ki dipeyive u li gor almanî difikire û bi 
tirkî dipeyive:Ben var gelmek …

Hînd-ewropî 
Li gor pêşbîniyên arkeolog û ziman-
nasan, berî niha bi 100 hezar salan în-
san ji parzemîna Afrîkayê derketine û 
li cîhanê belav bûne. Di wê demê de sî-
nyal û zimanê wan ê wê demê helbet 
yek bûye. Ew komên biçûk her ku ji 
hev dûr ketine, têkilyên wan li gel hev 
nemane, ziman jî hatiye guhertin. Her 
kom li gor cîh û derdora xwe sînyal û 
gotinên nû çêkirine an jî dîtine.

Bi destpêkirina çandiniyê re, hinek 
herêm û dever ji yên din bêtir hatine 
tercîhkirin. Her komî xwe daye dol, 
ber çem û newalan. Cîh û warên avî û 
bi dar û ber.  Dîcle, Firad û Nîl di vî 
warî de roleke mezin û girîng lîstine. 
Bûne dergûşa çandinî, heywan kedî û 
xwedî kirin û şaristaniyê. Li pêş çem û 
avan bendav, sukur, medreb hatine av-
akirin. Şaristanî, huner û hunermendî, 
ziman û nivîs li wir dest pê kirine û 
kamûran bûne. Li ber Dîcle û Firadê 
bajarên wek Ur, Uruk, Babîl, Nînova 
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hatine avakirin. Şaristaniyên wek Su-
mer û Akadan piştre hatine avakirin.

Li Mezopotamyayê 
Li gor lêkolînên arkeologan cara pêşî 
sumerî li Mezopotamyayê berî zayînî 
(bz) li derdora salên 3.500î li ser kevir 
û lewheyên axikî bi awayekî sîstematîk 
wêne kolane. Piştre wêneyên xwe hêsan 
çêkirine ku mirov têbigehîje. Ji wêneyên 
weha hêsan û sîstematîk re pîktogram 
dibêjin. Ji ber ku sumerî wêneyên xwe li 
ser heriya şil û bi kam nivîsîne,detayên 
wan ji aliyê arkeologan ve baş nehatine 
xwendin û fêmkirin. Piştî sala 3.000î su-
merî pîktogramên xwe bi pêşxistine û 
wek nivîsar li ser lewheyên axikî yên 
biçûk nivîsîne. Ji wan lewheyên axikî 
hinek ji wan di firinan de şewitandine 
û hinek ji wan jî li ber tava rojê hatine 
şewitandin.Wek nimûne, dema wêneya 
rojê bê çêkirin, divê weha basît û hêsan 
be ku ji aliyê herkesî ve were naskirin 
û zanîn. Lê bi tenê ne çêkirin, herweha 
ew kesî ku wêneya rojê bibîne jî, bizani-
be ku ew di wateya ”roj” an ”demê” de 
hatiye çêkirin. Ku ”roj” sembol û nîşana 
”dem” an ”zeman” bûye. Ji wêneyên 
weha yên watedar re îdeogram dibêjin.

Herweha sîstema pîktogram û îde-
ograman gelek zehmet û tevlihev bûne 
û ji ber wê yekî sumeriyan bi qasî 2.000 
sembol bi kar anîne. Di proseseke din 
de kîte şûna wêne girtine û ji wê forma 
kîte-wêne re îro dibêjin fonogram. Fo-
nogram di prosesa nivîsîna sumerî de 
pêngaveke gelek pêşketî bûye, xwen-
din û nivîsandinê hêsantir kiriye. Her-
weha bi alîkariya fonogramê hejmara 

sembolên sumerî ji 2.000î daketine 600î.
Mîtolojiya Gilgamêş bi wê nivîsa-

ra lewheyî hatiye nivîsîn. Mirov dikare 
bêje ku bi nivîsîna mîtolojiya Gilgamêş 
çîrok û romana yekemîn hatiye nivîsîn.
Bingehê wêjeya nivîskî bi nivîsîna 
Gilgamêş re dest pê kiriye. Gilgamêş 
lawê Lugalbanda bûye û bi kêmasî ew 
qehremanê pênc helbestên sumeriyan 
e. Gilgamêş bi xwe padîşahê sumeri-
yan yê bajarê Ûrûk bûye. Li gor mîto-
lojiyê ew nîv Xwedê û nîv însan bûye. 
Gilgamêş li pey mirinê geriya ye û piştî 
gelek bûyer û serpêhatiyên mezin û dij-
war ne dermanê mirinê lê dermanê ci-
wanbûnê dîtiye. Lêbelê berî ku ew der-
manê ciwanbûniyê bixwe marekî reş 
ew derman xwariye û herweha ciwan-
bûn jî ji destê Gilgamêş çûye. Gilgamêş 
di nav qehremanên epoyiyên akadî de jî 
gelek populer bûye. Varyanta mîtoloji-
ya Gilgamêş ya herî baş bz di salên 668-
627an de li ser 12 lewhayên suryanî ha-
tine nivîsîn û ji aliyê padîşahê asurî As-
surbanîpal ve li pirtûkxana Nînovayê 
hatine komkirin.

Zimanê sumerî heta 2.000 salên bz 
hatiye û ji wir bi şûn ve, him zimanê 
devkî û him jî zimanê nivîskî miriye. 
Arkeologên Ewropî piştî zayînî di salên 
1800 de li Mezopotamyayê li ser ziman 
û çanda sumeriyan lêkolînên hûr û 
kûr kirine, di dawiyê de gehiştine wê 
baweriyê ku îro li cîhanê tu gel nîne ku 
bi zimanê sumerî dipeyive. Lê piştî su-
meriyan heta demekê li herêmê asûrî, 
babîlî û akadî bi zimanê sumerî nivî-
sandine. Ew jî piştre destpêkirine û bi 
zimanê xwe nivîsîne.

Piştî zayînî di 1920î de arkeologan li 
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Boxazkoy di lêkolînên xwe de rast ha-
tine ku Hîtîtan jî bz di salên 3.100î de 
nivîsarên taybetî bi kar anîne. Zimanê 
Hîtîtan zimanekî hînd-ewropî ye.

Li Misirê
Li gor lêkolînan bz di salên 3.000î de li 
Misirê jî bi navê hieroglîf wêneyên yek-
bêje li ser keviran hatine kolan. Herwe-
ha ji wir bi şûn ve prosesa nivîsê li Me-
zopotamya û li Misrê ji hev cuda lê pe-
ralel dom kirine. Du varyantên nivîsara 
misirî hene: Hîeroglîf û hîeratî. Hîeroglîf 
li ser dîwar, kevir û metalan û hîeratî jî li 
ser papîrûs hatine nivîsîn. Di salên 700î 
de hîeratî bi pêşketiye û ji gotinê derbasî 
kîteyan bûye û bi îtalîk hatiye nivîsîn. 
Piraniya nivîsarên misrî yên kevn li ser 
kevirên goristanan hatine nivîsîn. Ango 
goristan bûne dibistan.

Akadî di salên 2.500î de nivîsara su-
merî digrin û bi pêş dixin. Lê bi tenê di 
karê burokrasiyê de bi kar anîne.

Di salên 2.400î de vê carê Hîtîtî nivî-
sara Akadiyan wek nimûne digrin, bi 
ya xwe re muqayese dikin û nivîsara 
xwe xurt û bi pêş dixin.Di salên 1700î 
de Hammûrabî dibe padîşahê Babîlê.

Tê texmînkirin ku di dema çêki-
rina Pîramîdan de bi hezaran însan 
heman(eynî) zimanî peyivîne.  Kar û 
çandiniyê zimanê wan yek kiriye. Mi-
sir di warê yek zimanî de nimûne ye.

Grekî û zimanê nivîsê
Dı dema antîk de her bajar bi devo-
ka xwe dipeyiviya. Platon bi devoka 
xwe ya Atînayê nivîsiye. Ji ber ku di 
wê demê de dibistan tune bû, her kesî 

wek devoka xwe dinivîsa. Ew tradîsy-
on niha jî li Ewropayê heye ku hinek 
nivîskar bi devoka dinivîsin. 

Ji bajarên biçûk ber bi 
împaratoriyan ve 
Berî zayînî di salên 400î de Atinayê bal 
û girîngiyê da ser bajarên din. Wek tê 
zanîn bz di sala 330î de Aleksander ji 
Mekedonya, Atîna  û hat Kurdistanê 
de ber bi rojhilat ve sefer kir.

Latînî û romî 
Di destpêka serdema Romayê de, li Îta-
lyaya îroyî gelek bajarên  biçûk hebûn 
û her yek bi serê xwe dewletek bû. Ro-
ma bz di 753an de hatiye avakirin. Wê 
demê latînî li devereke gelek teng de di-
hatin axaftin. 100 sal piştî Îsa latînî me-
zin û berfireh bû hemû Ewropayê, Misir 
hat heta Îranê çû. Heta  400 salî pz dom 
kir. Latînî heta salen 600 dom kir alfa-
beya latînî piştre bû alfabeya etrûskî.
Guhertina zimên 
Guhertina zimên bi çend mercên girîng 
ve girêdayî ye. Ji wan yek an çend de-
ma pêk werin dikarin ziman biguhe-
rin: Perwerde, têkilî bi civat û cîhanê re, 
pere, desthilatdarî û psîkolojiya biçûk-
bûnê.  Dema mirov van mercan yek bi 
yek bigre berçav, wê demê dikare bêje 
ku em çima bi tirkî dipeyivin. 

Latînî, îtalî û Dante 
Zimanekî çawa wenda dibe û dimire?  
Yek ji wan zimanên herî mezin jî latînî 
bû ku li demeke dûr û dirêj li seran-
serê Ewropayê bi latînî dihatin nivîsîn. 
Lêbelê xelkê jê fêm nekir û nedixwest 
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pê bipeyive. Ji wî zimanî, îtalî, fransî û 
spanî jê derketin û bûn zimanê nivîsê. 
Ewropiyên din her yekî bi zimanê xwe 
nivisî. Herweha demek şûn de latînî ji 
holê rabû.

Dante pêşî bi nîv latînî û nîv îtalî 
nivîsî. Lê bi îtalî bi devoka xwe. Lê 
Dante bi xwe nizanibû ku ew devo-
ka ku pê dipeyîve, devokeke îtalî bû. 
Piştre hêdî hêdî bi îtalî hat nivîsîn û 
îtalî navê xwe girt. 

Serdema zimanê netewî 
Li seranserê Ewropayê li dij  zimanê 
latînî dîtin û ramanên netewetî dest pê 
kir. Mirov dikare bêje ev dem ji 1200î 
heta 1800î dom kir. Dema mirov di 
sedsala18an de li Ewropayê meze di-
ke, dibîne ku burjûvajî li dij desthilat-
dariya dêran û derebegên biçûk radi-
be û dewletên netewî ava dikin. Dere-
beg an jî mîrayetî li ser desthilatdariya 
netewî li hev dixin. Yên bi hêz dest di-
din ser ax û malên yên lawaz(qels) û 
desthilatdariya wan ji navê radikin.

Dewlet, dibistan û ziman 
Kes nizane ku kê gotiye bila zarok he-
rin dibistanê. Lê grekî û romî li ser ri-
yeke weha bûn. Zarokên grekiyan bi 
tenê hînî xwendin û nivîsînê dibûn. Lê 
zarokên romiyan divê him hînî latînî û 
him jî hînî greki bûbûyan. Împaratoriya 
Romê xwedî du zimanê fermî bû. Bi ke-
tina Romayê re dêr û manastiran rola di-
bistanê girtin ser milê xwe. Dibistan her 
çiqas di salên 11 de dest pê bikin jî nika-
ribû  bi rêk û pêk be.. Heta salên 1500î ji 
derî latînî ferheng, pirtûk û materyalên 

din tune bûn.  Heta salên 1800î xwedin 
di dêr û  katedralan de dibûn; nedihiştin 
li derî dêran xwendin hebe. Di dest de çi 
diman diviya bû ku mirov xwe bi xwe 
li derî dêrê xwe hînî xwendin û nivîsînê 
bike.  Di navbera salên 1400-1500î de 
guhertinên gelek mezin çêbûn ku ji vê 
re dibêjin Ronesans. Di salên 1500î û 
şûn ve, li seranserê Ewropayê xelkê zixt 
da ser dêran ku xelk bi zimanê xwe bix-
wîne û binivîse.  Dêrên katolîk li dij wê 
derdiketin û digotin ”latînî zimanê dîn 
û dêran e, divê ev dom bike…” Ango 
li Ewropayê dîn û ziman bi hev ketin.  
Helbet Luter serê ve pirsê dikişand. Şer 
li Îngîlistan, Danîmark û li Swêdê dom 
kir. Wê demê Dêrê him Papa û him jî 
padîşah temsîl dikir. Heger Încîl bi îngî-
lizî, danîmarkî û swêdî be, divê nivîs jî 
bi wan zimanan bin.  Luter bi xwe di 
serî de  pozîtîv bû ku di dêr û dibistan 
de perwerde bi almanî be. Piştre bi paş 
ve gav avêt û latînî xwest. 

Piştre li derî dêran dibistan hatin av-
akirin û di dibistanan de jî ders bi latînî 
bû. Zimanê xelkê yan jî yê dayikê tu-
ne bû. Latîniya wê demê wek îngilizi-
ya niha gelek popîler bû. Sal bi sal latînî 
lawaz bû û wenda bû. Cara pêşî di sa-
la 1492an de rêzimana spanî hat çapki-
rin û weşandin. Piştre îtalî û fransî dest 
pê kirin. Dewletên netewî xurt bûn kra-
lan dîreksîyona welêt girtin destê xwe. 
Latînî di hundirê dêrên katolîk te ma. 
Belê latînî ji navê rabû, dibistanê şûna 
dêran girt lê perwerde dibistanan de jî 
dînî bû. Belê latînî piştî ketina Romayê 
1000 sal li Ewropa jiya û piştre mir. 
Latînî mir lê zarokên wî man ango ji-
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yana xwe bi rengekî din domand. Lê 
rengên mirinê yên din jî hene ku ev ka-
dastrofên mezin in.

Mirina zimanek
Ziman çawa wenda dibe an jî dimire? 
Îro perwerdeya dibistanê li her welatî 
bêtir  û gurtir dibe. Piraniya zimanê 
biçûk li derî dibistanê dimînin. Bazir-
ganî û komunîkasiyon (dan û standin) 
û têkilî zêde dibin û dinya teng û biçûk 
dibe. Lênêrîna nexweşiyê, kar, bac û 
xizmetên civakî û hwd der û dor li zi-
manê biçûk teng dike. Zimanê lokalî 
êdî bi kar nayê. Ew zimanên biçûk, êdî 
nikarin xwe li ber hêza teknîk, masmedi-
ya û bi taybetî mediya bi wêne biparêze. 
Mirov li meqamên fermî, li dem û dez-
gehan nikare bi zimanê xwe derd û gi-
liyên xwe bike û daxwazên xwe pêşkêş 
bike. Çandinî û ajel xwedî kirin êdî têr 
nake. Gundîtî rabû û bajarvantiyê dest 
pê kir. Di vî warî de îro li Amerîka û Ka-
nada îndiyanî û li vir jî rewşa me kur-
dan hema hema wek hev in. 

Li Skoçyayê zimanek hebû ku jê 
re digotin zimanê gelî. Ev ziman her 
ku diçû li ber zimanê înîlîzî qels dibû. 
Di sed salên dawî de wenda bû.  Heta 
salên 1700î piraniya xelkê bi gelî dipe-
yivî. Xelkê wê demê di nav zeviyên xwe 
de çandiniyê dikir. Demek hat gundi-
yan dev ji çandiniyê berdan û dest bi 
xwedîkirina ajelan kirin. Goşt û hiriya 
xwe firotin îngîlîzan û çûn peravê ku 
masivanî bikin. Di 1800î de zimanê dêrê 
îngîîzî bû. Piştre dema li dibistanan dest 
bi perwerdeyê kirin, vê carê ziman bû 
îngilîzî. Bazirganî, lênêrîna nexweşiyê, 

komunîkasiyon diviya bi îngîlîzî bûya. 
Di destpêka 1900î de jî herdu ziman gelî 
û îngîlîzî li gel hev dimeşiya. Herweha 
îngîlîzî ji vir bi şûn ve ket nav gundiyan 
jî. Li mal dest bi îngîlîzî kirin. Îngîlîzî bû 
zimanê yekem. Zimanê wan bû zimanê 
kal û pîran, xwelî seriya, îş qedîya. Di 
navbera 100-150 salî de ev ziman wen-
da bû. Zimanê wan yê nivîsê jî ji bo zi-
manzanan di arşîvê de ma.

Di 26ê meha 12an a sala 1777an de li 
Îngîlistanê li gundê Mouseholê pîrejin-
eke 102 salî bi navê Dolly Pentreatn mir. 
Navê vê pîrejinê li cîhanê belav bû. Ge-
lo Çima?  Ji ber ku li cîhanê ew bi tenê 
mabû û ji derî wê kesekî din bi zimanê 
kornîkî nizanibû. Zimanê pîrejinê ango 
kornîkî nêzîkî zimanên Walensî û Skot-
landî bû. Belê di 300-400î de, bz xelkê 
herêmê bi zimanê xwe dipeyivî Ang-
lo Saksoniyan welatên wan dagîr kirin 
û ji wê rojê bi şûn ve pêşî axa wan û 
piştre jî ziman û çanda wan hat dagîr-
kirin û bi pîrejinê re xelk û zimanek bi 
hev re mirin û çûn.

Mînaka sêyem: Di 10 hezîrana sa-
la 1898an de li Adrîyatîkê di bûyere-
ke deryayî de qeyîka Antonîo Udîna 
noqav bû. Antonîo bi serê xwe bû ango 
bi tenê bû, lê hezar mixabin ew bi tenê 
nexiniqî, bi hezaran kes bi antonîo re 
xeniqîn. Ev çawa dibe? Belê zimanî tal-
matî jî bi Antonîo re noqav bû. Herdu 
bi hev re xeniqîn. Dalmatî şaxeke ji zi-
manê romê bû.  Di navbera Sirb û îtaly-
ayê de li çend giravan dihatin axaftin. 
Di dema xwe de, di navbera Roma Roj-
hilat û Rojava de wek pirek bû. Herî 
zêde nêzîkî zimanî albanî bû.
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Li Afrîkayê 
Li Afrîkayê Şîyeyî li malê bi zimanê 
xwe napeyivin, ew bi zimanê fermî yê 
satiswanî dipeyivin. Ji bo zarokên wan 
bi baş bi ziman bizanibin û li dibistanê 
jêhatî û serketî bin. Herweha êdî nifşên 
nûhati bi zimanê xwe nizanin.Bi destê 
xwe zimanê xwe dikujin. Îro rewşa me 
û wan hema hema yek e.

Gelo mirî zindî dibin? 
Miriyê ku zindî dibe jê re qûnşeytanî 

bûye dibêjin. Ez bawer nakim ku kesê 
mirî zindî bibe. Lê ez tiştek baş diza-
nim ku zimanê mirî carinan zindî di-
be. Him jî piştî 2000 salî dikare ji gorê 
serê xwe rake û zindî bibe. Gelo rewşa 
zimanê hebrî weha  ne bû?  Ew hîn di 
serdema xirîstaniyê de miribû û tenê 
di tekstên pîroz ên Tewratê mabû. Piştî 
2000 salan carek din zindî bû. Niha bi 
vî zimanî dewleteke nûjen û civateke 
nûjen pê tê birêvebirin.

Bi giştî li cîhanê di van 100- 200 salên 
dawî de rewşa ziman
Li gor statîstikan di van 100-200 salên 
dawî de hejmara nişteciyên cîhanê 7-
8 qat zêde dibe. Heger rewşa polîtîk û 
civakî weha dom bike, dê di van 100-
200 salên dawî de 5000 ziman ji navê 
wenda bibin. Zimanên mezin dê me-
zintir û xurtir bibin. 200 sal heşt nivş 
dike. Ji bo guhertina zimanên biçûk sê 
nifş têr dike û zêde ye jî. Swêdî bi xwe 
ditirsin ku dê zimanê wan di van 200 

salan de wenda bibe û îngîlîzî bide ser. 
Zimanê swêdî îro him yê dibistanê û 
him jî yê dewletê ye.

Zimanê pêşerojê 
Niha li cîhanê bi 5-6 zimanê mezin 
bi qasî  mîlyarek mirov pê dipeyivin. 
Hemû nifûsa cîhanê 5 mîlyar e. Zimanê 
ku însan pê kêm dipeyivin di talûkê de 
ne. Ziman ne stabîl e. Yek dikare wen-
da bibe û yê din dikare ji nû ve kulîlk 
veke. Niha gelek ziman hene ku hîn di 
prosesa kevirîn de ne. Di van 3000 salên 
dawî de gelek ziman bi pêşketine û ge-
lek ziman jî mirine. Bi taybetî di dema 
îro de zimanên biçûk wek dema berê 
zê de an jî demeke dûr û dirêj nikarin li 
ber xwe bidin û bi lez û bez wenda di-
bin. Dibistan û masmediya di warê he-
landinê de roleke mezin dilîzin.

Guncandina zaraveyan 
Çawa zimanê mezin an jî yê nivîsê 
yê zora zimanê axaftinê dibe, herwe-
ha zaravayên mezin jî zora zarava-
yên biçûk dibin û wan dadiqurtînin. 
Îro li başûr zaravayê soranî zarava-
yên wek kurmancî, hewremanî, fey-
lî ji navê radike. Li bakur jî zazakî 
weha ye. Yan ber bi kumancî ve diçe 
yan jî asîmîle dibe û wenda dibe. Gi-
ranî di bin bandora tirkî de dimîne.

Not: Ev nivîs ji amidakurd.comê  ji ber aktuali-
teya zimên hatiye girtin.
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Pirtûka Şekroyê Xudo Mihoyî  ya ku di 
sala 1991ê de bi rûsî, bi navê Kurdisky 
nasyonalniy vopros v Irake noveyshee vremya 
derketibû, niha weşanxana APECê  wê 
wergerandiye ser zimanê tirkî. Pelîn Zerdelî  
pirtûkê wergerandiye tirkî û çend roj berê 
niha pirtûk bi navê Irak Kürdist aninda kürt 
ulusal kurtuluş mücadelesi (Li Kurdist ana 
Iraqê  têkoşîna rizgarî ya netewî ya kurd).

Di nav kurdan de, bi taybetî di nav 
kurdên Bakur de heta niha Şekroyê Xudo 
Mihoyî wek Şakirê Xido dihatin nas kirin. 
Heta bi navê Şakirê Xudo çend pirtûkên 
wî jî hatibûn çap kirin. Ev ne ras t e.  Navê 
wî yê rast în Şekroyê Xudo Mihoyî ye. 
Irak Kürdist aninda kürt ulusal kurtuluş 
mücadelesi 12 beş  û 254 rûpel e. Ji ber ku 
pirtûkeke lêkolînî ye di dawiya wê de gelek 
not û çavkanî hene.

Her çiqas nivîskar di wê demê de  di 
bin bandora Sovyetê de be û li go polîtîka 
Sovyetê ya wê demê xwe sînor bike jî, dîsa 
car caran polîtîka Sovyetê ya li ser Kurdên 
Başûr di cih de nabîne. Lêbelê bi hest  û 
çavekî kurd û kurdperwerî nivisîye. Rexne 
û ramanên nivîskar rengîn û piralî ne.  Pirî 
caran pesnê Partiya Komunîst  a Îraqê dide 
û carnan jî  rexne lê digre.

Hinek bîrûbariyên  dema Sovyetê di 
pirtûkê de hene. Nivîskar rexne li  polîtîka 
Amerîka û Ewropayê ya wê deme digre.
Divê neyê ji bîrkirin ku ev pirtûk di demeke 

weha de hatiye nivîsîn. Îro polîtîka Amerîka, 
dewletên Ewropa û ya kurdan ji binî ve hatine 
guhertin. Ew Amerîkaya ku  di wê demê de 
rexne li polîtîka wê ya li ser kurdan dihatin 
girtin îro bi kurdan re li Îraqê di heman berey  
(cepheyî) de li gel hev kar dikin. Divê mirov 
vê pirtûka nivîskarê kurd Şekroyê Xudo 
Mihoyî li gor wê demê bixwîne û binirxîne. 
Li gor wê demê dokumenteke gelek baş û 
bi kelk e. Pirtûkeke weha li ser dîroka me 
kurdan ya dema nêzîk divê di pirtûkxaneya 
her kurdekî/e  xwende de hebe. 

Irak Kürdistani`nda 
Kürt Ulusal Kurtulus Mücadelesi

NASANDINA PIRTUKEKÊ
Amed Tîgrîs
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Şekroyê Xudo doktorê za-
nyarîya dîrokê, profêsor, 
akadêmîkê Akadêmîya 

Zanistîyê ya Ermenîstanê (ji 
Ş
Zanistîyê ya Ermenîstanê (ji 
Ş
sala 1990î), akadêmîkê Akadê 
îya Rûsîyayê ya hiqûqetîyê û 
bêqezîyabûnê (ji sala 2002an), serokê 
Navenda Lêkolînên Kurdî li Moskva-
yê, xebatkarê sereke yê Înstîtûta Rohi-
latzanîyê ya Akadêmîya Rûsîyayê ye.

Ji diya xwe bûye sala 1930î, li 
gundê Elegezê, li Ermenîstanê.

Piştî temamkirina fakûltêta dîrokê 
ya Zanîngeha Yêrêvanê ya Pêda-
gogîyê, bûye mamostayê dîrokê li 
gundê Elegezê. Di salên 1955-56an da 
serokê beşa rojnameya kurdî “Rya te-
ze” bûye, lê ji sala 1956an heta 1960î 
cîgirê berpirsyarê rojnameyê bûye. Ji 
sala 1960î karê wî yê esasî dîroka Kur-
distanê ye li Înstîtûta Rohilatzanîyê 
(beşa kurdzanîyê) ya Akadêmîya Er-
menîstanê ya Zanistî da. Di salên 1981-
1994an da serokê beşa Kurdzanîyê 
bûye li vê Înstîtûtê. Di salên 1968-
1994an da bûye lêktorê dîroka kurdan 
û welatên ereban li fakûltêta Rohilat-
zanîyê ya Zanîngeha Ermenîstanê.

Şekroyê Xudo xudanê ji 150 
zêdetir xebatên zanistîyê ye, di nava 

Şekroyê Xudo 
Mihoyî

wan da 10 pirtûk, ku hemû jî derheqa 
dîroka kurdan û Kurdistanê da ye. 
Pirsgirêkên wan yên bingehîn ev in: 
şerkarîya kurdan ya ji bo azadîyê, 
faktorên navnetewî di pirsgirêka 
kurdan da, rola îslamê di dîroka 
kurdan da, îdêologîya tevgera 
kurdan, manî û bingehên nakokîyên 
di navbera partîyên kurdan da, êzdî û 
êzdîtî, pirsgirêkên helkirina meseleya 
kurdan li Îraqa îroyîn da.

Monografîya “Pirsgirêka kurdan 
li Îraqê di dewra nû da” beşekî karê 
zanistî yê dîroka Başûrê Kurdistanê 
ye.

Bi însîyatîv û beşdarîya Şekroyê 
Xudo cara yekemîn pirtûkeke dîrokî 
ya bi sernavê ”Dîroka Kurdistanê” 
(ji destpêkê heta dema îroyîn) sala 
1999an li Moskvayê hate çapkirinê.

Van dawîyan li Kurdistana Başûr 
xelata ser navê Pîremêrd ya bona sala 
2004an dane profêsorê mezin Şekroyê 
Xudo. Ango, welatê me zaneyên me 
nas dike û keda wan qîmet dike.
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Navê komelê 
Komela alîkarî û piştgiriya gundê .............. e.

Navenda komelê
Li .................................. ye.

Endam û endametî
Gundiyê/a ku armanca komelê bipejrîne serî 
li komîteya kargêr dide û komîteya kargêr di 
derheqê endametiya wî/wê de biryar dide. 
Heqê endametiyê her sal ji aliyê kongrê ve tê 
diyar kirin. Endamê ku endametiya xwe nede 
nikare di kongreyê de deng bide.

Armancên komelê
.............. ku li derî welat in, wan bi hev bide 
naskirin, têkiliyên wan germtir dike. Li 
xerîbiyê kultura xwe biparêzin. Ji aliyê kulturî, 
civakî û aborî ve  ji gund û gundiyên .......... re 
alîkarî û piştgiriyê dike. 

komîteya kargêr
Komîteya kargêr ji aliyê kongreya giştî ve ji 5 
esil û 2 cîgir tê hilbijartin. Komîteya kargêr di 
nav xwe de bi piraniya dengan serok, sekreter 
û berpirsê aborî hildibjêre. Serok civînan birêve 
dibe û li der û hundir komelê temsîl dike. 
Sekreter protokolan digrê û karên fermî dike. 
Berpirsê aborî jî li karûbarên aborî mêze dike, 
hatin û çûyînên komelê digre. Heta 500 ewro 
dikare bi tenê bikşîne heger mîktarê wê zêde 
be, bi îmza sekreter û serok an jî bi ya wî/ê û 
ya sekreter tê dikişandin. Karên din jî di nav 
endmên mayî de tên beşkirin.

Kongereya giştî
Kongreya giştî her sal di meha 12an de dicive. 
mehek berî kongrê ji hemû endaman re bangeke 
nivîskî tê şandin û di vê bangê de tarîh, cîh û saeta 
kongre tê diyar kirin. Kongre ji nîvî zêdetirên 
endaman vedibe. Heger ji nîvî zêdetirên 
endaman beşdar nebin, kongre 15 roj bi paş 
ve tê avêtin û carek din ji endaman re, banga 
niviskî tê şandin. Cara duyem hejmara endaman 
ne girîng e, kongre bi endamên beşdar vedibe 
û karê xwe dimeşîne. Dîwan tê damezrandin û 
dîwan rojeveke çedike û pêşkeşî kongre dike û 
li gor wê kongre tê dom dike. Di kongreyê de 
raporên komîteya kargêr ya xebat û aborî tên 
peşkêş kirin.Li ser raporan gotûbêj û rexne tên 
kirin û di dawî de tên dengdanê. Komîteya nû 
tê hilbijartin. Biryar bi prensîpa piraniya dengan 
tên qebûl kirin.

Kongreya awerte
Kongreya awerte di du rewşan de tê li darxist in: 
1. Li ser daxwaza komîteya kargêr  bi bangeke 
wek ya normal tê dicive. 
2. Dema ji nîvî zêdetirên endaman bi îmza 
bixwazin kongre bicive, wê demê komîteya 
kargêr kongrê dicevîne. 

Belavkirina komelê
Bi tenê kongra giştî dikare biryara belavkirina 
komelê bide. Di kongreyê de ji nîvî zêdetirên 
endaman, dema bixwazin komeleyê belav 
bikin, komele tê belav kirin. Dema komele 
were belavkirin, kongre biryara digre ku hemû 
pere, mal û hebûnên komelê dewrê komele an jî 
rêxist ineke hevbeş û hevarmanc dike.

Ji bo avakirina komelan

Destûreke nimûne

DESTÛR
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aborî, ekonomi, mali
ango, yani
ava, çêkirin, inşa
axaftin, peyivin, deng kirin, konuşma
bang, gazî, çağrı
bazirgan, tüccar
bazirganî, ticaret
belavkirin, feshetmek
berpirs, sorumlu
beş, bölüm, kısım
bz(berî zayînî), milattan önce mö
biryar, karar
bûyer, hadise, olay
cîgir, yedek
cînav, zamir 
cînavên kesîn, şahıs zamiri
çand, kültür
çareser, helkirin, çözüm
daçek, proposisyon, edat 
dagîrkirin, işgalkirin, işgal etmek
damezrandin, kurmak, inşa etmek
dencî, boyacı
dendan, iplik boyama
deng, ray, oy
dengdan. oylama
derya, behr, deniz
dest hilatdarî, iktidar, egemenlik
dest ûr, tüzük
dibist an, mektep, okul
dîrok, mêjû, tarih
endam, üye
endamtî, üyelik, ödenti
fermî, resmi
ferheng, sözlük
ferhengok. küçük sözlük
gotûbêj, münakaşa
girav, ada

Ferhengoka vê hejmarê
girîng, muhîm, onemli
guncandin, uyum, uyuşma
hest , hîs, tavir
hevenav, cins isim
hejmartina giştî, genel sayım
hevbeş û hevarmanc, ayni amanc
hilbijartin, seçim
kelk, fayda, çıkar
komîteya kargêr, yönetim kurulu
komele, dernek
kongerya giştî, genel kongre
kongeya awarte, olağanüst ü kongre
lawaz, jar, zayif
lêker, eylem, fi il
lêkolîn, araştirma, inceleme
nakokî, dijberî, çelişki
navend, merkez
nifş, nesil, generasyon
netewe, millet, ulus
netewetî, ulusal
pejrandin, kabul etmek
pêngav, adım, aşama
pêşeroj, gelecek
pirtûk, kitap
pirtûkxane, kütüphane
rexne, eleştiri
rojev, gündem
rewş,rewz, hal, durum
rêk û pêk, düzenli
rêxist in, organizasyon
serdem, çağ, zaman
serenav, özel isim
şarist anî, medeniyet, uygarlık
têkilî, pêwendî, ilişkî
zanîngeh, zanko, üniversite
zarava, şive, diyalekt
zanist î, zanyarî, ilim

FERHENG
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Köyün aşağı tarafında spor sahasının 
yanındaki boşlukta her hafta pazar 
günü pazarın kurulduğunu öğrendim. 
Oraya gidip uzun yıllar sonra bir pa-
zarda gezmek istedim. Annem ve ab-
lam git git senin gibi  bir grup var git 
tanı dediklerinde gitme arzum daha 
da arttı. Artık müşterilerin azaldığı 
bir saatte Cemal'i kahveden ala-
rak pazara doğru yürürken bu grup 
hakkında detaylı bilgiler de aldım. 
Birazda gazeteci olduğumdan fırsatı 
değerlendirmek istedim. Onları tanı-
mak ve dergi için bir röportaj yapmak 
istedim. Bu görüşmeyi şimdi siz 
değerli okuyucularla payla şıyorum.

Merhaba, sizleri tanımak istiyo-
rum, mümkün mü? Ben Almanyà da 
kalıyorum Bu yöre Kürtleri ile ilgili 
çalışmalar yayınlayan Bîrnebûn 
dergisinin redaksiyon  üyesiyim?

– Merhaba Hoş geldiniz. Memnuni-
yetle. Bizim bir öğrenci kardeşimiz 
var, o sizinle ilgilensin. Biriniz çay 
yapsın çoçuklar.“ diyerek teker teker 
benimle selamlaştılar. sıcaklıklarını 

hemen his ettirdiler. Öğrenci yanımda 
kaldı diğerleri tezgahlara dağıldılar.

Kendinizi derğimiz okuyucularına 
tanıtır mısın?

– Adım Yılmaz Kızılkaya, Ağrı doğum-
luyum. Yeniceoba`da ikamet ediyo-
rum ve üniversite öğrencisiyim. 1995 
yılından beridir bu civar köy ve kasa-
balarda pazarlama-işporta işi ile uğraş-
maktayız.

Bir pazarlamacının 
gözüyle bizim oralar

Yilmaz Kızılkaya

ŞÖYLEŞİ
Muzaffer Özgür
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Ağrı̀ dan buraya neden? Bu işten 
dolayı mı? Buraya yerleşme hikaye-
niz nasıl oldu?

–Hayır işten dolayı değil bizim göcü-
müz. Oralardaki siyasal, sosyal baskı-
lardan dolayı ayrıldık. Yenice oba`da 
akrabalarımız vardı, buraya yerleşir 
ve güvende oluruz diye geldik. Kürt 
bölgesi olması bize daha da güven 
verdi. İleriki süreçte yanılmadığımızı 
anladık ve yöre insanı ile mükem-
mel denilebilecek ilişkilerimiz var. 
Halk bizim yerleşmemize yardımcı 
oldu. Özellikle bazı insanlar bizlere 
sahip çıktılar. Bursa`da bir eniştemiz 
var, o da bizim bu işi yapmamıza 
yardımcı oldu, bize bir araba vererek 
başlamamızı sağladı, yöre insanının 
bizi bağrına basmasıda önümüzü açtı. 
İşleri büyüttük. Hafta lık ciromuz 30 
milyar dolayında.

Yani bu çevre Kürt köylerini tanıyor-
sunuz?

– Tabiiki, Haftanın her günü bir köy 
veya kasabadayız. Pazartesi- Kelha-
san, Salı- Tavşançalı, Çarşamba- Yeni-
ceoba, Perşembe-Cihanbeyli Mer-
kez, Cuma- Kulu merkez, Cumartesi-
Kütükuşağı, Pazar-Yeşilyurt. Cihan-
beyli ve Kulu merkez pazarlarında 
değişik köylerden gelen müşterilerimiz 
var. Tüm yöreyi tanırız.

Genelde gittiğimiz yerlere yıllardır 
düzenli olarak gittiğimiz için insan-
lar bizi tanıyorlar, bize güveniyorlar: 
Genelde kadın ve genç kızlar alış-veriş 
yapıyorlar, biz bir ekibiz ve kardeşiz, 
onlarda bizleri ailelerinden biri ola-

rak görüyorlar, tabiiki bunda Kürt 
olmamızın çok önemli bir etkisi var.

Pazar diliniz nasıl, Kürt olmanız 
ilişkilerinizde kolaylıklar sağlıyor 
mu? Sizin dil yapınız ile yöre Kurman-
cisi arasında iletişim açısından zor-
luklar yaşıyor musunuz, yöre Kürt 
insanının dili konusunda biraz bah-
setseniz?

– Pazar dilimiz genelde Kürtçedir. Bu-
rada yöre Kurmancisini konuşuyoruz. 
Zorluklarla karşılaşmıyoruz desem 
doğru olur. Türkçe kelimelerin dil-
de yer alması normal. Yüzyıllardır 
burada yaşamaktadırlar çevreden ve 
resmi devlet dilinden etkilenmemek 
mümkün değil. Yöre Kurmancisi-
nin kendi yapısına göre zenğinliğide 
unutulmamalı.

Örnek verecek olursak; Canbegan 
Aşiretine mensup olan Kelhasan`da 
bizim bilmediğimiz Kürtçe kelime-
ler var. Örneğin; Kafa: Kur, çocuk: ge-
de anlamindadır. Konuşma şivesi ve 
ağzı köy köy farklılıklar gösteriyor. 
Örneğin: Bulduk kasabasında; Güzel: 
fodil anlamında iken, Yeşilyurt`ta rınd 
oluyor. Kelhasan`da gozel, Tavşan-
çalı`da xwaş deniliyor.

Kelhasan`a gittiğimizde çev-
re köy   ler  den insanlar gelip alışveriş 
yapıyorlar. İki köy arasında konuşma 
açısından farklı köyden geldıklerini 
hemen anlıyoruz.  Şive farklılıkları var. 
Örneğin; Kelhasan ile B. Beşkavak`ta 
konuşulan dilde şive açısından fark-
lılıklar var. Yöre Kürtçesi kendi içinde 
kapalı kalmış ve zenginlik içeriyor.
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Yilmaz Kızılkayá nın sergisi

Biraz köylerden-insanlardan bahs 
etsen?

–Mesela Kelhasan Kasabası insanı 
uzaktan soğuk görünüyor, ama sıcak 
bir ilişki kurulduğu zaman çok iyi in-
sanlar olduğu görülür.

Tavşançalı`da bizimle genelde 
kadınlar alış-veriş yaparlar. Buradaki 
kadınlar daha kültürlü-daha rahatlar. 
Pazarlık yaparken bir erkek gibi gü-
venli bir şekilde konuşurlar.

Kulu ve Cihanbeyli ilçeleri-
nin pazarlarında farklı insanlar-
la ilişkilerimiz de oluyor. Memurlar-
da var. Bugüne kadar bölge Türkleri 
ile bir sorunumuz olmadı. Bizim Kürt 
olduğumuzu bildikleri için biz Kürt-

lerle kardeşiz, birbirimizi severiz gi-
bi söylemlerle bizimle sıcak ilişkilerde 
bulunurlar.

Xelikan, Sevedi, Şixbizeyni, Omer-
an, Canbegan, Celikan, Nasıran, vb. 
Aşiretler içiçe ve sıcak ilişkiler için-
de yaşamaktadırlar. Köy ve kasaba-
lar arasındaki insani ve sosyal ilişkiler 
mükemmel. Bizim çok hoşumuza gi-
diyor. Düğünler, Cenaze törenleri, 
futbol maçları, ofis kuyrukları, Pazar 
alış-verişleri bu ilişkilerin en önem-
li aynasıdırlar. Hemen hemen her kö-
yün yakınlık uzaklık mesafesine göre 
birbiri ile çok sıcak ilişkileri var.

Yöre insanları ile sohbetlerimiz-
de oluyor. Burada oturup çay içer-
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ken, geçmiş tarihleri aşiretleri, gel-
dikleri yerler konusunda konuşurken 
konuşma dillerinin farklılıklarınıda 
anlıyoruz.

Örneğin; Cihanbeyli merkez pa-
za r ında bizimle Kürtçe konuşan bir 
müşterimizin hangi aşiretten oldu-
ğunu anlıyoruz, bazen hangi köy ve 
kasabadan da olduğu biliniyor.

Yazları Avrupà dan gelenler müşteri-
leriniz oluyor, bunlar konusunda göz-
lem leriniz neler?

–Avrupalıların yaz tatiline gelme-
leri ile birlikte daha yoğun bir ilişki 
ağımız oluşuyor, işlerimizde tam ka-
pasite ile çalışmaktayız.

Avrupa`dan gelenler bizden alış-
veriş yaparken çekingen davranıyor, 
pahalı şatış yapılır diye uzak-soğuk-
mesafeli davranıyorlar. Tabiiki düzen-
li olarak her yil gelip bizden alış-veriş 
yapanlar bizi tanıdıklarından, güven-
diklerinden dolayı sorun çıkmadığı gi-
bi bizimde olumlu yönde reklamımızı 
yapanlarda var. Avrupalıların bazı 
esnaflardan pahalı alış-veriş yapmış 
oldukarını ve bu nedenle bizden uzak 
durduklarınıda biliyoruz, buda bizi 
olumsuz etkiliyor.

Tüm yörede ekonomik olarak Avru-
panın etkisi hemen hisedilir. İnsanlar 

döviz bozdurma konusunda her za-
man meşkuldurlar. Herkesin cebinde 
bir miktar Euro, Frank, Kron bulunur, 
zaman zaman bizde dövizle alış-veriş 
yaparız.

Renkler, tonlar, zevkler nasıl köylerde?

–Kelhasan`da kadınlar daha çiçek 
tonlu-canlı renkler satın alıyor. Kan-
dil kadınları daha kapalı giysileri ter-
cih ediyor. Tavşançali`da daha koyu 
renkler tercih ediliyor. Modada ak-
tuel olan renklere yönelim oluyor. 
Sevedi aşiretinden olan insanlar da-
ha açık ve sade renkler tercih ediyor. 
Reşiya Köylerinde zevkler hemen he-
men aynı. Yörede son yıllarda giyim 
kuşam alanında ciddi dönüşümler 
yaşanmaktadır. Modern giyim arzı 
tercihtir. Bazı köylerde din faktörünün 
giyim kuşama etkisini de anlıyor in-
san.

Veresiye alış veriş de yapıyoruz. 
Bir hafta şatış yapınca bir sonraki haf-
ta veya haftalarda ödeme yapılıyor.

Bu sohbet için size teşekkür ederim, son 
olarak ne söylemek istersiniz?

–Sizi tanıdığıma sevindim. Yayın ça-
lışm alarınızda başarı dileklerimizle.
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YÖRELERİMİZİ TANIYALIM

Kürecik aşiretinin  tanıtımı 
ve diğer komşu aşiretler

Kürecik Aşireti, Meleti (Malatya) Kürecik Aşireti, Meleti (Malatya) Kilin Êrxan (*Akçadağ) ilçesinin Kilin Êrxan (*Akçadağ) ilçesinin Kbatısında ve Malatya-Ankara Kbatısında ve Malatya-Ankara K
Karayolunun 64.km. üzerindedir. Küre-
cik Aşireti yörede bilinen-tanınan Sina-
milan, Alxas, Rişvan, Atmi aşiretleriyle 
komşudur.

Yaşlıların anlatımına göre Kürecik 
aşireti  Yavuz Sultan Selim dönemin-
de yani, 16. yüzyıl başlarında burala-
ra gelmişler. O dönemde Dersim Eyale-
ti bugünkü Tunceli`yi, Elazig`i, Sivas`in 
önemli bir bölümünü, Malatya'nin 
önemli bir bölümü, Bingöl ve Erzincan`i 
kucaklayan büyük bir eyalet idi. Küre-
cik aşiretinin yerleştiği  yer ise devlet 
tarafından adı verilen Aksüt köyünün 
yan tarafında bulunmaktadır, kürtçe 
adı ise gundê Topkinona mezra ola-
rak bağlanır. Kürecik ismine ilk olarak 
yazılı kaynaklarda Osmanlinin vergi 
belgelerinde 1560 yıllarında rastlamak 
mümkündür. Sonrada gundê Kapaz 
yan oluşur ve Kürecik mezrası bu kö-
yün sınırları içine alınır ve bundan son-
ra Kürecik mezrası köy olma hakını 
kayıp eder ve yerini  gundê Kapazy-
an alır. Bu yerleşim yerinde nüfusun 

kalabalığından dolayı 1857`de Küre-
cik bucağın merkezi gundê Kapazyan-
dan kurulur ve 24 köy bağlanır. Kürecik 
aşiretin ismi bucak olunca aşiret sistemi 
ortadan kaldırılmış bulunur ve bunun-
la başka aşiretlerde Kürecik bucağı 
sınırları içine alınır. Bundan sonra bu 
bölgede yaşıyan Türkü, Kürdü, Alevi-
si ve Sünnisi kendini Kürecikli olarak 
tanıtır. Osmanlı`nın keyfi politikasına 
göre Bucak merkezinin yeri ve yönetici-
leri degişir. Bucak müdürlügüne tespit 
edebildiğim şu şahıslar getirilir. Bu in-
sanlar çevrede halk tarafında sevilen ve 
sayılan kişilerdir.

1 Körsüleymanli Kamber **Ağa , 
(Gundê Suleymanê Kor)

2.Bekirusakli Temir **Ağa, (Gundê 
Bekran)

3. Kepez Köyü Satal **Ağa, (Gundê 
Kapazyan)

4. Kasımoğlu Mehmet Ali, (Mehmet 
Ali Oxçe), (Gundê Kasımon)

Bilindigi gibi bölgede Osmanlı 
hanedanı Böl-yönet polikası yürütmüş 
ve çıkarı için bu sayılan ve sevilen 
insanları karşı karşıya getirmiştir ve bir 
örnek Kürecik Boybeyi ailesinde olan 

Sahin Aydin
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olayın olacağını tahmin etmez  ve 
Osmanlı ordusna karşı yenik düşer, ye-
nik düşmesinin büyük payı bir kaç is-
piyoncudan kaynaklanır ve o sıralarda 
Akçadağ ve Kürecik içinde ve çevresin-
de yaşıyan Ermeni halkına Mehmet Ali 
Oxçe`de katliyama karşı durur ve çok 
Ermeni`yi Osmanlı askerinin önünden 
saklar aynı zamanda Kürecik halkıda 
destek sunar ve Ermeni Halkına sahip 
çıkarlar.

1915`de Harput`ta 25-26 yaşlarında 
olan Mehmet Ali Oxçe`de asılır.

Mehmet Ali Oxçe`nin üzerine sö-
ylenen Kürecik halkinin ağıtları dilden 
dile dolaşır ve son dönemlerde Aşık 
Garip Dost Mamko Mamko ağıdını 
türküleştirir. 

Kürecik asiretinin dışında başka asi-
retlerde Kürdistan'ìn doğu bölgelerin-
den kopmuş ve buraya yerleşmişlerdir. 
Balan asireti, Şemsikan asireti (Sinami-
lan asiretin bir kolu olduğu söylenir), 
Bekran aşireti, Harunan aşireti, Atmi 
aşireti, Zeynikon aşireti. 

Günümüzde ise Kürecik Bu-
cak değildir. 1980`li yıllardan sonra 
köy statüsüne alınmış ve Akçadağ`a 
bağlanmıştır. Kürecik aşiretinin 
bulunduğu köyler.
Kürtce - Türkce isimleri
1. Gundê Kapazyan 

    ( Kepez Köyü son Bucak Merkezi idi )

2. Gundê Topkinen ( Aksüt Köyü )

3. Gundê Bekran ( Bekiruşağı Köyü )

4. Gundê Bulam / Balam ( Çakılpınar Köyü )

5. Gundê Çavurma (Çevirme Köyü)

6. Gundê Torica (Darıca Köyü)

Kasımoğlu Mehmet Ali (Mehmet Ali 
Oxce) olayı:

Êrxan (Akçadağ-Arxa) ve Küre-
cik çevresinde cesurluğuyla ün 
yapmış Alevi ve Kürd olan Kürecik`in 
Kasımoğlu (Mole Oxçe) Boybeyliğine 
1889 yıllarında 18 Köy bağlatılır ve son 
olarak Kasımoğlu Mehmet Ali Bucak 
yöneticisi olarak tayin edilir ve gundê 
Kasimon Bucak Merkezi olur. Osmanlı 
Devletininin son dönemlerinde giderleri 
büyük ölçüde artar ve gelirlerin ise hızlı 
düşer ve Kürecik halkına yeni ve zam-
lar yüklenir ve Halk bu vergileri vere-
mez hale gelirler ve halk yoksullaşır ve 
o dönem (1915) Birinci Paylaşım (1.Dü-
nya) savaşınin başladığıdır, Osmanlı, 
Ermeni halkına karşı büyük soykırım 
başlatır.

 Osmanlı Hükümeti Mehmet Ali 
Oxçe`de (Kasımoğlu Mehmet Ali)de as-
ker, at ve yiyecek istemektedir ve Meh-
met Ali Oxçe`de Osmanlı Hükümeti-
nin Kürtlere, Alevilere ve Ermeni hal-
ka karşı olan baskıların katliyamların 
farkındadır ve Osmanlının istemleri-
ni değerlendirmeden rededer ve ge-
len görevlileri kovar ve Osmanlı Hükü-
metiyle araları bozulur ve haber Har-
put Valiliğine bildirilir. Bunu fırsat bi-
len çevredeki bazı insanlar kendileri 
Osmanlı Hükümetinden medet umar 
ve Mehmet Ali Oxçe`de  ayaklanacağını 
Osmanlıya beyan ederler. Bunu fırsat 
bilen Osmanlı Mehmet Ali Oxçe`de  
hakkında ferman çıkartır ve üzerine as-
keriyeyi kaldırır. 

Mehmet Ali Oxçe`de böyle bir 
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7. Gundê Hesenkar ( Demirciler Köyü )

8. Gundê Suleymanê Kor (Körsüleyman/Durlu-

ova Köyü)

9. Gunde Hocon (Dutlu)

10. Gundê Şamişkan /Semsik ( Güneşli köyü )

11. Gundê Kelan ( Gürkaynak Köyü )

12. Gundê Hornon ( Harunusağı Köyü )

13. Gundê Kegan ( Kahyali Köyü )

14. Gundê Kasimon ( Kasimusagi Köyü )

15. Gundê Kozluca ( Belediyelik ) bir Türk ve 

Sünni köydür (içlerinde

      Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi 

bulunmaktadır).

16. Gundê Mamatolen ( Ortaköy )

17. Gundê Amokon ( Taşevler Köyü )

18. Gundê Kubaton ( Tataruğagı Köyü )

19. Gundê Kalik ( Kol Köyü ) 

20. Gundê Kajikon ( Yayimli Köyü )

21. Gundê Xançerliyon ( Hançerli Köyü )

22. Gundê Dumokon ( Dümüklü Köyü ) 

23. Gundê Keranon ( Ikinciler köyü ) 

24. Gundê Çirlon ( Yenipinar Köyü )

25. Gundê Bayramon ( Bayramuşağı Köyü )

Osmanlilar aşağılamak amcıyla bir 
çok köy isminin sonuna uşak kelimesi 
eklemiştir.
Mehmet Ali Oxçe (Kasimoğlu Mehmet 
Ali) üzerine olan ağıtlardan bir tanesi 
şöyledir.

MAMKO
Biner atın iyisine
Sürer yolun kıyısına
Harput’ta bir genç asmışlar
Haber verin dayısına
Mamko Mamko Memed Ali
Heval rindo çi delali

Ciran ji derdan dinali
Genco, bistuçar sali
Geceden baskin bastilar lo
Dar agacına astılar
Kasimoglu Memed Ali
Bayramda kurban kestile
Mamko Mamko Memed Ali
Heval rindo çi delali
Ciran ji derdan dinali
Genco, bistuçar sali
 Bir seherin şafağında
Gitti gencecik çagında
Körpe gelin kadan alsın
Kundağında kucağında
Mamko Mamko Memed Ali
Heval rindo çi delali
Ciran ji derdan dinali
Genco, bistuçar sali.

Cavkani: Gelê Kürecikê

Dipnot: 
*  Akçadağın halk tarafında yoğun sö-
ylenen bir isim daha vardır oda Arğa /
Arxa`dir
**  Yukarıda söz edilen ağalar ne geniş 
toprakları ne de denetimlerinde köy 
vardır. Çevrede sevilip sayıldığında 
Ağa denilmiştir.

Kaynaklar:
1. Kürecik, H. Nedim Şahhüseyinoğlu, Sanat 

Yapım Yayınları 1989 Ankara

2. Tarihteki ilk Türkçe Ansiklopedide Kürdistan 

ve Kürdler, Deng Yayınları, Istanbul

3. Kanuni devri Malatya Tahrir defteri (1560), 

Ankara 1983, Gazi Üniversitesi Yayınları.
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NEWROZ

yalandan kavgalýyýz
newroz barýştýr bizi
suyduk kana karýştýk
newroz ayrýştýr bizi

havalar aðýr basýk
karanlýk,gün gövdede-
azýp duran sarmaşýk
çaða yakýştýr bizi

küsüz daðýn haberi var
yandýk uykusuz sular
tanrý neredeyse duyar
hayata karýştýr bizi

yakalým kanlý gömleði
cebinde acý günlüðü
o da yetmezse belleði
yarýnla yarýştýr bizi

newroz barýştýr bizi
çaða yakýştýr bizi
hayata karýştýr bizi
yarýnla yarýştýr newroz

ÖMER FARUK HATÝPOÐLU

20 Mart 2006,
Cihanbeyli
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Yazılı Kültürün Önemi

Bilenler bilir ki Alevi kültürüy-
le de, Alevi inancıyla da en es-
ki ilgilenen araştırmacılardan 

biriyim ben. 1980’deki ilk Pir Sultan 
Abdal Festivali’ne giden tek Alevi kö-
kenli aydın benim, konuşmacı olarak. 
1984’te Alevi Önderlikli Halk Hare-
ketleri kitabını yayımladım. 1986’da 
Pir Sultan Abdal kitabını yayımladım. 
Ve bu çalışmalar böylece devam etti. 
Özellikle Alevi – Kürt kimliğine karşı 
bir kampanya başlatıldığı için –Alevi-
lerin Kürt olmayacağı ya da Kürtlerin 
Alevi olamayacağı- gibi sakat, danga-
lakça tezler öne sürüldüğü için, ki bun-
lar hep resmi tez bağlantılıdır, bunla-
ra cevap niteliğinde önce Alevilik ve 
Kürtler kitabını yayımladım, 1997’de. 
Daha sonra ise Ortaçağdan Modern 
Çağa Alevilik konulu kitabı. Bu kitapta 
da Alevi Kürtlerin ibadetlerine ve ayet-
lerine yer veriliyor. Hadi, burada Ale-
vi Kürtler müziklerinin çoğunluğunu 
Türkçe icra ediyorlar, peki İran’daki 
Kürtler, Kürt Aleviler ne yapıyorlar? 
İbadetlerini hangi dille yapıyorlar? 
Deyişlerini hangi dille söylüyorlar, di-

ye düşünmüyorlar. Güney’deki Kürtler 
ya da Kürtlerin bir versiyonu gibi olan 
Ezidiler, onlar hangi dille ibadetlerini 
yapıyor, kavillerini, beyitlerini söylüy-
or, bunu kimsenin düşündüğü yok. Bu 
nedenle bu çalışmalar o tür resmi tezle-
re aynı zamanda cevap niteliğindedir.

Kürdoloji Belgeleri hakeza, Kürtle-
rin tarihiyle ilgili, Kürtlerin kültürüy-
le ilgili birçok yeniliği ilk defa ortaya 
koyan inceleme, araştırma ve belge-
lerle donanımlı bir kitap. Zaten ince-
leyenler bunu göreceklerdir. Ben ken-
dimden sözetmekte de sakınca gör-
müyorum açıkcası. Görmüyorum, 
çünkü o kitapları ben yazdım, onların 
içeriğini de en iyi ben bilirim. Mesela 
Kürdoloji Belgeleri’ni okuyunca, 16. 
yüzyılda altı dilde şiir yazan Şükrü-yi 
Kürdistani’yi ilk defa tanıyacaksınız. 
Fuzuli’nin Kürt kimliğini, Nesimi’nin 
Kürt kimliğini, Nefi’nin Kürt kimliğini 
ilk defa burada göreceksiniz. Son-
ra geçmiş Kürtlerin Osmanlı kültürü-
ne katkısını burada ilk defa göreceksi-
niz. Sonra 19. yüzyılda yazılmış Kürt-
lerle ilgili küçük broşürleri, Osmanlıca 
broşürleri ilk defa burada göreceksi-
niz. 20. yüzyılda Kürtlere ilişkin birçok 

ARAŞTIRMA
Mehmet Bayrak

ELBİSTAN – PAZARCIK YÖRE 
TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÜSTÜNE

 - III -
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gizli belgeyi, Xoybun’un yayınladığı 
çeşitli broşürleri, devletin kimi belge-
leri dahil birçok şeyi burada görecek-
siniz. 

Ben, çalışmalarımı en iyi anlayan-
ların Kürtler ya da Türkler değil, 
Batılılar olduğunu biliyorum, ve bu-
na inanıyorum. Bakın ünlü Hollanda’lı 
Kürdolog Martin van Bruniessen’in, 
2002 yılında verilen bir ödül 
dolayısıyla, benim adıma yolladığı 
bir mesaj var. Onun uzun mesajından 
küçük bir bölümü, sadece bir iki 
paragrafı aktaracağım. Onun ünlü 
Kürdoloji yayını Ağa, Şeyh ve Devlet 
(Kürdistan’ın Sosyal ve Politik Örgüt-
lenmesi) adlı doktora tezini Türkiye’de 
ilk ben yayımladım Türkçe’de. Hat-
ta ondan bir bölümü de Özgür Gele-
cek dergisinde yayımladığım için dava 
konusu oldu, yargılandık. Mesajdan 
küçük bir kesiti birlikte izliyoruz: “Meh-
met Bayrak sadece yayıncı değildir. 
Üniversitede Türkoloji okumuş, halk 
kültürüne, folklora karşı çok ilgi duy-
an bir araştırmacı olmuştu. TRT’de 
çalışmış fakat darbeden sonra bir hay-
li şerefli insan gibi işten atılmıştı. Res-
mi daireler dışında kendini araştırmacı 
olarak geliştirmiş. İlk eserlerinden biri 
Pir Sultan Abdal’la ilgili bir kitap. Bu 
kitabı Alevi rönesansından, Aleviliğin 
moda olduğu zamandan birkaç yıl 
önce yazdı...” Bu çok önemli bir vur-
gu. Bazı Alevi örgütleri sanıyorlar ki, 
kendileri Aleviliği bilence çıkardı, ör-
gütlendiler de ondan sonra Alevi-
likle ilgileniliyor sanıyorlar. Oysa ben 

bunları yazdığımda daha Alevi ör-
gütlenmesi diye bir şey yoktu ortalar-
da. Batılı bilimadamı buna dikkat çe-
kiyor. “Yayıncı olarak Mehmet Bay-
rak, yabancı araştırmacıların eserlerini 
Kürtlere ve Türklere tanıtmada önem-
li bir rol üstlendi. Önce Özgür Gelecek 
dergisinde, sonra Özge Yayınevi’nin 
yayınladığı kitaplarda bir hayli değerli 
kaynak ve araştırmayı Türkiye’de ve 
Avrupa’da okurlara tanıttı. Ben kendi-
mi özellikle iki çok önemli kitabından 
dolayı Mehmet Bayrak’a borçlu bili-
rim. Ankara’da yayımladığı Kürtler ve 
Ulusal Demokratik Mücadeleleri...”(Bu 
Gizli Belgeler, Araştırmalar, Not-
lar, 1993’tedir. Bu da ceza aldığım bir 
kitaptır.) “...ile Açık Gizli Resmi Gayrı 
Resmi Kürdoloji Belgeleri (1994) adlı 
kitaplardan dolayı kendimi borçlu bi-
lirim. Bu kitaplar Bayrak’ın bazı nite-
liklerini iyice gösteriyor. İçeriği önem-
li fakat az ya da hiç tanınmayan bel-
gelerle, Bayrak’ın eklediği not ve 
yorumlarından ibaret. Söz edilen bel-
geler herkesin bulabildiği belge-
ler değildi. Sadece Bayrak gibi yorul-
mayan ve ısrarlı arayışına devam eden 
bi araştırmacı bu değerli derlemeleri 
toplayabilirdi. Kürtlerin 20. yüzyılda 
tarihini inceleyen herkes bu kitaplar-
dan faydalanmak zorundadır...” 

Sonuç
Bu süreç, bizim için çok önemli bir 
süreçtir. Bizim kültürümüzü işle me-
de, tanıtmada, insanlarımıza kim-
lik kazandırmada önemli bir süreç. 
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Şunu da bilmeliyiz ki, bir Kürdoloji 
yayınının girdiği eve Kürt kimliği de 
girmiş demektir. Buna özellikle dik-
katinizi çekmek istiyorum. Yıllar ön-
ce daha ilk yayın yaptığım dönemler-
de eski SHP ve HEP milletvekili Mah-
mut Alınak bir gün dedi ki “Dost, be-
nim akrabalarım seni benden daha çok 
seviyor.” Niye, dedim? “Yav” dedi,  
“Diyorlar ki biz bugüne kadar Kürt ta-
rihi, Kürt edebiyatı, Kürt folkloru der-
ken bizim babalarımız bile bize karşı 
çıkıyordu. Hani Kürtlerin alfabesi? 
Hani Kürtlerin edebiyatı? Hani Kürt-
lerin şiiri? Hani Kürtlerin türküsü, di-
ye bize çıkışıyorlardı. Şimdi hiç olmaz-
sa Mehmet Bayrak, gerek Kürt Halk 
Türküleri’ni yayımlayarak, gerek Ta-
rixa Edebiyata Kurdi’yi yayımlayarak 
bizim elimize önemli bir kaynak verdi. 
Babamız sorduğunda biz babamızın 
gözünün önüne koyuyoruz, işte bizim 
edebiyatımız, işte bizim klamlarımız, 
türkülerimiz diye.” 

Şimdi bu konuda tümümüze bir 
görev düşüyor. Dediğim gibi bunun 
birincil adımı, bu konuya katkı sunan 
ürünlerin evlere girmesidir. İkincisi 
bu konuya elimizden geldiğince katkı 
sunmamızdır. Biz bunu yapmadığımız, 
kendi bölge kültürümüzden başlayarak 
katkı sunmadığımız, bu tür toplantılar 
düzenlemediğimiz takdirde ne ta-
rihimizi, ne coğrafyamızı, ne etno-
lojimizi, ne edebiyatımızı, ne sözlü 
geleneğimizi, ne gelenek ve görenekle-
rimizi doğru anlayabilir ne de onları 
yaşatabiliriz.  

Sorular ve Cevaplar
Soru: 9 Mart’ta CNN-TÜRK’te yayınla-
nan bir programda, Dersim’deki Ale-
vi Kürtler arasında Yarsanist denen 
bir kesimin yaşadığından sözedil-
di. Ve Yarsanizm hakkında sizinle bir 
söyleşi yapıldı. Anladığım kadarıyla 
Türkiye’deki aydınlar bile bu konuda 
bilgi sahibi değiller. Yarsanizm nedir, 
Yarsanistler kimdir, bu konuları biraz 
daha açmanızı rica edeceğim. İkinci so-
rumsa şu: Nuri Dersimi’nin Hatıratım 
kitabında kendisinden sözettiği, 
Der simi’ye Suriye’de çok yardımı 
dokun muş olan Koco Ağa Sinemilli 
aşiretinden midir?

MB: Türkiye’deki bu Kürt tabu-
su dolayısıyla, bizim, tarihimizi, coğ-
raf yamızı, edebiyatımızı, kültürü-
müzü öğrenmemiz yasaklan mıştı. 
Bun dan dolayı bizim araştırmacı 
geçi nen lerimiz bile bu konuda ye-
terli donanıma sahip değildi. Mese-
la bir özeleştiri olarak söyleyeyim: Bu 
konuları araştıran biri olduğum halde, 
Martin van Bruniessen’in Ağa, Şeyh ve 
Devlet kitabını yayımlayıncaya kadar 
ben Ahlê Hak Kürtleri’nin varlığından 
haberdar değildim. Bu büyük bir eksik-
lik. Ama ben nasıl bilebileyim? Güdüm-
lü bir tarih, bir din politikası, bir sosy-
oloji, Alevilerin tümünü Müslüman 
gösteren bir anlayış, bir resmi politi-
ka vardı. Buna bir örnek vermek isti-
yorum. Yanımda bir belge var; 1930’da 
“Türk tarihi nasıl öğretilmeli, Türk tari-
hi nasıl öğretilecek” diye bizzat Musta-
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fa Kemal’in direktifi ile hazırlanan bir 
yönerge. Ama önce şunu vurgulamak 
istiyorum. Bu yönergede söylenenleri 
kim söylerse söylesin ırkçı damgasını 
yer, ve yemelidir de. Ben bu yönerge-
de geçen “Türk tarihi” yerine “Kürt ta-
rihi” lafını koysam, dediğim gibi, adım 
“ırkçı”ya çıkar, çıkmalırdır da. 

Bakın ne deniyor yönergede: “Türk 
tarihi, Türk milletine, dünya yüzünde, 
insanlığın doğduğundan beri en asil 
ve yüksek insan tipini kendi ırkının 
temsil ettiğini, asırların yürüyüşünce 
beşeriyetin karanlık göklerinde (insan-
lığın karanlık göklerinde) müsel-
sel medeniyet ufuklarının, sürege-
len uygarlık ufuklarının kendi ırkının 
(yani Türk ırkının) zeka ve kabiliyet 
elleriyle açıldığını anlatır. Türk tari-
hi Türk milletine kendi ırkının asker-
likte, idarede, siyasette olduğu kadar 
ilimde, fende, edebiyatta, resim, musi-
ki, mimarlık, heykeltraşlık gibi sanat-
larda dahi ne kadar eşsiz bir istidad ile 
yoğurulmuş olduğunu anlatır (ne ka-
dar eşsiz bir yetenek ile yoğurulmuş 
olduğunu anlatır.) Türk tarihi Türk 
milletine dünyanın insan izi taşıyan her 
parçasında (lütfen dikkat edin!) ken-
di ırkının zamanla silinmemiş ve silin-
meyecek hakimiyet ve hars damgası 
basılı olduğunu (egemenlik ve kültür 
damgası basılı olduğunu) başka millet-
lerin tek numunesi ile (tek örneği ile) 
övündükleri devletlerin en büyükle-
rinden çok daha büyüklerini yüzler-
le kurmuş, her mana ve mahiyette şan 
şeref kaynaklarından kana kana içmiş 

görgülü bir soydan geldiğini anlatır.” 
Böyle bir anlayış doğru bir tarih getire-
bilir mi? Doğru bir tarih çözümlemesi 
yapabilir mi? Bu anlayış, elbette diğer 
tarihleri red ve inkâr edecek, küçüm-
seyecek ve böyle ırkçı bir söylemi ayy-
uka çıkaracaktır. Şimdi böyle olduğu 
içindir ki, biz, ne ulusal kimliğimiz ne 
de inanç-kültür kimliğimiz konusunda 
bilgi sahibi olabildik. İyi ki bizim böyle 
bir tarih anlayışımız yok! 

Bu ırkçı yaklaşımın temelleri İttihat 
döneminde atılıyor. 1912 Kongresi 
ile birlikte İttihat Terakki’nin yöneti-
mi, yani devleti yöneten partinin yö-
netimi, bütünüyle Balkan Türkleri’nin 
eline geçiyor. Kürt kökenli Ziya Gö-
kalp de onların yanında saf tutuyor. 
O zamanki sadrazam, başbakan, Ta-
lat Paşa, Ziya Gökalp’i Genel Mer-
kez Danışmanlığı’na getiriyor. Zi-
ya Gökalp de o tarihe kadar Kürt al-
fabesi, Kürt grameri, Kürt sözlüğü 
konusunda çalışmalar yapmış. Hat-
ta Diyarbakır’daki İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin adı, partiye dönüşmeden 
önce, daha 1800’lü yıllarda, Osmanlı 
Kürt İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir; 
Ziya Gökalp de içinde bu Cemiyet’in. 
Fakat 1912 Kongresi’nden sonra 
bütünüyle Türkçü kesimin yanında saf 
tuttu. 

Talat Paşa, Genel Merkez Hoca-
lığı’na getirilen Ziya Gökalp’e di-
yor ki, “Ziya bey şimdi devletin yö-
netimi bütünüyle bizim kucağımıza 
düştü”, yani İttihat Terakki’nin Türkçü 
kanadının kucağına düştü. “Halbuki” 
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diyor, “Anadolu, Mezopotamya, Kür-
distan bizim için kapalı bir kutu. Bu 
bölgelerde bir sürü halklar var. Etnik 
topluluklar var, dinler var, inançlar 
var, kültürler var. Dolayısıyla bizim 
tek tip toplum yaratma adına kendi 
parti programımıza uygun politikalar 
üretmemiz lazım.” Ve bu konuda Zi-
ya Gökalp’e direktif veriyor.  Gökalp 
İttihatçıların önde gelen kalemşörlerini 
topluyor, bir görev bölümü yapıyorlar. 
Kürtler konusunu Münih’te felse-
fe eğitimi yapmış olan Arnavut kö-
kenli Naci İsmail diye birine veriyor-
lar. Enver ve Talat Paşalar, bu Naci 
İsmail’i ta Almanya’dan getiriyorlar 
ve Milli Emniyet’te uzman olarak gö-
revlendiriyorlar. İşte “Kürtlerin bir ta-
rihi yok. Kürtler dağlarda yaşadıkları 
için bunlar Dağ Türkü’dür. Dağlarda 
yaşadıklarında kar kütükleri üzerinde 
giderken kart-kurt seslerinden dolayı 
bunların adı Kürt olmuş yoksa bunlar 
Dağ Türkü’dür.” tezini ilk savunan kişi 
bu adamdır. Ve bu tez, 1918’de kitap 
olarak yayımlanmıştır, devletin yayını 
olarak çıkmıştır. Ama kimin adıyla 
çıkıyor? Naci İsmail adıyla yayımlansa 
herşey ortaya çıkacak. Naci İsmail bu 
düzmece, uyduruk, güdümlü tezle-
rini güya bir Alman bilimadamı olan 
Dr. Friç adıyla yayımlıyor. Yani sözde 
Dr. Friç adında bir Alman bilimadam 
Kürtlerle ilgili böyle bir kitap yazmış 
ve Habil Adem adında biri de bunu 
Osmanlıcaya çevirmiş. Yalan! Böyle 
bir olay söz konusu değil. Bunu yazan 
o tarihte Milli Emniyet’te yani MİT’te 

görevli, Enver ve Talat Paşalar’ın yakın 
adamı, sonradan Pelister soyadını alan 
Naci İsmail’dir. 

İlginçtir, Naci İsmail’in aynı za-
manda Kızılbaşlar’la ve Bektaşiler’le 
ilgili kitapçıkları da var. Bir araştırma 
yapıyoruz ki, bu Naci İsmail de-
nen adam, tümü düzmece isimlerle -
“Doktor Friç, Doktor Frayliç, Profesör 
Bukert, Profesör Liba” gibi- bir sürü 
kitapçık yazmış. Batılı bilimadamları 
adıyla yazıyor, kendi adıyla yazsa kim-
se ciddiye almayacak. 

 Kürtlük nedir ne değildir konusu-
nu Türk ırkçılığına soyunmuş Arnavut 
Naci İsmail yazıyor.Ve çok yakın tarih-
lere kadar, bu düzmece kitaplarda dile 
getirilen bilimdışı, ırkçı tezler referans 
olarak kabul ediliyordu. 

Alevilik-Bektaşilik konusunu Dağıs-
tan’lı Sünni bir Çerkez olan Baha 
Said’e vermişler. Baha Said’in yazdığı 
raporda, Kızılbaşlık olayı unutturulmuş 
artık. Kızılbaşlık Alevilik adına, Ali 
yandaşlığı adına, Bektaşiliğin içine 
sindirilmiş, yedirilmiş. Bektaşilik de 
Türk Müslümanlığı olarak sunulumuş. 
Öğretilen bu, yani insanların inanç 
kimliğini tersyüz etmek amacıyla 
Kızılbaşlık, Kürt Kızılbaşlığı da da-
hil, Bektaşiliğin içine yedirilmiş. 
Bektaşilik de Türk Müslümanlığı ola-
rak yansıtılıyor. Dolayısıyla Alevile-
rin hepsinin Türk olduğu, Kürt Ale-
vi olamayacağı tezine kadar gelmiş 
dayandırılmış bu olay. Yine gerçekle 
alakası olmayan bir olgu! Dolayısıyla 
biz, Kürtlerin hangi dinlere mensup 
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olduğunu yakın dönemde araştırmacı 
olarak bile yeterince bilmiyorduk. 
Yani Türkiye coğrafyasında Kürtle-
rin Kızılbaş olduğunu, ondan son-
ra Şafii, Hanefi ve Ezidi Kürtler 
olduğunu; İran coğrafyasında Ahle 
Hak Kürtleri olduğunu, Zerdüşti Kürt-
ler olduğunu, bir bölümünün Şii Kürt 
olduğunu; Güney Kürdistan’da Ke-
kei Kürtler olduğunu (Kek kardeş de-
mektir, yani Anadolu’ya daha Ahi-
lik gelmeden –Ahilik kardeşlik de-
mek- Kürdistan coğrafyasında Kekei-
lik adıyla da yaşıyor Kızılbaşlık), sonra 
bir bölümünü Hıristiyan olduğunu, bir 
bölümünün Musevi olduğunu bilmi-
yorduk. Bütün bu bilgilere biz bile ye-
ni yeni ulaştık.  

Bu noktaları böyle özetledik-
ten sonra, gelelim CNN-TÜRK’te 
yayımlanan programa. Bir Ameri-
kan insan hakları örgütü Türkiye’ye 
ilişkin bir rapor yayımlamış. Bu ra-
porda “Türk devletinin Dersim böl-
gesinde yaşayan Yarsanistler’e baskı 
uyguladığına” ilişkin bir bölüm 
varmış. CNN-TÜRK’ün 5N1K 
bölümünü görevlendirmişler. Bun-
lar bir araştırmaya koyulmuş, Yarsa-
nizm nedir, Yarsanistler kimdir, di-
ye. İnternete girmişler karşılarına bir 
tek ben çıkmışım, Yarsanizm’den ve 
Yarsanilik’ten söz eden. Benim tele-
fonumu aramışlar bulmuşlar. Beni 
aradılar, olayı anlattılar. Bunun üzeri-
ne, programa telefonla katılma kararı 
verdik. Yarsanizm İran’daki Ah-
le Hak Kürtleri’nin dinidir. Ali Hak, 

Ali İlahi de deniyor bunlara, bir diğer 
adı da Yaresan’dır. Bunların Batı lite-
ratüründeki adı Yarsanizm’dir. Yar, 
sevgili dost anlamındadır. Dostluk di-
ni, sevgi dini anlamında İrandaki Ale-
vi Kürtlerin dinidir.

Sinemilli Koca olayı, bizim 
aşiretlerin övünebileceği hususlardan 
biridir bence. Bir Alevi Kürt katliamı 
olan Dersim katliamı yaşandığında, 
daha önceki Kürt ulusal hareketlerinin 
ve Kürt demokratik örgütlenmeleri-
nin de içinde yer almış olan Nuri Der-
simi o tarihte hareketin içerisindedir. 
Katliamın bir aşamasında Nuri Der-
simi kurtulabilmek amacıyla kaçıyor. 
Önce batı üzerinden Avrupa’ya geç-
meyi düşünüyor. Trakya’ya geliyor, 
ama sonra geri dönüyor. Güneyden 
daha kolay çıkılabileceğini düşündüğü 
için Suriye’ye geçiyor. O tarihte, 37 
yılı sonlarıdır gidiş tarihi,  Suriye’de 
hayli önemli bir Kürt örgütlenmesi 
var. Türkiye’den kaçmak zorunda ka-
lan Kürt aydınları 1927’de Xoybun di-
ye bir örgütlenme kurmuşlar Şam’da. 
Ve yıl 37; on yıl sonra Dersim’i gidi-
yor. Fakat Türk devleti bir yandan bu 
katliamı yürütürken bir yandan da 
Suriye manda yönetimi üzerinde de 
baskı uyguluyor. Irak’taki manda yö-
netimi üzerinde de baskı uyguluy-
or, yani kaçakların, oraya giden Kürt 
aydınlarının geri verilmesi, teslim edil-
mesi konusunda. 

Nuri Dersimi, Hatırat’ında uzun 
uzadıya anlatır bu kaçış serüveni-
ni ve Kürt aydınlarına nasıl gittiğini. 
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O zaman Kürt Xoybun örgütünün 
çevresinde birçok Kürt aydını var. 
Açıkca diyorlar ki “Nuri bey, biz si-
zi koruyamayız burada. Çünkü Türk 
devleti devamlı bu manda yöneti-
mi üzerinde baskı uyguluyor. Dahası 
Fransızlar da Türk devletine yaranmak 
amacıyla bazen insanları teslim edebi-
liyorlar. Ondan dolayı seni koruyabile-
cek bir tek kişi var. O da Kızılbaş Kürt 
ağası Koco Ağa’dır.” Koco Ağa o dö-
nem Hatay bölgesinde. Hatay bölge-
si de statü olarak farklı, ne Türkiye’ye 
bağlı ne de Suriye’ye; farklı bir manda 
yönetimi var. 

Koco Ağa Hatay’a, Hatırat’ta 
anlatıldığı kadarıyla, 20. yüzyılın 
başlarında Elbistan bölgesinden gi-
diyor. Önce odun kömürü ihracatı 
ve satışıyla meşgul oluyorlar. Ond-
an sonra milis kuvvetleri oluşturuyor. 
Fransızlar’ın işgalinden sonra Fransızlar 
Koco Ağa’yla -ki babamla da ahbaplığı 
vardı, Koco Amcayı ben de bir kez 
gördüm- önemli bir yetki veriyorlar. 
Bir bakıyorlar ki, Maraş bölgesinden 
bir sürü aile gelip yerleşmiş Hatay’a. 
Ve hepsi de Koco Amca’yla birlik-
te hareket ediyorlar. Bu, Fransızların 
da dikkatini çekince, bir yandan Türk 
devleti elde etmeye çalışıyor Koco 
Ağa’yı bir yandan Fransız hükümeti. 
Ama o dönemde daha çok Fransızların 
nüfuzu var ve Fransızlar bayağı yet-
kiler veriyorlar Koco Amca’ya. O böl-
genin güvenlik işini de Koco Amca’ya 
bırakıyorlar. Dolayısıyla Koco Amca 
oldukça nüfuzlu. Kürt aydınları Bay-

tar Nuri’yi götürüp Koco Amca’ya tes-
lim ediyorlar. Bizde teslim olayı çok 
önemli bir olaydır. Koco Amca diyor 
ki Nuri Dersimi’ye “Arkadaşlar geti-
rip seni teslim ettiler. Bundan sonra 
bütün sorumluluğun benim boynum-
da. Ben yok olmadan sen olmazsın. 
Bütün gücümle senin arkandayım.” 
Fransızlarla da görüşerek, ilk iş olarak 
bu Türk devletinin tepkilerini önlemek 
amacıyla –biliyor çünkü bir takım zor-
luklar geleceğini- bir nüfus cüzdanı 
çıkarıyor Baytar Nuri’ye. Bu nüfus 
cüzdanına göre, Nuri Dersimi Sine-
milli aşiretinden İbrahim Efendi’nin 
oğludur, Elbistan’dan gelmiştir oraya. 
Yani kendisinin bir bireyi gibi, ken-
di ailesinden bir Sinemilli ferdi gi-
bi kimlik cüzdanı çıkartıp, bunu Nu-
ri Dersimi’ye veriyorlar. “Birisi kaçmış 
gelmiş Dersim’den” dendiğinde ilgili 
makamlara bu kimliği gösteriyorlar. 

Koco Amca Sinemilli aşiretindendir. 
Hatay’a gittikten sonra büyük nüfuz 
sahibi olmuş. O bölgeden bir çok insanı 
oraya çekmiş. Ve bu nüfuzu daha son-
ra da devam etmiş. Koco Amca’nın 
iki oğlu, Doktor Koco Elbistan’la Av-
ukat Sıtkı Elbistan 1959 yılında DP’nin 
yaptığı Kürt aydınlarına yönelik tutuk-
lanmada tutuklanan iki Kürt aydınıdır. 
O tarihte birisi tıp öğrencisidir henüz, 
birisi hukuk öğrencisidir.  

Bu vesileyle söyleyeyim, internette 
arama motorlarına Koco Elbistan adını 
verirseniz, Koco Ağabey’le yapılmış 
bir röportaja ulaşabilirsiniz. Röpor-
taj Milliyet gazetesi ile Sosyal Tarih 
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Vakfı’nın ortak bir projesi çerçevesin-
de yapılmış. Tarihe 1000 Canlı Tanık 
adıyla yürütülen bu projede, 70 yaş 
üzerindeki değişik kesimlerden insan-
larla görüşülmüş. Koco abi de bunlar-
dan biri. O röportajda Koco Ağabey 
bütün o serüveni anlatıyor. Yani 
Elbistan’dan gidişlerinden bugüne ka-
dar tümünü anlatıyor. 

Soru : Şıxraş aşireti hakkında neler 
söyleyebilirisiniz?

MB: Demin söylediğim gibi yazılı 
kaynak olarak en objektif bilgile-
ri veren, hali hazırda Binbaşı Noel’in 
kitabıdır. Benim gelecek yıl çıkacak 
kitabımın içinde Noel’in kitabındaki 
ilgili bölümler belge olarak yer ala-
cak. Orada Sinemilli adınını kökenin-
den başlayarak Sinemilli, Atma, Şıxraş, 
Rışvan, ondan sonra Bezk (Bezki), son-
ra Kürecik aşiretleri, Pazarcık aşiretleri 
ve Balyan aşireti gibi, birçok aşiretle il-
gili bilgiler veriliyor. Sonra mesela o 
zaman Kürt aydınlarının, Tapo ağayla 
ve diğer Kürt ağalarıyla yaptıkları 
görüşmelere ilişkin de en ayrıntılı bil-
gileri veren bu Noel’in kitabıdır. 

Ondan sonra bir Türkçü’nün, MHP 
kökenli Mehmet Eröz diye birinin bi-
zim o bölge Kürtleri ve kültürüy-
le ilgili bir kitabı var. Yanılmıyorsam 
“Güneydoğu Anadolu Kültürü” adında 
bir kitapçık. Bu Mehmet Eröz devle-
tin yeminli adamı. Bunun bütün der-
di Kürtler’in Türklüğünü ıspatlamaya 
çalışmak. Mehmet Eröz güya 
gelmiş bizim o bölgeye. Pazarcık’ta, 
Maraş’ta çeşitli aşiretlerden insanlarla 

görüşmüş, ki bazılarının ismini de ve-
riyor. Mesela isim verdiklerinden biri 
kendince çözümlemeler yapıyor. Sine-
milli, Sinemilli’nin kolları, kaç kardeş 
oldukları, bunların alt aşiret birimle-
ri, bugün hangi köylerde yaşadıklarına 
ilişkin bazı bilgiler veriyor. Onları 
irdeleyici bir gözle belli ölçüde 
yararlanılabilir. Ama Eröz’ün derdi, 
dediğim gibi, bizim bölgedeki Ale-
vi Kürtlerin Türklüğünü ıspatlamaya 
çalışmak. Mesela, Eröz’e inanılacak ol-
ursa Sinemilliler, Atma, Kılıçlı, Şıxraş 
Türk; hepsini Türk yapıyor. Dahası, 
enterasan şeyler çıkarıyor. Mesela 
Çiğil köyü var, Maraş’a bağlı; onları da 
etmiş Çiğil Türkmenleri. Sinemillileri 
Sinemilli Türkmenleri yapmış ve böyle 
bir sürü düzmece şey. 

Bazı Batılı kaynaklar var, onlara da 
kısaca değinmek istiyorum. Mesela Pe-
ter Andrews ve Rüdiger Benninghaus 
diye iki araştırmacının Almanya’da 
1989’da ama İngilizce olarak çıkmış 
bir kitabı var; Ethnische Gruppen in 
der Türkei, Türkiye’de Etnik Gruplar, 
diye bir kitap. Bu görünüşte bayağı 
kapsamlı, dökümülü bir çalışma. Fakat 
o kadar eksikli, yanlış bir kitap ki, oraya 
baksanız evin yolunu şaşırırsınız. Nere-
deyse, bizim Maraş bölgesinde hiçbir 
Alevi Kürt köyün adı görünmüyor o 
kitapta. Yani tek tük, perakende bilgi-
ler var, ama onlar da güvenilir değil. 
O nedenle yapılacak birinci iş bizza-
tihi gidip alanda olayı biraz bilen in-
sanlarla görüşüp, sözlü kaynaklara 
başvurmak; ikincisi bunu tarihi veriler-
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le beslemektir. Mesela benim ulaştığım 
kadarıyla 19. Yüzyıl, hatta 17. Yüzyıl’a 
kadar Sinemilli aşiretinden söz eden 
Batılı gezginler var. 19. Yüzyıl’da 
bunlar daha da yaygınlaşmış, 20. 
Yüzyıl’da zaten çok. Ayrıca Osmanlı 
İmparatorluğunda Aşiret, Cemaat 
ve Oymaklar diye kapsamlı bir kitap 
var, Osmanlı kayıtlarına dayanılarak 
hazırlanmış bir kitap. Orada sözgeli-
mi bu aşiretler, cemaatler, boylar ve 
oymaklar bütün dökümüyle verilir. 
Hangi köylerde ve nerede yaşadıkları 
var orada. Bütün bu bilgilerden de 
yararlanıp, sözlü kaynaklarla bunu be-
slemek ve geliştirmek gerekiyor. 

Ben, bundan beş yıl önce, Bîrne-
bûn dergisinin beşinci sayısında, ilk 
defa Binboğalar’da Kürt Aşiretleri di-
ye bir aşiret dökümü yayımlamaya 
çalıştım. Bir liste yayımladım. Orada 
Şıxraş’ı ayrı bir aşiret olarak vermiştim 
önce. Sonra yanlışlık yapmayalım di-
ye, henüz yayımlanmadan önce rahm-
etli babama haber gönderdim. Babam 
ve bir arkadaşı, bir taslak yapmışlardı. 
Bu taslağı bana göndermişlerdi. Ama 
ben onunla yetinemezdim. Bizim böl-
geden bu konuya iyi kötü kafa yormuş 

insanlarla haberleştim. Mesela evi-
me çağırdığım insanlardan biri Ha-
san Sinemillioğlu Dede idi. Kantarmalı 
Hasan Sinemillioğlu Dede’yi çağırdım, 
bu liste üzerinde onunla düzeltemeler 
yaptık; özellikle Elbistan ağırlıklı. Ond-
an sonra başka insanlarla haberleştim. 
Hasılı kelam bunu olabildiğince 
olgunlaştırıp, öylece yayımladım. Fa-
kat biliyorumki yine birçok eksiği ve 
yanlışı var. Çünkü 2002 yılında Maraş-
Pazarcık bölgesine gittiğimde baktım 
ki o bölgeye ilişkin bir sürü yanlışlar 
ve eksikler var. Onları tekrar düzeltme 
ihtiyacı duydum. Bu Şıxraş aşiretinin 
Sinemilli’nin bir kolu olduğu söylen-
di bana. Yani bizim büyükler, Ha-
san Sinemillioğlu Dede dahil, bö-
yle söylediler. Ben de o listede Şıxraş’ı 
Sinemilli’nin bir kolu olarak verdim,. 
Bir de Çuxreş diye bir aşiret var, o ayrı. 
Şıxraş Sinemilli’nin bir kolu olarak veril-
di. Şimdilik öyle değerlendirdim. Ama o 
konudaki çalışmalarımı, araştırmalarımı 
sürdüreceğim, sürdürüyorum zaten. 
Umarım mümkün mertebe en az ha-
talarla böyle bir İçtoroslar’da Kürt 
Aşiretleri konulu çalışma ortaya çıkar. 
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Serenav
Navên taybetî ne ku naşibin hevdu. Wek 
navên mirov û paşnavên mirov. Navên we-
lat, bajar, gund, çiya, çem û tiştên din.  Za-
na Amedî, Swêd, Mêrdîn, Dîcle… Tîpa 
yekem a serenavan divê tîpa mezin be. Di 
kurdî de, dema paşgînekê were dawiya navê 
serenav, ew paşgîn wek di tirkî de bi dabir 
nayê birîn û raste rast pê ve tê nivîsandin. 
Wek: Dengê Kurdistana Serbixwe.

Hevenav
Ji derî navên serenav navên din yên ku wek 
hevdu ne, ji wan re hevenav tê gotin. Mase, 
xanî, pez, telefon, otomobîl… Heger dest-
pêka hevokê nebe, hemû hevenav bi tîpa 
biçûk tên nivîsandin. 

Daçek

Zimanê kurdî zimanekî bi daçek e. Daçek 
taybetiya zimanê Hînd û Ewropayê ye. 
Daçekên kurdî du beş in yên pêş û yên pêş 
û paş. Daçek bi peyvên din ve nayên nivî-
sandin. Ew cuda tên nivîsandin û bi hevdu 
ve wek gotinek tên xwendin. Xwendina yên 
pêş û paş gelek zehmet e. Pêwîst e ku mi-
rov daçeka pêş heta ya dawiyê ku çend go-
tin di nav wan de hebin, hemûyan wek go-
tineke hevdudanî bixwîne. Wê demê xwen-
dina kurdî gelek hêsa dibe.

Çend nimûne:

bi         
Bi kurdî biaxife. Ev îş bi min nabe.
bi …….re   
Bi min re were, bi wê re meçe.
bi …… ve  
Bi min ve girêdayî ye. Bi der ve baz dida.
bi …… de 
Bi şûn de girt. 
Bi şûn de çû malê. Bi ku de diçî?
di …….de 
Di malê de nan tune, tu li şîr dipirsî.
di……..re  
Di bin zik re ba derbas dibe.
J          
Ji dengê dîkan ditirse. Ji Amedê tê.
Ji …… de  
Ji vê de hat. Ji wê de hat
Ji ……. re  
Ji min re bêje. Min ji me re xwarin çêkir.
Ji ……..ve  
Ji min ve nexuya ye. 
Ji aliyê deryayê ve bayekî hênik dihat.
Li          
Li Kurdistanê berf pir dibare. 
Li ser text rûne. 
(li û di…. de heman wezîfeyî dibînin, 
lê ne li her  cîhî.)

Serenav, hevenav û daçek

ZIMANÊ KURDÎ
Amed Tîgrîs
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Newroza we pîroz be!

"Dunya ji ilmê ditirse û ilm jî ji cehaletê ditirse!"

Destbiratî û xwînbiratî

....
Ji te ra nawêm Fatê lê, diwêm karê lê
Tu yê mîna gulsosina li devî barê lê

Min li ziyaretê lê, bez dibirî lê
Melûl melûl lê, li dû te nirê lê

Mêrata emrêkê lê, tiliya min birî lê
Îdî were dilê min, Fatê lê ...

Mistefayî Xelê
Kelhasan
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