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Peri Yay 1nlar1 

tabu tan1m1yor, karanl·1ğa 111k tutuyor. 

HE NEK 
Berat Beran 
2. Baskı, 224 sf 11.000.000 TL 

Diyarbakır şakalarından mahrum kalmak 
istemiyorsanız Berat Beran'ın yaşam ve kaleminden 
HENEK'i okuyun uz. Göreceksi ni z yaşam birazda 
HENEK'dir. 

pustaki siyaset pususunda 

BABLEKAN 
Abdullah Kaya 
224 sf., 11.000.000 TL 

1999-2002 y ıll arında Batman ve Kürt 
coğrafyasında dünyaya bakan ve yaşanan l arı 
özlemleriyle yorumlayıp , Kürt-Türk toplumunun 
eşitlik ve onurlu barışını arzulaya n ve tüm 
sıcak lığıyla gündemini koruyan, geleceği umutla 
arayan yazıl ar . 

Ulus ve Roman 
Haşim Ahmedzade 
Fars ve Kürt Aniatısal Söylemi Üzerine Bir Çalışma, 
400 sf, 16.000.000 TL 

Ulus ve Roman kavramlan modern döneme tekabul 
ettiğine göre, birbiriyle ili şkisini ve farklı kuraıniarını 
öğrenmek isteyen veya edebiyara ilgi duyanlar için 
akademik bir çalışma! 

ANTRANİK PAŞA 
Antranik Çelebyan 
464 sf., resimli büyük boy, 23.700.000 TL 

Ermeni tabusu ve sorununu tanımak ve objektif 
bir gözle tartışmak isteyen lerin, Ermeniler için 
"Efsanevi Komutan Zoravar Antranik" Antran ik 
Paşa (Ozanyan) nın otobiyografyasını içeren bu 
eserde öğreni l ecek, önyargı l arınızı kıracak çok 
şey bulacaksınız. 

Hemşirenin Kepi 
Hazem Kılıç 
Konuşamadım Yazdıklarımı, 144 sf, 9.500.000 TL 

Kadın, kadın sorunu, eğitim ve köylü erkek eğemen 
toplumun; ezi len cins ve sınıfa yüklediği zorlukları 
bir hemşirenin özlem ve yaşamından öğrenmek 
isteyenler için seçkin bir yapıt. 
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Naci KUTLAY 

21. YÜZYlLA GIRERKEN 

KÜRTLER 
NaciKUTLAY 
592 sf., büyük boy, 25.000.000 TL 

Ortadoğu 'nun 4. büyük nüfusuna sa hip ulus 
Kürtlerin, sosyal yapısın ı ve tarihini merak edenler 
ve de Kürt sorununu öğrenip, çözüm araya nlar 
için derinlikli, s ıradışı ve iddialı bir kaynak. 

Adres: Peri Yayınları , Söğütlü Çeşme Cad. Pavlonya Sak. Nuhol!lu Apt. No: 10/ 19 Kadıköy/ ISTANBUL Tel-Fax: 0216/347 26 44, E mail : perikitap@nefel.com 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



inat Resimleri - Weneyen Rike - Mukadder Ekrem 2 
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Gördüğünü değil, düşündüğünü çizen ressam Ahmet Güneştekin'den 

• 
Inat Resimleri 

MUKADDER EKREM 

1966 yılı Batmanı 'ndan 2004 yılı 

İstanbul-Asmalımescit 62 numaralı 

resim atölyesine uzanan bir yaşam ... 

70'e yakın kişisel ve karma sergi, 

yurtiçi ve yurtdışında yer alınmış bir

çok festival ve bienal ... Ve sürekli bir 

arayış; gelenekçi tarzda resimlerden, 

ışık, gölge ve perspektif kazandırıl

mış özgün resim diline... Ressam 

Ahmet Güneştekin bu arayış serüve

nini anlatırken "hiçbir zaman kendi 

kültürüm, inançlarım ve coğrafyam
dan kopma dım," diyor. 

Resim sanatına ilginiz nasıl başladı? 

Ailemin anlatlığına göre, çok ufak yaşlarda, sanı

rım 5-6 yaşlarında resim yapıyormuşum. 5 ahim var. 

Hepsi mimarlık eğitimi almış. Biri yaptığım resimle

rin doğru perspektifte yapıldığını fark ediyor. Tabii 
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ilk desteği ailemden aldım. Yağlıboya 

ile tanışınam ise ilkokulda oldu. O za

man uluslararası bir yarışınada birin

ci olmuştum. Ödül olarak boya seti 

vermişlerdi. Ama guaj boya verilece

ğine yanlışlıkla kırtasiyeden yağlıbo

ya alınmış. Tamamen bir tesedüf. Bo

ya denince akla su geleceğini düşünü

yorum. Döküyorum tüpten açıyorum 

su ile inceltıneye çalışıyorum. Boyalar 

Batman'daki tek kırtasiyeciden alın

mış. O, 9 yaşındaki çocuk gidiyor, bo

yaları fırlatıyor ve boyaların bozuk ol

duğunu söylüyor. Boyanın bozuk ol

madığını kırtasiyeci bana anlatıyor. Ve ben ilk resim 

dersini o rdan alıyorum. Öyle resim yapmaya başla

dım. Sevmeye başladım ve kopamadım. Ortaokula 

kadar hep değişik malzemeler üzerinde, camların, 

mukavvaların üzerine yaptım. Ortaokulda gerçek bir 
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branş öğretmeni ile karşılaştım . "Nasıl resimyapar
sın? " dedi. Ben, "yağlıboya ",deyince inanmadı. Do 
ğu'dan birinin yağlıboya çalışması da mümkün gel 
memişti ona herhalde. Ertesi gün koltuğumun altına 
sığdırabildiğim kadar yağlıboya resimlerimi okula 
götürdüm. Kadın ondan sonra sahip çıktı ve bez üze 
rine resim yapmayı öğretti. Sonra ilk kişisel sergimi 
16 yaşımda açtım . Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru 
adım attım. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Bölümü'ne kaydoldum. Sonra okulu 
bıraktım. Rayatım boyunca hiç kimseden eğitim al 
madım. En iyi yerden eğitim şansırnın dağınasına 
rağmen red d ettim. 

Neden? 

Benim dünyam ayrıydı. O dünyarnın başkası tara 
fından yönlendirilmesi bana doğru gelmedi. Bugün 
benim mezun olan ve akademilerde okuyan öğrenci 

lerim var. Karşı değilim , "okuyun" diyorum onlara. 
Ama ben pişman değilim . Çünkü hangi hocanın atöl 
yesinde yetişmiş olsaydım kesinlikle onun etkisinde 
devam etmiş olacaktım. Kendi özgün tarzımı , dilimi, 

paletimi asla oluşturamayacaktım. Ve bugün baktı
ğımzaman doğru bir şey yaptığımakarar veriyorum. 

Bugün dünya ölçeğinde sanatın bütün alanları bir 
özgünlüğe kavuşmuştur . Örneğin, Yaşar Kemal bir 
kütüphane emekçisi olarak edebiyata başlamış. Bir
çok sanatçı var bu şekilde . Müzikte de öyledir. Çünkü 
özgünlük eğitimle olmaz, özgünlük kişiye aittir. 

Eğitimi kabul etmememin nedenlerinden bir tanesi 
içgüdüsel, diyorsunuz .. . 

Evet tamamen iç güdüseldi. Mimar Sinan zor bir 
okuldu. Maddi gücün çok iyi olması gerekir. Ordaki 
insanlarla o iki hafta içinde enerji bulamadım. Ken
dimi oraya ait hissedemedim. Diksiyon um u bile dü
zeltme çabası içersine girmedim. Özümü yitireceğim 
diye içgüdüsel bir korkum var. Neysem oydum. Gel 
diğim coğrafyada da buydum. 

Ahmet Güneştekin 'in dünkü resim çalışmaları ile bu
günkü düzeyi arasında ne gibi farklar var? 

Benim geçmişim klasik resimdir. İyi bir anato
mici olarak anılıyorum. Yıllarca figür çalıştım. Bir 
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dönem Türkiye'yi 

dolaşıp sadece pey
zaj çalıştım. Sokak

taki insanları, 

portreler çalıştım. 

2 binin üzerinde 

klasik resim çalış

tım. Son altı yılda 

kendi tarzımı oluş

turdum. Gördüğü

nüz gibi çok rahat 
bir biçimde elime 

kalem alıp sizi çize
bilirim ama bu ba

na keyif vermeye

cektir. Ben gördüğüm gibi değil, sizi düşündüğüm gi

bi çizdiğimde bu bana keyif verecektir. Şu resimlere 

baktığınız zaman düşünüyorsunuz. Bunun içinde bir 

felsefe, bir mantık, bir anlatım var. Ama bir peyzaj ya 

da portreye baktığınız zaman, "a güzel resim" diye

ceksiniz, ötesi yok. Ama "rüyalara" daldığınız zaman 

ve düşünceyle hareket ettiğiniz zaman hiçbir şey im

kansız değildir. "İşte ben buyum" diyorsunuz. Eğer 

ufkunuz genişse, görünmeyenin arkasını görüyorsa

nız ve düşünmekten korkmuyorsanız. Çağdaş resim 

budur; düşünülmeyeni düşünmek. 

Ben eğer resmi birilerine beğendirmek ve sevdir

rnek için yapsaydım şöyle yap ardım; Tualimi koyar ve 

pencereden bakardım: "Şey, siz gelir misiniz? Ya 

ş urda resim yapaca[Jım bana fikir verir misiniz?" Siz 

de diyorsunuz ki, "Kırmızıyı kullan, şuraya da bir 

adam koy, çiçek koy!" O zaman ortalama bir şey ol

maz mı yani. Koleksiyon yapan bir çift gelmişti ge

çenlerde. "Şu Melek-e Tavus'u kırmızı yapsaydınız 

kesin alırdık," dediler. Hatta benden kırmızı yapma

mı istediler. "Hayır, "dedim. Ben si parişle resim ya

pamam. Sanatçı insanlığı zaten yaşıyor. Ve sanatında 

bir eylem olarak zaten gösteriyor. 

Sanatçı ait olduğu toplumun renklerini de yansıtır. 

Kürt bir ressam olarak kendi kültürünüzü yansıttığınızı 

düşünüyor musunuz? 

Bir Fransız sanat eleştirmenini, 'Kendi kültürü

nü, yaşamını, motivlerini bir Avrupalı gibi sunan sa

natçı' diye tanımlamıştı beni. Ben hiçbir zaman k en

di kültürüm, inançlarım ve coğrafyarndan kopma

dım. Resimlerime baktığınızda kendinize ait birçok 

şey bulabilirsiniz. Bir Osmanlı dönemindeki Ha

mam'ı yapmam bile sizinle aynı şeyleri düşündüğü

müz anlamına gelir. Kendi geleneğimden hiçbir za

man kopmadım. Olduğu gibi yansıtıyorum. 
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Resimlerinizi çi

zerken anlaşılmama 

kaygısı taşıdınız mı 

hiç? 

Ne zaman ki 

gördüğünü yapma 
dönemi bitti ve dü

şündüğünü yapma 
dönemi başladı, tu

alin başına geçiyor 
ve bir yerinden biti

riyorum. Tamamen 
kendi beynimdeki

leri döküyorum. Ya

ni o birilerine be

ğendirme değil. Bunun geçmiş dönemde tartışması ol

du. "Bu adam hiçbir kaynak kullanmadan hemen yapıp 

bitiriyor, "diye. Ben, lOyılboyuncaİstanbul'unenka

labalık N işantaşı ve Bağdat caddesinde binlerce kişi

nin gözleri önünde resim yaptım. Geçen yıldı. Bir sa

natçı o kadar kişinin önünde konsantre olur mu? B un

dan önce de Anadolu'da yaptım. CoşkunAral'la gittiği

miz yerlerde, duvarlara sokaklara çocuklar ve kadın

larla birlikte resim yapa yapa o cesareti kazandım. Bu 

anlamda birilerine beğendirmek gibi bir çaba içersin

de olsam zaten resim yapamam. Farklılık sizsiniz. 

Kürt ressamlarının çalışmaları konusunda neler söy

lemek istersiniz? 

Bana çokyetenekli gençler geliyor. Sadece Kürtler 

değil, her yerden gençler geliyor. Kendim de Kürt ol

duğum ve Kürt resminin gerilerde kaldığını bildiğim 

için bu anlamda onlara destek olmaya çalışıyorum. 

Şöyle diyeyim; Kürtler resim sanatında hızlı adımlar 

atıyor. O anlamda iyi olan birkaç arkadaşımız da var. 

Sadece yurtdışında yaşayan bazı ressamlar var. Ulus

lararası sergilere katılmışlar. Ama çok ciddi ses geti

ren isimler maalesef ki, yok. 

Öncelikle bizim sanatçılarımızın önemli bir eksi

ği, kendi özgün dillerini oluşturmayı bilmemeleridir. 

Resimlerine baktığınız zaman o kendi paletini oluş

turma dediğim şeyi yapamamış. Eğer bir dünya sa

natçısı olmak istiyorlarsakendi özgün dillerini oluş

turmaları gerekiyor. Daha önce yapılanları yapmala

rı, çok daha iyi yapsalar bile, onlara bir kimlik kazan

dırmayacaktır. 

Bunda Kürt kültürünün yasaklı olmasının etkileri ol

madı mı? 

Hayır öyle bir şey yok. Ben isterim ki bir Kürt sa

natçısı evrensel olsun. Yani 30-40 yıl öncesini yap

masın. 
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Evrensellikten kastınız nedir? flgi mi? 
İlgi, farklılıktır. Sizeger farklı bir biçimde buraya 

gelirseniz benim ilgimi çekersiniz. Ama sıradan bir 
insan gibi gelirseniz benim için de sıradansınızdır. 
Bir hikaye anlatayım: Picasso çok basit bir sergi açı
yor. İnsanların nabzı nasıl olacak gibisinden, bilerek 
yapıyor bunu. İki fırça sallıyor falan ... Resimler aynı 
gün kapışılıyor . Neden, çünkü Picasso'nun imzası 
var. Sonra bir adam geliyor. "Ya usta, bunlar çok ba
sit resimler ben de yapabilirim" diyor. Picasso "Ha
yır, diyor "sen değil senin 4 yaşındaki oğlun da yapa
bilir, ama beni taklit etmiş olur. " İşte olay bu. Basit 
de olsa, ilk o yapmış . Çünkü yaratmış. Yani sanatçı 

nın kaygı duymaması lazım . Her yerin tadı ayrıdır. 
Benim cograf
yamda o kadar çok 
fotograf var ki, 
ben bunu niye ol
dugu gibi anlata
yım. Bırakın da 
içinde bir anla
tım, bir felsefem 
olsun. 

Bir yerde, "ka
ranlık sonrası ışığı 

yansıtıyorum " di

yorsunuz .. . 
Benim dö-

nemlerim vardı; 

karanlık sonrası 

ışık vurmuş renkler, çerçevelenmiş renkler, diye . Şu 
anda da "inadına renkler" diye bir konseptir. inatla 
renk diyorum. Çok renkli ve canlı resimlerle çalış
mak ciddi bir risktir. O renkleri yan yana getirmek 
inanılmaz bir emek ve beceri ister. Ben de renkçi bir 
gelenekten geliyorum. Çünkü benim geldigim cog
rafya böyledir. U zun bir süre yaşam, çerçevelerin içi
ne siyah-beyaz olarak gizlenmiş. Bu çerçeveleri şim

di parçaladıgıma inanıyorum ve inadına renk diyo
rum. Renk özgünlüktür. 

Konulannızı neye göre belirliyorsun uz? 
Örnegin, Melek-eTavuz beni etkilemiş bir hika

ye. Yezidilerle sürekli iç içe yaşamışız ve inançların 

dan dolayı bu insanlar ezilmişler. Ezenler de yine bi
zim insanlarımız. En basitinden gidip etrafında bir 
daire çizerlerdi, onlar da inançlarından dolayı o da
irenin dışına çıkamazlardı. Öyle saatlerce esir bıra
kıldıklarını çocuklugumda görmüşümdür. Şahmaran 
da benim çocuklugumun resmi. Bir dönemde nazar 
boncugu resmi yapıyordum. O da bir gelenek. Yani o 

"iç güdü "tamamen sizin yaşadıklarınızla ilgili. Bir de 
e ger hoş yaşamıyorsanız, bunu sanatımza yansıtma
mak kadar büyük bir eksiklik olamaz. 

Resim çalışmalannızın yanı sıra 'Haberci' adlı tele
vizyon programında sanat yönetmenliği de yapıyorsu
nuz. Biraz söz edermisiniz? 

İki senedir yaptıgım bir iş. AKM'deki sergime 
Coşkun Aral gelmişti. "Haber Türkiye" diye bir pro
jesi vardı. Bu projede benim sanat yönetmenligini 
üstlenmemi istedi. Bana ilginç geldi . Şu anda Türki
ye'yi dolaşıyor, etkinlikler yapıyoruz. Gittigirniz yer
lerde çocuklara resim dersleri veriyorum. Çok sıra 
dışı yerlerde sanatsal müdahalede bulunuyorum. Ör

negin, Viranşe

hir' de insanlar 
bütün umutlarını 
tankeriere yükle
miştir . V arını yo
gunu satıyor, sınır 

kapısında petrol 
ticareti yapmaya 
çalışıyor. Tabii 
kapı kapandıgı an 
o insanların bütün 
umutları o anda 
yok oluyor. Orda 
binlerce kamyon 
mezarlıgı oluş

muş. "Burda ne 
yapabiliriz," de

dik. Bir sanatçı olarak buhurdalardan bir sanat ese
ri oluşturayım dedim. İki üç tane kamyon u parçala
dım. Bir insan heykeli yaptım. Şu anda bu Viranşehir 
Kültür Merkezi'nin girişinde sergileniyor. Onu taşı
nabilir şekilde yaptık. Birçok festival de de dolaşacak. 

Diyarbakır festivaline katıldınız. Gözlemleriniz nasıl 
oldu? 

Eger siz sanatımza kültürünüze deger verirseniz 
bir yere gelirsiniz. Çünkü dünya sizi kültürünüzi e ta
nır. Gelişmiş bir ülkeye gittiginiz zaman, bir iş adamı 
olsanız dahi, sizi fabrikalara degil kendi kültürlerini 
tanıtmaya götürürler. M üzelerini dolaştırırlar. Biz de 
o yok. Festival oluyor, ressam olarak çagrılıyorsunuz 
ve en de ger verilmeyen konuma konuluyorsunuz. Ki
tapçıklar basılıyor, sadece isminiz oraya konuluyor. 
Bir tane eserinizin resmi konmuyor. İnsanlar o ki
tapçıga bakarken isim bulamaz ki orada. Çünkü zaten 
okuma eksikligi yaşıyoruz. Sanatın sadece müzik ol
madıgının anlaşılması lazım. Sanat resimle dogmuş , 

bizim insanlar bunun farkında degil. ~ 
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Zeugma: bir devrin bittiği , 

bir rantın doğduğu yer 
GüLŞAH ÇETİN KILINÇ 

Poseidon, Oceanos ve Tethys Mozaiği 

Havuz zemini veya yemek odası tabanı olduğu tahmin edilen bu mozaikte denizierin en önemli tanrıları tasvir edilmiştir. En üstte Hip 

pocam adı verilen ön tarafı at, arkası balık olan yaratığın üzerinde Posseidon elinde üç dişli yabasıyla görülmekte. Mozaiğin alt kıs 

mında ise yine bir diger deniz tanrısı Oceanos ve denizlerde dişiliği sembolize eden Tethys resmedilmiştir. 

Oceanos bereket boynuzuyla betimlenmiştir. 

Mezopotamya'yı Anadolu'ya bağlayan ve Fırat kı

yısı boyunca uzanan karşılıklı iki yerleşimin adıdır, 

Belkıs/Zeugma. İÖ 3. yy' da Suriye'nin Makedon hü

kümdarı tarafından kurulan kente Sel ev kos kralı Se

levkos Nikator lkendi adıyla nehir tanrısı Euphra-

6 TİfOJ 

tes'in (Fırat) adını birleştirerek Selevkia Euphrates 

ismini vermiş. Yine biz, tarihçi Strabon'dan bu ken

tin Kommagene'nin en önemli dört şehrinden biri 

olduğunu öğreniyoruz. İS 64'te Roma İmparatorlu

ğunun egemenliği altına girmiş olması sonucu kentin 
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Dionysos'un Düğünü 
Tanrıların yer aldığı tasvirde , Dionysos'unAriadne ile olan düğünü sahnelenmiş. 

ismi "köprü/geçit", anlamına gelen Zeugma olarak 
değiştiriliyor. Doğu ile Batı arasında önemli bir tica
ret merkezi durumunda olan Zeugma, konumu itiba
riyle giderek Roma İmparatorluğu'nun en gözde 
kentlerinden biri haline gelir. Bunda belirleyici en 
önemli etkenlerden ilki Antakya'dan Çin'e giden 
İpek Yolu'nun Zeugma'dan geçiyor olması, bir diğeri 
ise "W Le fyon" denilen Garnizonun bölgeye konuş 

landırılmasıydı kuşkusuz. En görkemli döneminde 
(İS 200) nüfusunun 80 bin civarında olduğu tahmin 
edilen kentin, İS 256'da Sasaniler'in istilası sonucu 
yağmalanarak tahrip edildiğini ve artık eski gücüne 
kavuşamadığını kaynaklardan öğrenmekteyiz. 

Tarihe ödetilen bedel Roma İmparatorluğu döne
mindeki Paris ve Londra'dan daha büyük olan bu 
kentin günümüze değin süregelen yüzlerce yıllık sus
kunluğu -yapılan kaçak kazılada hunharca katiedil
mesini saymazsak- ilk kez 1987 yılında başlatılan 
arkeolajik kazılada sona ermiş ; bölgenin kozmopolit 
yaşamı hakkındaki bilgilere ulaşma yolunda ilk adım 
atılmış oldu. Ne var ki bu durum da arkeoloji dünya
sının Mezopotamya'ya ve onun bir anlamda köprüsü 
olan Zeugma'ya karşı önceden beri süregelen ilgisiz
liğini ortadan kaldırmaya yetmedi. 

Bu noktada şunu sorarsak yanlış olmaz sanırım. 

Helenistik dönemden itibaren birçok uygarlık tara
fından iskan edilen kent, bu denli tarihsel bir değer 
taşıyorken niçin böylesi bir umursamazlıkla karşı 
karşıyaydı? Ege dünyasından daha mı az önemliy
di ... ? Bu tür handikaplar içinde olmanın bedeli, tari
hi sulara boğdurmakla ödeniyor şimdi. 

Varlığı 20 yıldır biliniyor olmasına rağmen ancak 
son beş-altı yıldır kamuoyuna yansıması, insanlarda 
kazıların yeni başladığı gibi yanlış bir kanı uyandırı 

yor. Aslında bu, hiç de şaşılacak bir olay değil. N e za
man ki bir şeyler elden gitmeye başlıyor , kıymeti 

harbiyesi o zaman anlaşılıyor da ondan. Hatta bunu 
söylemek bile çok safça kalır. Çünkü çıkarılan yasalar 
-sitlerin imara açılması gibi- hiçbir şeyin paradan 
daha kıymetli olmağını gösteriyor maalesef. Pek kül 
türlü! Kültür Bakanlığımız "param yok" bahanesiyle 
başlayan kazıları bir süreliğine durdurmuştu . En ni
hayetinde de Birecik Barajı'nın gündeme gelmesiyle 
(1992) birlikte başlayan kurtarma kazılarında bile 
vaziyet aynıydı. Devlet, fon oluşturabilir, yardım 
kampanyası başlatabilirdi. 

Nato zirvesi için düşen maske 

Ama yapmadı. GAP hiç oralı bile olmadı. Zeug
ma'nın eteklerinin ıslanması bir yana, mozaiklere 
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Çingene Mozaiği (Gaia) 
Kimliği hakkında kesin bilgi olmadığından ve çingene kızlarını andırması nedeniyle bu isim 

verilmiş. Ancak bazı araştırmacılar bunun ToprakAna Gaia olduğunu ileri sürmektedirler. Gözbebeği öyle bir noktaya yerleştirmiş ki 
nerden bakılırsa bakılsın çingene kızın bakışları bakanın üzerinde hissediliyor. 

bile sahip çıkmadılar. 'Antika mafyası' elini kolunu 
saliayarak gelip ı O figürlü mozaiğin 2/3 'ünü yerin
den sökerek kaçırmamış mıydı? Bir süre sonra mo
zaiklerin ABD'nin Hauston kentindeki Menil kolek
siyonunda olduğu tespit edildi. Tüm bunlar yaşanır, 
kazılar agır aksak ilerlerken mozaikler de teker teker 
gün ışığına çıkartılıyordu. Ne hikmetse olup bitenle

re kör ve sağır kalmayı yegleyen kuruluşlar, Zeug
ma'yı birden sahiplenir oldular. Acaba gerçekten Ze
ugma 'yı mı yoksa ... Kesesini doldurmaktan başka ga
yesi olmayan BirecikA.Ş ve Philip Holzman-Gama

Strabagin İnşaat Ortaklığı projeye katkı sağlamakta 
gecikme di. 

Sağ olsun! GAP hemen kolları sıvayıp kaynak ara
ma larına koyuldu. Sonuçta beklenen son gerçekleş
ti! İşte karşımızda yine ABD! Amerikan vakfı olan 
Packard Humanities Institute (PH I) ile GAP arasında 
2000 yılında mutabakat zaptı imzalandı. Artık Bel
kıs/Zeugma emin ellerdeydi! Amerika her zamanki 
gibi yine imdadımıza yetişmişti. Kazıdan sorumlu 
Türkiyeli arkeologlar basın yoluyla PHI Vakfına şük
ranlarını sunuyarlardı! N e de olsa ı O bin dolar har

canmıştı. Bunu kimse inkar edemezdi. Üst elik ABD, 
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kaçırılan mozaiği de göndermişti. Eh bundan iyisi 
Şam'dan kayısı! Şam dedim de aklıma geldi. PHI 
Vakfı, Zeugma mozaiklerinin Antakya mozaikleriyle 
yarışacak düzeyde olduğunu söyleyerek dönen dolap
ların altında elde edilecek rantın sinyallerini de veri
yordu. Ne zamanABD'nin çıkarlarına ters düşen he
saplar yaptığı görülmüştür. Kimi çevrelerin keyfini 
kaçırsa da gelinen nokta bunun masum bir yanı ol

madığını gösteriyor. İstanbul'daki NATO zirvesi için 
eserleri yerinden ederek Topkapı müzesinde sergile
me çalışmaları maskeleri düşürdü ve niyetleri su yü
züne çıkardı. PHI Vakfı'nın uzman kadrosu mozaik
lerin taşınmaz kültür varlığı olduğunu bilmiyor mu? 

Biliyorsa bu ısrar niye? Mahkemenin mozaikler le
hinde karar vermesine diş bileyen Amerika, çıkarı 
için her şeyi mübah sayıyor. Bağdat müzesini yağma
layarak Irak halkının tarihini yok eden ABD, Türki
ye'de bunu yasalarla ve devlet eliyle yapmak istiyor. 
Yağmaladığı tarihi eserlerle de büyük bir ranta konan 
ABD bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Sonunda moza
ikler Türkiye' de mi kalır bilinmez ama bilinen, biri
leri için, ABD patentli tanıdık şu sözün duyulması ye
te cek herhalde: "Bizim çocuklar bu işi de becerdiler!" ~ 
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Rojnameger u helbestvan M erwan Ali: 

"Rojnamegeri u helhestvani 
w eki zaroken min in .. !" 

SALIHE KEVIRBIRİ 

Merwan Ali di s ala 1 968'an de li Cu nde Girsoreya Qamişloye hat e dinyaye. Di navbera s alen 1987-
199Z 'yan de li Zanıngeha Hele be 'Aborı ıl Polıtıka ' xwend. ]i beriya xwendina dibistana bilind heta niha 

rojnamegen ıl helbestvanı d ike. ]i s ala 1 995'an ıl vir de li Ewropaye dijı. ]i Rojnameya bi na ve 'El Si yas e' ku li 
Kuweyte derdikeve de w ekı şirovekar di hefteye de du ro jan dinivis e. Her wiha gel ek ca ran ji rojnameyen bi na ve 

'El Heyat ', 'El Nehar' ıl yekem rojnameya erebana li ser internete 'Elaph 'e ku li Landone te weşandin re 
dinivis e. Merwan Alı , nivısar ıl helbesten xwe yen bizimane kurdı bi na ve 'Bave Mı na ' dinivıse ıl d ide 
weşandin. Helbestvan Merwan Ali li mala xwe ku li Essena Almanyayeye pirsen me birsivandin . .. 

Birez MerwanAlı hevnasiya te bi roj
namegeriye re çawa ıl bi çi awayı destpe 
kir. Gelo te bıra te yekem car nivısara te 
çi çax ıl di kıjan weşane de derket? 

Bi ve pirsa te re, biraninen beriya 
15 salan hatin bira min. Di destpeke 
de, min bi zirnaneki ku ne zimane 
min bü nivisi: Zimane erebi. Le ev zi 
man ji min re ne xerib bü. Te bira 
min temene min li dora 5-6 sal bü, 
min pirika xwe didit, dayika dayika 
min. Renge we, çil ı1 berge we ne weki ye kurdan bu. 
Cil ı1 libasen we, nidişibiya cil ı1 libasen diya min. 
Min ji diya xwe pirsi ku pirika min naşibe we, çima? 
Got: Dayika min ereb e! Bi vi rengi nezikahiya min ji 
zimane erebi re çebı1. 

Li aliyeki rejima Süri, re li b er zimane kurdi girti
bü, qedexebün danibü b er zimane min, lewre ji ji zi 
mane erebi aciz dibüm; li aliye din ji b er ku zimane pi
rika min bü, min xwe di nav hevoken erebi de ji didit. 

Heta 15-20 sal bere Rojnamegeriya Kurdili nav 
welate Süri hema bibeje tunebü. Lewre ji tu mecbur 
dimayi ku tu bi zimane erebi rewşa welat ı1 gele xwe, 
rewşa peşketinen cihanebi zimane erebi binivisi. 

Di destpeke de weki helbestvan min dest bi kare 
nivisandine kir. Pişti kurtedemeke min dest bi roj
namegeriya çan d ı1 huneri kir. Y ekem car di sala 
1987'an de di rojnameya 'El Beyan' ku li Dubaiye 
derdiket de min dest pe kir ı1 ji wan re carearan nivi
sand. N ivisara mina yekem li ser pirtüka niviskareki 
ereb bü. Pirtük li ser ni visandinen li zindanan te ni 
visandin bixwe bü. Heta çar mehan wisa dom kir. Di 
we maweye de ketibüm nava 'xelil ı1 celile' ango du-

bendiyek di min de peyda bı1bı1. Di 
nava helbestvani ı1 rojnamegeriye de 
ase mabüm, min digot; 'Gelo ez roj
nameger im an helbestvan im? ' Di w e 
deme de, ji we rojnameye nameyek ji 
min re hat, te de wiha gotibün: 'Em bi 
nivisandinen te gelek kefxweş in, 
berdewam bike ı1 ji me re binivise!' 
Di nava nameye de ji min re hinek 
pere ji şandibün. W eki telifa nivisan
dinen min. Jixwe rewşa mina abori 

pir xerab bü, min wbiryar da ku ligel helbestvaniye, 
rojnamegeriya xwe berdewam bikim. Çiroka min ı1 
rojnamegeriye bi vi awayi destpe kir. 

Pişti ve yeke bi 4 mehan, min di rojnameyen heri 
me zin yen cihan e de de st bi gotarnivisine kir. Bo ni
m üne; 'El Hayat', 'El N ehar', El Sefir' pirani ya wan li 
paytexta Lubnan Beyrüde dihatin weşandin ı1 weşan

geriyeke azad dikirin. El Heyat , hem li Beyrüde, hem 
ji li Londone derdiket. Sedema ve ji ew e ku li Lubna
ne rewşa rojnamegeriye, ji tevahiya dewleten erehan 
ı1 Rojhilata Navin baştir ı1 azadtir e. 

Pişti sala 1990'i min hem ji gelek weşanan re di
nivisi, hem ji min li Zaningeha Helebe dixwend. W e 
deme rojnameyeke nü derketibüli Bayreyne, nave we 
'El Eyam' bü. Di ware politika, çand ı1 hunere de min 
nüçegihaniya wan dikir. Heta sala 2000'i ji min bi 
w an re kar kir. 

Dixwazim ku tu hinek behsa rojnamegeriye li Rojhila
ta Navın ji me re bikı. Rojnamegen li nav welaten ereban 
di çi as te de ye? 

Li Rojhilata N avin, bi taybeti ji li welaten erehan 
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rojnamegeriya ku te kirin, ji rojnamegeriya welaten 

rojava cudatir e. Rojnameger tu cari li go ri xwestek u 

pivanen rojnamegeriye nikarin kar u baren xwe pek 

binin. Gelek astengi u kelem henedi vi wari de. Ge

lek 'qelem' tene şikandin. Gel ek roj namegeren ku 

xwestine bi rengeki azad ragihandina xwe pek binin, 

gotar u nivisaren xwe rapeşi hemwelatiyen xwe bikin 

iro di girtigehen wan welatan de esir in. 

Mirov bixwaze rewşa rojnamegeri u roj namegeran 

baş binase, pewist e bala xwe b ide rewşa gelen li Roj

hilata N avin, bitaybeti ji gelen dewleten ereb ... 

Tu dibeji rojnamegeriya li van welatan, bi sistemen 

wan welatan ve giredahi ye. Ango başbuna sisteman de 

başbana sistema rojnamegeriye ji bi xwe re bine ne wisa? 

Bele rast e! Kenge gireka li qirika gelen ku em 

belısa wan dikin be sistkirin, we gave jixweber pirsgi

reken li her rojnamegeriye ji de he di he di çareser bi

bin. Rejimen van dewletan pir bitirs in ji rojname u 

rojnamegeran. Carinan hin rojnameger u niviskar 

derdikevin, hewl di din ku ronahiyek were peşiya aza

diya fikr u ramane. Tirejen ve ronahiye carinan pey

da ji dikin, le qelene ve yeke ji didin! 

W eki rojnamegereki ji kurden Suriiyeye dikarim 

bi awayeki vekiri hibejim ku hejmareke me zin ji roj

nameger univiskaren li vi welati dizindanan de ne. 

Li ser ve gotina xwe tu dikari minakeke berbiçav b idi? 

Behsa keseki/ebike ku ji ber fikr, ramana nivisandinen 

xwe ketiye zindane an ji laqayi pest a katekiyan baye? 

Ez dikarim di vi wari de bi dehan minak ji te re bi

bejim. Le dixwazim bi taybeti belısa rojnamegereki 

bikim ku doste kurdan u doste min bixwe ye ji. N ave 

wi Nizar Neyyuf e. Nizar Neyyuf, zedetiri 13 salan di 

zindanen Suriyeye de ma. J i her ku di go tar u nivisa

ren xwe de li ser mafen mirovan sekini bu, ji her ku 

belısa kiretiya rejima kiret a Baasiyan kiribü hatibü 

girtin. Di girtigehe de bi şkenceyen giran re rü bi rü 

mabu, nexweşi le peyda bubü. Ev 2-3 sal in ku serbest 

hatiye berdan. Gava ku hate berdan, disa ji ya xwe ne

hat xware! Disa weki bere nivisi. Disa doza girtine le 

kirin, le Rojnamegeren Sinornenas (RSF) kete dew

re, bi riya ve rexistine ji bo dermankirin u tedawiye 

hate Fransaye. Di serdema tedawiye dedisali ser re

jime nivisi. J i dadgehe biryar derket ku dema vegere 

Suriyeyede li Balafirgeha Şame be girtin. Ji her ve ye

ke ji Hikümeta Fransayediyar kir u got: 'Ji bo vegere 

tu azadi, le ku tu vegeri de te bavejin girtigehe, lewre 

mafe te heye ku tu li welate me b imini .. !' 

Herwiha Ferec Beyreqdar heye. Beyreqdar ji roj-

10 TİfOJ 

nameger u helbestvan bu. Zedetiri lO salan di de ma. 

3-4 pirtük li girtigehe arnade kir. Va ye te ji bihist, 

Dewleta Suri iro li bajare Reqqaye rojnamegereki bi 

nave Muhemmed Xannim ku bi esle xwe ereb e girt u 

xiste zindane. Ji her ku rastiye destnişan kir hate gir

tin. Çi got du dizani? Got: 'Di pekhatin u Qetliama li 

Qamişlo de tiliya dewlete heye!' 

Gava em ji te bixwazin ku tu ji me re ferq a meyliya 

rojnamegeriya 'şerq'e a 'xerb'e ango rojava a rojhilat bidi 

b er hev' eme laqeyi dimeneke çawa werin? 

Bi qasi erd u asimanan ferq derdikeve ho le. Li we

laten şerqe te xwestin ku huyeren nexweş di bin heft 

diwaran de were veşartin. Dixwazin rojnamegeri bi 

şikle ku ew dixwazin pek were. Rejim dixwazin rasti u 

diroke biguherin. Lewre ji piraniya rojnamegeran ji 

bo ku nekevin zindanandirevin ten van welaten ew

ropi. Ji her ku li van deran kar u baren xwe di nav şert 

u mercen aza d de dikin. Lewre ji gava em rojnamege

riya rojhilat u rojava bi din her hev, çawa ku em şev u 

rojebidin her hev ferqiyeke mezin derdikeve hole. 

Ferq a meyliya ku tu behs diki, bawer im di ware teli

fe de ji heye ne wisa? 

Bele wisa ye. Li Rojhila Navin heger niviskar an 

rojnameger, ne naven mezin u xuyayi bin, di ware 

abori de geleki ditengijin. Tişteki din heye; gava tu 

denge wan rejiman bi, xizmete ji wan re biki, bikevi 

bin siya wan heta hetaye re ji te re te vekirin. Le dema 

tu berdevke rastiye bi, dev ji mafe telife berdin, ne

ketina niviskar u rojnameger bo zindane nametek e! 

Sedema derketina te ya bo Ewropaye ji ber pest a ko te

ki ye bu bawerim ... 

Bele rast e. Min bere ji diyar kir. Rejima Suri, ji bo 

tevahiya gelen li nav welet rejimeke xetarnak u tirs

nak e. N exasim de ma tu ni viskar, rewşenbir, helbest

van an ji rojnameger bi, jiyan u kar u lebateke azad, 

nepekan e. Malik li van kesan te miratkirin! 

Di ve çarçove de du re li her te tehiştin. Yek; an te 

b ibi berdevke Beasiyan u penus u hibra xwe ji bo wan 

terxan b iki, dudu; dive tu ter ka wi welati b iki, ji mal

bat u mirateyen xwe dur bikevi u b ibi xwedi qelemeki 

penaber! 
Min ji got; 'azadiya mirovan li ser her tişti ye' u 

min terka cih u ware xwe kir. Di baweriya min de, ji 

kese niviskar re cihe ku penusa xwe bi azadi bi kar ti

ne, welate wi ew der e. 

Kijan sal bu s ala ku tu derketi derveyi welat? 

Di niveka sala l995'an de derketim hatim Ewro-
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paye. Peşi hatim Fransaye, ji wir ji hatim Holandaye. 
Beri ya ku biryara penaberiye bidim, gel ek caran di
hatim Ewropaye u disa vedigeriyam Suriye. Le edi de
mek hat ku re li her me ne ma, min got; 'Edi ne ma ve
digerim!' Helbet biıyareke zor bU, le weki min got, 
malik li azadiya me mirat bUbU, lewre ji ev 1 O sal in ku 
weki 'Penüseki Penaber' jiyana xwe li van welatan 
berdewam dikim. 

Kak Merwan, weki te zanin ji bilL kare rojnamegeriye, 
tu bi helbestvaniye ji dadikevi. ]i rojnamegeri u niviskari 
behtir meyla xwe li ser çi dibini? 

Min bere ji di yar kir; min bi helbestvaniye destpe 
kir. Niha ji nivisandina helbestan berdewam e u ez 
amadekariya çapkirina pirtuka xwe ya helbestan di
kim. Heviya min ew e ku di dawiya ve sale de pirtüka 
min arnade hibe. Arnade ye le helbesten xwe niha li 
bejinge dixim. 

Ez nikarim xwe ji herduyan ji bikim. Her yek ji 
w an j i bo min zarokek e, ye k e j i wan datinim ser mi
leki, ye din ji datinim ser mil e din. Gava kurtedemek 
derhas dibe u pe dihesim ku min li ser beşek ji wan 
beşan nenivisandiye, çawa ku min tişteki xwe winda 
kiribi min te. 

Di vi wari de problem u nakokiyek dernakeve ge
lo? Ji bo ve yeke dibejim; di helbestvaniye de hest 
derdikevin peş, le di rojnamegeriye pewist e ku hest li 
paş bimine ... 

Ev gotina te heta tu bibeji 'bes' rast e u di cih de ye. 
Helbest bi 'dil' te nivisandin, le rojnamegeri bi 'aqil' 
te kirin. Zanebun u rasti pewist e ji bo rojnamegeriye. 
Gel ek caran, tişte tu dinivisi, ne li go ri dile te ye, tuj e, 
bi jan e. Le ji her ku tu rojnameger i, nabe ku tu n eni
vis i. 

Disa dixwazim vegerim ser helbeste. Di ware helbeste 
de çi u ki tesirango bandor li ser MerwanAlL hiştiye? 

Helbestvanek heye dibeje; 'Gelek caran mirov ji 
bajare xwe dixeyide, le dema mirov duri we dikeve bi
yaniya heyi wi mirovi li welate wi tine!' Gava em li we
lat bun, her çiqas hezkirina mirovan ji welat re hebe 
ji, mirov baş nabine. 

Helbestvan Unsi El Hac ereb e u ji Lubnane ye. Vi 
cimarnere hane tesireke xurt li ser min kiriye. Her 
wihaAdonis u Qasim Heddad ji bo min 'pire helbes
te' ne. Deriye nu ji helbesta erebire vekirin. Nerina 
klasik guhertin. Hiştin ku sinor li her deriye helbes
te nemine. 

]i nifşen nu? 

Ji nifşen nu gelek nav derketine u dinivisin. Ev 

nifş, nifşen 60-70'yi ne. Heger em naven çendan bi
din; di seri de Selim Berekate ku kurd e le yek ji me
zintirin helbestvane ku bi erebi dinivise. Her wiha, 
Ebbas Beydun, Bessam Heccar, Emcat Nasir u Lina 
Tibi naven qirase ne di helbesta erebi de ku tesira 
xwe li ser min kirine. 

Ji van navan Selim Berekat tesir li kesen weki me 
kir. Ji b er ku ew ji, em ji kurd bUn le me bi erebi di
nivisand. Le ev yek naye we wateye ku em peve werin 
giredan u em bibin kopiya helbesta Selim Berekat. 
Helbesta Selim Berekat, helbesteke wisa ye ku beyi ku 
mirov na ve wi bibine, mirov dizane ku helbesta wi ye. 
Hewla min ew e ku bidim ser şopa wi. 

Veca helbesta em dinivisin, helbesta kurdiye yan 
erebi ye, em ji baş nizanin! Gava ereb dixwinin, 
dibejin; 'erebi ye u helbesta erebi ye'. Kurd dixwinin 
dibejin; 'helbesteke kurdi ye, le bi zimane erebi 
hatiye nivisin!' 

Tesira Selim ji me re hişt ku em bikaribin ku em 
tiştek li helbesta erebi zede bikin. Rühek te de hebU, 
pewist bu ruheke din le zede bikin. Em hilma deşt, 
çiya u gunden kurdan ji bidin helbesta erebi ya ku ji 
selıra u çolan hatiye. 

Her çiqas ev demek e ku te destpe kiriye u bi zimane 
kurdi helbestan dinivisi ji, piraniya helbesten te bi 
zimane erebi ne. Çaki u zerabiya ve yeke çi ne? 

Gava ez bi erebi dinivisim, hevok peşi diçe sere 
min te wergerandin u helbest diruve xwe ye dawi 
digire. Bi kurdi difikirim, di mejiye xwe de dikim 
erebi u dinivisim. Ve yeke ew bu ku di destpeke de 
problemeke mezin bu ku me bi zimane xwe 
binivisanda u hesten xwe bi zimane kurdi derbibira. 
Beyi ku em bizanibin ji her çi ye, em hini zimane 
erebi bUn. Li dibistane gelek caran ji her ku me bi 
hevre bizimane kurdi axaftin dikir, koteka mamos
teyan dibu para me! Roja yekem ali medreseye ji me 
re hate gotin; 'zimane we, zimane erebi ye u nabe ku 
hun bi zirnaneki din bidin u bistinin!' 

Ji her van sedeman, gelek caran tişten ku di dile 
min de heye nikarim binivisim. Ji bo pekhatina ve 
yeke hewleke mezin giring e. Bi rasti ji ez pe dihesim 
helbesta ku ez bi kurdi dinivisim, helbesta min e. Le 
helbesta erebigelek di sere min de dimine heta ku 
diçe ser kaxeze. Helbesta mina kurdi jixweber qesta 
li ser kaxeze dike, xwe daveje hembeza kaxeze. 

MerwanAlL gelek spas ji bo bersivdayina pirsan ... 
Spasxweş! ~ 
salihkevirbiri@hotmail.com 
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Formnasi u ristenasi 

AHMET ÖNAL 

Di derheka rezimana kurdi de tewang fı tewangayi 

ya babet fı bikaranina wan, dive gor taybeti ı1 qeydeye 

keyfi nebe. Ji bo we ji dixwazim bi kurtili ser hinek mi

jaran rawestim fı bivejin im. 

Di gramatike de du himen serek hene ı1 navenda 

reziman in. 
A- Fonnnası: Formnasi li ser tekiliya peyvan; te

wang ı1 tewanahiya wan a çespine ku li gor peyven din di 

fraz, riste ı1 hevoke de giredana peyvan bi hevre ye ı1 bi 

maneye. 
B- Ristenası (Sentaks-Söz dizimi) : Ristenasi di 

derheqa peyvendiya yekineyen bi vate di nav firaz, ris

te ı1 hevoke de bi maneye. 

A- Fonnnası 
Bi gişti mirov dikare klasen ango babeten peyvan li 

gor: Navder (Substantiv- İsim), Gınav (Pronom- Za

mir), Rengder (Adjektiv- Sıfat), Leker (Verb- Fel, Fiil), 

Daçek (Aposition-Edat), Hoker (Adverb - Zarf, belir

teç), Gihanek (Conjonction- Baglaç), Zayend (Femini

ne, Masculine- Me, N er- Eril, dişil), Hejmar (Tekil ve 

çoğul- Singular and Plural) dabeş dibe. 

Navder (Suhstantiv- isim), 

N avder li gor wateya xwe ev grı1ben peyvan in: 

Naven taybetı (propriyer- özel isimler) ye cih ı1 ke

san e: Minak: Zelal, Ehmed, Çebaxçur 

Naven heyber u tiştan ( Apelativ- cins isimler): Mi

nak: Çelek, pirtuk. 

Naven maddeyan: Minak: Ziv, zer, hesin 

Naven kolektıv, naven çendin endividan; Minak: 

xelk, gel, pez 
Nave nedıyardeyan (Abstrakt, fenomen- Soyut 

isimler). Minak; raman, evin, bedevi 

Zayend . 
Zayend (feminine, masculine -me, ner- eril, di

şii): Navder, di kurmanci de xwedi zayend e. 

Zayenda Kurmanci di forma sereke de xuya nake. Le 

hele de ma ku ha te tewandine diyar dibe kan zayenda we 

meannere. 
N ave ME de ma ku ten tewandine bi a ı1 e dengdarin. 

-Nave miroven ku cinse xwe me ne (jin, met, keç), 

-N ave heywanen ku cinse xwe me ne (bizin, mange, 

mirişk), 

-Nave erdnigari (cografik) me ne (Amed, Munzur, 

Kurdistan), 
-N avderen ku dernan nişan didin me ne (roj, şev, sal), 
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-Navderen ku ji lekeran çedibin (verbial) me ne 

g·ixweveçun, lihevsuwarkırın ), 

-N avderen ku ji zimanen biyani ketine kurdi me ne 

(se'at, satelit, tv), 

-N avderen abstrak yen ku ji rengderan hatine çeki

rin me ne (bedevi, akilmendi, reşiti, tariti, lehengf), 

-Tişten ku dibarin me ne (beri, baran, tavi), 

-Xwarinen çekiri me ne (sawar, şorbeşir, tirşik, 

qeli), 
-W esitayen çı1n ı1 hatine me ne (balafir, noqar, ta

vug. keşti), 
- Naven feki/ meyveyan me ne (sev, zebeş, xox, 

kufkarik), 

- Maddeyen kimyayı me ne (oksijen, hidrojen, kar

bon), 
- Naven dersan me ne (matematik, geometri, fi

zik), 
- Termen rezimani me ne (navder, rengder, cinav, 

gfhanek, leker) 
-Naven tişten asimanan me ne (sterk, kadiz, gela

wej, galaksi), 
- Hinek çeken ku kurdan paşe nav ledane (balafir

şiken, tirukevan, tiling ,şeşderb, şeşar, çardexwir) 

Naven NER dema ku ten tewandine bi "f' ı1 'T 
dengdarin. Di zımane kurdi de weki qeyde ı1 bikaranin 

ner geleki kem in. 
- Heywanen ner, ner in (neri, ga, heran) 

- Mreneren ku ji heywanan ten jidestxistin ner in 

(şir, mast, penir, goşt, post). (Averte: Colik, lorik, hek, 

hirilheri, livpeyven me ne) 

- Hejmar, reqem ı1 naven rengandi kurmanci de 

nerin. 

Bi kemtirin be ji naven NETAR hene ku dema ten 

tewandin gorpeyva peşxwe dibe ner an me. Minak: Berx 

( Berxa me, berxe ner), Dar (Dara tu, darek ezing), Mal 

(Mala Mexse, Mal e te tune) 

Hejmar (Singular and plural- tekil ve çogul); 

Mirişkek, (yekbejmar-YH), Mirişkan (pirbejmar

PH) Mirişka me (YH), mirişken me (PH) 

Navder dikare be hejmartine. Di kurmanci de yek

bejmar (singular) ı1 pirbejmar (plural) heye. Di hinek 

zimanan de weki avestayi cothejmar ji heye. Ji bo bej

ınare di kurmanci de çendin deklinasyon hene. 

Tewanga navder gor spişize (spesies - sayısal) ya 
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diyarkiri (definit) u ya nediyarkiri (indefinit) ji hevve
diqetine. Spişiza singular u plural di kurmanci de ciya
wazin. 

Kasas (İsim ve zamir halleri): 
Di Kurdi de halen nav u cinavan e. Peywendiya ıJv

dereki bi navdereki din re, an ji klaseke dine peyvan re 
dinimine u xwe dikare biguhere u bi nuve birnane bike. 
Di kurmanci de kasus a rektüs (yekser -yalın) de nav u 
cinav netewandiye, di obiike (tewandi- bükümlü) de 
nav u cinav tewandiye u vokativ (hang) heye. Ango se 
halen tewanga navder hene. 

Rektus (Biker. yekser- yalın hal): 

Oblik (Bıreser, xwar, tewandi- bükümlü hali) 

Vokativ (Bang- çağrı. sesleniş) 

Me 

Delal 

Delale 

Delale! 

N er 

Ehmed 

Ehmedi 

Ehmedi 

Ehmedo! 

Du guruben pronavan an cinavan hene: 
Di hale Rektase de cinav: ez, tu, ew/ew, em, hun, ew 
Di hale Oblike de cinav: min, te, we/wi, me, we, wan 
Rektüs kasusa sereke ya substantivan (navderan) e. 

Bes di mercen jer de kasusa substantivan oblık e. 

GorKurdi 

Akuzativ: Esmer kiteh-!1 dixwine. 

Dativ: Esmer kitebı1 dide 

Meyrem.::ı1 

Ergativ: Esmer.::ı1 Kiteb xwend 

Fraza Esmere kiteb ji 

Prepozisyonel: Meyrem-e stend 

Lokativ: Esmer li_Amed.::ı1 

dirnin e 

Ablativ: Esmer ji. Amed -ıthatiye. 

Allativ: Esmer çiıAmed-ı1 

Saxtara izafeye 

Ji bo xweditiye:Esmer kiteb-ıı_ 

Meyrem-!1 dixwine. 

GorTirki 

E ... ki tab~ ok:uyor. 

E ... kitabı_ 

MeyrelllfLveriyor. 

(Tune) 

E ... Meyrem'den aldı 

E ... Amed'te kalıyor. 

E. Amed'ını,_gelmiş 

E ... Amed'e_ gitti 

(Tune) 

Rengder (Adjektiv- sıfat): Rengder peyveke ku taybet
mendiya rewş, nispeta kes yan tiştan agahdar di- -
ke.Minak: nerm, tüj, sor, bilind, nizm. Navder çawa 
ku ji pewisti u fonksiyona navdanine heye. Bes ji bo 
rengder ji fonksiyona şirovekirine heye. 

Minak: Rengder: Navder: 
ciwan ciwani 
kurmanci kurmanem 
gir an girani 
he şin he şinahi 

Rengder an pişti peyva sereke ango peyva ku rengder 
we şirove dikete u di pozisyona attibutiv de ye, an ji bi 
navginiya lekereki ango di pozisyona predikativ de 
diyardibe. 
Rengdera attıbutıv: keçika 1 keçikeke bedew 
Rengdera predıkativ: keçik bedewe. 

Kaumparasyona adjektıve (Rengderen ji bo kiyas 
/mukayesekirine) Gelek caran taybetmendiyen di 
mukayese de diyarbikin di tewandine de ten bi kara
nin, ji we tewangere ko m porasyon te gotin. 

Formen kaumparasyona adjektıve (Formen kiyas/ 
mukayesekirin yen rengdere): 

Pozıtıv: Bi tewangeki taybetiye ye kaumparasyone: 
Har 

Kaumparativ: Bi tewanga -tır. Hartir 
Superlativ: Bi tewanga - tinn. Hurtinn 
Kaumparasyona perifrastık: Rengder hinek caran 

bi peyven hın u hen ji ten kaumparasyon/ kiyas/ mu
kayese-kirin. Minak: biçuk(pozitiv), hınbiçüktir (ka
umparativ), heribiçuk an ji heribiçuktirin(superlativ) 

Gınav (Pronom- zamir): 
Cinav di şuna navderan de ten bikaranin. 
Gınavenxweser (Rekffis): ez, tu, ew, em, hun, ew 
Gınaven tewandı (OblikU.s): min, te, wi/we, me, we, 

w an 
Gınaven pirsıyarkı (Soru zamirleri): ki, ke, çi, ki

jan, ku, çend 
Gınaven Girekı (Bağlanti zamiri): ku 
Gınaven Nebinavkin (Belirsiz zamirler): yek, her

yek, tukes, tutişt, herkes, hertişt, hemu, gişt, gelek 
Gınaven Xwemalın (izafe-sahiplenme zamiri ): ye, 

ya, yen 
Gınaven bi hevedudanı (birleşik zamirler): je (ji 

wi/we), le (li wi /we),pe (bi wi/we), te (di wi /we) 
İzafe: İzafeya kurmanci ku bi avayeki diroki ji pro

naveki relativ afiriye. Niha weki pronave relativ ji bo 
kontruksiyona xweditiye u ji bo rengder ( adjektif)a 
atributiv te bikaranin. Di izafe ya kurmanci de zayend 
u bejmar heye. 

Pronave relatıv 
Xwedıtı 

Adjektıva attributıv: 

Ye ku dizane bila bibej~ 
Agir-~ Newro~ 

Agir-~gurr 

Leker (Verb- fel-fiil), Tişten ku ten kirin, meriv 
dikeyan ji diqewimin nişani me didin an ji nişan di
ke. Di hevoke de bersiva Çi kir, çawaye a çi dikeye di
de. Di kurmanci de du rehen lekaran hene. Rehe pre
zens ( niha) u rehe pretentum (bori). Leker dikare bi
be xwediye çend valens(argument-ji navderan pek 
te)an. Hin leker bili subjekte Objekte ji digrin. Di 
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hevoka Ehmed pirtılke dixwine de kiteb objekte.Hin 

lekeran du obj ekt hene. W eki Ehmedi pirtfık da Es

mere. Ehmedi dı ristede subjekt e, pirtuk objekta 

yeksere da lekere Esmere objekta ne yekser e. 

Rektus di lekeren tranzitif (teper) de, oblik di le

keren intranzitif (neteper) de u ji bo dema bori ten 

bikaranin. 

Daçek (Aposition - Edat) Di navbera beje u mane 

de peywendi çedikin u di hevoke de terkera gerandi 

dikin. ]i, li, di, de, re/ ra, ve /va di hevoke de daçekin. 

Peşdaçek (Preposition): Li kurdistane, ]iAmede 

Paşdaçek (postposition) .. . male de 

Bazin daçek: (Surkumposition), di odeye de. 

di ....... de, hl h ev m_ dibe hazin 

Hoker (adverb - belirteç, zarf): Hoker bersiva pir

sen çawan, kenge, çikas, bi ku de, ji ku, didin. Minak: ji 

dur ve, pir, zu, ji sibe ve, bi xweşi, bi lez, şev u roj hw. 

Gihanek (conjonction - bağlaç), bejeyen ne gu

herbarin. Bi keri giredaniya du parçe hevokan an du 

gotin an du bejeyan ten. Minak: u, wek, wisa ji, ango, 

ji her ku, heta ku, le hele, ji, ji, ne ji, bes, 

B- Ristenasi 

Riste: Yekineyeki sentetik e ku biritiye ji subjekt u 

predikate ye. 
Subjekt: Subjekt ji frazeki nominal ( ji navder an ji 

tevi we hin taybetmendiyen bi we re) pek te. 

Predikat: Her tim ji lekereki finit u hin layenen 

din pek te. 
Subjekt: Ehmede kure Gulistane 1 çu Çewli

ge. (Predikat) 
Transitiv: Du cure riste hene. 

Risteya Tranzitiv (Teper:) Hesen çu ( Yek valens: 

H esen, yek Subjekt H esen 1 Çu predikate) 

Risteya İntiranzitiv (Neteper): Ehmed kevireki dave

Je Seyrane. (Se valens; Ehmed, Kevireki, Seyrane, -

Ehmed: Subjekt, kevireki: Objekta yekser. Akuzatif, 1 

Seyrane : Objeya neyekser. Dativ) 

Sentaks di hevokev tavil de: Kurmanci bi geleru

peri zirnaneki SOL (Subjekt , Objekt, Leker)e. Ango 

riste bi subjekte dest pe dike u bilekere dawi dibe. 

Eger valensa risteye ye k be: SL: 

Ehmed westiya .. 
Eger valensa risteye yek be u lekera risteye leke-

reki bi tuşk be, adverbiyala cih bi du lekere re te. 

SL(ac): 
Ehmed çuAmede. Ehmed (S) çu ( L) Amede (ac) 

Eger diristeye de objekta akuzatif hebe: SO(ak)L: 

Ehmed pirtüke dixwine. 

Eger di risteye de objekta dativ hebe: SLO(da): 
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Ehmed dide Esmere 

Eger diristeye de objekta akuzatif u him ji objek

ta dativ hebe: SO(ak) LO (da) :Ehmed pırttike dide 

Esme re 

Ji bo Formnasi u Ristenasiye Minak: 

Formnasi: Rekttis Oblik Leker 

Gundi 

Ristenasi: Subsantiv 
agir 
objekt 

vedixin 
predikat 

Hez (Prosedori - Vurgu): Kurdi gor putepedana 

keydeye xwe ye taybetmedar deng le dide u tevi heza 

ledana kite u herfan ango hez (prosedori -vurgu) bi 

mane dibe. Minak; Ew diçe (bersiv). Ew diçe? (pirs) 

Ketın u neketına hınek dengan 

Ez li jor bi kurtasi li ser babeten formnasi u riste

nasiye rawestiyam. }i bo ku ew neyen femkirin meriv 

nikare ku li ser zimane kurdi guftugo bike. Nika em 

vegerin ser mijara ku min dixwast ez peşkeşi we bi

kim eve: 
Fermo bala xwe baş bikişinin wan peyven jerin u 

paşe ji pirtuka "Emir Celadet Bedirxan & Roger Les

cot, Kurtçe Dilbilgisi, Doz yayınları, İstanbul, 2000, 

rupel 24-25" bine her çavan u li ser mijare bi nuve 

mijul hibe .. 
Le alfabeya ku iro te bi karanin çawa ku Zimanna

se Kurdi Emir Celadet Bedirxan & Roger Lescot di 

pirtuka xwe de gotine "beri "Y" dema ku "Ee", "ii" u 

"Uu" hat, deng digtihere an ev deng dikevin u di dew

sa w an de ev he rf w eki "E e", "Ii" u "U u" bi ci dibin." 

Ev herdu qeyde ye jerin bi karanina ziman, deng

deranin u alfabe ya kurdi ev qasi bi zelali di cida ye. Le 

hele M ir Celadet Bedirxan agahdare ku ev avayi tevli

heviyek giran de derxine. Bes disan ji van keydeyen 

hewaleyi çareser kirina praktike dike ku piraktik dive 

we çareserbike. Le em dibinin ku bi vi avayi çareser 

nebtiye. Di praktike de ji çi tevliheviyek tunine, bes di 

nivise de peyda buye. 

Çawa ku Mamosta Reşo Zilani ji dibeje; "Mir Ce

ladet Bedirxan bala xwe bi gişti daye ser gramatike u 

ev pispore rezimana kurdiye. Di derheqa fonetika 

kurdi de sere xwe eşandiye le pispore fonetike nine." 

(Çira, Stockholm) Ya dudo ya ev di ve mijare de 

mumkune ku di tesira kurden me ye hin heremande 

(tori) de mabe: 

Le ez bibawerim ku ev herdu kanun u qeydeyen 

bikaranina zimane kurdi we tevliheviye ji hole radi

ke: 

1- Moifem nikare ku kite an herfeki ji xwe wenda 

b ike. Dema ku venda b ike mane ji diguhere u maneki 
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din je derte. Le hele fonem dikare ku ji xwe hinek her
fanan kiteyan wenda bike. 

2- Herf nigar, resim an ji wene yen deng in. Dive 

çawa ku ji deng derket bi wi avayi ji li ser kaxeze bi ci 

hibe. Dema ku "Ii" je deng da, dive "Ii", "Uu" je deng 
da dive "Uu ", "Ee" je deng da "Ee" ü "ii" ku ji wi dengi 
ku derket dive "lı" li ser kaxeze bi ci hibe. Ev tay b eti ü 
qeydeye fonetika kurdi ye. 

Dema ku ev qeyde bi ci nebin Moifem xirabe dibe 
ü maneye cuda cuda tine sere peyvan ü çewtiyen weki 
jerin derdikevin hole. 

Kaumperasyon: Bi hevre karkirina hinek peyvan 
yen ku ev w eki du bab et dikari n ye k maneyeki biafri
ne. Ev ji du morfeman hatiye afirandin ü büye morfe
rnek 

Çewti Rastı 

Hoker+Leker : paş -şiv, pa-şiv, paş-iv Paşşiv 

N avder+ Leker : Çav+vekiri ... çavekiri Çavvekiri 

Leker+Leker : Dan+nasin ..... danasin Dannasin 

Navder 

Navder 

Kur di 

: perde, perden me, 

: netew kurd, 

neteva kurd, netewea 

: Kurdiya xweru ye 

Çiyaye Yerewane yen 

Ezlimaleme 

Ere, tu ki yi? 

Pe ... piye min ... peye min 

Pi ... piye min ... peye min 

Re ... riya min ... reya min 

De ... diya min ... de ya min 

Perdeyenme 

N eteweyi ya Kurd 

Kurdiya xweril ye 

Çiyaye Yerevane yen 

Ez li male me. 

Ere, tu ki yi? 

Peyemin 

Piyemin 

Reyamin 

Deyamin 

Mü ... miye min ... muye min M üye min 

Rü ... reye min ... ruye min Rüye min 

Tü ... tiwen dare ... tu ya dare Tüyen dare, tüya dare 

Si (sih, sih) .. si ya 

bi ye.. .se ye dare. 

Mi .. meyame ... miyame 

Xwesuye .. jiyan. 

Diyar, deriye yade 

Peşveruye 

Siya bi ye, siya dare 

Miyame 

Xwesü ye, jiyan, 

Diyar, deriye yad 

Peşverilye 

Her waha, dive ji bo wan dengan mirov li ser diak
ronik (Historial lingusistik) ü sekronik (di demeki 
bijare de diroka ziman) a zimane kurdi ü ji aliye jene
tik (malbata zimani) ü tipolajik (hevçüyina tipe ya 
morfolojik ü fonetik) de ji be şirowekirin. 

Diyare ku nivisa me direj bu. Biborin in. Le dive 
ev mijar her yek bi sere xwe ben ni vi sin u guftugohki
rin. Salen 1930i de ku çend zimannas li ser mijare 
rawestiyane her li we himinin xeteri dibe. Dive li ser 
zimane kurdi bi nerinek septisizme berawestandin. 
H evidar im ku hun rexnedar bibin. ~ 
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O kenti düşündüğUrnde. • • 
SuzAN SAMANcı 

Ezanla uyandığımda dışarıdan uğultu geliyordu. 
Güçlükle sokağa bakan kafesli pencereyi açtım. Duvar 
diplerine çömelmiş insanlar konuşuyorlardı. Çocuklar 
damlarda güvercin uçururken, kadınlar da eyvanlarda 
oturup kırık güneş altında örgü yapıyorlardı. "Çayınız 
soğudu "dedi bir ses. Arkarnı döndüğümde o da topar
lanmıştı, kalıvaltı tepsisi ortadaydı. Bese çayları dal
dururken, "Çok uyku iyi değildir, arkadaşlar bir yere 
kadar gittiler, erken geleceğiz dediler, " derken, yere 
bakarak örgü işlemeye başladı. Saat tıkırdıyordu. Kırı
şıksız yüklüğe, ince bir şerit halindeki gün ışığının k e
çe kilim üzerindeki titreşimine, toz zerrecilderine da
hp gittim. Bese, sandığın üstünde duran giysileri uzat
tı. "Bunları giymelisin ", dedi. Engel olamadığı gülüm
semesini eliyle boğınaya çalışırken yüzü kızardı, bir
denbire ciddileşip odadan çıktı. Aynaya baktım: Çıp
lak göğüslü Malaya Tanrıçası bana bakıyordu. Uçuk 
mavi penye pijamayı, önden düğıneli iri dallı eteği, de
ve tüyü rengindeki orlon bluzu giydim. Üzüm motifli 
yemeniyi aynanın karşısında kundakbaşı yapıp, oda
nın içinde gidip geldim. Aynanın içindeki gözü rastık
lı Malaya Tanrıçası çıplak göğüslerini tutarak Tanrıl 
kahkahalar atıyordu. Giysilerimi katiayıp avluya in
dim. Aydınlıktan kanıaşan gözlerimi ovuştururken, 
çıngırak sesiyle birlikte Hebun ile Seyid içeriye girdi
ler. Onları görünce gözlerimden yaş gelinceye dek gül
düm; bana gülen Malaya Tanrıçasının gülüşünü telafi 
ediyordum. Bedenlerine dar ve kısa gelen pantolonla
rı, oduncu gömlekleri ve kirli sakallarıyla tam bir köy
lüydüler. Yüzlerini yıkayıp enselerine mendil koydu
lar. Küçük denılikte 4enılediğim çayı odada içerken, 
Bese aviuyu yıkıyordu: Hebun uzayan sigarasının külü
nü avucuna silkti. "Operasyonlar başlamış, çok sıkı 
güvenlik önlemleri alınmış, kuş uçuıtmuyorlar. Se
yid'le gideceğiz. Bizim için önemli olan bir arkadaş 
var. Adı: Mazhar, bu sokakta oturuyor; onlarda kalman 
daha iyi olur. Iğdır lı bir arkadaş da uzun süredir b ekli
yarmuş Mazharların evinde. Haberleşme zinciri çok 
iyi, uygun bir zamanda gelip sizleri alacağız, " dedi. 
Sonra bana yeni kinıliğimi verdiler. Onları yolcular
ken bir köylü gibi gülüp selam verdiler. Avluda dolanıp 
durdum, kafaının içinde bir hücre gibi çoğalan imge
lerden kurtulmak istiyordum, çardağı sarıp sarmala
yan tomurcuğu patlamış sarmaşığın altına oturdum. 
Gözlerimi kapayıp, fıskiyenin incecik sesini dinledim. 
Ses bir şelaleye dönüşüyor, uçsuz bucaksız sarı ovalar-
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da kara yağızatlar şaha kalkıyordu. Çalma kapıyı açtım. 
Bes e 'ydi. Çıngırak sesiyle birlikte çocukluğum dolan dı 
ayaklarıma, bir kedi miyavladı, Bese bana "Gel' dedi, 
yıkık kiliseyi gösterdi, "Çıkmaz sokak" diye fısıldadı. 
O an insanın kendi içindeki çıkınaz sokağında debe
lenmesi ne kötü diye düşündüm. Bese'ye "Biraz gez
mek istiyorum" dedim. Sokağa çıktım. 

Yürürken şıpıdık terliklerime, gidip gelen dallı 
eteğime bakıp ikide bir bluzumun uzun kollarını yuka
rı ya çekiyordum. Bluzdan çocukluğurnun sabun koku
su geliyordu. Açık kapılardan kaynayan çamaşırların, 
ütülenen kellelerin kokusu yayılıyor, duvar diplerine 
işeyen çocuklar kovalanıyordu. Hemen hemen her 
evin duvarında "Bu ev satiliktir" yazısı vardı. Kadınlar 
kapı eşiklerinde bacaklarını ayırarak oturmuş örgü 
örüyor ya da çocuk emzirirken karpuz çekirdeği çitle
yerek 'tuf yapıyorlardı. Bir erkeğin geçmesiyle topar
Ianıyor sonra aynı rahatlıklarına geri dönüyorlardı. 
Basık kahvelerde işsiz insanların kimisi uyukluyor, ki
misi de çay içerek gelen geçene bakıyordu. Kasap etini 
evirip çevirirken satamadığı için hayıRamyordu bes
belli. Elini peştemalına silip sigara içerken, tahta kasa 
üzerindeki sakatatlardan danılayan kanı ayağıyla te
mizlemeye çalışıyordu. Sonra naylon gülü dizinde çır
pıp camekandaki yağlı gövdenin kuyruğuna oturttu. 

Köşe başlarındaki silahlı adamlar, ekınek çiğner 
gibi sakız çiğniyordu. Henüz kurumamış bir kanın 
çevresi tebeşirle çizilmişti. Sağ hacağı karnma çekik, 
bir kolu yukarda bir insan figürüydü. Silahlı adamların 
önünden geçerken utangaç bir gülümseme iliştirdim 
yüzüme, yere bakıp parke taşlarını saydım. Küçük ço
cuklar çatlak elleriyle çöplük kedileri gibiydiler. Zen
gin semtlerden taşıdıklarıyla ne mutluydular. Genişçe 
bir sokak oldukça kalabalıktı. Durdum. "Yine birisi mi 
vuruldu acaba?'' diye geçirdim içimden. Yemek dağıtı
lan karavananın önündeki insanlar kavgaya tutuşup 
küfürler ederken, askerler, "Sıraya girin, hizaya ge
lin!" diye bağırıyordu. Jeepin önündeki iki astsubay 
annelerinin eteklerine yapışan çocuklara şefkatle yak
laşıyor onlara şeker verirken, "Askerimiz devletimiz 
çok yaşa!" diye bağırınayı öğretiyorlardı. Yorgun ebe
ler, hemşireler kadınlara kutu kutu kondom verirken 
sp iralin önemi anlatılıyor, çok çocuk doğuran kadınla
ra kordon bağlamayı tavsiye ediyorlardı. Bir askerle 
göz göze gelince asker gülümsedi. Burnunun büyüklü
ğünden "mutlaka Karadenizli'dir" dedim içimden. 
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Gülümserken yavuklusunu 
düşünmüştü, bunu hemen 
anladım; çünkü arkarndan 
"Seher'um da Seher'um ince 
belli Seher'um" diye mırıl
dandığını duydum. 

Hemşire "Hey bayan!" 
diye sesienince durdum. Bir 
kutu kondom verdi, yüzümü 
o anda ateş bastı, hemen eve 
döndüm. Sokağın başında 

Bese'yle karşılaştım, çöp dö
küyordu. Kondamları ona 

* verdim, "Boş ver pırpırım 
gibi çoğalalım, "diyerek kon
donılan çöpe fırlatınca ço
cuklar kapıştı, sümüklerini 
çeke çeke kondonılan balon 
gibi şişirdiler. Bese, "Birkaç 
eve uğrayalım sonra da Maz
harlara gidelim, seni merak 
ediyorlar, misalirimizi bir --· .K?~·-_ 
görelim diyorlar, " dedi. Bese 
ile birbirimizi sevmeye baş-

ladık. Akşama dek dolaşıp durduk. Evlerin karanlığına 
ve küf kokusuna hemen alıştım. Analar beni kucakla
yıp kuvvetle sıkıyor, başköşeye oturtuyorlar. Üç renk
li kazaklar, çoraplar işleniyor, arananlar kuytu köşe
lerde otuzüç çekerek küfür ediyorlardı. 

Daha çok Suriye üzeri ya da Yunan adasına sığınıp 
Avrupa ülkelerine gitmeyi kurtuluş olarak görüyorlar. 
Sınırı geçmek için sisli günleri bekliyorlarmış ... 

Akşam yorgun, argın Mazharlara gittik, Bese "Bu
rada kalacaksın, "dedi. "Biliyorum," dedim. Iğdırlı'yı 
görünce daha bir güçlendim. Mazhar elindeki heykel-

. "'* ciği yontarken hep gülüyor gibi, "Iki yıldır bajer de-
yim," dedi hüzünle. Bazen "Ciğer satıyorum bazen de 
bunları yapıyorum, " dedi, ellerindekileri göstererek. 
Bunlar: Heykelcikler, tahta kaşıklar, tabaka ve havan
lardı. Denıli çay ikram ederken, "Sizler benim Türkis
tan 'dan gelen akrahalarımsınız, soranlara öyle diyo
rum, "dedi. Iğdırlı, "İki aydır buradayım," dedi. Sını
ra gidip geri döndüklerini, sınır boylarının ve dağ ge
çitlerinin çok iyi aydınlatıldığını tel örgülerdeki kon
serve kutularının en ufak bir hareketle nasıl takırdadı
ğını ve mayına basan bir arkadaşın ölümü ile geri çe
kildiklerini anlatırken ağzını yayarak gırtlaktan konu
şuyordu. Iğdırlı düzgün bir Türkçe konuşmamak için 
büyük bir çaba içindeydi. Küpek, küşe, 've 'leri İngiliz
cedeki 'w' gibi 'H' lerin boğazdan söylenınesi gerekti
ğini önemle hatırlatıyor, "İnsanı en çok ele veren düz-

--"' 

gün konuşmadır, "diyor. 
Ocağın başında yemeği 

karıştınrken kah susuyor kah 
konuşuyoruz. Iğdırlı yer sof
rasında bir köylü gibi bağdaş 
kurup soğana yumruk vuru
yor. "Acemi oturuşuma ilkin 
çok güldüler, " diyor Iğdırlı. 
Kadınların, kızların işlediği 

kıymetli oyaları zengin semt
lerde satıyor, bu arada pusu
laları da rahatlıkla ulaştırı
yormuş. Bir keresinde asker 
kaçağı için gelen polisleri gö
rünce dört pusulayı helada 
yutuvermiş, bu yüzden, iki 
gün boyunca pek fazla yemek 
yiyememiş. Bağınş ve haykı
rışlar karşısında irkildiğim

de Mazhar gülüyor, "Gübre 
kokusu ilkin mide bulandı-

~ ·· rır, sonra da o kokuyu duy-
Karikatür 

Sefer Selvi maz ya insan gürültü de öyle. 
==------...1 Kavgasız, patırtısız günümüz 

geçmez, " dedi. Sonra "Evdeki eşyalarını, emanetleri 
buraya getir, anahtarı götürüp teslim edeceğim," dedi. 
Eve gidip eşyalarımı, Hebun ile Seyid'inkini de getir
dim. 

Avludaki dut ağacının altında oturup örgü işlerken 
can sıkıntısından bazen birbirimizden şüpheleniyo
ruz. Göz göze geldiğimizde birbirimizin aklından ge
çeni okuyor, acıyla gülümsüyoruz. İkimiz de Reve
dan'lı Mazhar' ı çok seviyoruz. Çok yetenekli Mazhar, 
konuşurken tane tane konuşuyor, gözü işinde kulağı 
konuşulanlarda. Köyünün nıağarasında gördüğü figür
leri işliyor tahta yontularına. Bu figürler: İsis ile Osi
ris'e çok benziyor. Çatal başlı geyikler, okçular, şaha 
kalkmış adar, güneş saçlı Tanrıçalar çoğunlukta ... 

Çıkınaz sokağın köşesinde kınalı saçlı bir ihtiyar 
oturuyor. Adına, Kör Zelik diyorlar. Aslında kör değil 
gözleri, bir yumak tereyağında iki küçük düğıne gibi, 
yüzünde de haşin bir ifade var. Eğri büğrü alüminyum 
tasındaki limontuzulu şerheti yudum yudum içerken 
gelen geçeni süzüyor. Çocuklar bazen sinsice yanına 
yaklaşıyor, şerhetinden içip kaçıyorlar. Sarkık yarık 
dudaklarından salyalar akarken küfürler savuruyor. 
Kadınlar "Kocası Ulu Cami'nin önünde topladığı para
larla limontuzu ve pişmiş kelle alıyor," diyorlar. Bu 
yüzden tırnakları bal mumuna batırılmış gibiydi, çıp
lak ayaklarında da siyah bir çorap vardı sanki. Kıpık 
gözleri, sulu ağzıyla duvar dibinde soluyup duruyor. 
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Bir keresinde, erkence güneşleniyormuş, silah sesini 
duyunca ağır bedeniyle bir kuş gibi kahveeinin ölüsü
nün başına gelmiş. Kahveeinin başında bekleyen tıfıl 
katil, Kör Zelik' e "Teyze teyze seni de öldürecem seni 
de s ..... "deyip s ilahın ucunu öpüp koşmaya başlamış, 
Kör Zelik hastonunu katilin arkasından fırlatıp çatlak 
sesiyle küfürler savurmuş. 

"İlk geldiğimde ben de dizanteri oldum, "dedi lğ
dırlı. "Her yerin tuvaJet olmasını istiyordum, karnım 
belime yapışmış, dilim paslanıp gözaltıarım koyulaş
mıştı. Tuzlu ve şekerli eriyikten içiyordum, bir de ay
ran, "dedi. Mazhar ise, "Sumaklı pirinç iyi gelir, "diye 
kendi eliyle bu lapadan yapıyormuş. 

Kadınlar avluda oydukları patlıcanın çekirdeksiz 
içlerini yerken fısıltıyla konuşuyorlar, çöp hacaklı bir 
kızdan söz ediyorlardı. Güya her gün değişik etekler 
giyiyormuş, saçlarını makineyle kurutup, yüzünü 
kremli pembe sabunlada yıkıyormuş. Bir elim kar
nımda, bir elimle de patır patır dökülen dutlan yiyo
ruro arsızca. Güneş, ağrılarımı yutsun diye tahta se di
re uzanıyorum. Iğdırlı, çay tutuşturuyar elime. Bu ilgi
nin acıma mı, sorumluluk mu oldugunu anlamak için 
yüzüne bakıyorum. Kendinden öte bir şeyler yaptığına 
inanan d uru mutlu bir yüz. Rezan en son haliyle dikili
yor karşıma: Yorgun, kaygılı yüzü, kısacık saçlarıyla 
trenden el sallıyor ... Elimi uzatıyorum lğdırlı'ya, göz
lerim doluyor, eyvana çıkıyoruz. Ona Rezan'ı anlatıyo
rum. 

Görüş gününden dönen insanlar, yorgunluktan ye
re yığılıp, kuyunun içindeki taş gibi öylece kala kalı
yorlar. Sonra sözsüz bir ninniyle tulumbanın kolu 
hırsla inip kalkıyor. Yorgunluktan baygınlık geçiren 
insanlar, kendilerine geldiklerinde zılgıt çekip, elleri
ne üç renkli mendil alıp, Sufilerin delice devinileri gi
bi aşkla halay çekiyorlar. Ape Eşo ile Rüsto, yüzbaşı 
Co'nun ikiz kardeşinin cezaevindeki dansından söz 
ediyorlar. Tutukluların kaşıklarla pencerelere vurup 
bağırdıklannı, Gandhi 'ye öyküne n insanlara, ·~erin 
aferin," derken, küçük pusulalar göndermişler. Pusu
lalarda silah resmi ve "unutma!" yazılıymış. Ölümün 
pusuladan onlara sıntıp, göz kırptığını suskunlukla 
karşılamışlar ilkin. Sonra herkes konuşmayı unutup 
birbirine göz kırprnaya başlayınca gülme krizine tutul
muşlar. 

Yöre halkı şeyhlerden, onların gücünden söz eder
ken özellikle bir şeyhingücünü anlata anlata bitiremi
yor, ağzına tükürdüğü insanları 'şıp' diye iyileştiriyor, 
yaptığı muskalan takan insanlara kurşun işlemiyor
muş. Ağızlara tüküren bazı şeyhler de naza çekiyorlar
mış kendilerini, güçlerini seçim zamanı kullanıyor, 
müridierine güzel bir dünya vaat ederek onlardan oy 
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topluyormuş. Şimdi yaşlı bir keşişten söz ediliyor. Bu 
Hıristiyan din adamı "Gelmeyin, rahat bırakın beni, " 
dedikçe üstüne üstüne gidip, elini ayağını öpüyorlar
mış. "İsa, Musa, Muhammed, Davut, hepsi pir, hepsi 
bir, " diye yalvarıyorlarmış. Keşiş, hilal biçimindeki 
bakır tabietler üstüne ikizler burcunun simgesiyle 
"ATHANNA" yazılı suretler veriyormuş. Bunları bo
yunlarında taşıyanlar kurşunlardan ve nice tehlikeler
den korunacaklarına inanıyormuş. Keşişten öğren
dikleri "Şemhamforas "sözcüğünü kağıtlara yazarak ay 
ışıklı gecede kapılannın eşiğinde yakıp, ölümle işbir
liği yapan şeytanı kovalıyorlarmış ... 

Her sabah ellerindeki çöpleri yere sürerek rüyala
rını anlatıyorlar. Rüyalarda: Hela, hendek, böcek ve 
polisler vardı. Dişinin düştüğünü ya da otobüse binip 
uzaktaştığını görenler o gün sokağa çıkmıyor, çünkü 
bu rüyaların ölüm getirdiğine inanıyorlardı. 

Ergenler gerilmiş tel gibi. Gazetelerde gördükleri 
çıplak kadın fotoğraflannın Venüs bölgesini sigarayla 
delik deşik ediyor, hafif aralık ağızların üstüne pala bı
yıklar yapıyorlar. Çöp hacaklı kızı ben de tanıdım. Pek 
fingirdek. Oksijenli saçlanna taktığı tokaları her gün 
değiştiriyor, yüksek topuklu ayakkabılarının üstünde 
deve kuşu gibi yürüyor, tırnaklarına siklamen rengi 
oj esini sürerken temizliğe gittiği hanımlarının iyiliği
ni, ona olan sevgilerini abartıyla anlatıp duruyor. Çöp 
hacaklı kız, bumunu kırıştırıp, "Abla sen hiç gundile
re benzemisen!" dediğinde kızardım, zoraki bir gü
lümsemeyle çenesini okşadım, "Ele mi?" dedim. Kun
dakbaşımı sıkıştırıp yürürken, "Öyle mi öyle mi?" 
derken, Iğdır lı bir dirsek vurdu, güldü. "Ele ele," dedi. 

Tulumbanın kolu çekiliyor, kırk dokuz, elli, elli 
bir ... Sivrisinek vızıldıyor, avlu tütüyor, suyu emen 
taşlar sanki ağlıyor 'sıss sıss!' Siyah bir kedinin cam 
gözleri parlıyor, analar çocuklarına helikopteri göste
rip pışpışlıyor. Tulumbanın kolu, yedi, sekiz, dokuz ... 
Burnumda tütsü kokusu, paslıkapı gıcırtılan, boğazlar 
temizleniyor. İşte Venüs yıldızı dut ağacının üstünde 
parlıyor, elimi uzatsam tutacağım. Bir yıldı,z kayıyor, 
babaannemin tüylü çenesi titriyor karışımda, "Biri 
daha öldü," diyor. Ben'im duvarın üstünden bana ba
kıp ağlıyor, "Ağlama uzlaşacağız galiba," diyorum. Sı
cak bir yel esiyor, dutlar dökülüyor pa tır patır. Ağlıyo
rum. Kedi kucağımda 'mır mır' ediyor, kedinin başı 
ıslanıyor. "Yaralı bilincim ne olur iyileş, iyileş ... "diye 
inliyorum. ~ 

• Pırpırım: Semizotu 
•• Bajer: Kent 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Awırek lı helbesta kurdi 
MEM BETİR 

Vansalen dawiye di wejeya kurdi 
de nemaze li qada helbesta kurdi 
gavine balkeş hatin/tene avetin. Pişti 
salen 90i ku kurdan li metropolen 
Tirkiyeye saziyen kurdi ava kirin. 
Xort u keçen ku li van saziyan 
dixebitin an ji rasterast bi wan re di 
nav tekiliye de bun bi lez u bez dest bi 
kare perwerdehiya zimane kurdi 
kirin. Kesen ku zimane kurdi hin bun 
di hernan deme de bere xwe dan 
wejeya kurdi. Beri ku mirate u 
kelepora wejeya kurdi bi kurahi 
bixwinin u ji nu ve şirove bikin u li ser 
ve bingehe ji xwe re koneki ava bikin, 
rasterast li nivise germ bun u 
gihiştine asteke ku herhemen wan 

şagirten evine 
newaya kilamen me hinek xav 
be ji ji xwe re ciheki taybet 
girtiye. Le bi van hevbeşiyan ji 
ev her se camer bi avakirina 
helbesta xwe, newa, şewaz u 
jirtiya xwe ji hev cuda ne. Bo 
destnişankirina afrineri, 
kemasi u zedehiyen wan u 
tiştine ku ji me ciwanen nu re 
tomar kirine yeko yeko 
binirxinim. Ewil dixwazim ji 
Berken Bereh dest pe bikim Qi 
her çe nd sedeman); 

bene çapkirin. Ve lezginiye di çend 
salan de bi dehan kiteb diyari wejeya 
kurdi kir. Le heta iro -ku kesen herhemen wan çap 
bune ji gazinde dikin- tu kes i ev herhem ji b ili 
danasine bi awayeki wejeyi u bi çaveki rexnegiri 
nenirxandin. Bi ya min ev hewldan u bexemi de di 
demekenez de hibe sedema lewitandina wejeya kurdi. 
Ji her ve çende ez dixwazim çend tebiniyan li ser van 
herhernan li gor zanina xwe le bikim. 

Beri ku dest bi nivisa xwe bikim dixwazim hibejim 
ku dive ez ji wan kesan dest pe bikim ku li bakur 
helbesta kurdi ya modern bi wan dest pe kir u ev 
camer he ji di qada wejeya kurdi de avjeniye dikin. Ev 
rebaz bi ya min bo serwextkirina xwendevan u 
helbestkaren me ji de asoyeke zelal ava b ike. Lewre bi 
qasi min şopandiye ev camer heta niha ji heta ji wan te 
xwe disperin mirate u kelepora wejeya me, ango 
bingeha xwe li ser helbesta me ya klasik ava kirine. 

Pişti ve kurteagahdariye dixwazim ji wan kesen ku 
de bibine mijara nirxandina min (Rojen Barnas, 
Berken Bereh, Arjen Ari) hevbeşiyeke wan a di 
helbesta kurdi de bi kurtasi bi lev bikim. Ev se camer 
ji beriyasala l980i bi kovara Tirej ku kovara yekem e 
xweru bi kurdi li Bakur hatiye weşandin, herhemen 
xwe gihandine xwendevanen wejeya kurdi. Di 
helbesten van her se cameran de ji niştimanperweri, 
eş u janen civaki u azadi mijaren sereke ne. Poetikaya 
xwe li ser ve bingehe ava kirine. Tam u çeja helbesta 
me ya klasik, zargotin u çanda me ya devki u şewaz u 

Berkeıı Bereh 

1- J i aliye te şe u vegotina wi 
2- Naverok 
3- He ma u giringiya we ya di 

helbesta Berken de. 
5- Dirok u sudwergirtina 

helbesten Berken. 

Rexnegir u ravekaren helbeste dibejin ku her 
helbestek parçeyeki hebuna helbestkar e. Helbestkar 
çi qasi bixwaze xwe veşere ji di dawiye de mina tirejen 
roje di derekere re ji xwe re dibine u derdikeve derve. 
Berken he di destpeka helbesta xwe de ku bixwaze ve 
angaşte biselmine xwe dide dest. W ek tebiniyeke wiha 
dibeje, "carinan 1 ya heri baş 1 temeneki dibe govan 1 
ji eş u kule n lal re." Bi van risteyan em dizanin ku 
helbestven dixwaze erdnigariya wi u civaka we ji 
helbesta xwe re bike navend. Serpehatiya welateki u 
hemu heyberen we bi çiroka xwe şirove bike. Lewre 
dibeje ku hemu qewimin urudanenli vi welati dibin, 
kolektif in. Çi tişta ku hatiye jiyin bi girseyi hatiye 
jiyin. Ger hun bixwazin bi van rudan u qewiminan 
serwext bibin, ne hewce ye ku hun dur u kUr bifikirin 
u le bigerin. Tene li keseki/e li hemher we ye 
biniherin de mina aweneyeke her tişti li her çave we 
raxine. Ev rebazeke vegotine ye. Mina kevire ku daveji 
goleke u xeleken ave her ku diçe mezin dibe ew ji ji 
xwe dest pe dike u xeleken xwe fireh dike u aweneya 
xwe hedi hedi li jiyane digerine. 

Di helbesta ewil "JIN" de, bi awayeki çiroki belısa 
jina kurd dike u taybeti u nirxen wan u kemasi u rewşa 
ci vaka kurd radixe her çavan. J i aliye teşeya xwe ve her 
çiqas serbest hatibe lekirin ji di orte de ceribandina 
risten klasik ji hene. Le bi ya min ev her du cure li hev 
nehatine u ceribandina risten klasiki ev helbesta 
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KILAMA TEMENEKİ BIRINDAR 

kilama vi temene ji kesera pek hat 

bebextiye pesirenjiyane mijand, ne xewnen me 

edi bayeki beserô.ber bil. zaroktiya min 

çiroka wi li dara bindestiye hilawisti. 

qedexeyan listiken zarokan dirneyand 

pir nediaxifi:m zede nedikeniyam 

beriya evine cixareye ez peçam 

hembez kirim mirovheziye 

xorteki çak bum gor gotinen gundiyan. 

salan bi :xwe re birin mezin kir 

ji her awireke melil.li e~iyam 

her sifreya xizaniye kon vegirtiye li her deri 

bi dilgermiya pe~eroja wan veketim 

nave te qedexe bil. bi biranina te ~il.reke mirovknj 

çend hevalanji kolanen vi bajari bar kirin? 

ha il. baranan tahma :xwe wenda kirin. 

dil.xaneke kontrayi :xwe bi ser denge me de herda 

çivikan rengen :xwe dane kene me il. koç kirin 

rikeke ez girtim ji diroka me ya jar mayi 

kirinen we demsala bebext di nexşeya dile :xwe de 

nigarkirim 

di aweneya jiyana me ya ~ikesti de zehaniyen nas 

di nav gulen bexçeya temene me de striyen zirhav 

wan bi deste :xwe ril.ye :xwe qelaşt 

ril.çikand stranen :xwe 

il. birayen :xwe firotin diravan. 

edi hager e bahoz e xwin e 

meh riziyan rezbere tine 

li pi~t xewneke çilspi 

ditirsim kilama temeneki birindar bimine. 

dihejin kn he ji 

bi evindari dirneyine 

ew dile birindar 

serpehatiya :xwe 

Berken Bereh 
(EŞ "r:8-9"-weşanen Si) 
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xweşik u manidar tek biriye. Xwezi ev risten zede 
tunebuna. "Kilama Temeneki Birindar" rastersat 
çiroka helbestven bi xwe ye. Ji zaroktiya xwe u heta 
roja helbesta xwe nivisandi mina filmeki tine her 
çaven me. Le dema mirov helbeste diqedine mirov le 
diwerqile ku hernan çirok çiroka me hemuyan e. 
Gelek riirxen civaka me bi rasteqini (a demeke) ku 
çawa bandore li ser jiyana civaki dike, destnişan dike. 
Di serdema feodalizme de dive xort zede nekenin, ji 
bo xortaniya xwe bipeyitinin zu dest bi cixareye dikin, 
dive çak u merxas bin. "çend hevalan ji kolanen vi 
bajari bar kirin 1 düxaneke qontrayi xwe bi ser denge 
me de berda 1 di aweneya jiyana me ya şikesti de 
zebaniyen nas 1 di bexçeye temene me de striyen 
zirbav 1 birayen xwe firotin diravan" bi van risteyan 
mirov disa dibine qonaxeke ku he ji düxana weya 
qiriktal difüre gelek hosteyi radixe her çavan. 

Hinek dudil e, le ev naye we wateye ku heviya wi 
şikesti ye u bebawer e. Tişteki gelek insani ye. Di 
serdemen wiha ku dişibe roja qiyamete kes peşiya xwe 
nabine, gelek caran mirov bo peşeroja xwe heta bo 
kelikek din dikeve şik u gumane. Lewre de welede xwe 
daveje, kes baweriya xwe bi kesi nayine. Disa li gor 
jiyana xwe salen wi gihiştiye radeyeke ku di wan salan 
de her kes li xwe vedigere hineki ı1 bi tirsa mirine re 
rü bi rü dimine. Bi ya min ev beş tam u çejeke zor 
xweşik daye helbeste. Hest u ramanen insani bitiri 
hatiye bilevkirin. 

Di beşa dawin de kese ku qala wi kiriye weki ku ne 
ew bi xwe be bi cinavka kese seyem risten xwe ristiye 
u şik u gumana ku le der büye daveje aliyeki u bi 
evindaribi deste jiyane digire u serpehatiya xwe bi pe ş 
ve dibe. 

Ev helbest bi ya min hejayi nirxandineke berfireh 
u kUr e. Lewre di ve helbeste de welatek, civatek u 
hemu nirx, kevneşopi, rüdan u qewiminen qonaxeke 
u berxwedana civateke bo dahatüya xwe di xwe de 
dihewine. }i aliye din ji aliye teşeya xwe ve ji balkeş e. 
Mina xeza temeneke ji nuqteyeke dize u di xortaniye 
de belav u geş dibe u di salen her bi ixtiyariye de ji her 
ku diçe xez ziravu tenik dibe. Baş le binilierin di beşa 
ewil (ku zaroktiya xwe vedibeje) de çar riste. Di 
xortaniya xwe de deh riste, di meraniya xwe de 
şanzdeh riste u di dawiye de ji disa çar riste ne. Gelo ev 
teşe naşibe xeza jiyana insaneki/e. Disa di beşa 
zaroktiye de risteyen kin, di xortani u meraniya xwe 
de risteyen direj u beşa dawiye ji disa risteyen kin in. 
Hemu tipen destpeka risteyan tipen biçılk in. Ev ji 
dibe sembola dijberiya helbesta klasik u jiyana ku li 
ser hatiye ferzkirin. Lewre di helbesta klasik de tu cari 
tipen biçılk nehatine sere risteyan. 
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Hemü zanist u rexnegiren helbeste dibejin u 
angaşta wan a sereke ev e; helbest bi tip, kite, peyv u 
hevokan te çekirin. Hevirtirşe helbeste zirnan e. 
Helbestven zimane netewa xwe ji nu ve dipeje, tam u 
çejeke din didiye. Qesr u qonaxen di bin toze de 
mane paqij dike u raberi gele xwe dike. Hez u 
wateyeke din li peyve bar dike. Jiyane bi awayeki 
xweşiktir şirove u estetize dike. Dema mirov bi van 
pivanan li helbesta Berken dinere ev angaşt 

watedartir dibin. Lewre zimane helbesta Berken 
Bereh bersiven van pirsan dide. Beri hemuyan 
zirnaneki sade, fesih, herikbar u bijiyana civake ve 
giredayi ye. Zirnaneki jindar, hestyar u bi bandor e. 
Peyv her çiqas neziki zimane jiyana rojane be ji 
bikaranin, hevoksazi u heza wan cuda ye. Estetizmeke 
nu u ditbar bi zeloqi sere xwe hildide. Peyv u biwejine 
ku behna gunditiye (feodalizm) u ye bajarvaniye 
(kapitalizm) je te, bi hev re hatine bi kar anin; kilam, 
gund, kolan, bajar, awene, kontra, nexşe, stri, 
dirav ... pir nediaxivim, awireke melül, bayeki 
beserüber, striyen zirbav, xewneke çilspi... Bi van 
terkiben (qedinek-tamlama) bU ji deri, re u 
deliveyen nu bo zimane xwe pek aniye. Disa bi van 
terklhan zirnan dewlemend, xurt u bi heztir dibe. 

Helbestven zede balaxwe nedaye xalbendiye. W ek ku 
xwestiye bi her awayi helwesteke nu şani me b ide. Bi 
ya min ev şewaz bo iro xetereyek e, lewre dibe ku 
xwendevan carina li hevoke biterpile, destpek u 
dawiya we baş destnişan neke, ritma we bi dest nexe 
u zor bi wateya we bihese. 

}i aliye naveroke ve ji balkeş e u serketi ye. Di beşa 
ewil de vegotineke sade ji reze u bi nirxen feodaliteye 
aniye zimen le di beşa xortaniye de edi nirx u dahil 
neritan binpe dike, hiş u ramaneki nüjen u pergala we 
dipejirine u li her dile me ji şirin dike. Hostetiya 
helbestven bi vi cüreye vegotine digihe asta j orin. Lewre 
bi çaveki rasteqini u dialektik li jiyane dinihere u şirove 
dike. Ango bi "her sifreya xizaniye kon vegirtiye li her 
deri 1 bi dilgermiya tenura peşeroja wan veketim" 
dixwaze qonaxeke u ramana ku li civake desthilatdar e 
çawa ew ji guhertiye nişani me b ide. J i her ku helbestven 
nerineke cuda u pozitif u dialektik dipejirine nüjen e, bi _ 
helbesta xwe kariger u bi bandor e. 

Bi kurti, ez dikarim hibejim ku helbesta Berken 
Bereh (pirtüka "EŞ") kurteçiroka serboriya rewiti ya 
kurdan a ji qonaxa gunditiye her bi bajarvaniye ye. 
Ango senfoniya hewldanen pekanına neteweyeke u 
eş, azar u qolincen ve serdeme ne. 

En ku bixwazin xweragiri, merxasi, tekçün, 
guherin, tofan u evineke ku he yen ku dijin ji çej u 
tama we baş destnişan nekirine, binasin, "Eş"a 
Berken Bereh pencereyeke zelal e bi ya min. ~ 

XEYDOKE 

ıle ııg·d,i g·ew r h erikiji qe nn iç oR 

nıiya pela 

he pirs te def'iyi·jiyana min girt 

Bı;. pin; bi·xatiı· 

mina lt'ııHiva te nıanıe 

xı·nı~!'lni.'a ıııin dawa xeydokiya te 

d i k~i IH' 

te dı·ııg·(> xwı· 'c~art fı çfı 

ji X\H' tT dilıcjirııji xwe re guhdar 

dikim 

lwllwsta tea çaHarok 

Cı straııa ~;ilka li eem min ma 

xt·vdok 

lı i· sfıı· i ın 

xwel i ya e mr(· ııı i n ti'xe n ava le pc xwe 

Bi~o hi ~·ola kedıela sere miıı 

ti· hihiıH· n bt· sfıı· im 

ji nava derewa daweşaııdi hat.im 

Müslüm Aslan 

ll. 
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Geçen sayımızda yayınladığımız Kurt Yayıncılığı konulu dosyaya katkılar ... 

En önemli unsur, Kürtçe eğitimdir 

MEHMET BAYRAK 

Bilindiği gibi, Cumhuriyet döneminde uzun bir 

yasaklama ve suskunluktan sonra 1970'li yıllarda 

Özgürlük Yolu ve Kornal Yayınları'nın yanı sıra Meh

med Emin Bozarslan'ın kişisel yayınlarıyla bu yasak 

önemli ölçüde delinmiş ve suskunluk belli ölçüde 

bozulmuştu. 

Ancak, 12 Eylül Cuntası sonrasında yani 1980'li 

yıllarda tam bir insan ve yayın kıyıını başlamıştı ve bu 

durum 80'li yılların sonlarına kadar devam etti. 

1988'den itibaren Medya Güneşi ve Özgür Gelecek 

tüm sayılarıyla bu yasağı delmeye ve açılan gözenek

lerden Kürt halkına, derginizinadına (tiroj, tirej) uy

gun güneş ışınları salmaya başladılar. 

Kuşkusuz bu, hiç de kolay olmadı. Salt Özgür Ge

lecek Dergisi hakkında 30 dava açıldı, açıldığı gibi, 

ben ve Yazıişleri Müdürümüz iki kez tutuklandık 

1990 yılına gelindiğinde, bu dergi çalışmalarına 

kitap yayınları da ekleniyor ve Kürt yayıncılığında 

tam bir furya başlıyordu. Açık söylemek gerekirse, 

yayın kalitesine çok fazla dikkat edilmiyor, yayınev

leri bir seçme yapma yerine her önüne geleni yayım

lamakta bir sakınca görmüyordu ... Böylece, nitelikli 

yayınların yanında çok sayıda niteliksiz yayın da pi

yasada boy gösteriyordu. İşin ilginç yanı, böylesi ni

teliksiz yayınlar da, bu alanda bir açlık yaşayan top

lumda alıcı bulabiliyordu. 

1990'lı yıllarda Kürdoloji alanında 25 dolayında 

kitap yayını yaptım. 10'u kendime ait kitaplardı. 

Bunların tümü hakkında toplatma kararı verildi ve 

dava açıldı. 

Bu konuda özetle diyebilirim ki, günümüzde Kür

doloji yayınlarının niceliğinde bir azalma, ancak ni

teliğinde bir yükselme var. Tabii, gönül ister ki hem 

nitelik hem de nicelikçe daha çok yayın çıksın ve 

okuyucuya ulaşsın ... 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, ülkemizde Türkçe 

ile Kürtçe arasında büyük bir eşitsizlik ve dengesizlik 

var. Düşünün ki, benim gibi 7 yaşına kadar tek keli

me Türkçe bilmeyip, eğitime geçtikten sonra Türkçe 

öğrenen ve bunun yanında anadilinde eğitim yapa

mayan milyonlarca insan var. Anadilin sözlü ve yazılı 

olarak en iyi öğrenileceği alan eğitim alanıdır. Bu ne

denle eğitimi yapılmayan bir dil kaybolmaya, en 
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azından zayıflamaya mahkümdur. Dolayısıyla bir dili 

konuşmak başka, yazılı olarak öğrenmek ve okumak 

başkadır. Bugün ülkede Kürtçe konuşan büyük bir 

kitle, anadilini yazılı olarak b ilmernekte ve okuyama

maktadır. Bu nedenle de, Türkçe eğitim gören bir ki

şinin Kürtçeyi konuşma dili olarak bilse bile, Türkçe 

okuması çok daha kolaydır. 

1991 'de Türkiye' de ilk kez Kürt Halk Türküleri 

(Klam ü Stranen Kürdi) kitabını yayımladığımda, 

birçok kişi bunların Türkçelerini de birlikte yayımla

mamı önermişti. Böyle bir şeyi yapsam belki de in

sanlar Kürtçesini bırakıp Türkçesini okuyacaklardı. 

Oysa, türküler ve şarkılar, her şeyden önce yaratıl

dıkları dilde güzeldirler ... Zaten onlarca, belki de 

yüzlerce Kürt şarkısı, ezgileri korunup çevrilerek 

Türkçe okunuyorlardı. Böyle bir şeyi yapmam, kötü 

üretim yapan bir değirmene su taşımak olacaktı. .. 

Bu nedenle, sanatsal-kültürel yayınların öncelik

le anadilde yapılması, bilimsel inceleme-araştırma

ların ise iki dilde yapılmasının uygun olacağını düşü

nüyorum. 

Benim de içinde bulunduğum birçok Kürt yazarı

nın karşı karşıya bulunduğu bir diğer handikap; bir 

yandan üretim yapmak, bir yandan bunu yayımla

mak, bir yandan da bu ürünü pazadamak gibi so rum

luluklarla karşı karşıya bulunuyor olmamızdır. Tabii, 

gönül istiyor ki, bir yazar ve araştırmacı çalışmasını 

üretirken, bunun yayını ve pazarlamasıyla meşgul ol

masın. Bu anlamda, 1990'lı yıllardan daha geri bir 

noktadayız diyebilirim. 

İşin ilginç yanı, demokrat geçinen dağıtım firma

ları da gerekli duyarlılığı göstermiyor, dahası devle

tin uyguladığı ambargoya onlar da eşlik ediyorlar 

adeta. Daha da ilginci, bu alanla ilgili demokrat ve 

yurtsever çevreler de, becerip sağlıklı biryayın ve da

ğıtım ağı kuramıyorlar. Bu yapılıncaya kadar, bu güç

lükleri göğüslemek zorunda kalacağımız anlaşılıyor 

ne yazık ki! .. 

Gelelim Kürtçe yayınların yeterince okunmuyor 

oluşuna. Bu bir gerçektir. Sözgelimi, yayıncılığımın 

başlangıç yıllarında üç Kürtçe eser yayımladım. Bun

lardan, inceleme bölümü Türkçe, antoloji bölümü 

Kürtçe olan Kürt Halk Türküleri, güncel bir boşluğu 
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Geçen s:ıyınıızd:ı yayınladıgınıız Ku ı t Yayıncılıgı konulu dosyaya ı,cıtkıl,ıı 

doldurduğu için bir yıl içinde tükendiği halde; Tarixa 

Edebyeta Kurdi (Kürd Edebiyatı Tarihi) ve Rojname

geriya Kurdi (Kürd Gazeteciliği) gibi inceleme ve 

araştırmaya dayalı, alanının iki temel kitabı son de

rece sınırlı ve yavaş sattı. 

Her şeyden önce Kürtçe eğitim olmalı ki, Kürtçe 

okur-yazar sayısı artsın; bu alanda tam bir özgürlük 

olmalı ki insanlar bir kitabı ya da periyodik yayını ra-

hatça izleyebilsin; ekonomik alımgücü olmalı ki bir 

yayını edinebilsin!.. Bir dönemlerin Sovyetler Bir li

ği' nde küçük bir Kürt topluluğu içinde onca yayın na

sıl tükeniyor; Güney Kürdistan' da veya Avrupa' da ni

ce Kürdoloji yayım alıcı buluyor da, koskoca Türki

ye' de bu rakamların yüzde birine ulaşılamıyor! .. İşte, 

üzerinde durup düşünmemiz ve aşmamız gereken 

temel sorunlardan biri ... ~ 

~ıeyre lüye, lüye dıma, 
leyre kuji kuji dıma sono' 

CEMAL TAŞ 

Vejiyaişe Tiji, serra l998i de saniape. Nete ma, 
nete kar u qezenc nebi. N ete jüan u zogane Kırmanc
ki bi. H elbet ke, coru kare ebe xere ma u pi cae neso
na. Gereko dezge qezenc ki bıkero ke pay ra bımano. 
Kar u qezenc ke nebi, ne dezge pay ra maneno, neki 
mejile xo derg beno. Dara ke bıne xo qewete negure
te rew demdina. Dara ke thamari eşti, koka xo biye 
qewetın, sele da, biye khewe, şiya a dare de se maleki 
mele bena. 

Kıtabe mao sıfte jüane Tırkki veciya. Seveta yi kı
tabi DGM ra topkerdene veciye, heqa mıde ki hepıs 
veciya. Kıtabe mao dıdine; kırmaneki veciya, kıtabe 
sanıka domana bi. Yi dıme ra ki ma Kırmaneki kıtabi 
veti. Ser ha yi kıtahane ma, mare m ekerney bi ra, kıta
bi day tercübanekerdene. Hama bere sekere ke, saha 
tercubanine ki mordemi neamay diyaine. Tepia kare 
tejbancine ki ma sero mend. Kıtabe xo ma bexo tejba
ne kerdi, çarnay Tırkki ke, çapkeredene re ınısade 
bıcirime. 

N i serrane peyina de Tırkiya de h ete qanuni ra ga
me rındi erjiay. Na inkar kerdene nena. İster hukume 
AB vacime, ister hukume sari vacime, vae koti beno 
bıbo, ni gama diyağe ma zedena. Qene endi ze serra
ne verena, kıtalı menkerdene, topkeredene, ceza 
werdene ra terse ma şikiya. Hem wendoğe ma ki, en
di beters kıtabe cene, kene bıne çenge xo sone. Ta bi 
ki ma na Heqe re raji nime, nae ze xırmaçi ki veney
me. Ma wezeme ke endi ebe herhis u qarrayis ne, ebe 
qewğa u perodaisa ne, ze qomane medeniyeti ma ki 
endi to re dina wa, ebe jüane xo bınustnime, bıwani
me. 

Kırmanciye de kamici jüani ke qesey bene, yi jü
ana de kıtabi vetene re çebere ma akerdaiyo. 

Elifbae ma; Elifbae Kırmancki/Zazaki/Dımılkio. 

Herde made Kırmancki, Khurmancki Tırkki jüani 
qeseybene. Werte nijüana de 100 mordem ra 90ten 
Kırmaneki qesey keno. Jüane mara her yi jüni ki hete 
nusten u wendene ra mara raverie. Na sevet rao ke 
Raver Kırmaneki de kıtalı vetene, mare tenena nejdi 
u rast yena. Wendoğe ma ki; en jede mara nae waze
ne. Hamama ho na Kırmaneki be Tırkki ra her jüana
ne bina de kıtabi nevete. Kırmanciyede kamici jüani 
ke qesey bene, yi jüana de kıtabi vetene re çebere ma 
akerdaiyo. Hama Vejiyayişe Tiji en raver nisane Kır
mancki/Zazakiyo. 

En zede kıtahane jüan u kulturi ser qeret kenime. 
Çıke motajiya qome ma en jede rastnusten u qesey
bendi re esta. Na jüan de nustene ki newiya, wendis ki 
newiyo. Oncia ki kıtahane kılama, e hekat u mesela, 
roman ki veti. Hama jüne made roman nustene ho na 
newiya. Tek tuk romane çarnayişi ki vecine. 

Kara ke am e ma de st, raver cenime danime wen
dene. Fel u emele kare ro serkenime, xora ke qome 
mare çifate de xo esto, hem mare, hem omedane ma
re dısmenaine çina, cıra boa şinat u huneri yena, ho
na qebul kenime, veceyme. 

Kıtahane Kırmaneki de telif çino. Çıke kıtabe ma 
hem zaf neroşine, hem necerine jüanane bina. Nus
toğe ke kıtabe de xoe Kırmaneki veco, kes bepera cıre 
çap nekeno. Nustoğ perane kıtaba ki bexo dano ke, 
kıtabe xo veciyo. 

H ete ra ki, kıtabe ke telife xo este, yi kataba ki ma 
ke telif bıdime ki wayıri ınısade nedane ke ma çapke
rime. Mesela kıtabeNazım Hikmeti esto, 'Şeyh Bed
rettin Destanı' .. Tekin Fırati çarno Zazaki, ma cat 
kerd ke vecime, telife xo 'Yapı Kredi Yayınları' dero. 
Ma dosya de zerre ke telif bıdime ke vecime, dı serri
yo ke cüab dayıne bile tenezil nekene. Tabii.. ma za-
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nime ke yi Kırmaneki re qotır nekene, no ise karu 
qezenci niyo. 

Kıtabe ma ke ze vatena ma neroşiye, ağme ne be 
ki, oncia ki qimete kıtahane ma, mare zafo. Roc be 
roc, asme be asme ki, hete çapkerdene u tertif ra ki 
şinata ma raver sona. Kemaniya ma ki esta, ma ae ki 
zanime hama, ebe qeret, serre be serre game raver 
sonime. 

Pi u khalıkane ma belkiana dinade zorbazade has 
nekerd hama, yina qarşiye zorbaza de çhok ronenayi
ne ki muskıte ma 

Çıqa ke qeweta ma senıka, pheştia ma çina, o nci
ya ki qeret u imane ma zafo. Çıke; o diyağ, roe pi u 
khalıkane ma de e st o. Na ra u re çe ki hoşia yinana ma 
anime hurendi. Pi u khalıkane ma belkia na dina de 
zorbaza de has nekerd hama, yina qarşiye zorbaza de 
çhok ronenayine ki muskıte ma. Destebera yina ke 
çıga ame, yina a kerda. Makike hende yine bıkerime, 
mare male dinao. Qene meste birro az u uze ma wer
te sari de bekamiye nemano. Jüane isaniki non u so
la isania. M ade qesa de ulia esta, vane 'leyre lüye lüye 
dıma, leyre kuji kuji dımaso no.' 

Roc be roc, wendoğe ma zedine, hama oncia ki 
kemaniye zafa. H ona ki çıme ma jüwae, çıke ma ho na 
mırd nebime. Tarıqe made cara çiye de ma ebe nus
tene qeyd nebiyo, neamo nustene. Çendae serriyo ke 
jüane ma, mare kerdi bi tomete. Çıke kamiya qome 
ma, hata na roce ama inkar kerdene. H ona ki inkar u 
cabarie. Zulumkara tıma sere herde dewreşi de qo ma 
re zulm u zorbajiye kerda, qomi qırr kerde, surgın 
kerde. Qomane mazluma zaf izrab u sıtam diyo. Bel
ka no izrab u sıtam yeno xovir ra kerdene, hama sak 
ke bi jüan u zogane isani serra, isan endi bese neke
no kamiya xo biyaro werte. Az u uzo ke cıra beno ki 
çığıre pi u khalıke xo keno vindi, reçe nebeno rez 
biyaina xo ser. Sere herde dewreşi de jü qo me re ki en 
betera gırane nawa. 

Na sevet ra çıme ma raa wenoğane made ra. 
Tenena ke pheşti made re, tenena ke qeret kere, wer
te dost u dısmeni demare diyağo. Diyağe ma ke nebi, 
taqata ma ke nebiye mejile ma beno kılım. 

Nae bızanime ke, ma ke xo nas nekerd, kes ki ma 
nas nekeno. Hem xo nas kerime, hem welate xo nas 
kerime. Çıke; 'Kemere hurendia xode gırana.' Her 
vas ki koka xo sero roino. Mordemo ke koko xora 
gurfiya pekino, beno kengere vere vay. Kengeri re 
vato; 'Welate to koti dero?" Kengeri vato; "Va 
zaneno." Ma vanime ke kengere vere vay mebime, 
bınge zon u zogane xo qewetın kerime, wayıre xo 
vecime. Herdane xo ki cara bewayır meverdime. Ma 
wendoğane xora nae wazeme. ~ 
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Cegerxwin'i tanımak 
BüLENT ULUS 

Cegerxw1n Kürt halkına mal olmuş 
bir şairdir. Türk şiiri denince nasıl ak
lımıza ilk olarak Nazım gelirse, Kürt 
şiiri denince de akla gelen ilk isim Ce
gerxw1n' dir. 

Evrensel Basım Yayın tarafından 
"Kürt Tarihi ve Kültürü Dizisi" adıyla 

sürdürülen dizi kapsamında Cegerx
w1n'in Yaşamı ve Şiir Anlayışı adıyla 

yayınlanan kitap, derli toplu bir Ce
gerxwin değerlendirmesi sunuyor. Şa
irin yaşamı, dönemi, şairliği ve politik 
kişiliği son derece yalın bir dille ve şi
iderinden geniş alıntılada ele alınıyor. 
Yayınevi 2003'te de şairin anılarını 

• Böylece şairin şiirlerinin ana tema
sını yurt, yurtseverlik ve özgürlük oluş
turur. Bunun yanında aşk, felsefe, marş, 
halay vb. konularda da şiirler yazar. 

Cegerxwin, yok sayılan bir halk ola
rak Kürtlerin kültür ve sanatını tanı
mak isteyenlerin başvuracakları kay
nakların başında gelir. Çünkü o Kürt
lerin varolma mücadelelerini taşımış
tır şiirlerine. Bir şiirinde, 28 Eylül 
1925 günü Diyarbakır' da asılan Şeyh 
Said ve arkadaşlarını anlatır. Bir diğer 
şiirinde ise 22 Ocak 1946 'da Meha
bad'da (İran) ilan edilen Kürdistan 
Demokratik Cumhuriyetini anlatır: 

içeren Hayat Hikayem/J1nen1gar1ya Evrensel Basım Yayın. Çev. E. Polat, 112 Sf 
Kürdistan yurdu, kurbanın o lam, çok genç Min kitabını yayınlamıştı. 

Ordlxane Cel1l tarafından 1966 yılında kiril alfa
besiyle Kürtçe kaleme alınan Cegerxwin'in Yaşamı ve 
Şiir Anlayışı, Edib Polat tarafından Türkçeye çevrildi. 
Kitap, şairi bir bütünlük içinde ele almak, örnek şiir
leri ile tanımak ve anlamak ihtiyacını önemli oranda 
karşılıyor. 

Kitapta örnek olarak sunulan şiirlerin orijinal hal
lerinin yer alması, Kürtçe okuyan okurlara, şiirleri 
kendi dillerinde okuyabilmesine ve kıyaslama yapma
sına da olanak sağlıyor. Bu eserin Türkçeye çevrilmesi, 
sadece Kürt olup Kürtçe okuma ve yazmayı bilmeyen 
milyonlarca Kürt için değil, aynı zamanda birlikte ya
şadığımız diğer halklardan okuyucuların da şairin ya
şamıyla şiirleri arasındaki ilişkiyi görebilmeleri için 
bir olanaktır. 

Asıl adı Şeymus olan Cegerxwin, küçük yaşta baba
sını kaybeder. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı ta
rihte, ll yaşında, köylüleriyle birlikte göç yollarına 
düşer. Yoksunluklara rağmen kendi çabasıyla medrese 
eğitimini tamamlayıp imam olarak göreve başlar. Eği
timi sürecinde ağaların, beylerin yanında ırgatlık, ço
banlıkyaparak ailesinin geçimine katkıda bulunurken, 
toplumdaki ayrışmanın da farkına varır. Kürt ağa ve 
beylerinin Kürtlerin özgürleşememesindeki rolünü, 
bu kesimlerin işbirlikçi tutumlarını görür. 

İmamlık yaptığı dönemde ise, yoksul Kürt halkını 
sömüren unsurlardan birinin de bu dini kurumlar ol
duğu gerçeğiyle yüz yüzedir. Vaazlarında Kürtlerden, 
halkın nasıl özgürleşeceğinden bahsederken, şeyhle
rin de bu çarkın bir parçası olduğunu anlatır. Sonra
sında ise imamlığı bırakır. 

ve paksın, 

Çok kan döktü çocukların, işte her yan kan gölü, 
Kürt halkı ölünceye kadar bu yoldan ayrılmaz ki, 
Aferin, aferin, 

Qadi Mihemed aferin. 

Şair, yürütülen savaşların emperyalisdere yaradı
ğını, halkların ise acı ve yoksulluk çektiğini şu dize
lerle anlatır: 

Hepimiz yoksuluz, ırgat ve işçiyiz biz, 
Zorla götürülen. savaşa sürülen biz. 

Aç ve çıplak gideriz, kardeşler kavgasına 
Onlar saraylarda, çatarlar keyif nazla. 

Şair sadece Kürtleri değil, dünyadaki gelişmeleri, 
diğer halkların mücadelelerini, kardeşlik, özgürlük 
duygularını şiirlerine taşır. Yoksul Türk halkını, 
Vietnam savaşını, Bolşeviklerin mücadelesini, Av-
rupa halklarını anlatır şiirlerinde. Bu temaya sahip 
şiirlerinin başında "Pol Robson Yoldaş" gelir. Siyahi 
Amerikalının şarkılarını kardeşlik için, dostluk için 
söylediğini yazar ve ona şiirinin bir yerinde, Asya 
halklarının uyandığını ve Çin'i anlatır. 

Irgat uyandı çabayla, emekle, 
Gün doğdu, gün doğdu ... 
Kurtuldu Doğu, 
Doğdu Kızıl gün, doğdu sarı gün 
Moskova üzerinde yükseldi, 
Işığı balkanla ra saçıldı ve Almanya ya 
Vardı Çin 'e, Çin ... 
O koca Çin, o heybetli Çin .. 
Şavkı vurdu Hindistan 'a, 

Yayıldı bütün cihana... $ 
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Çar şev 

YiLDiZ ÇAKAR 

Şeva yekem 

-An jipeşi an ji ji paş! 
-Çi? 
-Xwe wek nenaziye daneyne. Min ji te re got, der-

piye xwe deyne. An ji peş an ji paş! 
-Ji bo xwede! Li min wisa nekin. Ez qiz im! 

-Eeee, me fem kir. Loma ji te re dibejim ku an ji 

peş an ji paş. Ger tu bixwazi em dikarin te bikujin ji. 

Tu kijane dixwazi? 
-Na! Na! Ez yeke ji naxwazim. Deste xwe ji min bi

kin. Ma min çikiriye. Ji bo çi htm li min wisa dikin. 

Ma min helina ki xera kiriye. Xwedeee min ji deste 

van zaliman xilas ke. Deste xwe nede min, deste xwe 

nede min. Daye Daye, le le heewaarr dayeee. 

-Derpiye we biqetinin! 
-Na, na! Ternam Temam. 

-Çi temam? 
-Tu dikari min bikuji. Bi çi awayi tu min dikuji bi-

kuje. Ne xem e. Temam. Temam. Deste xwe bi min 

neke. 
-Na le! Eze yeke wek te li ku bibinim. Ha de bibe

je. Tu çiqas xweşik i. Tama qizen wek te ji zü de ye ne

ketiye ser zimane min. Ka, ka denge xwe neke. 

Şşşşşşş ..... . 
Çi laşeki xweşik. W ek berfe. Min di emre xwe de 

qünek glover ü wek a te ewqas xweşik li tu deveran 

nedit. Li çiçiken we binerin ..... 

-Axx, axx, axxx le le daye, daye ez qurbana te, he

waro, hewarooo, gidino, mala min xera kirin, bavo, 

bavo, bavooooo ..... 

Şeva duyem 

Di nav xwine de min çaven xwe vekir. Her dere 

min parçe kiribün. N e paş u ne ji peşi mabü. Cil en li 

ser min parçe parçe bübü. Li ser b etona cemidi niza

nim ku ev çend saeta xewiri me. Ez ki me? Çimali vir 

im? Diya min ki ye? Bave min ki ye? Niha her dere 

min qirej e. Eyxwede canşerin e,le dema qirej be şe

rinbüna we li ku dimine. Nihaeze çawali çavewanbi

nerim. De ki min qebül b ike. Şerefa malhata xwe min 

kir du qirüş. Ax ew jiyana ku min her dem xeyal dikir 

li ku ma. Çima niha zarokatiya min te bira min. Ev fi

lima ki yi? Ez qiz im an jina ki me niha? Mirin li ku

ye? Çimanihali min naqelibe? Ere Porsore haya kiji 
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evina te heye. De aweneya şikesti we cardin rasti çave 

wi be. Dema dayika min ji mal derdiket, min bere 

xwe dida heywana biçük. Her dem have min li vir 

destnimej digirt. Ji her ve yeke min ne dikari ku wi 

bidita. Dema ku have min ji mal derdiket, aweneya 

şikesti di paxila min de derdiket. Ji her ku tirojen ro

je tene dida we heywane. ü tiroj dihatin ü li ser awe

neya min a şikesti parçeyek evin dikirin deve xwe u 
diçün li şibakeya ku li hemberi heywana me u ji wir ji 

xwe her didan dile wi. Car hebü bi saetan me bi awe

neyan li hev dinehert. Awenaya ku di deste wi de bi 

şikle dil bü u her tirojen roje le diqelibi şewqa wi di

hat xwe dida ser leven min ü ji min maçek germ digirt 

ü dibir ji wi re. Ev bi mehan ü bi salan domkiribü. Le 

niha? N iha her tişt bi dawi bü. 

-teq req, teq req, teq req .... 

-Ki ye? Tu ki yi? Des te xwe bi min neke, av av av av 

- Neqire! Erne te bişinin. 
-Ku? 
-Tu naxwazi heri mal? Himm min femkir canete 

naxwazi heri. Kengi cane te xwest hangi min bike. Bi 

coşek eze te hal bikim! Qehpika heram! De rab e! 

Li wir li erde peçeyek reş heye. Bi we çave xwe gi

rede. Sere xwe ranek e. Li derdora xwe nenehere. Te

mam. Ger tu wek min neke. Tuzani eze cardin çi bi

nim sere te. Te min fem kir. 

-Ha! Te min fem kir? 

-Biaxive! Çi bü? 

-Ez dizanim canete çi dixwazi? M iraq neke, em ji 

vir derkevin eze re te bidim. 
Bi deste xwe min nekari çave xwe gireda. Yek ji 

wan çave min gire da. Kesen ku li her min derhas di

bün dikeniyan. Herkesi ji hev re tiştek digot. Min ze

de ji wan fem nedikir. Bi zirnaneki din diaxivin. Le 

tişte ku min dizani tene qala min dikirin bi şikleki 

din. Ewqasi ji ne nezanbüm. Le niha min bi kudere ve 

dibirin ü w e çibinin sere min, nizanim. J i xwe her tişt 

anine sere min. N iha nikarim rün em an bimeşim. Di 

nava şeqa min de tiştek wek nane hilati werimiye. Ü 
behna xwina hişk bi xwedane re, behnek tirş u tal xis

tiye nava doxina min. Ev behn di erebe de ji li her po

ze wan di çü ü dihat. Disa yek ji wan; 
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-Behna ge ni je te. 
-Ji xwe jin ı1 qizen wan hemı1 wek hev in! 
-Tene ji bo ni ... dine ne! 
-Tu rast dibeji. 
- Ew ro şeh li ha min heba mine b .. .ika te bihı1-

nanda. Keçe siüda te heye. Tu ve dizani. 
Giri kete qirika min. Na, na eze negrim li ha van 

küçikbavan. Ji xwe her tişt bi dawi büye. Cihanamin 
ji xwe hilweşiya. Xwezi guleyek hebe. Niha! 

-Beseeeeeee! 

-Çi bı1 te? 
-Küçik lawe küçika! Tu mere bi tüyi min bikuji. 

Ka merbüna te he kaa? 
-Li ve delike binerin ha. E w ji b üye mirov ı1 dip e

yive. Heci! ka cihek guncav ji min re bibine. 
Li darsitaneki sekinin. Çar kes bün. Ji her ku her 

yek dema diaxivin min fe m dikirkuçar kes bün. Ü te
ne min pelaven wan didit. Ji her ku çave min hinek 
sist hatibuin giredan. Di bin çavan de min lingen wan 
didit. Yek ji wan çek da ser sere min ı1 ji min re got: 

-Deste xwe b ide dare ı1 şeqen xwe ji hev veqetine. 
-Na! 
-Zı1 ke min ji te re çi got! Zı1 ke! Eze niha mejiye te 

birjinim. 

Mejiye min nerijyabüle, wekxwina ku di nav der
piye min de dihat xware ji sere min de ji diheriki ı1 
xwe dinava laşe min de her dida ser axe. Mine niha çi 
bikira ı1 we denge min niha ki bihista. Xwede zane ku 
niha çend zaroken beguneh hatiye dine ı1 niha li çend 
deveren ku haya kesi je nine ku çe nd kes bi cür be cür 
jiyana xwe ji dest dane ı1 niha çend kes di nav işken
ceyeki xedar de rasti erişen 
benamüsi natine. Xwede diza
ne! Çend ... Ez ji ji wan yekim. 
Le .... Ere ez ji ji wan ye-
kim .... Dayika min digot 'Qiz 
wek ziyaretane ı1 pirozin ı1 her 
dem diayen wan tene pejiran
din.' Le ya min niha çima na
ye pejirandin. Çima?! 

Yek ji wan her du deste 
min spart dara ku ew bixwe ji 
bi min re digiriya. Le hesiren 
me di dile mededihat xware. 
Edi min hewla çi bida, min 
nedizani. Yekiji pişt min des
te xwe avet derpiye mine bi 
xwin ı1 ji min şeqitand. Edi 
deng ji min dernediket. Yek, 
du, se. Deng ji a çaran dihat. 

-Ez ne haşim. H ün kare xwe bibinin. 
Gel o ev kare çi bu? Kare dewleta tekçüyi bı1 an ka

re diktatoriya ku li ser gel bü? Kijani bı1. De em bana 
m eye wisa kiriba. N al N al Bi nave xwedan na!!! 

Piştre kare xwe qedandin!!! Ji bo guleya bi namus 
min deste xwe avet çave xwe ı1 min her du çave xwe ve
kir ı1 min li wan nihert. Yek ji wan xwe cardin avet ser 
min ı1 bi her du destan çave min girt. Ü hangi hevale 
xwe kir ı1 got: 

-Eva del ek! Me dit. Zı1 b ike. Zu b ike. 
Disa çave min giredan. Le min wan hemı1 dit. Yek 

ji wan ji min pirsi 
-Te me dit an na? 
-Ere min we dit. Yek ji we çave wi kesk bı1 ı1 bej n 

bilind. Yelegek stür li ser yek ji we hebı1. 
-Erne ve hane çi bikin? 
-Erne edi nikaribin we berdin. 
-Na, nabe. Dive em we bikujin. 
-Temam. 

Şeva seyem 

Heyv li ser sere min dikeniya. Behna qirşik ı1 da
ren hişk dihat poze min. Le çawa poze min ev behn 
digirt min ji nedizani. Hin saxim gelo? Ev ne xewne. 
Dev ı1 poze min ax tije kirine. Deqa dawin çi bi min 
kirirr naye b ira min. Niha wek darek hişk li ser ve axa 
sor çima wisa direjkirime. Niha behna xwina hişk te 
poze min. Heyv hin li çave min dinehere ı1 çav dişki
ne min. Sterk kom büne ser min. Hemı1 deste hev 
girtine ı1 wek di şanoyek ku ji bo zarakan hatiye çeki
rin bi min re dilizin. Stranek dibeje sterka ku di orta 

wan de çave we giredaye. 
-Qiz ziyaretin .... Tu ziya

rete .... 
Deste min dixüre. Ev çi 

ye? Hemı1 kurmoriken darsi
tane dora min dorpeç kiriye. 
Pişti wan he mü dare n li daris
tane. Deste hev girtine ı1 hesi
ran dibarine. Pelen wane ser 
wek destmalek xwe li dilopen 
hesre wan dipeçine. Kurmo
riyen ku li ser deste min dili
zin. Xürikiya min dianin. Le 
niha gelek westandi me. Dev 
ji min berdin. Niha dixwazim 
hinek razem. Bila ji bo careke 
din. 

Sterkek sor hangi min kir 
di we keliye de; 

-Na! Na! Çave xwe negre. 
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Ev xweza ji bo te şiyarbune. Me nehele bi tene. Ez 
sterka te me. Stu.ye minxwarneke, di nav heval uho
giran de sere min netewine. Niha ne ji bo te u ne ji ji 
bo min hin goristan ava nebuye. 

Gelo niha ez din bume. Dibe ku aqil avetibim. Ve 
care ew dara ku her du deste min bi germahiyek tenik 
kiribU nava deste xwe u bayek henik şandibU ser laşe 
min e şewitandi. N iha li her sere min hesiran dibari
ne. Bi piste pist qala xwe dikir; 

-Ez tu me, tu ez im. Çave xwe negre. W ere ser ko
lika min te bigerinim li deşt u çiyan. Te bibim heli
nen baz u kevokan. Ez tu me, tu ez im. 

Xelekek hebU di sruye min de. Ji niha ve li stu.ye 
min dijdine. Destemin nagi we. Xewek benav u ne
pen li dora miri diçe u te. We kijan li min bey. Niza

. ? 
nım ....... . 

Şeva çarem 

Şivanek ji daristan derbasbUye. Ü min di nava 
xw1ne de d1tiye. Di dev u poze min de axa sor. Min dev 
uru daye erde u bi kulmikan li pişta min ketiye. He
mu axa ku di dev u poze min de derxistiye. Piştre du 
an se cara min dawşandiye. Dawi sere xwe daye ser 
dile min. Dile min hedi hedi le daye. Şivane bextreş 
ku cardin çave min li ve jiyane vekir mindayeser piş
ta xwe u bi qasi du gundan meşiyaye ser kolanek. Li 
wir xwe avetiye kamyonek u bere xwe daye nexweşxa
neyek. Hemu bijişk u polise n nexweşxane li sere min 
kombune. Ji wanyekgotiye: 

-Perişaniye ev! 
Di ameliyatxane de birinen min didurin u ji bo ku 

behna xwe baş karibim bigrim oksijen dan min. W ek 
jehre bU dema ku ji dev u poze min de diketin hUndir. 
Hemü H ü O yen di tipe de dikeniyan. Digotin; 

-Erne te xilas kin. Erne te xilas kin. Erne te xilas 
kin ..... !!! 

Çend roj ü şev li ser min derhas bibu min nediza
ni. Xew pir xweşbü. Di nav lihefek nerm de bum. W ek 
ku di nav ewren sp1 de him. C ane min sivik bübü. He
ta we keliye. 

-Çi ma li virim? 
-Tu nexweşi lo ma. 
-Nexweşiya çi? 
-Ma naye bira te? 
-Çi? 
-H imm himm. Temam. 
-Şivanek te ditiye. Tu· li daristanekbüyi. Ü hişe te 

ne li sere te büyi. 
-Ma na na! Ew xewn bu. Sterk, heyv, dar, kurmo-

ri, baye henik, xwin, xwin, xwin ......... çar kes ..... se 
kes ....... Ax, ax, axa sor ................. Na na na na le 
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dayeeeeee ..... Min bikujinnnn .. . 
-Temam, Tema, Tema .................... . 
Di xwe de çibUm. Denge telsizan dihat. Dema min 

çave xwe vekir disa çar kes li ser sere min sekiniye. 
Her yek tiştek digot. Ü disa ew çave kesk. Li çave min 
dinehert. Ew kene wi niha te b ira min. W ek ku niha tu 
tiştek nebüye hatiye her sere min sekiniye u ji min 
pirsan dike. 

-Keça min çi büye ü çi nebUye dive tu qala her tiş
ti bike. Em dixwazin ku ki bi te çi kiriye em wan bi 
destxin! 

N iha ev qedera ku ez te de me cardin bi min re di
lize. Ev çaven kesk ma eze çawa ji bir bikim. Ev jelıra 
dile xwe li ser dile ki biverişim. Dile min nav hev di
keve. Çave min tari dibe. Dengek li gohe min ase di
be. Qirinek te. Avak ji bo min dikele niha. De ü have 
min li her textika şuştine. 

-uulk. .. o lk. .. bulk. .. ooouuuu ... bo o xx 
Dema hişe min hate sere min, min dit ku verişan

dinek wek jare li ser deste çave kesk. Hemü kaxiz ü 
dosyayen her desten wi bi verişye re hatibü xemilan
din. Ji min dipirse. ki te xist ve rewşe' ma we ki be? 
Herkesi ji ode derxistin. Denge have min ü diya min 
dihat ji pişt deri. Xwede ez niha çibikim. Eze çawa li 
çaven wan binerim. 

-hahooo! Ez e çi bikim. 
-Li min mezeke! Ez bawerim te ruye tu kes i n edi-

tiye. Temam! Temam! 

-Temam! Ha! Ger tu tiştek bibeji eze ji bere xi
rabtir bikim. W e tabUrek leşker li ser te derhas be! Te 
min fem kir ha. 

Deri vebü di ya min ü have min xwe avetin ser min. 
Hewar ü gri bi diya min ket. Hewara dile min xwe di 
bin şermkirina ve jiyane de ü di derpiye min de xwe 
veşart. Çave have min tije hesirbu. Ger ku ew hesiren 
have min li erdeketade erd biqelişya. Awirek tekçü
yi di xeten wi de xwe dida der. Dayika min xwe aveti
bU ser lihefa ku li ser min ü bi dilek şewat dilorand. 
W ek miknatisek çave min bi her xwe ve bikşine erde 
nexweşxane çave min dikşand. Çave kesk ji wek ku tu 
tişt nebübe rabü ser lingan ü bi have min re axivi: 

- Niha me lepirsin da destpekirin. Ger encamek 
derkeve erne haya we biginin. 

- Fermandare min! De vijdan qey bi wan re tune
ye? 

-Na! Ez nebawerim. Bi ya min en ku ve yeke kiri
ne şivan ü hevalen wi ne. Ji xwe me şivan girtiye. Ni
ha di bin çavan de ye. W e dawiya dawi bibeje ku ki ev 
yekkiriye. 
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Çave kesk ji ode derketibü. Bedengiyek deve diya 
min ü have min giredabü. Le niha cardin hatim kuş
tin. Ji ruye min şivanek helegaz ü beguneh di işkence 
de ye. Ji xwe re gunahkarek ditin. De ez hibejim ji edi 
ji vir ü peve we kesi baweri bi min neyne. W e her kes 
bibeje keça wan bi şivan re reviya ü de ü have xwe he
tikand. Niha we çi hibe? 

-Keça min tu başi? 

- Bijişkan got, hün dikarin keça xwe bibin. Ger tu 
başbi em b için. 

-Em b için ku bavo? 

-Em b için ku ha bavoo? 

-Male! 
-Malake? 
-Mala me. 
- Bavooo, bavooo, min bikujin bavo, bavoo ez ne 

liyaqe we bum bavo, le ez begunehim bavoo!!! 
Nave zulm ü zordariye tuneyi. Le rehma de ü ha

van carinan beji çedibe. Niha ez diçim qaşo mala 
xwe. Nizanim mal e an gor? Ma eze çawa bijim li vi 
gundi, eze çawa li çave wan binerim. Aweyne edi li ser 
leven qirej we ramusanan negre. Tirojen roje cardin 
we rastimin neyi. Niha ez diçim goristana zindiyan. 
Heyv çar parçebüye işev ü işev şeva çaran. Her kes li 
benda mine ku ez tekevim gore ü bi saxi. Rehm çawa 
te wer ji diçe. Peyv li peyvan diqelibe. Deleva roje li 
ser vi welati berf ji dikar di rojeki de b ibare ü pişt re 
roj wek ku tu tiştek nebüye cardin hil bey. Qedera me 
kurdan ji hinek wisaye. Peyva namüse. Namus di nav 
du şeqen te de ye. Tu hiçe kudere ü çi bi sere te be di
ve tu we biparezi. Dibe ku xwina te eniya te keve. De
ma erebeya me kete gund. Herkes wek ku li bende ta
bütek be li ser re sekinibü. Deste wan de keleş di ça
ven wan de xwin. Guleyen li mile wan min neditir
sandin. Le xwina ku di çaven wan de gol ava kiriye 
min dikir nava tirsek ku nav le nehatibe kirin. Erebe 
sekini, bere have min je peya bü, pişt re ji diya min. 
Ez hin di erebe de me. Ü niha filimek te b ira min. Ge
lo ez ji ere be d erkevim w e min bi din her keviran. Ke
vir, kevir ..... 

Ji erebe peyabüm. Ü hedi hedi min bere xwe da 
gora xwe! Revalen minen keç en zarokti du kes li her 
min sekinin bu. Dema min sere xwe rakir ü li çaven 
wan nihertin, wek ku ji min re bibejin 'vegeriya go
ristana xwe'. Zanim miraq n ekin, dizanim ü baş diza
nim. Xwişka min a biçilk ji giri çave xwe sor kiribü. 

Her du biraye mine mezin xwe dabün ser hane ü di 
bin tave de sureten wan reş ü sor bübün. Hatim her 
deriye goristana xwe ü bi qasi çarpenç deqe sekinim. 
Li her we deriye hemü jiyana min li her çave min der
has bü. Li wir hatim hejiqandin. Ma mafe jiyane heye 
ji bo min ü careke din. Denge dayika min dihat. Sere 
xwe zivirandim. Ketim hundir. Hevoka ewil: 

- Lihefen te amadeye. 

-Ternam bavo. 

Bere xwe dam odeya xwe. Em se keçik di ve ode de 
radizan. Şev ü roj xeyalen me di ve ode de çebün ü 
heneken me. Le niha! Dema ketim ode, wek ku 
bikevim taritiyek. Li ser lihefan çeka have min ya ku 
si salibil li benda min bu. Te biramin her dem zen
gari dibü. Ji bo have min derkeve seyde min hemü 
parçeyen çeka wi dikir nava rün ü min hebo hebo 
paqij dikir. Le niha we gula çeka wi de di dile wi de we 
tekeve dile min. Çonge min diheziyan. Gelek wes
tiyabüm. Çar şev w ek ku sissal be b are k dabü ser mil e 
min. Ev şeva min a dawine. Denge xwişka min dihat. 
Le denge we ketibü. Ji xwe ji çaven we diyarbü ku ev 
çend roj e giryaye. Ji xwe biçüka me bü. Heft sal di 
hembezamin da radiket. Niha ew ji wek min we sewi 
bimine. Di qeliştoka deri de çaven sor bi isqiqen 
zaroki li min dinehert. Tirs ü neçari wek şürek bere 
xwe dida çave min. Disa denge have min ü qirina 
kezebşewat. Beriya ku ez werim şin destpekiriye. 
Bave min li ser xwişka min kiribü qirin ü tirs di go re 
de ne tene miriyek niha ji xwe re donzdeh miri 
çekiribü. Leb di we deriye de tene eze derhas bibim. 
Ve yeke baş dizanim. 

Ma bese! Derketibüm re. Ji bo kedkaren li ser 
çandiniye. Di turika min de hinek nan, hinek pivaz ü 
hinek ji penere helandi. Tene bum, bi kenbüm, 
stranek digotim ta ku erebaya spi ü çar kes min ditin. 
Dile min bitirsbü, xwidanek sar di eniya min re avet, 
çogen min heziyan. Yek bere xwe da min ü got: 

-Tu diçi ku? 

-Ez? Ez diçim ser erd. 

- Erd? Ewe desten te çine? 
-Xwarine. 

-Ha! Me fe m kir. Ka hele were. 

-Jiboçi? 

-Tu Revalan nas dike? 

-Heval? Na! 

-Wa! Hiimm. 

Teqqqqqqq ........... ~ 
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Tekdilci zihniyet, tekboyutlu gerçek 
NECMİYE ALPAY 

Elif Şafak bir romanını İngilizce yazmış, Türkçe

ye çevrilip yayımlandı. Vay sen misin İngilizce yazan. 

Neredeyse işbirlikçi damgasını yiyecek. Saldırı yoksa 

suçlama var, suçlama yoksa sitem. Romanın nitelik

leri merak edilse, belirli bir sorgulamanın ardından 

vanlsa böyle bir olumsuz yargıya, anlaşılır bir yan 

bulmaya çalışacağım, olur ki bulunur. Sözgelimi, iki 

kültür arasında kalmış gençleri konu alan bir roman 

Oxford İngilizcesiyle yazıldıysa burada tartışılabile

cek esaslı bir sorun var demektir vb. Başka bir deyiş

le, şu tür vazgeçilmez sorular var bu romanla ilgili 

olarak: İzleğiyle, sorunsalıyla vb., İngilizce yazılma

sını haklı çıkarıyor mu? İngilizce yazılmış olmak, ro

manın yarattığı anlama katkıda bulunuyor mu? N asıl 

bir İngilizcedir romandaki dil, vb. 

Bu sorular sorulmadı, romanın diliyle ilgili ola

rak, suçlama-sitem dizisinden öte yalnızca Türkçesi

nin (çevirisinin) "güzel "liğinden söz edildi, bunun 

dışında peşin hükümler verildi: Özentidir, dünyada 

yer kapma havasına girmektir, anadiline sahip çık

mamaktır vb. Tekdilci zihniyet, tekboyutlu gerçek. 

Benim ulaşahildiğim yazılar içinde, "Araf' ın İngi

lizce yazılmış olmasında anadili boyutunu aşan, daha 

doğrusu anadili sorununu dalaylı bir biçimde ortaya 

koyan başka boyutlar bulunduğunu sezmiş tek yazı 

Dürrin Tunç'un yazısıydı (Haziran 2004 tarihli Picus 

dergisi, "Anadilce ... " başlıklı yazı). Bakış açısını bir 

kez de romanın durduğu yere, anlattığı sorunsala 

ayarlama çabasını gösteren bir yazı. Gelgelelim, o da 

"anadili" kavramıyla biraz fazla oynamıştı. 

Kavramlar, terimler ve tanımlar, bir kez bulunup 

noktası konacak, bir daha yerinden oyuatılmayacak 

öğeler değil elbette, tam tersine. Ama yeni öneriler 

ancak kavram ya da terim gerçekten sorunluysa an

lam taşıyor. Dürrin Tunç, sanırım konuyla yeterince 

ilgilenmemiş olduğundan, "talihsiz" bir önermede 

bulunmuş yazısında: "Kişinin anadili, yaşamının akışı 

içinde değişebilir" diyor. 

Önermenin talihsizliği, bütün bir asimilasyon 

dönemi boyunca bizim toplumumuzda Türkçe dışın

daki anadillerini unurturmak ya da rafa kaldırmak 

amacıyla, bilim dışı olduğu biline biline başvurulan 

bir formül olmasında yatıyor. 

Kişi anadilini unutahilir, annesiyle babasının ya 
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da kendisini büyüten kimselerin dilleri farklıysa iki 

anadilli de olabilir. Sayıları az da olsa dünyada iki 

anadilli epey insan var. Bu tartışmada sorulması ge

reken sorulardan biri de Elif Şafak'ın bunlardan biri 

olup olmadığıdır elbette. 

Ancak, anadili kavramı, bilimsel tanırnma göre, 

hiçbir zaman sonradan öğrenilen dilleri kapsamıyor. 

Bilimsel bakışın kavrama bu biçimiyle ihtiyacı var. 

Yalnızca dilbilim çerçevesinde değil, ruhbilim, top

lumdilbilim gibi disiplinler çerçevesinde de ihtiyacı 

var. Dürrin Tunç, "birinci dil" yerine de "anadili" 

denmesini istiyor. Yanılmıyorsam, "birinci dil" kav

ramı gelmiyor aklına ve bu nedenle, gereksiz yere, 

birinci dili kastettiğimizde de "anadili" sözcüğünü 

kullanmamızı öneriyor. 

Burada Dürrin Tunç'un yazısının bütününü tar

tışmayacağım. Yukarıda da dediğim gibi, romanın 

niteliğiyle İngilizce yazılmış olması arasındaki bağ

lantıları, çok iyi işlemiş olmasa hile kurahilmiş, iki

dillilik sorunsalını açahilmiş olan tek yazar Dürrin 

Tunç. 

İngilizce yalnızca emperyalistİn dili değil. Em

peryalizme karşı çabanın dünya dili de İngilizce. Bu 

süreç belki bir gün bugün kestiremeyeceğimiz hiçim

de bir kırılmaya uğrar. Ama şimdilik, emperyalistle

rin dili gibi dünya muhaliflerinin ikinci dili de İngi

lizce. Farklı söylemler, farklı İngilizceler, ama so

nuçta İngilizce. Dil bilinci, bu gerçekliği düşünsel 

matrisimize katmamızı gerektiriyor. Gerçekliği eli

mizden gelen en geniş kapsamı içinde kavramaya ça

lışmazsak, anadilimizde olup bitenleri de yeterince 

çözümleyebileceğimizi, dolayısıyla anadilimize gere

ğince sahip çıkabileceğimizi sanmıyorum. 

Çokdilcilik korkusu galiba gerçekliğin çokboyut

lutuğu karşısında duyulan korkuyla birleşiyor. 

*** 
Son günlerin bir başka teldilcilik vakası, Ankara 

Valiliği'nin Eğitim-Sen aleyhine açtığı kapatma da

vasıydı. Suçlama, sendikanın tüzüğünden anadilinde 

eğitime destek maddesini kaldırmaması. 

Eğitim-Sen aleyhine iki yıl önce de böyle bir giri

şim olmuş, savcılığın takipsizlik kararıyla sonuçlan

mış. 
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Valiliğin suçladığı tüzük maddesi şu: 
"[Eğitim-Sen] Toplumun bütün bireylerinin, temel 

insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda demokratik, 
laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin ana

dillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesi
ni savunur. 

Bu maddede eğitimin beş ilkesi sıralanıyor: de
mokratik, laik, bilimsel, parasız, anadilinde. 

Bunlar, ezbere konmuş ilkeler değil. Tüm top
lumlar gibi bizim toplumumuzun da eğitim deneyimi 
en fazla olan kesiminin, öğretmenlerin, kendi dene
yimlerinden çıkardıkları bir sonuç. Öğretmenler 
bunları savunmak, en azından rahatça tartışmak isti
yorlar. Her biri devboyutlu bir sorunun adı çünkü bu 
ilkelerin. Toplumumuz bu beş ilkeyi yeterince ve tüm 
düzeylerde tartışmış olmaktan çok uzak: Daha ilk il
keden itibaren ayağı çeliniyar eğitimin. Valiliğin bu 
davranışı da eğitimin ilk ilkesini, "demokratiklik" il
kesini çiğnemiyar mu? 

Bu beş ilke birbirini tamamlayan ilkeler. Gelin 
görün ki bizler daha çok bu ilkelerin tam tersi her 
neyse onun uygulandığına tanık oluyoruz: Eğitim an
tidemokratik bir ortamda yapılıyor; laikliğe aykırı, 
bilime aykırı, paralı ve yabancı dilde eğitim anlayış
ları güç kazanıyor. Ülkemizde eğitimin gitgide daha 
sorunsuz olduğunu hiç kimse ileri süremiyorsa, bu 
beş ilkenin önünü kesrnek hangi akla hizmet ediyor 
olabilir? 

Eğitim-Sen geçen yıl anadilinde eğitim konulu üç 
toplantı düzenledi. Bunlar, bırakın konunun tüm bo
yutlarıyla tartışılmasını, söylenebilecek ilk birkaç 
sözün söylenmesineyetti ancak. 

Terör, yaygın korku ortamı yaratacak politika de
mek. Terörü yalnızca şiddet yaratmıyor, yasaklar da 
yaratıyor. İnsanlar cezalandırılma, dışlanma gibi 
korkular nedeniyle özgürce düşünüp tartışamıyor. 
Bazı sorunları terör yoluyla çözmeye kalkışan devlet 
mensupları bu topluma karşı tarih önünde suç işle
miş olmuyor mu? 

Gerginlik yaratıcı bir ortam bu. İşin doğrudan si
yasal olan yönlerine girmeyeceğim bu yazıda. Yalnız
ca, bazı tanıklıklanından söz edeceğim. 

Söz konusu olan, bir bölümü Eğitim-Sen'in az 
önce sözünü ettiğim toplantıları sırasında, bir bölü
mü ise başka fırsatlarla bana dert yanan Kürt gençle
rinin kafalarını kurcalayan sorunlar. Kabaca diyebi
lirim ki bu gençler, anadillerinin oluşturduğu çekim 
ile Batı'nın (İngilizcenin, Türkçenin) oluşturduğu 

çekim arasında kalmanın yarattığı gerginliği yaşıyor. 
Teknoloji, modern kültür ve gelecek kaygısı, gençleri 
Batı'ya doğru çekiyor, içinden çıktıkları kültürün 
vermekte olduğu özgürlük mücadelesi ise kendi kül
türlerine doğru. Buna Batı' nın "yabancı "laştırması da 
eklenince, büyük gerilimler çıkıyor ortaya. Kürtçeye 
yeterince ilgi duyamadıkları için kendi kendilerini 
suçlayan, gizli gizli acı çeken Kürt gençleriyle karşı
laştım. Bireyselden öte, şöyle kaygıları da var bazıla
rının: Kürtlerin anadilleriyle ilgili taleplerini des
tekleyenler gerçekte Kürtlerin geri kalmasını istiyor 
olamaz mı? Hele bunlar Avrupa Birliği gibi empeıya
list ülkelere mensup çevrelerse? 

Bunun yanında, Türkçe konuştun suçlamasına da 
rastladım Kürtler arasında. Sözgelimi, Eğitim-Sen'in 
anadili konulu sempozyumlarından Diyarbakır'da 
düzenlenmiş olanında, konuşmalardan bir bölümü
nün Türkçe olması, özellikle de Kürt Enstitüsü Baş
kanı'nın konuşmasını Kürtçe değil de Türkçe olarak 
yapması bazı dinleyicilerin öfkesine neden olmuş, 
uzun bir tartışmaya yol açmıştı. Etki, tepki doğuruyor 
gerçekten de. Şimdi Eğitim-Sen' e dava açmaya kalkı
şanlar ufuklarını genişietmezlerse kimin "bölücü" et
kide bulunduğu konusunda tarih önünde rahat olabi
lecekler mi acaba? 

Öte yandan, anadilleri Kürtçe olan yurttaşları
mızdan bazıları, özellikle "bölge" dışında ya da farklı 
bölgelerde yaşayıp kendi çevresi dışında Kürtçeyle 
karşılaşmamış olan her yaştan Kürtler, yazılı Kürtçe 
karşısında belirli bir paniğe kapılıyor. Yabancı geli
yor onlara bu yazı ve bu dil. Merkezi bir Kürtçenin 
üstlerine üstlerine geldiği duygusuna kapılıyorlar. 
Öğrenmeleri kolay değil o dili. Sorun yalnızca yazı da 
değil. Lehçe ve ağız farklılıkları, olayların hızı karşı
sında daha çok önem kazanıyor. Büyük dil küçüğünü 
yutar kuralının bu çerçevede de işlediği duygusuna 
kapılıyor merkezdışı Kürtler. Başka bir deyişle, dev
letin baskısına benzer bir baskının bu kez kendi kül
tür çevrelerinde oluştuğu duygusuna kapılıyorlar. 
TRT' deki programlar gibi Kürtçe yayınlarda da kendi 
durumlarının dikkate alınmasını, seslerinin, mırıl
tıların, "eğlentilerinin ", dilsel karmaşalarının duyul
masını istiyorlar. Kısacası, üstlerine gelinmesin isti
yorlar. Tıpkı çocuklar gibi. 

Dil tartışmalarının gerçekten özgürlüğe ihtiyacı 
var. Çocuklar aşkına. Eğitim emekçileri aşkına. Bin 
yılda büyüyen yağmur ormanları benzeri kültür
lerimiz aşkına. ~ 
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Adım Adım Kürtçe 

AMADEKAR!HAZIRLAYAN: z A N A F A R Q İ N İ 

B ükü m 
Bu sayıdaki yazıının konusu Kürtçedeki hüküm, 

cinsiyet ve takılardır. Bilindiği gibi Kürtçe bükümlü bir 
dildir. İşte bu olgu, Kürtçenin en önemli özeliklerinden 
biridir. Dilbilimde hüküm, genellikle çekim sırasında 
kökün, özellikle de fiil kökündeki ünlünün değişmesi 
olarak tarif edilir. Oysa Kürtçede sadece fiil çekimle

nirken değil, aynı zamanda cümlenin değişken öğeleri 
(fiil, isim, zamir, takı, sayılar) de bükülürler. 

Bu bükülme esnasında hem ünlü ve hem de ünsüz 
değişime uğramaktadır. Kurmancide yalın isim ve za
mirlerin çoğul durumu, takı ve fiillerin yardımıyla 
oluşturulur. Ama Kırmanckide yalın isimlerin çoğul 
durumu" -i" ekiyle oluşturulur. Örnek: 

Kurmanci: 

min pirtük bir (tekil ve belirli) 
min pirtük birin (çoğul ve belirli) 
min pirtükek bir (tekil, belirsiz) 
min pirtükin birin (çoğul, belirsiz) 

Kırmancki: 

minnan verd 
min nani werdi 

Şimdi Kurmancide eril ve dişil isimlerin hüküm 

hallerini biraz örneklerle açıklamaya çalışalım. Önce 
eril isimlerle konuyu ele alalım. Kurmancide eril isim
lerin bükümü iki durumda olur: 
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a) "-i" hüküm eki sözcüğün sonuna gelir. 
b) Eğer sözcüğün birinci veya ikinci hecesinde "a" 

ya da "e" sesi varsa, bu ses "e"ye dönüşür. 

Yalın 

ni viskar 
av 
bajar 

Bükümlü 

nivisa niviskari/ nivisker 
avi bine/ ev 
Azad u Binevş çün bajari/bajer 

hunermend hunermendi/hunermend xweş straye 
Dişil isimler hakkindaki hüküm konusuna değin

me den önce, eril isimlerin bükümüyle ilgili bir hususu 

belirtmekte fayda görüyorum. Eril isimlerin bükümü 
bazı bölgelerde nerdeyse tamamen kaybolmuş durum

da, sadece birkaç sözcükte bu durumu görebiliyoruz. 
Diğer taraftan, aynı bölgede eril sözcüklerin iki şekilde 
hükmesine nerdeyse rastlayamiyoruz. 

Eril isimler hakkındaki hüküm konusuna biraz açık 

lık getirdikten sonra şimdi de dişil sözcüklerin bükümü
nü ele alalım. Bu dişil isimlerin bükümü bir şekilde ol

makta, o da "e" ünlüsü sözcüğün sonuna gelerek dişillik 
durumu oluşuyor. Bu özellik konuşma dilinde her bölge
de mevcuttur ve canlılığını korumaktadır. Örnek: 

mehabihare 
pore jinike 

Kürtçe de hem eril ve hem de dişil sözcüklerin belir
li çoğul hüküm eki /- an/ olup kelimenin sonuna gel
mektedir. Örnek: 

Ez havinan diçim betlaneye 

Kürtçe bükümlü bir dil olduğu için iki çeşit şahıs za
miri vardır. Biri sade, diğeri ise bükümlü haldedir. 

Sade olanlar Bükümlü olanlar 

ez min 
tu te 
e w wi/we 
em me 
hün w e 
e w w an 
Bu konuyu naklamadan önce bi özelliğe işaret et

mek gerekiyor. Eğer yalın sözcüklerin önüne bir edat 
gelirse sözcükler bükülürler. 

Cinsiyet 

Kürtçe , cinsiyet özelliğine sahip bir dildir. Tüm söz
cükler ya dişil ya eril ya da nötürdür. Başka bir değişle 
kimi sözcükler her iki özelliğe de sahiptir. 

Kürtçede canlı varlıklar gibi cansız varlıklar da bir 

cinsiyete sahiptir ve durum gramatik bir olaydır. 
Sözcüklerin cinsiyeti iki biçimde; tamlama ve hü

küm takılan ile belirtiliyor. Sözcükler yalınken nötür 
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durumdadırlar. Örnek: 
kevçi (kaşık), çav (göz), penus (kalem) , giyan (ruh) 

vs. 

Tamlamalada oluşan cinsiyet: 
çave şin: mavi göz (çav: göz [ad, eril], -e tekil, be

lirtili erillik takısı, şin: mavi). 
penusa ziriçi: kurşun kalem (penus: kalem [ad, 

diş il], - a dişi, tekil belirlilik takısı). 

Bükümle oluşturulan cinsiyet durumu: 
siya dare 
nikule diki 
Yukarıda işaretli / -a/ takısı dişilliği, / -el takısı da 

erilliği ifade ediyor. 

Veqetandek 

Kürtçede tamlamalar "veqetandek" denilen takı

larla oluşturulur. Bu takılar eril ve dişildir. Ayretten 
takılar belgili ve belgisiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
Kürtçede ismin halleri olmadığı için, tamlama ve cin
siyet takılarıyla terkipler oluşturulur. Bu takılar ise 
şunlardır: 

- e : tekil, eril ve belirli 
-a : tekil, diş il ve belirli 

- en : çoğul, belirli (her iki cinsiyet için) 
-eki : tekil, eril, belirsiz 
- ek e : tekil, diş il, belirsiz 
-inen (-ine) : çoğul, belirsiz (her iki cinsiyet 

için) 

FERHENGOK SÖZLÜKÇE 
amraz: m araç, hacet 
ayin: m ı. tören, mera

sim 2. dini tören 
hahet: ml. layik 2. ko-

nu, mevzu 
helavok: m bildiri 
hizav: m hareket 
cehd: m ı. çaba, gayret, 
uğraş 2. emek 3. m ec 
• azım 

cehdandin: llgh çabala
mak, gayret etmek 2. 
emek harcamak 

desthilat: rd iktidar (ik
tidarda olan) 

desthilati: m iktidar, 
otorite 

ferıni: rd resmi 
gelemperi: rd genel, 

kılağı taşı, zağlama ta
şı * hesane ave 2. rd 
basit, kolay 

hevkari: m işbirliği 
mehdik: m l. beşik 2. 

mec süt çocuğu 
peşewa: nd/nt önder, li

der 
peyitandin: llgh tespit 

etmek 
reml: m kum falı 
remldar: nd/nt kum fa

lma bakan kimse 
sewiran: m tasarım 
sewiriner: nd/nt tasa-

rımcı 

tawang: m hüküm 
tiwijandin: l/gh incele

mek, tetkik etmek 
umumi zext: ml. üvendire, biz-

hesan: n l. bileyi taşı, lengiç 2. mec baskı 

Bejinga zimen 
Min mijaren ve nivisara xwe ji hejmara 8'an a Tiroje 

wergirtin. Bi ve yeke minxwest ku xwineren Tiroje karibin 
bi hesani li hejmaren derçuyi careke din vegerin u ji van 
şaşiyen zimani agahdar bibin. 

arişe ji nu ve vejandina geleki, nasnameyeke, çandeki 
ye. Beyi ku em direj bikin, ji her ku peyva çande peyveke 
me ye, lewma dive weki arişe ji nu ve vejandina geleki, 
nasnameyeke, çandekeye buya. 

careki din: Di ve nimuneye de şaşiya ku heye , der bare 
ner an ji mebuna peyva "car" de ye. Ev peyv weki ner hati
ye bikaranin. Le tişte kumisoger u esehi ye, ev e: Her kes 
dizane ku pej v me ye, ji lew re ji diviya ku weki "careke 
din" bihata bikaranin. 

dest datinin çeken wan: Di ve hekoke de hemaneke 
kem heye. Diviya ku peyva "ser" ji te de hebuya pişti leke
ra danine bihata bikaranin: Awaye rast a ve biweje wiha ye: 
Dest datinin ser çeken wan. 

di derheqe pandomime de: Eger em daçeka "di"ye bi 
kar binin, we gave hewceti bi "der" e namine. Çimki erk u 
fonksiyona her duyan yek e. Lewma ji an em de mina "di 
heqe pandomime de" an ji w eki "der heqe pandomime de" 
bibejin. Her du bi hev re nabin, çimki hernan tişt e. 

Li aliye din ji b er ku peyva "heq" Erebi ye, di şuna we 
de ji peyvaresen a Kurdi "bar" e tercih dikin u wiha dinivi
sinin: der bare pandomime de 

serihilder: Ev peyv, dive ne bi vi awayi le bi awaye ser
lıilcler buya. Ji her ku em nabejin "serihildan", le hele em 
dibejin "serhildan." Ev peyveke hevedudani ye u ji hema
nen "ser" , ji ko ka ra w eya fermani ya leke ra hildane "hil
de" u ji paşgira "er" e hatiye pe: ser+hild+er: le di nav zi
mane devki de wek "serhilder" te bilevkirin. 

mamosteke wehe re: Hema em yek ser bibejin ku gerek 
wek "Ji mamosteyeki wihe re" bı1ya . Çimki qest ji mamos
te, ostaye pandomime nemir Arsend Poladov e. Arsen Po
ladov ji mer e, ji lew re terkiba "mamosteke wehe" wi dike 
jin. 

Li aliye din, daçeka "ji"ye ji dive ku bihata bikaranin. 
Beyi we nabe. 

sedarekirin: Şukri u biraye wi Nuri Beg tevi Şex Seide 
Pir an li Amed e ten sedarekirin. Di ve hevoke de tişte ku ez 
dixwazim li ser bisekinim u bale bikişinim ser lekera "se 
darekirin" e. Bi ya min ev leker wiha nikare be bikaranin . 
Ev şaş e. 

Wisan dixuye ku niviskar di bin b andara zimane Tir ki 
de maye u lewma leker bi vi awayi bi kar aniye. Eger bi 
Kurdi fikir kiribı1ya de di şuna ve hevoke de hevokeke wi
ha bi kar bianiya: Şukri u biraye wi Nuri Beg tevi Şex Seide 
Piran li Amede ten darexaçikirin. An ji di şuna peyva da
rexaçiye de eger bixwesta ile peyva sedareye bi kar bianiya, 
icar dive hevokwiha bihata sazkirin: Şukri u biraye wi Nu
ri Beg tevi Şex Seide Piran li Amed e bi sedareye ve kirin. 

vegeriya min u got: Di ve hevoka hane de ji tişte kem, 
daçeka "li" ye. Beyi we, mehneyeke din ji hevoke diçe. 
Awaye bikaranina rast ev e: li min vegeriya u got e. 
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Kültür festivalleri ve bir kültür 
politikası yaratabilmek 

EVRiM ALATAŞ 

Kentleşme kimliğini tamamlamış ve daha yalın ifa

desi ile kendi elit kesimini oluşturabiimiş şehirlerin, ki

mi noktaları ile sınırlıydı festivaller. Onlarca kültür 

merkezinin bir arada bulunduğu Beyoğlu'nda ya da ki

mi tatil kentlerinde gerçekleşen festivallerin, Türki

ye'nin pek çok ilinde yapılmaya başlaması, sadece fes

tival de değil, edebiyat günleri ya da konserlerin, kü

çük ilçelere dahi yayılması, kültür-sanatta genel bir 

açılım olarak yorumlanabilir. Bu genel hatların içerisi

ne, Kürt illerinde son dört yıldır yapılan festivalleri da

hil ederek, genel yorumlar yapabiliriz. Fakat, kendi sa

hasında, tüm alanların ilkini yaşayan Kürtlerin, festival

lerle birlikte oturtmaya başladığı gelenek-algı-duruşu 

tüm yanlarıyla ayrıca sorgulamak kaçınılmazdır. Yerel 

yönetimlerle birlikte kültür-sanatı sorgularken, politik 

ve sosyolojik arka-planı görmemek ise ciddi yanılgıya 

düşürür. 

Sosyolojik veriler gözardı edilince ... 

Dört yıllık festivalleri ya da genelleştirirsek, Kürt il

lerindeki tüm kültür sanat çalışmalarını değerlendir

meye başlamadan önce, kısa bir hafıza yolculuğuna 

çıkmakta fayda var: Kürt hareketinin 1999'dan sonra 

yeni bir sürece girmesi, çatışmalı ortamın durmasıyla 

paralel, Kürt illerinin kapılarının açılması, yer yer em

pati kurma niyetiyle başlayan gidiş-gelişler; ortamdaki 

"Kendi orijininden uzaklaşmayan çalışmalara ağırlık verilmeli" 
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rahatlama ile başlayan kültür-sanat aktiviteleri, savaş 
dönemindeki kapalılığın son bulmasında ve ertelenmiş 
birtakım çalışmaların hayata geçmesinde etkili oldu. 
Bunlar, bir yanıyla yeni sürecin dayattığı, bir yanı ile de 
bu sürecin elverdiği çalışmalardı. 2000 yılına gelindi
ğinde ise HADEP'li belediyelerin kazanması, tüm bu 
çalışmaların daha kurumsal kimliğe kavuşmasına vesile 
oldu. Kilitli sandıklar açıldı, yüzleşmeler başladı, yaşa
nanlar aniatıldı ve aslında hayatın pek çok alanında, 
kaba tabiri ile dizi filmlerde dahi, yüzler Doğu'ya dön
dü. Bundan sonrasını iki yanıyla sorgulayabiliriz. Birin
ci yanı, o zamana kadar kendi içerisinde yanmış, kül
lenmiş, islenmiş yaşamlar, tanıklığa açılmış, kapalı kapı

lar ardında neler olduğunu bilmeyenler, oranın nasıl 

bir yer olduğunu, ne yaşandığını bilmeyenler, kapıların 
açılmasıyla birlikte yüzleşmeye başlamıştı. Ve edebi
yattan müziğe, sinemadan tiyatroya, sanatın pek çok 
dalı bölgeye taşındığı gibi, pek çok sanatçı, aydın ise ilk 
kez, enteresan bir izleyici/dinleyici ile buluştu. Bu, po
litik ve sosyal açıdan bakıldığında, sürecin bir parçası 
olarak yapılması gereken şeydi. Kendi içerisinde bir 
hattı, bir tanımlaması olan şeydi. Diğer yanı ise, birkaç 
yıl sonra sorgulamaya, daha serinkanlı düşünOlmeye 
ve tanımlanmaya başlanan şeydi ki bu da kültür-sanat 
bakışıydı. Yani, siyasi ve sosyal açıdan birtakım beklen
tileri karşılayan büyük organizasyonlar, kültür sanatta 
kalıcı kimlikleri, duruşları oturtamıyordu. Bu bakış açı
sı, her yerde yaşanan, tecrübe edinmeyle birlikte olu
şan, her durumda kendi iç arayışını kendinde barındı
ran bakıştır. Kürtlerde, yerel yönetimlerin devletle eş
değer olması, tüm beklentilerin oraya kanalize edil
mesi, bu bakış açısının kurumsallaşmadan oturmasına 
neden olmuş, sorgulamalar işte tam da bu nedenle 
gecikmiştir. Yani, politize olmuş kentlerde, sosyolojik 
tanımlamaları doğru yapmadan ve bir halk ile karşı 

karşıya bulunduğunu göz ardı ederek girişilen bütün 
büyük organizasyonlar, zaman geçtikçe tüketime evri
lir ki şu anda sorgulamaları ve arayışları beraberinde 
getiren de budur. 

'Yön tayini' ihtiyacı ... 

Yerel ya da ulusal kimliğin, tüm bu kültür-sanat ça
lışmalarında ve festivallerde tanımlanmamış olması ya 
da tanımlanmada gecikilmesi, tüketimi besleyen temel 
unsurlardan oldu. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi süre
ci yanıtiayabilme kaygısını da kendi içerisinde barındı
ran organizasyonlar, bir yanıyla tohum ekemediği için 
zayıfladı. 'Zayıflık' ifadesi, kültür-sanat çalışmalarının ve 
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festivalierin daha hareketsiz geçtiği gibi bir sonucu çı

karmasın. Tersinden söylenebilir ki, her geçen yıl daha 
fazla katılım oluyor. Bu, sorguladığımız ya da sorgula
mamız gereken nokta değil. Kürt kültürünün ve kimli
ğinin gelişmesi, kurumsallaşması ve yön tayin edebil
mesi, çok daha titiz ve dikkatli çalışmayla olabilir. 

Starların ya da şark gezisine çıkmış oryantalistlerin 
geçiş törenlerine yer yer benzeyebildi yaşananlar. Işte 
tüketim bu noktada başlıyor. Çünkü star arayışı, tüm 
çalışmalarda artık belirgin olarak kendisini gösteriyor. 

Bütün bunlar, yerel yönetimlerin kültür politikasını 
oturtmada, kültür-sanat çalışmalarının yön tayininde 
belirleyici olan noktalardır. Dört yılda şekillenen ve bir 
raya oturan ya da arayışları olan kültür-sanat algısını 
tek kalemde anlatabilmek elbette ki zor. Bu nedenle 
yukarıda bahsettiğimiz hususlardan hareketle, yerel 
yönetimlerin kültür politikasının nasıl olması gerektiği 
konusunda birkaç söz söyleyebiliriz. 

Özellikle festivallerin, yılın belirli günlerinde yoğun
laştırılmış biçimde yaşanması, kentte kalıcı çalışmalara 

bir yanı ile ışık olabilir ki bu da ancak Kürt kültürü ve 
Ortadoğu-Mezopotamya bakışının yerli yerinde olma
sı ile sağlanabilir. Politik mesaj verme kaygısı ile popü
ler kültür arasındaki ince çizgiyi ayarlayıp, iğneyle kuyu 
kazmak kadar meşakkatli de olsa, kalıcı ve kendi oriji
ninden uzaklaşmayan çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

Bir konsere harcanan emek ve gücün, elli gence 
müzik eğitimi verebileceği gerçeği, belki tam da bu 
noktada hesaplanabilir. 

Festivalierin ve yerel yönetimlerin çalışmalarının 

geldiği evreyi inkar etmemek, emeği reddetmernek 
lazım. Tartışılması gereken, festivalierin ve söz konusu 
kültür-sanat çalışmalarının olup-olmaması değil. Kalıcı 
ve tartışılmaz çalışmaların oturtulmasıdır. Bu, bir ya
nıyla deneyimle hattına girecektir. Diğer yanı ise za
mana ve kendi akışına bırakılmaması gereken yandır; 
sanatçı tüketmeye çalışan bir gelenek değil, sanatçı 

yetiştiren ve sanatçıya kendisini ifade alanı yaratan bir 
gelenek oluşturulmalıdır. 

Bu fe~al ç<:>k güzel ge~. TıYa~rolı.~t ~~sı>
kaktakilerinl ... fv!OZikler de iyi idi. RQjda'ya ~{1;.:1\.nll'!et 
Kaya'nın eŞini iztedim. Ahmet Kaya'yı an•Bttı; $iıinJ'.fçirı 
çok güzel oldu •• Başka·ne·~iyebilirim !Qr .• ~jar.~ 
etsin. Millet buna altştı. ·Hoş oluyor yani ... 
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir 
• 
Inançları, dilleri, 

kültürleri huluşturuyoruz 
SöYLEŞi: HAYRi ERDOGAN 

Festivalin sıcakltgı sürdügüne göre onunla başlaya/m 

Festivalin temel sloganı 'Surlar sırlannı paylaşwor' ... Nelerdir 

bu 'sırlar'? 

Surların onlarca, yüzlerce sırrı var. Bu sırların her bi

ri belki de bir romanı n, bir felsefe kitabının konusu olabi

lecek derinliğe sahip. Ve bu sırların yüzyıllardan süzülerek 

günümüze taşındığını düşünüyorum. Diyarbakır surlarına 

bakan ve Diyarbakır küçelerinde dolaşan herkes bir baş

ka sırrı görebilir. Ömeğin festivalimizin açılış konuşmasın

da, Diyarbakır surlarının bana fısıldadığı bir sırrının barış 

olduğunu ifade ettim. Neden diyeceksiniz. Her şeyden 

önce bu coğrafya, buğdayın ilk yetiştiği, hayvanların ehli

leştirildiği bir coğrafyadır. ilk savaşın çıktığı ama ilk barış 

anlaşmasının da (Kadeş) yapıldığı coğrafyadır. Bu itibarla 

da o günden bugüne değin yaşanan tüm savaşlar (ki Di

yarbakır surlarının hangi güvenlik amacıyla inşa edildiğini 

en azından bugün itibariyle hepimiz biliyoruz) bile barış 

ve güvenlik içinde yaşama istemimizden kaynaklıdır. Ve 

bütün savaşlar ve çatışmalar en nihayetinde barışla nok

talanmıştır. Bundan başka da bir sonuç ve çözümün ol

madığı görülmüştür. Bu nedenle, Diyarbakır'ın başta ge

len sırrı barıştır diyorum. Bir başka sırrın, umut olduğunu 

söylemiştim. Kurulduğundan bugüne hala dimdik ayaktay

sa, onu bugüne getiren umuttur demek. Umudun sade

ce insanlara mahsus olduğunu düşünmüyorum. Bir sihir

dir umut ve doğa içerisindedir ve bütün evreni sarabilir. 

Nitekim surların harcında da umut olduğunu düşünüyo

rum. Çağaltmak mümkün ... 

Bölge kültürünün, Kürt kültürünün geliştirilmesinde, iler

Ieti/mesinde belediyelere nasıl bir rol düşüyor sizce? 

Eğer siz genel manada Türkiye'de yerel yönetimlere 

biçilen rolden söz ediyorsanız Belediyeler eşittir: temizlik, 

kanalizasyon ve su. Başka türlü bir rol de biçilemez, alışı

lagelmiş kültür içersinde. Ama bizim atfettiğimiz anlam 

çok daha farklıdır. Her şeyden önce, katılımcı, özgür, şef

faf bir belediyecilik modelini yaşama geçirmeyi hedefli

yoruz. Bu katılımcılık ve özgürlük kavramı içerisinde, şüp

hesiz ki bulunduğu zemin içerisinde yaşayan tüm insanla

rın kendi kültürel kimlikleriyle yönetimin karar alma or

ganlarına katılmasına olanak sağlayan bir mekanizmadan 

bahsediyoruz. Bu hem kentin yatırımsal aktivitesine iliş-

Politikamız, kentte yaşamış olan, halen 

yaşayan ve yaşaması gereken tüm dillerin 

özgürce buluşmasıdır. Kültürlerin, 

inançların, etnik kimliklerin buluşması ... 

Bunların bir arada barış içerisinde 

yaşayabileceklerine olan inanç ve 

güven dir. 

kindir ama aynı zamanda kentin ekonomik, dinsel, kültü

rel çeşitliliğinin yaşatılmasına da ilişkindir. Dolayısıyla bi

zim kendimize biçmiş olduğumuz bu misyon da, kentlinin 

gerek geçmişte yaşadığı ve gerekse yaşamak istediği kül

türünün, inancının desteklenmesi, korunması ve yaşam 

bulması için olanak sunulmasıdır. 

Bizim kültür politikamız, festival programımızda açık 

bir şekilde dile gelmektedir. Politikamız, kentte yaşamış 

olan, halen yaşayan ve yaşaması gereken tüm dillerin öz

gürce buluşmasıdır. Kültürlerin, inançların, etnik kimlikle

rin buluşması. .. Bunların bir arada barış içerisinde yaşa

yabileceklerine olan inanç ve güvendir. Bu noktada tam 

da demokrasinin beşiği olan yerel yönetimler, aslında kül

tür rönesansının yaşanabileceği okullardır diye düşünüyo

rum. Dört yıllık bir geçmişi olan festival programımızın da, 

özellikle de bu yılki programımızın bu amaca hizmet etti

ğini söyleyebilirim. 
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Kuşkusuz festivalierin bir sürekliliği, ortak bir çizgisi var
dı bugüne kadar. Bu yıl programa ne gibi yenilikler katıldı? 

Şüphesiz ki her yil çıtanın daha yükselmesi gerekiyor 
ve bu yil çıtanın yükseldigine inanıyoruz. Ama gelecek yil

larda bu çıtanın daha da yükseltilmesi gerekiyor. Birincisi 

gerçekten bir inançlar, diller ve kültürler mozaigini yaşat
tık bu festivalde. Ömegin hem Keldani Kilisesinde Antak

ya Kilisesinin Çocuk Korosunun ilahilerini dinledik, ve 
hem de Semah grubunun bir gösterisini izledik. Bütün 
bunlar sanatsal mekanlar içerisinde gerçekleşti. Bu, binie

rin hoşgörü içerisinde buluşmasıdır. Diyarbakır yiiiarca 
buna evsahipligi yapmıştır. Yine aynı sahne içerisinde 
Arap, Kürt, Yugoslav, Türk sanatçıların buluşması da bir 
ilkti. Bir de ilk defa festivali salon etkinliklerinden çıkardı k. 
Ve özellikle varoş diye tanımladıgımız 14 ayrı mahallede 
etkinlikler düzenledik. Bu hem katilımcil ık hem de festiva
li sunmak istedigimiz, götürmek zorunda olduğumuz 

halkla buluşmak bakımından çok önemliydi. 

Halkın katılımında bir artış gözlendi mi? 
Teknik olarak birtakım sıkıntılarımızın olduğunu kabul 

ediyorum ama bunun kökeninde mali olanakların yeter

sizligi vardı. Inanıyorum ki önümüzdeki yıl bunlar da aşda
caktır. Festivalimizin uluslararası boyut kazanması açısın
dan da daha avantajlı bir konuma geldik. Hemen hemen 
her gün (açiiış konseri ile kapanış konseri dışında) takri
ben 35 ila 45 bin insana ulaştık. Bu muazzam bir katiiım
dır. Aynı zamanda halkımızın da begenisini aldığımızı gös-
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termektedir. Bunun, halkçı belediyeciliğin küçük bir adımı 

olarak algılanmasını istiyorum. Esas olarak bizim oralara, 
halkın içine inmemiz gerekiyor. Esasen bütün kent hak 
ediyor ama hizmetin en büyüğünü kanımca buralardaki 
insanlarımıza sunmak gerekiyor. Çünkü yoksulluğun pen

çesinde en çok travmayı yaşayan bu insanlarımızdır. En 
çok hatırlanması gereken bu insanlarımızdır. 

Bir sonraki festival .. .? 
Benim şöyle bir çagrım ve aynı zamanda önerim var. 

4. deneyimizden sonra hemen festivalimiz biter bitmez, 
Diyarbakır'daki bütün çevrelerin katılımı ile bir konferans 
düzenleyelim. Ve lzmir'den, Ankara'dan, Tahran'dan, Pa
ris'ten, lrak'tan, Suriye'den katılımcılar getirelim 'Diyar
bakır'da nasıl bir kültür festivali?' diye bir konferans dü
zenleyelim. Ve bu konferans sonuçlarını bir tertip komi

tesine verelim. Artık festivalimizin bir tertip komitesi ol
sun. Bu büyükşehir belediyemizin şemsiyesi altında ola
caktır. Ama bütün kararlar Büyükşehir Belediyesinin ol
mamalıdır. Festival bütün Diyarbakırlıların olmalıdır. Ve 
bir adım ileri gidiyorum ben ve şu soruyu soruyorum: 

Festivali bir Ortadoğu festivaline dönüştürebilir miyiz? Ve 
Ortadoğu'da yaşayan şu anda devlet olan veya olmayan 
tüm halkların inançlarını, farklılıklarını, kendisini çok rahat 
bir şekilde ifade ettigi, aynı zamanda uluslararası düzeyde 
de katiiımcıiarın kendi kültürlerini yansıttığı bir festivale 
dönüştürebilir miyiz? Zaten Diyarbakır, tarihin uzun dö
nemleri boyunca Mezopotamya cografyasının başşehri 
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olmuştur. Bizim festivalin zaten Ortadoğu kültürünü yan

sıtma konusunda hatırı sayılır çabası olmuştur. Bunu da

ha da büyütme, geliştinme konusunda bir çaba içerisinde 

olmak lazım ve uluslararasliaşma konusunda en çok be

nim algıladığım ve ifade etmeye ç:alıştığım husus da bu

dur. 

Festival, her baklmdan büyük bir organizasyon. Büyük 

batı kentlerindeki festivallerden eksik yanı yok, aksine, katı

lım dahil birçok üstünlükten bahsedilebilir. Ama festival bit

. tikten sonra ne olacak? Neler yapılabilir, ne gibi kültürel fa

aliyetler bütün bir yıl için kalıcı/aştınlabilir? 

Aslında bunu çok ciddi bir şekilde tartışmak lazım. Bu 

konuda da ciddi tartışmalar var. Kimi arkadaşlarım ız diyor

lar ki, sinemayı ayıralım ayrı sinema günleri yapalım. Kimi 

arkadaşlarımız edebiyatı ayıralım ayrı edebiyat günleri ya

palım diyor. Veya heykel ve resim, diğerleri ... Bu doğaldır 

ve doğrudur. Ama bu konularda tartışmaya ihtiyacımız 

var. Bu festival bana göre Türkiye açısından nevi şahsına 

münhasır bir festivaldir. Içerisinde her şey bulabilirsiniz. 

Eğer biz bunu içeriksel olarak bölersek bu kadar büyük bir 

görkemi yaşatabilir miyiz diye başka bir kaygı var. 

Festivali sanat dalianna göre ayırmak değil de bir hafta

lık büyük kültürel etkinliği kimi yönleriyle yil boyunca kalıcı

laştırmak, halkın günlük yaşamına sokmak ... 

Bizim kültür politikamız da zaten bunu içeriyor. Dola

yısıyla yurttaşla sanatı buluştunmayı destekliyoruz. Bunu ya

parken de sanatı salona hapsetmiyoruz. Her şeyden önce 

tiyatromuz ülkelere gidecek, komşu iliere gidecektir. Eğer 

biz salonlarımızda yurttaş gelsin sanatla buluşsun dersek, 

doğrudur, gelecektir ama elit tabakadan gelecektir. Yani 

halka hizmet sunulmuş olmayacaktır. Aynı şey sinemamız 

için de geçerlidir. Ama tabii sanatı ve kültürü tiyatrolarla sı

nırlamamak gerekir. Şu anda ölmeye yüz tutmuş bölgeye 

has değişik bir dizi folklorik unsur var, onları taparlamaya 

çalışıyoruz. Ve onların tekrar yaşanması konusunda çaba 

içerisindeyiz. Bölgede yaşayanlar bilirler, ömeğin benim de 

çocukluğumda oynadığım 'Bırre' denilen bir oyun var. Bü

yük efor gerektiren, bana göre futboldan daha güzel bir ta

kım oyunudur. Amerikan futboluna benziyor. Seyirci top

layabilen stadyumluk bir oyun. Işte bunu tekrar canlandıra

bii ir miyiz diye bir düşünce var kafamda. Özellikle bunun 

takımını sembolik de olsa kurabilir miyiz diye mahallelerde 

oynayıp, giderek bu aktiviteyi halklaştınmayı aramızda tartı

şıyoruz. Bunun dışında onlarca boyut var. 

Barış büyük bir özlem. Kürt sorunu hakkindaki önyargı

ların kınlmasmda, kardeşleşmenin sağ/anmasmda kültürel 

alışverişin önemli bir işlevi olduğu biliniyor. Ömekler de bunu 

gösteriyor zaten. Bölgede gözlemde bulunan aydın/ann ba

kışındaki değişimlere tanık oluyoruz. Belediyenin banşa kat-

kısı aniamma da gelmek üzere, bölgeye, Diyarbakır'a has 

olan kültürel üretimierin bölge dışına taşınması mümkün 

olamaz mı? Daha önce EMEP'in organizasyonuyla Diyarba

kır Belediyesi Şehir Tiyatrosu, büyük batı illerinde bir tume

ye çıkmıştı. Yine yakın günlerde Dicle ve ODTÜ öğrencileri 

arasındaki 'kardeşlik köprüsü' gibi ömekler ç:oğaltllıp gelişti

rilemez mi? Diyarbakır'a özgü olanı, oralara taşıma/<... 

Bu zaten var olan ve geçmişte kendi deneyimimizde 

yaşanmış olan ve sizin de dediğiniz gibi sonuç: da vermiş 

olan bir bakış açısı. Her şeyden önce sanatçı bana göre vi

zeye ihtiyaç: duymayan yegane pasaporttur. Dünya çapın

da bu böyledir. Buraya gelen her sanatçının sizin de dedi

ğiniz gibi o coşkuyu, o rengi gördükten sonra değiştiğine 

inanıyorum. Yani taşı getirin koyun, o yüzbin kişinin barış 

haykırışı karşısında değişecektir. Eğer Nilüfer ağlıyorsa 

konserinde, burda bir keramet var demektir. Ağlamayı 

duygusaliaşma ve insani özle buluşma olarak anlıyorum. 

Bunu genişletmemiz lazım. Yaşamın her alanına bunu ak

settinmemiz lazım. Kardeş belediyelerden köylere, kardeş 

okullara, köprülere dönüştünmemiz lazım. Neden Diyar

bakır'la Istanbul'daki bir belediyemiz kardeş belediye ol

masın. Ve buradan oraya, oradan buraya etkinlikler zinciri 

oluştunmayalım. Sanatç:ılarımızı ve kültürlerimizi oradaki 

insanlarımızia neden paylaşmayalım. Bu noktada kitle ileti

şim araçlarının desteğine ihtiyacımız var. Burada da bir 

mekanizmanın, bir dinarnizmin olduğunu, insanların kar

deşliği savunduğunu ve bu insanların da güzellikleri oldu

ğunu-Türk halkı ve diğer halklar gibi-, Türk halkıyla ve di

ğer halklarla paylaşmamız lazım. Yapılması gereken çeşitli 

kanallarla buluşma zeminlerini oluştunmaktır. Burası bir la

boratuvar, bunu herkesin gönmesi gerek. Aslında bu coğ

rafyanın da farklı bir coğrafya olduğunu gönmemiz lazım. 

Gerçekçi olalım; Fırat'ın bu tarafına geçtiğinizde Mezopo

tamya coğrafyasındasınız artık. Bunu Misak-ı Milli sınırları

nın bertarafı anlamında söylemiyorum. Farklılıklar yaşan

mış bu coğrafyada. Dolayısıyla bunu bir iç: turizm potansi

yeline dönüştünmemiz lazım. Ama aynı şekilde buradaki 

kültürün sanatın ve farklılıkların batıda da sergilenmesi la

zım. Bu konuda Türkiye'nin aydınlarına, sivil toplum örgüt

lerine iş düşüyor. Ve Türkiye'nin vicdanı olarak gördüğü

müz kesimlerin, sosyal demokratlar veya liberal demok

ratlara kadar, buralardaki sorumluluğunun daha büyük ol

duğunu düşünüyorum. Onlar halkiaştıkça bizim de Türki

ye halkına yaklaşmamız o kadar kolay olacaktır. Bu çerçe

vede barışı tesis etmemiz ve kardeşliği pekiştinmemiz o öl

çüde olanaklı olacaktır. 

Kentin tarihi özellikleri ve dokusunun korunması kapsa

mında surlar ve tarihi Diyarbakır evlerine ilişkin neler yapılı

yor ve neler yapiiabilir? 

Diyarbakır surları ve genel olarak kültürel miras bu 
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kentin en büyük hazinesidir. Bunun 
her şeyden önce korunması lazım. 

Bu düzenleme devam edecek. Sa
nırım şu ana kadar üçte birini yap
mışız. Tamamlanması için çok bü

yük bir çabayla çalışmamızı sürdü
recegiz. Şunu söyleyebilirim: Önü

müzdeki 5 yıl içersinde, surların 

hem iç hem de dış yüzeyinde koru

ma bandı ve planlama çalışmaları 

bitirilecektir. Amacımız en nihaye

tinde sur içini açıkhava müzesine 
dönüştürmektir. Yeni olan tüm ya

pılaşmalardan arındırıp eski dokuyu 
restore edip eski dokunun içersin
deki idari, kültürel yaşamın sürdü

rüldügü açıkhava müzesi haline dö
nüştürmektir. Şu anda bir çalışma başlattık. Gazi Caddesi 
ile Mardin Kapı arasındaki cadde genişletme çabaları ve 
tüm elektrik ve telefon kablolarının yerin dibine çekilme
si ve dış yüzeylerin tarihi motife uyarlanması, tabelaların 
indirilmesi ve ana caddeye çıkan tüm sokakların aydınla
tılması, ara sokaklar içerisinde kalan tarihi evlerin restore 
edilmesi ve bunların ticari işletmeye açılması gibi bir pro
jemiz var. Bunu başardıktan sonra yerler de bazalt taşıy
la kaplanacak. Muhtemelen orasını ya trafige kapatacagız 
ya da Istanbul Beyoglu'nda oldugu gibi hafif raylı sistem 
getirecegiz. 

Yoksulluk, Diyarbakır'ın başta gelen sorunlarından. Bü
yükşehir Belediyesi, yoksullukla mücadele için somut olarak 
hangi adımlan atıyor? 

Yoksullugu ortadan kaldırmanın yegane yolu istih
dam alanları yaratmaktır. Insanların cebine para koyarak 
yoksulluktan kurtaramazsınız. Kaldı ki buna kimsenin gü
cü de yetmez. Birincisi bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. 
Kentteki işadamlarına yatırıma dönmeleri konusunda da
nışmanlık hizmeti düşünüyoruz. Kentin içinden çıkmış 

olan sermayenin kente gelmesi hususunda çaba sarfedi
yoruz. Bu bizim birebir yapmakla yükümlü olmadıgımız 
konu. Ama bir kentli ve kentin belediye başkanı olarak bi
zim olmazsa olmaz çalışmalarımızdan birisidir bu. Tabii ki 
Türkiyeli sermayenin kente gelmesi konusunda da çaba 
sarfedecegiz. Kent aynı zamanda bir ziyaret merkezidir. 
Şam'a, Bagdat'a, Bakü'ye ulaşmanın bir yoludur. Ticaret 
merkezi olması konusunda çaba sarfedecegiz ve bunun 
için de hedefimiz kentimizi kültür, sanat ve ticaret mer
kezi haline dönüştürmektir. Dolayısıyla kurultay turizmi
nin kentte yaşam bulması için gerekli altyapıyı oluşturma
ya çalışıyoruz. 5 bin kişinin aynı anda kongre yapabilece
gi alanları oluşturacagız. 5 bin kişinin barınabilecegi, dinle
nebilecegi altyapılar oluşturacagız. Dolayısıyla turizmi 
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canlandırma, yine yoksullukla mü

cadelemizin çok önemli bir adımı 
olacaktır. Bütün bunlar birleştiginde 

ve zaten çatışmasız ortam kalıcı bir 
barışa dönüştügünde Diyarbakır'ın 

bu hamlesini hiçbir güç durduramaz 

diye düşünüyorum. Bu söyledikle
rim şüphesiz barış ortamıyla bag
lantılıdır. Biz bunları söylerken ba

rışçıl ortamın devam edecegini var
sayıyoruz. Aksi takdirde ciddi sıkın

tılar olacaktır. Tüm bunlarla birlikte 

kentte bir hareketlilik başlatmamız 
lazım. Örnegin şu anda gecekondu
laşma bölgelerinin tekrar sosyal ko
nut alanlarına çevrilmesiyle birlikte 

hem bir istihdam alanı yaratılacak 

hem de ticari canlanmanın yolu açılacaktır. Dicle nehrinin 
ıslahı da aynı şekilde. Kısacası aşamalı bir yol izlemek la
zım. ilk önce de sosyal ve küçük çaplı projelerle insanla
rın beslenebilecekleri kadar katkı alabilecekleri yardımları 
getirmemiz lazım. Diyarbakır'da çok önemli bir nüfusun 
maddi ve manevi yardıma ihtiyacı var. Bu projeleri de ih
mal etmeyecegiz. Ama bunlar geçici çözümlerdir. Bir Çin 
atasözü diyor ki; insanlara balık vermeyin, balık tutmasını 
ögretin. Ben bunu biraz daha geliştiriyorum. Balık tutma
sını ögretecegimiz insanlar için öncelikle balık tutacak göl 
ve nehirleri oluşturmamız lazım. 

Gençliği kötü a/işkanlıklardan korumak için projeniz var m1? 

Bu gençlige ilişkin bir sorun ve saatlerce tartışmamız 
gereken bir konu. Gençlige gelecegin en önemli dinami
ği gözüyle bakıyorsak onun bugünü için de yapacakları
mız var demektir. Gençlik insan yaşamının en özgür ve 
gelişime en açık yıllarıdır. Aslında gelecegin şekillendiği, o 
altyapısının oluştuğu yıllardır. Bu açıdan bilime, bilgiye ula
şabilecekleri, sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri 

tüm fonksiyonel alanları onların hizmetine sunmamız la
zım. Kütüphanelere, egitime, teknolojik gelişmeleri ögre
nebilecekleri alanlara, yabancı dil ve bilgisayar kurslarına 
kadar, kültürel etkinlikleri yaratabilecekleri alanlara yö
neltmek ve gerekli olanakları sağlamak zorundayız. Bu 
noktada da onların özgün örgütlülüklerini desteklememiz 
lazım. Şimdiden o örgütlenme ve yönetme deneyimine 
sahip olmaları lazım. Türiye'nin Doğu yakası bu konuda 
şansi ıdır. Çok büyük acıları çok kısa bir zamanda yaşamak 
zorunda kaldığı için gençler daha fazla ve daha çabuk ol
gunlaştı diye düşünüyorum ama bugün böyledir diye ya
rın da böyle olacak diye bir şey yok. Nihayetinde zemin 
de son derece tehlikeli ve kaygandır. Tehlikeli furyaların 
bu nüfusa ulaşmaması için çaba içersinde olmak lazım ve 
alternatif üretmek, alanlar açmak lazım. 
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Festivali bir kelimeyle özetlemek ge
rekirse, .. aşı tuttu. denilebilir"! Bo bölge 
insanına, bu bölge kOltürüne yabancılcı.
~nların bir çatışması· söz konusuydu. 
Son beş yıllık süreçte TUrkiye'nin bir 

parçası· olan bu· ba!geyi 'Türkiyelil~ş.:. 

me' içinde göstermek isteYenlerin bu
nun gerçekleşmesi için çaba gösteren., 
terin inancıdır da. denebilir. Örnegin bir. 
önceki festivallerde .· Türkiyelüe~'nin 

Ben Diyarbakııiı degilim. Bu festiva
liri etkinliklerinin hemen hemen tama· 
mını itledim. ·Ben daha önceki festival~ 
leri televizyonlarda izliyordum. Bü .yıl 

önceki yıllara .göre zengin. degildi: 
Ama . kötü oldugunu da söyleye

mem. Gozel programlar da vard'~ Pa-. 
neller için dinietiler .için yer sorunu. var: 

Geçmiş yıllarda birazpopüler adam
lar öndeydi. Ama şu an, nitelik açısın
da daha iyi,popOlaritesi olmayan kişi
ler katıldı; Bu yanıyla festival, içerik ola
rak bence daha zengin. Bir yanı daha 
var;. ()nceki yıllarda ·.festival etkinlikleri
nin·. yapıldıgı· yerler . merkezi · yeıierdi. 

Ama şimdi bu kentin her taratina dagı~ bir.~ ~vaya~~~ .. 
tıldı. Deyim yerindeise festivale.·ul~ · ~lir'···· ~~~ .~ctf'li ~yatlhalf<.·· 
mqyan insanlara festiVal götüruldü.Di- ya~ ~fe~'alıiı)'or. ~~~
yarbakır son ıs ydda. travma diyebile.- proJram brtı~in ~·~ •. 
cegimiz bir şey yaşadı. Son. tıe~. yıldır ··bU·l<i)lt~ (,~ aÇıSıııd~ ~ 
insanlar biraz daha rah<!,t Tüm bunla- . çel«i, > · 
rın içinde festlvalin artık· ·oıgunlaşbgı, 

Kadim şehrin festivali 
ŞEYHMUS DiKEN 

Bu yıl dördüncüsü geride bırakılan Diyarbakır 4. Kül

tür, Sanat Festivali'nin kanımca en önemli ve kayda değer 

yönü şuydu: Festival, şehrin tarihi ve kültürel kimliği ile 

halkın güncel ve kalıcı olan beklentilerini bir potada bu

luşturarak paydaş sayısını arttımıak perspektifinde paylaş

mayı gerçekleştirdi. 

Binlerce yıllık tarihin imbiğinden süzülerek gelen şeh

rin, tarihi ve kültürel kimliği; elbette S bin yıldan bu yana 

30 medeniyete ev sahipliği etmiş Surlan'ydı. Eski şehrin 

dış cidarlarını kalkan balığı gibi 5.5 kilometre uzunluğuyla 

kuşatmakla kalmıyor, kendini, insan tekinin olanca acıma

sızlığına karşı da bunca binler yıldan bu yana ancak bazalt 

taş koruyordu. Yalnız surlar mı? Değil tabii! Eski Diyarba

kır evleri de, Süryani, Emıeni, Keldani kiliseleri de, cami le

ri, medreseleri de, hanları, çeşmeleri, hamamları, köşkleri 

de "ben buradayım" diyordu. 
Tabii ki bütün bu yapılar ve özellikle de 82 burçlu ve 

dört kapılı Diyarbakır Surları bir farkla koruyarlardı ken

dilerini. Diğer tüm benzer tarihi ve kültürel yapılara inat! 

Insanını hem de adamı her daim diri yutan muhalif insa-

nını da içinde barındırarak koruyordu kendini Diyarbakır 

Surları ve diğer tüm yapılan. 
Her gelen kendinden bir şeyler nakşetmişti taşiara 

olanca güçlüğe karşın. Kimi kez yazı diliyle. Kimi kez mo

tifleriyle. Kimi kez de hayvan kabartmalarıyla. Ama hep 

demişlerdi ki: Bakın biz buralardan gelip geçtik. Ama san

mayın ki yok olduk. Işte Asuruyla, Huri- Mittanisiyle, Ar

tuklusuyla hepimiz aslında şu anda sizin içinizdeyiz. Değe

rinizi bilin ve ona göre taleplerinizi dillendirin. 
Bu baptan hareketle festival, sır katipliğinden yetki 

devri alarak sır çözücülüğe soyunuyordu. Slogan olarak 

kendine "Surlar Sırlarını Paylaşıyor"u seçiyordu. Akabinde 

de işte Diyarbakır Surlarının Sırları ve "Barış" diyordu. 

Çünkü biliyordu ki; ancak barışın evrensel dili, ete 

kemiğe bürünürse bu şehri kadim ve hinteriandı 

kabuğunu kırabilir. Ol nedenden ötürü kent halkı sadece 

kendisi değil, gelen, giden tüm festival konuklarına da 

Barış'ı söyletiyordu. Yine biliyordu ki; ancak barışla 

olabilirdi sonraki uluslararası festivaller. 

seyhmusdiken@mynetcom 
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Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Ab dil 

Festival kentin kültür birikimini 
yansıtahilmeli 

SÖYLEŞi: VEDAT İLBEYOGLU 

Belediye olarak, yerel ve giderek 'Bölge' kültürünün sahip
leni/ip zenginleştiri/mesini amaçlayan bir kültür politikanız ola
cak mı? Bu açıdan, sizden öncekilerden devrafabildiğiniz bir 
'kurumsal birikim'den bahsedilebilir mi? 

Kentin kültürel dokusunu korumayı, yok olmaya yüz 

tutmuş kültürel unsurların yeniden doğuşunu ve yaşama 

kazandınlmasını hedefleyen projelerimiz olacaktır. Çünkü 

toplumlar kültür unsurlarıyla yaşamda var olup kimlikkaza

nabilirler. Daha önceki yönetimden maalesef belediye 

borçlan dışında hiçbir şey devralamadık. 

Festivalierin de aslında bir anlamda böylesi kültür politika
lannın yansıtiimasının araCI o/ması gerekiyor herhalde. Aslında 
festival/e de sınırlı kalmamak üzere, Dersim halkinın yerel, kül
türel, sosyal özgünlüklerinin sürekli/eştirilmiş, istikran sağlanmış 
kurumsal bir yönelimin konusu olması gerekiyor. Bu özgün 
özelliklerin hem festivale yansıtılması ve hem de dediğimiz ku
rumsal ilgi açısından neler yapılabilir? 

Her yıl düzenlenen Munzur Doğa Festivalinin bir ama

cı da kentin kültür anlayışının, birikimlerinin tanıtılması ve 

korunmasıdır. Yönetimimiz döneminde bu festivalierin 

amaca hizmet edecek şekilde dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Basma yansıyan haberlerden de anlaşılıyor ki, bu yıl festi
vali farklı bir anlayışla değerlendirmek istiyorsunuz. Bu, hangi 
ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Festivalin ana temasını özet/ediğiniz, 
"Munzur, barajiara değil, banşa akacak" sloganını bu 'ihtiyaç' 
çerçevesiyle nasıl ilişki/endiriyorsunuz? 

Yaşanan topraklar üzerinde barışın olmaması o toprak

ta yaşayanlara mutluluk getirmez. Dünyanın olduğu gibi 

Dersim'in de barışa şiddetle ihtiyaç duyması karşısında böy

le bir tema işlenmesi düşünülmüştür. Aynca bu festivalimiz 

toplumlarda en çok ezilen kadına ve gelecekleri elinden alı

nan gençlere adanmıştır. 

Evet, festivali deyim yerindeyse bir "konser dizisi" olmak
tan çıkarmak gerekiyor. Peki böylesi bir festival algılamasının 
temelleri hakkinda neler söylenebilir? Yani çokça söylendiği gi
bi, "halk böyle istiyor"sa bu doğru mudur, bunun mevcut eğ
lence piyasasına uzanan genel bağlan yok mudur? 

Festival ve benzer etkinliklerin hizmet etmesi gereken 

amaca değinmiştik. Festival gibi kültürel etkinlikler yaşatılır, 

canlı kılınır. 
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Hazırlık çalışmalan sırasında en çok ilgi çeken ve en çok 
tartışılan konunun çağn/ocak sanatçı/ann belirlenmesi olduğu
nu duyuyoruz. Tartışma/ann burada yoğunlaşması sizce ger
çekten ihtiyaç mı? Bu durum, hangi kaygıyla gerekçelendirilir
se gerekçelendirilsin, piyasa festivalciliğinin bir tezahürü olmu
yor mu? 

Bugüne kadar halka verilen ve halen de beklentisi piya

sa festivali. Bu nedenle halk hangi sanatçının getirileceğini 

merak edip tartışıyor, biz ilk adımda bu festivalle başlayan 

süreçte festivalierin konser etkinliği ile birlikte tiyatro, sine

ma gibi sanatsal etkinlikler, panel ve söyleşi gibi etkinlikleri 

ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. 

Bölge festivallerini diğerlerinden ayıran özellikler o/ması 
gerekiyor. Bu ihtiyaca cevap verme gerekliliği Dersim festival
lerine bugüne dek ne ölçüde yansıyabildi? Örneğin sanatçı tes
piti konusunda "duyarlılık" gösteren/erin, hazırlık sürecinde 
"Kürt kültürüyle festivali hangi içerik ve biçimlerle buluşturabi
liriz" gibi bir gündemleri oldu mu? 
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Maalesef sanatçı isimleri üzerinde yoğunlukta duran ba

zı çevrelerin yörede ağırlığı bulunan Kürt dili ve kültürünün 

festivalle buluşması noktasında duyarlı olmadıklarını görü

yoruz. 

Geçerken, biz de sormamış olmayalım; sanatçı seçiminı'z

de ne tür kriterleriniz var? 

Yerel kültür ile evrensel kültürü birleştirmek Dersim 

üzerine dikkatleri çekebilecek festivale ve halka gerçek an

lamda hizmet edebilecek unsurlara sahip sanatçıları tercih 

ediyoruz. 

Festival/er, birkoç güne sığdınlmış "etkinlikler bombardıma

nı" şeklinde yaşanır. Gerçi işin doğasında böyle bir format var 

ama üzerinde düşünülmesi gereken sorun, bu "kültür sanat 

bombordımonının" sonrasına nasıl yansıtılması gerektiğiyle il

gili. Yani etkinlikler soluk soluğo yaşanıyor ve festivolin bittiği 

gece her şey bitiyor. Festival, festivolde kalıyor! Geleceğe de 

okobilecek, kendi izlerini oktarabilecek bir festival ve etkinlik 

anlayışı üzerine neler söylenebilir? 
Festival etkinliklerinin zamana yayılabilmesi, halkın 

benimsernesi festivalin halkın yaşamını yansıtmasıyla müm

kündür. Yani etkinliği 'olağanüstü' olmaktan çıkarıp olağan

laştırabilirseniz belirlenen tarihler dışında da etkilerini 

görebilirsiniz. 

Boş bir festival olmamabL 

Boş. bir festival olmasın, Torıceli'yl tarııt· 
roak adına bir şeyler yapılsın. ~diye 
Qaşkanırnız k.ultürel a~rlıldı olatagım soy- .. 
lemişti, umanm qy,le' olur. · .. ·· .•. •.··• · •·. · 
o~ örn:eki ·· feStıvaflerin aynısı •· yaşılt)~ 

· masın. Herhangi bir siyasi gör(jşadııia fes;, 
tival.yapılmasın. Tunç$1i halkı adıila bir şeyleryapltSın. · 

Geçmiş. festivaller adına hiçbir Qlumlu .doşorıcem .yol<.· 
Abartmak gibi olmasın ama. sadece mOZildeı'ı .ibaret fes~ 
tivaller oldiJ ... Bundan sonra· yapılacak · festivallerde . daha 

çok kültürel·konulara ıı,gtrtık verilmeli. 

Kentin 'tarihi ve doğal' dokusunun korunması ya do or

taya çıkonlarak geliştirilmesine ilişkin somut projeleriniz olacak 

mı? Var.so ömeklerle özetler misiniz? 

Munzur vadisinin ve nehrinin korunması, baraj gölünün 

tahribatlarının azaltılması yönünde yapılan çalışmalara des

tek sunabileceğimiz gibi belediyenin içinde bulunduğu sıkın

tıları aştığımızda belediye olarak da bu projeleri öne çıkarıp 

uygulamaya koyacağız. 

Haki rengin yerini başka renkler aldı 
MUHSiN KIZILKAYA 

Bu festivalierin en önemli özelliği; bölgede normalleş

meye katkı sağlamasıdır. 15 sene süren bir savaş sürecin

de insanlar bu tür etkinliklere aç kalmıştı. Bu festivalde in

sanlar yeni yüzlerle karşılaştılar. Yeni yüzler onlara yeni 

şeyler getirdi. O zaman haki rengin hakim olduğu bölge

ye başka renkler geldi ve yeni sözler söylenmeye başlan

dı. Bu yeni sözlerin barışa, kardeşliğe dair olması yeni jar

gonun da gelişmesine vesile oldu. Bu, artık insanların ye

ni terimlerle konuşmasının da göstergesidir. Yeni terim

ler, edebiyatın dili; sanatın, resmin, müziğin dili olması iti

bariyle yeni bir atmosfer yarattı. 

Festivalin bana göre tek dezavantajı var. Kültür sanat 

etkinlikleri herhangi bir karşılık beklenmeden sunulduğu 

için profesyonel sanatçılar bu illerde "paralı" konserler ya

pamıyorlar. Bu, profesyonel sanatçıların konser, gösteri 

yapamamaları gibi bir sonuç doğuruyor. Insanlar "bedava

ya" alıştırılmış oldu. Ama bu, insanların çektikleri göz 

önünde bulundurulduğunda sanatçıların da onlara bir he

diyesi olarak kabul edilmeli. 

Festival programı her sene güzelleşiyor, farlklılaşıyor. 

Festival dışında neler yapılabilir? Yerel yönetimlerin 

projelerinin olması gerekiyor. Onların asıl görevi yerel 

hizmetleri sunmaktır. Bu hizmetlerin insanlara düzenli 

olarak sunulması ister istemez kültür sanat ortamını da 

yaratacaktır. Ki kültür sanat faaliyetleri ekonomiyle ilişkili

dir. Öncelikle insanların çöpünü toplayacak, suyunu akıta

caksın, sonra türlkü söyleyeceksin. Yerel yönetimler asıl iş

levini unutup bütün gücünü kültür sanata verirlerse her

halde ikinci seçimde kaybederler. 

Diyarbakır koşullarında çok fazla bir eksiklik 

göremedim festivalde. O mahrumiyet içinde herlkes azla 

yetinmek zorunda. Diyarbakır'da veya başka bir yerdeki 

festivalde herlkes yapabildiğini ortaya koyuyor. 
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Hernepeş! 
YusuF KARATAŞ 

G-8 ve NATO zirvelerinin ana gündemini oluştu
ran BOP'un (Büyük Ortadoğu Projesi) amacı, bölgede 
yaşayan halkları 'uygarlaştırmak' olarak gösteriliyor. Bu 
coğrafyada yaşayan halklar "kendi dinamikleriyle demok
ratik-uygar toplumlar haline gelemeyecek/eri için" bir dış 
müdahale gerekiyor! BOP; demokrasi, bilgi toplumu, 
ekonomik kalkınma gibi kavramlarla tanımlanıyor ama 
yardımsever(!) "gelişmiş" ülkelerin bölgeyi yeniden ya
pılandırma ve paylaşım hedeflerinden söz edilmiyor. 
ABD ve müttefiklerinin özgürleştirme/uygarlaştırma 

operasyonuna maruz kalan Irak, BOP'un da 'pilot ülke
si' konumunda bulunuyor. 

Özgürleştirme/uygarlaştırma operasyonunun 
Irak'ta bulunan müzelerin, Mezopotamya uygarlığının 
kültürel değerlerinin yağmasıyla başlayıp yaygın ve ge
lişkin işkence yöntemleriyle devam etmesi ve ABD'nin 
egemenliği sağlamak için halkları düşmaniaştırma poli
tikası izlemesi, BOP'un geleceği konusunda fikir yürüt

mek için yeterli ipuçlarını sunuyor. 

BOP ile ilgili art arda toplantıların yapıldığı bir dö
nemde, Başbakan Erdoğan'ın "Büyük Ortadoğu'nun yiidı
zı" yapmak istediği Diyarbakır'da 4. Kültür ve Sanat 
Festivali yapıldı. Festivalin sloganı olan "Surlar Sırlarını 

Pay/aşıyor''; aslında OHAL koşullarında yapılan ve Ah
med Arif in "Ağzı var. dili yok Diyorbekir kalesi ... " dizele
riyle anımsanan birinci festivalden bugüne katedilen 
mesafenin de göstergesi sayılabilir. Dili yasaklı bir hal
kın, kendi dili ve kültürünü var etme ve kardeş halkla
rın dili ve kültürleriyle buluşma/buluşturma bugüne ka
dar düzenlenen festivalierin ana ekseni oldu. 

Festival boyunca Kürt Türk, Arap, Fars, Ermeni, 
Süry~ni, Azeri, Keldani, tzidi, Nasturi halklarının kültür 
ve sanat değerlerini yansıtan etkinlikler düzenlendi. 
Dolayısıyla festival, Diyarbakır'ın emperyalist projelerin 
atlama tahtası değil; Ortadoğu halklarının buluşma 

noktası, kültür sanat merkezi olma yolunda bulunduğu
nu gösteriyor. Bu durumu festivale bu yıl katılan Lüb
nanlı Arap sanatçı Marchel Khalif "Burada kendimi evim
de hissettim. Eviniz evimiz, diyannız diyanmızdır'' sözle
riyle ortaya koyuyor. Yine 32 yıllık sanat yaşamında Di
yarbakır'a ilk kez gelen Nilüfer'in "Gerçekten acı çekmiş 
bir halk vardi karş1mda. Ben, o kadar yıl ge/memişim. Ka
famda tarif edemeyeceğim şeyler yaşadım" sözleri ve 
Dicle-ODTÜ Buluşması'nın ikinci ayağında OD-
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TÜ'den içeriye alınmayan Dicle Üniversitesi öğrencile
rinin kendisine hediye ettiği Puşl ile sahneye çıkan Le
man Sam'ın halkı Kürtçe selamlaması, festivalin halklar 

arasında yaratılan önyargıları kırmak bakımından oyna
dığı role işaret eden tutumlar/gelişmeler olarak değer
lendirilebilir. 

4. festivalin öncekilerden en önemli farkı etkinlikie
rin değişik mekaniara yayılması oldu. 

Böylelikle hem unutulmuş kimi kültürel mekanlar 
yeniden kültürel değerler olarak kazanıldı, hem de ön
ceki festivallerde etkinliklere katılamayan geniş emekçi 
halk kesimlerinin etkinliklerle buluşması sağlandı. Gezi
ci sinemanın mahallelerde yaptığı gösterimler ile başta 
Yılmaz Güney'in 'Umut' u olmak üzere birçok film halk

la buluşma fırsatı buldu. Koşuyolu Parkı'nda Yasemin 
Göksu, Sumru Ağıryürüyen ve Yeninur Ada'nın Kürt
çe, Türkçe, Arapça, Rumca, Lazca, Tatarca, Ermenice 

söylediği kardeşlik şarkıları ve Keldani Kilisesi'nde An
takya Kilise Korusu'nun "Ilahilerle banş" etkinliği; Büyük 
Ortadoğu adına dayatılan savaş ve düşmaniaştırma po
litikalarına karşı halkların barış ve kardeşlik duygularının 
tercümanı oldular. 

Geçen yıl, 3. Festivalde Pandomim Atölyesi açtık
tan sonra geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Kürt pande
mirnci Arsen Poladov anısına Dicle-Fırat Kültür Merke
zi'nde yapılan dans ve pandomim gösterisi; Poladov 
usta şahsında devrimci-ilerici değerlere sahip çıkmanın 
en güzel yolunun onların mirasını geliştirip biriktirerek 
devamlılığını sağlamaktan geçtiğini gösteren dikkat 
çekici bir etkinlik oldu. Dolayısıyla festival; sinema, 
tiyatro, öykü, şiir, fotoğraf, dil gibi atölyeleriyle aynı 

zamanda yeni kuşak Kürt sanatçıların yetiştirilmesine 

katkı sunan bir okul işlevi de görüyor. 

26 uygarlığa ev sahipliği yapmış yorgun ama onuru 
için ayakta duran surların paylaştığı sırlar, festivalin sür
düğü 9 gün boyunca on binierin dillerinden dört bir 
yana yayıldı: Barış! Umut! 

Kardeşlik! yağmalanıp parçalanmış ve halkları acılara 
boğmuş bir coğrafyanın sesi olan Goran Bregoviç; em
peryalistlerin BOP'Ia bölüp egemenlik altına almak is
tediği ama festivalde hep birlikte kardeşlik şarkıları söy
leyen mazlum halkiara gidilmesi gereken yolu bildiği 

tek Kürtçe kelime ile gösterdi: 
Hernepeş! 
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Doğubeyazıt Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay 

Festival ekmek ve su gibi bir ihtiyaç 
SöYLEŞI: ŞERİF KARATAŞ 

Bölgedeki kültürün tamtılması, yaşatılması 

ve zenginleştirilmesinde yerel yönetimlere ne 

tür görevler düşüyor? Festivaller bu amaca ne 

oranda hizmet ediyor? 

Yerel yönetimlerin işi çok. Belediye baş

kanlannın işi zor. Duyarlı biri oluşumuz, ka

dın oluşumuzdan dolayı birçok sorunla karşı

laşıyorum. Yerel yönetimlere büyük görevler 

düşüyor. Kaybolmuş kültürlerin açığa çıkma

sı ve bunun yansıması ... Belediyenin hizmet 

sunması gerekir. Keşke halk gelmeden biz 

sorunlan ç:özebilseydik. Maalasef sanki halk 

geldikç:e biz bir şey yapmış gibi gözüküyoruz. 

Bu beni açıkça çok üzüyor. Çok sorun var. Altyapı, yol, su ... 

Ikinci dönemdir seç:ildim. Doğubeyazıt'ın tarihi ve kültürel 

değerlerinin açığa çıkması gereğinden hareketle festivalierin 

yapılmaşına karar verdik. Bu yıl üçüncüsünü yaptık. Bunu 

önemsiyoruz. Halk da bunu benimsemeye başladı. Festival

leri halkla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Doğu ile batı kültür

lerinin kaynaşmasını istiyoruz. 

Dogubeyazıt'ın, lshak Paşa Sarayı, Agn Dagı Meteor Çu

kuru, Nuhun Gemisı~ Buz Magarası, Balık Gölü, Kerem ile As

lı Bahçesi gibi dogal ve kültürel zenginliklere sahip oldugunu 

biliyoruz. Festival bütün bu özelliklerin tanttı/masında yeterli ol

du mu sizce? 

Tabii kısmen bunu başardı k. Daha önce halk festivale 

karşı tedirgindi. Bunu geride bıraktı. Festival deyince akla 

konser ve müzik gelmemeli. Ya da birileri "şu şu sorun var. 

Ama festivale para gidiyor" gerekçesine sığınmamalı. Festi

valin ekmek ve su gibi bir ihtiyaç: olduğunu düşünüyorum. 

Çok geri kalmış bir toplum var. Yıllardır kültürleri yok sa

yan bir anlayışla karşılaşmış. Ama bu n lan aştı k. Paneller var. 

Söyleşiler var. Bunlar biliniyor artık. lik festival ile son yapı

lan festival arasında çok büyük bir farklılık var. Halk artık ra

hatlıkla gelip festival programını alarak 'takip edelim' diyor. 

Bu festivalle artık kendi gelenek ve göre

neklerimizi açığı çıkarmaya başladık. Yapı

lan at yanşı ile konuklara verilen yemekler 

yöremize özgü idi. Bunlan açığa çıkarmaya 

devam edeceğiz. 

Kürt düşünür Ehmede Xani'nin yöre için 

önemi nedir? 

Ehmede Xani bilge, filozof ve yazar. 

Kürtler için önemli eserler bıraktı. Bu yönü 

hala tam anlaşılmamış. Dini yönü hep bili

niyor. Her festivalde Xani'nin bilge ve filo

zofyönünü anlatmaya çalıştık. Tabii bunlar 

tek başına yeterli olmuyor. Xani'nin bilin

meyen yönlerinin ortaya çıkması için de konferansiann ya

pılması gerekiyor. Ehmedi Xani gibi Kürt aydınlannın açığa 

çıkanlması gerekiyor. Bunlar açığa çıkanlmaya başlandı. 

Ama bu yeterli değil. 

Dogu ile batı arasında bir köprü kurmak ve kardeşleşmeyi 

pekiştirrnek bak.Jmından bu festivalleri batıya taşıma ya da 

batıdaki festivalleri buraya taşıma gibi bir amacımz var mı? 

Aslında çok şeyler yapmak istiyorum. Ama böyle bir

den olmuyor. Festivalde kardeşliği, o sıcaklığı yansıtmak is

tiyoruz. Nitekim bu oturdu. Batıdan belediye başkanlan ile 

misafirler geliyor. Yabancı konuklanmız geliyor. Teknik 

eleman yetersizliğinden istediğimiz birçok projeyi gerç:ek

leştiremiyoruz. Ama bu kardeşlik köprüsü niye olmasın. 

Bunu ileriki dönemde yapmamız gerekir. 

Dogubeyazıt'taki Kültürel degerierin korunmasında 

be/ediyenizin başka projeleri var mı? 

Başta Doğubeyazıt halkı kendi kültürünü tam 

yaşayamadı. Büyük baskı vardı. Bir halkı tanımama çabaları 

çok oldu. Insanlar neden kendi kültürlerini yaşamasınlar. 

Geleneğini kendi kültürünü kendi dili ile neden yaşamasın

lar. Kendi dili ile neden hizmet görmesinler ... 
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~Büyük sanatçı'yla 

büyük festival olunmaz 
ALi RıZA BiLiR 

(Dersim Demekleri Federasyonu Başkanı) 

Bugün dünyada ve ülke
mizde ciddi anlamda bir kül
tür erozyonu yaşanmakta

dır. Emperyalist yoz kültür 
görsel, yazılı ve diğer iletişim 
araçlannı kullanarak halklan 
teslim alma aracı olarak kül
türü kullanmaktadır. 

Kültürel olarak yozlaştı
nlmış, manevi değerleri hiç
leştirilmiş bir ulus daha ko
lay teslim alınır. Dolayısıyla 

kültür uluslann gelişmesinde, modernleşmesinde çok önemli 
işieve sahiptir. Tam da bu noktada yerel yönetimlere önemli 
işlevler düşmektedir. Ne var ki ülkemizde yerel yönetimler bu 
noktada üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getinmi
yorlar. Bazı yerel yönetimler her ne kadar son yıllarda festival, 
şenlik vb. etkinlikler düzenliyorsa da bu ne yeterlidir ne de yok 
olmaya yüz tutmuş kimi kültürel nüveleri ortaya çakanmaya 
yetiyor. Yerel yönetimler, esas olarak kendi yörelerinde kay
bolmaya yüz tutmuş folklorik halk kültürünü araştıracak, bunu 
yeni nesillere sevdirecek çeşitli oluşumlar içine girebilirler. 

Örneğin, kültür merkezleri, sanat merkezleri aracılığıyla 
araştınma yapabilir ve ücretsiz kurslarla bunu yeniden geliştire
bilirler. Bugün birçok yerde belediyelerin tiyatro salonu yok 
Kültür merkezi yok Halk oyunlan ekibi yok Hiç kuşkusuz ki 
kültür sadece bundan ibaret değil. Insanın yüzyıllar boyunca 
yaşam içinde kazandığı tüm alışkanlıklar kültürü oluştunmakta
dır. Bugün birçok yemek çeşidi yok olmuş, birçok oyun, şarkı
türkü unutulmuş. Bu oyunlar, şarkılar, türküler o halkın yaşadı-
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ğı acılan, sevinçleri dillendinmektedir. 
Yerel yönetimler, kendi olanaklan ölçüsünde ilk başta 

kendi yörelerinde yok olmaya yüz tutmuş kültürel olgulan ye
niden canlandınmak için kültür merkezleri, dernekler, sendika
lar, yani demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yaparak bir kül
tür mücadelesi venmelidir. Buna belediyeden bütçe aynimalı 
ve rasyonel biçimde kullanılmalıdır. 

Festivaller. kültürün gelişmesine hiç kuşkusuz katkı sunu
yor. Ama bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. 

Çünkü, festivaliere çağınlan sanatçılar popüler olmuş ve belli 
bir sınıfın kültürüne hizmet edenlerdir. Bu festivaliere yörenin 
lirik kültürünü dillendiren sanatçılar pek çağnlmaz. Oysa bu 
festivalierin temel görevi bu olmalıdır. Yörenin kültürü ile yoğ
rulmuş sanatçılara öncelik tanınmalıdır. Bir kültür festivalini dü
şünün, kendi kültüründen bihaber sanatçılar çağıracak, kendi 
yerel kültürüne hiç öncelik tanımayacak ve buna da kültür fes
tivali denilecek. Dünyanın başka yerinde böyle bir şey yok sa
nın m. Avrupa'nın birçok ülkesinde festivaller düzenlenmekte
dir. Bu festivallerde kendi geçmiş sanatiann ı i cra ediyor ve ye
ni nesillere geçmişte nasıl yaşadıklannı ne tür acılar çektikleri
ni sanatsal bir dille anlatıyorlar. Bizde bu yok "Büyük sanatçı" 
getinmek, festivalierin büyüklüğünü ortaya koyar gibi bir anla
yış var. Festivalierin neye hizmet ettiğini unutursak ortaya çı
kan sonuç da kocaman bir hiç olur. Dolayısıyla biz bu güne ka
dar Dersim'in tarihini tiyatrolaştıran ve yaşanan olaylan anla
tan destanlara, türkülere ve bunlan seslendiren yerel sanatçı
lara bu festivallerde öncelik tanımadık 

Yörenin kültürüne, sanatına öncelik tanımadığımız için, ge
nel anlamda kültürel olarak yeterince hedefine ulaştığını san
mıyorum. Bunu bizim bir eksiğimiz olarak teslim etmek duru
mundayız. 

Biz esas olarak bu festivalde kütürel olgulardan çok doğa 
olayını ön plana çıkardık Çünkü Munzur'u boğmak isteyenler 
var. Munzur Vadisi'ni bir gölete çevinmek isteyenler var. Bu 
festivalierin temel amacı da bu barajlan boşa çıkanmak ve el 
değmemiş bu bakir alanın gelecek kuşaklara temiz olarak 
bırakılmasıdır. Bu amacına karşın, kültürel olarak öne çıkani

ması gereken olgulann olduğu yadsınamaz. Işte biz bunu 
yeterince yapmadık 

Geçmiş festivalierin birçok eksik yanlan yetersizlikleri var
dı ama herşeye rağmen bir ilki gerçekleştirdik ve Munzur 
Doğa ve Kültür Festivali kalıcı hale geldi. Sanınm bu da yöre 
için önemli bir gelişmedir. Çünkü bu festival sayesinde Mun
zur ve Barajlar sorunu kamuoyuna taşındı, birçok aydının des
teği alındı. 
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Festivallerle sanatın kapıları açıldı 
VECDİ ERBAY 

Küçük bir be/dede dogdum ve yerel yönetimlerin 
nasıl işledigi yolundaki ilk izlenimlerim orada şekillendi. 
Yüzeysel siyasal bilinç/e yetinen belediye başkan adayları 
kültürel donanımsızlık/arını hiç sorun etmedi. Ne yazık ki, 
onlara oy verenler de... Bir adayın, "Yıllardır işsizim, 

çolugum çocugum var. Ben de başkan olmalıyım" 

dedigini hiç unutamayacagım herhalde. 
Dolayısıyla bölgedeki belediye/er, hem belediye 

başkan adayları hem de 

onlara oy verenler için bir iş kapısı olmaktan öteye 
hiç gitmedi. Götürmeye çalışanlar bölücü olarak 
nitelendirildi devletin kolluk güçleri tarafından 

ve başlarına türlü belalar getirildi. Savaş koşullarında 
hızla gelişen siyasal bilinç, biraz do/aylı da olsa, insanların 
kültürel olanla da ilişkilenmesine neden oldu. 0/aganüstü 
Hal koşullarında yerel yönetim inisiyatifini kullanma 
şansını yakalayan DEHAP'Iı belediye başkanları, birçok 
sorunun yanı sıra bu eksikligi de gördü. Iyi ki gördüler ve 
hiç vakit kaybetmeden festivaller düzenlediler. Bölge 
halkının bu türden etkinlik/ere susamışlıgını, ilgisini çok 
güzel ömekledigi için anlatmalıyım galiba. Diyarbakır 

Belediyesi'nin clüzenledigi ilk festival programında şair 

olarak yer almıştım. Nesimi Aday ve Ahmet Çakmak'la 
birlikte bir söyleşi/şiir dinietisine katı/dım. Program Salı 

günü saat 1 1 'de gerçekleşecekti. Zamanın yanı sıra, 

üçümüzün de medyatik simalar olmaması nedeniyle, 
birkaç şiir heveslisi dışında salonda kimsenin 
olmayacagını düşünmüştüm. Bunu görevli arkadaşlarla 

da paylaşmıştım Gülmüşlerdi. Iki bin kişilik salon doluydu 
çünkü. Daha sonra Diyarbakır'da gerçekleşen diger 
festivalleri de izleme o/anagım oldu. Hakkari'de, Dersim 
ve Batman'da düzenlenen festival/eri, Kızıltepe'de 6 gün 
süren etkinlikleri de izledim. Her festivalden sonra türlü 
tartışmalar yaşandı. Bu tartışmaların popüler isimler 
etrafında gelişmesi ise festivali bir bütün olarak 
degerlendirmekten ya da asıl meseleyi tartışmaktan uzak 
düşürdü ister istemez ... 

Kendi adıma festivalleri hep olumlu karşı/adım. 

Nedeni de aslında çok basit ve sanırım şöyle 

özetieyebil irim: 

Festival/er, Kürt illerinin kendilerini ifade etmesi için 
olanak sagladı; bu illerin, dışarıdan gelen birçok yazar, 
sanatçı ve aydın tarafindan daha dogru tarif edilmesine 

vesi/e oldu; her şeyin, bu arada kültürün ve sanatın da 
yasaklandıgı, karneye baglandıgı, savaş koşullarının 

daraltıcı yapısını kırdı; savaş koşullarına uygun 
biçim/enmiş insanlara, kendilerini ifade biçimlerinden 
sanatın kapılarını açtı; insanlara, yasaklı dillerinden 
şarkılar, şiirler, konuşmalar dinleme şansı tanıdı ve 
benzeri ... 

Beklentiler .. . 

Bu festivalierin eksiklikleri yoktu demek dogru degil 
elbette. Bu koşullarda yapılacak her türden etkinligin 
biraz eksik kalacagı bilinciyle, bazı temel beklentileri de 
şöyle sıralamak mümkün: 

Festivalin organizasyon sürecine geniş kesimden 
katılım saglanmalı ve beklentileri önemli oranda 
karşılayacak bir program hazırlanmalı; 

Festival/erde, bir tek yapıldıgı şehrin degil, bütün 
bölgenin kültürünü tanıtan, gelişmesine olanak saglayan 
çalışmalara yer verilmeli; 

Hemen her festivalde, sanatın çeşitli dallannda atölye 
çalışmaları yapılmak istendi. Yapıldı da. Ama belki 
atölyeden amaçlananın tam olarak ne oldugu formüle 
edilmediginden, atölyeler işlevsiz kaldı. Atölye çalışmalan 
festival öncesinden başlamalı ve ortaya çıkan ürünler 
festival sırasında sergilenmeli; 

Bölgenin bütün ilieri çokdilli, çokkültürlü bir yapıya 
sahip. Festivaller bunu şiir/e, şarkıyla açıga çıkarıp hepsini 
kucak/ama/ı; 

Konuk/arın, konularına iyi hazırlanması saglanmalı ve 
sunulanlar daha sonra kitap olarak yayım/anma/ı; 

Bölge illerinde yaşayan sanatçı/ann festival sırasında 

halkla ve dışardan gelen konuklarla buluşması saglanmalı; 
Kürtçe ve Türkçe yazılan şiir, roman ve hikaye/erin 

her yönüyle tartışılmasına zemin hazır/anma/ı; 
Kürtçe yazmakta inat edenlere, hiç degilse festival 

boyunca, moral destek verilmeli ... 

Bu basit öneriler yerine getirildiginde, festivaliere 
yönelik yapılan sabun köpügü, kamaval gibi eleştiri/erin 

önüne geçilecektir. Artık gelenekselleşen festival/er, daha 
kalıcı programlara sahip olmalı; 

Olumlu bir degişim ve dönüşüm sürecinin hareket 
noktası olma işlevini yüklenmelidir. 
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Rençhereki maldar: Şex Riza Telehani 
FEHİM IşıK 

Çende hane di qenalekı: televizyona Tirkl de (TRT 2) 

li ser Kerkftke bemarneyeki hebıl. Yen axaftvan bi yek

dengi belısa Turkmeniya Kerkılke dikirin ıl her weha 

hin navdaren Turkmen(!) ji didan nasandin. Di navbe

re de, hema tene bi nav be ji, nave Riza Talabani derhas 

bıl. Bi gor gotina wan Riza Talabani bi esle xwe Turkmen 

bılyi ıl de ma xwendina xwe ya li Stenbole gele k helbesten 

Tirkl ji nivisandiye. 
Beguman, ev yeka bala min kişand. Ev Riza Talaba

niye behs dikirin, ne Şex Riza Telebanı: be? Nizanim bi 

nave Riza Talabani ni viskareki din h eye, an na? Eger tu

ne be ev Riza Talabaniye ku behs dikirin, Şex Riza Tele

bani bi xwe bıl. 
Ji mejweye dixwest im ku li ser Şex Riza Telebanı: bi

nivisinim. Em di civinekl Tiroje de li ser ve yeke ji axi

vibıln. Bemarneye TRT ya li ser Kerkılke bı1 sedema ve 

ni vis e. 
Bele, TRT li ser Tirkl nivisandin ıl jiyana wi ya li 

Stenbole, rast digot. Bi rastı: li Stenbole çi kiriye; xwen

diye nexwendiye nizanim. Le Şex Riza Telebanı:, piştı: ku 

li Kerkılke medrese kuta kiriye, ango di xortaniya xwe 

de, bi qasi du salali Stenbole jiyayi. Her weha helbesten 

Tirkl ya Şex Riza Telebani ji hene ıl ev helbesten wı: li di
wanekl wı: de jl hatine çapkirin. Le li Turkmeniya Riza 

Talabani de bila rawestin; Ew Kurd e; Soran e ıl weki ku 

Tirkl nivisandiye, bi Kurdi ıl Farisi jl nivisandiye. 

*** 
Jiyana Şex Riza Telebani ji jiyanekı: balkeş e. Ev hal

keşi ji, hale wı: ya feqiriye ya di nav zenginiya wi de ye. 
Şex Riza Telebani di sala l842'an de li gunde Çirixe 

ku bi ser nahiya Çemçemala Kerkftke ye hatiye din e. Na

hiya Çemçemal di sala l965'an de ji ali Sedarn ve, ji bo 

demografiya Kerkılke xira hibe ıl hejmara Kurdan di hij

martinan de kem derkeve, ji Kerkftke hatiye veqetandin 

ıl bi ser Sileymaniye ve hatiye giredan. Çemçemal ıl gun
de Şex Riza Telebanı:, niha di resmiyete de bi ser Muha

faza Sileymaniye ve ye. 
Şex Riza Telebani, ji eşira Telebani ye ıl have wı: Şex 

Ebdurehmane Telebani ji şexe Qadiriyan e ıl her weha 

serekeşire Telebaniyan e jl. Şex Ebdurahman yekı: mal

dar e. Di bin hukme wı: de gelek murit ıl gund ıl gundı: 

hene. Le çave Şex Riza Telebani di mal ıl mulke have xwe 

de nine. Meyla wı: pirani li ser xwendine ye. Yekl pir bi 

ken e jl. Ewil xwendina xwe li medresa Kerkftke tewaw 

dike. Piştı: wı:, di 25 saliya xwe de te Stenbole ıl bi qası: du 

salali Stenbole dijl. 
De ma ew li Stenbole ye, have wı: rehmet dike. Biraye 

wı: yemezin Şex Eli Telebani, dest datı:ne ser mal ıl mul

ke have xwe ıl ji mirata wi tu par nade biraye xwe. Li ser 

ve yeke Şex Riza Telebani jl pişti vegera Stenbole te li 

Koysencaxe cihwar dibe ıl çe nd ekili cem xalen xwe di-
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mine. Ji wir ji bemecal vedigere Kerkftke ıl dest bi renç

beriye dike. Maldare malbati Şex Riza Telebanı:, ev car 

rençberiye muriden xwe dike. 
Ji diwan ıl helbeste Şex Riza Telebanı: diyar e ku, ew 

ji ve yeke, ango ji rençberiye ne eciz e. Her weha renç

beriye ji xwe re firsendekl dizane ıl hale gele Kerkftke 

baştir fam dike: 
"Min xweş te ji her cewra bira ıllome qewm, 

Sed car xeribiye bibim muflis ıl meflılk. 
( ... ) 
Şahı: ku nebe, erne derhas bin bi feqiri, 

Bo ehliye qenaet ji pı:lawe xweştire dendılk." 

Helbest nivisandina Şex Riza Telebanı: pişti xortani-

ya wi destpe dike. De ma helbest ni visandina wı:, her w e

ha dema mexduriya wi ye jl. Ew di ve deme de ne tene 

mexdılriya xwe, bitaybeti mexdılriya gele Kerkftke ji di

bine. Her weha pe dizane ku, sederne ev mexdılriya gele 

Kerkftke, malhata wı: bi xwe ye ji. Ev dijberiya malbati ya 

Şex Riza Telebani, vedigere dijberiya hemıl şex ıl began. 

Ew di gelek helbesten xwe de, hem dijberiya malhata 

xwe, hem ji dijberiya şex ıl began dike: 
"Qehpejineke mame min i dewleti şidadi heye, 

Ta 'le ya rehber ıl bexte wı: xwedi da di hey e, 
(. .. ) 
Ev hemıl gene ıl xezna wi heye, hela he terese, 

N e hewa cıld ıl ne me la kerem ıl ne da de wi hey e" 

Şex Riza Telebani, li diji zordariye ji radiweste. Ew di 

peyvekı: xwe de weha dibeje: "Tu xwedane şılrek ı: tuj, ez 

e zimen im. Cudayiya navbera her du, mina erd ıl esmen 

e." Ji ve gotine jl diyar e ku, şılre Şex Riza Telebani, zi

mane wi ye. Le bi rastı: ew, zimane xwe jl xweş xebitan

diye. H eta wele xebitandiye ku, yen niha ji wı: re dibejin 

Turkmen e, hersıva wan ji dide: 
"Her denge kerane ıl şepılre Cengiz dike xan, 

Ahenge biçılk ya merive pir li wexte san." 

Wekl me di seri de got, Şex Riza Telebani yeki bi 

henek e ji. Ji her vi aliye xwe ya mizahi, di diwana xwe de 

cih dayiye gel ek helbesten mizahi jl. Di helbesten xwe de 

yariya maldaran ıl derewkeran kiriye. Dibe ku iro sax ha, 

wı: li iddiaya Tirkmeniya xwe jl bikeniya ıl bi yariya be ji, 

derewkar ıl fersendkaran rılreş bikira. 
Şex Riza Telebanı:, di sala l90l'an de ji Kerkftke 

derdikeve ıl dere Bexdaye, li wedere cihwar dibe. Sala 

l910'an de jlli Bexdaye diçe ser heqiya xwe. ~ 

Çavkani 
l. Malpera Kovara Roja Nu 
2. Malpera Nefele 
3. Malpera Kovara Amu da 
4. Malpera Kovara Nudem 
Tarixa Edebyata Kurdi, Prof. Qanate Kurdo, Weşanen Üz-Ge, 

1992. Anqere. 
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Köroğlu.Destanı'nda Kürt motifleri l 

MEHMET BAYRAK 

17. yüzyılda yaşamış ünlü Ermeni tarihçi Tebrizli 
Arakel, 16. yüzyıl isyancıları (Celali) arasında saydığı 
Kürt Kiziroğlu Mustafa Bey' in çevresinde bin adamı ol
duğunu ve Köroğlu'nun arkadaşı olarak o tarihlerde 
halk arasında söylenen destanlarda anıldığını belirti
yor. TarihçiArakel'in "Türlü hile ve düzenler tertip et
mekle mahir olan Köroğlu 'nun maceralarının aşıklar 
tarafından söylenilmekte olduğunu" bildirmesi, aynı 
zamanda saz şairide olan Köroğlu'nun ölümünden he
men sonra, belki de daha yaşarken, destanlarının halk 
arasında yayıldığını gösteriyor. (l) 

17. yüzyılın ünlü gezgini Evliya Çelebi de, 16. yüz
yıl Celalilerinden biri olan Köroğlu'nun "çöğür çalıp 
şiir düzen bir saz şairi" olduğunu bildiriyor. (2) 

Köroğlu üstüne yoğun çalışmaları bulunan halkbi
limci Prof. Pertev Naili Boratav, ünlühikayenin ve des
tanın kahramanı Köroğlu'nun, gerçek kimliği ile bir 
halk şairi ve Celali reisi olduğunu belirttikten sonra, 
destanın düşünsel dokusunu şöyle özetliyor: 

"Halk geleneği, Köroğlu 'nda zalimleri cezalandı
ran, fakirleri koruyan, eşitlik ve adalet düzeni kurmayı 
deneyen (belki kurmaya çalışan demek daha uygun 
olur -M.B.) ideal bir kahraman görmek istemiştir; 
onun adının destanlaşmasında halkın bu özleminin 
büyükpayı vardır." (age, s. 121) 

Celali isyanları üstüne çeşitli eserleri bulunan 
Prof. Dr. Mustafa Akdağ, "bu eşkıyabaşının, bütün Ce
lali isyanlarının mahiyetini ve karakterini Köroğlu 
adındaki halk destanlarının yegane kahramanı olarak 
ebedileşmesinin sebebi, Gelali isyanlarının ilk bay
raktan olmasındandır. Yaşadığı sahaların İstanbul
İran askeri yolu üzerine rastlaması, eşkıyalığını ayrıca 
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popüler kılmıştır." diyor. (age, s. 121-122) 
Gerek Boratav'ın çeşitli araştırmalarında, gerekse 

Çekoslavak Türkolog Xenia Celnarova'nın "Avrupa 
Halk Edebiyatında ve Yakındoğu Edebiyatı 'nda Eşkıya
lık Konusunda Benzer Çizgiler" konulu doktora çalış
masındaysa, çeşitli halkların kültürlerinde eşkıya tip
leri ve motifleri arasındaki etkileşim ve benzerlikler 
ayrıntılı olarak verilmektedir. ( 3) 

Balkanlar'dan Asya içlerine kadar yaygınlaşan ve 
20'yi aşkın kol destanına konu olan Köroğlu'nun; Os
manlı resmi belgelerine de birçok kez yansıyan en ya
kın arkadaşlarından biri Kürt Kiziroğlu Mustafa Bey 
olan Köroğlu'nun, (Köroğlu destanına toplumsal ya
şarlık veren sermaye sefalet çelişkisini, zengin -yoksul 
ikilemini yoğun biçimde yaşayıp, bilinçaltına öç alıcı 
ya da kurtarıcı özlemini yerleştiren) Kürt halkının kül
türünde ifadesini bulmaması veya en azından bu "ortak 
kahraman" çevresinde oluşturulan "ortak destan"da 
Kürt motiflerinin bulunmaması mümkün müdür? 
Kuşkusuz değildir. 

Öyleyse, Türkiye'de Köroğlu üstüne birçok kol des
tanı derlendiği halde neden bir Kürdistan vaıyantına, 
yüzlerce kitap ve makale yazıldığı halde neden Kürt mo
tiflerine rastlanmaz? Kuşkusuz bunun başlıca nedeni, 
izlenegelen inkarcı ve ipotekçi kültür politikalarıdır. 

Çünkü, daha Alexander} aba'nın 1890 tarihli Re
cueil de notices et recits Kurdes (Kürtçe Seçme Eser
lerden Kısa Bir Derleme) adlı eserinden ve ondan ak
tarma yapan Prof. Dr. Köprülüzade Mehmet Fuat'ın ça
lışmalarından(4) biliyoruz ki, Köroğlu'nun ünü Kürt 
halkı arasında oldukça yaygındır ve Köroğlu hakkında 
ilginç bir inanç vardır. "Kürtler'e göre Köroğlu yoksul
ların yararlanması için mızrağını dağlara 'Köroğlu öl
çüsü' olarak bırakmıştır. Hatta rivayete göre, bu ölçü 
onlar arasında tanınmış meşhur bir ölçüdür. "(5) 

Dahası, gerek Köroğlu maceralarının geçtiği asıl 
alanlardan birisinin Kürdistan olması, gerekse Köroğ
lu kol destanlarında geçen birçok özel ismin Kürt kim
likli olması, destandaki Kürt motiflerini açıkça ortaya 
koyuyor. Buna rağmen, birçok derlemede, bu öğeler 
bilerek elenmiş ya da değiştirilmiştir. 

Türkçe Çalışınalarda Sınırlı Değinme 

} aba'yı kaynak olarak alan Köprülü'nün 1930'daki 
bu kısa vurgusundan sonra R. Alakoro'un İsveç'de ya
yımlanan Çağdaş Türk Edebiyatında Kürtlerve A. Hay
dar Avcı'nınAlmanya' da yayımlanan Köroğlu Ayaklan-
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ması konulu çalışmasına gelinceye kadar, Köroğlu 
Destanı'ndaki Kürt motiflerine hemen hiç değinilme
miştir denebilir. 

Hüseyin Beyaz'ın "KöroğluAntep llivayeti" adlı ça
lışmasında, destanın Antep rivayetindeki Kürt motif
lerine ilişkin küçük değinmeler bulunmaktadır.(6) 
Şemsettin Murat, bu küçük değinmelerden yola çıka
rak "Köroğlu Öyküsünde Kürtler"i kısa bir yazı boyu
tunda işlemeye çalışıyor. (7) 

Hüseyin Beyaz'ın kitabında işlediği motiflerden 
biri şöyledir: 

"Üsküdar sokaklarında halk, Köroğlu 'na bakıp bir
birleriyle konuşuyorlardı: Hele şu Kürde bak. Parmak
ları hıyar, kolları çınardalı gibi, çam oyumunun ara
sında büyümüş, zaballa bir Kürt. Altındaki ata kurban 
olsun, ata bak kendisine bak, Kürtler zaten asbab giy
meyi bilmezler. "(s. 8) 

Bir başka motif, Antep rivayetinde geçen bir Kö
roğlu deyişidir. Rivayete göre, Köroğlu bir gün dağda 
dört kişi tarafından sıkıştırılır. Bu dört kişiden biriyse 
Kürt'tür. Ancak bu kişi, Köroğlu'na kalleşlik yapmaz. 
Köroğlu bundan etkilenerek şu deyişi söyler: 

(. . .) 

Türkmen der altından atı alalım 
Tat der ki asbabıbı soyalım 
Arap der ki bunu kuma gömelim 
Kürdoğlu der hepimizden mert kişi, (9) 

Şemşettin Murat'ın yazısında, Antep rivayetindeki 
bir Kürt motifi ise şöyle aktarılır: 

Köroğlu, yer yer kendini Kürdoğlu olarak tanı tır ... 
-Köroğlu sen kimlerdensin? 
-Ben mi lo? 
-Evet. 
-Bana lo, Kürdistan yaylasında Deli Ali Ağanın oğ-

luAli derler.(! O) 

Halk anlatmalarında çeşitli olay kahramanları, 
halkların özlemleri ve beğenileri doğrultusunda isim 
ve kimlik değiştirerek karşımıza çıkabilirler. Bu çerçe
vede Köroğlu, yerine göre Kürdoğlu'na dönüştürülebi
lir. Ancak Kürt yerleşimlerinde Kürdoğlu adında bir 
destan kahramanı bulunduğu da unutulmamalıdır. 

Azeri derlemelerinde Kürt motifleri 

Köroğlu'nun yazılı literatüre de geçen Derbend, 
Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan seferleri, Kürt mo
tifleri açısından büyük zenginlik gösterir. Özellikle 
Köroğlu'nun Derbent Seferi adeta Kürdistan seferi; 
Kiziroğlu Mustafa Bey'le karşılaşması da bir Kürt an
latması gibidir. 

Azerbaycan derlemelerinde yoğun yer tutan Köroğ
lu'nun Derbend Seferi'nde, Köroğlu'nun oğlu konu
munda Kürdoğlu adında bir halk kahramanı vardır. 

Kürdistan ve çevresinde sözlü gelenekte yaşadığı 
halde yazıya geçirilmeyen bu Köroğlu- Kürdoğlu karşı
laşmasını, İranAzerbaycan'ında yayımlanan "Külliyat
ı Dastan-ı Köroğlu"(ll) ve Dr. Habib idrisi'nin Azer
baycan Cumhuriyetinde yapılan "Köroğlu Eposu Var
yantlarının Mukayeseli Tetkiki"(l2) adlı doktora ça
lışmasından yola çıkarak özetle vermek istiyoruz. 

Köroğlu'nun Derbend Seferleri'ne ilişkin rivayete 
göre; Köroğlu, Demirkapı Derbent ellerinden gelmiş 
Deli Hasan adında biriyle tanışır ve yoldaş olur. Bir 
gün, Deli Hasan kendi ilini anlatırken, Derbend Paşa
sı Arap Paşa'nın kızı, güzelliğiyle ün salmış Mümine 
Hanımdan söz eder. Köroğlu, anlatılanlar karşısında 
daha fazla dayanamaz ve Derbend'in yolunu tutar. Nice 
diyarlar, tepeler aşıp, dereler geçip Derbend'e ulaşır. 

Arap Paşa, ününü daha önce duyduğu açık sözlü Koç 
Köroğlu'na kızı Mümine'yi verir. Dokuz ay, dokuz gün, 
dokuz saat sonra bu evlilikten bir oğulları olur ve adını 
Hasan koyarlar. 

Hasan, on yedi -on sekiz yaşına geldiğinde, kimseyi 
dinlemeyen, doğru bildiğinden şaşmayan bir yiğittir 
ve bu özelliklerinden dolayı adı Kürdoğlu'na dönüştü
rülmüştür artık. 

Kürdoğlu daha doğmadan, babası Köroğlu Çamlı
bel'e geri dönmüştür. Bu yüzden o babasını hiç tanı
mamış ve halk arasında ona "atasından bihaber" yani 
"babası belirsiz" denmekte ve genç Kürdoğlu buna fe
na halde içerlemektedir. 

Daha fazla dayanamayarak, bir gün anası Mümine 
Hanıma karşı durup, gerçek babasını sorar. Doğruyu 
söylemezse onu da, kendisini de öldüreceğini söyler. 
Bunun üzerine anası gerçeği açıklar ve babasının 
"H anlara, paşalara kan yutturan Çamlıbelli Koç Köroğ
lu "olduğunu söyler. 

Gerçeği öğrenen Kürdoğlu, dedesiyle anasını ikna 
ederek yol hazırlığına başlar. ilkin uzun aramalardan 
sonra bir yılkıdan Boz Tay 'ı seçer. Ardından da sıra yi
gitliğine layık bir kılıca gelir. İşçiliğiyle ünlü bir de
mirciye gider. Usta, ona Horasan paladından bir kılıç 
yapar. Boz Tay'abinip kılıcını kuşanan Kürdoğlu, ve
dalaşmak üzere anası Mümine Hanıma gelir. 

( ... ) 
Kürdoğlu: 

Nesihetlerin tutaram, 
Canım ganlara gataram, 
Gedip atama çataram, 
Ruhset ver, men geder oldum. 

Mümine Hanım: 

Kürdoğlu 'du atan zatı, 
Çenlibel'de var busatı 
Bazubenddi amanatı, 
Allaha tapşırdım seni. 
(. .. ) 
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Bu söyleşmenin sonunda Mümine Hanım ikna olur 
ve Köroğlu'nun giderken bıraktığı pazubendi çıkarıp 
Kürdoğlu'nun koluna bağlar ve onu, Çamlıbel'deki ha
basının yanına gitmek üzere uğurlar. 

Kürdoğlu, üç gün üç gecelik yolculuktan sonra, Kür
distanlı Ehmed Beyin vilayetine ulaşır. Ulaşınaya ulaşır 
ama burada çeşme başında öylesine güzel M ehri Hanım 
adında bir Kürt kızına rastlar ki yıldırım çarpmışa dö
ner. Ondan bir tas su ister ve kana kana içer. Kız da ona 
vurulmuştur ama yine de Kürdoğlu' nu sınamak ister. 

( ... ) 
M ehri Hanım: 
Hay desem, galadan atarlar ohlar, 
Hey desem, deryada titrer balıklar, 
Huy desem, zindana seni gatarlar, 
Çıh get burdan, menden sana yar olmaz. 

Kürdoğlu: 

Gelende anamdan aldım dersimi, 
Çıharda bilmerem erşe sesimi, 
Burda kesdirsen de lap nefesimi, 
Seni aparmamış, dilher getmerem. 

M ehri Hanım: 
Hay vurram goşuna töküler indi, 
Salarlar boynuna oğlan kemendi, 
Görmezsen M ehri 'den şekeri kan di, 
Çıh get burdan, menden sene yar olmaz. 

Kürdoğlu hırslanır: 

Gelen goşununu yer yan eylerem, 
Çekerem gılıncı, al gan eylerem, 
Kürdoğlu )ram, yurdun viran eylerem, 
Seni aparmamış, dilher getmerem. 

M ehri Hanım: 
Haykırsam seni tutarlar, 
Golun gerden de çatarlar, 
Deringuyuya atarlar, 
Var get burdan, ecem oğlu. 

( ... ) 
Kürdoğlu: 

Men de Kürd 'em, Kürdoğlu )ram 
Eziz hele!, yurd oğluyam, 
Köroğlu 'nun gurd oğluyam, 
Gelmişem aparram seni. 

M ehri Hanım anlar ki, Kürdoğlu tutkusunda cid
didir. Bunun üzerine öne düşer. Kürdoğlu onu izler 
ve giderler. Ehmed Han'ın huzuruna çıkar ve mera
mını açık yüreklilikle anlatır. Ehmed Han sırtındaki 
sazdan Kürdoğlu'nun bir Aşık olduğunu anlar ve ara
larında şu türkülü atışma gerçer: 
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EhmedHan: 
Belalargeler başına, 
Bu sevdadan gayıt, aşık. 
Sözlerin gelmir hoşuma, 
Bu sevdadan gayıt aşık. 
Kürdoğlu: 

Gavga açaram başına, 
M ehri yarı ver, gayıdım. 
Zeher gataram aşına 
Mehre yarı ver, gayıdım. 

( ... ) 
EhmedHan: 
Vardı başının hatası. 

Döşünde ohun butası 
Vermez M ehri'ni atası 
Bu sevdadan gayıt aşık. 

Kürdoğlu: 

Men Kürdoğlu )ram, sanım var, 
Gılıncım var, galhanım var, 
Dağ dayanmaz tufanım var, 
M ehri yarı ver, gayıdım. 

Bu çekişmeden sonra, Ehmed Han, Kürdoğlu'nun 
kararlılığından kuşkulanarak, kim olduğunu, nereden 
gelip nereye gittiğini sorar. Kürdoğlu alır sazı eline: 

Ehmed Han, bil m enim yol um 
Dağıstan'dan geler oldu, 
Vardır gılınç vuran golum, 
Derd bağrımı deler oldu. 
( ... ) 
Kürdoğlu'du, geldi dile, 
Mısri gılınc aldı ele, 
Yolu düşüb Çenlibel' e 
Öz atasın diler oldu. 

Ehmed Han, Kürdoğlu'nun "Çenlibel'e (Çarnlıbel) 
giderem" sözlerinden şüphelenerek, onu da Köroğ
lu'nun delilerinden (koçaklarından, adamlarından) 
sanıp, adamlarını üstüne salar, Kürdoğlu o an anlar ki, 
bu da atası Köroğlu'nun düşmanlarındandır. Çeker 
kılıcı ve kendisine saldıranların tümünü darmadağın 
eder. Ehmed Bey, çareyi kaçmakta ve yeni savaşçı 
adamlarını Kürdoğlu'nun üstüne salmakta bulur. 
Kürdoğlu, vuruşa vuruşa Ehmed Han'a şöyle seslenir: 

Gel sene söyleyim, ay Ehmed Paşa 
Yön çevirip Çenlibel'e gedirem, 
Düşmenler elimden çekerler haşa, 
Yön çevirip Çenlibel 'e gedirem. 
(. .. ) 
Anamın yolunda gol u bağlıyam, 
Atarndan ayrıyam, sine dağlıyam, 
Kürdoğlu )ram Köroğlu 'nun oğluyam, 
Yön çevirib Çenlibel'e gedirem. 

Kürdoğlu'nu yine yenerneyen Ehmed Paşa, bu 
defa tüm süvari güçlerini onun üstüne saldırtır. Kür
doğlu onlara şöyle seslenir: 

( ... ) 
Bağhan olub bar isterem, 
Heyva ister, nar isterem, 
Kürdoğlu )ram yar isterem 

Han, ya öldür ya öl bugün. 
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Ehmed Han, Kürdoğlu 'yla başa çıkamayınca 

Mehri Hanım devreye girer ve karşısındaki yiğidin 

Çamlıbelli Koç Köroğlu'nun oğlu olduğunu, istediği

ni yerine getirmekten başka yapacak şeyi olmadığını 

söyler babasına. Bu durum karşısında Ehmed Han, 

kızıMehri Hanımı Kürdoğlu'na verir. 

Kürdoğlu, daha evlendikleri gece, Mehri Hanımı 

geri geleceği konusunda ikna ederek Çamlıbel' in yolu

nu tutar. Üç günlük yolculuktan sonra Çamlıbel' e var

dığında biryaşlıya rastlar. Ona sazıyla şöyle seslenir: 

Goca Baba, olum men sene gurban, 

Söyle Köroğlu 'dan men e bir haber, 
Gören Çenlibel 'de sürür mü dovran? 

Söyle Köroğlu 'dan mene bir haber. 
( ... ) 

Yaşlı adamın, Köroğlu'nun yerini tarif etmesi 

üzerine Kürdoğlu o tarafa yönelir. Uzaktan bir atlının 
yaklaştığını gören Köroğlu'nun adamlarından İsaba
lı, Ayvaz ve Demircioğlu ne olup olmadığını sormak 
için teker teker ona yaklaşırlar. Fakat Kürdoğlu, ken
disini karşılayıp kimlik soranları teker teker aviaya
rak atlarından düşürüp, ellerini kollarını bağlar. Du
rumdan kuşkulanan Köroğlu, bu defa kendisine yö

nelir. Adamları Köroğlu'nu, temkinli yaklaşması ko

nusunda uyarırlar. Derken, ikisi arasında kıyasıya 
kavga çıkar, kılıçların kalkanların şakırtısından gök 
inler. Bu uzun çatışmanın ardından her ikisi de ta

katten kesilir. Buna rağmen, Kürdoğlu gücünü topla
yıp son bir hamle ile Köroğlu'nu yere yatırır, ayağını 
göğsüne bastırır ve adını sorar. Köroğlu, adını ver
mez. Ve aralarında şu söz düellosu geçer: 

(. .. ) 
Kürdoğlu: 

Dava meydanından geçirtdim paşa 
Govub delileri doldurdum daşa 

Ahirde çekersen elimden haşa 
Başı baş üstüne tığlayan menem. 

Köroğlu: 

Köroğlu değilem, ona tımsalam 
Hem Rüstem-i Zal'am, hemi salsalam, 
Nice Hadkarları tahtından salan 
Genil er üstünde oylayan men em. 

Kürdoğlu: 

Kürdoğlu yam merd meydan da galaram, 
Genimler başına gılınç çalaram, 
Yağı düşmenlerden gısas alaram, 
Seçiben go h eri bağlayan men em. 

Bu atışmadan sonra yeniden kavgaya tutuşurlar. 
İş iyice inada binmiştir. Biri diğerini öldürecektir. 

Köroğlu'nun adamlarından biri tez elden Nigar Ha
nıma (öykünün burasında Mümine Hanım, Nigar 

Hanıma dönüşüyor. Bir anlatmaya göre, Köroğlu Da

ğıstan'da Nigar Hanımla evlenmiştir -M.B.) gidip 

haber verir. Olay yerine gelen Nigar Hanım da bütün 

çabalarına rağmen onları ayıramaz. 

Kürdoğlu, bütün yiğitliğine rağmen genç ve dene

yimsizdir. Oysa Köroğlu, yüz yılın Köroğlusu. Bir na
ra atarak Kürdoğlu'nu yere vurur. Çöküp sinesine, 
hançeri çeker ki başını kessin. Fakat Nigar Hanım, 
çekip hançeri elinden alır, "0, seni iki defa yere ya
tırdığı halde kesmiyar da, senin onu bir defa yenip 
kesmeye kalkışman Köroğlu adına yakışır mı?" diye 
çıkışır. 

Kürdoğlu anlar ki, karşısındaki babası Köroğ
lu'dur. O da bu noktadan sonra kimliğini açığa vurur. 

( ... ) 
Bir dert bilen yohdu derdim çağlayam, 
Dost yolunda men de golu bağlıyam, 

Kürdoğlu yum. Köroğlu 'nun oğluyam 
Yerim haber alsan Dağıstanlı yam. 

Köroğlu, "Benim oğlum yoktur, senyalan söylü

yorsun" deyince Kürdoğlu, "Ben Arap Paşa 'nın kızı 

Mümine Hanımın oğluyum, bu da senin pazuhendin" 

der ve Köroğlu'na gösterir. 

Bu durum karşısında Köroğlu'nun deli gönlü co

şar, oğlunu kucaklar ve başlar söylemeye: 

Başına men dönüm, ga1 yüzlü oğul. 

Köroğlu değilen iğit menem men, 
Deli Paşaları tahtından salan, 

Köroğlu değilen iğı't menem men, 
( ... ) 

O gün Çamlıbel'de görülmedik bir şenlik olur. 

Sonunda Kürdoğlu, Köroğlu'ndan izin alıp karısı 

Mehri Hanımı getirmek üzere Ehmed Han'ın yanına 

gider ... ~ 
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H evpeyvin Lig el Şefi k Beyaz 

Dawiye valahiyeke mezin hate dagirtin 
HEVPEYVİN: BüLENT ULUS 

Enstıtuya Kurdi ya Stenbole pişti xebateke ku bi salan e berdewam dikir, Ferhenga Kurdi
Tirki ku ji 7 3 7. O O O peyvi pek hatiye weşand. M e ji li ser ve ye k e ligel Serok e Enstituya 
Kurdi ya Stenbole Şefik Beyaz u amadekare ferhenge lana Farqini hevpeyvinek kir. 

We çawa dest bi ve xebata 

ferhenge kir? 

Me di l994an de de st hi ve 
xehate kir, xehata ferhenge. 
Reheriya Enstitüye ji ho der
xistina ferhenge biryar girt ü 
komisyonek ava kir ü de st av e
te ve xehate. Hingi Zana li roj
nameya Azadiya W elat dixehi

ti. Komisyon di bin serokatiya Ape To ri de bu. Çend 
hevalen me yen din ji di ve komisyona ferhenge de 
dixehitin. Arınanca me ya peşin ew bu ku em ferhen
geke kurdi-kurdi derxinin ü di ve çarçeweye de me 
destavete ve xehate. Di deste me de hem ferheng he
hün, hem xehat hehün. Xehata Hejar ü yen din. Em 
hineki li ser rawestiyan ü ya rast li hererne me xehat 
kirin, peyv herhev kirin ü me hi vi rengi xehat do
mand ta 1997 -l998an. Ji vir ü pe de ji nu ve me ko
misyonek ava kir. Zana serokatiya ve komisyone kir ü 
hi girani ji xehat di bin peşengiya Zana de hat ajotin. 
ü arınanca ve ferhenge ji guheri, heta we deme me 
dixwest em ferhengeke kurdi-kurdi derxinin. Le pa
şe me got peşin hewcedari hi ferhengeke kurdi-kur
di tuneye. Ew xebateke dür ü direj e. Em ve xehate 
daynin ciyeki. Me biryar girt ku em peşin ferhenga 
tirki-kurdi, paşe ya kurdi-tirki, dawiye ji kurdi hi 
kurdi derxinin. Me planek çekir ü we sale ji min dest 
ji serokatiya enstitüye berda. Ji her nexweşiyeke min 
hehü, ez du salan di nexweşxaneye de mam, serokati
ya enstitüye hevale me Hasan Kaya wergirte ser xwe ü 
wan evxehat domandinhi hevale Zana re. Ji aliyeki de 
hevalen me peyven ku ji hererne dihatin herhevkirin 
didan Zana, ji aliyeki de ji ne kesen ku me ew wezife
dar kiribün, wan bi xwe ji hererne peyven ku berhev 
kirine, ji me re dişandin. Ew peyv ji me teslimi Zana 
dikirin. Xehaten bere ji hehün li ser ferhenga tir ki
kurdi. Xehaten şexsi hün. Xebateke min hehü, xeha
teke M ele Kerem hebü, xebateke Feqi Huseyn Sağnıç 
h ebu. Me ev xebat ji weke xehaten din teslimi Zana kir 
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ü Zana gava ferhenga tir ki-kurdi arnade kir, ji van xe
haten me yen xam ji istifade kir. Bi vi awayi ferhenga 
tir ki-kurdi derket. Pişti ku ev xebat derket, me gira
ni ya xwe da xehata ferhenga kurdi-tir ki. 

Enstituye gele k pirtuken din jı derxistin. Ev ferheng ji 
nav wan pirtukan li ku disekine? 

Bele, hinek xehaten me hene ku em hi xwe prog
ram dikin, planen wan em bi xwe çedikin, hinek pir
tük hene jimere ji derve ten, e ndamen me amadeka
riya van pirttıkan dikin, diniYisin ü jimere tinin. Em 
ji li ser van pirttıkan disekinin, wan dinirxinin, eger 
em bejin hejayi weşane ne, em biryar digirin ü wan 
diweşinin. 

Weke "Kurdiya Hesan", di ve çarçeweye de hate 
amadekirin. Ji aliye komisyoneke ve hat amadekirin. 
Me penc kes anihün ha hev. Komisyonek ava bu ü bi 
ve komisyone me "Kurdiya Hesan" çap kir. Ev pirtük 
li dersxaneyan, dersxaneyen tay b et, li kursen zimane 
kurdi ten hikaranin ü xwendin. "Kurdiya Nüjen" ji bi 
vi rengi hate amadekirin, her çiqas ji aliye keseki ve 
hatiye amadekirin ji. Niviskare ve pirtüke Çeto Özel 
e. Çeto Özel hevaleki me ye, pispor e, demeke direj li 
Zaningeha Bilkente mamosteti kir. Li ser zimen gel ek 
kürahiya wi heye, mamosteye zimane ingilizi ye. Her
wiha zimane kurdi ji gelek baş dizane. Ev herhem ji 
aliye me hat nirxandin ü me ew çap kir, xebateke he
ja ye, çapa yekem qediya, erne çapa duyem derxin. 

Dema we komisyon pek anın piştgiriya we hat kirin? 
Ko misyona avakiri ji endamen Enstitüya Kurdi ya 

Stenbole pek te. Me li vir ava kiriye. Ew haval jili vir 
dixehitin ü di bin insiyatifa Enstitüya Kurdi de ne. Ji 
derve kesek di nav ve komisyone de nin e. Pirtüken 
ku em derxinin ji aliyekomisyoneve ten xwendin. Du 
şirketen Enstitüya Kurdi hene. Yek Zend, yek ji Bir
yay. Ev ko misyona ku em hehs dikin, li ser nave Zen
de xebate dike. Ji bili ve Biryay ji di bin nave weşan
xaneya me de çend pirtük derxistin. Ev pirtüken ku 
derketine bi insiyatifa me derneketin. Tiştek çehü ev 
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heval bi tena sere xwe rewşek pek ani il me hew dit ku 

dinava çend mehan de beyi haya me gelek pirtük der

ketine ku ev pirtük ji tu eleqeya xwe bi komisyona 

enstitüye nin e. Ev rewşeke negatif e, ji aliye enstitü

ye ve rewşeke ne xweş derdixe her me. Kaliteya van 

pirtilkan gelekkem e. W an, em dan sekinandin il ra

westandin. Rewşa me bi vi rengi ye. 

Kursen kurdi hatine vekirin, Enstitu bi çapkirina pir

tukan re van xebatan ji dimeşine ge lo? 

Ji bo amadekirina hemü materyalen bi vi rengi 

isal me ji xwe re programek çekir. Me hin tişt plan ki

rin. Di ve çarçeweye de ji wek seteke pirtilkan eme 

derxinin. Arınanca ve sete ji hinkirina zimane kurdi 

ye. Hem wek pirtük we derkeve hem ji wek cd il kaset. 

Ji bo alikariya ve xebate me raporek arnade kir. Ü me 

ev rapor wek projeyeke peşkeşi Komisyona Yekitiya 

Ewropaye ji kir. Eme bikaribin ji fona Yekitiya Ewro

paye alikariya mali ji bigirin. Eme ve xebate ternam 

bikin. Eger ne mumkin be ji bi imkanen xwe eme ve 

projeye pek binin. Ev proje qediyaye. Di pekallina ve 

projeye de bi awayeki girani eme bixebitin il roleke 

mezin bilizin. H elbet em dixwazin bi awayeki alikarİ-

ya van kursan bikin. Ji aliye materyalan de il ji aliye 

perwerdekirina mamosteyan de. Xebatek heyeli peş 

me, em dixebitin. 

Ferheng li her pirtukxaneye naye ditin, bi we sedema 

ve çi ye? 

N iha ji bo kaxiz e ji bo çape ye, me hefte il çar (7 4) 

kisür milyar pere da. Me pereye çapxaneye ji pereye 

kaxize jipeşin da. Em dixwazin ku ve ferhenge bi im

kanen xwe belav bikin, bifiroşin. 

W e ew pere ji neyen belavkirin, we di qaseya me 

de berhev bibin. Me nexwest bi pereyeki zede bidin 

pirtükxaneyan. Me teklif bir ji gelek pirtükxaneyan 

re. Eger hün qebül bikin em dixwazin bidine we. Ji 

aliye tu pirtükxaneyan ve nehate qebülkirin. Ji her ku 

normal fiyat ev e. Ji sedi penci ye. Me ji got, madem 

fiyate wan ev e il pirtükxane nikarin bifiroşin il qebül 

ji nakin, eme bi imkanen xwe bifiroşin. H eta niha me 

du hezar il pensed (2500) firotiye. Ev mehek e der

ketiye ferheng. Me penc hezar (5000) ferheng çap 

kirin. Eger di du mehan de em nikaribin ferhengen 

di deste xwe de bifiroşin, eme bidin pirtükxaneyen 

din.~ 

Amadekare Ferhenga Kurdi- TirkiZana Farqini 

Encama xehateke dur u direj 
]i ber çi we dest bi xebateke 

wiha kir? 

Zana farqini: Ez dikarim 

hibejim ku ji dema dibistana 

seretayi de meraqa zimane 

Kurdi bi min re hebü. Çaxa ku 

ez diçüm dibistana navin il li

seye, edi min dest pe kiribü 

hem Kurdiya xwe bi peş dixist 

il hem ji ji aliye reziman ve min xwe digihand il peyv 

her hev dikirin. 

Pişti ku min dest bi universiteye kir, derfet ji zede 

bün il min bi temami meyla xwe da xebaten li ser Kur

di. Min herhemen Kurdi il kiteben gramere yen li. ser 

zimane Kurdi bi dest dixistin il min ew dixwendin. Bi 

vi awayi edi ez gihiştibüm merheleyeke. 

Di sala 1991 'e de N av e nda Çan de Ya Mezopotam

yaye (NÇM) ava bil. NÇM'e dest pe kir kovareke me

hane ya bi nave Rewşene derxist. Min ji di nav de st e

ya Karen Nivisaran a we de cih girt. Bi vi awayi min gav 

avet gorapana niviskariya bi Kurdi. 
Pişt re rojnameya hefteyiWelat dest bi weşane kir. 

Min di W elat de de st bi kar kir il ez ketim nav kar il ha

re rojnamegeri ü niviskariye. Ev yek kir ku ez edi bi 

temami wexte xwe bidim zimane Kurdi 

Gava me rojnamegeri dikir, hive neve pewistiya 

me bi peyv il terimen ku me ew nizanibün çedibü. 

Ferhengen heyiyen li her dest, bere bere teri pewisti

yen me nekirin. Min bala xwe berdide ser he mü weşa

ne Kurdiyen ku bere derketibün ü yen ku hin weşana 

wan berdewam bün. Min ji wan peyv il terim berhev 

dikirin. H eta bi wan ji nedirnam min ji hevalen der

dora xwe yen ku bi Kurmanciya Xware (Sorani) diza

nin, peyv dipirsin. Min ji wan ji gelek sud il kelk wer

girt. 
Min bala xwe daye ku edi bi min re civariyek, dan

hevek çebüye, fikra çekirina ferhengeke hin berfireh 

abi Kurdi-Tirki il Tir ki- Kurdi bi min re çebü. Reva

len min ji ev yek ji min dixwestin, ku edi nave min bi 

"neçirvane peyvan" derketibü. 
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Min ji her sedemen 
qanüni dev ji kare rojna
megeriye berda ü di adara 
sala 1997'an de dest bi 
amadekirina ferhena Tir ki 
ü Kurdi kir. Peşi ez bi tena 
sere xwe bum. Pişt re Ens
tituya Kurdi ya Stenbole 
teklif li min kir ku ez ve 
ferhenge li ser nave we 
arnade bikim. Min ev peş
niyaz pejirand ü xebata 
xwe berdewam kir. 

Xebata mina peşin Ferhenga Mezin a Tirki- Kur
di, di püşpera 2000'1 de derket. Aduyeminji Ferhen
ga Kurdi-Tirki disan di meha püşpere (hezirane) ya 
sala 2004'an de derket. 

Sedeme ku we xebata xwe ya peşin bi Tirki-Kurdi 
amade kir çi bu? 

Bi rasti, demamin dest bi xebate kir, mebesta min 
ew bü ku ez ferhengeke Kurdi-Tirki ü Tirk- Kurdi 
arnade bikim. Le ji her ku gelekwext ajot, me fikra xwe 
guhart ü me wek enstitu biıyar da ku em peşin ferhen
ga Tirki- Kurdi ya berfireh arnade bikin. 

Sedem ji ev bu, ji her ku girse ü cemawera ku me 
ew ji xwe re kiribü hedef Kurden bakur bün. Çimki ew 
Kurden xwenda, bi qasi bi Tir ki dizanin ew çend bi zi
mane xwe nizanin. Bi alikariya zimane Tir ki ancax di
karin zimane xwe ye dayike hin bibin. 

Dema han ferhenga nu bi ferhenga peşin re hevber bi
kin, cudahi çine? Zinditiya ziman xwe d ide xuyakirin? 

Zirnan organizmayeke candar e. Bi qonaxa deme re 
mehne ü wateya peyvan dikare teng b ike, berfireh bi
be, nizanim wateya ye rastin winda hibe. Wateyeke din 
le bar hibe, lo nizanim peyv ü tebireke nü, remaneke 
(mefhümeke) li zirnan zede dibe. Bi Kurtasi zirnan ne 
tişteki sekan ü westar e. Her di livü tevgere de ye. Tim 
kiras diguhere. 

İcar ez ben ser hevberkirina her du ferhengan. 
Yek bi Tir ki- Kurdi ye, ya din ji bi Kurdi-Tir ki ye. Ji 
aliye teknika amadekirine ve cudahiyek di navbera 
wan de nin e. Le ji aliye peyvan ve ji hev cihe ne. Fer
henga peşin ji her ku bi Tir ki- Kurdi ye, min li hem
beri peyven Tirki berginda (beramberiya) wan en bi 
Kirdi dane. Ev ferheng ji 40 hezar peyven sere ma de
ye ü ji 20 hezar ji biwej ü berdewamiya madeye pek 
te. 

Di ya Kurdi-Tirki de icar 131 hezar peyven sere 
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madeye ü 35 hezar ji yen 
berdewamiya madeye he
ne. Di ve de ji, min ber
ginda peyven Kurdi yen 
Tirki dane. 

fi ber peşveçunen zanisti 

yen teknolojik, terimen nu ji 

çedibin. Hun ji bo van teri

man metodeke çawan bi kar 

tinin? 

Rast e, weki ku we ji 
got, zirnan diyardeyeke 
zindi ye. Her roj pediviyen 

nü çedibin, li gor ve yeke ji dive zirnan xwe nü b ike. Ji 
bo dabin ü peydekirina van, gel ek rebaz ü azine he ne. 
Bi kurti ez ve bibejim. Ez bi xwe ne aligir im mirov 
tehde li zirnan bike. Dive mirov zede zirnan neşidine. 
Bi deyn mirov dikare tegihan (teriman) ji zimane din 
bistine. Eger binyata zimane mirov destür bide ku 
mirov peyven nü dareje, mirov dikare çeke. Ev ji riyek 
e. Le dive mirov ji aliye rezimanı ve zimane xwe baş 
nas bike. Perkit, paşkit ü navkiten di zimane xwe de 
digel erk ü fonksiyonen wan ve bizanibe. 

Min bi xwe, behtir ji zaravaye Kurmanciya Xware 
(sorani) ev terim wergirtin. Jixwe gel ek niviskar üzi
manzanen me, ji vi zaravaye Kurdi gelek peyv girtine ü 
di nivis ü xebaten xwe de bi kar anine. Edi ev ketine 
nav Kurmanci ji. Ji aliye din ve, min seri li gelek çav
kaniyan dane. W ek ferheng, wek kiteb, wek kovar, bi 
kurtasi weşanen peryodik en bi Kurmanci he ma hibe
jin ji herdestemin xelas nebüne. 

We ev her du ferhengen xwe bi Enstituya Kurdi ya 
Stenbole re meşandin. fi bili ve, piştgiriya zimanzanen 
Kurden ku li herem u welaten din dijin li we bu? 

Bi awayeki rasterast piştgiriya wan li me nebü. 
Mesela, haya min tim ji wan ü xebaten wan hebü. Min 
ew dişopandin. J i ni vis ü xebaten wan min istifade di
kir. 

Bi rasti gava ku mirov ne li cem hev be, ji hev dür 
be, tu biki neki tu nikari deste alikari direji hev biki. 
Jihevdürbün, li her ve leke astengeke mezin e. 

Wek gotina dawi tişteki ku tu le zede biki heye? 
Ez dixwazim bidim xuyakirin ku eger ne ji her xe

baten li ser zirnan ü ferhengan büye, ev her du fer
mengen ku min arnade kirine, ev çend berfireh pek 
nedihatin. Ji lew re dixwazim spasiya wan bikim, ku re 
üzemin li her me xweş kirine. Mala wan ava be. ~ 
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Kin c en J iyana Pinekiri 
EDiP PüLAT 

Sibehe min, ava hacane n sor ku di ya min parçeyek 
nane tenüre pe seyandibü da b er geza. Her gezek min, 
mina kelen pineye n ser çokamin şopa diranan di nan 
de dihişt. Bi her gezeki re sere poze min u dora leven 
min bi xwineke hişk dibiriqi. N e tenebi renge xwe, le 
bi behna xwe ji ava hacanan dişibi ya xwina kevn. Wi
lo tirş u şor? 

Dibistana seretayi ji mala me ne geleki dür bü. 
Beri d erkevim der, min kincen xwe yen ku edi ji pi
n eyan bübü mina xaliça heftrengi li xwe kir u b ona tu 
kes bi we rewşe min li re nebine u heneken xwe bi 
qursen ser şal ü işiiken min neke, min di kolanan de 
çi van da xwe ü lezand. Gava xwendekareki rahişt zen
gil ü li dora dibistane doş bü, min ji beri herkesi di 
pole de cihe xwe girt. Wize wiza zarakan mina heche
ciken koşka kalkemin ku roj en çile dema berf çokeki 
diket ji sivirneken b ani hiç xali nedibün dihat. Bi ha
tina mamoste re ev deng, ji nişka ve hat birin. 

-Zarokno! Niha we midür were pole. Bedeng bin, 
ew de ji we re tiştnen giring bibeje. 

Heja gotin di deve mamoste de, miroveki serkeçel 
ket hundur. Ez li sefa duemin li pişt qizikan -nizanim 
çima di he mi po lan de qiz li sefa peş bün- danişibüm. 

"Kiji we etim be an ji malbatek geleki xizan be, bila 
tiliya xwe hilde!" Em ji vi denge qube yemidür re ne 

biyani bün. Gava em bi hevalen xwe re li pişt daşire bi 
Kurmanci diaxifin, ew bidizika dihat ü guhdariya me 
dikir, ji nişka ve diqeriya, digot, "Kurtçe qonişma!" 
Dü re bi cedvele li deste me dida. 

Midür gava wuha axifi, bala xwe da kincen min. 
Bedile xwe, mina mirov beri diziye ji aliye xwediye 
male ve were ditin bi nerineke çavzexeli min ji tiliya 
xwe hilda. Ew gav di pole de neh kesen mina min ci
he kirin. Ew bün çar cot ü ez li dawi mame fer. Mina 
leşkeran bi gahven teküz, em hetani b er deriye emba
ra kincan me şi yan. Li wur, her yek ji me qatek kinc li 
xwe kir. Me di rezedeli hev niheri; qaten kincen nuh 
u ütikiri hernan reng u hernan cure bün. 

E w şevjikefa xew neket çave min. Ez li do ra desta 
cila radibüm lotka. Min çindik dida xwe, geh diçüm 
wi seri geh dihatim vi seri. Bi kef ü coşeke behempa, 
mina roje n cejne ku me şekire quloqulo bi ben ve di
kir u davet sitüye xwe, mina roj en ku em bi kapan di
leyistin u ez bi wi "deqqe" xwe ye sor u biziriç biser
diketim, mina roj en ku li her camiya gund em xar u 
menaş dileyistin; min bi xara xwe ya ji kevire her he
sine trene çekiri u bi düye kaye kizirandi u hinekiri 
zora hevalen xwe dibir u ez bi xişe xişa berika xwe ya 
tiji diraven hür dizivirim male, mina wan roj en biha
re ku em diçün ser benderan, me bi birre dileyist, li 

dü hev baz dida, mina wan rojan ez 
bextewar bum. 

Min carna ew li xwe dikir, le hele 
tavile ez po ş man dibüm, b ona ütiya wi 
xera nebe min disa ew ji xwe dikir. 
Min bi fitikan le dida, toza ser paqij 
dikir. 

Rojek, du roj min xwarin ji nex
war u min qemiş nekir wi "qatlix"i li 
xwe bikim; dilopek rün biniqutiyana 
ser an ew li mixeki biketana, bawer 
dikim ez de li ser bigiriyama. Le bes 
hevalen min yen dibistane li kincen 
pinekiri, mina ku bej in, "ev çi ne? Ka 
qata cilen nuh? Tu çima heja bi van 
pertalan digeri?" diniherin. Min ro
jeke biryar da, bi poze şeveqe re şiyar 
bum, min ew li xwe kir u bere xwe da 
dibistane. Bona herkes min bibine bi 
meşeke qurre he di he di di kolanan de 
buhurim. Gava zengilleket, li her de-
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riye pole mina ku bere qewle xwe danibin hemi 
xwendekaran bi careke re li min niherin. Dü re, di 

hindure pole de bala xwe dan her heyşt zaroken kinc

nuh .. W an awuren berketi dile min kizirand, coşa di

le min vemirand. Em neh kes, mina lijneyek leşker li 
rex hev rawestiyan, du re bi rewşeke fedikar çün li ci

he xwe rüniştin. Dinava bist ü penc xwendekaran de, 
kesen xwedi kincen nuh ü yekrengi li rex hev bincih 
bün. Pol bü du bir; birek em ü yek ew. 

Di wan roj en çile de, sibehe şire Emerika ü paste 

li me belav dikirin. Gava em diketin reza ş ir, xwende

karen din li me, ango li "kincnuhan" tade dikirin: 

geh me daf didan ü geh do ra şir ji me distendin, di
ketin sefa peşi. Ger me deng bikirana, digotin "Eti

men heram! De wur de herin! Hun çi zanin kincen 

nuh li xwe bikin?" Carnan zarok li min dihatin hev, li 

do ra min d oş dibün ü bi yek dengeki re wuha digotin: 
"Sewiye li deriya 

Pere dit li beriya 

Aqil çü ji seriya 
Rabü ser teri ya!" 

Ev çi bü? Maneya ve çarine çi bü gelo? Ev peyva 
mezinan bü, ne ya zarokan. Eşkere bü, de ü have wan 

ew elimandibün. 

Rojeke, pişti tiliya xwe ya fediyok mamoste ez 
derxistim texte. Bi derketina min re bü pistepistaza

rokan ü hire hira kenen wan. Dengin hatin guhen 
min: "Ev çizane matematike? Bave wi nin e, qey diya 

Wl li mal e qurse dideke?" 
Evare, dema ez gihiştim malemin wan kincan ji 

xwe kir ü avet nava şekalan. Ji hersan, ez bi ser diya 
xwe de qeriyam: "Ez kincen etiman li xwe nakim, 

kincen feqiran li xwe nakim!" 
Dotira roje, min kincen xwe yen berejipince ey

wane hilani ü li xwe kir. Behna sabüne, behna paqiji

ye ji wan difüriya. Ü helbet behna feqiriye ji! Mina ku 

mirov beriya hevaleki xwe bike, mina roj en bere em 

li hev baniyan, behna me disa kete nava hev; min 
xwedane da wan, wan ji behna salıuna şin. W an 
xizaniye da min, min ji dileki bextewar. Ez bi wan 

kincan çüm dibistane. Mina roj en bere keseki li rüye 

min neniheri. Di qelişteken her pineyan de cane min 

dixuya: roj en sar ü seqemi, ha derbasi nava cane min 
dibü, ez diricifim. Li male min disa bere xwe da diya 

xwe ya ku herdem hevpar_e derde min bü: 
- Daye! Dayika feqiriya behemdi! Dayika 

tunebüna biyani! Ka hela riyeke nişani kurre xwe 
bide, ez kijan kinci li xwe bikim? Ye xizaniye an ye 

etimiye? Rabe, kincen min yen zival zivali disa pine 
b ike ü digel jiyana mina qetiyayi ji bi ser ve bidirüne. 
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Sernewal 
HüSEYiN ATAŞÇi 

Güneş çıplak ve serin yüzünü, gökyüzünün iplikleriyle 
aşağı indirerek, bulutların öpücük kondurduğu çimenle
rin üzerine sermişti. Ceviz ağaçlarının boylarının uzun ol
ması ise, toprağın gökyüzüne olan şükran temennileriydi. 
Toprak yüzünü üzerine örten güneşe uzun ceviz ağaçları
nın dudaklarından öpücüklerini postalıyordu. Köyün içe
risinden geçen La (dere) Akdağ'ın kaburgaları arasından 
Murat nehrinin yüreğine boşanıyordu. Dünyanın dönme
sine paralel olarak takvim yaprağına bir yıl daha eklenmiş
ti. Bir yaş daha büyüyecektim birkaç saat sonra, ama yaz
gım hep aynıydı. Tamı taınına evimizin arka bahçesindeki 
dut ağacıyla aynı yaştaydım. Aynı zamanda bana ceplerin
den bal tulumları tadındaki çekirdeksiz dutlarını sunduk
ça, arkadaşlığımız her geçen gün daha perçinleşiyordu, dut 
ağacıyla. Güneş ayaklarıının dibinde dağların omuzların
dan in erek uzanınıştı, ben de yeni bir yıla girmenin heye
canını içimdeki yalnızlıktayaşamaya başlamıştım. Ad etle
rimizdendi yeni yılı farklı giysiler ve şekille re girerek kar
şılamak. 

Amcamgillerden kahverengi koyun yününü alıp anne
min yanına koştum. Daha sonra zar zor da olsa annemi ik

na edip iki üç kaşık pekmez aldım. Önce pekmezi yüzümün 
ovasına sürerek sonra koyun yünlerini sakal şeklinde yü
züme yapıştırdım. Aynanın karşısına geçip kendimi süz
düm. Evet, tam istediğim gibi gidiyordu her şey. Artık bir 
yaşlı gibi görünüyordum. Ayağımda uçları yırtılmış zile 
kara lastiklerinden baş parmaklarıının kahkahalarmı u ta

narak duyuyor ve hiçbir şey olmamış gibi yürüyordum, 
üzerimde eski bir kazak ve bir de dirseklerinde iki yırtık 
gözü olan pantolon giyinmiştim. Bu iki göz gecenin en ka
ranlık anlarında hüzünlü bir bulut gibi çökerdi içimin ta
vanına. Dağlı bir bakışlı yıkılıyordu elbiselerime ilikle di
ğim çocukluğum. Bedeninde çatlakların olduğu çatısız bir 
evdim rüzgarların kemerleri çözülünce murat nehrinin 
köpüğünde. Bulutların gözlerinin her yaşarmasında suları 
taşardı yüzümden dağ başlarının, hangi rüzgar esse ilkin 
içimdeki kapkaranlık ambarlarda toplardı artıklarını, göl
gemin düğmeleri bir sonbahar yaprağında bedenimden 
kopardı şafağın gecikmesinden. Umutlarımı gecenin ray
larından şafağın desenlerine bir türlü işleyemiyordum. 
Kol saatini taşıyordum gölgernde güneşe uzanan meşe 
ağaçlarının. İçimdeki heyecan giderek büyüyor, zaman 
genç ve güzel bir kızın boynundaki altın kolye gibi parlı
yordu adeta gözlerimin tapınağında. Tüm hazırlıklarımı 
tamamladıktan sonra mahallemizin yolunun kenarında, 
ağaçların gölgesi altında kaybolan küçük çeşmenin yanına 
gittim. Arkadaşlarımın paydos saatleri yakınlaşmış, birkaç 
dakika sonra görünmeye başlanmışlardı. Benim yaşlı biri-

ni anımsatan halimi görünce yüzlerinde güneşin kuşyuva
sı evleri görülmeye başlandı adeta. Arkadaşlarla sağlam 
planlar yapıp insanları hem eğlendirecek hem de korkuta
caktık ama aynı zamanda bunun mükafatı olarak poşetle
rimizi şeker, pestil, ceviz ve bozuk parayla dolduracaktık. 
Önce kapılarını çalıp bir köşede saklanmaya başlıyorduk. 
Ev sahibi kapıyı açınca hemen üzerlerine çığlıklar atarak 
korkutmaya çalışıyorduk. Biraz zaman geçtikten sonra on
lar da muziplik yaptığımızı anlıyorlardı ve gülerek evleri
nin kapılarını açık bırakıp içerdeki büyük çuvallardan ce
viz, kuru dut, bazıları da para getirip poşetlerimize koyu
yorlardı. Yeni yılı mutlu geçirmeleri için temennilerde 
bulunduktan sonra kapıları kapatıp evlerine çekiliyorlar
dı. Bir gölgenin güneş battıktan sonra bedene dönmesi gi
biydi her şey. Gecenin geç saatlerine kadar köyün birçok 
evini dolaştıktan sonra evierimize dağılıyorduk. 

Karanlıkyüzümüzde paçavralara dönüşürdü adeta, her 
birimiz kendi göğümüzün yıldızıydık aslında. Bir de küçük 
su birikintilerinde uyuyan yıldızları uyandırmamaya çalı
şıyorduk ama, bazen içimizdeki rüzgarların bizi uçurum
ların kıyısında topladığını da görüyorduk. Benim için asıl 

zahmet ondan sonra başlıyordu. İşin gücün yoksayünü ve 
pekmezi temizle, ama her şeye rağmen hayat farklı yaşa
maya değiyordu. Sabah olduğunda her zamanki gibi inek
leri götürüp dağa salıyordum. Ardından annemin hazırla
dığı tandır ekmeğine sürülmüş kaymakla kahvaltıını yapıp 
istasyona gidiyordum. Küçük çocukların yüzlerini andıran 
dar sokakların kenarındaki toprağı eşip solucan topluyor
dum. Topluiğneden yaptığım oltanın ucuna solucanları ta
kıp Murat nehrinde saatlerce balık tutmaya çalışıyordum. 
Fırat'ın bir kolu olan Murat nehri bazen cömert davranır
dı kiremit yüzlü çocuklarına, bazen de gözlerimizin kapı

sını açık bırakıp eve yolladığı da oluyordu. Hayat her za
man bizi gemisinden içeri alınıyordu, bazen bizi dışarıda 
bırakıp değerini anlamamızı sağlıyordu böylece. Murat 
nehrinin göğsünde kulaç atmanın ayrı bir mutluluğu vardı 
benim için. Ben adeta onu en küçük kardeşi olmuştum. 
Sularıyla saçlarıma dokunuyor, ben de özgürce yaşamanın 
mutluluğunu tadıyordum onda. Zamanıının çoğunu Murat 
nehrinin kenarında oyalanarak geçiriyordum. Bazen de 
istasyonda tren beklediğim olurdu. Trenin hiç zamanında 
istasyona vardığını görmedim. Hayatımla paralellik göste
riyordu sanki. Benim de umutlarıını bindireceğim tren hiç 
vaktinde umutlarıma uğramıyordu; ya ben yoktum ya da o 
rötar yapıyordu. Murat' ın sularında kalan bir köpük gibiy
dim, yaşamın deniz denilen giysisindeyken. Kurallara 
karşı gelmeyi ilkin kaçak olarak trene binip Bingöl' e kaç
ınakla başladım tabii. Daha sonra devaını ip söküğü gibi 
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geliyordu. Her seferinde biletçilerden kaçmaktan adeta 

bıkmıştım. Hatırlıyorum da bir seferinde Genç ilçesinin 

istasyonunda posta treninin vagonuna bindigirnde az kal

dı amcama yakalanacaktım. Yine ucuz kurtuldum diye dü

şünürken diğer sefer biletçiye yakalandık arkadaşlarla. 

Tabii bir sonraki Züver istasyonunda bizi trenden indirdi 

biletçi. Ondan sonra tabana kuvvet saat ondan akşama ka

dar ancak köye varmıştık. Bazen trenin rötar yaptığında 

pereke oynardık. Yere bir çivi çakıp etrafına paranın değe

rine göre bir çember çizer küçük adımlanınızla mesafeyi 

belirl erdik. Cevizle parayı çe mb erin dışına çıkarmaya ça

lışırdık ama ben hiç iyi bir nişancı değildim, hep yutulur

dum. Anlayacağınız hep kaybediyordum. Akşama yakın 

yorgun yorgun eve dönmeye başlardık arkadaşlarla. Evet, 

büyüdüm, pantolonumun yırtık gözleri kayboldu, ayakka

bılarımda başparmağım kalıkahalar atıp beni utandırını

yor artık. Ama yüreğimdeki gediklerden hala rüzgar estiği 

oluyor demli gecelerde. Nerden bilecektim ki, insanların 

yüzlerine duvarlar örüp bir gün betondan zehirlerini düş 

lerime boşaltacaklarını ve kalbimin bu şehrin geniş cad

delerinde çöplüğe dönüşeceğini. Kan terden çoraplarını 

giydirdi yüreğime bu şehrin silik yüzlü insanları. Çocuk

ken üşümüyordum yırtıklarına rağınen elbiselerimin, ama 

buranın yazlarında bile kemiklerimin çıtırdayışlarını, ge

cenin en demli saatlerinde kulaklarıının kapısında acının 

tavan yaptığını görüyorum. Yüreğim küçük bir kuş kadar 

ancak vardı, büyüdüm ama sevgim hiç artmadı bu şehrin 

kalın çoraptan yüzleri olan insanlarına. Üzerime ördüğü

n üz yüzlerinizin kamburu çıkıyor dilimin balkonunda ba

yım. Bir de insanlar ölüyordu ve çocukları yetim bırakı

yorlardı. Neden? Halen anlayabilmiş değilim. Bir sabah 

ateşin dişleri değdi düşlerimin çeperlerine, içimdeki tüm 

sütunlar devrildi ardından, baba. O gün yüreğimdeki son 

kara parçasına da kar yağdı, baba. Ardından baba, uykum

da göbek bağladı karanlık, sütunlarında yıkılarak gecenin. 

* * * 
Tam on iki sene önceydi köyden koparılışım. Sağdan 

soldan duyduğuma göre köyün hali içler acısıydı. Trenden 

indigirnde beni karşılayacak bir güneş bile kalmamıştı. 

Ağaçların köklerindeki ateş kömürleri çarmıh gibi yüre

ğime geriliyordu. Evler haralıeye dönmüş, çocukluğurnun 

en kırık uçurtması da o gün tüm kanatlarını yitirmişti. 

Küçük ot toplulukları artık yoktu yolun kenarında. Duvar

ları yıkılınıştı bizim bahçenin, dut ve ceviz ağaçlarının 

büyük bölümünden iz bile kalmamıştı. Paçalarından 

La'nın, Akdağ'ın gözyaşları boşamyordu Murat nehrine 

şimdi. Bir zamanların kadim sahifesindeki çocuklar şim

di çizgi çizip oynarnıyorlardı, Quçontlarında artık. Geç

mişi süngerle çekilen bir mülteciydim. Yaşadığınız yerler 

yok edilmişse çocukluğunuzun düşlerini inşa edeceğiniz 

hiçbir mutlu temelden de bahsedemezsiniz. Öyle ulu orta 

kalmıştım ki, tüm yaşadıkları yaşanmamış bir deftere ya-

zılan kişi olmuştum adeta. Öyle çıplak kalmıştım ki mev

simlerin ağaçlarında, bir tek yaprak kalmamıştı göz ka

paklarımda. Hiçbir yüz bana yüreklerinin kapısını açmı

yordu şimdi. Evin çatısı adeta beynime çökmüştü de içi

min tüm umut çalıları da ağaçların gövdeleriyle beraber 

yanrnıştı sanki. Gövdemin bir uzvu kopmuş gibi içimde 

yükselen kan basamağından dilimdeki sözcüklerin bo

ğazlandığını gördüm, anlamsızlığın heykelleşen sürecin

deki kimsesiz sezsizlikte. Evet anne, o gün yüzürodeki gü

lücüklerin rezervi tükendi. Yüzüm o gün vurulmuş kuşla

rın leşlerine batırılıp bir daha acı denilen denizden çıka

rılmadı artık. Murdarlaşmış beynim kalbimin paçaları 

arasında son dikişlerini de attı. Kundaksız büyüyen otla

rın gölgeleri bile kemirilmişti gözyaşının bilenmiş çar

mıhında. 

Yemyeşil bir dağın omuzlarından gökyüzüne uzanan 

bir köy vardı bir zamanlar. Akdağ onun çatısı gibi duru

yordu ve bir gün seneler önce secdeye koyduğum alnıını 

kaldırdığımda ateşin karnını doyurmak için dağlarını 

ateşe verdiklerini, ağaçların köklerini alevlerin sardığını 

gördüm. Yapraklar gözyaşı kılıfında döküldü gözlerim

den. Bir zamanlar gökyüzüne uzarımanın keyfini çıkaran 

ceviz ağaçlarını bir hüzün kaplaınıştı kara bulutlardan, 

uzun gövdeleri ateşin musaila taşına yatırılmış gördüğüm 

kadarıyla. Yer ile gök sanki birbirine düşman olmuştu. Bu 

kadim kardeşliğin arasına ateş girmişti anlaşılan. Murat 

yaşlı bir çocuğa dönmüştü adeta. Belliydi onun da hiç ak

maya niyetinin olmadığı. 
Oyun oynadığımız tren istasyonunda raydan çıkmıştı 

tüm mutluluğum. Kuşların seslerini de artık işitmek 

mümkün değildi. Eskiden gökyüzünü görmek için Ale
dağ'ın çatısına çıkıp bakmak gerekirken, gökyüzü tozun 

altında gömülmüştü şimdi ve gök gökte değildi, adresi de

ğişmişti her şeyin. Acının ayakları altında ezilmişti gök

yüzü. Gözlerimin kumaşlarındaki desenierin ağaçların 

çığlıklarından boyunları incelmişti. Bazen böyle olur ... 

Bir anda senelerce yaşamış gibi çökersiniz içinize ... Bir 

daha aynadan kendimi koparıp alarnadım o günden son

ra. Görüntülerde kamburu çıkmıştı gözlerimin ve o gün 

benim içimde diz çöktü toprak, tekrar evlatlarını kucakla

mak için bahardan gülücükleriyle ... şktı yaşadığımız taş

ların ve çamurun evlatlığında kalan ayak izlerimiz... Bir 

gün tekrar döneceğim, and olsun, serin suların bembeyaz 

sayfalardaki cümlelerin gömleğine . Yüzümü sürüp topra

ğına boy vereceğim gölgelerin traşsız suratında, and olsun 

düşlerine küçük çocukların ... Bir gün döneceğim, buğday 

tarlalarının uzanan yalnızlığına ... Bana kalbinde yer aç ve 

beni gökyüzüne işle ... Ben bu şehrin afaroz edilmiş 

çalılığı ... 

İ ddia: Teröre yardım yataklık etmek ... 

Ceza: Bir kibrit çöpüyle infaz edildi ağaçlar ... (ı 
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pirtük - ınuzik 

Türkçe Açıklamalı 
Kırmancca Gramer 

MunzurÇem 

Deng Yayınlan, 

Aralık 2003 

Kitabın hazırlanmasın

da esas alınan Kırman c ca
nın (Zazaca) kuzey (Der
sim, Erzincan, Varto) ağ

zıdır. Türkçe açıklamalı 
olarak hazırlanan kitap , 
konuya ilgi duyanlar için 
önemli bir kaynak olacak
tır. 

Bilim Dilinde 
Kürtler 

Edib Polat 

EvrenseL Basım Yayın , 

Haziran 2004-

5 K .. rı •• ,,.,,~"''"'" 
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BiliM DiliNDE 
KÜRTLER 
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Bitki ve hayvan türleri
nin anavatanına ilişkin 

ansiklopediler, çeşitli bi
limsel kaynaklar hep ka
rıştırılır. Bitki ve hayvan 
türü bakımından zengin 
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bir coğrafya olan Kürt 
coğrafyası , yetersiz ara ş 

tırmalar nedeniyle bu bi
Jimsel kaynaklarda hak et
tiği yeri alamamıştır. Po 
lat'ın bir giriş saydığı bu 
eser, okuyucuya sadece bu 
coğrafyaya ait bitki ve hay
van türleri konusunda 
d erli toplu bilgiler sunu
yor. Kitapta ayrıca Kürt 
coğrafyasında araştırma 

lar yapan botanikçilerin 
kaynaklarının , Türkçeye 
çevrilirken nasıl tahrip 
edildiğini de okuma fırsa 

tı bulacaksınız. 

Dilimiz, 
Dillerimiz 

NecmiyeAlpay 

Metis Yayınlan, 

Mart2004 

Necmiye Alpay 
Dilimiz, Dillerimiz 
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Anadil konusuna ilişkin 
örnek aydın duyarlığıyla 
bilinen Necmiye Alpay, 
çeşitli yerlerde yayımla 

nan yazılarını, yaptığı ko 
nuşmaları gözden geçire 
rek bir araya getirdiği ki
tapta, Türkçe bağlamında 
dil politikalarını ele alı 

yor. 

Alpay, sorunların çözü
mü için "polisiye bir çiz
gide uygulanan dil kam
panyalanndan çok, bir tür 
eğitim ve kültür devrimi 
gerekir" önerisinde bulu
nuyor. 

Sol Siyaset 
Sorunları 

Tarık Ziya Ekinci 

Cem Yayınlan, 

Mayıs 2004 

Tarık Ziya Ekinci, 

l960 'lardan bugüne top 

lumsal mücadele içinde 

yer alan bir Kürt aydını. 

TİP içinde yönetici görev

ler üstlendi, partisini 

Meclis 'te temsil etti. Bir 

uzman hekim olarak Di 

yarbakır'da hizmet verir

ken, TTB içinde aktif ça 

lışma yürüttü. 

Ekinci'nin "Türkiye İşçi 

Partisi ve Kürt Aydınlan

ması" alt başlığını taşıyan 

Sol Siyaset Sorunları adlı 

kitabı, aktif olarak içinde 

yer aldığı toplumsal eyle 

min çok yönlü sorunlarına 

eğiliyor. Aydınlanma , 're 

el sosyalizmin çöküşü', 

demokrasi ve sosyalizm 

ilişkisi, TİP' in siyasal ya

şama kattıkları , sol siyaset 

ve Kürt aydınlanması gibi 

konularda tartışma yürü

tüyor. TİP'in Kürt sorunu

na yaklaşımı ve TİP içinde 

Kürtler konusu da kitapta 

önemli bir yer tutuyor. 

Güzel Suç 
Veysel Çolak 

Yom Yayınlan, 

Nisan2004 

Yayınevinin "Veysel Ço 
lak Dizisi" çalışması kap 
samında, şairin tüm şiir
leri (ll şiir kitabı) yayın
landı. Şair , Güzel Suç adlı 
yapıtıyla Behçet Aysan Şiir 
Ödülü ve Turgut Uyar Şiir 
Ödülü gibi birçok ödül al
dı. Kitap üç bölümden 
oluşuyor . İkinci bölüme 
"Mecnun olup çöle düş 

meyeceksen" 1 "Ne Ley
la'yı çağır ne çölü incit" 
dizeleriyle başlayan şairin 
bu kitabında toplam on 
dokuz şiir yer alıyor . 

Ölü Evi 
Müslüm Yücel 

Yom Yayınlan, 

Nisan2003 
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Kitapta "Ölü Evi" , "Baş 
ka'nın Ölümü" ve "Kubi-
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lay" olmak üzere üç bölüm 
ve 22 şiir yer alıyor. Yücel, 
şiir çalışmasının "Başlar

ken" kısmında insanın acı 
ile ilişkisi üzerinde d uru
yar. Yapılan söyleşiierin 
samirniyetsiz olduğunu 

düşünen şair, kitabın so
nunda bazı şiirlerle ilgili 
açıklamalara yer veriyor 
ve böylece, okuyucunun 
şiirin kaynağı ile ilgili bil
gilere ulaşmasını sağlıyor. 

Dersimin 
Delileri-l 

Nurettin Aslan 

Tohum Yayıncılık, 

MayısZOM 

Yazar, Norveçli bir yaza
rın "dünyada en açık sözlü 
insanlar deliler ve çocuk
lardır" cümlesinden etki
lenerek böyle bir çalışmaya 
başlamış. Bu amaçla yola 
çıkan yazar beklediğinden 
fazla bilgi toplayınca, elde
ki bilgileri yazarın deyi
miyle "Hiç bir deli'ye hak
sızlık etmeden, okuyucuyu 
da Dersim'in deli'lerinden 
mahrum bırakmamak için" 
iki kitapta değerlendirme
ye karar vermiş. 

İlk bakışta tebessüme 
yol açan böyle bir konu, ki
tap okunınaya başlandı
ğında, okura acıyı, ihaneti, 
hüznü bir arada yaşatacak
tır. 

GULDESTE 
İsakTEPE 

Weşanen Peri, 

Reziran ZOM, nlpel 256, 

Paş pirtCıken İshak TE
PEya "Ape Kal" ü" Mişkü 
Kezik" pirtCıka seyemin ji 
ji nav herhemen Weşanen 
Peribi nave "Ji peşiyen me 
baqek zargotin GULDES
TE" derketiye. Mijara pir
tüke ji zargotinan hatiye 
komkirin. Beşa yekemin 

ji 3.322 "Gotinen peşiyan 
ü biwej"an pek hatiye fı bi 
itina reza elfabetik arnade 
büye. Beşa duwemin "Bi
wej ü Ciliyen Argoyi" ne. 
Ev biwejen argoyi yen yek 
peyvin, yen ku ji çend be
jeyan hatine gotin, yen li 
ser miriyan, li ser kali fı 

piriye, li ser mal ü dezge
hiye ü li ser çavbirçiyan 
hatine gotin ü cure bi cure 
hatine nivisin, amadekirin 
ü bicihkirin. Beşa seyemin 
ji ji "Pirsonek ü Tişto
nek"an hatiye amadekirin 
ü bersiv ji tevene. Beşa ça
remin "Qewlerk" e. Beşa 
pencemin "Leyzen Gele
ri"ne ü beşa şeşemin ya 
dawi ji ji"Meselok"an in. 

Başım Belada 
Ferzende Kaya 

Cam Yayınlan, Mayıs ZOM 

Gazeteci Ferzende Ka-
ya'nın bu çalışması okura 

Kürtçe ve Türkçe olarak 
sunuluyor. 'Ahmet Kaya 
Kitaplığı Serisi' kapsa

ınında çıkan ilk kitap. 

Kürtçe baskının önsözünü 
Kürt romancı Mehmed 
Uzun kaleme almış. Kitap 
toplam 15 bölümden olu

şuyor. Kitabın sonunda ise 
Ahmet Kaya'nın fotobi

yagrafisi yer alıyor. Bu bö
lümde birçok yönüyle Ka
ya'nın fotoğraflarını bul

makmümkün. 

Harahat 
Nihat Baran 

Etno Müzik 

Çalışmada Ey Saki, Hay
dar Haydar, Estemolo, 
Anom Yemendir, Ruma 
Kuşu, Arpa Orağa Gelmiş, 
Derdo, Axbaba, Dere Be 
Weso, Tu Rindiki, Xezal ve 
Tewle Tewle parçaları yer 
alıyor. Baran, Kurmancca, 
Zazaca ve Türkçe seslen
dirdiği parçaları kendine 
özgü bir tarzla ele almış. 

kitap - müzik 

Konsera Batmane 
CiwanHaco 

Sanatçı geçen yıl Bat
man festivalinde 300 bine 
yakın izleyicinin olduğu 
bir konser vermişti. Kon
serde seslendirdiği Beri
vane, Zine, Zirave, Diyar
bekir Mala Mina, Siba, 
Eman Hey le, Ax ü Eman, 
Xatün, Çavreş, Hey Dilbe
re adlı parçaları yer alıyor. 

Suskun Kavallar 
Medresesi 
AlımetAtaş 

Ekin Yayınlan, Mayıs ZOM 

Kitaba adını veren 
"Suskun Kavallar Medre
sesi" şiirinde, "Annem, 
akşam mıydı? 1 Kı na ya
kardı bakışlarınal Şehla ve 
siyah./ Arnher kokardı tül
benti/Metaneti sever
di/Kandil gecelerle söyle
şirdi/N e zaman bir duaya 
otıırsa/ Atlılar geçerdi/Ir
mağın öte yakasın

dan." dizeleriyle başlayan 
şairin bu çalışması, üç 
bölümde yer alan 21 şiir
den oluşuyor. 
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nfıçe haber 

EGİTİM-SEN'E KAPATMA DAVASI 

Eğitim-Sen'in tüzüğünün 2. maddesinde "bireylerin 

anadilde öğrenim görmesi" görüşüne yer verilmesi nede

niyle, Ankara Valiliği tarafından Ankara 2. İş Mahkeme

si 'nde kapatma davası açıldı. Eğitim iş kolunda Türkiye' nin 

en büyük sendikası olan Eğitim-Sen'in Genel BaşkanıAla

artin Dinçer, yaptığı basın açı~amasında davanın siyasi ol

duğı.mu belirtti. Aynı gerekçeyle daha önce açılmış olan 

davaya 16.07.2002 tarihinde takipsizlik kararı verilmişti. 

BİR BÖLGE GAZETESi 
güneydoğu ekspres 

Ek·s·pres 
24 Aralık 2003'te yayınlanmaya başlayan günlük 

Güneydoğu Ekspres gazetesi, yayın hayatında on ayı 
geride bıraktı. Teknik altyapısı, baskı kalitesi ve da
ğıtım sistemi ile dikkat çeken gazete, bölgedeki çoğu 
yerel gazeteden farklı olarak çok sayıda ilde dağıtılı
yor. Diyarbakır' da yayınlanan gazete, Mardin, Şırnak, 

Batman, Hakkari, Ş. Urfa ve Bingöl illerinde de dağı-

TRT'nin 7 Haziran 2004 tarihinde başladığı "Kültü
rel Zenginliğimiz" adıyla farklı dil ve lehçelerdeki yayını 
sürüyor. Yayın kapsamında her çarşamba saat 06.00'da 
TRT Radyo ve 10.30-11.00 arasında TRT 3'de Kırmanca 
lehçesiyle yayın yapılıyor. Her Cuma ise aynı saatlerde 
Zazaca lehçesindeki yayın devam ediyor. Türkiye' de ki bu 
ilkten sonra, bir ilk de Kürtçe reklam alanında gerçek
leştirildi. Diyarbakır yerelinde yayın yapan Gün TV, İs-

tılıyor. Satış rakamı 3 bin civarında olan gazetenin 
kurucusu ve Genel Yayın Koordinatörü Naci Sapan, 
bugüne kadar büyük gazetelerin Diyarbakır bürola
rında çalıştığını ama daima nitelikli bir bölge gazete
si özlemi çektiğini dile getiriyor. Hedeflerini "bölge
nin sesi olmak" olarak açıklayan Sapan, Bölgedeki 
kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir 
ilişki içerisinde faaliyet yürüttüklerini, tarafsız ve ob
jektif habereilik ilkesine sadık bir yayın yaptıklarını 
ifade ediyor. 

tanbul Kürt Enstitüsü bünyesinde Zana Farqini'nin ha
zırlamış olduğu 131 bin kelimelik Kürtçe-Türkçe sözlü
ğün Kürtçe reklamını yayınladı. 

Kürtçe reklama önceden de bir talep olduğunu, an
cak mevcut yasaklar nedeniyle bu telebe yanıt ve
remediklerini belirten Gün TV Genel Müdürü Zeynel 
Dôğan, talep olduğu ölçüde Kürtçe reklam yayınlamayı 
sürdüreceklerini belirtti. 

VAN ve BATMAN 'DA KÜRTÇE SINAVLAR 

Uzunca bir uğraştan sonra açılan 
Van, Batman ve Urfa Özel Kürt Dili 
Öğrenim Merkezlerinde, ilk sınavlar 
yapıldı. Sınavlar Milli Eğitim Bakan
lığı'nın görevlendirdiği öğretmenie

rin gözetiminde, Van'da Hüsrev Paşa 
İlköğretim Okulu'nda, Batman'da 
Batman Lisesi'nde, Urfa'da ise kurs 
binasında gerçekleşti . Sınavda kurs 

öğretmenleri tarafından hazırlanan 

150 sorudan 125'i, Milli Eğitim Ba
kanlığı tarafından seçilerek öğrenci
lere yöneltildi. Üç ilde yapılan sınav
ıara 200'ü aşkın kişi katıldı. Sınav 
sonrasında Kürtçenin günlük kul
lanımı ve grameri konusunda öğren
ciler ayrıca bir mülakata tabi 
tutulacak. 
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Dört yenı k ı tap 

6 CEGERXWiN'iN 

YASAMIVE 

SiiR ANLAYISI 

OR D lXANE CE Lll 

~ .... E VR E NSE L 

~ B AS t M 

'~~~~~~~" Y A Y 1 N 

112 sf., 7. 5 milyon 

ORTA ANADOLU 
KÜRTLERi 

ROH AT A LAK O M 

~All E V RE N S EL 

~ B AS 1 M 

~" Y A Y 1 N 

160 sf., 7.5 milyon 

~ EVRENSEL BASlM YAYlN 
~, yayıncılığın toplumcu damarı 

Kürt cografya s ının 

flora vefaunasın a giriş 

BiLiM DiLiNDE 
KÜRTLER 

EDi B P O L AT 

~All E V RE N S Et 

~ B AS 1 M 

~, Y A Y 1 N 

216 sf., 8.5 milyon 

y irmi olay , yi rmi kıla rn 

KÜRT HALK 
TÜRKÜLERiNDEN 
SEÇMELER 

SALi H KEV I RBIRi 

~All E V R E N S E l 

~ B A S 1 M 

'~~~~~~~" Y A Y 1 N 

19 2 sf., 8 milyon 

Tarlabaşı Bu lvarı Kamer Ha tun Mh. Alhatun Sk. No 27 Beyoğlu iSTANBUL 

T 0212 361 09 07 (pbx) • F 0212 361 09 04 • E bilgi!aevrenselbasim.com 
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