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IqIDEKILER SUNU
\/eni yrlda da STRAN'rn 5. ve Ocak sayrst ile siz
I okurlanmrzr vürekten selamhvoruz. Sizlere

gegen sayrmtzda yäpmak istedi§imiz bazr de§igik-
liklerden bahsetmigtik. Ne yazrk ki hala istedi§imiz
kalite ve gahgma anlayrqrm yerine oturtabilmiq de-

§iliz. Bir qok özveri ve u§rag ile siz sayrn okurlan-
mrz igin ve hatta daha da önemlisi STRAN igin en

iyisini yakalamaya gahqryor ve bu konuda hig bir
zaman geri adrm atmayacalrmrzr belirtmek istiyo-
rum. Mali anlamda kendimize yaratmaya gaLEü§rmrz

krsrth imkanlar doffultusrurda gimdilik yapabilece§i-
mizin en iyisi ile bir daha karsrmzda olmak biz
STRAN gahganlanna ayn bir azim ve güg vermekte-
dir.
* Kürdün gö9ü gide gide düzelir" diye boguna den-
memig olsa gerek.

STRAN bilindili gibi 4. sayrya kadar dar bir kadro
ile hazrrlamyordu. Yeni atrltmlar ile bu kadro 12

kiqiye yfüseltimigti. Ne yaz* ki zaman igerisinde 12

kiqilik yeni STRAN kadrosundan aynlan arkadag-

lanmlz oldu. Ayrrlan arkadaqianmtza qimdiye kadar
yaptrklan gahgmalar igin ve gösterdikleri gabalardan

dolayr teqekkür ediyoruz.

STRÄN

Demokratik Kültür Kulübü Ayhk Bülteni

Yazrgma Adresi : ,TSTRAN"

Telefon:

E-Mail:
Web Site :

Demokratischer Kultur Vereln
Ringstrasse 60 / b
CH - 4900 Langenthal
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TARiHi YAÖMALAYANLAR

Merhaba dostlar,

/--r ünlük yasamrmrzda'da srkqa kullandr§rmrz ama gerqek
\J-f urn,yf ä uygulamasakda. yüzyrlar öncesinden günümüze

kadar gelen kültür yada kültür anlayrgtmtz vardtr.
Bireylerin toplumlann ve hatta slmflarrn nasrlki kendi aralannda
külttirel gatl§malardan dolayr birlikle yaqamayr zorlagttnyorsa,
uluslannda kendi aralanndaki külttirel gatrqmalar, geg,iqte oldu-

§u gibi günümüzde'desrkga rastladrgrmrz so[uk hatta srcak sa-

vaglara neden oluyor. Bunun en basit ömeEi klsa bir süre önce;
firtrnalann kopartrldr$, uluslar arastnda politik bir sorun haline
getirilmeye qahsrldr§r, Arabistan'da ki Osmanltlar zamanrndan
kalma ECAYD kalesinin yrkrmr, deyim yerinde ise ,,Bir bardak

sudan firtrnalar kopartrfiyor". Türkiye devletinin yapttgl iste
budur.

Bu durumda tarihe bir göz atmakda yarar vardrr.
Yazr bulunmadan önce gegerli olan kanunlar, sözlü kanunlardl.
Yazrnrn bulunmasryla birlikte (ilk bulunan ve kullanrlan Qivi
Yazrsrdrr, bu yazryr bulanlar ise Lidyalllardtr) sö21ü kanunlar
yazrh hale geqirilmeye baSlandt. Bu kanunlardan dünyada ilk
bilineni Mrsrr Krah Hamburab-i'ye ait Hamburab-i Kanunlandlr.
Tabiki yazrya dökültip kanunlagtrnlan bu sözlit kanunlar tarih
igerisinde yok olmamrEtrrlar. Zamanla bunlar deEisikliklere
uSayarak medeniyetlerinin, halklarrn ve uluslann; gelenek,
görenek bir anlamda ise külttirlerinin bir parqasr haline gel-

mistir.Bu killti.irler gergek igeriklerini, yaptstnl korumasalar bile
uzun tarih süreci igerisinden süzülerek birgok kez de§igikliklere
ugadrysalarda günümüze kadar geldiler. Uluslann ve medeni-
yetlerin bu kültürlerini daha kahcr olsun diye yagadtklarr bölge

§artlan ve günün kogulanna göre kahcr krlmak amactyla bunlarl
anltlastlrmak istemiqlerdir. Genelde tas daha dayan*lt ve uzun
bir süre kahcr oldu§u igin, ta5 üzerine gahgmalar daha fazla ol-
mustur. Bunlara ömekler verecek olursak Nemrut da$ndaki

,,Tann Heykelleri", Trabzondaki,,Kral Mezarhklart"..'.. vs.

Bu eserlerin go§u olmasa bile gok daha güzel ömekler günümü-

ze kadar gelmiqtir. Peki atalaflmrz dedi§imiz insanlann bralrh§t,
yada dünya tarihinden gilnümüze kadar kadar gelen tarihi yaptla-
nn delerleri ne kadar biliniyor, korunuuyor vede sahip grkrhyor.

Özellikle anadolu ve Mezapotamya bölgesi ki dünya medeniyet-
lerine begiklik yapmrg bu bölgelerde nasrl korunuyor ? Sahip
grkrhyor ve de§er veriliyor. Birgoklarr baktmsrzllktan zamanla
yok oluyor. Baztlan hazine avctlanntn zengin olma htrst yüzün-
den yagmalandr. Bazllan ise rantqrlartn ytktmtna u$adt. ...vs.

Kim sahip grlrtr ? kimse. Tabiki korunanlarda var, bunlanda
gönüllü vakfve demekler üstleniyor. Peki bu tarihi korumak
gftevi olan Kültür Bakanh[r neye yanyor Türkiyede ???

Bu tarihi yagrnalayanlara göz yummaktan ve destek vermel'1en

batka bir iolevi yok bence. Kendi ülkesindeki tarihi yaprlara

sahip grkamayan, ya§malayan, yrkan koskoca Ayasofua kilisesi-
ni ki, Hrristiyan aleminin gözbebe§i bu kiliseyi, Türkiyede yete-

rince cami yokmug gibi, restore edip camiye gevirme mantlglna
sahip bir ülke ve anlayr;. igte bu kafayaprsr ve manllk degilmi;
Dünyanrn sahip grkabildigi yardrm etmek, korumak istedi§i
güzelim Hasan-r Kef i baraj sulan altlnda brrakmak isteyen.
Nemrutu kendi kaderine terkeden yine bu mantrk delilmi, daha
sayrlabilecek birgok tarihi cinayet vardlr.
Siz bunlarr yaparken bunlan btrakan medeniyetlere saygrsrzhk

Do§an

yaparken, onlann soylannr - uluslannr yok sayarken, medeniyet
ve ktlltürlerini asimile ederken, saldrnp yok etmek isteyen yine
bu mantrk de§ilmi. Bu mannga dünya kasl glkarken, yaptlklaxl-
nrzda hakh oldu§unuzu hangi temele dayanarak agtkhyorsunuz.
Kendinize göre nedenlerlen dolayr hakh konumda oldu§unuzu
gösterseniz bile asla hakl olmadr§rnrzI sadece bir zorbalk ve

asimile etme yöntemiyle halklann ve uluslann medeniyet, külHir
ve tarihlerini yok ederek onlan bitirece§inizi sanryorsantz bu
sizln acizlipinizi gösterir. Bakrn bu mantrk bugünlerde yaztlt
basrndada avazr grktr§r kadar ba§rnyor ve ,,Suudilerin terbiye-
sizli§i" , ,,Suudilerin yaptr& kültilrel ve tarihi bir cinayettir di-
yorlar. Bu kadar ses niye ? Suudi Arabistanrn Osmanltlar zama-
nrnda kalm4 ECAYD kalesinin yrkrmlndan dolayl dünyayt aya-

§a kaldrryorlar. Atalaflmrzdan kaldr, medeniyetimizdir, kültti-
rümüzdür... vs. Saldrrganhk ve zorbahk yönlerini bir daha or-
taya koyuyorlar. Peki siz yaparken böyle bir kültürel cinayeti,
bütün tepkileri duymamazltktan gelirken sorun olmuyorda
baskalan yaptrgrnda netien sug oluyor. Burada akllma glizel bir
söz geliyor, ,, Size yaptlmasrm istemediginizi, siz baqkastna asla
yapmaym". Bunlar yetmiyormuq gibi siz kalktn, halkl umutsuz-
lu§a itiyor diye bir ilin valisi Musa Erollu'nun seslendirdi§i

,, Yolun Sonu Görünüyor ,, pargaslnt yasakhyor. Aynt zihniyet
ve mantrk, Ralrmi Saltug'a ve son kasetindeki pargalan devlet
kanah TRT - 1 de yayrnlanmastnr yasakhyor. Halkr isyana iti
yormuq. Bir ikinci neden ise Naztm Hikmet Ran'rn ;iirlerinden
bestelenip okunmasr. Böyle bir mantft hangi akla hizmet ederek
ECAYD kalesinin yrkmma karqr qrklyor anlamryorum. UNICEF
'in 2002 yrhm Nazrm yrh ilan ettili, dünyamn saygryla kabul
ettigi bu entemasyonel gair'i siz yasakhyorsutuz. Aslnda herqey

ortada gok agtk, ama önemli olan bunu görmek. Gidilmek isteni'
len nokta ve istenilen belli. Tek gözüm inadlna türkü inadtna
Nazrm olmak.
Bu durumda deweye girmesi g€reken tek mekanizna halklann
bi ik, beraberlik ve ortak mücadele mekanizmastdr. Genel an-

lamryla tek kavram altrnda toplayacak olursak, Türkiye toprakla-
n üzerinde yaSayan halklann ve uluslarln gecmi§te ve gunilmüz-

de baskr ve zulüm altmda. Halklan ve uluslan yok etmeye 9a1t-
gabilirsiniz ama halklan ve uluslan tekar doguracak kültür ve

medeniyetlerini asla ne susturabilir nede yok edebilirsiniz. E§er
bireyler tek tek kültürel ve medeniyetsel yozlasmantn önihe
geger kargr grkars4 igte o no}Iada toplumsal kargr gtkma ve mü-
cadele ba5lar.

Birey kendi tarihini, kültürünü ve medeniyetini, tarihsel gegmi-

gini, tarih süreci igerisindeki bäskllan ve zulümleri ö$enmemig
se ve halen ö$enme gabasr yoks4 günümüz gartlannda da bu
yozlaqmay4 baskt ve zulme kargr grkamayacaklardrr. Sorun

direkt bireyden kaynaklandr$ igin yad4 direkl bireyi bire bir
ilgilendirdipi igin, kimse bireye bunu zorla a;rlayamaz. Qümki
kigiler öncelikle kendi kültür ve medeniyetlerini öBenmek zo-
runlulu§u higetmeli. ,Nerden geldigini bilmeyen, nereye gidece-

!inide bilemezmig,,
Sonugta bunu yapamayan birey yaSadr§r gevrede, ailesi iginde ve

yagadrg roplum iginde kültür gattsmast yagar. Zamanla bu kültü-
rel gatrpmayla beraber sosyal ve toplumsal qatrgma da baglar.

Birey kendisinden, ailesinden ve toplumdan uzaklagrr ve kopar.

Diper sayrlarda buluqmak dilepiyle dostlar,
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Sa§hk Kögesi
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GPJP HASTALIÖINTN BELiRTiLER]
Ate§, üsüme, titreme, basagrrsr, halsizlik, krrgtnhk, yorgun-

luk, igtahsrzhk,bo§az a§rrsr, yaygrn kas ve eklem a$llan, bu-

lantt ve kusma, genizde dolgunluk ve aktntt. burun aktnttsr'
gözlerde yanma ve krzankhk.

GRiP HASTALIöINDAN KORTINMA YÖNTEMLERi
Düzenli yaqamak, düzenli uyku, dengeli beslenme,alkol ve

sigara ahqkanhklarrnr stntrlama, Kronik geker, kalp ve akci-

ler hastahklanntn baktm ve tedavisini düzenli yaptrrmak,
so§u§a maruz kalmamak, kahn-yünlü giysiler kullanmak,
terli kalmamak, grip agtsr.

GRiP ASISI YAPILMASI
65 yap ve üzerindeki kiqiler (özellikle bakrm evlerinde
kalanlar), grip sonrast hastallk riski olan herkes, kronik has-

tah§r olan kigiler, ba§rgrklk sistemi zayif olan kigiler (kanser-

li-lösemili kiqiler, ba[rgrkhk sistemi hastah§r olanlar, organ

ve kemik ili§i yaprlan kiqiler ve bunlarla beraber yagayan

sa§hkh ki;iler), hastane, keg, huzur evinde gahqanlar, reye

sendromu olan gocuklar, uzun süreli aspirin tedavisi olan
gengler ve gocuklar, grip salgrnr srrastnda gebeliklerinin ikin-
ci veya son ü9 ayhk dönemi iqerisinde bulunan kadrnlar, sü-

rekli seyahat edenler, AIDS virüsü ile enfekte olanlar.
Grip salgrnr baqladrktan sonra grip aqrsrnrn etkisi tartl§malldlr
ve koruyuculu[u yoktur. Grip aqrsr yaptlan bölgede I-2 gün

igin lokal sertlik ve krzanklrk olabilir. Daha nadiren uygula-

madan 6 - 12 saat sonra ateq, halsizlik ve kas a[rrlarr görü-
lebilir. Ancak bunlar 48 saat iginde kaybolur. Grip aqtsr

Umut

heryrhn eylül-kasrm aylan arasrnda tek doz olarak yaprlma-
hdrr. Qünki agrlamayr takiben yeterli de§igikli§in oknasr igin
1-2 ayhk bir süreye gerek vardr.

CPJP HASTALIöI MN TEDAViSi
Yatak istirahatr, iyi beslenme, bol srvt ahnmast, burun dam-

lasr veya spreyleri, aln kesici ve ates dü§ürücüler, antihis-
taminikler, dekonjestanlar. grip iqin ANTiBiYOTiX kulla-
nrlmaz ve faydasrzdrr.

GRiP HASTALIÖININ KOMPLiKASYONLAPJ
Grip hastah§rna ikincil olarak geligen Zatürriye, Bronqit,
Sinüzit, Kulak iltihabr. Ensefalit.

GRIP }IASTALIÖI VE ASISI HAKKINDA AZ BiLINLER

Qocuklarda gdp hastahEl strasrnda aspirin kullanmaytn. Bes-

lenme bozuklu[u olmakstztn fazladan C vitamini almantn
grip igin yaran kanttlanmamrgtrr. Gribe kargr ba§rqlk olabil-
mek igin aqryr olduktan soffa iki haftalk bir süre gegmesi

gereklidir. Grip igin antibiyotik kullanrlmaz. Ancak, griple
karrqan ve bazen griple birlikte ve ona ba[L olarak ortaya gr-

kan zatüriye. kulak ve bademcik iltihabr gibi durumlar söz

konusu ise antibiyotik kullanrlmahdrr. Mikrobu ak almaz

hemen grip olunmayabilir. Hastah§rn bir kulugka dönemi

vardrr. iki, ü9 veya en geq dört gün sonra hapqtrma ile kargl-

laqtr§rnrzda grip baqlamrg demektir. Toplum genelinde 6 ayhk
bebekler dahil herkese grip agrsr uygulanabilir. Bir kigi hayatt

boyunca ortalama 200 defa grip hastah§rna yakalanr. Grip
hastah[rna neden olan 200 den fazla virus saptanmrqtrr. Grip
nedeniyle ölüm son derece dopaldlr. Yüksek risk guruplarrnda
grip gok tehlikelidir. Akci§er enfeksiyonu olan kigilerde grip
öldürücü olabilir. Qocuklar senede l0-12, erigkinlerde senede

2-4 defa grip hastah§rna yakalanlrlar. Sa§hk sorunu olmayan-

lanla hastahk bir hafla iginde geger. Ateg ise 24-48 saat iginde

kend ili§inden kaybolur.

GRiP HASTALIÖI KONUSUNDA BAZI TARiHSEL BILGILER
* 1994 yrhnda sadece Amarika'da grip hastah[rna balh ola-
rak 24 milyon iq günü ve 20 milyon okul günü kaybolmu§tur.
* l9l8-1919 yrllanndaki grip salgtnrnda milyarlarca kiqi has-

tahEa yakalanmrs ve yaklaq* 25 milyon kigi ölmü;tä. Bu sal-

grn da ölen kiqi sayrsi birinci dünya savaqrnda ölen insan sayt-

srndan (20 milyon) fazla olmuqtur.

* Williu- Shakespear 53 yaqrnda yakalandrlr grip hastah§r'

nrn zatüriye'ye dönmesi sonucu ölmüstür.

* Grip hastalrgrnrn 3000 yrl önce Irak' ta büyük gehirlerin

kurulmasryla bagladr!r dü9ünülmel'tedir.

* Apollo 9'un astronotunun yakalandrlr grip hastahgl

dünyanrn en pahah grip vakasr olmustur. Bu olay 1969 daki
ay yolcululunun gecikmesine neden olmug ve NASA'ya
maliyeti 500.000 S olmuqtur.
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r.q.RiH / ARASTTRMA

T/ ün Folkloru' nun araqttrtlmasrnda göz önünde bu-

-§-l*durulrn*r gereken özellikler qunJardrr:

l- Kürdistan' rn bölge özellikleri vardrr: Bunu agacak

olursak feodal ve aqiret yönetimlerinin etkileri görünür.

Örne§in uzun yrllar Kürt yöreleri MiR (Mirek) ile yöne-

tilmiqtir. Bu yönetim geklinin kendine özgü kurallan
vardrr. Mirler belli bir bölgenin tüLrn ya§am qeklini etki-
lemiqlerdir. Bunlartn özgün yaqama qekilleri ve kurallart
Kürt Folkloru' nda görülür.

2 - Kürt Folkloru ele ahndr§rnda gegerli olan yöntem bölge

olarak ele altnmastdrr. Serhat, Dersim, Garzan, Botan,

Amed, Besiri, Besta Beriy6, Toran (Tori), Soran,

Behdinan, Goran gibi Mireklerle yönetilmiq özellikleri
'äaha 

net görebiliriz.

3 - Kürt Folkloru' nda aqiretlerin etkileri günümüze dek

devam etmigtir. Aqiretlerin kapah yönetim bigimi, gi-
yimden yaqam gekline kadar etki etmigtir. Kürt Folklo
runda Hikaye ve Dengbejlerin eserlerinde bunlar anlatrl-
maktadrr.

4 - Kürt Folkloru' nda diler halklarrn etkileri büyülrtür.
Öme§in Asuriler, Kildaniler, Ermeniler, Yahudiler gibi
halklar ile uzun yrllar beraber yagayan Kürtler, gerek yö-

netim 9ek1i gerek apiretsel bir bütünlüEü beraber pay-

lagmrglardrr. Kürtlerin el sanatlan konusunda bu co§raf-
yada di§er halkann gerisinde oldu§u görülür' Bu gerili§in
sanat akrmtnrn batrdan geliqmesinin ve ticarette di§er
halklann etkilerindendir. Bizans' rn etkileri 9ok büyüktür.
Kürtler daha gok tartm ve hayvancrhkla uSaqmrqlardrr. Bu

anlattrf,rmrz dönem islamiyet' ten sonra geligmiqtir.

5 - Kürt Folkloru' nda halk danslanntn belirli bir önemi

vardrr. Qünkü halk danslan halkm nasrl yaqamdan etki
lendilini anlatrr. Kimi zaman bir kavgayt, bazen yaqadr§r

colrafuadaki bir olayr, bazen sevinci, bazende yagamdan

günlük bir gahgmayr anlatrr. Kürt halk oyunlarrnrn

incelenmesinde bugüne kadar bir sürü yanhg anlatlm ve

arastrrma adl alttnda Kürt halk olunlarr yanltg derlenmiqtir.
--. Bu yanhqlann önüne gegilebilmesi igin belirlenmiq bazt

özellikler.

a) Kürdistan Halay yöresidir. Kimi bölgelerde adlandtn-
lrrken de§iqik isimler takrlsa bile ritim öIgüleri ayntdtr'
Kollarla tutulur. OJunlarda da§ ve ova yapnttsrntn de!i-
qiklikleri görülebilir. Öme§in Bitlis yöresinde Xerzane,
Amed' de Govend, Muq' ta Stvrki, Elaztp' da Dik, Cizre' de

Mil, Urfa' da Awravi ve bazr bölgelerde de Cihda gibi

adlandrnlabrhntr.

b) Kürt halk oyunlanntn derlenmesinde esas Halay' dlr.
Bazr oyunlar bir bölgede oynansa bile Kürt halk o)unlaxl
yöre olarak ele altnrr. Yani ifade edebilme qekliniz yöredir.

Yörede Halay esasttr. Diz krma, estetik, sertlik, htzt,
oynama gekli ve saytlart aynt olan yerler bir

STRAN

yöreyi ifade eder. De§igti§i yerden itibaren bir bagka

yöreye gegmig demektir. Garzan bir bölgedir. Bitlis ile
Tatvan ise iki farkh yöredir. Halay merkezleri esas altmr.
Gegig merkezleri bulunabilir fakat esas de§ildir.

Koggiri Kürdistan'rn da§hk ve engebeli kesimlerinden
birinde yer alrr. Koggiri topraklarrnrn yaklaqrk yarrsr da§ltk
alanlardan öteki yansr da yüksek yaylalardan olugur.
Yükseltisi fazla olmayan, ova denebilecek düzlüklerin
kapladrlr alan ise gok azdrr. Yörede sadece iki kügük ova

bulunmaktadrr. Bunlar Su gehri ve Kangal ovalan'dtr.
Yörede bulunan bazr daplar ise Bahramcalt, Calgal, Tecer,

Qengeli, Köse ve Ktzrl da§lardrr. Yörede bulunan en büyük
da§ olan Krzrl da§rn yüksekli§i yaklaqrk 3000 metredir.

Koqgiri yöresi srkga istilalara ulradr§r igin tarihi eserler ve

yöresel zenginlikler ya§malanmrq ve ytkrlmrgtrr. Az saytda

tarihi eseri bulunan bu yörede en cok bilinen yapltlann
baqrnda Sivas Kalesi, Ulu Cami, Gök Medrese ve Gürün

Kalesi gelmekledir. Yörede bulunan Ktztltrmak, Tohma
gayr, Qatr gayr ve Misil Irma§r gibi akarsular ile beraber

Tödürge ve Hafik gölleri bulunmaktadrr. Yörede en gok

u$agrlan el sanatlan arastnda hah, kilim ve gorap

gelmektedir. §ehir merkezinde el sanatlartnda ticari yön

aglr bastlElndan dotayr otantik yön azalmlgtlr. Köylerde ise

otantik özellikler korunmak:tadlr. Yörenin mutfa§r pek

zengin olmamak ile beraber di§er bölgeler ile benzerlik
göstermektedir. Yörenin en meqhur yeme§i "MadrmalC'
adr verilen yabani bir bitkiden yaplhr.

Koggiri srnrr bir bölge oldulu igin Kürt ve Türk köyleri
yan yanadrr. Yöre halkr arasrnda ulusal-sosyal geliqkiler

belirgin de§ildir. §ehir merkezinde kültürel yapr büyük

oranda dejenere olmakla birlikte, köylerde gelenek ve

görenekler büyük oranda korunabilmiqtir. Yörede yagayan

halkrmrzrn büvük bir bölümü Kürtge' nin "Kurmanci"
Iehgesini konuqmaktadrr. Özellikle Zxa ve Kangal' n bazt

köylei "Zazaki" lehqesini konuqmaktadrr. Zazaki konugan

kesim aynr zamanda Kurmanci' yi de bilmektedir' Yörede

yaqayan Türklerin yanst Sünni, yansr Alevi iken' Kürt
nüfusunun yüzde 90-95' i Alevilerden oluqmaktadrr.

Yörede evlilikler genelde görücü usulü ile olmakla birlikte,
severek evlenmelerde olastdtr.

Tarih bolunca birgok ku§atmaya ve baskrya maruz kalan

Koggiri yöresi bu tür gatrqmalardan büyük zararlar
görmüstür. Yöre tarihgesine damgasml vuran en büyük

olay ise 1919 -1921 yrllan arasrnda geligen. Koggiri
ayaklanmasrdr.. Kanh bir gekilde bastrrrlan bu isyan' da

yine bir gok insanrmrz katledilmigtir.
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ZIMANEN KURD / Anadil

Bername :

- Diyarbün 0 p69vegüna zim6n
- Cav€n p6gveE0na zim6n
- Ziman6 dayik Ei ye?

Mete lokek

Ti;tanok (metelok, mamik) die p6gveE0n ü

bikaran?na zimön de jibo zarokan roleke giring
dilizin. Jiber v6 yek€ em dixwezin bi metelokek€
dest bi gotara xwe bikin.

Dernakeve ji mal'e,
Hem ciwan e, hem kal e,
Ceh g0r e, geh mertal e,

Hem neyar e, hem heval e,

Ceh g6rin e, geh tal e,

Ceh rasti ye, geh xeyal e.

Ziman di metelok6 de

Wek t6 zan?n du bersiv6n v6 tigtanok6 hene ü herdu
bersiv ji «ziman» in.

Carek6 ziman wek organeke lagi ü carek6 ji wek
hacet, daringeke jibo danüstandin€, yan6 sist€ma
zim€n dibe bersiv.

Di v6 gotara me ya hiro de, em dixwezim liser
sist6ma zim6n ü bi rasti ji liser diyarbün 0 p€gvegÜna

zim6n bisekinin.

Ziman di hin p6ggotin6n gel€ Kurd de

- Ziman b6 hesti ye.
- Ziman girti ye, seri bi reheti ye.
- Ziman him dost e, him dujmin e.

- Ziman kilita dilan e.
- Ziman karkerö xwediy6 xwe ye.
- Ziman€ mirov bela serö mirov e.

- Ziman6 xwe bibire, ciyö xwe bikire.
- Ziman6 wi nebüya, qijikan dC qav6n wi derxistina.
- Zimano leqleq o, seriyo teqteq o.

Ziman Ei ye?

Merov:

- Hest,69 ü jan6n xwe bi hin deng6n xwerist?
(xwezayi, tebi) agkere dike (

Alan DILPAK

- Raman ü plana xwe diyar dike.

- Liser b0yer6n buhirt? 0 p€9eroj6 fikir 0 ramana xwe
tine zim6n.

Tebay6n p6pketi:

- Hest, 69 0 jan€n xwe bi hin deng6n xweristi
(xwezayi, tebi) agkere dike (

.X
).

Ziman taybetiyeke mirov e 0 ev nigandek wi ji
hebün6n din y€n jiyandar cuda dike.

Ziman gi ye?

Mirov dikane zim6n bi vi awayi tarif (Definition)
bike:

- Ziman taybetiyeke mirov e 0 ev nipandek wi ji
heb0n6n din y6n jiyandar cuda dike.

- Jiberku ziman6 mirov ji deng€n xweristi b€tir
sistömek e, ew ji hin igaret ü simbolan p6k t€ ü her
iparet ü s?mbola zimani xwedan6 yek wate ü deng e.

- Bi kurtahi mirov dikane bib€, ku ziman, sistemeke
igaretan jibo danüstandin6 (Kommuni kation) ye.

P6kanina zimön
Pekanina Zim6n:

bi devki

bi n iviski

Ziman du grOp in:

ziman6n xweristi
(3300 - 5000)

ziman6n q€kiri
(wek; EDV, Esperanto,
LOGLAN --> LOCican
LANguage)

Devamr yeni sayrlanmrzda yayrnlanacakttr.
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Kültür
Merhobo, Sevgili Stron Okurlorr
Bu soyrdo sizlere, ilk defo yopmrg oldu§um, geviriyi

tonrimok istiyorum. Biroz sonro okuyoco§tntz bu geviri,

isviqreli yozor Hugo Lötscher' e oit. Kendisi, lsvigre'nin

lonrnmrg yozorlo-rrndon biri, bir cok kitob yozmrl olon bu

de§erli yozorrn yoztm 1c;;.1, genelde koro mizohtrr. Kendi

loplumunun gün-celli§ine, espirili yoklogon bu inson;

lsviqreliler toro{rndon, be§eniyle okunmohodrr.

Zalina

Apartrmanrmrzda; katlar, daireler, gatl katl ,bodrumlar ve

koridorlardan öte, herkesin kollektif olarak kullandr§r,
bir gamasrrhane ve buraya ait bir anahtar vardr. Iste

böyle bir apartlmana, yeni taqmmrq genq ve yalmz bir
insandrm.
Son derece önemli olan bu anahtara, her daire; önceden

yapllmr§, bir liste srastyla ulasryor,böylelikle safidan-

sol4 yukandan-asa§rya, elden ele herkesi kapslyan

de§erli bir anahtara sahip olabilme qansrmtz oluguyordu'

Geng ve bekar bir insan olarak, camaqrrlanmr kendim
yrkadr§rmdan,böyle bir anahtara ihtiyag duymuyordum,

fakat yakrnda anhyacakttm ki; o anahtara sahip olmak,
bir gereklilik ve listedeki stralamadan gok, ona kar§i

itinayla gösterilmesi gereken, bir sorumlulukmuq.
Apartlman yönetimi gere§ince gönderilen,bina ve daire

dtizeninin kullammrna dair mektup, bana heni.iz yeni

ulaqmrqtr ki kapr galmaya baglamrqdr bile. Karqrmda

duran bayan, bana bir anahtar getirmigti. Bu anahtara

ihtiyacrm olmadr§rm ve benden bi sonrakilere verilmesi
gerektigini söyledigimde,hayli qaqkin bir qekilde yüzüme

bakakalü.
Sonraki günlerden birinde; yani yrkama slrastrun bana ait
oldugu bir günde; kaprnin zili tekrar gahyordu. Benimle

tamsmaya geldi§ini sandrlrm genc bayan, gamagrrhane

anahtannt istiyordu.Geng ve iki gocuklu bir anneydi kar-
grmda duran,arada bir anahtan ahp alamtyaca§ml, sor-

maya gelmiqti.Hig tereddtit etmeden, anahtafl verdim ve

iqi bittikten sonar tekrar geri getirmesini istedim.Pek

kabullenmig görünmesede; basini sallayarak," tamam"
dedi.
iki gün sonra kaplnrn zili yine galyordu. Bu seferde, üst

katta oturan bayan gelmiqti. Kendisi, temizlik stralama-

smda benden soma yer ahyordu. Benim, bir önceki

gamasrr günümün takipgisi saygrde§er hanrmefendi yani;

gamagrrhane düzenini aklinca koruyan bu kadin, gama-

qrrhanenin kirli brrakrlmastndan son derece rahatsrz

olmustu. Bir hayli krzgrn bir gekilde qikayet ediyordu;

anahtan nasrl olurda baqkasrna verirmiqim, üstelik etrafi

kirletmiqim de felan filan...Qamagrhaneyi hig kullanma-

dr§rmr ve kirletenin ben olmadrlrmr söylerek, özüLr

dilememe ra§men kadrn, bilakis gamaqirhanenin temiz-

li§inden sorumlu oldu§umu , dikkatli ve titiz da\Tanrnam

gerekligini söyleyip duruyordu. Erkek kardesi polismig

de ve onun anlattrlrna görede: araba sahibi bir insantn,

arabamn durumundan her zaman sorumlu olmasr gerek-

ti§ini, isterse kiEi arabayl ba§ka birine teslim etsin,

yinede olacak seylerden araba sahibi sorumludur'.... gibi

bi sürü laflar sarf edip durdu.
Anahtan verdigim kadrnla, merdivende kar§lla§tlglmda,

gülümsüyerek olayr anlattrm.Hemen bir gün sorua" kadt-

mn kocasr kaprda dikilmigti: olayrn benim tarafimdan

orda burda anlatrlmasi, üstelik kansrnrn pasakh oldu§u-

nun anlattlmasr, ayp bir davramgtr, bu olayr anlatlrsar4,

Hikoyelerinden en sok be§enilen Qomogrrhone
Anohion'ni sizlere, dilimin yetti§i ölgÜde, qevirmek

istedim. Burodoki ostl omoctm: yosodt§tmrz Ülkeyi, edebi

onlomdo tonttmok ve burdoki toplumu doho iyi kov-

royobilmek Onlorrn bokrq ogrsrnr, en ozrndon,edebi
olo-rok yokoloyobilmek ve birozdo, sizleri. burdo bulu-

non {orkh kültürlere gekmek. Bu soyrdo, hikoyenin ilk

bölümünü okuyocokstntz, di§er bölÜm ise gelecek

soyrdo yoyrnlonocok, bununlo berober; her soyrdo,

mümkün oldukco, ovrupolr yozorlorr ve edebi yokloqrm-

lorrnr oHoroco§tm. Yolnrz, gevirilerimde u{ok te{ek yo do

büyük yonlrglor olobilir, oz önce de degindigim gibi. bu

iqte henüz yeniyim, zomonlo ilerleyece§imi dÜEÜnÜyo-

rum, tobi bundo; sizden gelecek eleglirilerde bÜyÜk önem

toqrmoklodrr. Sizden gelecek, her lÜrlÜ eleqiiri, beni

inonrnki qok mullu edeceklir. §imdiden, gösierece§iniz

ilgiye; iegekkür ederim!

Qamaqrrhane anahtan
Bu ülkede,gamagtrhane anahlan; gama§r yrkamak ve

gamaqrr makinelerinin bulundu§u odayr aqmak iqin
kullamlan, basit bir anahtar olma özelli[ini yitirmigtir.
Düsündü[üntizün tam lersine daha da derin anlamlar

igeren ince bir detaydrr.

Ve bu isvigreli ev hanrmlanntn, güncel ya§amda, 9a-

masrr ylkelma günlerini, salt yüksek bir deperde gör-

melerinden ötürü de[il,aym zarnanda; ipe asrh gömlek-

lerin ve bluzlann, qoraplann ya da donlann temizli§in
temsili bayraklar olarak adlandrnlmasindan ileri gelmek-

tedir.
Hayn hayrr, gamaqrrhane anahtan; igerdi§i basit fonk-
siyonun dtqtna grkarak.herhangi bir kapryt aqmaya

yaxayan, anahtardan ziyade; demokratik duruqu olan ve

dtiaenli ya;ayan bir zihniyeti aqr§a grkaran anahtardrr.

Bu olayr daha iyi anlayabilmeniz iEin, kendi geqmigime

dönerek, yrllar önce yagadr§rm bir anlmr aktarmaftyrm,

sizlere.Tarudrklanmdan birinin, bu do§rultudaki hikaye-

si ve benzer sorunlan günümi.iadede yaqamrq olmast,

gegmiste yaqadr§rm bu olayrn güncellipini devam ettir-
di§ini gösteriyor. Helvesiya gelenefiinin temel taqlann-

dan birini olu§turan gamasrrhane anahtan, bu kültüLre

dair edinilecek olan, ilk deneyimi, insana kazandrnyor..

Hikayem, tahmin edecefliniz gibi; kalabalk bir apartt-

manda gegiyor ve esas kahraman; bildi§iniz üzre,

qamasrrhane anahtan.
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Kültür
baqrma geleceklerden kimsenin sorumlu olmadr§rm,
tehditvari bir gekilde söyledi. Buna ra§men geng anne,
bir gün sonra; anahtan tekrar ahp alamryaca§mr ,yine
sornaya gelmiqti. Krsa bir stire sonra, alt kattan sa§daki
komgum da anahtan sorrnaya gelmigti; kendiside
(kutsal) anahtanmr bir defah[rna kullanabilir miydi,
acaba? Nasil olsa kullanmryordum ya ....Maalesef, biraz
önce dördtincü katta soldaki dairede oturan kadrna
verdim, dedigimde ise gülümsemigti sadece.
Ben artrk güpheli bir gahrs olmuqtum (bunu önceden
fark edememigtim),büttin bina beni böyle
de§erlendiriyordu. Kendi aralannda yaptrklari
dedikodularda: geng Aeschliman'da -yani ben- ne
vardr böyle, niye gamagrrhane anahtanm herkese
veriyordu? Duyar duymaz, anahtan bir gekmecenin igine
ko1up, huzur iqinde dinlenmesini salladrm, madem
öyle; bende gamasrr slram geginceye kadar kimseye
vermeyecektim..........................devamr yeni sayrya,

Krsrr düsüncelerin isyanr

Bir go!,umuz buralara gelirken nelerle karsrlastrk,kim
bilir. Hepimizin kafasrnda önceden belirlenmis bir
dünyaydr belkide, ya da düslerimizin gergeklesece§i
bir yerdi gidece§imiz ülkeler. En sonunda geldik ve
gördük,peki ne deEisti.? Kendimiz mi, insanlrk mr,
düslerimiz mi yoksa düsüncelerimiz mi?
Türkiye metropollerinden gelen ve sol kültürden
etkilenmis D. arkadagla yapti§im sohbeti paylasmak
istiyorum sizlerle.Kendisi isviqre'ye yeni gelmis sayrlrr,
yaklasrk bir buQuk yrldrr burada ve iltica talebinde
bulunan bir insan. Buraya gelig nedeni de zaten siyasi
seheplerden dolayr.
Politik bir ortamrn sekter yönleriyle gelen arkadasrmrn
düqünceleri, buradaki yasam sistemini gördükten
sonra defigiyor ve kendini eskiden bulundu§u ortam-
lara ait hisetmemeye baqlryor,özellikle burada kendi-
lerini devrimci diye adlandrran insanlann gergekte
apolitikliEi ve son derece geri kalmrghklan, kafasrn-
daki avrupalr yoldaglar hayalini büyük bir hayrete
dügürüyor. Bu insanlarrn ashnda Türkiye metropol-
lerindeki apolitik insanlardan daha geri olduäu
kanrsrna varryor.
Kendsinin sözleriyle aktarrrsak:Ne enteresan degil
mi? insan kendisiyle yalnrz kaldr§rnda neleri dü9ü-
nüyor! Burada kendimizi yeniden gözlemliyoruz, ashn-
da; ne oldu[umuz ve ne olmak istedi§imizi soruyoruz
kendimize,bazen yanrtlan olmasa da.UUlkemizdeki
son hallerimiz geliyor akhmrza de§ismez dedi§imiz
hatta söz verdilimiz dü9ünceler defisiyor birer birer.
Kendimizi disisarrdan gözlemleme frrsatrnr yakala-

Zadna

mrsken iyice yanasryoruz aynamrzrn öteki yüzüne ve
gerqegi baska bir boyutla görmeye baghyoruz. iste o
hatrrlayrslar bazen hüzünlenmemize, bazen pismanltk
duymamtza bazen de tatlr bir tebesüme dönügüyor.
Yaprlan hatalara ya da yaprlamryan seylere bir yandan
üzülüyorken, bir yandan da kahkahalar atryoruz.
Buraya gelmemle beraber dü9üncelerimde defligimler
olusmaya basladr. En basta katr sol kimli§imin tek
basrna bir sey ifade ettmedi§ini ve bu gekil yasamanrn
insant de§igen dünya kogullarrnda zorluyaca§rnr
düsündüm.
insan bulundu§u gevrenin ürünüdür ve o eevre yok
oldu§unda kiginin esas benligi agr§a grkar...
Yasadr[rmrz ortamlarda gizili bir ortam kuralt vardrr ve
hemen hemen herkes sabit düsüncelere ba§rmhdrr.
Herkesin ayni geyi söyledi§i bir ortamda bazr geyleri
fark etmek mümkün degildir, günkü baska bir anlayrgr
iqimizde ba nndrrmayrz.lster politik olsun ister olmasrn
yine de her ortamrn belirli bir gidigati vardrr,bunun
drsrna Qikmak ayni zamanda drglanmayr da beraberin-
de getirir.
Sol kültüre sahip insanlar olarak go§u zaman
elegtirdi§imiz islami kültür ashnda bizim iqlerimize
kadar iqlemig. Qogumuz inanmayrz ama bir mumin
gibi sosyalizme ve onun yaratrcrlanna tapanz. Neden-
ler ve nasrlar bizim iqin pek fazla bir önem arz etme-
mektedir, solculu[un kitabr yazrlmrstrr bi kere hatasi
yoktur, hata solculuäun kurallaflna uymayan mumin-
lerdedir. Qevremizdekileri genellikle sosyalist olma-
drklarr iqin elestiririz; sosyalist insan böyle olmaz,
böyle oturmaz gibi laflar ederiz. Peki nasrldrr bu sosya-
list insan? Genelde yanrtsrz brrakrlan bir soru. Düzen
dedi§imiz dünyayr qok iyi elestirebiliyoruz ama yerine
yeni bir seyler üretmekten yoksunuz. D.nin kendisinde
ve drg dünyasrnda gördügü ayrrntrlardan bazrlartydt
bunlar ve sohbetimiz giderek baska bir yöne do§ru
akmaya baslamrstr.
Evet , burada karsrlastrErn zorluklar nedir ve nasrl bir
yolculuktu buraya geligin?
Zorluklar mr; anlatmakla bitmez. Hemen hemen her
ilticacr gibi srnrrlar ötesi bir yolculuk yaptrm, bunun
üzerine pek fazla de§inmek istemiyorum, bu yolculuk-
larda bulunan her insan nasrl bir seyahat yaptr[rmt
sanrrrm anhyacaktrr. Karsrlastr§im ilk sorun tabiki
kamptaki yasama ahsmak ve dil bilememenin getirdiEi
a n lagama mazl ktr. Bunun ötesinde, Türkiye'deyken
farkl dügündü§üm avrupah yoldaglarrmrn gercekli§ini
bu kadar yakrndan görme zorunlulu[unun olmastydt:
Yurtdrsrndan gelen yadrrgadr[rmrz insanlarr simdi daha
iyi anhyorum, bizim kalrplarrmrza uymadrklarr igin
elegtirdi§imiz insanlarrmrz; §imdi tüm bu dügüncelere
drsardan bakabiliyorum. Ora ve buranrn birbirine olan
yabancrh§rnr cok daha net bir sekilde görebilmistim ve
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Kültür
bu bende bi takim hayal krrrkhklarr yaratml§tr. Az

öncede de!,indigim gibi avrupalt yoldaslartmrn apoli-
tikli§i baya bir gagrrtmrgtt beni. Türkiye'den gördü!ü-
mü2, düqündü§ümüz politik insanlar de[illerdi bunlar.
Yalnrz yinede belirtmeliyim ki; tekrar Türkiye'ye
gidersem belkide hos ka rgrlanmryaca[rm; Qünkü o
eski kah pla rr a rtr k tasrmryaca§t m t biliyoru m. "
Buradaki yagamr nasrl görüyorsun, bizim toplulumzun
avrupadaki durumu nedir sence?
Avrupahlan kabullenmek daha kolay, günki tantma-
drgrnrz bir toplumu hangi sekliyle görürseniz görün bu
onlarin tarzr herhalde diyerek onaylryaca kstn lz. Bizim
toplumumuzda ise; srcak kültürümüz gitmi§, yerine
kabu§una qekilmis, baska kültürle arastna stntr
koymuq ve kendi iserisinde tükenmeye mahkum bir
halk grkryor kargrmrza; hani nerede bizim slcak
gülüglerimiz, neden bu kadar yabanctlasm tstz, kendi-
mize bile? Anlryabilmek ve anlatmak inantn qok zor.
Kendi insanrn deligimini anlatirken birden baska
hatklara geqen D. arkada§, kampta gördüEü,birlikte
yagadr§r toplumlafl anlatmaya basladt:"8ügüne kadar
aldrgrmrz sovenist e§itim aslrnda igimize iglemig, bu
sebepten kaynaklr ortadofu halklarrnr kügümsüyoruz
hala. AlmrE oldu[umuz eäitim, srnrr ülkelerin kafamlz-
da geri halklar olarak qekillenmesini getirdi. Ne kadar
inkar etsekte, buna dair bir önyargr oluqmug beyni-
mizde Bir Qo§umuz Araplart ve Farslart geri olarak
de[erlendirmig ve aga[tlamtErzdrr. Oysa burda karqt-
mrza Qrkan bu halklar hiQte geri. deEil aksine bir cok
konuda bizden daha ileridirler. Ozellikle lran kültürü-
nün renkliliEi bende derin etkiler agr§a grkardt.

Kültürlere ve toplumlara yaklagrmtm ilticaci yagamt ile
birlikte farkh bir bakis agrsrna dÖnü9tü, diyebilirim."
isviqrelilerle ya ka layabildi§in bir iliski var mr, peki?
Kamptaki görevlilerin drgrnda isvigre' lilerle pek fazla
illgki yakalayamadrm. Tabi bunda dilin de büyük bir
etkisi var. Önüme koydu§um ilk hedefte zaten dil
öfrenmek..
Genel olarak de[inilen konulartmtz ya da D.'nin dikkat
qekmek istedigi konulardan bazrlanydt bunlar.
Benim kendisinde gördü[üm ve sormak istediflim
soruiarrmrn bir hayli drqrna grktrk; asrl merak etti§im
mülteci yasamrnrn zorluklanydt, fakat onun kendi iq

dünyasindaki dügüncelerini anlatmaya baglamastyla
beraber, soru sormaktan vazgeqip onun o güzel

betine kulak misafiri olmayi tercih ettim ve son
olarak onun bana anlattklartna dayanarak, diyorum ki:

Düsünceler ve duygular nereye gidersek
delim kendini sürekli yeniliyor.Biz ne

Ziman6 Kurdi

Zimanö Kurdi ziman6 kG ye?

T6 gotin ku; Ziman6 dayik weke gira dayik e. Zarok ku t€
dinö ten€ bi gira dayik xwedi dibe, ne qira jineki din. Anji
tä gotin; Yö ku zimanö xwe hez neke, ew ji xwe ji nikare
hez bike.

Qend hefte ye, li Tirkiy6 qampanyak hate sazkirin. Gel6
Kurd, yö heri p€gde xwendekar6n universitan, daxwaznivis
dane universiteyan ku ew bi ziman€ xwe ji bikarin
bixwinin. Ew bi v€ tevgerä jiyana xwe, p6qhatiyön xwe,
dav6jin tahlük6, jiyana xwe dikin rfskö. Li evropa ji Kurd
destek dan, ne ten€ li Evropa, li her aliye destek hat. Dibe
ku ev aksiyona neQe serfiraziy€, 1€ disa ji ev aksiyon belk6
gel6 me ji bo ziman6 xwe hiSyar bike, r6y6n nü, fikrön nü
awabike. Gel6 Kurd heta niha ne her tim destek day6

r€histin€n ü partiy6n xwe. Ew xwe ji partiyan ü
ideolojiyan ditirsiyan, anji nedixwastin alikariya hilkirina
bar6 welat6 xwe bikin. L6 ev aksiyona li ser hemü parti ü

r6kxistin6 ye. Div6 herkes berpirsiyar6 xwe bibe. Dem,
dema higyarbün6 ye, dem, dema qundagirtinö zimanä me

ye, ziman ku zordest ji dest€ me heygti sale girtiye. Dem,
dema hinbina ziman e, Dem dema stranan e.

Beri hertiqti pewist e ku d6übav bi zarok€n xwe re Kurdi
bipeyivin. Ev destp6keki giring ü bindeh e. Dema deübav
bi zaeok6n xwe re bi Kurdi nepeyive, ev xal6n di y€n ku ez

li j6r 16z dikim, bömana ne.

Div6 ji pigüktiye ve ji zarokan re girok bÖn xwendin ü

xwendin ü nivisandin b6n hinkirin. Di nav Kurdan di dema

ber6 de, d6 ü pirikan 6varan ji zarokan re girok digotin.
Nika dem hatiye guhartin ü pigek ji modemtir büye. Her
döübav beri xew6 wan re girok bixwinin anji b6jin' Ev tigt
ji bo firehbüna asoy€ zarok pin giring e. BelÖ di nav
girokan de hinbirn ü hezkirina xwendin6, ziman, edebiyat,
dirok, jiyana ciwaki, xeyal, fantazi, gand, xü, hümanizm,
macera, jeografi ü yö heri girin ji fikirandin t6 ditin.
Div6 mirov stran tev zarokan guhdad bike ü tev6 b6je.

Zarok ü ciwan helranön bizav ü serüvenan in. Ji ber v6

yeke pirtüke zarokan p€wist e ü ji bo mezinan roman. Ez

bawer dikim, 6di kes nikare gazincÖ tunebüna pirtüken
kurdi bike.ji ber ku ödi li her de€ t6 ditin, tenÖ bi dil ü can

xwestin päwist e. Kovar, rojname, televizyon, intemet,
kaset, CD ü hwd. Bi ziman€ kurdi hene. Roman6n Mehmed
Uzun dewlemendiy6 kurdi tine ber Qavan 0 ji bo destpÖka

xwendin6 ji firsendeki naye ditin e.

Erli em nikin v6 bar6 Kurdistan li ser Kurdistan bih€lin.
Werin dest-ek ji hün bidin. K€ ku gotiye xweq gotiye;
Ziman6 min nasnameya min e. Netew bün ewqas h6sani
nin e.

kadar istemekte...
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Lökolin

Destana Kawa

Piling

Em carcaran li ser destana Kaway0 ü li ser agir€ Newroz€

dipeyivin. Li ser van herdu babetan gelek hatiye nivisandin.

Lö disa ji gel€ Kurd, y6 pirani ji ciwan€n Kurd rind nizanin

ku ew destana gawa bü. Ji ber vÖ yekä careki din were

nivisandi.

Em ku, bi gaveki Mitolojik, li ser dastana Kewa l6hür bibin,
em dibinin ku ev destan carcaran ji hev cüda te gotin ü

nivisandin. L6 manay€ wi yek e, ji bindest6 Dehak xilasbün6

tine ber gavan. i ro li ser milolojiya Newroz6 li hin h6l6n

c0da, gelek serpähatiyän cih€ t6n dengkirin. Ji bo pesstabirina

folklora xwe, gel ji ji ber xwe gelek tisst efirandiye ü tevi
naveroka Newroz6 kiriye, ew dewlemend kiriye.

Gel6n vö navcce dixwazin ji destÖ zordest6 Dehaq xilas bin,

azad bin, serp€ha§a Newrozä dicce digh6je van rojan.

Dehaq keseki xwinxar e, zalim e. Gel dixwaze p6sira xwe ji
vi kesi xilas bike, bona väjiji gel hertim li diji wi ye. L6 gel

naxwaze stüy6 xwe ber bi zordestiy6 xar bike, gel sser dike,
p€sseng Kaway6 hesinkar e, Kawa m€rxas e, xurt e. Kawa ü

gel dibin ellandar€n Newroz€ ü agir6 Newroz6 v6dixinin.

Me got Dehaq zordest e, zalim e. Di w6 demÖ de, Mir6 w€

dewr6 Cemssid büye. Dehaq Cemssid dikuje, lass€ wi parcce

dike, dike du keri ü li ser text6 rüdine. Dehaq bav€ xwe ji
dikuje, xwina wi ji diröjine.
Dehaq nexwess dikeve. Di her namil6n wi de ser6 du marÖn

ress derdikeve. Ev nexwessiya xeder, wi hin ji har ü din dike.

Ji bo ditina dermaneki ji bo v6 nexwessiya xwe, ew bangi

hemü doxtor magiy6n wel6t dike ü alikkariy6 ji wan dixwaze.

Roieki yek ji wan, yek sseltanek. n6ziki wi dibe, dizikava
guh6 wi de diböje : »Tu ten€ m€juy6n kes6n ciwan bide van

maran, tissteki din mede wan.li bo xwarin€. Dibe ev marara

van m€juyan bixwin ü di dawiy€ deji bimirin, tu ten6 bi vi
awaf dikari xilas bibi. Ji ber v6 yeke pCwist e ku tu herroj du

kesän ciwal bikuji, ser6 wan j6ki ü möjuyän wan derxini.
Ew li ser van peyr'Cn sseltin, desturä dide parÖzkar6n xwe ku

herroj ser6 du kes6 were j6kirin. Bi vi awayi herroj du ciwan
dihatin kusstin. Ew kusstina kes€n ciwan h€rs ü rika gel li diji
Dehaq bilind dike. DilÖ herkesi bi kusstina van kesan

dissewite, tev wana dil6 du xulam6n Dehaq bi navä Ermail ü

Kermail ji hene. Ermail keseki oldar e, Kermail ji keseki
p6ssverüti ye, p6ssiya xwe dibine. Ew herdu xulamön wi tinin
herroj m6juy6 mik6 tevi m6juyÖ din dikin didine Dehaq. Bi vi
awal he meh sih kes azad dibin ü direvin diccin ser6 cciyan.

Hejmara wan digh6je dused kesan. Ew kes6n ku li ser€ cciyan
azan dibin, kakilö peydabüna gel€ Kurd p6ktinin.

Pey wan hemü zordestiyan, gel ber bi qesra Dehaq dimesse.

Di nava gel de, di heri pössda m6rxasek heye, ew Kawa ye.

Edi p6ssengiya serhildan6 di destö Kaway6 de ye. Passi v6

serhildanö Dehaq t6 kusstin. Gel ji ssabün6 xwe 6di nikare
h6sr6n ccav6 xwe bigire, roj. roja serketin6 ye, roj, roja
pirozkirina Newroz e. Ü li *ir agir€ Newrozd t€ v6xistin.
Govend t6 girtin. Lema t€ gotin ku agira Newroz€ him

sembola serhildan ü azadbün6 ye him ji sembola ronahi ya

Zerdusst e

Okurdan Okura

Yllmaz Güney

\/rlrnaz Güney wurde 1937 in der Adana geboren. Ytlmaz Güney

I ist der bekanntesle Filmemacher Seines Landes geworden.

Filmkenner und politische Ahivisten ausserhalb Seines Landes

kannten Filme wie UMUT, AÖIT und ENDI§E, für einen. etwas

grösseren Krise tauchte sein Name zum ersten ma1 mit SURU 1978

auf. Mit seinen Rolle hatte er sich den Spitmame QIRKIN KRAL
der hässliche König erworden. 1968 realisierte er seinen ersten

Filme Seyyit Han unter eigener Leitung für seine Filmproduktion.

,,Mein Ausgangspunl« ist der Klassenkampf, der Kampf der

Arbeitsklasse zur Eroberung Politischen Macht. Ich Spreche über

die Leiden der Menschen im Herzen des Lebens. Die erste Idee zu

SÜnÜ hatte Güney schon 19?3 als er im Seli-miye Gefüngnis sass.

,,Die Menschen in SÜRÜ sind Menschen die ich kenne, die

Menschen in DÜ§MAN kenne ich auch. Der Kurdische Filmmacher
Yrlmaz Gtiney zeigt in seinem Filmen viel von der Problemen des

Kurdischen volkes- Der in Frankreich gedrehte Spielfilm ,' Die
Mauel'hat am 17. Mai 1983 in Cannes seine Weltprerniere erlebt.

Yrlmaz Güney starb am 09. September 1984 in Paris.

Celal

Merhaba,

f) enim adrm Rukan. Demelrte yapllnaka o)an Tiyatro
LDgah5malanna kattltyorum- Benim iqin Tiyatro gok ama §ok
önemli. itk basta Tiyatro'nun ne oldu§unu pek bilemiyordum. Ama
gimdi yapmrg oldu§umuz gahqmalar dolayl Tiyaho'nun ne oldu§utu
ve nasrl bir anlam taErdr§ul daha iyi biliyorum. Bütün genglerimizin

özelliklede yasftlanrnm bu tür etkinliklere dahada önemlisi Tiyatro
gahqmalanna kattlmalannt dilerim. Hem sosyal b faaliyet

igerisinde bulunmuq olurlar, hemde benim gibi Tiyatro'nun ne

oldugunu daha iyi anlamrg olurlar.
Rukan Gölgeli

-

L rferhaba sevqili Stran okurlart.Ben Stranda ara§trmacl olarak

lVLv.ni gorevähyorum. Hepinizi sevgi ve saygr ile selamlayrp,

Snan ve sizin igin yaphgm ilk ara§trrmayr,sizlere aktarmak istiyo-

rum. isterneden yapacagm hata Ye yanhghklardan dolayr,affrruza

sr§rmp; elegtirilerinizi bekliyorum. Yaptlgm ara§hrmanur konusu;

Alevilere yönelik l9?8 yrhnda yaprlrnrg olan en btiyük kaliamlar-
dan birisi: I\4,{IL{§ KATLIAMI. Bildi§iniz üzere bu katliam Arahk
aynrn son haftasrn-da, yani 24 Aralftta gergeklegmigti' Bu katliamt
yagayan bir arkadaqrm Almanyadan misafir olarak geldi.Daha Önce

Izmir'den sevdigim ve samimi bir arkadagrm.Bu arkadaSrmrn yaga-

drklannr röportaj qeklinde size aktaraca§m.Adr Ergün Köse.

-Ergün,oturdugunuz mahallede katliamdan önce ne gibi geligmeler

vardr?
-Ben,önce hepinizi selamhyorum.Bu katliam yaprlÜgrnda henüz

dokuz yagrndaydrm.Aylarca önceden mahalledeki camiye, tabutlar

iqinde,silahlar taqrnryormu;.Tabi,bunu biz sonralan ö$endik. Bu
katliam,aylarca önceden planlanmrg. Otaydan iki ü9 glln önce iki
ötsetmen öldilrlilmüstü.
-Sence,bu iki ö$etrnen niqin öldür{lldü(§uanki dü§üncen nedir)?
-Deyletin ve fasistlerin yansttrklarl,ösencileri dÖvmügler, velilade

krzgmllErnl,ögretmenlerden grkarmtg. Bencede, krzgmlftlan, öFe1-

menlerin ö§rencileri dövmeleri de§il, ö$etrnenlerin dewimci olma-

srydr. Bir gün sonra, öFetmenlerin cenazeleri ta5tnrrken,bölgedeki

Alevi toplumu,btaraya gelerek,protesto amacryla,sloganlar egli§in-

de,cenazeleri camiye götürüyorlardl.Öte yandan fagigtlerde Maraq

Kalesinde;taslarl4sopalarla,tilplerle saldrrmak igin
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Okurdan
srralarda biz gocuklulun verdili habersizliken dolayt, mahallede
arkadaqlarla top oynu),orduk.Fasistler bizimkilere saldrmtglar, biz o

srrada silah segleri duyduk;ama aldrrg etmeden, top oynamaya de-
yam ettik.Yarrm saat geQmeden,bizim büyükler gelip,bizleri topla-
yrp eve götürdtiler,Bir kag saat soffa, yürüyüse katrlan dayrm,eve
geldi.burada sizlere anlattr§rm, olaylan anlattr. Ben,bunlan ondan
duymustum.
-Peki,dayrn,size bunlarr anlatrken,mahallede bir hareketlilik var
mrydr?
-Mahalledeki hareketlilik,yine dayrmm anlattlgma göre;bütün yollar
fa5istler tarafrndan tutulmug,gelip gegeni kontoll ediyorlal tipini
be§enmediklerini dövüyorlarmr§. O gün daym ve bizim komgular
srasryla,sabaha kadar,nöbet tutmuslardr. Sabahleyin saat 6-7 civa-
rmda, amem,abimi ekmek almak igin finna göndermistii flnncl,
elünegin bugün s mayacagmr söylemi§. Bundan bir iki saat sonra,

mahallemize otobüs ve kamyonlarla bir elinde Türk ve fasist bay^-
raklarr, di§er ellerinde silahlar bulunan bir ordu insan, gelrnigti. Ma-
halledeki hemen hemen,her evin gatrsrna mevzilendiler, kalanlar ise

bir ordu gibi alevilerin oturduklan bölüme dolru,(alevilerin begik-
tekine kadar öldürtln), sloganryla ilerlemeye bagladrlar. Burda bir
9ey daha belirtmek istiyorum; aylarca önccden evlerimiz garprla-

myordu, sordugumuzda;elektirik ve su igin diye cevap veriyorlardt;
meger alevilerin oturdu§u yer)eri belirliyorlarmtg.
-Peki bu geliqmeler dogrultusunda. ne yapmayr dügündü sizin
insanlarmz?
-Bizimkiler;cam,qerceve.kapr krrarlar ve giderler diye düsündüler o
srada yengem geldi, (ne duruyorsunuz,bizi öldilrmeye geliyorlar,
kacahm!) dedi.Bizde,yash nenem vardr, yürümekte güqlük gekiyor-

du. Annem,,kaprlan kilitliyelim sen eyde otur, biz bir kag saat son-

ra geliril'dedi. Aklma o kadar cani bir katliam gelmemi;ti. Gelsede

nasll götürdük nenemizi diye gu an halen dtistinüybrum. Drqan grk-

mrstrk 8-10 aile biraraya gelerek büyük evJere sr§mmaya baqladrk.

Fagiqtler bir ordu halinde, gelmeye devam ediyorlardt.Sonunda
kaprlara dayandrlar. Bizim kaldrlrmtz evin önünde duran, fa§ist top-
lululundan biri: .,Büyükler drgarr grksm!"diye ba[rdt. O strada,

evde bulunan büyük erkekler,drgarr gtltl, Annemin dayrsrnr, igaret

edip, meydana ga§rrdt. Darayt boynuna dayadrlar ve "Kelime
qehadet getir!" dediler. Ardrndan bir kaq dua sordular. Orda bulunan

hepimizin 5ansrnaki;annemin dayrst,dini bilgiye karqr, biraz ilgili
oldulu gibi,dualarr ezberlemig bir insandr. Ve her söylediklerini
okudu. Orda yagh sakalL bir faqist "Bunlar bizden,yola devam" dedi
ve bize dokunmadrlar. Ortalama:goluk gocuk 35-40 kigiydik. Bu
sralarda askerler geldi. Faqistlerin ilerlemesini birazda olsa engel-

lediler. Burda anlataca§rm olayt,baqka birinden duydum. Gözümle
görmedim; askerler fagistleri durdurmaya gahqrrken askerin biri
faEistlerden birine silahrn dipEipiyle vurmuq yere sermig, daha son-

ralan. o askerin de öldürüldüpü duyduk. Neyse askerlerin müdaha-

lesinden l5-20 dakika gegmeden askerler,geri gekil emri almrg.

unu farkeden büyüklerimiz,askerlerle birlil,ite kagahm, onlarla
idersek bize ates etmezler demiqlerdi, ve biz öy)e yaptrk. Ben bir

lskerin gölgesinde kastrm.Bütün aileler birbirlerini kaybetmiglerdi,
herkes bir tarafa kagryordu; kaEarken askeriyeye yakrn bir mahal-
lede, yanhE halrlamryorsam; SERINTEPE MAtlAI-LESi'nde iki
kath bir eve srluranlan gördük, bizde oraya yöneldik, faqistler arka-

dan ates etmeye baslamtqlardr- Ben,tam evin merdivenini grlarken,
bir kadmur vuruldugunu gördüm. Kadrnrn kztda, kagarken annesini
tryle görünce, dilini ]utmus ve o günden bugüne hala konugamryor-
Toplandrlrmrz evi gören faqistler,silahlannr,oraya dogultup,
mermilerinin hedefi yaptrlar, bu evi. insanlar üstüste ylgrlrmstr,
herkes ba§rnyordu, ne yapacaklaru.l bilemiyorlardt. Fagitterin mer-
mileri durmuyordu, görünüstc kurtulmak mümklin de§ildi. O sra-
da. geriye dönüs yapan askeri tanklar,evin önünden gesiyordu.
I]üyüklerimiz,taDklan siper ahn beraber askeriyeye kagrn oraya

Okura
slgrnrn dediler ve öyle yaptrk; tabi bu srrada vurulanlar, ölenler...
Kimse dönüp yaraLlarr alamryordu. Tanklann yanmdan kagarken,
qalvarh ve kuca§rnda bebe§iyle bir kadrn tankm demirine takllarak
düsmüs ve bebegin kafasr tanl demir tekerlekleri altinda kalmrstr,
bebek o anda ölüyor kadin düsttigü yerde kalrnlstr, sonradan duydu-
gumuza göre kadnr öldü diye morga kaldrmtqlar, oysa kadin bay-
grnmi§. Morgda tabuta vtrla vura ses yapmrg ve iginden gftarmtqlar.
Daha sonra bizi askeriyede gukur gibi bir yere topladrlar, büyfüle-
rimiz burada askeriye bizi öidürebilir diye igimize kork'u saldtlar.
Bagrmrza bir helikopter geldi. Dediler; askeriyenin delil, faqistlerin
dahada korLtuk ama gekli gitti. Saatler sonra bizi krglalara aldrlar,
orda herkes ailesini arryordu. Bizim aileden herkes tamamdl,bir tek
nenem yolrtu. Daha sonra, askeriyeye nenemi getirdiler ki,her tarafi
kan igindeydi; biz nenem yagryor diye sevinirken; yanrna gitti§imiz-
de, kadrn kan aELyordu, iki kolu klfllmrstr: ,,Hatin danxlgkrrtn'
lamnexrstrn, piyemin xrqkrnn, az ketime harda,ba ntngan mtn
goltrrrn eki piyemin grrt eki ningemro grn avetrne baxqe, eki got
ew mrr, tüpü vaka mole bisawtrfla am harrn'annemde a§layarak
yanrna gitti, orda krzgrnlrlrnr belirten küfürler etti.Nenem bu acryla
bir kaQay yasayabildi.
-Peki,Erglin baban yok muydu, o zamat?
-Flayrr, o dönemde babam Almanyadaydt.
-Peki,ondan soDra ne oldu ? Ne yagandt oralarda ?
-Tabi,günler gegtikge yaprlan katliamrn i§rengli§i, kadmlartn meme-

Jerinin kesildif,i, gocuklann a§aglara qjvilendigi,hamile bayanlann
kannlarrnrn kesildi§i, tecavüzler, bebeklerin do§-ranrp öz anneleri
tarafindan tuzlatrldrgl anlatilyordu. KöylüJerimizden birisinin kafa-
srnr kesip,top oynamrslar. Yine aile dostlarrmrzdan olan bir aileyi,
bahgeye toplayrp tek tek kesiyorlarmrE, bu aileye ait en kügtik ferd
cllerinden kagtp kurtulmayr bagarmrg. Ortanca Eocugada sen son

k-urbanrmrsrn deyip bir eve götürrDüsler. Bü sandalyeye otunup
baglamrslar, basrna da bir kadrnnöbetgi dikmigler. Kadrnla yanltz
kalan gocuk;gok grklstm, tuvalete gitmem laztm ne olur teyze beni

tuvalete götür deyip yalvarmtg- Kadm söanüs ve gocuk cebindeki
gakrylatuvaletin pencerisini degerek( toprak igerisine gömülü
pencere ) ve kagmayr basanyor- oda askeriyeye slgrnlyor öylelikle
k-urtuluyor. Daha sonralanda babam bizi Almanya ya getirdi. 3yrl
sonrada iznir'e gittik-

-Erglin,sana son bir sorum olacak;Bu olay senin üzerinde ne

gibi bir etki yarattr ?

-Bu soruna bir 9rr ile ceyap yermek istiyorum.

Bilmezdim faqistlili
Dokuz yagrnda ö§rettiler
Bilmezdim aynmcrltEr

Qocukken ö§rettiler

KAHROLSTN\ FA§iZM

Bilmezdim korkuyu
Kügükken korkuttular
Bilmezdim ölümü
F-agistler ö§rettiler

Ergün KÖSE

Bu acryr yasayanlarla, paylasan herkese selam ve sevgi-
ler. Evet dostum Ergün bu actmtzt yüreklen seninle pay-

lagryorum ve sana tüm okurlanmrz adrna tegekkürlerimi
sunuyomm.

C. Erdolan
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Jin ü Jiyan

Hüsne CanG

Du fistanen li xwe meke
Bi ser xwe da mezi meke
Emr€ min deh ü peng sale
Di dü xwe da teva meke
Ware lö lö Hüsne cane

Ware 16 16 Hüsne cane

Hüsne dan6 Kistikan€
Danä Kistikan bi qeq mehan6
Ware lö lö dert giran6

Qi kiriye 9i kiriye
Fistanekö sor kiriye
Fistanö te ser6 te bixwe
Lawikö xelkö din kiriye
Ware l0 16 dert giranö

Ware lö lö Hüsne cane

Hüsne danö Kistikan€
Danö Kistikan bi qeq mehan€
Ware l€ lö dert giranö

Keriyek pezö min li kert0
Befciy€ xwe li hember t6n
Ku dil6 meryan li hevdu be
Li getalmiriyan bervi hev t€n
Ware lö lö ez qurban6

Ware 16 lö Hüsne cane

Hüsne dan€ Kistikan6
Dan6 Kistikan bi geq mehan6
Ware lä 16 dert giran6

ANMA
Sevgili dostumuz, abimiz, arkadagrmrz

Ali San 'yr ölümünün birjnci
yrldönümünde saygryla aruyoruz.

Seni unutmadtk

o/für"r4r4c4drz...
D.K.K. Langenthal

Her0m: Kürecik / Meleti

Bahk Kokusu: Bahk krzartrktan sonra mutafa§a sinen
kokuyu gidermek igin bir kapta bir gay barad§r su ve iki
gorba kagr[r sirkeyi kaynatrmz.

Tuzluk Trkanryorsa: Tuzluklanmza biraz piring
koyunuz.

Sofan Soyarken: Gözlerinizmi yasaflyor ? So§aru igi su
dolu bir tasrn igine koyun, Srkrntrdan kurtulunuz.

Yeme§inizin tuzu fazla kagtrysa tencereye bir kag parga
gi§ patates atrn, fazla tuzu gekecektir.

Zarife
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Müzik Köqesi

[i.\ rai]: !i!l
Bil n-,i .!

blllllel-ll cag

Yoksulun srtmdan doyan doyana doyan doyana

Bunu gören canlar nasrl dayana
Yipit muhtag olmuq kuru sogana

Bilmem söylesem mi söylemesem mi ?

Notalar / Agrk Mahsuni §erif

Asrk Mshsuni Seril
1

,a _- 1-_ 
--

t'- -) )'= * __z:

Mahsunu §erifim dindir acrmr dindir acrml
Bazr actlardan al ilacrm al ilacrnt
Pir Sultanlar gibi dar aPacmr

Bilmem bilmem boylasam ml boylamasam mr ?

Mevläm Gör Diverek Iki Göz Vermis

---ii_

(l
ira

F] qC:
.ar l'11;

42i

bililel-ll cag ra
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Gülmece

Ölmeden hemen önce söytenmig sözler :

- Evladrm beni kargtdan karqrya gegirirmisin ?

- Canikom bu etin tadr sana da biraz garip gelmedi mi ?

- Korkma hamm bu saatte kaptmrzr kim galacak,

tarudrk biridir...

- Elektrikgiye ne gerek var cantm, ben hallederim..'

- Baba......Ben hamileyim.....

- iddia etme Ebru'cum, fren sa§daki pedal bence.. .

- Vakkas abi senin igin öyle böyle diyorlar, Do§ru mu ?

DüNvA ütxeteaittDE QoK KIILLANILAN
ATASöZLERi

Ne kadar az yüksekten uEarsan, dü9tti$un zaman o kadar

az incinirsin. / TIBET

Agk i1e öksürük hig bir zaman saklanamaz.
AVUSTRALYA

Evlilik, bir kale gibidir. Drgandakiler oraya girmek igin'
igindekiler de drgan Erkmak igin ugraqr dururlar.
TAYLAND

Yaqrm söyleyen kadtrun. ya geng oldu§u igin
kaybedecek birgeyi yoktur ya da ya5h oldulundan
kazanacak bir qeyi yoktur.
MALEZYA

Sevmek, keman galmak gibidir, bilmeyen kötü sesler
grkarrr. /BOLIVYA

BUNLARI BILIYOR MUSUNUZ?

Dünyanrn en büyfü timsahr 6 metre boyunda,
a[rrh§r ise 1 tondan fazla.

Develerin 3 tane kagt vardrr.

istakozlann kam mavidir.

Bir sine§in hrzr saatte 8 km'dir.

Kutup ayrlan solakttr.

Baykuq mavi görebilen tek kugtur.

Timsahlar dillerini drqan grkaramazlar.

Dünyarun en hrzh halwam Leopar'drr.
Hrzl saate 100 km.'ye ulagr.

Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler.

Sivrisineklerin 47 tane digi vardrr.

Timsahlar daha derine batabilmek igin ta§ yttarlar.

BalikDili

Temel'in taba§rndaki bah§a elini dahi sürmeden dik dik
bakttgtru gören garson sorar:

- Bah[rmzr neden yemiyorsunuz?
- §imdilik onunla konuguyorum.
- Dilinden anhyor musunuz bari?

- Elbet anhyorum.
- Peki ne söylediniz ona?

- Üc cun önce denizde düqürdü§üm ayakkabrlanmr
görüp görmedilini sordum!

- Ne dedi?
- "Nasrl bileyim. Ben onbeq gün evvel denizden grktrm"

dedi.

STRAN

öNcsr.iKlE
I(ENOINIE
BARr§lK

oLi\^ALtslN,
KENDINI

sEv^^Bisti*l I.

SEN OKLE
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xAQEREZ Amadekar : A. Kavak ü Piling

9 Harf CIGERXW1N - SPRXWEOAN _ SERBILIND

8 HaTf BIRADOST - BARGIRAN - BEXTTYAR - SERFIRAZ - DILBRIN - BENDEWAR - BELENGAZ

7 HATf BEJNDAR. PAYEDAR - KARMEND - SERKEFT _ EVINDAR

6 Harf HOyBÜN - UgwÜr - BIRDAR - ARMANC - FERMAN - KENDAL - RIZGAR - BAwERD

5 HATf DIJLE - BOTAN - MAZIN_RINDO
4 HATf RAJO. DARA - ADAR. ZEND - RODI - A.Z,AD _ ZAXO

3 Harf AXA -AVA

Mübarek geceler hangileridir yazlnz?
Krna gecesi, Gerdek gecesi, Dolunay gecesi' (Hatice - ilkokul 5)

Yönümüzü nasll buluruz?
- yolda gidiyorum bir adama rastladrm aha bu yoldan gideceksin dedi giderim. Sora sora Ba§dat'r bile buluruz ki'
(Recep - Ortaokul 2)
I yoni-ürü kuyruklu yrldrzla, mezar kaprsryla, duvar saatiyle, deniz kabu§uyla ve kannca karannca yöntemiyle

buluruz. (Cemal - Ortaokul 2)

Kasabayr kim yönetir ?

§erif ve adamlarr(Kamil - llkokul 5)

Kasabayr ihtiyarlar heyeti ve köy bekqisi yönetir. (Yavuz - Ortaokul 2)

ACI GERQEKLER - Türkiyede E§itimin ne kadar yararh oldu§una kendiniz karar verin.'.
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igli Köfte

Köfte I§a isin gerekli Malzeme:
500 gr koyun krymasr
3 büyü k so§an
Z tepeleme yemek kagr§r margarin
1 bardak ceviz iEi

1 kahve finca n r Eamflströr
Tuz- baharat
Krzartmak iEin: 1,5 su barda§r
srvrya§
3 yemek kagr§r un
3 yumurta

Hazlrlanrgr:

1. Bulguru bir bardak suyla rslatrn. Ya§srz dana krymasryla karrgtrrrp iyice yo§urun. Tuz koyup biraz daha
yo§ u run.
2. ince do§ranmrg so§anlarr, kryma ve margarinle birlikte atese koyun. Kryma suyunu gekinceye kadar
karrstrrarak kavurun. Tuz ve baharatr ekleyin. Ktyrlmrg ceviz, bir kagtk bitkisel ya§la hafifEe kavrulmug
frströr katrn.
3. Köfte hamurunu yumurta büyüklüöünde parEalara ayrnn. Sol elinizle alrp ortalannr Eukurlagtrrrn ve
hazrrladr§rnrz iEten koyup üstlerini kapatarak uglart ince ortast kaltn köfteler yaptn.
4. Hazrrlanan köfteleri, tuzlu kaynar suda 15-20 dakika haglaytn. Unlu yumurta kartgtmtna battrarak ktzgtn
yaöa atarak aqrk pembe krzartrn. Köfteleri so§utmadan servis yaptn.

.-=

§oban Salatasr
Malzemeler

A[rz Tadt S1'RAN

Drgr igin igin gerekli Malzeme:
500 gr yaösrz dana krymasr
500 gr ince bulgur
1 bardak su
Tuz

Salatalrk 2 orta boy 22O grafi
Domates 3 büyük boy 375 gram
Yegil biber 4 orta boy 60 gram

Yegil soöan 7 orta boy 150 gram
Maydanoz 2/3 demet 40 gram

Haztrlantgt
Sebzeleri yrka, salatalr§r soy, biberin sap ve sekirdeklerini ayrr, so§an, maydanoz ve naneyi aytkla. So§an

ve yegil biberi 1 santimetre kalrnlrkta, domates ve salatalt§t 1 santimetreküp irilikte doöra. Nane ve
maydonozu ince ince kry. Ya§a limon suyu ve tuzu kat. iyice grrp, salatanrn üzerinde gezdir.

Dernek Faaliyetleri

Taze nane 7-8 dal 20 gram
Zeytinya§r 2 yemek kagr§r 20 gram
Lirnon suyu 2 yemek kagr!r 20 gram

Tuz l tatlr kagrör 6 gram

Pazartesi Günleri: Almanca Kursu Saat 19.00 ile 21.00 arasr

§argamba Günleri : Qocuk Folkloru Saat 15.00 ile 17.00 arasr

Saz Kursu Saat 18.00 ile 20.00 arasr

Cuma Günleri : Kültür Gecesi Saat 19.00 ile 21.00 arasr

Cumartesi Günleri i Tiyatro QahEmalarr Saat 14.00 ile 17.00 arasr

Pazar Günleri : Büvükler Folkloru Saat 12.00 ile 15.00 arasr

Aynca
l5 §ubat 2002 tarihinde Sinema gösterimi yaprlacaktrr.

22 §ubat 2002 tarihinde Kadrnlar e§lenccsi yaprlacaktrr.
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