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ANADIL

alklar, özgürlükler yada taleplerden tutunda.
Yagamhcak gevre, ekonomik durum, aile,

ülke hatta cinsiyet belirleme gibi istemler
bireylere doluqtan verilmedi§ini yada sorulmadrlrru,
isanlann kendi yaqam tarzlaru:r do§ugtan belirleme
gibi haklarurur olmadr§ru hepimiz biliyoruz. Zaten
kiyle bir durum söz konusu olmuq olsaydr qu anki
dünya düzeni bundan daha farkL olurdu. Sonuq

itibariyle dünya üzerinde yagayan milyonlarca insan

ve ytizlerce ülke, halk, srntf....vs. tabiki konugulan
ytizlerce farkh dil, bu dillerde insanlar do§ugtan
belirleme hakkryla verilmedi zaten varlatdt ve
konuquluyordu. Bireyin dofimuq oldu§u ülkeye ait
konuqulan dil bneyin gergek ana dilidir. Yada ait
olunulan halkrun konugtu§u dilde bireyin ana dilidir.
Halklar yada uluslar kendi ana dilleriyle qekillenir

kendisini, kültürünü, gegmiqini ve gegmig tarihini
ana diliyle daha kolay ö§renir. Bagkalarr tarafndan
verilen yada zorla kabul ettirilmek istenen bir baqka

dille de§il.
Burada bana göre qöyle bir mantrk yürütebiliriz;
Benim olan bana verip verrneme mücadelesi,

haykmsr mr ? yoksa Benim olam isteme talebi mi ?

De[il tabiki. Sadece benim olanrn bana ait oldugunu,
bana ait olanmda kullanma hakkrmn bana ait
oldu[unu kabullendirme talebidir. Bu noktada
Üniversitelerdeki ana dilde e§itim kampanyalan,
Kürt analannrn eylenrleri sadece bir kabullendirme
talebidir. Bu noktada tabiki hakh ve mesru bir talebi
haleq karanlk politikalar yürüten, kilünüp
pargalanmadan korkan, örümcek kafall faqist

düzenin anlayrqsrz ve bir o kadar da ürkek ve korkak
älke yöneticilerinin amansz saldrr artdr.
Eylemler yada talepleri kabul ettirme kampanyalan,
imzalar, dilekgeler her zamanki gibi tek taraflr
geliqen ve geliqtirilmeye gahqrlan, kamuoyuna

duyuran, kamuoyundan duyarhlk bekleyen Kürt
halkrdrr. Ana dilde e§itim kampanyasrna TüLrkiye

aya§rrdan ktsacasr Ttirksolu ve Türkiyedeki
demokratik demekler ve kitle örgütlerinden tutunda,

sadece aydm olma sfatrnr tagryan, aydm geqinen

kimselerden de tabiki destek var ama gok zayf ve

crlz, yani yetersizdir.
Ana dilde egitim istemi zaten mesru bir haktr. Bu
megru hakkr Kürt gengleri, analan bunu Türk ve Kürt
halklanyla birlikte, yasama noktasr oldu§unun
gergeklilgini gösterme gabasr bile: Dayak, gözaltrlar,
baskrlarla her zaman ki gibi geri adtm attrma
politikalarr, tabi ki her zaman oldu§u gibi yine
kararhlk ve sa[lam bir durug. Geri adtm atma
zorunlulu§unda Kürt halkr de§il, Türkiye devletini
yöneten karanlk düqünceli politikac arr geri adrn

Do§an

atmak zorunda kalacaklardr. Yaganmg olan gok net ve
somut bir gergeklilik, bu örümcek kafah ve geri
zihniyetli dar kahph olirgaqik düzenin faqist kafa yaprh
Devlet yöneticilerinin nasrl bir zeka düzeyine sahip
olduklaruln göstergesini bundan 9 yada 10 yrl önce
görmügtük.
Hatrladr§rm kadanyla Türkiyedeki genel segimlerde
SHP ve DEP ortak ittifakla girmiglerdi. Meclisdeki
yemin töreni srasrnd4 sanki kryamet kopuyormug gibi
DEP li milletvekillerine amansrz bir saldrr. Nedeni ise

hepimizin bildifi gibi Kürtge yemin. Sadece yeminde

artr olarak söylenen Türk milletvekillerinin okudu§u
yemin göyle ; '"Türk halkrnr

koruyaca§ma.............yemin ederim". DEP li
milletvekillerinin yemini KürtEe ve yemine eklenen tek
kelime ise Kürt kelimesidir, yani ; "Ttirk ve Kürt
halklarm koruyaca[rma, yasalar önünde esit

tutacaErma,......... Türk ve Kürt halklarrna sadlk ve
ba§h kalacafirma yemin ederim". igte tek degiqiklik
Kürtge okunmusr ve Ktirt kelimesinin yer alrnastdrr. O
zaman ki kafa yaprsr ve gimdiki kafa yapsr hatta
yüzyrllar öncesindeki kafa yaprsr ayru hiq de§igmedi.

Ama birgün mutlaka isteselerde istemeselerde

de§igecek vede de§igmek zorunda kalacaktr.
Sevgi ve saygrlarunla, di§er sayrlarda buluqmak

umuduyla.........DOGAN

Düzeltme: 5. ci sayrdaki Tarihi ya§malayanlar
baShkh yazrmdaki bir yanlry bilgiyi bir arkadaqrmrzrn

uyansr üzerine de§§tirmek istiyorum. Yazrdaki Mntr
Krah Hamburab-i kanunlarr de§ilde, Babil Kralt
Hamburab-i kanrurlan do§rudur.
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*lefiaha dostfar
{mW r.v geiSim asamasntafti. Stranm ,ge7tigintz a1ftj

yyru ilcrteme{le w gefr1mcfue offujunuzun afid ömegi

ot[ugunu [uS unne Fleyin.
'ümu1orunfti izbrte 6u [uSüncemi pa1(asEorsunuzdur.

Sizfer nadli tv manwi [esteiinizi frgsnediginiz sürece ee

o§yna afq§gnttgmdan vazgegru§, istcmilorsanrz dizter
dafrnda gefrsere{re yni{eneredtizin ynmtzda ofacaju. §ü
[eger{i Stran [ostfan unutmnymßEj Strdflrn frzr furcsi
sizdm ahnan deste{b ypdryor ve yine unutmaymufti 6ir
[ergitin ofuSabi[rnesi igin ift ana ftgsufparttr 6m[ar[an 6ü

derginin fraztr{annasmr re of,yra utaynasmt sagttlanfar,
i{hrisi w en önemfisi 6ir [erginin oftyyuru frjtlesi ofan siz
[cgeri !'tran f,ost{an ßizbr Straru sizbr iSin hazrtryoruz
sizfer odu[ugunuz sirece Stran )asdr ,6ü1ür ve gefrSir.

Sevgili dostlar bu arada gegtimiz ay ilki yayrnlarun sa§lü say-
fasna göst€rmis oldu§unuz ilgi ve alakadar dolap tegekkür
cdiyor, bu alakaman eksilmemesini istiyorum. Sizlerin sa§tt§t-
na ufakla olsa katkrda bulunmak igin gah5ryoruz. Sizin sa§Lgr-
ntz hakkrnda sormak istediliniz veya ö§renmek istediginiz. ak-
hnu-r takrlan sorulanruza cevap olma.k isti]'oruz. Bunlan yapa-
bilmemiz iqin bize yazrnanlz yeterli olacakür. Bu ay sizlcrc Aa-
Fn en büyük hastahg AIDS ten bahsetmek ve gerekli bazt bit-
gileri vermek isliyorum. Bu konup segmemdeki en büyük nc-
dcn tbylesine önemli bir hästah$n gündeme sadccc AIDS
haftasrnda getirilmemesi gerekti§ini dügündü!üm dcn sizlcrc bu
hastal,k hakkrnda bilgi vermeyi uygun butdum. Umanm sizlcr
iqinda faydah bir konu olur. AIDS hastallr ilk defa 1981 yllln-
da Amarike Birleqik Devletleri' nde bir grup homoseksüel er-
kekte ve Haiti' den gelen gtigmenlerde görülmüstür. Mikrobu
HIV adr verilen virtistüLr. HIV partiküllerinin yapuF korkung
hastatr§a raEmen mikrcskop altrnda bakrldr§rnda qok güzcl bi-
rcr dondurma külailaflna benzerler. AIDS; Kazanrlmrs Ba$§rk-
lrk Yetmezli§i Sendromu anlamrna gelmel(edir. Virüs yotuyla
bulasan bulasrcr bir hastahklar bütänüdür. HIV; insan Ba§r5rk-
lk Yctmezligi Virüsü anlamrna gelir. HIV bulagmast sonucun-
da vücudun sarunrna gücü zayflär ve birey bazr mikrop vc has-
lahklara saglüI ki5ilerden da}ra duyartr hale gclir. HIV bula§-
[ktan sonra, kiginin yaqam koyrllanna ve vücut dircncine göre
AIDS hastah& belirtileri 5-10 yl, belki de daha uzun bir süre
sonra ortaya q (abilir. HIV enfel'teli kisi, bu sürede saEtkL gö-
rünüstedir- Gerekli ör en eri almazsa hastatrF bagkalanna bu-
laErabilir. Ve zämarla vücudun ba§r5rkhhk sistemi yklmä
ugrar. Sonusta birden fazla hastal ( le kanserlcrin ortaya Qlk-
masr ilc AIDS tablosu olu5ur ve hastahk ölürnle sonuglalur.
DSÖ iDünya Saghl Örgritü) Aralft 2000 verilcrine göre dün-
yad.r 36,1 Milyon HIV ile infekte kisi oldufunu vc 21,8 Milyon
kiginin hayatrnr bu hastatfttan ka]Oettigini bildirmektedir.

ATDS EASTALIÖ I BELiRTi LERi
* Uguk,
* Zona,
+ Pamuksuk,
* Tüberküloz,
* Akci§er enfeksiyonu,
+ Alnca lenf bezlerinde büyümeler,
* Halsizlik
* igtahsrztrt,
* Nedeni bilinmcyen uam süreli a1e§.
+ Cece terlemeleri,

,,, [Jpg1
+ Kilo ka)ör,
+ ishal,
* ökstri c.
* Cinsel organlarda uzun süreli yaralar,
* Kaposi sarkomu,
* Bazr lenfomolar-
* Beyin, akci§er ve göz iltihaplan,
+ Arti HIV testi pozitifdir.

Kiqide yukandaki belirtilerden ancal< birkas tanesinin bir arada bu-
lunmasr durumunda AIDS düsünülmelidir.

AIDS HASTALId TNTN 7 EYRESi

l- Virusun ahnmasr
2- Primer HIV enfcksiyonu - Genelikle 24 haffadlr
3- Serokonversiyon - Virusun alirunasindan 6-12 haftä icinde
gerceklesmektedir.
4- Klinik olarak latent dönem - Ortalama 7-10 yrldrr
5- Erken semptomätik HIV enfeksiyonu
6- AIDS
?- ilerlemig HIV enfeksiyonu.

IIrv. iN ÖDüRÜLMESi
+HIV drg ortamda birkag saat de" kurudu§unda yanm saatte ö1ür.
*HlV kurumug kanda da krsa zamanda ölür.
*HlV' li maddelerin ( kan, sperm, vagina salgrsr ) bulundu§u egJa-
lan birkag dakika kaynatarak ya da 60 derecede 30 dakika rsrtarak
HIV'i ö'dürebi lirsiniz.
*Sulandrnlmr; qamasrr sulu ( sodytm hipoklorit ) temas ettigi
HIV' i 30 dakika iginde ö'dürür.
*Su veya sabunla iyice ykama ile bütüLn mikroplar gibi HIV' de
deriden uzaklagtrrrlrr.
*Yrkandrktan sonra derinin alkol ile temizlenmesi uygun olur.
*Yaralanma oldu§unda yara yeri önce sabun ve su ile ykanmah,
ardrndan tentürdiyot veya b€tadin gibi bir antiseptik uygulanma-
hdrr.

HIv. i ÖLDÜREN DiÖER MADDELER
+ Bacteranios D,
+Buraton l0 F,
+Cidex.
+Gigasept,
*Lysetol V-
+Presept,
*Steranios.
*Virkon,
Ulträviyole ile rErnlanma HIV' in yok edilmesi igin önerilmsyen
bir yöntemdir.

HIV. iN BULA§MADIÖI DURUMLAR
*Günlük p5amda, sosyal iliskilerde aym odada bulunma aym
okulda okuma vc aynt havayr soluma ile bulasmaz.
*Öpügme, dokunma sanlma okEtma masurn öpüsme ve el srkr§-
mayla bulasmaz.
+Herkese agrk tuvalet, du§, yüzmc havuzu, dcniz, sauna ve hamam
ile bulasmaz.
*Bagkalanmn esyalan kullanmakla, yiyccckle, igecekle, qalai,
kasft, bardäl, tabak telefon ile bulagmaz.
+Sinek, kicck sokrnasr, halvan rsrnnasr ilc bulagmaz.
*HIV saEtam deriden gegemez.

HTV BULA§MA YOLLARI
t Kan ile bulasma
Kontrolsüz kan na.kli ile bulaqrr, Lrrllarulmrg ve dezefelte edilme-
miq grnnga, i§ne, cerrahi aletler, diq hekimlili aletleri, kesici ve de-
lici aletler (ilet, makas), döl.lnc alctlcri ve akupunktur i§neleri ile
bulaqrr.
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HfIf li erkek ve kaün cinsel orgänlaflndä.kr kanamalann ve

adet kantntn penise, vaginaya vc agzrna tema$ ile bula§ma

olabilir.
HIV Ii organ, doku ve sperm nakh ile de bula5ma olur'
*Cinsel iliski ile bulalma
HMända bulunduf,u gibi erke§in sperm stvtstnda ve kadtntn

vagina salgrsrnda da bulunur- Cinsel iligki strasrnda vagin4
p€tris, anüs mulo,asrndan vqa alrzdaki zcdelenmig doku veya

grlaklard:rn vücuda girerek erkel*en kadrna. kadrndan erkc§e,

erkekten erkcpc yada kadrndan kadrna bula§abilir.

isaEhk per$oneline bulagma
Sa§hk personetine HIV' in geqigi igne, enjektör tratmasl ile €n-

fekte vücut stvtlan ite butaqmrg rnukozal temasla mürnkün ola-

bilmcktedir. igne batmasr itc bulaSma riski orlalama o/o 0.2 ilc
0.5'tir.
*Annedeo bebele buläsma
HIV infeLle anncdcn bebe$ne gebelik, do§um ve emzirme stra-

srnda bulagrr. HIV pozitif kadrmn do§uraca§r eocu§a HIV in
gesme oraru % 30 kadardrr- Sütte geqebilme oraru fazla olma-
rnakta birlil.:te infekte annelere emzirme önerilmez-

AIDS' TEN KORUNMA YOLLARI
tKontrolsü kan nakli ve HIV' li kana bulamrg aletlerin L:ulla-

mlmasrna izin vermeyin,
rKan naklinde, AIDS testi yaprlmärru§ kontrolsüz kar asla kul-
lanrlmama-tt, test sonucu negalif kän kullafltmamaltdrr.
*Kullänrlmls ve dezenfeLlc cditmemi§ Srnnga, i§ne, ccrrahi

aletlcr, jilet, matas, diq hckimlipi aletleri, dÖvme aletlcri, aku-

punklrrr i§neleri kesinlikle kullanmaytn ve size kullaruhnastna

izin vermcyin.
tKullanrlan ve tekrär kullanrlmasr zorunlu alctler kesinliklc de-

zcnfckte veya steril etlilmclidir.
+HIV pozitif kisi test sonucunu ögrendikten sonra kesinliklc

kan vcrmemelidir,
+Cinsel iliqkide korulucu krhf = prezervatif ( kondom, kaput )
kullanmaltdtr.
*Cinscl birlesme yerine okqarnak, Öpmek, rrusaj gibi iliqkilerde
yetinnek.
*Cins€l es saylst arünlmamatdr-

LABORATI-AR TAIiI YÖNTEMLERi
*Anti - Hlv ( ELiSA ) resti
Tad ELISA yontemiyle yap an kan testiyle konulur- Bu te§l vi-
rusln bulaqmasrndan 2 - 12 haftaya kadär dogru sonuQ venne-
yebilir-
*Cabuk aglütinasyon tarama testi.
*Westem blot testleri.
*Serum HIV p24 äntijen seviyesi ölqümü,
*Radiommunoprecipitation a5ay.
.Indirek imrnun floresan testi
IHIV RNA PCR testi
+RT PCR ve NASBA,
+Virus izoläs,vonu ve kültü(ü en kesin taru yöntemidir.

AIDS HASTAIIET TEDAV| YÖNTEMLERi

Kesin §.jzüm bulunamanx$rr. Kullanrtmaida olan tedavi pahah

re zordur, birgok van etkileri vardrr. Bu tedäviler sadece ya§am

sitesinin uzätr. Biz 1ürküz bize bir §cy olmaz abilerle bu gün-

lere getirdiSmiz bu korkunc hastahga art* gercken Önemi uhts-

ga verelim. Bu konuda hepimize gÖrevler dü§tügrinü gelecegi-

miz iqin elele verntemiz gerekti§ni unutmayahnt-
AIDS her yerdc kar;rruza q*abilir!!l!

Dostluk sevgi ve saYgrlanmla

Say 6 STP-4N Safa 5

Ülkeden 5. ve 6. sayrlartmtza siirleriyle kattlan

okurumuz sayrn Beriav arkadasa Stran adtna saygt

ve sevgilerimizi yolluyor, yollamts oldu§u bu degerli

qalsmalar igin kendisine tegekkür ediyoruz....

li havin€n min qelmek digerandin.
di berbanga sewata b€nderan de

ne wek havinCn min €n bori.
ku. qelma b€ misas
ü. melaxma b6 milew
di bayeki i'etisokte
di adara carcirade
ber ba dibim.
da ku.azad bim
lib bi lib
6di- zivistan6n t0re berf
dibin berbanga buhar6 min€n heyi.
ü.tew16 min di guherinin
di m€rgen xweza cvinande.
da ku azad bim.
tib bi lib
di sahiya adarande roni
anji tovim
di bervanga cotkareki sidyayidc
da ku azad bim
lib
bi
tib
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Sizlerle paylagacasrm konu :

Qok yrllar öncesinde Kürdistanrn bir köyünden kalkrp
isveg' e gelen bir Ailenin yagamrq oldu§u dramdrr.

Fadime isveg'e geldi§i zaman henüz 7 yagrndadrr. Ve
burada yagamr ö§renecektir. Tabiki yabancr bir toplum-
da farkl.bir kültür ile büyüyordu. Bir gün kursa gider-
ken bü Isvegli gengle tanrqr onunla arkadaqLk yapar,
ktsa zaman sonrada onu sever. Tabi bunu agkta ailesi
ile paylaqamaz günkü bizim törelerimize göre yanhg
birgey gibi düqündükleri igindirki Fadime bir dönem
gizli gtzli görüqür, taki babasrnn onu Patrik ile beraber
görmesine kadar, daha sonrada korkudan eve gitmez ve
Patrik ile birlikte yaqamr seger..... Ve bir yl sonra
Patrik bir kazada ölür. Fadime yine hemen eve gidemez
tanrdftlan ile kalrr. Ama artrk okulu igin bagka bir ül-
keye gidecektir gitmeden ewelde gok özledi§i annesini
görmek ister babasmm evde olmadr§r bir an annesini
ziyarete gelir, terslik ya baba grkagelir ve olanlar olur.
Kaldfti Fadime öyle cahil bir insan de§ildir. Qünkü
prrrl pnl bir geng krz ve ö§renci Psikiyatri okuyormug

fevresindeki herkeste ona im-
renir kegke benim kzrmda bi
raz Fadime gibi akrlh ve say-
grh olsaydr derlermiq. Yani
burada gunu görüyoruz, bazen
birlikte yaqadr§rmz insanlarr
fazla ciddiye almadr§rmrzdan-
dn ki yanrbagrmlzdaki cevheri
göremeyiz... Benim burada
kimseleri yargrlamak gibi bir
hakkrm yok ama sadece yaEa-
mlan olaylardan bizlerde ken-
dimize bir ders grkarrp ve ken-
di yanhqlarrmzr düzeltebiliriz.

Biz yllardrr hep bagkalan igin
yagadrk veya da baqkalarnrn
istedi§i gibi olmaya gahgtrl<. Gegenlerde yasanan bir
olayda gok üzüldüm ve bunuda sizlerle paylaSmak is-
tedim. Fadime' nin dramr yani isveg' te yaganan Aile
faciasr varya igte oooo... Tabiki burada yasanan olay
ne ilkti nede son olacakü...Kendi gergeklili§imiz, de-
dim ya ne hikmetse hig bir zaman kendimize sayglmz
olmadrgl gibi karqrmzdakine de saygrmz r yitiriyoruz.
Ashnda Fadimenin babasr kendince bu ceza yolunu
segmigti. Fadime' yi daha insani yollarda ikna etmeye
gahqmahydr. Eh!!! Burada Fadime, insantr§rndan do-
Iay bir karqr cinse agrk olrnugtu. Belliki onun icin higte
önemli de§ildi. Patrik bir insandr ve onunla evlenmek
istemigti . Burada gariplik nerede idi? Ama yok hig o-
lurmu? Falanm krzr bir yabancr ile evlenmig. Bu örüm-
cek tutmus beyinlerimiz hem bize hemde gevremize za-
rar veriyor ama yinede vaz gegemiyoruz. illede Patrik
olacak dedi isede o zamanda onun kararrna saygrlr

davranrp bir baba olarak görevlerini yerine getirmeliydi.

Bence Fadimenin babasr kendi mah gibi gördü§ü igin-
dirki, krzr ya igte istedi§i gibi cezalandrrma hakkmada sa-
hipti. Ve sonugtada kendi namus anlayrgrna görede davra-
narak hig bir zaman geri getiremeyecefii ve vicdan azabrn-
dan kurtulamayacak bir davranrgta bulunarak krzrnr öldü-
rüyor... Yazrk! yazrk! inanrn anlamakta gü91ük gekiyo-
rum acaba hangi normlara göre idi, smrlan nerede idi?
Namuslu olmak veya namuslu olmamak. Bence bu kiqinin
kendisi ile ilgili bir sorundur. igi ve diq görünümü vb.
gibi...Eh dedimya gencecik bir krz bir aile ve bir baba
(Acaba?) Hepsinede yazrk olrnuq, hepside gok periqandrr.
Aile yaprsr anne-baba ve gocuklardan oluqan bir kurum-
dur diye düqünüyorum. Burada anne ve babalara düsen
görev ise kendine inanan ve ayaklarr üzerine durabilen
sa§hkl bireyler yetiqtirmektir.

Qocuklarrn geliqmesinde en büyük rol aileye düqüyor.

Qocuk aileye göre gekillenir do$u insan veya yanhg insan
bunlanda toplum belirler.
Ve en önemlisi de gocuklanmrzt yetigtirdi§imiz ortamrn

gergeklerinide unutmamaliyiz.
Öme§in avrupadasrnz orada 9o-
cuk büyütüyorsunuz, kendi yagan-
tmzla yani geldi§iniz yerlerdeki
yaqantrlarla kargrlaqtrmayrn haya-
trnzln en büyük hatasrrr yaparsr-
nz. Bir Fadime örne§i gok agrkga
bize bunlan gdsteriyor.
E§er birey kendine ne h§ediyorsa
kargrsr iginde aynrsrnr düqünürse
sorun yok demektir. Biraz sevgiyi
ön plana grkartr ve kendi yetigtir-
digimiz qocuklarrnda yarur büyü-
yeceklerini, ve tabiki farkh düqün-
celeride olacaklarrm hesaplarsak o
zaman higte sasrmayz aksine so-
runlarrmzt gabuk gözeriz. Hangi

asrda daha neleri yaqiyoruz, aman Allahrm!l!!l!! insallah
Fadime son olurda bu insanhk ayrbr olaylarda bir daha
kargrlaqmayrz...Sevgi ve saygr temelinde hig bir gey

9özümsüz de§ildir. Saygrlarmla

-Ne yaparsak yapahm davranrqlarrmzdan dolayr, kaza-
nacaklanmzr ve kaybedeceklerimizi gok iyi hesaplama-
mz gerekiyor.

-O daha gocuk ne anlar, gibi anlayrglardan uzaklagmalyz.
Aksi takdirde hep üzülen siz olursunuz.

-Kendiniz sa§hkh düqünüyor iseniz, korkmayrr gocuk-
larrnz da özgürce dügünsün ve dügüncelerini sizlerle
paylagsrn.

Dedimya biraz hoqgörü herqeyi halledecektir.

Hergey gönlünüzce olsun.
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ME§iN KAPLI KITAP

Yaldzh meqin kabr
Pargalannug kitabq
Ay altrrda dün gece

Deli bir derviq gibi,
Mumu sönmüE, rahlesi yere delrilrnig gibi'
Okudum saatlerce...

Yaldrzh megin kabm,
Pargalanmrq koynunda uJuklayan kitabrn

Qevirdikge küfkokan her san yaprafimr,

Sandrm ki esiyorum bir mezar topra§mr.

ince el yazrlan canlandr birer birer,

Masallarda gizilen yüzleri gösterdiler:

iblis bir yrlan oldu, Adem Hawa'ya kandt,

Kardeqini öldüren länetli ruhu gördünL

Koca tahta bir gemi ummarilarda qalkandr,

Ufuklardan güvercin bekleyen Nuh' u gördüm.

ismail' in topugu kumdan glkardr zermzelrL

Tur- i Sina' da Musa kaldrdr kollanru,
Asasrm vurunca yanldr Bahr-i Kulzem
Buldu Beni israil Kudüs ün yollanru.

Zekeiya zll<rirr
Bir sonsuz äha verdi,
Do§du isa" bikrini
Meryem Allah' a verdi,
Kureygi Muhammed' e kucak agh Medine.

Bir ateg mezar oldu Kerbela Hüseln e..'

Safalar döndükge bunlar hep birer birer
DoSulup deuildier.
Ay battu güneq do§du,
Kalbimde ateq do§du.
YaldzL megin kabr
Pargalanrxq kitabl
Varsrn gömülsün diye bir ebedi uykuya
Attrn kör bir lor1uYa...

YazJr-, yaz;/r.b:re ki, asrlarca aldandrk'..

Karanhkta gizilen yüzleri görmek igin,

Görüp yüz süLrmek i9ir1
Yaztk, yazfubize ki bir gra§ gibi yandtk. '.

Ne gökten necat geldi, ne bir parga merhamet.

Qah;an esirlere isa, Musa, Muhammed,

Sade bir satr dua, bir tütsü, buhur verdi,

Masal cemetlerinin yollanru gösterdi.

Ne beg vaktin ezanl ne Anjelüs ganlarr

Zincirden kurtardr yoksul galr;anlan.

Yine biz köleleriz, efendilerimiz var,

Yine her mel' un tagr yosunlanmrq bir duvar,
Esir, efendi diye koymug da adlanm,

iki bahta ayrrmg aran evlatlanm.
Efendi igletiyor, esir igliyor yine,

Yine efendilerin gtimüglü sofrasurdarl
Kar gibi ekme§inderr sarap dolu tasmdan

Krrntr, artft bile düqmüyor iqleyene'

Yine biz esir gegen her günün akqamrnda

Eve säde bir lokma ekmek getiriyoruz.
Gece ya§mur inlerken evimizin damrnda,

Isrnabilmek igin günegi bekler gibi,
Birbirine sokulan hasta köpekler gibi
Yrtrk yorgarumrzur altmda titriyoruz.

Qiftimiz, balyozumuz, sonsuz gal4mamrzla,

Asrlardr ba§nnda inleyen kazmamzla
Heyecana geldi de kara topralrn kalbi,
Kendini teslim etti taze bir kadrn gibi,

Qigeklerle donandr dünya isimli a§ag,

Biz bu a§acrmrzur dibinde ölürken aE,

Efendiler gösterip srrtan digierini
Birer birer topluyor bütän yemiglerini'..

Efendiler, agalar, evliyalar, keq§ler,

Ebedi karanL§rr bo§ulsun kollarrnda.
Artrk temiz ruhlann aydrnük yollannda

Säde bir din, bir kanurL bir hak:
igleyen-diqler...

Naam Hikmet RAN' 1921
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5- saymrzrla bagladrgrmrz kürse arEdil galtprnasrrun devamt.

Hinbüna zimön

tfnbüna Zim6n

ziman6 yekem
(ziman6 dayik)

hinbüna ziman6 duyem
bi ,6wey6 xweristi
(b6 ders6n dibistani)

hinbüna zimanä duyem
bi ,6wey6 dibistani
(hinbüna ziman€ biyani)

Gav6n pä,vegüna zimen

Jibo ku cm diyarbün ü pö,vcgüna zimanö zarokcki
ba, bergav bikin ü naveroka zimanö dafk
(Definition) dagirin, em dixwezin Rindo bi 16 kin ü bi
hev re peyasa (macereya) Rindo ya zimani seh kin.

Rindo hiro hatiye
diny6 ü temen€ wi
niha dest p6 dike.

0:0 - 0;6

Rindo diq6rine. L€bel6 q&in€n Rindo h6n
ne ziman e. Disa ji Rindo di demeke kurt
de fär dibe, ku ew6 bi q6rin6n xwe
xwestek6n xwe guhbiste kes0n der ü dora
xwe bike.

Q6rinen Rindo y6n xwe,ilkirin6 ü

birgibün6 ne wek hev in. Bi vi awayi Rindo
hin dengan p6k tine. Ew deng dö bibin
bingeh€n ziman6 Rindo y6 p6,eroj6.

ziman6 duyernI
'ba \
tb. '
\br -

'tu \
tu)
(r...\

0;6 - 0;8

Rindo dikeve t6kiliy6. Dema ku dayik
daxive, Rindo bi balk€,iyeke mezin guhdar
dibe. Ew ßri deng&r nü dibe, y6n ku
lökolinvan wek "deng6n-Lall" bi nav dikin.

Dayik dib6 "Tu Rindoy6 delal i". Rindo bi
"ba ba ba" yanji "ma ma ma" li dayika xwe
vedigerine.

0;9 - 0;11

Rindo 6di dest b; texlitan ü zarvekirina dayika xwe
dike. Bi vi awayi gotin6n ku bi piraniji kiteke ten6
p6kt6n ducar dike.

0;9 - 0;11

o Ew &i wateya hin rabün ü rüni,tinan
fäm dike. Cama bi ken ü cama ji bi giri
ü qörin xwestina xwe dide zanin.

o Dayika Rindo t€ ü ,ü,e di dest de ye.
Rindo pir ,a dibe. Rindo wateya hatina
dayika xwe ü ya ,ü,ey6 di dest6 w6 de
dizane.

Devamr 7. sayrmrzda yayrrlanacaktr.
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KARA FATMA EFSANESi
rFarih boyunca Ataerkil bir toplum olarak

I un rl-r, Kürt toplumu tarihin«le yüksek

mevkilerc ulagmrq, politik olarak söz sahibi olrnug vc

bununda ötesinde askcri komutanbklar yapmrq Kürt
kadrrlannr bulmak müLrnkün. Kürdistan kadrn kaiua-
manlar agrsrndan oldukga zengin bir tarihe sahiptir.

Kara Fatma, Edala Hamm, Haruzdc Sultar\ Heßc
Xan Nagip. Koggiri ba;kaldrnsrun Önderlerinden

Aliqer'in eqi Zarife, Dersim bagkaldrsrun önderi
Seyit Rrza'run egi Bese, t,eyla Bedirhan , Ze,kiye

Alkan, Ronahi ve Berivan.... gibi kadrr:lar, Kürt
tarihinde ycrini almrE dcgerti Kürt kadrrlandr. Bu

kadrr de§erlerin bagrnda,

yagdrlr dönemdc en iazla

ilgiyi qeken, Ar.rupa basurul-

da da kendinden söz ettiriP,
hakkrrda makaleler yazrlan

kadrrlardan biride MaraSh

Kürt kad mr Kara Fatma

olmuqtur. 22 Nisan 1854 tari-
hinde The illustrated London
News adh dergi, Kara F atrna

ile ilgili yapmladrgr makale-

de, Kara Fatma Harum olarak
bilinen a;iret lideri bir Kürt
kadlumn emrindeki 300

savaqqryla birliktc Mara5'tan

istanbul'a gelerek, OsmanL

Sultaru'ra balhh§rnr lc des-

teCini belirtmek ü2e11

l.AMulmecit'le görügmesini

aktarmq. Dergi Kara Fatma

ve beraberindeki askerlerin
gok eski korsanlarla arala-

rrnda moral bir benzerlig inin

I sayrsrm Kara Fatma'ya ayrmr§ ve Kara F atma run

".. göstermiq oldugu kahraman-

i,. e.:. 'i hklarr 5öyle sralamtq "Rus

nedcnlerini sralarken ondan övgüyle söz etmektedir.
Kamuran Ali Bedirhan kitabmrn son sözünde Kara
Fatma iqin Osmanh pasaslnrn Ruslar tarafindan iggal

edilen Erzurum'dar.r kagmasrndan sonra bir gurup

athsryla Ruslara karqr korkusuzca sava§tlEmr ve

Ruslardan Erzurum'u kurtardr[rm belirtmig. Bedirhan

a1nca, Kara Fatma nrn göstermi§ oldu§u bu kahra-

manhk üzerine o dönemde tahtta bulunan Osmanh

Sultanr l.AMulmecid' in istanbul'daki sarayura Kara

Fatma'yr davet etti§ini yazmrg. 1909 yrlrrda Osmanh'da

yayrmlanan Kadmlar f)üLnyasl isimli gazetc, l0f inci

ordulan Erzuruma muhasara

- ettili esnada Kara Fatma

;.-', ., Aziziye I abyasrnda maiYe-

tindeki ü9 dört bin cenga'rerle

savasmrstrr. Bu büYük Islam

valirtesi askerin igece§ini.
i yiyecefini haztrlar. yarahlan

tedavi edcr, omuzlannda Yarah
askerleri hastancye tagrrdr. Rus-

lar'ur hileye bagwrarak önem

arz cden Aziziye 'l'abYasr'nt cle

gegirmesi üzerine hemen Erzu-

rum iqerlcrine gitmis ve toP-
I ladr§r crkek, kadrn, geng,

ihtiyar bir qok vatanda;r tüfek
bulamadr§mdan evlerdeki bal-

ta, satr ve kdrglarla silah-

landnrp Azuiye TabYast'na

hücum etmig ve gülle, kurqun

4 yaEmurlart altrnda asla YIma-' " y,p binlerce adamr Sehid edil-

di§i halde yüz gevirmcmig ve tabyanm hcndeklerini

düEmamn legleriyle doldurarak Aziziye Tabyast'run

kurtanlmasrna muvaffak olmugtur. Türkgülük akrmmm

temsilcilerinden biri olan bayan Mrsrrho§lu kaleme

almrq oldu§u Kuva-i Milliye'nin Kadrn Kahrarnar an

adh gahqmasrnda Kürt Kara Fatma'ya yer vermiq vc

onun hakkrn<Ia birkag yerde grkan yazrlarr derlcyip

Kara Fatma'yr tantrnaya qahgmr;trr. §ovenist ve dini

motiflerin a§rlftta oldu[u qah;mada Mrsrrho§lu, Kara

Fatma'nm aqiretini, köyünü ve da§lanm belirtmesine

rapmen Kara Fatma'yr Kuva-i Milliye'nin Kadln Kahra-

ma ilan edip, KürtlüEünü hige sayarak onu

Türkmenlegtirmigtir.

ilhami Yuzgan\n derleyip v-ayrna hazrlad$t
" Bal t Gczginlerin Seyahatnamelerinde KÜtler"
adh ese r i nden ktsal t r I arak al mm 6 t tr.

bulundu§unu belirtirken onlann yurtlarnrn Kilikya

Dafilan oldu§unu mrgulam4.Yazrrun orta yerinde

Kara Fatma Hamm' rn, bir Kürdistan kenti olan Ma-

ra;'tan oldu§unu bilmekteyiz belirlemesi yaprlm4'

Bir döncm Kürdistan'ur temsilcisi ya da ona aday

olarak kendisini göstermiq ve Kürt ulusal uyantEa

katluda bulunan gahgmalar yapmq olan Roja Nu

gazetesinin kurucusu yönetmeni, dilbilimcisi, yazar

t<^-*- Ali Bedirhan Alrnanya ya gö9 etmek

mrunda kaldr[r dönemde Alrnan Herbert Ortel'le

beraber kaleme aldrfr Kürdistan Kartah ad]r

galqmasmda; hrzh hrzh bumundan soluyan beyaz

atryla bir gece karanh§Lnda Ruslar tarafindan iggal

altrnda bulunan Erzurum sokaklannda görünen Kara

F-atma dan bahsetmekte vc onun Ktirt kadrnlan igin

bir onur abidesi oldufunu wrgulamaktadr. Kamuran

Ati Bedirhan, Kara Fatma' nn Erzurum'a gelig
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KITAB
Bir mülteci kamprnda kalan bir kaq arkadaq stkrct
gegen günlerinde färazi ALrnanya'da bir dernek
kuracaklardr. Adt Ki'fAB (Kreiz Tammryan Azüller
Birti§i). Almanya'da yaqayan Azüllerin haklaruit
korumayr amaghyorlardr. Almanya'da Aztiller
dördüncü srruf insan muamclcsi görüyorlardr. Bunlar
örgütlü olurlarsa isteyen istedigi gibi
yönlendiremevecekti. Bu ülkede mülteciler
ya;adrklan kllgede ancak 30 km lik bir alan iqinde
serbest dola;rna haklanna sahiplerdi. Buranrn drgma
ancak özel bir izin ile grkabilirlerdi. Bu yüzden
KITAB'a üye olabilmcnin koqulu olarak hiq bir srnrrr

tanrnxyor olmak gcrckiyordu. Zatcn onlarda
ser.rnedikleri yada gok sevdikleri igin terk
etmemiglerdi vatam. Yani slnlr tanrmlyan rnülteciler
olacaklardr.Bu örgütlenme girigimi itk baglarda
epeyce tutmu§. Hatta yürüyüs ve rnitinglcr bu
olusumun propagandasrnr bilc yapmr;lar ama gel gör
ki evdeki hesap qarslya u).rnamr§. Mesele
ciddileqmeye yüz tutunca politik görüglerinden azül
konuma düEmüqlerin azüllükten, miiltecilikten
beklcntilerinin qok farkh oldufiu ortaya qrkmaya
baglamrg.Mesala Antepli bir gcng vardr Flmin: cn az

be; devletin srnru.u kagak gegerek gelebiln-ripti

Alrnanya'ya birde ifadesinde fena halde politikti ama
gel görkü bir türlü politik bir oluqumun igindc yer
almak istcmiyordu. Daha üq devleti srnrm geqmisti
ki su koyvermeye haqladr. ittin Arnavutlukta
hayallerini agrk agrk söylemeye baqladr. Abi diyordu
daha Almanya'ya gidip gelrniq tecrübeli arkadaqrna
- Orada bir araba alrnak igin kar; ay qahE;mak

gerekiyor
- Hangi arabayr alacalrna bagh diyordu ötekisi
- Deki bir BMW
- Modeline ba§h deyip afirdan satryordu ama
bilmiyordu ki berideki crvatalannm sayrsrna kadar
hayalindeki BMW yi taruyordu. Ve baghyordu
hayalindekini naksetmeye Abi diyordu su model
olacak. Dircksiyonunu göyle kaplayacaam, lites
koluna bilmem ne takacam, koltuklannr gu qekilde
kaplatacaam, birde qelik bilmem nc cant taktlnp,
amortisörlerinide söyle yaprnca...Bir türlü sonu
gelrniyordu bu öykünün hayalin. Ama öyle bir
giziyorduki bu saplanhya dänüqrnü9 araba
tutukusunu öyle öyle güzel hikaye ediyordu ki
etrafinda onu dinleyen 30 kiqi daha iki srnr
gegmigkcn Amal,utlukta bir evin odasrnda kaybolup
gidiyorlardr kendi hayallerinin, Arnavutlukta bir
evde l0 kürt drqan grkamadan 30 gün ;ebekecinin
gelip onlan itatya'ya gegirmesini bekliyorlardr ama
ne beklcme. iki gocuk en büyügü 4 yaqrnda

kardeEler, anncleri, toplam dörL kadrn 26 tane daha
askerlifini yapmamrs geng ya seveceklerdi ya da
terkcdeceklerdi. Ve Arnar,utluk'ta bir göz odada ügüncü
bir srnrn gegmeyi bekliyorlardr. Hemencecik orada bir
komün oluqturdular tek tek yemek ihtiyacrrun gidermek
pahah olmaya baplamgtr. Komün sayesinde toplu
yemek piqirmeye, daha ucuza maletmeye baqladrlar.
Ycr darh§rndan srrasryla yemeye baElayrnca küqük
kavgalar oluyordu; sen gok yedim ben az yedim yollu
ama öyle kayda de§er bir gerginlik ya5annudr. Bir
günün akgamüstü varktinde bu l0 Kürdi bir minibüse
doldurup deniz kenanna götürdtilcr skaf dedrkleri giqme

bir bota bindirdiler ;rksesuar olarakta 5 tane uzakdogulu
srnrr tanmuyafl katarak istiflenmig bir vaziyette
istalya'ya do§ru rota krrdrlar. 35 kii;i nereye. nasrl
gittigini bilmeden ve de qrt qrkarmadan yolculuk
yapryor. Onceleri sakin sakin ilerliyorlardr. Yanm saat

sonra öyle bir hrzlzrndrlar ki igine istiflenmiq 35 kigi ile
§isme bot havada biraz ugtuktan sonra tekr.u taSa düger
gibi suya dü9tiyor, suya tcmasä geqen göüqlü iki motor
onu bir daha frrlatryor havaya. Bu firlatma ve düEü;
ritmik olzrak taa italya sahillerine kadar devam
edecekti. Sahile vardrklannda yakrt ikmali yaptr

skafcrlar ve yeni hareket ctmcyc baglamrglardr ki
motoru rotu krrldr. Yani artlk küqücük direksiyon ile
yön verme ihtimali kalkmrgtr ortadan. bir saat kadar
bunu tamir etmeye Eahqrrken okyanusun ortasrnda bir
§isme botta beqik gibi sallanan herkesi deniz tuttu.
Kusmalar kigürtüler arasrnda skaf dönderdi yönünü
tekrar Arnalutlula.
-Bcn knk direksiyon ite sizi italya sahillerinde
buakrrsam gerisin geriyc kaqamam. iginde
mülteci olmayan bir skalä kesinlikle ate; eder batrrrrlar
dedi skaf sürücüsü ve direksiyon ile pervane koluna
doladr§r bir kdm ip ile iyice gergiye aldr motorun
krnlan kolunu. Yani qelikten olan rot konulunun ycrine
ip gerdi. Skaftaki 5 kiginin yardun ile bu gerginli§i
süLrekli koruyarak vc gösterdi[i bir yldrzr istikamet
alarak Amavutluk yolculugu ba;ladr bu sefer. Bir
transatlanti§in allrnda kalmaktan ucu ucuna kurtulrnak
yada ipin kopmasr sonucu alabora olabilecek skafin
akibeti ne kimse merak cdiyor nc dc müdahale
edeb rne hakkr bulabiliyor kendinde, Tek komutan
skafin süLrüctisü. Hayret! sabaha kargr sa§ salim
Amaurtluk sahillerine 9öp düker gibi atrverdi acele
vede sessiz bü gekilde skaf sürücüsü. Yan beline kadar
süya dökülrnüg srnrr tanrmayan mülteciler
bindirildikleri bir minübüs ile tekrar o eve döndüler,
Skafta hop kalkrp gerisin geriye hop klqrun üsttine
düpmekten kufruk kemiklerindeki srzryr dinleye
dinlcye akgamr ettiler.Akgam iistü yinc aynr yolculuk

Sayfa l0 Sayr 6

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



eweleri tek tek ya;anmaya bagladr. Bir farkla bu

se{br nastl ve nereye kadar ne kadar zanran

gideceklerini herkes biliyordu. 't'abii yolda baqlartna

birgey gelnrezse. Herqey aynrydr. yine hop oturarak
hop kalkarak. suratlara deniz suyu garpa §al?a
vardrlar italya kara sularma.Yaklt ikrnali yaprldt

daha yeni hareket etmiqlerdi ki tcpclerinden

helikopter projötor ile aydurlatma ,vapmaya bagladr,

arkalanna bir sahil güvenlik botu takrldr. Bununla

bilikte ilk dcfa skaf sürücüsti telaSlanrnca anladrlar

ki durum va-him ama yine tüm karar yetkisi ve durum
kontrolü onun elinde. Yüzündeki korkuya ra[mcn
kentlinden cmin ama va\3§ )ava§ tcpesinc tc peqine

takhklan ilc beraber sahile yana;maya bagladr-

Kayahk bir sahilde arttk sahil gtivcnlik botunun daha

fazla yaklaqamayacagr bir yerde skaftakilerini panik

iginde suya almaya ba;ladr yine 9öp rnisali. Patrr

patrr suya dökülen mültecilcrden kimisi Sans eseri bir
kayanrn üstüne düqüyor. kimisi beline kadar suya

batryor, kimisi boflazr karlar arna bir kaq adrmda da

sahilc yetigecekleri hir mesafedcler, Skal- tüm
yükünü denize döktükten sonra son sürat sahil

güvenlik botunun üstüne sürdü ve onun daha

rnnelra yaprp pcqinden gelmcsine firsat vermeden

gözdcn kayboklu.Mülteciler kendilcrini sahile attrlar,

rslak clbiselerini dcfliqtirrneye baqlantrglard ki

etrafim silahh, maskeli özel timler cevirdi. Herkesi
yüzüko1,un yerc yatrrdr üst aramasl yapmaya baEladr.

Melerscm girilrnesi yasak olan askeri bir bölgcye

brakmrg skaf onlart. Bindirdiler cernselcre,

barakalaran oluEan bir mülteci kamprna gÖtürdüler

Bari'de bir gece. bir gündüz orada bekletildikten
sorra akgam üstü herkese i9 bulabilirse italyada

sürekli oturum hakkr alabilece§ini aksr laktirde 15

gün iginde italya srnrrlarnr terk ctmesi gerekti[i
yazrlr birer geqici oturup müsadesi verildi ve serbest

brakrldrlar. Evet aralannda Emin'inde bulundu§u 30

Kürt mülteci artft italyadaldt, Ama yine bir

srnrrlama sözkonusuydu ya iq bulmak gerekiyordu
yada terketmek gerekiyordu. Ve asrl hedelb, yani

hayalleri süsleycn Alamanya'ya varabilmck iqin daha

bir iki srnrn tarumamak gerckiyordu.

Hüseyin arkadaqrmrz,a bize yollamrq oldulu bu

yazrdan dolayr kendisinc STRAN adrna gok te§ekkür

ediyonrz. Bu yaztyr okudu[urnda kcndimden gok

geyler buldum, qünki anlatrlan bu vazt yaqantrken

ayu grup igerisinde bcnde yer ahyordum -. ( Ali )
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Cep Telefonu Geyikleri
- Pire itte, cep telefonu yisitte bulunur.
- Alrqmadrk cepte telefon durmaz.
- Anadan gegilir, cep telefonundan gegilmez.
- Arsurn yüzüne tükürmü;ler, "Kapsama alanr

drgrndayrn"dernig.
- At ölür meydan kalrr, yigit ölür cep telefonu kalrr.

- Boqbo§azr cehenneme atmlslar,"cep telefonum
nerede?"demiq-

- Cep telefonlu goban, yoksul beyden ye[dir.
- Dilenciye cep telefonu vcrmi5ler, karttnl be§enmemiE-

- El elin ege§ini cep telefonuyla arar.
- Erkegin kalbine giden yol cep telcfonundan geger.

- Ayrant yok igmeye, cep telefonu ile gider st... .....
- Cörmemigin cep lelelonu olmug, tutmug antenini

koparmt§.

Duvar Yazrlarr
ilahi Azrail, sen adamr öldürürsüur.

Srk srk ameliyat olun, iginiz agtltr.

O§lumun admt ma§a koydum, artrk ben de mala babasrytm.

Yazrhdan srfir aldrm ama, önemli olan katrlmaktr.

1962'da igilen kahvelerin hatrrt doldu, duyurulur.

Sizde bit ympuanr var mr? Kirlendi hayvancrklar.

B€nde se),tan tüyü yok, epilasyonla aldrrdrm.

Size laprlrnasrnr istemedi§iniz geyi baqkasrna yaprn.Qok zevkli
oluyor.

Ölüm korkusu sürekli depil, mezarda biten geqici bir duygudur.

§iddete karsl savas aqn, giddet yanlrlannr kurlunlayn.

Beqbinkere viyledim; abartmayr brrak.

Bu tüp beb€k hatah; hep gaz kagrrryor.

Selam! Ben Aydan §ener. Hadi yaa. Ben dc dünyadan Neil
Armstrong.

Cengli§im acr veriyordu. Ameliyatla aldrrdrm.

Ey yükselen yeni nesit! in ulan ai;a§r!

Son gülen sen olacaksrn- Qünkü gr:q anhyorsun.

Yes abicim. Kürtge efiitime benden de okey!

Temel gardaki giqe monuru ile pazarhk etmek isteyince,
Memur git igine kardegim tren biletine pazarhkmr olur

demiq. Temel, igine gelirse bende öbür giqeden alrnm bileti
demi9.

Türkceder Ingilizceye qeviri: Turning from Turkish to English

Acele igc seltan karrgr : Urinate quickly, sulan mixes
Can bo§azdan gelir : .Iolm comes lrom Bosphorus
Eflri oturalrm, doFu konuphm : Let's sit itolic,let's lalk
correct
Ekmek elden, su gölden : Bread from hand, water from lake
Nallarr dikti : He errected lhe horse-shoes
Onun elinden az gekmedik : We didn't pull little from his
hand
Gözün rnosmor olmrrq : Your eye h«s becctme puspurple
Senden adam olmaz: Man doesn'l become from you
Srraya gir : Enter the desk
Usta ordan bi pilav üstü kuru versene '. Masler, give a dry on
top ofrice from there

Adamrn biri iqbasvurusunda bulunmu§. Görüsmeye gägrrmrslar;
görüsme sonuna dogru yönetici sormu§l
-Peki beklentilerin ne? Seni ne tatmin eder? Arkadag saymaya
baglarnq;
-Oncetikli olarak bir araba istiyorum, ayrca 9u anda bulundu$um
dairenin kirasr biraz fazla onu da qirketin kargrlamasr iyi olur, maaq

olarak da 3000 $ dan aqafr galrqmam. §irket yöneticisi, dinler ve;
-Biz sana son model bir Cherokee vc Tarabya da hi villa verecefiz,
aynca bizim bu pozisyonumuz iqin planladr§rmrz maag 6000 $ dr,
demis. Bizim elemanrn gözleri flrlamrg;
-§aka yapryorsunuz, demis. §irket yöneticisi yaprgtrrrnrg;
-Olabilir ama önce siz baslattmrz...
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hmed6 Xani, di nav hozanän edebiyata kurdi
ya klasik da" nav€ heri mezin ü bi rümet e.

Wi bi efirandin6n xwe yÖn giranbiha,

edebiyata kurdi ya nivisandi dewlemend ü bilind
kiriye. Berhema-esera wi ya giranbüha Mem ü Zin
di edebiyata kurdi da cih€ sereki digire. Bi vö

berhemö xwe, E. Xani, daye xuya kirin ku, ziman6

kurdi zimaneki mezin ü dewlemend e ü daye xüya

kirin ku bi zimane kurdi shaeser-s hakar bön
nivisandin. Mem ü Zin ya wi bi xwe, iro b€shik wek

shakar t6 qebülkirin. Ew ji bo gelÖ kurd ji
gavkaniyeki netewi ye.

E. Xani, em dikarin b€jin bavö edebiyata kurdi, di
sala 1652' an de li dorh€la Hekariy€- Qolamärg
hatiye dinö. Di derbari jiyana wi de agahdariyän
geleki freh tunene. Lö t6 zanin wextä ku ew Mem 0
Zin qedandiye ü Nübar- ferhengoke kurdi ya
yekemin e nivisandiye sala wi 44 büye. Mir Celadet

Bedirxan di kovara hawar6 de nivisiye ku, Xani,
piltükek li ser cografya ji nivisiye, l€ heta nihe ew

pirtüka demeketiye meydanö.

E. Xan€ di nivisÖn xwe de qala jiyana xwe ya shexsi

nekiriye, qala jiyana kurdan yö sedsala l7'emin
kiriye, p€wendiy0n siyasi abori, civakisozrai, ü
gandi bi hostati ber gavan raxistiye. Berhemön wi, ji
me re wisa diyar dikin ku Xani miroveki ronakbir,

xwediyö kultureke helbestO ya bilind, aüm ü

zanayeki pöshbin büye.

Beri xani, hozan6n wek E[ Her{ri, Mela Ehmedö
Bet6, Metayö Ciziri ü FeqiyG Teynan nimüneyön

edebiyata kurdi dabün ü li KurdistanÖ bash dihatin

naskirin. Lö edebiyata kurdi bi derketina Xani re
xwe gihandiye tanga heri bilind. Di vO gaxÖ me de ji
Cegerxrvin ew ala girtibü dest6 xve'
Xani xwendina xwe ya oß'dini \i CizirÖ girtiye'

Pash€ güye Bazid€ ü li wir Medresek vekiriye ü büye

dersdarö v6 medres€. Pishti mirirn wi, di sala 1707'

an da, shagirtö wi ismaitö Beyazidi shüna wi girtiye.

Xani n6ziki v6 medresä hatiye biaxkirin. Ji sedsalan

virde, gelö kurd mezel6 Xani wek ziyaretek qebül

kiriye.

Mem ü Zin
Di vö berhema xwe de, Xani, wek ronakbireke mezin

0 sedsala xwe, gelsh ü dijwariyÖn civata kurd,

daxwaza gel€ kurd ji bo jiyaneki göti-rindtir bi

hostati aniye ziman. Parvebüna Kurdistan€ di nav

Rotrß-Osmani ü dewleta Safevi-Farsi de;

binehevkirin ü neyÖkbüna eshir€n kurdan ku her yek
ji atiyeki li cem wan dewletan cih digirtin ü li
hember hev hev sher dikirin. Tunebüra Mireki
kurdan, hemü ew qelsh ü kömasiyön han li dil€ Xanö

de büne derdeki giran, Li gor baweriya wi, eger kurd
bibin yek ü padshahki-pdsä eng wan hebe, w6 9ax6 gel€
kurd wö ji bindestiy6 xilas be, xwendin, nivisandi,
zanin ü huner p6shkeve.
Hergend Mem ü Zin destana eshq be ji, 16 Xani ew
kiriye behane ji bo ku fikir ü ramana xwe, daxwaz ü
p6shniyaz6n xwe bi v0 esera edebi di nav gel6

Kurdistanö de belav bike. Ew qend hezar salin ku ew
esera t0 xwendin ü büye bingeh ji bo ziman ü ganda

k-urdi.

Newroz, der kurdische Nationalfeiertag

Vor vielen tausend Jalren herrschte über das Volk der

Mcdcr ein assyrischer Herrscher mit Namen Dahak.

Nachdern er seinen eigcnen Vater ermordet hatte, wuchsen
ihm eines Tages zwei Schlangcn aus den Schultcrn. Diese

Schlangen mußten täglich mit den Hirnen von zwei Kaaben

gefüttert wcrdcn. Auf diese Weise vcrloren viele Familicn
ihre Söhne. Das Volk konnte die Grausamkeit des T1rannen

nicht mehr ertragcn.
Zwei Wächtcr Dehaks gaben den Schlangen insgehcim

Schafhirn statt Menschenlim zu fressen und brachten die
jungen Mcnschen in die Berge und Feridun, der Tapfere,

lchrte sie den Kampf.
Viele Jafue vergingen, bis eines Nachts - in der Nacht l'on
20. aufden 21, März - überall auf den Bergen als Signal

Feuer entfacht wurde. Die Kämpfer kamen untcr der

Führung Feriduns von den Bergen uld vcreinten sich mit
dem Volk rnt Kawa, dem Schmied, an seiner Spitze. Sie

griffen Dahaks Palast an und Kawa erschlug mit seinem

Hammer den despotischen Herrscher.
Ein riesiges Feuer wurde entzündct und Dahak

hineingeworfen. Auf den Gipfeln der Bcrge wurden Fcuer

cntfacht, um im ganzen Land die Frcudenbotschait vom Tod

des Tparmen und der neuen Freiheit zu verktinden.

Scit diesem Tag ist Newroz der Tag der Befreiung und der

Freiheit.

$.11\8J,1,:i,$*a
Krvma ve Yaorak Döner. Dana, Srhr,
Ta'rtk Kuzu. Hackfleisci- und Plätzil-Döner
Kalb, Rind, Poulet, Lamm

SL Gallenstrasse 188
CH - 8404 Wintertur
Tel. 0041 (0) 52 233 02 00
Fax. 0041 (0) 52 233 72 00
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Halil ibrahim

2477
Da§ cia kr zrl ot

Uslan beHa lil lb ra him

I
ler i cin de kek lik o ter

2
bi

2
bi terDa§da kr zil ot

Es ki vadan da beter Us lan

I cin dekek

4
iik ö ter.

be Ha lil i5 ra hinr

Kr vrrcrk

ar.r-
Yas lan be

I Derede su duniur
(2) I Dal köprüler kun-rlur

Aslan bc Halil lbrahrm
(2) I Elli yerine vun-rlur

Ha lil lb ra him

Ktarc:k saclanna
I Kar dü5mu5 uglanna

(2) I Dagrn ydma\lannd' Yaslan be Halil lbrahrnr

Müfreze tlagr sarar
Da§da kagaklar arar
Gegit vermez kayalar

{2) }{rzlan be Halil lbrahim

Nakorrrt
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ÖNCE DEMOKRASi
Tarihin tekerleri hep öne dönüktür. Ünlü Yunan filozofu
Herakleitos'un belirttigi gibi Dünyada hergey akryor.

Yani hergey de§iEiyor ve dönü;üyor. Hepimiz taraftndan

bilinen ünlü bir deyim var. ,,De§igmeyen tek §ey

de§iqimdir". De§igmeyen, ga§rn gereklerine uymayan ve

iqinde bulundu§u durumun tespitini yapamayan bir örgüt
veya devlet kendisini tarihin 9öp tenekesinde bulur. Bu

tarihin bize ö$etti§i bir gerqekliktir.

Qa§rmrz bize ne ö§retti? Qa§rmrzda geligen teknolojik
geligmeterin neresindeyiz? Ve bu geliqimler bize neler

dayatryor? Dü9ünce geliqimimizin seviyesi ne kadardtr?

§unun iqin belirtiyorum, teknolojik geliqim insan

dü9üncesini hep geliqtirmiqtir. Ve bizim Halk
gergeklilimiz tüm geligmelerin neresinde? Yada

kiylesine geri kalmrq bir topluma Sosyalist bir devrim
getirsen ne kadar yagatrlabilinir? Bizim bilimsel,
teknolojik ve kültürel alt yapmlz Sosyalist bir devrime ne

kadar müsade edebiliyor? Baqka bir ifade ile Feodal olan

bir toplumun direk Sosyalizme geqigi mümkünmüdür?

Mümkün olrnadrlrrrr söylüyorum, günki toplumlartn
geligim tarihine baLlr§rmrzda ilkel Kominal döneminden

sonra kölelik sistemi, kötelikden sonra feodal sistem,

feodalizmden sonra ise kapitalist sistem geliqmi;tir.

Kapitalizmden sonra Sosyalizn geleceldir. Bu qaqmaz bir
sonugtur. Ama bizim klasik Devrimcilerin belirtti§i gibide

hig olmayacaktrr. Nedeni ise Avrupanrn binlerce insantn

ölümünden sonra ünlü Fransz filozofu Volter' in qu

vardrgr sonugta gizlidir. "Söylediklerinizin higbirinde

sizinle alm dügüncede delilim, ancak onlart söyleme

hakkrnrzt ölünceye de§in salunaca§rm". Yani herkesin

kendisini rahatga ifade edebilece§i Sosyalizm' in bir ön

evresi olarak Demokatik bir sistem, karqrdaki bir
düqüncenin varh§ma dahi tahammül edilrneyen ve ak ile
karanrn kahn gizgilerle birbirinden ayrrgn§I' benim gibi

olan ak' tr, kargrtrm ise siyahtrr. Ve karaya her türlü

cezayr vermek mübahtr anlayrqma sahip olan bir
toplumun kuraca§r Sosyalist bir sistem olsa olsa

Kapilalist bir sistemin daha da gerisine dü;ebilir.

Qünki dewimler nicel birikimlerin bir sonucudur. Her

olanda belirli bir evrimi ya§ayamayan toplumlar niteliksel

yani devrimsel bir dönügüme u$amalarrda imkansrzdr.

Ve bu noklada klasik Sol' un kendisini kandrdr§mt

görüyorum. Günümüz dünyasrntn ve bölgemizin
gOrti-tind"n uzak olduklarrna inantyorum. Kendilerini

biz do§ulularrn do§matik saplantrlarrnda kurtaramadrk-

larrnr, feodal düqünce sisteminin Sosyalist düEünce

bigiminin karmasmdan de§iqik ve ga!,rmrzm devrimci

yasamrna uymayan demode dü;üncelerle hareket etmeleri

anlagrlmaz bir durumdur.
Baylar; geliqmek taktikgilikle yada kendimizi inkar

etmekle olmuyor. Tam tersine günki inkar büyük bir
köküzlü!ü beraberinde getirir. Halbuki her a§ag kendi

kökü üzerinde geliqir, güzellegir ve melva verir. Tersi

durum kiqinin kendisiyle yabactlagmastnl sa§lar. Verilen

her qeyi sorgulamadan kabul eder, kendisi olmamak igin

her qeye bagvurur.

Kimiz? Neyiz? Nastl olmahyrz? Nasrl güzel olunur? Sorulart

bir kenara itilip geyik muhabbetlerine baqlanrr' Sokrates' in
dedi§i gibi ,,Sorgulanmayan bir yagamda ya§anmaya

de§mez".
Ve son olarak da ;

l- Marks' rn , Engels' in ve [,enin' in kitaplarrnr

manastrr e§itimi gibi sürekli okumakla bir yere

vanlmaz. Yanllq anlagrlmasln okunmastn

demiyorum. Marks,
Mao.. . . Ezilenlerin lehine
yapmrqlardrr.

2- Ülkemizin sorunlarma
Demokratik 9özümdür.

Engels, Lenin,
gok önemli analizler

gözüm olacak tek yol

3- Herkesin kendisini rahatga ifade edebileceli dillerin,

dinlerin, kültürlerin örgütlenmenin serbest oldulu
bir ortam, yani önce Demokrasi ve paralel olarak

teknoloji, kültür, bilim, enternasyonalizm
dügüncesinin geligimi ve Sosyalizm.

MAVi§iM
Boynunu büken kugum
Seni bu halde garesiz gördükge

Gelir akhma zincirlenmiq kaderim
Kafeste de olsan acln, aclmln
yanrnda kalrr hafif.
Sorarrm kurgunlandrmr kalbinde
Yakrldrmr özge canlarm
Srzlattrmr bel.nini feryadr figan
Süt kokan bebeler el uzatrp
Hawar dedilermi hawar
igte brrakrorum özgürsün
U9 ugabildi§in kadar
Kanat 9rp git ülkeme doSu
Görürsen e§er mavi;im
Sevdasrnr namluya sürmü§
O yigit delikanhlan
Onlarrn yüre§ine bir orman esintisi

Umut lslltrsl
Korkma buluquruz ug maviqim u9

Ülkeme dogu

Qok de§erli STRAN gahqanlarr, ilk baqta sizi tebrik etmek

istiyorum, gergeLten yaptlgmz yani adtm attr§rnrz yol gok

getin bir yoldur. Ve ancak cesaretli insanlar bu adtmt

atabilirdi" ' ' ' 
Mehmet sööüT

STRAN olarak de§erli hocamtz sayrn Mehmet bey'

e yollamr$ oldu§u yazrlardan dolayr tegekktir

ediyoruz. ileriki sayrlanmlzda saym hocamrzrn

de§erli yazrlarrnl sürekli okumak dile§iyle. . .
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26 OCAß- 2002 Cumartesi günti,yaprxs oldu§umuz,
kadrrlar kahvaltrsrru sidere anlatmak istiyorum. On-
celikle bu kahvaltrmn ve söylesinin yap rs nedenini
aEatrm biraz.Sizinde bildiginiz gibi su an anadille il-
gili gahqmalar ve eylemlikler baqladr.Halen ülkemiz-
de devam etmekte olarqbir kampanya söz konusu.
Bizde Langenthal dernegindeki kadmlar olarak, bu
gir\ime destek olmak amacryla bäyle bir güLnü orga-
nize ettik.Bunun drqrrda,kadrrlar olarak birlilcte ol-
mak ve sorunlanmrzr ele almaktr. Sabah saat 09.00
da bagtamasr gereken kahvaltr ve söylegi,Zürihten
gelecek olan bayanlann biraz gecikmesiyle,saat
10.30 da baslamal< zorunda kaldr.Böyle kügfü bn
aksilikten sonra nihayetinde bayanlar geldi.Öncelikle
Zarife arkadagrmz günün önemini ankattrktan soma
kahvaltr lnslma gegildi.(Nihayet kahvaltrya baglan-
mrEtl günkü orda bulunan herkes baya acrkmrgtt.) O
gün burda bulunan bayan misafirlerimiz, sadece Zü-
rihten gelen bayanlar de§ildi.Sirilankah 3 bayan mi-
safirimizde vardr.Onlar,bizim dilimizi anlanr,amala-

nna rafimen bizi gok dikkatli ve saygrh bir gekilde

dinliyorlardr.Ve bir gok irsarumn önemsedifi, anadil
televizyonumuz MEDYA TV de,qekim yapmak igin
orada bulunoyordu.Insanlar kahvalh ve sohbet eder-
ken ben gay da§rtryordum, öbüLr arkadaqlar ise orda
bulunan bayanlann ihtiyaglanm saghyordu.MEDYA
TV ise kahvaltr yapan bayanlan gekmekteydi. (Kim-
bilir kameraman arkrdaqmrz ne gibi agrldar yakala-
dr) Kahvaltr bittikten sonra arkadaqlarrmrz Kürtge
(?zzaki), TürkEeve Almanca olmak üzere basrn agrk-
lamasr yaptrlar.Bunun ardrndan gocuklar,halk olun-
Ian gösterisi sundular.(Qocuklarla gwur duluyorum
g&rkü onlarr gal§tran benim onlann yetene§iyle bi-
rleqince muhteqem bir ekip grlrtr ortaya.) Halk oyun-
lan gösterisinden sonra,4 bayan arkadasrmrzla data
önce kültür gecesinde ögrenmig oldugumuz STRAN'
lar söyledik. Misafirlerimizin ve gocuklann istef
do$ultusunda halaylar gekildi. Nihayetinde saat

ilerliyordu orda bulunan bir go§u kalkma-
ya baglarruqtr, öncelikle Sililankah bayanlar aynldr,
daha sorna Langenthal ve qewesinde oturan bayanlar
da yavag,yavaq oradan aynlmaya baqladrlar.Zürihten
gelen bayanlar ve deme[imizde kalan bayanlar ara-
srda krsada olsa güzel bir sohbet gerqeklegi.Bayan
arkadaglarrmrzrn gitmek istemelerine,Zarife arkada-

§murn yapmrs oldu§u bärekler engel oldu. (Gergek-
tende kirekler qok gtizel olmuqtu eline saghk Zarife.)
Sohbet edilerek kirekler yenildi.krsada olsa Langent-
hal deme§indeki bayan galqmalan ve demek faliyet-
leri anlatildr.Bizde,Zürihten gelen bayanlan tammaya
gahErk,onlarda krsa bir qekilde kendilerini ve dernek
faliyetlerini anlattrlar.Demeyimizin,kadm kollann-
dan sorumlu arkadagrmrzrn ayarlamalanna göre,

bundan böyle,sanrnm ayda I defa derne§imizde kadm-
lar eylencesi yaprlacak. (Bilmeyenlere duynrlur.) Krsa-
casr ben kendi adrma böyle bir gündc bulunmaktan,bi
hayli mutlu oldum.Umanm o gün orda bulunan herkes
benimle hemfikirdir.Alnca o günü organize eder, Zari-
fe arkadasa da kendi adrma teqekürediyorum.Benim her
zaman söyledifiim ve gok sevdi§im bir söz var,mutlu
oluq sevgiyle dolurlyüLrefinizden insan sevgisini eksik
etmeyin HO§QAKALIN

FATMAERDOOAN
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KULTUR
5. Sal.rmrzda ilk kilümünü yaymladr§rmrz hikayenin

ikinci bölümü ve devamr.

Qamagrhane anahtart
Bu ülkede,gamagrhane anahtart; gama5t yrkamak ve

qamaqr makinelerinin bulundulu odayl aqmak igin

kullarulan, basit bir anahtar olma özelli§ini
yitirmigtir.
DüsündüEünüzüLn tam tersine daha da derin anlamlar

igeren ince bir detaydr
Ve bu Isvigreli ev hanimlanmn, güLncel yagamda,

gamasr yrkama günlerini, salt yüksek bir de§erde

görmelerinden ötürü de§il,altu zamanda; ipe asrh

gömleklerin ve bluzlarrn, goraplann ya da donlann
temizli[in temsili bayraklar olarak

adlandnlmasindan ileri gelrnektedir.
Hayr hayr, gamaqrhane anahtan; igerdi[i basit

fonksiyonur drgura grkarak,herhangi bir kapt),
agmaya yuayan, anahtardan ziyade;dcmokatik
duruqu olan ve düzenli yagayan bir zihniyeti agrla
gftaran anahtardr..
Bu olayr daha iyi anlayabilmeniz igin, kendi

gegmigime dönerek, y lar önce yaSadr[rm bir ammr

,aktarmahynqsizlere.Tarudrklarrmdan birinin, bu
do§rultudaki hikayesi vs benzer sorunlart
günümüzdede yaqamrg olmasr, geqmi§te yaqadt§rn

bu olayn güncelli§ini devam ettirdi§ini gösteriyor.

Helvesiya geleneEinin temel ta;larrndan birini

oluEturan gamasrhale anahtarr, bu kültürc dair
edinilecek olan, ilk deneyimi, insana kazandrnyor..

Hikayerq tahmin edece[iniz gibi; kalabalik bir
apartlmanda gegiyor ve esas kahraman; bildiliniz
üzre, garrnsrhane anahtan.
Apartmammrzda; katlar, daireler, gatl katr

,bodrumlar ve koridorlardan öte, herkesin kollektif
olarak kuliand{r, bir gamasuhane ve buraya ait bir
anahtar vardr. Iste kiyle bir apartunana, yeni

ta$ffrrs geng ve yalruz bir insandm.
Son derece önemli olan bu anahtarq her daire;

önceden yap mr§, bir liste srastyla

ulagryor,kiylelikle sagdan-sol4yukarrdan-a9a§tya,
elden ele herkesi kapsryan de§erli bir anahtara sahip

olabilme qansrmrz oluguyordu.
Geng ve bekar bir insan olarak, camagrlarrmr

kendim yrkadr§rmdan,hräyle bir anahtara ihtiyag

duymuyordurrlfakat yaknda antryacaktrn ki; o

anahtara sahip olrnak, bir gereklilik ve listedeki

siralamadan qok, ona kargi itinayta gösterilmesi

gereken, bir sorumlulukmug.
Apartrman yönetimi gere§ince gönderilen,bina ve

daire düzeninin kullammma dair mektup,bana henüa

yeni ulasmrstr ki kapi galrnaya baSlamtsdr bile.

Zadia

Kargimda duran bayarq bana bir anahtar getirmiqti. Bu
anahtara ihtiyacrm olmadrlru ve benden bi sonrakilere
verilmesi gerektigini söyledigimde,hayli gaqkin bir
gekilde,yüzüLrne bakakal&.
Somaki günlerden birinde; yani ykama srasrrun bana

ait oldugu bir gi.inde; kapurin zih tekrar
gahyordu.Benimle tarusmaya geldifiini sandr§rm genc

bayan, gamagrhane anahtanm istiyordu.Geng ve iki
qocuklu bir anneydi kargrmda duran,arada bir anahtan

ahp alamryaca§mr, sonnaya gelrniqti.Hig tereddüt

etmeden, anahtarr verdim ve iqi bittikten sonar tekrar

geri getirmesini istedim.Pek kabullenmiq görünmesede;

basini sallayarak, " tamam. " dedi.

Iki gün sonra kapimn zili yine gahyordu. Bu seferde,

üst katta oturan bayan gelrnigti. Kendisi, temizlik
sralamasmda benden soma yer ahyordu. Benirn bir
önceki camasir günümün takipcisi saygrde§er

hanimefendi yani;.gamagirhane dilzenini aklinca

koruyan bu kadin, gamagirhanenin kirli brakrlmasmdan

son derece rahatsrz olmuqtu. Bir hayli krzgrn bir gekrlde

prkayet ediyordu; anahtan nasrl olurda baskasrna

verirmigim, üstelik etrafi kirletmigim de felan

filan... Qamagrhaneyi hig kullanmadr§rmr ve kirletenin

ben olmadr§rm söylerek,özür dilememe ra§men kadrn,

bilakis gamagrrhanenin temizli§inden sorumlu

oldulumu , dikkatli ve titiz dawanmam gerektilini
söyleyip duruyordu. Erkek kardesi polismiq de ve onun

anlattigina görede:araba sahibi bir insamn, arabarun

durumundan her zaman sorumlu olrnasr gerekti§ini,

isterse kiqi arabayr bagka birine teslim etsin,yinede

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

süLrü laflar sarf edip durdu.
Anahtari verdigim kadrnla, merdivende karqrlaqtr§rnda,

gülüLrnsüyerek olayr anlattrm.Hemen bir gün sonra'

kadrrun kocast kaprda dikilmiqti:olayrn benim

tarafimdan orda burda anlatrlmasi, üstelik kansmm
pasakli oldu§unun anlatrlmasr,ayrp bir dal'raruqtr, bu

o layr anlatrsanr, baqrma geleceklerden kimsenin

sorumlu olrnadi§ru, tehditvari bir qekilde söyledi. Buna

ralmen geng anne, bir gill soma; anahtari tekar alip

alamryaca§uu ,yine sormaya gelrnigti.Kisa bir süre

sonra, alt kattan sa§daki komqum da anahtan soünaya

gelrnigti; kendiside (kutsat)anahtanrni bir defah§rna

kullanabilir miydi, acaba?Nasil olsa kullanmryordum ya

....Maalesei biraz önce dördüncü katta soldaki dairede

oturan kadma verdirrL dedilimde ise gültimsemiqti

sadece.
Ben artrk güpheli bir qatns olmuqtum (bunu önceden

fark edememistim),bütün bina beni böylc

de§erlendiriyordu. Kendi aralannda yaptrklari

dedikodularda: geng Aeschliman'da -yani ben- ne

vardr böyle,niye gamagrhane anahtarn herkese

veriyordu? Duyar duymaz, anahtan bir gekmecenin

Say 6 Safa l7

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KULTTJR

iqine ko1up, huzur iginde dinlenmesini sa§ladrr;
madem öyle; bende gamagir sram geginceye kadar
kimseye vermeyecektim. insanlarin

beni bu basit anahtardan dolayr rahatsiz etmeleri
gergektende canrmr srkmmaya baglarmqtr, hergün

birilerini kaprnda görmek, gece gündüz demeden

kaprmn zilini galrnalan bende, yeter artrk

dayanamryaca§rm! gi§hklanna dönüEtü.Kimse

beninrle gergekten iliski kurma gibi bir iste§e sahip

de§ildi ,gelenler sadece krsa bir selarnlaqmadan sonia
gamaqrhane anahtanm isteyip,sahte gülücükler
da§itip gidiyorlardr.Bunun bir göztimü olmalydt
a(ik.Aktma ilk gelen bina yönetimiydi,telofon
agarak yagadi§im sorunu anlattim ve bir gözüm

bekledim. Telefondaki adam bana bu konunun
halledilrnesinin bu kadar basit olmryaca§mr ,eEer
rahatsrzlk duyuluyorsa en iyisinin ev de§iqtirmek
oldu§unu söyledi.fakat bu sorunu orladan
kaldrmamn en iyi yolu gamaqr makinesini düaenli

bir gekilde kullanmaktr, bunun igin kendisinin
makinenin kullarumrni ögretmeye hazr oldu§unu
vurguladi.Tandrlr bir gok genq Yamu§ gamaSrlarrni
kendi yTkayan bende yapabilirmiginl neden olmasrt
ki.
Böylelikle bir sonraki gamagr yrkama günümde

kirlilerimi bir sepete doldurup a9a!i indim. Daha

duvarda asrld olan makinenin kullarum kurallaruu
okumadan komqum ve yanrnda bir k§ile birlikte
merdivenlerden aqa§rya dofru gamagirhaneye

indiklerini duydum muhtemelen beni ariyorlardi
belliki anahtarr isteyeceklerdi. Qamaqrr sepetini orta
yerde brakarak bir kögeye saklandrm ve qama§r

sram gegince gizlice tekrar evime grkardrm, bir
vatize koyarak binadan uzakta bir gamagirhaneye

götüLrdüIL
Tam kurtuldum diye düqünürken ügüncü bloktan bir
kadm ne zaman camasir yrkayacaEimi sonnaya
gelrn§ti. Kendiside digerleri gibi anahtarr

kallanmak istiyordu. Bir kaq kez kaprmi galdrmig
fakat beni bulamamrqtl cünkü eve genelde geceleri
geliyormuqum ,sabahlanida bu yüzden rahatsz
etmek istemiyormug.Kisaca bütün komqularrm
gamaqrhane anahtarunin peqinde koqturuyorlardr.
Bir gazeteci olarak artft ara§tlrmacl
konumundaydrn, sürekli gdzlem yapmam
gerekiyordu bu yüzden gezerek olaylan
irdetiyordum.Yoklu§um di§erlerine yani sevgili
komgulanma gamaEr yrkama konusunda tamamen
yol agryordu, benim igin öngörülen gamagr yrkama

günlerim artft onlarrin olmugtu.
Ben apartman sakinlenni ve anahtanmi brrakrp
kendi iqime yo§unlagmrqtim ama onlar stra kavgasr

etmeye baglamrglardr. Anahtarrmr kim ahnaltydr

Zadlrla

acaba benden önce slrasr olan mi yoksa benden

sonnraki mi ya da digerleri mi böylece bir süni parti ve
fraksiyonlar oluqturmuglardr, kendi aralannda
didigmeleri kagrmlmazdr.Yalmz bir konu hakknda
hepsi al,nr dügüntlyordu. apartlmana kiracr olarak
herkes gelebilirdi ve bu durumu görerek buz
kesilebilirdi, kisaca gelen hemen kagabilirdi.

Qamagrrhane anahtan benim kafamda sadece basit bir
anahtardr, flkimce gamastrhane igin yaprlmiq bir
anahtardr,fakat böyle olmadrgrni zar zor da olsa

anhyabilmiqtim.Ev ve bina düzenin entegrasyonunu

tamamlayan camaqirhane kavramrru tümüyle yok etmig

bir nesneydi Qamaqrrhaneyi kendi demokrasimiz gibi

kullamyoruz ashnda;özgürlüklere adanmrq bir yerden

öte kurulu düzeni esas allp ona göre davranmak,

Güncel yaqam ne kadar da geniq qeyler ileri sürüyor
de§il mi?

Bir dahaki sayrda bulusmak dile§iyle......,

Zadira

Mart ayr Dünya ve Kürtler igin gok önemli bir
aydlr.
8 Mart Dünya emekgi kadrnlar gihü
Kadrnlari sadece 8 Martta de§ilde her gününü

kutlar ve bu anlamda bayan arkadaglarl daha etkili
gahsmalar yaparak, bilinqlegmeye davet ediyoruz.
Baqta Kürdistan ve tüm Dünyadaki bayanlarrn 8

Maxt'lnl kutluyoruz.

21 Mart Newroz Bayramr
Kürtler aQrslndan gok önemli ve anlamh bir
gündür. Hepinizin Newroz bayrammr kutluyoruz.

Kendi bedenleri ile Newroz ategini gö§e gtkaran

Mazlum, Agit, Zekiye ve tüm dewrim §ehitlerinin
gehadetleri Newroz ateqini sonsuza kadar yaktrlar.

Avrupadan taaa Kürdistana Newroz köprüsünü
bedenlerini atese veren Ronahi ve Beriwan' rn

qehadetleri ise, Kürdistana uzanan anlamh bir
köprü oldu. Newroza rqrk olan gehitlerimizin
öntinde bir daha saygryla e§iliyor ve antyoruz. Tüm
Kürdistandaki ve Ortado§u halklannrn Newroz
bayramrnr kutlar, özgür topraklarda bayramlaqmak
dile§iyle, Saygrlanmrzla. . .

Langenthal D.K.K. Yönetim Kurulu adrna

Zarife
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Sevgili STRAN okurlarr, bu ayki sayrmzda sizlere farkh qekillerde bulmaca hazrrlamayr uygun buldum. Hem
eylendirici hemde öffetici oldu§una inanryorum. Aqa§rda yine sayrn Alan Dilpak hocamzrn gahgmalanndan

örnekler bulacaksrrrz. A-nlayrqmzdan dolayr sizlere tegekkür ediyorum. Saygrlanmla A. Kavak
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AGIZTADI

Etli Lahana Sarmast

Malzemeler:

Kryma (ona ya§L) 1 3/4 su barda§r 300
gram
SalEa 1 yemek kagr§t l0 gram
Kata Biber 1i2 tath kaqr§r I gram
Nane 1 yemek kaEr§r 1.3 gram
§{argarin I yemek kaqr$ 10 gram
Lahana 1 orta boy 1800 gram
Su 2 li3 su barda$ 465 gram

Trz I ll2 tath kagr§r 9 gram
Pirinq 2/5 su barda§t 75 gram
So§an 2 orta boy 120 gram
h{aydanoz I demet 60 gram

Hazrrlanrgr:

Lahananrn yapraklannt ayrr. yrka. Tencereye 2 su

barda§r su ve 1 tath kaqr§r tuz koy. kaynama

derecesine gelince lahanalan koyup. bir kez alt üst

ederek yrmuqal,rncaya de§in 3-4 dakika haqla, bit
tepsiye grkar. Haqlama sulunu sakla, Pirinci yka, sü2.

So§anr soy. yrka- ince do§ra. Maydanozu yka, airkla.
ince ince ky. Piring, so§an, maydanoz, kryma, salga"

kalan tuz, kara biber, nane, 1/3 su barda§r su ve ya§t

iyice kanqtr. Lahana yapra§rnl ortaslndan ayr, bir
ucuna igten koyarak, kenarlanm krvtr ve sar.

Sarmalan yayvan bir tencereye yerleqtir. Lahanantn

haqlama suyrnu ekle, kapa§r kapat. Kaynama

durumuna gelince ategi krs ve yakla5rk 45 dakika piqir.

Stran

Dernek Faalivetleri :

Pazartesi günleri : Almanca Kursu 19.00 - 21.00 arast

Qargamba günleri : Qocuk folkloru 15.00 - 17.00 arast

Saz kursu 18.00 - 20.00 arast

Cuma günleri : Kültür gecesi 19.00 - 21.00 arast

Cumartesi günleri : Tiyatro 9a11§masr 14.00 - 17.00 arast

Pazar günleri : Büyükler folkloru 12.00 - 15.00 arast

'['üm denrek üyelerinrn
vt: dostlann Newroz'
unlr kutluyoruz...

STRAN

Bu ayki sayrmtz da Sponsorluk
yapmrq olan tüm dostlarunza
ve iqyeri sahiplerine bu pekilde

duyarh bir tutum sergiledikleri
igin tüm STRAN gahqanlan
olarak tEekkür ediyoruz.
Sponsor gahgmasrnda bu ay
ola§an üstü bir gaba sarfederek
baganh bir gahqma grkarmr;

olan CUMA arkadasrmza ise

ayrryetten tegekkür etmeyi
STRAN ekibinin diEer
elemanlan olarak bo)mumuza
borg olarak kabul ediyor, ve
STRAN aracrh§r ile bir defa

kendisine belirüniq oluyoruz.

A. Kavak
Stauffacherstr. 10la I
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