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Hejmar ı • Veger 

DES TP EK 

E m koveraka Cı heyecan,coş Cı heviyek 
mezin destpedikin.Ev silaw Cı p1rozbahi

ye pişta Newrozeye!Li hemt Kurdan,bi taybe
tl ji li Kurdan derwaye welat ev gava teze p1-
roz be!Em hevi dikin Cı dizanin ku,ev kovara 
di diroka çapameniye Kurdan da roleka di
roki,giring bilize Cı mora xwe li diroke xwe.Ji 
bo ve j1 çi desten me hat erne bikin O enerji
ya xwe giştika ji bo ve xerç bikin. 

Eva biba kovereka siyasi, çandi,edebi,hCıne
ri O lekollni.Ji bo ve em tu sinoran qebO.l na
kin Cı xwe di nava çar dCıvaran hepis na
kin.Eva biba denge Kından li derway1 welat O 
yen kurdi navbera sinoran welata xwe y1 kevn 
da dijln. Her kesen ku bixwazin xwe binln zi
man dikarin bin1vsinin,niqaşen dernokra
tlk,rexneyen O peşniyaren xwe bikin,serbes
tin.Ev kovara gele. Herkes dikara eş,şahi,bir Cı 
baver1ya xwe bine ser zirnan.Em jlli ve bave
r1yadana ku,heqe (rnafe) kesi tune ku,buye
ren bi gel re eleqadar gor bi fikre xwe hilbiji
re.Eve ku dile xwe xwesti binivsine,e ku ne
xasti ji astenq bike .... Bi taybeti jl, bedelan ku 
di riya azadiyede hatini dayin re kes nikara 
çaven xwe bigre .... 

----------------------------0 3 

Te gotin ku,serbilindiya rniletan dewlernen
dlya şaristaniye wl ye. Em ji bi dewlemend1ye 
rnedeniyeta netewa xwe serbilindin.Le di ey
ni wexte de ji xemglnln ku ev buya male di
zan Cı herkes parçayeki je dişeqine. İddia me 
eve ku,ev dewlemendiya mileta yi dtroki, 
çandi, felsefik, oll, hCıneri O civaki erne bi al1-
kartya gele xwe derxin hole Cı ji dest dizan 
derxinin. Ji bo ve ji xebat Cı le kolinen ciddi li 
peş me ne.Di vt war1de be guman hevcedari
ye me gelli me heye. 

Di ve pevajoye da çima kovar?Kovaren ku 
heta iro derketini em xizrnetek ji bo milete 
xwe dinirxinin.Le bes nabinin;bi kema
sl,teng~sist Cı bi teref dib1nin.Em ve baveriya
dana ku kovaran hata iro d erketin geli me he
mu ya hembez nakirin.Ji bo ve yeke arınanca 
may1 her! mezin hernCı geli me hembez kirin 
Cı bersiv buyina.Em pevajoyek hassas ta der
basdibin.Ev derfet(irnkan)in derketihale ça
wa çebu?Gere em vana baş bizanin O gore ve 
ji ,eve ji bo vi tekoşina demokratik cane xwe 
dayin,hembere vana rez bigrin.Tu kas nukara 
be je e derfet ma darxist hale. 

Çlle -Sebat-Ad~r 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger • HeJmar 1 

VEGER'DEN 

Y eni bir yayın hayatına başlamanın he
yecanı, coşkusu ve umudu ile sizlere 

merhaba. Dünya, siyasal, ekonomik ve top
lumsal bakımlardan hızla değişmektedir. 
Hatta yaşadığımız bu son günlerde yaşadığı
mız coğrafyada bile değişikliklerden söz 
edilmektedir. Bu değişim ve gelişmelere pa
ralel olarak her geçen gün ekonomik, sosyal, 
siyasal ve kültürel sorunlara ilişkin araştır
malar ve tartışmalar da yoğurılaşmaktadır. 
Bizlerin de bu gelişmelerin dışında kalması 

mümkün değil. 
Bizlerde bu noktadarı hareketle böyle bir 

ihtiyacın oluştuğu kanısına vararak böyle bir 
dergiyi çıkartmaya karar verdik. Özellikle 
yüzlerce yıllık ülkeden kopuşun arkasındaki 
gerçekleri, halkımızın kültür, sanat, edebi
yat, müzik alarılarındaki değerlerin ortaya 
çıkanlmasını sağlamak ve bunları gelecek 
kuşaklara aktarmak dergimizin temel espiri
si olacaktır.Bu anlamda inanıyoruz ki dergi
niz VEGER Kürt medyasında tarihsel bir işle
ve sahip olacaktır. Bu arada önümüzdeki sü
reçte işleyeceğimiz konular arasında başta 
kadın, gençlik, sağlık, eğitim, alkol, uyuştu
rucu, spor vb. gibi temel konulanda bulabi
leceksiniz. 

DerginizVEGER yaşama dair bütün alanla
n kapsayacaktır.Toplumsal, siyasal, kültürel 
ve araştırmaya yönelik olacaktır. Bilim "bü
tün olgular birbirine bağlıdır ve değişme 

içindedir, nesnel gerçeği kavramak için olgu
lar arasındaki bağlarıtılan ve bütünlüğü çok 
iyi kurmak gerekir" der. Bizlerde bilimin bu 
temel kıstasından hareketle içinde yaşadığı
mız bugünü, geleceği doğru kurmak istiyor
sak geçmişin doğru tahlilini yapmak zorun
dayız. Kaldı ki yıllardan beri egemen güçler 
tarafından varlığımız bile kabul edilmiyor. 
İnkar ve imha siyasetiyle karşı karşıya bu
lunduğumuz unutulmamalıdır. Biliniyor ki 
bu nedenle uzun yıllara dayarıarı "düşük yo
ğunluklu savaş" yaşandı. Bu temelde Ulusal 
Demokratik mücadele içerisinde bizlerinde 
arasındarı bu halkın en değerli evlatları Şa
hadete ulaştı. Bu derginin bir işlevi de bu 
halkın en değerli evlatlannın sesi, çığlığı ol
maktır. 

Derginiz VEGER' in yayın politikasında her 
ne kadar Anadolu Kürtlerini esas alıyorsa da 
kendimizi sadece bununla sınırlamıyo

ruz.Yukanda da belirttiğimiz gibi bilimin 
gerçekliğini esas alarak olgular ve olgular 
arasındaki bağlarıtlyı kurarak sorunlara yak
laşımı esas alacağız. Bu temelde sizlerin dü
şünceleri, yorurnları, eleştirilerinize açık ol
duğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu konuda 
herharıgi bir sınırlama getirmiyoruz. Sizlerin 
düşünceleri, yorumları, bilgileri bizleri güç
lendirecek eleştirileri eksiklerirnizi, yarılışla
nmızı görüp bunları aşma konusunda vesile 
olacaktır. Tekrar altını çizerek belirtiyoruz 
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her kim ki kendisini Demokratik bir çerçeve
de ifade etmek, tartışmalara katılmak, eleşti
ri ve önerilerini sunıb.ak, düşünce ve duygu
larını yazmak istiyorsa bu bizleri fazlasıyla 
sevindirir. Bu anlamda da Demokrasi kültü
rünün gelişmesine kalkı sunulacağı bilinme
lidir. 

Derginiz VE GER hakkında merak edilen bir 
konu da zannediyoruz ki taraflı bir dergi mi? 
konusu olsa gerek. Biz şunu açık bir yürekli
likle belirtmeliyiz ki binlerce köyün yalaldığı, 

yılaldığı, binlerce insanımızın katledildiği, 
ulusal varlığımızın hala tehdit altında oldu
ğu, dilimizin bile inkar edildiği bu hassas sü
reçte taraf olmayacağırnız herhalde düşünü
lemez. Biz elbette ki Ulusal Demokratik mü
cadeleden yana tarafız.Yoksa kendirıi ülke 
gerçekliğinden uzak, halktan kopuk, mariji
nal hale getirenierin yanında olmamız bek
lenemez. On yıllardır verilen amansız müca
deleye, sadece Anadolu Kürtlerinden onlar
ca bir bütün binlerce şahadetİn anısına bağlı 
kalmak ahlaki olarakta, vicdani olarakta biz
leri taraf olmaya zorluyor. Bunun açık olarak 
bilinmesinde zannediyoruz ki fayda var. 

Derginiz VEGER yayın hayatını Kürtçe ve 
Türkçe çıkaracaktır. Ancak asıl hedefırnizin 
süreç içerisinde Kürtçe yazıların her sayıda 
daha fazla artırarak günün birinde tamamen 
Kürtçe olmasıdır. Tabii yazıların hangi dilde 
olacağı konusunda okurlarımızı zorlamaya
cağız. Pakat inanıyoruz ki okurlarımızda bu 
düşüncemizi paylaşırlar, yazıların Kürtçe ol
ması dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine 
katkı sunacaktır. 

Bu arada derginizVEGER 'in yayın strateji
sinin sağlam bir zemine oturtmak için ve en 
geniş katılımı sağlamak için '1\raştırma ve 
Danışma Konseyi" oluşturarak daha De
mokratik bir dergiyi uzun vadeli ve program
lı olarak çıkartmak için bu konuda kendisini 
önerecek arkadaşlarında bize yazmalarını ri
ca ediyoruz. 

Bu arada derginiz VEGER' in ilk etapta üç 
ayda bir ilerde ki süreçte aylık periyotlada çı
karılmasını hedefliyoruz. 

Toplumumuzun temel eksikliklerinden bir 
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tanesi de yazmamak. Oysaki yüzlerce hatta 
binieric ifade edilecek üniversite bitirmiş in
sarılanmız bunun yanında kendisini olanak
sıziıkiara rağmen yetiştirmiş insanlarımızın 
da kendi dünyaianna çekilmeleri anlaşılır 
bir durum değil. Dileğimiz bundan sorıra 
tüm kesimlerin eline kalerrıi almaları ve bize 
yazmaları. Bu vesileyle Kürt tarilıine, edebi
yatma, sanatına, müziğine, kültürüne lasaca 
yaşama dair tüm alanlara katkı sağl amaları

dır. 

Saygı değer okurlarımız da kabul ederler ki 
içinde bulunduğumuz koşullardan sadece 
egemen güçler sorumlu değillerdir. Bizlerin 
de sorumluluklan var. Gelişmiş ülkelerde ki 
toplumların düzeyine balaldığında hayatın 
her alanında örgütlendiklerini görüyoruz. 
Doğadan tutun hayvanları korumaya kadar, 
ekonomiden, siyasete kadar, kadın sorunun
dan, gençliğe kadar hayatın bütün alanların
da örgütlendiklerini görüyoruz. Bu örgütlü 
mücadele onları belli bir yere getirmiş, bir 
çok temel sorunlarını çözmüşler. BizAnado
lu Kürtleri bu temelde de tarmin nesnelliğin
den kurtulmak için yoğun bir çaba içerisin
de olmak zorundayız. Bu temelde özellikle 
siz değerli okuyucularımızdan rica ediyoruz, 
resim, belge, film, yazı, eski kitap vb. gibi de
ğerleri bize ulaştırmaruz. Amaçlarımızdan 
bir tanesi de bu değederimizi kaybolmaktan 
kurtarıp ileride burılan bir bölge arşivi yada 
müze şeklinde değerlendirmek. Unutulma
malı ki Mezopotomya' nın binlerce yıl önce
sinde yarattığı medeniyette atalarımızın çok 
önemli katiaları olmuştur. Bugün insarılığın 
ulaştığı uygarlık düzeyi temelini geçmişte 
coğrafyamızdaki yaratılan medeniyetten al
mıştır. Bu anlamda atalarımızın yarattı ğı de
ğerlere sahip çıkmak kendimize saygının ge
reği olsa gerek. 

Yeni bir sayıda tekrar beraber olabilmek 
umudu ile barışın , kardeşliğin, sağlığın, ada
letin egemen olduğu bir dünyada yaşama
nız dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz. 
Unutmayın ki hepimiz birbirimizin saye

sinde varız. 
Dergi Redaksiyonu 
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VEGER'İN DOGUŞU 

MuratAipavut 

H er yeni oluşumun doğuşu sancılı 
ama aynı zamanda heyecanlı bir 
süreçtir. Hele bu oluşum yüzyıllar

dır anavatanlarından, köklerinden koparı
lan bir halkla ilgiliyse bu heyecan kelimeler
le ifade edilemez. 

İç Anadolu Kürtleri yüzyıllardır yurtların
dan, köklerinden uzak olarak orta Anadolu 
topraklarında yaşıyorlar. Ancak bu uzaklık 
onlar için artık sadece coğrafik bir uzaklık 
olmaktan öteye bir anlam taşımıyor. 

Daha yakın tarihe kadar içe dönük olarak 
yaşayan, dili kültürü, gelenekleri, stranları 

ve yaşam tarzları ile kendi halk gerçekliğini 
yaşayan Orta Anadolu Kürtleri özellikle 
son yirmi yılda gelişen Modern Kürt De
mokratik hareketi ve aydınlanmasıyla ulu
sal gerçekliğine dahada yakınlamış düşün
cede, ruhta ve eylemde yeniden bir geri dö
nüşü başlatmışlardır. 

dönüş, ülke, halk gerçekliğini daha yakın
dan görme ve yaşama heyecanı Ulusal de
mokratik hareket saflarında yer alarak ve ül
ke topraklarında yeniden filizlenen bir bü
tünleşmeyi beraberinde getirdi. 
İşte Veger, yüzyılların özlemi olan bu tari

hi dönüşün ve dönüşümün kalıcılaşması, 

geliştirilmesi, korunması, gelecek kuşaklara 
taşınmasına katkı sunacak bir oluşum ola
rak doğdu. 

Sözlü anlamda çok zengin bir kültüre sa
hip olmakla birlikte Orta Anadolu Kürtleri
nin bu kültürlerini, değerlerini yazılı an

lamda kalıcılaştırma, kaynakları 

araştırma, bilimsel çalışmalar 
yapma fikri ülkede yada diğer ül
kelerde yaşayan Orta Anadolu 
Kürtlerinin hemen hemen hepsi
nin ortak düşüncesiydi. 

Orta Anadolu Kürtlerine yönelik 
tek bir yayın organı olduğu fakat 
"az olsun, benim olsun" anlayışı 

ile çıkarılan bu yayın organınının
da Orta Anadolu Kürtlerini kucak
lamada yetersiz kaldığı hemen he
men yapılan bütün toplantılarda 

dile getirilmişti. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, mer

kezi İsveç te bulunan "Orta Ana
dolu Kültür Derneği" (Komala 

Çanda Anatoliya Navin) yöneticileri ile bir
likte Almanya'da bir toplantı düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. 

Dokuz Eylül İkibinbir tarihinde Almanya 
nın Troisdorfkentinde düzenlenen toplantı
ya Almanya Avusturya İsveç İsviçre ve 
Hollanda dan yüze yakın insan katıldı. 

Artık çocuklarına Lerzan, Berivan, Şiyar, Toplantı öncesinde yapılan tanışma ve ko-
Arjin, Ci van gibi Kürtçe isimler vermekte- nuşmalarda oldukça sıcak bir ortam vardı ve 
dirler. hepimiz böyle bir tarihi çalışmanın başlan-

Bu, düşüncede ruhta gerçekleştirilen geri gıcında oldukça heyecanlıydık. 
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Toplantı saat ondörtte divan seçimi ile 
başladı. Daha sonra mücadele şehitleri adı
na yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ar
dından gündeme geçildi. 
Toplantı da söz alan Divan üyeleri Meh

met Altundağ, İbrahim Candan, Şoreş Reşi 
ve MuratAlpavut, OrtaAnadolu Kürtlerinin 
çalışmalan,neden böyle bir yayın organına 
ihtiyaç duyulduğu, derginin içeriği, yayın 
politikasının belirlenmesi, vede süreç içeri
sinde Orta Anadolu Kürtlerinin çalışmaları
nın nasıl kururnlaşması gerekliliği konusun
da konuşmalar yaptılar. 

Veger bütün OrtaAnadolu 
Kürtlerini kucaklamalıdır 

Y
aklaşık beş saat süren toplantıda, Av
rupa da ki Orta Anadolu Kürtlerinin 
kurumlaşması, bir yayın organına ka

vuşmaları konusunda toplantıya katılanla
rın hepsi düşünce, öneri ve eleştirilerini dile 
getirdiler. 
Çıkarılacak olan derginin bütün Orta Ana

dolu Kürtlerini kapsaması gerektiğini belir
ten Ali Fuat Gürsel, ileriki süreçte ansiklope-

\1 i " ı 

di çalışmasının yapılması gerektiğini söyle
di. 
Toplantıya Hollanda'dan katılan Roni Yıl

dırım, derginin dilinin ağırlıklı olarak Kürtçe 
olması gerektiğini, ileriki süreçte neler yapı
labileceğini tartışarak, burada başlatılan ça
lışma ve örgütlenmenin bütün Avrupa da 
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geliştirilmesini istedi. 
Bu anlamda ilerde İç Anadolululara yöne

lik bir gecenin de gerçekleştirilebileceğini 
söyledi. 
Toplantıda söz alan Ali Akbaş arkadaş ise, 

İç Anadolu Kürtlerinin bugün bir Kureyşi 
hareketi haline gelmelerini söylüyordu. Ak
baş, heyecanlı ve coşkulu olduğunu ve der
gide görev almak istediğini de söyledi. 
Toplantının en Anlamlı ve duygusal arıla

rın yaşandığı kısımlarından birisi de Lever
kusen kentinden toplantıya katılan şehit 
babası Halil Çelik in konuşması sırasında 
yaşandı. 

Kürtlerin artık korkmaması, kendilerini 
özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini söy
leyen Halil amca, "bizler bedel ödedik, Ci
vanlanmız bedel ödediler. Onların mirasına 
sahip çıkmalıyız" dedi. Halil Çelik, bu alan
da çıkan yayınlarda bu değerlere yeterince 
neden yer verilmediğini sorgulayarak, çıka
rılacal olan bu dergide o değerlere, şehitlere 
de yer verilmesini istedi. 
Çıkarılacak olan dergide bölgeeilik vb. All

layışiardan kaçınılması bir bütün olarak Or
ta Anadolulara hitap etmesi gerektiğini söy

leyen Abdullah Gezer ise, 
özgürleşene kadar misyon
larının devam edeceğini 
belirtti. 

Bu çalışmalarda temel so
runun genişleme ve büyü
me olduğuna dikkat çeken 
Mehmet Tevfik Demir de, 
Bu güne kadar ana babala
rından duydukları ile kal
dıklarını artık daha geniş ve 
bilimsel araştırma ve çalış
malara gidilmesi gerektiği
ni söyledi. Demir "yaklaşık 
onbeş yıldır mücadele içe
risindeyiz. Artık bizlerde 
mücadelenin bize kazan
dırdıkları ile köklerimizle 

birleşrnek işin çalışmalıyız" diye konuştu. 
Toplantıya İsviçre den katılan İbrahim 

Candan, artıkAvrupa da büyük oranda kalı
cı olduklannı bu nedenle halkımızla ilişkile
rimizi koparmamız gerektiğini belirtti ve ya
ratılan değerlere yeterince yer vermeyenie
rin kırk elli yıl sonra tarihi o ılarak hiç bir de-
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ğerinin kalmayacağını onun için bir an ön
ce onlarında bu değerler etrafında güç birli
ği oluşturması çağrısında bulundu. 
Toplantıda konuşan diğer konuşmacılar

da, Dergi etrafında bir kurumlaşma yaratıl
ması, İç Anadoluya bir grup gönderilerek 
belgesel vb. yapılması ve medyada işlenme
si gerektiğini ifade ettiler. 
Ayrıca Kültürel ve folklorik değerlerin to

parlanarak değerlendirilmesi, bir arşiv çalış
masına gidilmesi, Orta Anadolu Kürtleri ile 
ilgili seminer ve toplantılar yapılması, ülke
de ki ailelerin çocuklarının eğitimi için kat
kıda bulunulması, şehit ailelerine destek ol
mak, ulusal kurumlarla diyalogları geliştir
mek ve daha bir çok öneri getirildi. 
Yarım saatlik bir aradan sonra devam 

eden ve coşkusundan hiç bir şey kaybetme
yen toplantının ikinci bölümünde Kürt şair 
Xızan Şilan Kürtçe bir şiirini okudu. 

Veger'in Doğuşu 

T
oplantının ikinci bölümünde dergi
nin ismi için öneriler alındı. Wegeri
na Welat, Koçberi. Birnekırın, Duri, 

Denge evina me, Comnabun, Veger, Rabun, 
Legerin, Şiyarbun vb. önerilerin yapıldığı 
isim konusunda yapılan oylamada derginin 
isminin Rabun olması kararlaştırıldı. Fakat 
bu isimle iki yayın organının daha çıktığı 
belirtilince Derginin isminin en çok oy alan 
ikinci isim Veger olması kararlaştırıldı. 

Veger artık doğuşunu o gün toplantıya ka
tılanlar ve de katılamayarak yürekten des
teklerini gönderenierin öncülüğünde ger
çekleştirdi. 

Toplantıya katılamayan Hasan Bozlak, bir 
mesajla toplantıdakilere başarı dileklerini 
iletmiş tL 
İsim tespitinin ardından Veger'in ilk aşa

mada Redaksiyonu için adaylar tespit edildi 
ve katılanların oylamasına sunuldu. Baştan 
sona kadar demokratik bir ortamda geçen 
toplantı daVeger dergisinin Redaksiyonuna 
Abdullah Kaya, Ali Fuat Gürsel, Kadir Çelik, 
Murat Alpavut, Roni Yıldırım ve Şoreş Reşi 
seçildiler. 

Redaksiyon kurulunun seçiminin hemen 
ardından Veger'in önümüzde ki süreçte ya-

yın politikası, geliştirilmesi, güçlendirilmesi 
ve daha geniş kesimlere yayılabilmesi için 
yirmi kişiden oluşan bir dergi danışma ku
rulu oluşturuldu. 
Danışma kuruluna seçilen ve önerilen ar

kadaşlar arasında , Hasan Bozlak, İbrahim 
Candan, Şoreş Reşi, İrfan Koyuncu, Abdul
lah Gezer, Mehmet Tevfik Demir, Şevket Ba
kan, Kemal Erman, Hasan Yüzer, Derviş Ba
ran, Hurşit Aktan, Bülent İzüm, Ahmet 
Türkmen, Feridun Yurtsever, Levent Kanat, 
Bilal İnal, Mehmet Altundağ, Süleyman İs
lambay, Mustafa Görkem, Mahir Çelik, Ziya 
Kılınç, Ömer Koyuncuer gibi isimler bulu
nuyor. 

Redaksiyon kurulu ve danışma meclisinin 
ardından toplantı Veger'in periyodik çalış
maları, finansmanı vb. konularla devam etti. 

BasındaVeger 

T roisdorf da gerçekleştirilen toplantı
nın ardından Veger'in çıkışı basında 
ve medya da da büyük bir ilgiyle kar

şılandı. 

Özgür Politika gazetesinde çıkan haberler 
ve ardından Avusturya'nın Graz kentinde 
yayın yapan Radyo Mezopotamya nın Ve
gerle ilgili bir proğramı yayınlandı. Veger 
dergisi redaksiyonunun hazırladığı bir bildi
rinin okunduğu yayının hemen ardından 
radyoya yoğun telefonlar gelmeye başladı. 

lç Anadolu'lu bir çok Kürt radyodaki can
lı yayına katılarak Veger dergisinin çıkışın
dan dolayı duydukları sevinci belirttiler ve 
dergi ile dayanışma içerisinde olduklannı 
ifade ettiler. 

Veger, planlanan süreden biraz gecikmeli 
de olsa doğuşunu gerçekleştirdi. 
Yazının başında da belirttiğimiz gibi ilk 

doğuşlar hep sancılı ama aynı zamanda he
yecan vericidir. 

Böyle tarihi anlamı olan bir çalışmanın ilk 
ürününü, ilk olmanın getirdiği eksik ve ye
tersizliklerle de olsa okurlarla, yurtseverler
le, bölgemizin insanlarıyla buluşmanın, Ve
ger'i paylaşmanın sevincini, gururunu yaşı
yoruz. 
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HeJmar 1 • Veger 

Hey Mirovati 

Min bibtzin hey mirovatt! 
İro ez di zindana reş de 
Di navbera çar dtwaren bextreş de 
Dest Cı pi li min hatine giredan 
ü girtime 
Le nava dile min bi eşqa azadiye 
Dagirti ye 
Ez kevoke aştiye 
Li ser çiya yen bilindim 
Ez derınane xweşttiye bi hevi Cı evina wclate 
xwe serbilindim. 

Hey mirovati! 
Ev çi xernexwazi Cı hoviti ye 
Ev çi felbazt Cı d urutlye 
Ev çi nijadperesti Cı cCıdatt ye 
Daxwaza min aşti Cı biratiye 
Li ser her welatt ye 
Te hej kurike zilme 
)i ser xwe neavetiye. 

Hey mirovati! 
Ez reber Cı rewşenbire 
Geli mazluman 
Ez gCıla kesk Cı sor Cı zer 
Li deşt Cı zozanan 
Ez strane devi hozanan 
Ez govende li dawet Cı dilanan 
Ez hebün Cı dewlemendt ye b er 
dile Xizanan. 

Hey mirovatl! 
Ez azadixwazim 
Ez aştixwazim 
Ez mirovhezim 
Ez evindareki dilsozim 
Şer Cı kuştin e naxwazim 
Li ser cihan e 
Dost! Cı biratiye dixwazim. 

Hey mirovati! 
Ez hatime din e, li bajare Ruhaye 
Nirxa welate min gelek buhaye 
Ez ava Dicle u Feratim 
Di navbera çar diwaran de 
Ne rihetim 
Ez ji wekl te 
Ji diroka insaniyere hatim 

Ma tu çima çaveşiye dikl 
Li min tim Cı tim. 
Carina bi çaven keiCı gir! 
Dilli min ziz dibu 
Ji ber nehaqiye 
Carinan bi bareki giran 
Pişt li min xuz dibfı 
Ji ber nehuqCıqfıye 
Min aşitl Cı birati diyari kir 
Min li hemher dujmine har 
~glti Cı merani kir 
Le te wek gure devbixwln 
Hoviti Cı neyari kir 
Carinan ketim nav ramanen kur Cı kUr 
Difıkirim, diponijtm ji dur Cı dür 
Hesiren çavan dibarinim hCır Cı ht1r 
Mejlli min giran dibfı 
ü d iketim nav xemeke kur 
Sere sibe şiyar dibQm bi coşeke 
Ji diwareki diçfım koşeke 
Ez naxwazim bikim şaşiyeke 
Li ber çaven min welate min 
Axx! Tu çuqasi xweşikl 

Geli Kurdno! 
Werin em bi hevre rakin 
Ev çi nakokiye 
Werin li mile xwe barkin 
Pirsgireka dirokiye 
Warin em çareser bikin 
Keşe ya Kurditiye 
Ev mesela me ya hernCı mirovali ye 

Çaven me dibiriqin 
Wek sterken li ezman 
Bindestl ji me re nabe 
Hebuna xwe bine zirnan 
~dt bese Kurdno bi yekbin nema zernan 
Temaşeke li dora xwe 
Li cihanegeli bindest neman 

Hilgirin ser mile xwe vi bari 
Xilas bibin ji koledari 
Serfirazi dixwazim bi alikafi 
Spas dikim ji were hezar u hezar cari. 

Xizan Şilan- 14.07.2001- Stockholm 
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JI GUNDI BULDIX 

Ose Çavreşe Direve 

1 
i gundi Hecilara miroveki pir rind bi na
ve Ose Çavuş i Çavreşe yi hebiye. Sale 
x:we li dorc 60 büye. Çevuş ji gundi Bul

jinike kiriye ku nave ve ji Zexa Beki Dimo 
buye. Herdu jl çfin ser dilovaniya xwe. 

Rojeke herse Çevuş radibe ü li Zexe dexe. 
Pir le d exe u serve bfike sive te. Ra dibe bi pe
ya d ide re ü tere gunde xwe; mala xale x:we 
Xelile Beke. Male Xelile li nava gunde Q ge
lek cirane xwe hene Q e her roj terin ba hev 
ten Cı lakirdiyan dikin. 

Çavuş gotina kevna goti: Av di golan de 
dawistin e geni bibin ttne bira xwe Cı birya
redide ku here pe jinke xwe. Rojekeside ra
dibe tere pe Zexe. Li mala Xelil dibe nivan. 
Cirane Xelil Cı hevale Xelil di b inin ku nivane
ki wi heye Cı hemi dicun mala Xelil. Niven bi 
hurmeteki mezin xerati dikin Q dest bi soh
bete dikin. Kesatiyen mina Ose Omar, Bile 
Şarike, Meste Usi Xele Cı geleken din o terin 
mala Xelil Cı dest bi yaraniyan dikin. Dikevin 
rCı Çevuş Q ji wir ü we de wi çav tirsiyayi di
kin. Ev ji kultfırek, cezeki civaki Cı peymane
ka veşartiye. Yek ji e Gundi Buldix: 

- Mal şevitiyo te çing uso li Zexe xist?! Xar-

ziki xwe yi ji kera Q dini he; wera dibejin. 
Çevuş te li ku bibine e te bikuje dibeje. Ye
ki din ji: 

- Çevuşt ji jikeralixi hesina dicQ; te bibine e 
bi cigi bixwe! Dibeje. 

Gundi Buldix, yek ji wirde, yek ji veda Ose 
cuni dikin. Osi fıqara bi kuncike ode da du
niske ü çav le diçürisin. Be deng dibe. Bi ça
ven bi ser bin hevra di bl li d or xwe mezdike. 
Gep Q güyen wi sor dibün. 

Seda zü misint ave dixwaze ku here ele 
male. Misin heytine tere tuva
lete 50 metro jimale dür. Xelil li 
benda wegera Ose dime. Ha Osi 
vare ha Osi vare, le ne. Paşe 
xwediye male dibejin di tuvale
te da eceba tiştin hate seri vi. 
Xelil tere neziki tuvalete dibe Cı 
hang dike iOso Oso! Tu li wiri?l 
Tu deng je dernakeve. Dile Xelil 
dike girpe girp; bixwe bixwe di
beje eceba Ose kriza dil derbas
kir? Bi ve tirse neziki tuvalete 
dibe, nefesa xwe digre guhdar 
dike, le deng tune. Seri xwe bi 
dizika di deri re direj dike, le kes 
di hundire tuvalete da tune. 

Meraqa wi hin zede dibe. Dikeve tuvalete Cı 
dibine ku tene misini li wire, Os tune. 

Xelil wirde Cı oda dibeze le Ose nabine. 
Deh-panzdeh gavan berjer tere, le nabine. 
Erd qelişti ü Os ketibü. Ji jel da Sile Osi Om er 
dihat. Xeltl: 

- Silo te nivane me nedt? Sil: 
- Yeki xertb bü? 
- Ere. Zave me yi Hecilera ye. 

- Yeki mina wt bi ecele be rj er diçfı. Wex-
ta ez hatim i li peş malan b Cı. 

Xelil bi kenki bilind desten xwe li jinüyen 
xwe xistin ü got: Lo va heremana evari me
rik hundir qetiyayt kirin. Demek wi ji mana 
bi tuvalete girt ü ji tirsan da bin ive. 
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Diroka Kurden Anatoliya 
Navin ô Birayen Wan 

Şoreş Reşi 

Xwendewanen heja! 

Ileta roja hiro di seri me giştikan de ev pirsa 
ye h eye: "Em ji ku ha tim!". Sal e min niha 40 
e; texmin dikim ev pirsa di seri min da ji 30 sali 
bu giranike. Ji ber ve min got eze ve mesele 
bikolim .. Ev edi mina çiyaklli ber min sekini
bu; yan cze di ser wl çiyayi re biçCıyama, yan ji 
ev çiyaye bi ser min de bata xare. Min a sifte 
(peşi) da ber xwe u dcst bi kar kir. Min kal, jin, 
dirokzan, niviskar, kevir Cı. çiya niştin je pirskir 
u hina ji dipirsime u le digerime. Her kes li 
tiştekl digere, hen li pera, hen li zevqe, hen li 
eşqe, ez ji li we tarixe digerime. Min tiştin ditin 
an na? Ere min çend tişten muhim ditin Cı ve 
yeke ji tarixe me u Kurdan re mina gava yeke 
min dihesibinim Cı dizanim ku kuriken me je 
gaven din bavejin. Ji ber ve ji niha da dinivsi
nim ku mizginen mine ji ve re hene !!! 

Di her hejmareka Veger e da eze ji we re 
binivsinim. Ji serida eze heynim h eta roja hiro. 
Eva direj bibe, hune meraq bikin, carna ji 
hune bi hers bikevin le ne mumkune ku ez 
giştike di hejmareke da binirusinim ı} ve ji 
meraqe xelas bikim. Ji bo ve, di seri de ji ve 
sebre dixwazim .. 

Tu iddia ye mine mina "Tarixa her! rind min 
nivisandi tunun, ez neyi dirokzanim ji, le 
mirovekl ji tariye hez nakl me. Heta ji desten 
min hat, eze ronahiye bidim tarixa tari hiştini. 
Diroka Kurdan Cı bi taybet! ji e Kurden li der
wayi welat dijin kareki giran Cı zehmete. Ev 
kare grup Cı instituyane; kare kesen bisporane. 
Ji bo ku xorten me li peşeroje de wl karl hin 
baştir binivsinin erne bingehekl çekin. Yan ji di 
ve platform e de erne bigehejin sentezeke .. . ]i 
bo ve ez alikariya we ji doo.vazim. Her kes bi 
ceserct min rexne bike, tişten ku hCın dizanin 
jimere binivsinin, piştgiriya min bikin Cı pirsa 
ji xwe ji bikin. 

Eze nivisen xwe bi Kurdi binivsinim, heta ji 
dest min hat bi şlveyeki sivik Cı tenlke ji keli-

-------------0 ıı 

men (gotin) li Anataliye bi kar tinin eze bi kar 
binim. Ji ber ku; hune bibinin ku berxwedana 
me di diroke nurnuneya ka bi sere xwe, peviste 
em ve tekoşine ji bo zimane xwe yi şerln ji 
bidin. H ber kemasiyen rast nivisandine ji 
leborina(Cı.zir) xwe dixwazim. 

Di wan nivisan de, h un je b ibinin ku min pir 
bi berfirehl mesele da ber xwe. Ez çiqes bi ser
ketim? Ev pirseka cudaye, le a muhim eve ku 
min bingeh fireh dani, tarix kur kola, dest bi 
xani çekirine ji kir le mumkune ku xaniye min 
ji kerplçan be .. Ez hevidarim ku xorten me je 
wi xani ji betong Cı hesinan ji nu ve çekin. Ez re 
wedikim, kuweta (h ez) min teri ve kir, ev ji ma 
ternam bikin. 

DESTPEKA MIROVATIYE 

Zanin Cı şaristaniya (medeniyet) hiro ye 
dibeje: Mirovati ye li Afrika de st pedike. Li roj
hilate Afrika bi gişti, bi taybetl jl li 
Kenya(Laetoli) Cı. Etiyopya ye, di navbere 6-l 
milyon salan de dest pedike. Ev tarixa mum
kune ku di demeka din de be guhartin jl. 
Loma, her roj tişten ecere(nu) derdikevine u 

Iskele te miroven cara s ifte )i pevajo maymunan 
derbasi miravariye büni 
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\. • :Zttoukoud; 

•• 
Belavbüna mirovrıtiye ii cilıen ku di 
bin buze de (3) 

~~&Mi Dr. Cemşit Bender dibeje, 
~~ "Kurd li Zagrosan derketin 

..., ~. hole"(5) G ve hererne pir fireh r ~ ' ~ Jy tarif dike. Bi ditina min, Kurd li 
"~ ~- ~ ... ~ 1 mintiqen çiyayi derneketin 

\._, / . \. ' ..; hole, ji dora çeman mecburi 
" '· \ / ,. 0~ . <("_ -~ çiyan b un G ji b er pa rastina xwe 

'-....\./' ... • ._..,.....} ' · ~ derketin çi ya. Ev şarislaniya ku 
T li dora çeman ava kirini jlxelk li 

ser rfinişt G kirin male xwe. ğ 
hedi hedi Kurd ji ber wana 
vekişin çiyan. Mirov dikare 
bibeje ku, ev belgeyen ku li 

eKoobi P,ora ' 

·• La,etoll 

tarixe ser G bin dibe .. . Wek minak: Bere dihale 
qebul kirin ku, 4 milyon sal bere, 
pevajo(surec) ya ji meymun derbase mirov 
bOne pek hatiye. Le di salen dawi de, bi kol
anen nO ev derkete 6 milyon sal. So(sibe) belki 
ev bibe 8 milyon sal? 
İro te qebOl kirin ku, Beri: Milade (BM) di 

navbere salen 1.8 milyon- 90 000 de miı·ova
tiye ji Afrika berve jor hildikişe. Di na va Misir e 
de dibe du şeqa: Yeke berve Kurdistan u Çin 
tere. f: din j1 berve Fas G Ispanya. 

Di belavbOna mirovatiye de, rola iklime be 
guman neye mineqaşe kirin. Xelke ji bo cihen 
ku; xwarina xwe zede, germ, ave xwe pir G 
ewle ( emniyet) her tim şCın digerin. Rota pir
buna nüfUs ji pewiste neye ji blrkirin. Ji ber 
sedemen ku xeta joriya cihane, yane: 
Skandinavya, welaten Baltiq, Rusya, Bakfire 
Çin G Kafqasya ye di bin buze de bun, xelk 
nediçQ wan deran. Yani te texınln kirin ku 
dunya 12 hezar sal BM zedetir germ bu. Ji ber 
ve, mirovati ye li başure Avrupa, Anatoliye, 
Kurdistan, Mczopotamya, Misir Q Çine kom 
dibe. 

Di ve kombun-cih buna mirovatiye de, 
tişteki dini balkeş ji serhejmara(nufus) ıniro
vane (1) . Eger em bala (dikkat) xwe bidin 
nufuse dema 4000 sal BM, erne bibinin ku hej
ınara ıniroven li sinüren Kurdistane ji her ali 
dQnyaye zedetirin. Yani ji miroven ji Çin ji pir
tire. Ve deme li Hindistane hin kes tune. 
Nispeta (oran) pirbuna miravan tene li 
Kurdistan, Mezopotamya G Misire wek heve. 
Yani dayika mirvatiye ev heremana u her se 
çeınin ... Ev ji ispateke ku, Kurd ji tu deran 
nehatin Kurdistan G ev nuflısa pira li wir, 
berve welaten din belav bu ... 

mintiqen çiyayi derketini hale male tene 
Kurda ne. Ji ber ku, xer ji Kurdan tu mileren 
din li çiyan jiyan nekirin. Le even li 
Mezopotamya derdikevin jimale hemG gela
ne; yani sentezin. Yeke ji, pevisle em Analali ya 
Navin, Çukuroava, Rojhilate I3ehra Sipi, 
Xorasan ji texin nava tarifa ku cihcn Kurd le 
cara yekemin bi dh bCıne. Yani welate Kurd Cı 
pismam€m Kurdane. 

Li aliye din, iddiayen ku Kurd ji 
Skandinaviya hatine(2) be bingchin. Bercqsc 
ve, wekl rektore bereyi Universite UmeA Prof. 
Lars Sacman e Swedi, di lekoltne kir! de enca
men balkeş derxistin hole. Di lekolina ku li ser 
DNA ye 1007 kesen niha li Avrupa hat! kirinde 
derket hole ku ji sedi heşte (100/80) kesl kro
mozone xwe ji rojbilata Navin lene!!! Yani, ji 
100 kes! Avrupi 80 kesi xwe yi, bi esle xwe ji 
gelen li Asya G Rojbilata Navln neçirvani dikiri 
hatiye. Profesori vana dike du beş: Yeke 40 
hezar sal bere ji Asya hatiye Bakurc Fransa. 
Beşa din je 25 hezar sal bere ji Mezopotamya Cı 
Kurdistan çfiye Balkanan. Ji sedi bisl kes je 9 
hezar sal bere ji rojbilata Navln hatine(3). 

Ditina dine ku Kurd ji Rojhilal halini, ya ji alt 
kesen mina Marr, Minorski Firduvst O geleken 
din ve tey! idda kirin ji zede ne mantiqiye. Di 
demen paş de hatineka bi ""ı rengiye pek 
hatiye; le Kurd bi esle xwe ji wir hatin, e 
niqaşen zede dixwaze .. Dema Kurd li cihe xwe 
yi niha bGn, Skandinavya, Bakure Çin G 
Qafqasya hin di bin bOze de bu .. . 

Li Misire, dora çeme Nil hestiyen mirova yen 
neziki 480 hezar sal beri: ve hatine ditin(4). Ev 
ne tişteki anormale. Mumkune hin ji wana 
kewntir ji warin ditin. Jiber ku Misir, Anatoli, 
Kurdistan, Mezopotamya ji bo miravaliye 
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Xarita ku Prof Lars Bacman ıeorise kirf 

gava ş aristaniye yekemine. Li wir, yani li "Hiva 
berekete" e cara sifte miravan dest bi ciwar 
bfıne kir, xani Cı bajar çekirin, çandini kirin, 
sisrama dvaka çini li wir peyda bfı, nivis li wir 
derket, heyvan li ı,vir kedi bfın, hesin li wir ter
biye bfı ... li Kurdistan u Mezopotamya hestiy
en miroven kevn nen ditin? Be gurnan, le heta 
niha lekolinen ku gor dax\.vazen rnirovatiye 
nehatine kirin. Ji ber ve tirse ye ku Turkiye dix
waze welate me b ike goristanekl bin avc ... 

Li bakurl rojhilati Musul Cı Kerkfıke (Barda 
Balka) di ina (şkefta) da, aleten ncçirwanlye 
(avci) 150.000 Cı 100.000 sal Beri İsa (BI.) hali
ni çekirin hatin dltin. Bi wan aletana miravan 
xwarina xwe ji m Cı xezalan peyda dikirin. Li 
Başüre Kurdistan di herema Sanidar da jl 
iskelte miroveki 60.000 Cı 40.000 BI jiyayi hate 
tespıt kirin. Ev ne wc wate ku li Kurdistane 
şaristaniye dereng dest pekir. Baver nakirn ku 
ji e Misire kemtir be le hln demeketiye hole .. 

Kes! nizane ku Kurd kinge halin hereme. Bi 
dltina min eve ji bo mlleten din ji derbas dibe. 
Le lişte tey! zanin, yek ji xelken rninliqeyi her! 
kewn Kurdin. Beri Kurdan tu milet€m dine li 
wir jiyay1 ye nene zantn. Wek min ak; Ere be 4-3 
hezar sal BM ji Afrika; Ermene 700 sal BM ji 
Balkanan hatine hererne. Beri hatina wan li 
Kurdistane heta roja hiro gelek bajaren her! 
kewn hatin kişfkirin. Wek minak: Li Berçerne 
Silvane (Çayonu), bajare ku derketi hole yi 
7250-6750 sal BM kevne. Disa li Samsate 
Nevala Çoıi; Gritille Cı Hayazhuyuk; li kewiya 
firat Caferhfıyuk; Li Eieıize Boytepe, 
Saraybahçe u geleken dine ji ve deme mane. 
Bajare Hallan Çerni ku li Zagrosan derketi ji 
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ı 0200 sal BM ye. Gori arkeola
gan dinava wan cihan de kultu
reka hewbeşe heye. Mirov dika
re beje ku Misir!, Kurd O faris O 
Çini xelken rnintiqe ye kewnin. 

Cara yekemln mirovatiye 8000 
sal BM di navbera Filistin, 
Kurdistan, Mezopotarnya (Hiva 
bi bereket) ye da rişandine pek 
aniye. Paşe jt ev kara yi berve 
başüre Avrupa belav buye. 

Li Kurdistane hate ispatkirin 
kfı rniroven 12.000 BM derbast 
jiyana cilıbOyine bune. Yani, 
miravan desll ji neçlre Cı koçbe
riye kişandiye Cı bi cih bOne. Le 
mumkune ku cv hln kewntir be. 
Bi taybeli ji dora çernen firat, 

Dicle Cı Belıra Kesk (Hazar). Lorna li ve rninti
qe bi qasi mirov devare xwe rind bik.in ajal, 
meyve, av Cı xwarine hebiye. 

Lekoltne li dora Sernsur (Perre-Pir1n) e hati
ni kirin O aleten neçirvaniyen ku di şkeftande 
hatini ditine işaret dikine ku ev aletane 150-
100 hczar sal BM e çebGne. Mirove li ve here
rne 12 hezar sal BM derbasi jiyana di mala de 
runiştine b0ne(l7). 

Di navbera 6240-5600 sal BZ de ji li Çatal 
Hoyuke mirove derbasl jiyana bajara bune. Te 
texmin kirin ku penc hezar kese li wir jiyane. 
Ga O pezl xwedi dikirine(l). Weki birez Ocalan 
ji dibejl: Qeblleyen ji pevajo ne çi re der b asi jiy
ana cotkarlye O xudikirina heyvanan buni 
nufCısa xwe bi hezarane, le tu cari ji penc heza
ran derbas nedibun. Gund Cı bajaren ku wan 
ava kirini Q xaniyen ku wan çekirine mina 
xaniye hiro jl li Anatoliya avin bi kar tene. 
H eta erqen ave çekiriblın Cı li gundi Yapali ye jl 
hfn eve hene(6). 

Li gundi Buldix, şopa(iz) pcken xase li ser 
zinaran hene! Eve ji derna volkanik de rnane. 
Mirovcki pele heriye volkanik naye O berve 
rojhilat direve. Bi qasi ez dizanirn li rojavaye 
Anataliye milyonek sal bere volqan teqiyab
On .. Ev kiblın? Bere wani berve rojhilate, heta 
ku dere reviyan? Xorasan, Afganistan, Çin? 
İlırimaleke ku ev KurdbQn Q şaristaniya wana 
yekernin di bin volkan an de ma ... 

Li gireSerabC yi neziki Kirmanşan, di kolan
en hali kirin da hate dltin ku, miroven bere di 
xaniye me we re "Tolik" digoti de dijiyane. 
Heta derengl li nav Kurden Anadaliye da j1 
hebun. Wexta ez bi çfık bum yeka me ji: hebfı. 
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Li ser duvaren ine li Anataliye resimen pir 
kewn O basit hebOn; resimen miroven sifte. 
Yani mirov, geyig, kuçik Cı neçüwanl... Di 
dema neçirvaniye da hatibCın çizkirin. Wek1 
wan resimane li aliye Semsure ji hene. Li 
dhen di ne Kurdistan jl eve hene. Dema mirov 
li Riha, Semsur, Malatya Cı bajaren dine dora 
Firat bi dh bune, yani 12 hezar sal BM e, 
xaniyen hlro ji li Harrane heni O ve re "Konik1 
tey! gotine çekirine ... Konik bi xaniye me ku ve 
re tolik digoti va e pir neziki hevin Q e ji eyni 
ramane (fikir) derketine. 

Babiliyan ji bo Kurdan digotin "Miroven 
Şikefta"; bi rast! ji emen ku Kurd le dijin di 
hemiyan de şkefte hene. Di zimane Babil de 
Xorrl te wata şkeftlln-a. Bi rez Ocalan li ser rast 
nivisandina Hu-Xo-rriyan, Horrlt bi kar 
tine(l8). Bi ditina min ji ev raste, le dema bi 
zimane Kurdi bü rastiya ve texmln dikim a 
b ibe XorrL Ji her ku Xor di Kurdi de te mana ro 
e; -ri ji te mana re. Yani riya ro e. Ro ji li ba 
Kurdan piroz bü ... 

Peki cara sifte Kurd kinge hatine Antoliya 
Navin? Ji 12- lO hezar salan beri hiro Anatoliya 
ciheki tiji dar-her, av Q bi heyi bü. Te textnin 
kirin ku, deşta Cthanbeyli goleka ave bO. Hiro 
jl h in iza ve yeke hene. Le ki dizane ku niştec:i
hen başür Cı Navtna Anataliye yekemin ne 
Kurdin Q ine li ve mintiqe Kurda çenekiribin? 
Mümkune ku gelen din jl çekiribin. Em naxa
zin kes! yan ji keda wan inkar bikin. Le her ku 
berve diroka kevn teri, tarlbOn zede ye O even 
ku her tim inkar dibin ji emin. Gor baveriye 
min, di destpeka mirovatiye de Kurd ji 
Çukurove, Enqere bigre heta Xorsan, Kendave 
Basra O Filistine belav dibün. 

Dema mirov bala xwe dide Anatoliye, 
Kurdistan, Mezopotamya u Rojavaye 
Hindistane di dema kevn da kultureka 
hevbeşe heye. Bitaybeti jl di ali oll (din) de. Di 
ve alana fireh de, ji kolane ku derketi de xuy
aye ku; ga, agir, jin, ro, şer e wek baveriyen 
kewn hevbeşin ... Kt dizane ku Frigya yi, Lidya 
yan Kurd ji wir dernexistine? Yan ji nezikbuna 
wan gelen bi Kurdan re çiye? Gor düoka 
Bonniers nıvısı Frigyaye ji xelke 
Hindawrupane(4) ... Misiriyan bi xwede re 
digotin "re/Amon-re" yani ro-re ya Kurda ye. 
Ez ve Iddia dikim: Kurd di heremede geleki 
kevne. Ro jl baveriya wana yekemin bü. Misiri 
ji di bin bandora wana oll, siyasi, leşkerl O tica
ri de man O na ve xwe de xwe jl ji Kurdan girtin. 

Weki din ji Birch i dibeje; "Loda-nu, Ruten-
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nu, Kapodokya yiyen li Başür O Baküre 
Torosan bi elli bünt Q Levko-yen ji Suriye eyni 
miletin. Di tableten Misiri de ev xelka yi rü 
s ipi/ mor, por sor Q çav şin teye tarif kirin. 
Ruten e li dora Sincare dijiyane." (8). Hiro jlli 
dor van mintiqana Kurden bi navi Rutan
Rutikan e hene. Li Kilikya heremeka bi nave 
Kizzuwadna(Adana-Çukurova)hebO O paytex
te xwe bajare Kumme bu. Gele wir ji ji Hurrt O 
Luwiyan pek dihat Q bi Hurri dipeyivtn(9) . 
Abdulhamdi Toplu,ve dipecirine le bahsa 
Luwiyan nake. ihtimaleka pir mezine ku evna 
de Cı baven eştreten hiro li Anatoliya Navtn Q 

cihen din dijin bün. Li ve mintiqe gelek devle
ten-bajarl je pek hatine. Koropozisyona wan 
bi e Kurden li Anataliye ve hevdü digre. Yeke jl 
eşirete ka bi nave Laden (yek ji Badin) je çüye 
Cezayir; nave dişibinine hevdO. 

Koka Kurdan 

Li cografya Kurdistan€ hiro da, gele heri 
kewni teyi zanin Gutine (KCıtt Bİ 4000), waye ji 
all gelek dirokzan, lekollner Q arkolagan ve 
teye qebül kirin. Hatiye ispatkirin ku wa gelayi 
bere, li Azerbeycan, Wan, Meleti, Samsur Q 
Halebe dijiye Q beri wan jl tu gelen din tunin. 
Ev mintiqa ku teyi qalkirin, yani xeta di navbe
ra Turkiye u Kurdistane de, iro jl parçen dine 
Kurden li Anatoliya Navtne le dijine. Clhen 
Xorrt le belav bOne ji ku me da ser, xaıita 
Kurden Ana to li ya Navtn u b irayen wane derdi
keve. Ji Guttiya ş un da Xorri (Bİ 4000-1200) ye 
tene. Li ser ve yeke prof. A. Kaşgarli ı dibeje: 
"Xelke li Zaxrosan cara yekemin bi cth büyi 
Lulu Cı Gutiyen ku li dora Çeme Diyala bi elli 
büni bav Q kalen Kurdane." Disa Prof. Ş. 

Gunaltay j1 dibeje: "Gutiyan devleteka bi nave 
Guti, bajareki mezini bi nave Gutium çekirin, 
li Zaxrosan dijin Cı diroka wan bi qasi neyi 
zanln kewne ". Gelek dlrokzan, arkeolog O 
lekoliner li ser ve lihevdikin ku gele mintiqe yt 
beri kewn Gutine berdawamiya wan ji: Xorri, 
Mltanl, Kasi, Subari, Uratu, Med O Kurdin. 
Xorri Krale Gutiyani teyi zanin jl Emnatume 
ku di sala 3 ı 00 BM de jiyaye. 

Zimane Gutlyan bi ye Xorriyan va yek bü. 
Prof. J. Friedrich dibeje, "Morfolojiya zimane 
Kurdi bi morfolojlya zimane Xorriyan va 
hevdü digre." (10) Prof. Egon von Eistedt ji 
dibeje, zimane Xorriyan mina e Gutiyane. 

Pişti Gutiyan edi Xorri ye derdikevin hale. 
Konfederasyoneka eşiretane. 4000-3000 sal 
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BM sinuren Xorrlya ji Anadoliya Navin da beta 
Azerbeycan , Tebriz, Hemedan, Musul, 
Antakya ye fire dibCın. El€m Hurrlyan 2000 sal 
BM li Baküre Suriye, Kizzuwata (ÇCıqCırova), 
Amlk Cı li Anatoliya avin bel av bCın c(l l ). Te 
zanin ku wana Enqere je kirine bin desthilat
dariya xwe .. Li wir ez dikarim mintiqa ku Xorri 
le jiyani betani T Jeratc direj bikim. De ma ez 
çum rojavaye Ilerate, xelke mintiqe digot: "Li 
seri wan çiyan-Hezar Meclt- penc hezar sal 
bere Kurd dijin1 Cı erden ku ev le jiyani nişan 
didan. Tori ji dibeje: "Xorri ji çend biran pek 
dihatin Cı welate wan rojhilat Cı başure Bebra 
Kasp1 ye bu. Wana berve bakure 
Mezopotamya belav bCın Cı 2000 sal BM beta 
çeme Diyala direj bibCın. 2000 sal BZ va xelka 
li ali bakure rojava ye Mczopotamya, bakCıre 
Suriye jiya" (12). Demeka direj ev eşiretana di 
bin nave Xorriyan de jiyan, le di salen 2000'1 
BZ de bCın du bir: Xorri u Mittani. Li wir bi 
ribeti ez dikarim ispat bikim ku; ev heremen 
ku Xorr1 le jiyani hiro ji ji sedi 80 e di bin kon
trola Kurden li Anaroliye Navin Cı beşen ku ji 
wan qetiyanl dijln deye. Erne li nivisen peş ve 

Sere Çiyayen 1/ezar Mecfı (Di navbera Iran, 
Turkmenistan ii Afganistan€) Penc Jıezar sal beri lıiro 

Kurde jiyane. Li ser ui çiyayi ji gundlyan got cillerı 
Kurdaye hene. 

ıs 
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yeke hln ji berfireh binivsinin. 
M. Akar ji dibeje, lekollnen li ser kevir Cı 

bestiyen 5-4 bezar sal BM hatini kirin ispat 
dikin ku li dora Firat Xorrlyc jiyane. Di kolan
en li Malatya Aslantepe hatini kirin de derket 
hole ku Xorriyen ji milete Ari 5-4 hezar sal BM 
di dema kevir de li ve mintiqe jiyane. Di salen 
3-2 bezaran de ji derbase çaxa Maden bune. 
Xorriye se hezar sal BM li Harrane; 3700-3500 
sal BM jJ li Dilok (Antep) e jiyane(l 7). J-IIro jlli 
ve mintiqe Kurde hene Cı parçek ji wan ji li 
Anatoliya Navine. Akar, bi ve yeke tarixe bin 
kevntir dike. Ku ev je mCımkune. 

Li kolanendi Alalah hati kirin da rast! nivise
ka li ser keı,.v:ireki batin, ew belga 1650 sal BM 
batibCı çekirin u bi zimane Xorri bu. Di we 
belge da bi zimane Xorri, naven mehan, dcr 
heqe gele hererne da agahdari Cı der heqe 
Xorriyen li I Ielebe da agahdariye bene. Di we 
belge da nave CÜXREŞİYA yi li Xorrlyen 
Helebe hatiye danln(Torl). Ev belge ji bo 
Kurden biro li Antoliye diji pir giringe. Eve te 
ve vate ku Kurden hlro li Anatoliya Navine 
3652 sa lan beri ve e li mintiqa rojbilate Behra 
S ipi dijiyane. Qet ne be beşeki xwe yili wir jiy
aye. Loma, Çuxreşl ye hlro ji hene Cı e li nav 
sinDren Rusya yan jl di nav sinüren Sovyeta 
kewn da ne. Ola wan ji Zerdeştiye... şlreteka 

bi nave Ebereşan je li Kobane beye. Bi qasi ez 
dizanim, Çuxreşi bi Reşiyan ve jl pismame 
hevin. Ev tarix.a ji bo me bingehek pir girin
ge ... Edi kes nikare bej e, "erne nizanini ku em 
ji kudere hatini!" Yeke j1 di wirde kare ki dini 
dikeve ser milen lekollner Cı dlrok hezen bi 
taybeti jl ji Anatoliya Navin. Ku herin suret, 
filme wan kev:iran bigrin u şaristaniya ku 
kal en wa n ve deme çekirini bikolin ... 

Peki çirbCı ku wan mirovan d he xwe dhiştin, 
li herem eka tlreh belev bfın u hcta roja hiro ji 
kesi xebera xwe ji kes! tune? E. Xemgin dibeje, 
Ereb 3000 sal BZ hatin Suriye u di sa len 2800 
BZ de ji bi dhbunu bi Kurdan re şer kirin(l3). 
Di dura ji deviata Akade avakirine. Ji wi şerl 
şunda Kurdan çiqes çihe xwe gubart erne hlro 
nizanini. Gelo Kurd bin li jer bCın berve çiyan 
helkiştin? Yan jl berve bakCır helkiştin Cı devle
ten nu avakirin? Bi ve re giredayi derketina 
Hitltan (Hatti-yan) e balkeşe .. . Yan ji wenda
bCına Sumeran e balkeşe ... Hatti berdewamiya 
Sunıerane? Di nava Hattiyan de xwede heri 
mezin Arinna (dayika ro) bu. Xudiyen şarist

aniya sifte Sümer te gotin ku Kurdin. H:inek 
dirokzan di bej in ji bakCır haline, binek dibejin 
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ji başure Belıra Kesk hatine. Dema hatine 
Başun~ Mezopotamya xwedi şaristaniyeka 
peşketi; xwedl pez bune u çandiniye dikirine. 
Birez Ocalan ji dibeje di zimane Sumer de, 
him ji zimane Xorrit, him ji ji zimane Amorit 
(Semit-Ereb) gelek kelime hene. Le ev ne ve 
mane ku Slımer ne geleki orijinale (18). Wekl 
me li jor qal kir!, ji Enqere h eta I Tera te Kurde 
belav bune. Even ji başure Belıra Kesk hatini 
ihtimaleke mezine ku Kurd yan ji ji familya 
Kurdan bin. 

Gele dini mintiqe Ermeni jl, BM di sedsala 
VIIlan de hatin mintiqa Ilaidiyan u Haldt ji ber 
wan helkişlin çiya(l4). Te Iddia kirin ku 
Ermene ji Yunanistan hatine. Bi hatina 
Ermenan re jl be guman Kurd ji dh u waren 
xwe bune. 

Dendike Asuriyan, gele Sami yi ku ji dora 
Akad e hatini orta Firat in. Ev je tekabul O 3000 
sal BM dike (15). Di pirtUka bi nave "12 kavi
men wenday1" de hatiye nivisin ku dema Asur 
hatine Meopotamya li zozanen jor geleki 
xwedl kerlyen pezl hebiye. Xwlna wi geli mina 
çema dirjinin Q wclate wan ji dest digrin. Ev 
gele li zozanan Ct xwedt pez be guman Kurd 
bu n. 

Di salen BM 857'an de li dora Adiyamane 
gele Ari (Luwtyan?) devieta bi nave Kummuh 
bi As uran ve şer dikin. Devieta Kummuh qebQI 
dike ku zer, zlv u 300 dar! Sedir bide devieta 
Asar. Hiro şuna van darana tene ba yi heye .. 
(1 7) 

3000 sal BZ'da li dora gola Wane belavbQna 
Xorriya ye berve başar Q rojava destpedike. Li 
rojava heta Toros Q Kilikya ye çun. U Kilikya 
heremekabi nave Kizzuwadna hebQ Q paytex
te xwe bajare Kumme bu. Gele wir jl ji Xorrt u 
Luwiyan pek dihat Q bi Xorri dipeyivln. 
Hattiyan ev dera wek welete Hurriyan bi nav 
dikirin.}i Zaxrosan heta belıra Sipi bajare 
Xorrtya ye giring Arrapcha, Nuzl, Mukiş, 

Armur, Arapa, Hanigalbat (Bakure Slıriya) 

Taite Q Karkamiş (Maraş) bQn(ll) 
De ma kral e As ur Şam si Ada d ( 17 48-1716 Bİ); 

krale Babil Hammurabi (1728-1686 Bİ) u 
xanedana Misire ye xn da ji hererne Wan, 
Zaxrosan Q BakCtre Dicle koçeka Hurrlya tund 
berwe Bakure Suriye, Filistin O Anadaliye va 
çCı .. (Torl). Bi taybetl jili ser erişen Asuriyan 
gele Kurd pir caran mecbur biye ku cihe xwe 
buguhere. Ve deme de Asuriyan bi avayekl pir 
hovane şer dikirine: Çaven xelke derdexistine, 
seriyen wane je dikirine, ji guhen xelke gerd-

16 

ane çedikirine, jin u zaroke difirtCıne O xelki ji 
dheki imparatoriya xwe dibirine cihe k1 din. Ji 
ber ve tirse jl Kurde ji mintiqen ku ev te bige
heji dur diketine u heldikşlne ser çiyan 

Ev heremen ku Kurd ji destpeka mirovatiye 
de le bi cih buyi a bi hey! ye dibe sedama 
erişen m ileten dine ku me li jor gotini. Ji Baştır 
de Misir!, Ereb, Suryanl, Asur, ji bakurde 
Ermen. Paşe ji Fenike yi, Grek, Rom, Gurd Q 

Tirk ... Welate me yi dibe centera erişan Q qada 
şeran ... Ji bo ve jl gele Kurdi ku bi dh bCıyi, 
bajar, gund avakirt; çandini kir!, ajal kedi kirt, 
şaristanl ava kiri mecburi koçkirine dibe. Xelk 
li ser devlemendiya wan rutinin; ev ji muhtaca 
azadi Q parik nan d ibi n. Edi bi hezar salan ber
jor Q berjer terin Q ten ... Kurden li Anatoliya 
Navln jl di navbera Belıra Ege, Gurdstan, 
Herat, Semsur, Meleti, Haleb Cı Humuse de 
çuye Cı hatiye. 

I-Tatti (BM:2000-1180), krale wane ji koka 
Xurriyan bO Q bixwe ji geleki Hint-Avrupl 
bfin .. Ku paytexta wan Çatal Hoyuk bCı. Te 
gotin ku cara yekemin wana hesin di aleten 
şer de bi kar anin(l). Di sala 1200 BZ de Hatti 
di navbera erişen Asur Q gelen ji Behrasipi Cı 
Ege hatini da man. Gelen ( şlreten) ku di bin 
kontrola I Tititan de; yan ji konfedarastona 
Hatti ji ber erişen Asur u e din de bervc 
Qafkasan helkiştin. Paşc, berve Anatoliya 
Navin Derbasi tevgere bOn G bi Asur re ketin 
şer. Nave wan Kaşki (Reşki? Reşi?) bOn. Muşkl 
je bi wan re di tekiliye da bun. Di sala 1165'an 
de li dora Firat Q Elazize bi cih bun. Paşe 
Tiglatpilesere Asuri erişi wan kir O bCın du beş: 
Yek çCı dora Kizilirmak; beşek jl li dora 
Gurcistane bi cih bCı. Meski ye Gurci ji wanin Cı 
Gurci ji bere Zerduştt (330) bCın. Ev cihen ku 
em qal dikin, di diroka Kurden li Anatoliya Cı 
birayen wane dine ku li cihen cur be cur dijin 
re gelek girlngin. Mumkune ku hiro hinek kes 
bejin eleqa mc Gurcistane çiye? Le di nivisfm 
peş de erne bersiven wan bidin. 

Di navbera Hitit Q Mitanniyan de tim şer 
hebCı. Ji ber krale Mltannl Sutarna nezikl 
Misiriyan bO Cı keçika xwe bi nave Gilukhipa 
(GCılperi'?) da Anenophise lll min (1393). Krale 
Kassl ya Kadashman-Enlil jl xwişka X\.Ye da. 
Krale Ha tti ji Tutankhamon(l332- 1322) re 
jineke dişine. Kure xwe ji jere kire reber, li 
sinCır kure wl hate kuştin Cı bi ser ve de 70 sali 
şer di nabera herdCı aliyan de herdevamkir (4). 

Wekl mc li jor ji qal kirt, Mitannl ji XoıT1yan 
weqetin Cı devleteka bi hez çekirin. Di navbcra 

Çlle·Sebat· Ad.v 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Mitanni Cı Misiriyan de jl 
tekiliyen b alkeşe hene. Carna 
bi hevre şer kirin, carna bfıne 
mO.teffiken hev. Di ali eskerl, 
abori' fı diplomasi de tekiliy
en wane bGne. jine dane hev. 
Di kolanen li Misir de rast1 
gelek mektfıben krale 
Mltannl Tushratta hatin. 
Krale Mltanni keçika xwe bi 
nave Kija (Keje) dabO. krale 
Misire yi bi nave Akhenaton 
(1353-1336). Dayika 
Akhenaton jl nave xwe Teje 
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ye. Di mektfıbeke de kral e Akhenaton u jina wf ya Kurd Kija (Keje) 
Mitannl ji Teje re dinivsine ku 
ka çima kure wc ji wi re zere rind neşandiye? 
Ev nlşana baverlye ve mine? (19) 

Sal en 882 Bİ desthilatdariya Asuriya ye he, le 
ji demeka qut şunde gele Xorrl li Mlllda-Maldi 
(Meletl) di bin serokatiya Kalhu (Ncmrut
Gelhe?) da rabO. ra perine O. devieta xwe avakir. 
Krale Asur Sargone II. (721-705 Bİ) mintiqe 
zeptkir O. gele wir surgum Başüre 

Mezopotamya kir. Wa surgüna Kurda ye yeke
mlne?. Bavernakim; le Kurde nezlki 2700 sal 
beri hiro hatine surgfınkirin. Urartuyan jl 
dema (764 Bİ) Bakure Suriye kirin bin kontrola 
xwe 6.600 kes li bakure devieta xwe bi dh 
kirin. Yani birayen xwe ji bo erişen dujminan li 
Qafkasan bi dh kirin. 

Niviskare Tarixi UmO.mi Muerrixln, dibeje: 
Heta 1100 sal BM Kfıt1 (Gut1) di navbera 
Araratan O. Torosan, li bakure SO.riye, jikeviyen 
deryaye Sipi heya sinaren Misre devieta 
Mitani ani meydane. Di 1600 Bİ da ferweriya 
M1tan jehatl. şehrevan u pir xurt bfı. Ji aliki da 
Kurdistana rojava geşte; Süriya, Amura, Arafa( 
Ankara.Anadol) u Asor li bin des te Mltan bu O. 
ji Mltan ra serfirfı dibCın. Wekl te dltin ji 
Gutiyan bigre hetani kralt1, devlet G im parato
riyen dine Kurd, Enqere di bin desten Kurdan 
da ye. 

Dr. Hellmut Christoff jl ji bo Kurden zivist
ane diçO.ni Suriye O. stebe Mezopotamya O. li 
başüre Torosa heyvan xudl dikiri ra dibeje 
"kurde ku mina esle xwe mani; eve din ji e 
mina van bi nav dikc u wek miroven baş nişan 
dide. De ma diçün Suriye her tim bi bedeviyan 
re şer dikirin. Yek caran jl, bi Ermeniyan ve, 
zivistanen şek di Ine bin erde da derhas dikirin 
fı ji bo xarina heyvana jl tim bi hevra diketin 
şereen devki." (12). Wekl te zanln li ser ve 

17 

mesel e jlli Ana to li ya Navin qala drok ke d iki n: 
Yeki Kurd u xuşka xwe xwediye pez bune. Ve 
sale berfe pir dibare Cı bihare dereng te. Her 
dere di bin berfe de ye. Xarina pez teva dibe. 
Kurd tere ba drane Ermeni fı kae dixwazc. 
Ermeniye çav kur dibeje: "Te xange(xwişk) 
xwe bidi min" Kurd qebfıl nake. Le laşen pez 
di du hev ji gome derdikevin. Xanga merik 
dibejc: "Birango here qebfıl bike!" Bira tere ba 
Ermeni O. kae tine. Xanga xwe j1 heta seda li 
ber xwedc digere ku ma baki xerbi ware. 
Seda(sibe) radibin ku erdi reşdike u berfe 
heliyayc ... Ve kilame distire: 

!eder: 

Ware ware xerbiyo ware 
Zimane wl gavirl bi bire 
Birango rabe pez berde 
Xange xwe ji gevir berde ... 

A'l LAS Over Miinskligheıenshistoria· Bonniers 
Diroka Kurdistan bi kurtebiri-Ekrem Ceıııu Paşa-ln.K.Bruksele- 1995) 
Dageıısııylıetcr-2001-Asiatcr Första vastcuropccrna, Eva liııdgren 
Rorıniers Yarldshi;toria- Flodens rike-1-2 
Lekolin-Hejmar 6-Antik Çagda Kürıler-Dr. C. Bender 
Cilıanbeyli 1987 
Ninova Kalıntıları-Austen Henry l;ıyard 
Kürı farihi ve Uygarlığı-Cemşid Bender 
Tarih Içinde Anadolu Sakinleri ve Isyanlar-Ayaklanmalar-Abdullah Toplu 
Kürtler-Sosyolojik ve Tarihi Inceleme-Bazi! Nikitin-Cilt-1·2 
Med Imparatorluğu Sonrasında Kürtler- Tori-Aram yay. 1999- Istanbul 
Kürı Kökeni Büyük Boylar-Wclatc. Ncrgiza TO RI- Koral-1991 -Istanbul 
Aleviliğin Kiikenirıdeki Mazda Inancı ve Zerdüşt Öğretisi·!:.. Xemgin-Berfın-
1995 
Genel Kurmay Belgelerinde Kürt Isyanları 3- Kaynak Yayınları- ı 992 
Süryanilerin Kökeni ve Türkiyeli Süryaniler-Yakup Rilge-1991· Istanbul 
ra ri h Içinde Anadolu Sakinleri ve lsyanlar-Ayaklanmalar-Abdulhadi Toplu
Ocak Ya)~nları, Ankara-1996 
Adıvaman- tv!clınıcı Akar 
Süriıer Ralıip lJevletinden Halk Cumhuriyetine Dağnı-Abdullah Ocalan 
:--Jational Geographic-Nr:10 
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NE MAN 
Neman neman le, esmer neman 
Neman neman le, dilher neman 

Xerav büne le, sal ü zernan 
Xerav bOne le, sal O zernan 

Dil pir b üye le, tam te neman 
Dil pir b üye le, tam te ne man 

Ez O tu le, li benda hev man 
Ez O tu le, li benda hev man 

Disa disa le, esmer disa 
Disa disa le, dtlber disa 

Kevire werin le, ji me zirnan 
Kevire werin le, ji me ltsan 

Esmer teye le, ji Meletye 
Zeriye teye le, ji Meletye 

Elba sir dane le, yan keleke 
Elba sir dane le, yan keleke 

Ez xülama te, le zeriye 
Ez xlilama te, le çav be leke 

Neman neman le, esmer neman 
Neman neman le, dtlber neman 

Dilke min ket le, çav beleke 
Dilke min ket le, çav beleke 

Neman neman le, esmer neman 
Neman neman le, dilher neman 

Rinda min teye le, ha ji beriye 
Rinda min teye le, ha ji beriye 

Elba sir dane le, yane siye 
Elba sir dane le, yane siye 

Dile min kete le, te sewiye 
Dile min kete le, te sewiye 

Neman neman le, esmer neman 
Nemanneman le, dilher neman 

Xerav büne le, sal O zernan 
Xerav büne le, sal u zernan 

Dil pir b üye le, tam te neman 
Dil pir buye le, tam te neman 

(*) Ev kilama li Anatoliya Na vfn li dawetan te gotin u geleri ye. 
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Zeriye 
Beri beriya bizina, zeriye heyrane teme 
Bizin berdan ezinga, zeriye nivane teme 
Çav li xewa şirine, zeriye heyrane teme 
Desti li ser bazinga, zeriye nivane teme 

Beri beriya miya, zeriye heyrane te me 
Mi herdana gftniya, zeriye nivane teme 
Çav li xewa şirine, zeriye heyrana teme 
Desti li ser guliya, zeriye nivane teme 

Beri beriya karika, zeriye heyran e teme 
Karik berdan darika, zeriye nivane teme 
Çave li xewa şirin, zeriye heyrana teme 
Desti li ser memika, zeriye nivane teme 

(*) Kilama gundf Oniska ye illi dawetan te xwandin. 
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Koına Xalikan: "Kalıcı olınanın en 
büyük şartı kendi köklerinden 

beslenınektir." 

Söyleşi: Fikret Dorukan 

ıkardıkları ilk kasetten bu yana halk ta
rafından büyük bir beğeniyle dinle
nen, yaptıkları müzik Orta Anadolu 

eri müziğinde yeni ufuklar açan, bu güne 
kadar O. A Kürtlerine yönelik müzik yapan ilk 
ve tek müzik grubu olma özelliğini taşıyan Ko
ma Xalikan dan Vedat, Osman ve Ergin ile ken
dileri, grupları müzikleri hakkında dergimiz 
adına bir söyleşi yaptık. 

Veger: Bize kendiniz ve grubunuz hakkında 
biraz bilgi verir misiniz? Grup nasıl ortaya 
çıktı? Grup üyeleri kimler? 

K. X: Grubumuz altı kişiden oluşuyor. Önce
likle onlar hakkındaki şahsi bilgileri verelim. 

Muharrem: 37 yaşında, Karacadağ (Xalikan) 
doğumlu. Evli, grup üyelerinden Osman'ın 
babası, Mehmet'in abisi, Ramazan ve Ergin'in 
amcası. Halen Xalikan'da yaşıyor. Grupta so
list. 

Mehmet: 31 yaşında. Karacadağ doğumlu, 
bekar, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül
tesi mezunu. Halen Ankara'da yaşıyor. Grupta 
solist. 

Ramazan: 28 yaşında, Karacadağ doğumlu, 

bekar. Hacettepe Üniversitesi Almanca Mate
matik bölümü mezunu. Şu anda Ankara'da öğ
retmenlik yapıyor. Grupta bağlama çalıyor. 

Vedat: 25 yaşında, Şcreflikoçhisar'a bağlı 
Büyükdamlacık Köyü doğumlu, bekar, Anka
ra'da yaşıyor, dört senedir K. X. ile müzik yapı
yor. Grupta elektro gitar çalıyor. 

Ergin: 23 yaşında, bekar, Ankara Üniversite-

si Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyor (ama 
kendisini tembel bir örenci olarak görüyo
rum). Grupta bağlama, gitar, cura çalıyor, ayrı
ca solist. 

Osman: 21 yaşında, bekar, Ankara Hacetepe 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde 
okuyor. Grupta kaval çalıyor. 

Grup üyelerinden Vedat arkadaşımız dışın
dakilerin hepsi aynı aileden geliyor ve daha 
önceden müzikle alakalan olan veya en azın
dan müziğe ilgi duyan insanlar. Çevcemizde 
seslerimizin güzel olduğu söyleniyordu. Biraz 
da bunun teşvikiyle Ramazan'ın öğrenim kre
disi parasıyla alınmış, basit anfili bir bağlama 
ile Xalikan da birkaç düğünde insanlara müzik 
yaptık. Fakat henüz bir grup değildik. Bir grup 
oluşturma fikri Muharrem dışındaki grup üye
lerinin yaşadığı Ankara da ortaya çıktı. Birkaç 
özel gecede çıktık, aynı aileden gelmemizden 
dolayı insanlar bizi babaannemizin adıyla Ko
ma Qize olarak adlandınyorlardı. Bu arada ba
zı barlarda sahne almaya başladık. Fakat bu 
bar işleri tam bir hüsranla sonuçlandı. Bar sa
hipleri yaptığımız müziğe en fazla yarım saat 
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dayanabildiler. Fakat bu olayın üzerimizde 
olumlu etkileri oldu. Müziğimizde yeniliğe ih
tiyaç olduğunu fark ettik. Farklı enstrümania
ra yöneldik. Ergin gitar, Osman üflemeli çalgı
lar çalmaya başladı; işte kaset yapma fikri de o 
sırada ortaya çıktı. Kaset çıkarmanın zor ol
madığı bir dcvirde müzik çalışmalannda kul
lanabileceimiz bir gelir elde etmek için cl al
tından, çevremize satabiieceği miz bir kaset çı
kartmayı düşündük. Çünkü öğrencilikten kay
naklanan maddi sıkıntılar içindeydik. Kaset 
çalışmalarında yöremizin yetiştirdiği büyük 
sanatçılardan Bilal Ercan'dan çok büyük des
tek gördük. Stüdyoda kulandığımız bağlamayı 
bile Bilal abiden ödünç almıştık. Henüz işin 
çok başındaydık ve müzikal anlamda hiç biri
mizin yeterli eğitimi, birikimi yoktu. Tek gü
vendiğimiz nokta parçalarımız ve yeteneğimi
ze olan güvenimiz, yani öz güvenimizdi. Gru
bumuza kendi köyümüzün adını verdik ve 
1997 yılının ekim ayında 4 saatlik bir hücum 
kayıttan sonra ilk kaselimiz "Rindl" çıktı ve 
beklediğimizden fazla hatta hiç beklemedi
ğimiz bir ilgi gördü. Bizim el altından satınayı 
planladıımız kasete bir kaç aracı fırma alıcı ol
du. Kaset onlar aracılığı ile bandrollu bir şekil
de piyasaya sürüldü. 

Veger: Hücum kayıt dediniz. Okuyucuları
mızın anlaması açısından bize hücum kayı
tın ne olduğunu açıklarmısınız? 

Ilücum kayıt, bütün müzisyenlerin, bu ara
da solistin de stüdyoya girerek kaseti doldur
masıdır. Bu, bugün artık pek kulanılmayan es
ki bir tekniktir. Bugün kullanılan teknik bizim 
son kasetlcrimizde kulandığımız çok daha 
modern bir tekniktir. lik kasetimizin hangi 
şartlarda ortaya çıktığını vuıtulamak için söy
ledik. 

Veger: Peki bu işe başlarken insanlardan 
aldığınız tepkiler nasıldı? Insaniann size ba
kış açısı neydi? 

K. X: Çevremizde seslerimizin güzel oldu
ğunu söyleyen bu anlamda bizi teşvik edenler 
de vardı. Fakat nedense halkımız arasında 
müziğe veya müzisyene kar ı bir önyargı, bir 
antipatİ var. Çoğu kişi tarafından bize gewen
de vb. şeyler söylendi. Muharrem ardaşımızın 
bu konuda biranısı var. Kendisi küçük yaşlar
dayken bağlama çalmaya hevesieniyor ve bu 
amaçla kendisine bir bağlama cdiniyor. Fakat 
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ailesi onun bağlama çalmasına şiddetle karşı 
çıkıyor. Muharrem de eve götürmediği bağla
masını gündüz insanlardan uzakta, kırda çalı
yar (eğer çalmak denilebilirsc) ve gece olunca 
da tarlada ekinierin arasına saklıyor. Fakat bir 
gece ansızın yağan yağınur bağlamayla birlik
tc onun bağlama hevesini de kınyor. Yağınur 
altında şişen bağlama ortadan ikiye katlanı
yor. Bu olay halkımızın bu konudaki önyargı
sını çok güzel gösteriyor. Ama insanlar kasetin 
çıkışmdan sonra bize farklı bir gözle bakmaya 
başladılar. Herkesten olumlu eleştiriler aldık. 
Bize gewende diyenler bile bizi tcbrik etmeye 
başladılar. "Ortaya çıkan somut başarı elbet 
bir gün herkes tarafından hakettiği ilgiyi göre
cektir." ilkesi bizce bu olayla bir kez daha ka
nıtlanmış oldu. 

Veger: Sizlere sormak istiyorum, müzikle 
uğraşan insanlar olarak, müzik sizin için ne 
ifade ediyor? Bireysel olarak sizin için müzik 
nedir? 

Ergin: Belli bir kalıba oturtmanın pek doğru 
olacağını sanmıyorum. Bir bakıma insanların 
sorunlarını dışa vurmasıdır. Sadece müziğin 
değil genel anlamda sanatm böyle olduğunu 
düşünüyorum. Sanat sorunu olan insanlarm 
yaptığı bir iştir diyebiliriz. 

Vedat: Benim için müzik bir yaşarn biçimi
dir. Nasılki insan yaşarken sevinçleri, hüzün
leri, coşkuları, isyanları bir arada yaşayabili
yorsa, müzikte bazen hüzünlü, bazen, coşkulu 
veya isyankar olabilir. Yani müzik de yaşarnın 
bir yansımasıdır. Aslında, bence müziğin tam 
olarak bir tanımı da yapılamaz. 

Osman: Müzik yaşadığın yerdir. Bir hayat bi
çimidir. Ben kaval çalıyorum ve kavalın çok iç
li bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. 
İçimdeki duyguları en iyi bu enstrürnanla dışa 
vurduğumu , kendimi kavalla ifade ettiğimi 
düşünüyorum. Acılarıını, coşkularırnı, sevinç
lerimi onunla dışa vuruyorum. Bu bağlamda 
müzik, insanların duygularını dışa vurmasıdır 
da diyebiliriz. 

Veger: Bireysel olarak yaptığınız müzikte 
kimlerin etkisi var? Müziğe başlarken etki
lendiğiniz sanatçılar kimlerdir? Yöresel mü
ziin üzerinizdeki etkisi nedir? 

Ergin: Kürtçe müzikle ilk tanışınam Serbi-
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lind Kanat'ı dinleyerek oldu. fakat Serbi
lind'ın müzikal anlamda kendini yenileyemc
mesi, farklı bakış açılanna yönelmeme sebe
biyet verdi. Mesela Ciwan Haco, Kürt Rem
zi'nin parçalarını ise çok samimi, içten bulu
yorum, üzerimde etkisi çoktur. 

Osman: Çaldığım enstrüman kaval, gelenek
sel bir enstrüman. Kürtler arasında ve yörede 
geniş bir kaval kültürü var. Fakat ben bu gele
neksel kavalı çalmaktan biraz uzağım. Bunu 
bir eksiklik olarak görüyorum. Benim çaldığım 
kaval biraz daha özgün. 

Vedat: Yöresel müzikten ctkilenmedim, çün
kü bir batı enstrümanı olan elektro gitar çalı
yorum. Bu enstrümanla tanışmaının öyküsü 
ilginçtir, size anlatayım; 1993 yılında Ciwan 
Haco'nun "Si u Se Gule" adlı kasetinde duy
dum ilk olarak elektro gitar sesini. Ve ilk defa 
duyduğum bu sesten çok etkilendim. O za
manlar bunun elektro gitar sesi olduğunu bile 
bilmiyordum. İnsanlara bu ses ne sesidir diye 
soruyordum. En sonunda birkaç hafta sonra 
bir arkadaşım söyledi bana bunun elektro gi
tar sesi olduğunu. Ondan sonra kısa sürede 
kendime bir tane edindim ve o gün bugündür 
çalıyorum. Batı enstrümanı olduğu için bazı 
yabancı rock gruplarının müziğim üzerinde 
etkisi olmuştur. Şu anda bu enstrümanı yöre 
müziğine uyarlamaya çal ışıyorum. 

Veger: Eskiden beri yörede geleneksel müzi
ği devam ettiren yöre Kürtlerine yönelik mü
zik yapan sanatçılar var. Hatta Kürtçe müzi
in yasak olduğu dönemde bile Kürtçe kaset
ler el altından satılırdı. Yasağın kalkmasın
dan sonra bu tür kasetler çoğalmaya başladı 
ve son yıllarda O.A Kürtleri müzik piyasasın

da kelimenin tam anlamıyla tam bir patla
ma yaşanıyor. Bir çok insan Kürtçe kaset çı
karmaya başladı. O. A Kürtleri müziğinin 
bugün içinde bulunduğu durum hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Ergin: Yöre müziğinin bazıları bu kapsaının 
dışında kalınakla beraber belli bir birikimden 
yoksun arkadaşlar tarafından icra edilen, 
Türkçe müziğin Kürtçeleştirilmiş bir hali ol
duğunu düşünüyorum. Kurdibesk gibi bir şey 
yani. Kürt Remzi'nin materyalleri ise, çoğu ki
şi tarafından onlara ait olmadıkları halde üze
rinde bir kaç değişiklik yapılarak sanki kendi
l erininmiş gibi gösterilerek kullanılıyor. Eme
ğe saygısızlık hat safhadadır. Bence emek kut-
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saldır, ticaret uğruna heba edilemez. 

Vedat: Son dönemde yörede yapılan müzi
ğin ekonomik, ticari amaçla kulanılmak üzere 
yapıldığını düşünüyorum. İnsanlar düğünlere 
çıkıp para kazanmak amacıyla müzik yapıyor

lar. 

Osman: O. A Kürt müziğinin çok zengin ol
du unu düşünüyorum, fakat son yıllarda üreti
min olmamasından dolayı bugün kendini tek
rarlamaya ve tüketmeye başlamıştır 

Veger: Tekrar Grubunuza dönelim. Grup içi 
uzlaşma nasıl? Müzik gruplannda eleman 
değişikliği çok sık olur. Sizde de bu yaşandı 
mı? Grubunuzdan ayrılanlar ya da dahil 
olanlar oldu mu? 

Doğrudur. Müzik gruplarında eleman de
ğişikliği çok sık yaşanır. Gruptan kopan olabi
lir. Grup üyelerinin aynı aileden gelmesinden 
dolayı bu tarzda bir problem yaşanmadı. Ve
dat arkadaşımız da dört yıldır bizimle beraber 
o da artık aileden biri gibi. Tabii kaset çalışma

larında bize dahil olup sonra ayrılan müzisyen 
arkadaş larıınız da var. Ama genelde parça se
çimi vb. konularda herkesin görüşü alındığı 
için bu açıdan pek problem yaşanmıyor. 

Veger: Repertuarınıza aldığınız parçalarda 
dikkat ettiğiniz hususlar neler? Mesela tür
külerde bazı Türkçe kelimelere rastlanabili
yor. Bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz? 

Yöre Kürtçesinde ve dolayısıyla halk türküle
rinde de yozlaşmaya bağlı olarak Türkçe keli
mclere rastlanabiliyor. Bunların yerine Kürtçe 
kelimeler koymaya çalı şıyoruz. fakat türküde 
var olan sözlerin değiştirilmesi halinde türkü 
başka bir havaya bürünebiliyor. Veya eleştiri
lere maruz kalabiliyoruz. Türkü halk tarafın
dan kabul görmeyebiliyor. Mesela son kasette 
Kürt Remzi'nin "Surum Surum Surmiş dibim" 
nakaratlı bir türküsünü okuduk. Bu nakarat 
kısmını değiştirmeyi düşündük, fakat türkü 
bu nokta üzerine kurulu olduğu için bunu ya
pamadık ve olduğu gibi okuduk. 

Veger: Peki bireysel olarak bir parçayı güzel 
bulmanız için onda ne ararsmız? Sizce bir 
parçadane önemlidir? 
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Ergin: Öncelikle bende bir duygu yoğunluğu 
oluşturması lazım. Tloşlanmam ve sevrnem 
lazım, çünkü insan sevmediği parçayı icra 
ederken verimli olamaz, o ruhu, samimiyeti 
yansıtaınaz. 

Vedat: Bence önemli olan müziğin melodisi
dir. Melodisi iyi olan bir parça bana göre gü
zeldir. 

Osman: Bence bir parçada yaşanmış lık 

önemlidir. Bir mazisi olmalı, yaşanmış olmalı. 

Bu yüzden bir öyküsü olan, yaşanmış bir olay
dan yola çıkılarak oluşturulmuş parçaların sa
miıniyeti nin daha fazla olduğunu düşünüyo
rum. Örneğin bir Gula Maıne, birEdul ... Son 
dönemde Türk ınüzğiinde de sıkça i şlenen 

dandik metropol aşkları için yazılmış parçala
rı samirn iyetten uzak buluyorum. 

Veger: Repertuarınızdaki parçalar arasın
da en severek icra ettikleriniz hangileridir? 

Ergin: Mem ti, Gula Maıne 

Vedat: Aşti. 

Osman: Roje, Şivan 

Veger: Kendiniz söz yazıyor musunuz? 

Hejmar 1 • Veger 

Söz yazıyorum, fakat çok yetersiz kaldığını 
düşünüyoruz. Bunun en büyük sebebi de yö
rede akademik bir Kürtçe kulanılmaması, bi
linmemesi. Var olan yazılı kaynaklardan yarar
lanamama ise bir başka sebep. Daha çok içi
ınizden kopan belli bir birikimden yoksun 
arabeske kaçan sözler yazdığımızı düşünüyo
ruz. Bunu aşma çabası içindeyiz. 

Veger: Müzik yaparken karşılaştıınız zorlu
kar, sıkıntılar nelerdir? 

Veda t: Öğrencilikten kaynaklanan maddi 
zorluklar, gün boyu sirnit yiyerek elimizdeki 
parayı enstrümana yatırmak gibi. 

Veger: Para kazanamıyor musunuz? Kaset 
satışlarınız nasıl? 

Türkiye'de satışlar düşük. Ama bu sadece bi
zim için değil bütün sanatçılar için geçerli. İn
sanların ekonomik durumunun kö tü olması, 
tabii ki kaset satışlarına da yansıyor. Avrupa'da 
satışlar nispeten daha iyi. 

Veger: Rinde ile yaptığınız çıkışı Gula Ma
me ve Pele Zer le sürdürdünüz. Bundan son
rası için hedefiniz nedir? 

Kalıcı olmak. Ve bize göre bunun en büyük 
şartı kendi köklerinden beslenerek bu birikimi 
işin bilimi ile yoğurabilmektir. 

Veger: Bu hoş sohbet için teşekkür ediyor ve 
başarılarınızın kalıcı olmasını diliyoruz. 

Vedat: Danimarka'da verdikl eri konserde 
halkın büyük ilgisi ve samimi yaklaşımı Koma 
Xalikan için büyük bir sevinç ve moral kayna
ğı olmuştur. Bu büyük ilgiden dolayı Dani
marka'da yaşayan tüm halkımıza çok teşekkür 
ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Vcger dergisi
ne başarılar diliyoruz. 

Not: Koma Xalikan, ileride imkanları el 
verirse O. A da köy turnelerine çıkmayı dü
şünüyorlar, bu konuda yardımcı olabilecek 
arkadaşlarımız Koma Xalikan ile ilişkiye 
geçebilirler. 
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Onsekizinde 
toprak olmak 
Men af 

Çiçek çiçek, nehir nehir 
O dağın ardında filizlenmek 
Soğuk bir namlu bazen ansızlığın karanlığında iz bulur 
lnanna düşmektedir, Mayıs'ın onsekizinde, iki damla 
Şuramda ki sancı cılız bir ah çeker 
Şafağın ilk ışınları, 
ısıtır İnanna'nın saçlarını 
Zalimdir ayaz geceterin sağuğu 
Esir almış düşlerimi. 
O büyük günün ardıllarıyız 
Delidir doludur her an 
Ülkernde esen rüzgar 
Tamara'dan bir haber, 
Teyran'dan acemi bir bakış 
Yaşamı andırmaktadır duvarda ki tabela 
Bir inattır Mayıs'ın onsekizinde 
Çocuk dünyasında sıcak bir buluşma 
Islak bir tarnurcuk gülüşlerimizle 
Ahura Mazda'yı selamlamak 
Hep baharın onsekizinde 
Kötülük tanrısı Alıriman durakalsın 
Bir karanfil olurum düşerim toprağa 
Toprağa düştüğümde sere serpe serpilirim, 
Babil bahçelerinde. 
Bir gemi kalkmaktadır İmralı adas ına 
Mayıs'ın onsekizi 
Filiz veren bir zümrüt yeşili bir bahardır ki, 
birer birer yıldız oldunuz 
umudun bahçesinde. 
Sizinle doğar şafağın en güzeli 
Güneşin ve ateşin çocukları 
Dün yürüdüler patika yollarında 
Bir emanet bıraktılar 
Ape Musa'nın rnekanına 
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Tat Derviş'in Oğlu 
• lbrahim Candan 

Y
ıl 1965. Olay yeri Hesinan (Büyük- Köyünün sınırları içinde, içme ve kullanma-
damlacık), Heciye (Küçükdamlacık), ya müsait, epey de suya sahip Karadere 
Kaynar (Odunboğazı) köyleri. Bu üç (Özereş) diye bir çay var. Ama Karadere nin 

köy Orta Anadolu'da Paşadağ'ın eteklerinde suyu boşa akıp gidiyor. 
kurulmuş komşu köylerdir. Yerleşim yerleri Odunbaazlılar, Damlacıklılara bu suyu ve-
özenle seçilmiş, bir çanağın içi gibi; ancak rirler mi? 
köylere ikiyüz metre yaklaşınca görebilirsi- ller iki Damlacık ahatisi toplanır, konuşur 
niz. Her nedense, Bilikanlılar, Orta Anada- ve karar verirler: Biz bu suyu Odunbağazı 
lu'da yerleşik düzene geçerken, bu tür kuytu ndan alırız; vermezlerse de zorla alırız. der-
yerleri seçmişler. Büyüklerimizin anlattıkla- ler. Yine de usulen Odunbağazı nın muhta-
rına göre, nüfus kayıtları da bu yerleşik dü- rına söyliyelim derler ve durumu biraz da 
zene geçitdikten sonra yapılmış. Bu köyleri n tehtidvari bir biçimde Odunbağazı nın 

isimleri de yukarıda belirttiğim gibi konul- muhtarına anlamlar. Ama Odunbağazı nın 
muş ve kayıtlara geçmiştir. Sonradan devlet muhtan bu durumu hazınedemez ve redde-
kendilerine göre yeniden isimlendi rm i ştir. der. "Bu su boşunaaksada biz size vermiye-

Su, Anadolu Kürtleri arasında hep sorun ceğiz" der. tki Damlacık, bu suyu kendi ara-
olmuş; zaman zaman köyler arasında, hatta larında bölüşeceklerdir. Ve suyu zorla alma-
aileler arasında da bu nedenle sorunlar ya- ya teşebbüs ederler. Odunbağazı direnir. 
şanmış. B. Damlacık ve K. Damlacı k yıllarca Çok küçük bir köy olan Odunbağazı kararlı-
su sıkıntısı yaşamışlar. dır. İki Damlacıın muhtarları durumu resmi 
Komşu köyleri olan Odunbağazı ise, Paşa- makamlara bildirirler; jandarmayla arası iyi 

dağa daha yakın mesafede kurulmuş, ayrıca olan kişileri devreye sokarlar, hediyeler ver-
suyu da bol olan bir köy. Ayrıca Odunbağazı meyi de unutmazlar. Suyu köylerine getir-
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Veger · Hejmar 1 

me kararını alırlar ama, su yolunu açmak 
için oraya çalışmaya gitmeyi Odunboğazlı
ların sal dırısından çekindikleri için göze 
alamazlar; çünkü Odunboğazlılar çok karar
lıdırlar, korkmuyorlar, bir de bu durumu gu
rur meselesi yaparlar. İki Damlacık Şerefli
koçhisar Jandarma komutaniıma müraacat 
eder. Biz suyu getireceğiz ama orada 
Odunbağazı köylüleri var, biz onlardan çok 
kalabalığızama yine de olay çıkıp, olayların 
büyümesinden çekiniyoruz. derler. Güven
lik için yeterli jandarma verilir. Su işi bitin
eeye kadar jandarma 
gece gündüz orada 
bekliyeccktir. Suyu al
mak isteyen Damla
cıklılar işe bitti gözüy
le bakarlar. Odunbo-
ğazlılarında bundan 
haberleri olur. 
Asıl adı Dağıstan De

mirtaş olan, Tat Dervi
şin oğlu Derviş bir 
plan yapar. Olay ma
haline gidip saklana
cağız, jandarmayı da 
etkisiz hale getireceğiz 
der. Sekiz on kişi akşa
mın karanlığında su
yun olduğu yerde sak
lanırlar. Damlacıklılar 

jandarmayla beraber 
olay yerine geldiklerinde Odunbağazlı lar et
raflarını sararlar. Sonra ellerinde tabancala
rı olmak kaydıyle her iki Damlacığın ahalisi 
jandarmaları bırakır kaçarlar. Odunbağazı 
köylüleri jandarmaların silahlarını ellerinde 
alır ve köylerine dönerler, silahları köyün 
muhtarına teslim ederler. Muhtar silahları 
almak istemez, ama başka çaresi de yoktur. 
Jandarmalar silahsız olarak Şereflikoçhi
sar'a dönerler. Çaresiz kalan köy muhtarı si
lahları jandarma komutaniıma teslim eder; 
bu durumu öğrenen Jandarma Komutanı Ş. 
Koçhisarda ne kadar asker varsa alır, 

Odunboğazını basar, tozu dumana katar. 
Elebaşı olan Tat Dervişin oğlu Derviş ve ar
kadaşlarını yakalar. Bu eylemciler günlerce 
içerde kalırlar ve durumları mahkemeye in
tikal eder. Sorgu hakimi Urfalı bir Kürttür, işi 
biraz yavaştan alır. Derviş de bir yolunu bu-
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lur, Almanya'ya kaçar ve orada işçi olur, gı
yabında on sene ceza verilir. Dervi ş 1974 yı
lındaki genel aftan yararlanır ve yıllar sonra 
köyüne gider. Odunbağazı köyü mücadele
sinde muvaffak olmuştur. Suyu Damlacığa 
ka ptırmamıştır. 
Derviş bu arada Almanya'da çalışmaya de

vam eder ve aradan uzun bir zaman geçtik
ten sonra 2000 yılının Mart ayında Derviş 
yıllık izinini kullanmak üzere Ankara'ya ge
lir. Ankara'nın Sincan ilçesinde gece geç sa
atlerde evine gitmektc olan, Derviş , sarhoş 

olduğu söylenen biri tarafından arabayla 
çiğnenerck hayatını kaybeder. Sincan'da ço
cukları esnaflık yapan, herkes tarafından ta
nınan birisidir ama, ailesine hiç haber veril
mez. Ankara Sincan arasında birçok hasta
hane olduğu halde, Ankara Numune Hasta
hanesine kaldırırlar. Hastane morgunda ce
naze günlerce bekletilir, morgda işçi olarak 
çalışan birisi tarafından ailesine haber veri
lir. 

Olaydan sonra avukatından öğrendiğim 
kadarıyla alkollü sürücü bir astsubaydır. 
Astsubay devletin adamıdır. Ve rastlantıya 
bakın ki Tat Derviş'in oğlu Derviş'in ölümü 
bir zamanlar karşı olduğu devletin elinden 
olmuştur. 

Korkusuz Derviş'in dramatik sonu böyle 
oldu, ama Odunbağazı su konusundaki di
renişinde muvaffak oldu. 
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Ci 
Yaşar Kemal 

(Werger: Rebeni Celikan) 

Mina niha di btra min da ye. 
Ezl we sale li dibistane navin di pole sistya 

dayi me jl di ye diduya da. Peren me herduya 
jt tunebun. Li gund, dayikika wl ya bi, dayikika 
min ye bi hebu. Wana ji dewara xwe bi zore di
kirin. 

Heviya Durmuş Ali xwendina belaş u bi pe n
siyon bu. Ketiye imtihana gumana xwe ttine
bu ku ye ji sed! sed biserbikeve. Ye min jl: Ez di 
nav behevitiyeki da mabCım. Herim ku? Çi bi
kim? Fabriqa ku du salin bi şev te da dişuxi lim, 

ez tsal helnedinam. ŞixuJandina xwendavan 
qedexe biye.Çima qedexe biye? Min famnedi
kir. Heta tsal çi rind him şixulibCım him jl min 
xwendtbu. 

Be pere. Quntara dareki bile tune ye ku te da 
bihewim. Tene, tek-tene mo ll navenda bajart 
mezin. Toleheki xwe pe bigirim jt tune ye. Di 
dile min da kedereki neye kişandin .... Hersek. 

Bi Durmuş Ali va navberke lin bin daren Sit
ma yen li peş istasyone raketinl. Paşe nebu.Va 
weng nediçu. Asesan jt rehet nedida me. Yek jl 
gerek bu em herin dibistane. Gelo wcxta ku 
em çCın dibistane clyen me yen ku li navberan 
dima ye nadiziyane. 

IIevaleki min pir baş hebCı.Usiv. Ji min pir 
hezdik.ir. Çe heye xere be hevisiya ku erne li 
dor daren Sitmayan radikevini. 

Ro ki bi fedi got: Li ser xantye me rakevin. 
Em mina dtnan şabuni. Bi Durmuş Ali va me 

hevdCı hembez kir, maç kir. 
Durmuş Ali Allloooşşş ..... ek k.işand . Heyfa 

me lo brango...... . ew Begtye roke ji Begt ye. 
Me dizani ku li ser xeni heta barane payize 

dest pe dik.in erne dikantnt rakevin. Paşe? Ji 
paşe ra XwCıde ye mezin e. 

Me c1 cil ji istasyone helnan, birin m ale. Ma
le Usiv ewna nezike şune bazare hadeka bi te
ne bu. Me d li ser xeni rexestin. 

Tl rsa as es an tu ne ye, tiştek tune ye. Li ser 
xeni germiya malike veke, germiya mala ha
ve ..... 

Ji ewqas tengasiyan bi ştva şO.nika me ye ra
ketine he bO.. Jlyan çi tişteki rind e. 

Menant xwe ye şiva xwar bi şiva erne heldi
Idşini ser xeni, dikevini dyen xwe Cı lihefan he
ta qiriken xwe dik.işintni. Şev ye tenge sar bu n, 
li ezman hestirken gir u bi roni hebun. 

Me tim li hestirkan mezedik.ir. Şevinen me 
ezman bi hestirkan va xemilandi didit.We de
me sinara şahuna me tene bu, u em bi heviyan 
va dagirti b un. Me binadikir ku royen ji tenga
siye ji eşe bi şi va werin ye htn xweştir bin. 

Van heviyana, van xeyalana yen min bCın. 
Mine bigota Durmuş Ali jt guh bi ser diya u ere 
bikira.Ji nişka va mine bigota: 

Ne wenge Durmuş? 
Wi ji ye bigote: 
Eree,brango. Sibeyen ji şevcreş iye bi şiva 

ne. 
Va şora ji ji min hevisi bu. 
Ser xaniye serin, şeva bi hestirken gir giriş, 

teq e reqa zuqaqe ye heta sibe diajo, heviyen 
me, xeyalen me bes meheki; Heta seri KanCıne 
ajot. 
Paşe ? .. Paşe ew baranen Çukurova yen reş

tari dest pe kir. Ewen bi bela, ewen şevereş, 
ewen mina cileki reş. 

Ezman tenge bi ewr bO., li dibistane ez Cı 

Durmuş Ali em dihatint cem hev navbereke, 
neziki hevdu dibunt O. me herduyan bi hev ra 
digot; 

Xwude! Xwılde! Meke çir be? 
Me baran careki nepişqine, htngarşe deziye 

dili me diqeteya. Durmuş Ali d ia ji dibistane 
dibezt Cı d dikirine bin çlrikan.Bi bazdan bi şi
va dihat dibistane. 

Li royen bi baran ji ntvi şeve bi şiva, li derva 
kes nema bi şiva em diçunt mal, yani bin çiri
ke. Girangiran diketini dyen xwe. Ji ditine xel
ke ye raketina me ye bin çi rika min ewqas fedt 
dikir ku, teva di bO. m, dimirim. Le Durmuş Ali? 
Ne xema wt bO.. 

Yek ceran min nedikani zu bi X\<Ve iyarbim. 
Ji nişka va bi xwe dihesim ku dayika havali 
min, d ranen din ye rabune, li hefşo digerine. 
Hingane min lihef dikişand ser seri xwe, dinav 
dyan da nO.re hev dibCım, .... wenda dibum.Her 
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ku min li dar paş xwe dengen pekan dibi
hist,di nav ciyan biçOk dibOm, biçOk dibOm, 
weng dimam.Dengen pekahat birini şi va ji ci
yan biderketim, hema kincen xwe li xwc diki
rin O direviyam. 

Eger we roke min bewar kiriye ku ;wexta ku 
min kincen xvve li xwe dikirin yeki ez dlti me, li 
min meze kiriye. We roke heta evare heşen 
min diçOn,bi xwe da nadihatim. 

Min tu caran nedikani ku vegerim li clyen ku 
teda radikevim meze kim. HOndire min nedi
girt ku le meze kim.Ser ciyan bi herike ji dar 
paş cirike pişqi va xemilandl bO. 

Sibeka ku ez disa dereng bi xwe hesim.Gava 
min kince xwe li xwe dikirini Cı min dikir ku 
hema bireviyam.Bi dayiki hevali min va çaven 
me li hev ketin. 

Çaven girvebuyi Cı bi dil şewat mezedikin li 
ser seriyekl porgewr. Sal derbasbOn girantya 
ew çavana hin li ser min in. Hezar Sali bibim j1 
ew çavana ye weng, wengana li min mezekine. 

Sibeyeklli dibistane bi Durmuş Ali ra got: 
Ezi careki din nerime we male. 
Durmuş şaş bO O got: 
Çima brango ? Li kO rakevt? Çima? 
Durmuş çikir, çi nekir nikani we roke min bi 

xwe ra b ibe we mal e. W e roke, hen rayinen din 
çum li ser qenepeyen istasyon€ raketim. 

Navberike baran mina ku dawestin. 
Durmuş Ali roke got: 
Brango! Min ci ye heldane ser xaniye,de tu ji 

edin were. 
EzçOm. 
Çend ro bi siva, ji nivro bi şiva baranike dest 

pe kir. Te biye kO ezman qulbiye. Durmuş Ali 
çO, le te negiheştiye.Nivin gi bOne av. 

Min hotelek dizanl, ber we çend roşa teda 
raketi bOm. Hotel.. .. şuna viqara ye. G ,zel yurt 
Oteli. We deme hotel pir erzan bO.Ciyek bi 
penceh quriş. De tO were. Penceh quriş! Ji ber 
bu nivinen me hene,dileme katibO hotele,em 
li qoridor şeve xwe bi dehe quriş rakevin. 

Du deriyen hadeye vedibO qoridore teng. 
Me d li ber deriyeki rexistin ı1 em li dervaye d
yan rftniştini.Qe dengnakinl.Me pişta xwe ye 
dayiye diwer.Tu caran li hevdu 
n mezenakini. 
BO n1vişeve.Ciyc li ber me rexestine.Xewa 

me ye teye, xewe ji çaven me tere.Le nikani te
kevi clya. Çaven me li dya. Di diii me da has
ret, hasreta xewika rehet, hesreta xewike. 

Niv bi xew,niv gej bOyl. 
Ji jer da denge Peka hat.Ji nivişeve derbasbO

ye.Min çaven xwe vekirin.Di merdlwanan ra 
du ]inen xort xaykirin. Bi nexwestine pe li ci-

yen me nin, derhas bOn. Deri vekirin. Ji jina 
ewa tenik O bejndirej ji hilndir disa biderket. 
Bi şaşmayin mezekir, mezekir u şiva ket hOn
dir.Paşe bi şi va derket.Her tim mezedikir. Rew
şeka xwe ye bi teleşe hebG.Tehr paşiye hat di 
ser me ra sekini,dengnekir, 
Paşe ji nişkava ji min ra got: 
Ma kibrita we heye? 
Min kibrit biderxist Cı daye. Çaven xwe bi 

şaşmayin vebubftn .Cixara xwc vcxist bi şiva, 
yek ji direje min kir.Min helnena, we ji neda 
dO.Got: 

Van nivinina ye we ne? 
Yen me ne. 
Wext dereng e. De edin rakevin. 
Ye rind ew bil ku bin raniye hendik ye lam-

pe da şilbCına Nivin xaynedikir.Min got: 
Qe .... xewa me ye neye. 
Jinik çexe Durmuş Ali bu, Ew radiket. 
Min tekura Durmuş Ali bi xwe hest.Jinike ji 

dit ku min tı~kuta, got: 
Hiln rakevin hilne rind bikin. 
Durmuş Ali got: 
Şi.... 

Min ci le deve wi girt. Jinikji ve xwlıli bu, got: 
Di kir ku tişteki biwe zarok? 
Na na, yeki şornezan e le. 
Weng xaydikir ku mini bi hers gotiye,jinik çQ 

hoda xwe. Min di du da mezekir. Xeyala navi
ka zirav di çaven min da ma. 

Min bi girani ji Durmuş Ali ra got: 
Jinik ye rind bO,pire rind bu. 
Ji hCındire hode denge kenl jinike hat. Bi ve bi 

hers bOm,min got: 
Rind e,le vana jinen xerawin.Xeraw nebin 

kare xwe çi ne li ve hotel e? 
Paşe me qe dengnekir.Xewa me di dili me 

da. Ex ciyen me j1 şilneblyana.Xwude dizane 
me çi şor Cı xeyale li ser rindlye jinike bikira. 

Erne raketini 
Şev seat sise ne,çar in? Bi qirçe qirçe deri ça

ven xwe vedikime. Mezedikime ku jinike bi 
kurasen xwe ye şeveva di merdiwanan ra da
dikave. Peçke bi şiva disa teye, li ber min dise
kine. Herderka xwe ye jihev e.Pesiren xwe ye li 
der in. Mina ku kur-taziye. Di çavan da hersek 
Cı blhna xewe ye heye.Bi çaven girvekiri va 
weng li min mezedike.Her ku we mezedikir, 
ezi di quncike xwe da çuk dibime.Nav-berike 
min bi hers çaven xwe girtin Cı demeki vene
kir.Paşe min çaven xwe vekirin,mezekir ku ji
nike hin weng dawestiye. 

Min bi xwe,bi xwe got: Çi weng dawestlye, li 
min meze dike? Pis,berazen pis her-tim weng 
meze dikin işte.Çiyi we ketiye em ranekevini 
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xer-se.Çiyi we ketiye? Mistike bi avi dev. 
Ma hune kibrtte X\'\le bidin"? 
Min bi derxist,daye. 
Çlı hlındirt hode cixara X\'\le helna,hat.Yek 

vexist yek ji direje min kir.Dilc min ji weng d
xarak dixast ku .... 

Min bi hers got: 
Ez cixare we naX\'\Iezim. 
Keneke xweş.le cinnen sert min radike hat 

ruyi jinikc,got: 
Çima ınirzayi bicuk? 
Ez ne mlrzaye biçlık im.Nakişim işte,çiyi we 

ye ketiye yanl.Nakişim işte. 
Paşc got: 
Ha ... Ji rasta ji hun çima ranakevine? Clyen 

we ye rcxistine işte. 
Ez le mam. 
Eeeeeem? Çiyi we ketlye. 
Mezekin lawike biçlık yi di xew da çlıye.Hlın 

çima ranakevine? 
Ranakevini,ranakevinl işte.Dile meyi nexwe

ze ku em rakevin. 
Çima? 
Ditirsim ku ye here,li dyan mezeke u ye bi-

bine ku ci ye şil in. 
Min minadinan kir wer-e wer 
Ranakevini işte!Ranakevinl! 
linike got: 
Weyy ... weyy ... Çi dikine wer-e wer?Dile min 

bi v1 lawiki şewiti,yi li vir ketiye xewe.Guneh 
e,ye biqefile. 

Min plht di Durmuş Ali kuta.Veciniql,çaven 
xwe bi tirs vekirin.Min got: 

Rabe lo!Rabe ci mina heskeman li wur rake
tiyı"? 

Lawik nizani ku çi bu.Bi şev çavcn xwe 
gird,seri ber 

Min dlsa tekuta 
Min nedikanl ku li ve nav-bere seri xwe ra

kim li rlıyl jinike mezekim.Le gumana min jc 
tunebfı ku çaven xwe ye li ser min in.Mina ku 
bixwezin min bikujin li ser min in,li min meze 
dikine. 

Rabe Io!Rabe di dyen xwe keve,di wlır da ra
keve. 

Lewik di bin xewe va poze xwe xu ran d Cı dest 
pe kir kincen xwe ji xwe existin,got: 
n rasta ji,ez çimali vir raketime? 
Min di dest ra girt,kire dyan. 
Durmuş bi niv te bihistine got: 
Brango Jo!Çi sare jt. 
Min got: 
Rakeve lo!Tuye niha germ bibl. 
Sewe ku ma Jinik ji ser me here,min kind~n 

xwe zlı-zfı ji xwe existin,ketim ciyan Cı lihefki-
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şande ser seri X\.Ye.Dengeki bi qerf. 
Xwlıdc rchetlye bi we de. 
Deriye hode ha te girtine,di d ura jl kenek hat 

bilistin.Ji hersan ra min didanen xwe guvaş
tin.Clye mina ave bun.Cirifineki wckl cemed 
di canimin ra derbasbu.Hundire min qcfiii.Li
hef kişandc seri X\'\le,juniye xwe ji berva zikl 
xwe kişandin,bum gogek. 
Durmuş Ali lihefa min kişand. 
Branga lo!Brango ezl diqerişime lo,cilq e-cil

qe. 
Ji hersan ra didanen min hevdu dixwarin. 
Brango lo!]i tera dibeme brango,diqerişime 

lo. 
Min lihef bi herseki ji ser X\Ve avet. 
Çi ye lo?Brango ha brango,ger be rakeve işte. 
Min bi şi va lihef kişandeseri xwe.Di dili min 

da cirifineki sar,te blyc ku,kulazek mar ani
ne,di cani min pecane. 

Brango lo!welleh ez! diqefilime,ji serma di-
mirime.Cilqe-cilqe ...... Av ..... Brango lo ..... Ji tera 
dibema lo. 

Ji nişka va ji dyan fırlm.Kincen xwe li xwe ki
rin.Durmuş ji wer kir.Em şiva li quncik runiş
tini.Di bin ave va bubuni. 

Di di li min da tirsek,le ku Jinik naha ji hode 
biderkeve ,me veng bibine"? 

Didanen Durmuş Ali li hev diketin.Ez jl di
cirfım le ku Jinik naha biderkeve. 

Min çingdi destl Ali ra girt,got: 
Were em heta parqe bibezini.Eme gcrın bi

bini. 
Em heta parqc bezinl.Suqa asfalte viklıvala 

bu. 
Ji wur ji heta istasyon€ em bezini.Kute kuta 

dili me bu. Em ten ge germ blıbuni le,me tenge 
li bin daren Sitınayan çavkir, bi şiva qefiline 
disa dest pe kir. 

Li navenda şlıne Istasyon€ çend salepvan 
dadistin,qerebalixe ınerlya ji salep vedi
xar.Helm-buxa qudaxcn salepan hat ber ça-
ven min.Desten min çlın beriye min,! e ...... . 
Durmuş jl çaven xwe danabun qudaxen sa-

lcpan. 
Be ku bixazim,min keserek kişand. 
Durmuş jl kişand. 
Ro hln helnehati blı.Giran giran şfıne bir

bange diburisin. 
Em duqatl hev bOni,dicirifini. 
Nav-berke Durmuş Ali çexe min bfı,mina ku 

ji nişkava hatiye bire,got: 
Brango lo!Ji rasta jt em çima ketini ew dyen 

ş il? 

03.06.2001 
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• Birey ve Toplum Ilişkisi 
Ali Fuat Gürsel 

Toplu halde yaşamak için toplum ku
rallarına uymak zorunludur. Bunun 
aksine tutum bireyin kendisi içinde 

zararlı olabilir. Ancak unutulmamalı ki top
lum kurallarına uyumdan kasıt kişinin, bire
yin dünya içinde kendine bir yer edinmesi, 
yaşamdan haz alabilmesi, doyuma ulaşma
sını kapsar. Bununla beraber önemli olan di
ğer bir boyut sadece toplumun onayına yö
nelik davranışlar kişiliğin ortadan silinmesi
ne neden olabilir. 

Bu anlamda önemli olan ne salt toplumun 
onayıyla hareket etme, ona göre yaşama, ne 
de bireysel yaşamı esas alma yaklaşımı doğ
rudur. Doğru olan hem kendisine hem de 
topluma orta derecede uyum sağlayabilen 
yaşam biçimidir. İnsanoğlu doğanın kendi
sini zorlaması sonucu doğayla başedebil
mek için birlikte yaşamayı esas alarak toplu
lukları oluşturmuştu. Ancak insan doğaya 
karşı koydukça doğadan kopmuş bunun so
nucunda kendisini yalnızlığa itmiştir. Özün
de insan doğadan koptuktan sonra, ilişkilen
diği toplumla doğayla kurduğu özgür ilişkiyi 
yakalayamaması bu kez kendisinin davra
nışlarının, doğal güdülerinin yaşadığı top
lum tarafından engellendiği kanısına kapıl
mıştır. Bu vesileyle kendisini doğadan kopa
nrken toplum tarafından bağımlı hale geti
rilmiştir. Çünkü insan yalnızlıktan korkmuş 
topluluklada yaşarsa kendisini tehlikelerden 
koruyacağına inanmıştır. Biliniyor ki insan 
toplulukla hem daha fazla üretir hem de da
ha iyisini yapar. Ancak buna rağmen tek ba
şına kaldığında yalnızlık duygusundan kur
tulamaz. Bundan dolayıdır ki yaşadığı dün
yada çetin bir savaşım vermek zorundadır. 

i nsanın politik bir varlık olması onun terci
hinden ziyade zorunluluktan ortaya çıkmış
tır. Onun özgür olma, daha iyi haklara sahip 
olma ile bağımlılığı yeğlemesinin yarattığı 
çelişkilere çare bulma çabalarıdır. Mülkiyet 
hırsı, sahip olma hırsı savaşların da sebebi 
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olmuştur. Aslında ilkel gruplara bakıldığında 
onların barış ve kardeşlik içinde bir arada 
yaşadıklarını görüyoruz. Daha sonralan av
cılar ormandaki avlar azalınca yerleşim bi
rimlerindeki ekili ürünlere saldırmak için 
bahaneler yaratır; sonraları işgal ederlerdi. 
Bu işgallerde iyi avcı olan, güçlü olan, yönet
me görevini yapabilenler başkanlık için öne 
çıkıyorlardı. Fakat bunlar sadece savaşı yö
netiyorlar, daha sonraları yani barış zama
nında sıradan bir kabile üyesi gibi yaşamla
rını idame ettiriyorlardı. Ancak daha sonra
lan gruplar büyüdükçe topluluğu yöneten 
temsilciler ortaya çıkmaya başlar. Bu yöneti
cileri din adamları, büyücüler ve krallar ola
rak görülürler. 
İnsanın en temel özelliği, zora, baskıya 

karşı ısrarla direnmcsi egemen güçler tara
fından bilindiği için birtakım kalıcı ve kut
sanmış kurumların oluşturulduğunu görü
yoruz. Aile, okul, dinsel kurumlar, emniyet 
güçleri, yasalar vb. gibi. Egemenler bu ku
rumlar vasıtasıyla bireyin kendi toplumuna 
bağlanmasını ve onunla gurur duymasını 
sağlamışlar. 

tikel insanlarda ilişki biçimi acımasız da 
olsa rüşvet, yalan, hırsızlık ve ihaneti görmü
yoruz. Her ne kadar acımasızlık varsa da 
hepsi kendini koruma amaçlıdır. Mesela öl
dürmeyi savaşta öğrenen insan bunu daha 
sonra anlaşmazlıkları çözmek için de uygu
lamaktan çekinmemiştir. Tabii daha bu dö
nemlerde yasa ve yargılama hayata geçirile
memişti. Anlaşmazlıklar intikam alınarak 
hallediliyordu. lleriki süreçlerde topluluğun 
başkanları düzeni korumak için verilen za
rarın yerine değerli maden ya da eşyalada 
tanzim edilmesini sağlıyordu. Süreç içerisin
de birtakım ölçüler getirildi. Genel olarak 
suçun büyüklüğüne karşı verilen ceza, suçu 
işleyen kişinin saygınlığı, nüfuzu oranında 
az oldu. Bu tarih boyunca böyle sürüp gitti. 
Daha sonraları törelerle oluşturulan yasalar 
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devletin kendi düzenini korumak amacıyla 
getirdiği yasalarla bütünleşti. Toplum geliş
tikçe cezalarda hafıfledi. 
İnsan topluıniaştıkça kendini koruma dı

şında da saldırganlaşmış, savaşma güdüsü 
karakterinin bir parçası olmuştur. Toplumla
rın oluşumu insanlara savaşı öğretmiş ama 
beraberinde diğer insanlara karşı ilgisinin 
artmasına neden de olmuştur. Bu ilgi ilk ön
ce ana baba ve çocuk ilişkisi ile beraber daha 
sonraları diğer insanları da kapsar. 

Toplumun var olabilmesi için düzen, bu
nun için de kurallar gereklidir. Bu kurallar 
uzun yıllara dayanan deneme-yanılma ve 
tecrübeyle oluşur. İlkel topluluklarda yazılı 
yasalar yoktur ama gelenekler bireyin davra
nışlannın hepsini denetler. Birey bunlara 
uymazsa, geleneksel davranışların dışına çı
karsa hem kendisi tedirgin olur hem de için
de yaşadığı topluluk tarafından suçlanır, 
hatta dışlanır. Bu duygu insanı hayvandan 
ayıran en temel özelliktir. Bu anlamda gele
neklerin uygarlığın gelişmesine katkısından 
bahsedilebilinilir. 

Geleneksel toplumlardaki bireyler, geliş

miş uygar toplurnlara göre daha az hakka sa
hiptirler. Böyle toplumlarda birey davranış

ları sayısız tabularta kısıtlanmıştır. Örneğin 
bazı ilkel Afrika gruplarında oturma, kalk
ma, ayakta durma, yürüme, yemek yeme, su 
içme gibi günlük eylemler bile kurallarla sı
nırlandırılmıştır. Dolayısıyla ilkel toplumlar
da birey, toplumdan ayrı bir bütün olarak 
varolamaz. Çok daha sonraları ekonomik 
bağımsızlık kazanıldıkça bireyselleşme baş

lamışur. İlkel toplumlar bireyin özgürlüğünü 
sınırlar. Tek yönlü eğitim, gelenek, gören ek o 
toplumu yaratıcı, üretken kılmaz. Tek tip in
sanların oluşmasına neden olur. Gelenek ve 
törelerin getirdiği katı kurallar beraberinde 
bazı gerilim boşaltma yöntemleri de sağlar. 
Bu, dinsel ayinler sırasında dans vb. gibi ge
rilimi boşaltma sağlarlar. Gelenek ve töreler 
insana koruyucu bir ortam sağlayabilirler 
ama toplum içinde farklılaşma, kişiliğine ye
ni boyutlar katmasını büyük ölçüde engel
dirler. Ekonomik bağımsızlık kazanıldıkça 
gelenek ve törelerin etkisi zayıflar çağdaş 
topluma yaklaşılır. Ancak bununla beraber 
denetleyici yasalara rağmen insanlar düşün

sel alanda geliştikçe geleceğini az da olsa be-
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lirlemc şansına sahip olabilmiştir. 
İnsanın yarattığı en önemli gelişmelerin

den bir tanesi de bilim ve teknolojideki ge
lişmedir. İnsanlar doğanın olumsuz etkisin
den kurtulmak için bir araya gelip teknolo
jiyi geliştirmişse de bu kez de onun tutsağı 
olmayla yüzyüze kalmışlardır. Son yüzyılda
ki bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişme
ler insanlığın tüm tarih boyunca gerçekleş
tirmiş olduğu gelişmelerden kat be kat ileri 
boyutta olmuştur. Bu gelişmeler insanlığa 
yararlı olarak değerlendirilirken günümüzde 
öyle bir noktaya varılmıştır ki neredeyse in
sanlara getirdiği yararlılıklan gölgeleyecek 
sorunları beraberinde getirmiştir. 

Bilim ve teknikteki devrim dünyadaki kay
naklann sorunsuz bir şekilde tüketilmesi ve 
harcanması kendisiyle birlikte bir çok soru
nun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hava 
kirlenmesinin yol açtığı iklim değişikliği bu
na bağlı hastalıkların ortaya çıkması, gürül
tünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkile
ri, bütün insanlığı toptan yok edecek silahla
rın yapımı hatta bu silahların denenınesi so
nucu havada biriken radyoaktif, civa vb. ze
hirli maddelerin besinler yoluyla insanlara 
bulaşması sonucu adeta insanlığı tehdit 
eder bir konuma gelmiştir. Bilim adamlan
nın bu konulardaki uyarıları, alınan önlem
ler henüz yeterli düzeyde değildir. Bunlarda 
gösteriyor ki; geçmişte doğayla barışık yaşa
yan insan, bugün adeta gelecekten umudu
nu keser bir konuma sürüklenmiştir. 

Bugün gelişmiş ileri toplumlarda ulaşılan 
refah düzeyine, her istediğine kolayca ulaşa

bilmelerine rağmen bir boşluk, kendisine 
yabancılaşma vb. gibi ciddi hastalık da de
nilebilecek duygular oluşmuştur. Bununla 
birlikte bu toplumda az da olsa bazı gruplar 
bu gelişmiş topluma karşı kendisinin geç
mişte yaşadığı kültür ile karşıt bir konumda, 
çatışma halinde oldukları görülebiliniyor. 
Bu gruplar kendileri dışındaki yaşam biçimi
ni şiddetle reddetmekteler. Başlangıçta kar
şıt kültür akımlarının küçük bir bölümü şid

det yanlısıyken daha sonraları bunlardan bi
reysel teröre bulaşmadan tutalım gitgide 
uluslararası teröre bulaştıklarını görüyoruz. 
En son ll Eylül'deki terör eyleminde ki bu 
karşıt kültürü görme açısından da iyi bir ör
nektir. Ancak bunların uzun vadede yok ola-
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cakları da bir gerçekliktir. Bu karşıt kültür 
akımları içinde bir de barışçıl karşıt kültür 
dediğimiz hippiliği görüyoruz. Bunlar baş
larda gelişen hızlı teknolojiye karşı çıkıyorlar 
ve insanlığın yeniden doğaya dönülmesi ge
rektiğini savunuyorlardı. Hippilik ilk dö
nemlerinde bir çok din adamı ve düşünür 
tarafından desteklendi. Ancak bu akım ileri
ki süreçte uyumsuz, yaz kişilerin egemenli
ğine geçti ve silindi. 

Hippiler yok oldu ama düşünce ve sanat 
alanına önemli katkıları oldu. Hippilerin ya
şam felsefesi sürekli yeni tasarımlar yerine 
içinde bulunulan anı yaşamaya, değerlen
dirmeye, yakın insan ilişkilerine, herkes için 
eşit iyi bir yaşama ulaşmaya, teknolojinin 
insanı insan olmaktan çıkardığına görüşleri 
ortaya çıktı. 
Hızlı gelişmenin bir diğer boyutu ise geli

şen teknoloji karşısında şaşkınlaşan ve ken
disini yönetmekte aciz kalan insan, kendisi
ni tarikatlara, büyücülüğe, yıldız fallarına 
veriyor. Bu insanların bazıları o denli yöne
tilme ihtiyacındadırlar ki; yakın bir geçmişte 
bir tarikatın üyeleri liderlerin buyruğu ile 
toplu halde intihar etmeyi bile kabul etmiş
lerdir. Bu gibi trajik olaylar da gösteriyor ki; 
geleneksel toplum yapısından çağdaş bir 
topluma geçişte insanlar zorlanmakta, 
uyum gibi sorunlar ortaya çıkn1aktadır. 

Ülkemizde de özellikle son 15 yılda yaşa
narı savaşa paralel olarak teknolojinin cılız 
da olsa gelişmesiyle birlikte geleneksel ka
lıpların kırılıp yerine çağdaş yaşama geçişin 
sancıları çekilmektedir. Özellikle savaş süre
cinde köylerin boşaltılması, yerinden yur
dundan edilen insanların Türkiye metropol
lerine, hatta Avrupa metropollerine savrul
ması beklenmedik sorunların ortaya çıkına
sma neden olmuştur. Özellikle Kürdistan'da 
yoğun şekilde yaşanan intihar vakaları hala 
çarpıcılığını korumaktadır. Zorla göç ettiri
len insanlar gerek Türkiye gerekse de Avrupa 
metropollerinde varoş ya da getto denilen 
yerlerde bir arada yaşamaya özen göstermiş
lerdir. Bireyler bir yandan geleneksel yapıya 
bağlı kalırken, diğer yandan dışıanmışlık 
duygusundan kurtulmak için kent yaşamına 
uyum sağlayabilmek için geçiş toplumunun 
yaşadığı çelişkileri oluşturmaktadır, geçiş 

toplumunda genel anlamda uyum sağlanır-
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ken beraberinde intihar, suçların artması vb. 
gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. 

Geleneksel toplumlarda birey davranışla
rının çoğunu diğer insanların beklentilerine 
göre yapar. Bireyin kişiliğini çevresi belirler. 
Çağdaş toplumlarda ise bireyler kendi ya
şantıları dogrultusunda davranırlar. Birey 
kendisinin önemli bir varlık olduğunun bi
lincindedir. Geleneksel toplumda yaşayan 
insan önceden belirlenmiş kurallar ve karar
larla yaşamını düzenler. Bu insan adet, göre
nek, aile, tanrı vb. gibi üst otoritenin kararla
rina bağlı, yaratıcılıktan yoksundur. Farklı 
bir durumla karşılaşması halinde paniğe ka
pılmaları doğaldır. Bunun diğer bir adı da 
"kimlik bunalımı" dır. 

Geleneksel toplumdan çağdaş topluma ge
çişte otorite de önemli oranda sarsıntı geçi
rir. Herşeyi bilen, eleştiriye kapalı, dayanak
tan yoksun yargılarda bulunan otorite zaafi
yete uğrar. Bilim ve teknolojideki artan hızlı 

üretim de insanlarda hiçlik duygusunun 
oluşmasına yol açmış bu da davranış bozuk
luklarına neden olmuştur. İnsanlar kendile
rini değersiz hissetmiş bu da bireyde ruh 
sağlığı dediğimiz zaman zaman onarılınası 
güç hastalıkların yol açmasına neden ol
muştur. 

İnsanlar genelde kendilerini bir yerlere 
bağlarlar. Kendilerini bir şeye bağlamadan 
boşluk ve anlamsızlık duygularında hisse
derler. Bunlar din, ideoloji vb. gibi bir takım 
şeyler olabiliyor. Bu arada insanı diğer var
lıklardan ayıran en önemli özelliklerden bir 
tanesi de gerek karşısındakini incitmesi ge
rekse de incinmesidir. Bu anlam da kendisi
ni yalnızlığa terketmeyi tercih etmek zorun
da bırakmıştır. işte bu yalnızlık onu birtakım 
arayışlara sürüklemiştir. Bu yalnızlığı gidere
bilmek için kendisini alkol, uyuşturucu vb. 
gibi zararlı maddelere verdiğini görüyoruz. 

Bu anlamda sağlıklı bir toplumun oluşabil
mesi için daha çocukluk döneminden itiba
ren bilinçli bir ilişki biçimi esas alınmalı. İle
rideki süreçte bu konular üzerinde duraca
ğız. 

KAYNAKLAR: 
Kişiligirı Gücü, Al Siebert 
Yüksek Bilinç Kılavuzu, Ken Keyer jr. 
insan Olmak, Engin Geçtan 
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Hin hemanen hunera 
komik di stranen me yen 

geleri de 

Mostefa Reşid 

K 
o mik ew şeweye h un ere ye, ku hu
nermend yan biwej taybetiyen kese
ki yan tiştekl bi awayekl pekenin fı 

henek dide xuyakirin, yan ji nirxen wl kem 
dike Cı yan jl hin kemasiyan mezin dike. Bi 
vi awayi hunermend bala temaşevan, 
xwendevan Cı gelıdaran dikişine ser mijare 
fı mijar pe xweş dibe. 

Di hi n stranen me yen gelen de ev he ınan 
jl hatine bikaranin. Çiqas stranen me yen 
geleri li ser bab et Cı pirsgireken civakl Cı bu
yeren dirokı he bin ji, le piraniya wan li ser 
evindariye ne; evtndari di stranen me de 
mijara here giring e. Stran bi gişti li ser ça
renCısa du evindaran ne, ku bi gelemperi di 
dawiya strane de nagihinin arınanca xwe. Ji 
ber we ji, di stranen giran de taybetiya d ra
ma Cı tragidiya gelek aşkere Cı diyar e. Em 
dibinin, ku mamosteyen me yen dengbeji 
ye di van stranan de gelek hemanen (ele
ment) huneri bi kar anine. Erne di ve nivi
sara xwe de hewl bidin, hin hemanen ko
mik di h in stranen geleri de bibinin. 

Erne wek nimCıne hi n şaxan ji strana Yari 
Meyro Meyremine , ku li herema Çiyaye 
Kurmen c tegotin peşkeş bikin Cı binerin afi
rinere ve strane çi şeweyen hunera komik 
bi kar anine. 

J i strana Yari Meyro Meyremine 

De yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar yar yar 
Yari Meyro Meyremine 
Devi doste, dili çirCıke 
Bi min re xayine 
Dosta keke Evdilwehide Lawtne, 
Nişandare mertine 
Le Meyrem tu ji min re nedibfı. 
Kiheleke ji kihela Eloye Mersawine 
Eni beşe se lingen xwe sipine 
Qitzirave qamuşine, 
simkadine betilafırine, 
Stfı bi hiceb fı bi dapine 
Mohra Kawaye Hemdamine li ser danine 
Le Meyrem, le Meyrem, le Meyrem 

Rojeke ji roj en rebilalemine 
Mine tu bikişanda ber kevire binekdaşe 
Di ser te re bixu< anda 
Kilavekl qehwerengine 
Her koşake kulev 
Mine tede bikuta 
Sterkek j i sterken zere Xuresine 
Di do re re daniya gobekeke hevine 
Ew kulava nete firotan Cı nete kirine 
Ne mine bi ser wi kilavi de berda 
Berdeheki ji berdehe bi reşine 
Vexista co tek zenguyen zerine 
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Di sere te kira IIwaneke zivine 
Bi ser de berda rişmake tticine 
Le Meyrem, le Meyrem 
Şcxoye Gule, Şexoye Şerqine 
Linge xwe davete rikebe, 
Xwe diqulbine, 
Li navbera qerpOz Cı zine 
Ji para teriye li pişte datıne 
Ji pere seriye xwc 
Li tenga singe Şexo disekininc 
Şexoye Gule, Şexoye Şerqine 
Lawike çardehsallne, siware Methine 
Çerxeciye çeme me yi jhlne 
Berdida cote tajiyen cevvrine 
Dibü şiqeşiqa teyre ispire-dogan 
Di ser re dere O dixwine 
Berve Methine bi çeme me yi jerin de di-

qulbine 
Li düza merkeb El-Hisan, li erdeMetine 
Li navbera Heran u Cibrine 
Ji xwe re d igere li rawa kare xezel 
Karexezel radike 
Ji ber tOme gewrike u hewşlne 
Meyrema min, yari Meyro .. . 

Şcxoye Gule, Şexe Şerqine 
We çaxe di cih de berdida 
Cote tajiyen cewrine 
DibO şiqeşiqa teyı·e ispiris-dogan 
Di ser neriye xezcl re dere O dixwine 
Bere Methine bi çeme me yi' jerln de di-

qulbine 
Li düza Merkeb EI-Hisan, li erdeMetine 
Li navbera Heran O Cebrine 
Neriye xezel diqulbine 
Şexoye Gule, Şexe Şerqine 
Neriye xezel radike 
Li terkiye dişidine 
Dibe li peşiya Kinik-Meyrema Hogani 
Li erde dixine 
Kinik-Meyrema llogani bi dileki ne yi 

xweş 

Neçira Şexo ji erde radike u hiltlne 
Şexo digot le Mcyro Meyremine 
Ez nizanim çima 
Tu poze xwe li min radike u hiltine 
Qeyne te bavike xwe tola xelke nediye 
Etaretirpan u gezeran, 
Etare binaniya Mersine 
Ii sibe heya bi evare 
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Li çewlika deşta Hemqe, 
li qulpe Enteke, gund bi gund, 
Tirpan Cı gezeran digerine 
Ii sibe heyabi evare 
Ji dest bave te tola xelke de 
Nakeve darike teraziye, benike mezine 
Meyrema min, de yar yar yar 
Yar yar yar yar yar Meyrema min 

Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Le Meyro Meyremine 
Ve sibe min bal O zeyan xwe didaye 
Li navbera gunde Şeşe O Metine 
Xumexuma dewateke te 
Defek e ledixine 
Eze diçCım sera we govende 
Min xwe berdida gunde me yi jerine 
Min bal O mela xwe didaye 
Kinik-Meyrema mine Miho Bege, 
Ketiye sere govende 
Destmaleke heriri bi dest de 
Sere dilane - tew dilo - dikişine 

Ne wexta çaven reş Cı bclck 
Li min sewi radike u hiltine 
Dibü guregura hestiren X\vine 
Bi ser hinareken rüyan de, 
Bi ser sin ge sedef de dibarine 
Min digot le Meyrem 
Tu bi Xwede dike o dihebine 
Tu ye tu xeman nexwe, 
Tu kişliman nekişine 

Şexoye Gule, Şexoye Şerqine 
Li welate de u bavan 
Di pey cane te re kor bibe, 
Meyrema min xweş nemine 
Hevalino, ehbabino 
Xwede bike ez nifıreke bikim 
Giştik deste xwe bi min revegirin 
Li ber rebe alemine, 
Bi min re biben arnine 
Mere pis u xirab 
Xer O xweşiye ji cane xwe nebine 
Ji Kinik-Meyrema mine Ilogani re 
Çekirine cotek qondire 
Herdu keriken xwe zivine, 
Bi ser de herdane se gupiken zerine 
Mira ta qodire teng çekiri ne 
Şeye lingan diguvişe, 
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Peçiya qillçe deşlııe 
De yar yar yar yar yar yar yar yar 

Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar Meyrema min 
Le Meyrem te li hember, min li hem b er 
Hoganiya min te li hember, min li hemher 
Ve sibe ji meraqa dile min u te re 
B ila zerikek ava sar biniqite 
Ji kevire yaqüti reş 1 mermer 
Heci di navbene du aşiqan keve, 
Desten wan ji hevdu bine der 
Eze nifireke le bikim, 
Li axrete mehn1rn b ibe 
Ji şefaeta peximber 
Di mala xwe de bimire 
Heval u ehbab tukes nezike nebin, 
Tikes nere ser 
Gava rablin rakiri n 
çekirin diyare reh ınete, axa gorne 
Pençek ax avetin ser 
Eze we çaxe nifireke li xoce bikim 
Xwede bikim winda bike qelem u defter 
Di ve wexta me rezilde 
Her u her xoce nikare 
Ti telqinan b ide li ezber 
De yar yar ya yar yar yar 
Meyrem min, esmera min 

Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar yar yar yar yar 
Yar yar yar yar Meyrema min 
Le Meyrem, le Meyrem, le Meyrem 
Ewrek rab u ji qulpe Enteke de 
Gurmegurm e, zalime vingeving e 
Xerberdaran xeber didan 
Min lawike evdale xelke 
Bi min re digotin: 
Tema maleke ji gunde we barkir 
Derhaskir orta gunde 
Min bere xwe gerand 
Min bala xwe didaye 
Kinik-Meyrema mine Hogani 
Bi de st xwe kir! rnikute hesini 
Dixwaze bikute S{: r:ıc\-vare singe 
Le Meyrem min digot eze ve sibe 
Nifireke li carre xelke xwe yi hogani bikim 
Xwede b iki m mik: ıt ji dest de bişimite 
Lekeve li cote xilx:ılan, 
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Di bin de bi, kine boxaza linge 
Le Meyrem min digot eze bikim G bilezi-

nim 
Reya Heleba şewiti bikudinim 
Eze li deve sük u bedistana bigerim 
Tuxtireki bi xwe re blnim 
Eze bejim tuxtiro 
De zübe bike ü bilezine 
Mira ta nexweşxane 
Bi ser min u xwe de hilweşine 
Qutiya dermen ü melheme hiline 
Bere xwe li çewlika deşta Hemqe, 
Li qulpe Enteke bigerine 
Xwe bi Kinik-Meyrema mine Hogani gihi-

ne 
Birina Meyreme jere bikewine 
Nextiya xwe 1500 quri, ji min bistine 
De yar yar yar yar Meyrema min 

Em dibinin çawa hunermende me di da
wiya her şaxeke strane de henek u laqirdi
yeke dike; ew bi wi awayi ji her şaxeke stra
ne weneyeki karikatori çedike. Di şaxen pe
şiye de Meyreme dike mehineke kihel, bi 
zin u zengG, bi berdeh a llwan, bi dizgin ü 
bi rişme. Di şaxen navin de Şexoye Şerqi 
(evindare Meyreme) diçe neçire, ew neçir
vaneki gelek sivik u jir e. Le bele Meyrem bi 
dileki sar wl peşwazi d ike. Ji lew re, ew bave 
we nizim dike, wi li çewlika Deşta Hemqe, li 
Qulpe Enteke dike çerçiye tirpan G gezeran. 
Di pey re Şexoye Şerqi Meyrema xwe li gun
de Ş eşe u M etine di sere govend u dilane de 
dibine. Çiqas evina wan xurt e ji, ew li dawi
ya şaxe, pelaven Meyreme ji me re bi awa
yeki karikatori nişan dide. Ew nifir ü niçiran 
li xernexwazan dike, wan dibe go re u bi ser 
de ji, dixwaze, ku xoce deftera xwe winda 
b ike u nizani be teqine ji li ser wan bixwine; 
ev ji henek u laqirdi ye. Di şaxa dawiye de 
Meyreme li ber vegirtina kon dibine. Daku 
ew xwe nezi we bike, dixwaze, ku mikut li 
linge we keve u ew biçe ji bajare Helebe 
doktoreki ji Meyreme re bine ü nextiya dok
tor ji ji beriya xwe bide. 

Bi vi awayt, bi hunera henek u laqirdiyan, 
dengbej bala me dikişine ser strane ü me ji 
şaxeke derbasi şaxa din dike. 

02.06.2002 
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''Huner ji bo hebôna gelan 
weki hewaya em distinin!'' 

Hevpeyvin : Dilşad Nôdem 

VEGER: Birez Ercan tu dikari xwe bi 
xwendawanen me bidi nasandin. 

Ez sala 1962' an li gunde o gunde ome ku 
bi turki je re Zincirlikuyu te gotin ( giredayt 
Kulu) hatime dine. Piştt xwandina bingehin 
me barkir Ankara' ye. Heya iro jt ez li wir di
jim. Peywendi an jl meraqa min ya li ser 
muzike ji zaroktiya min de hebu. Hina ez bi 
çukbum di dibistana bingehin de derdike
tim şahtyan u him memosteyen min Him ji 
kesen li derdora min xweşbuna denge min 
bi bira min dianin. Dikarim bejim ji we De
me bi şunde min giraniya xwe da ser muzi
ke Q giheştim merhela iro. 

VE GER: Di pevajoya destpeke de te tesir ji 
ke anji,ji çi distand? 

Wek te zanin di nav kurdan de kultür Q 
kevneşopiyeka berfireh ya muzike heye. Di 
we deme de ev çanda hane gelek zindibQ. 
Stranen şinan yen evini ü yen govendan he
bQn Q wana beguman li ser min tesireka 
mezin kirin. Her wüsa Radyoya Erivane ü ya 
iranete biramin bi kurdi wesan dikirin. We 
deme gele hererne bi coşt guhdariya wan di
kir. Ger were gotin kQ Mina gelek stranbej u 
hunermenden din li ser min ji tesirek mezin 
kir van faktoran. 

VEGER: Li ser xebata we ya niha hun di
karin me agahdar bikin? 

Niha li peş min projeya kaseteka bi kurdi 
heye. Le bele bi fırmeyeka muzike re pey
ınana min ya hevkariye heye. Ez, dive ve 
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projeya xwe peşi ji 
wan re peşkeş bikim. Ku tu astengiyan 

derncxin peşiya min ez de bi wan re çebi
kim. Ku neçe seri eze bi xwe derxim. Dixwa
zim bi rengeki profesyonel derbixim. Di ve 
kasete de min, daxwaz heye ku bi miroven 
pişpor re hevkarbim. Ez de herhemen hel
bestvanen kurd yen jlr Cı zlrek di nav muzlka 
xwe de bidim jiyandin. lleya bighem we 
nuqte dixwazim kurdiya xwe ji bi peşve bi
birn. Ji hela din birez Gulistan Perwer Cı ez 
em li ser kaseteke kar dikin. Min di ve xeba
te de wek direktare muzike rol girtiye. Weki 
din ji ez dikarim bejim ku li universita Ha
cettepe besa folklore de wek memoste kar
dikim. KO eger kin were gotin kar Cı 
jiyana me bCıye muzik. 

VEGER: Birez Ercan, te za
nin hun li Turkiye bi muzi
ka xwe tene naskirin. We 
bi gelek hunermendan re 
hevkari kirfye, stranen we 
ji hela gelek kesan de tene 
gotin. Mirov dikare beje ku 
keda we ya li ser muzfka 
turkf geleke. Le bele gelek ca
ran ji, ji aliye muzfkperweren 
kurd de li hemberi we rexne dihatin 
kirin u digotin Bilal Ercan kurde le çimabi 
zimane xwe jl nabeje. 

Bele gelek raste Cı rexne di dhdaye. Di se
ri de dixwazim nuqteyeke rastbikim. Min bi 
turki digot Cı dinivisand. Le bele ruhe stra
nen min hemi caran ruheki kurdbü. Hemi 
stranen min ji seri heta bini bi motifen mu
zlka kurdi xemiline. Raste zimane stranan bi 
turklye le ruh e wan be guman bi kurdiye. 

Wekl helbesten nemir Ehmed Arif, weki 
romanen Yaşar Kemal weki, Ftlmen Yilmaz 
Güney. Le ez dikarim rexneyeke him li xwe Cı 
him jl li kesen we ku hln jl we riye berde
wamdikin bikim. Niha rasti wCısaye: Zorili 
te te kirin beyi ira da te. 

Yek re didin ber te Cı dibejin "ku tu booıVa
zi bi serkevi girlnge tu ewili bibi turkeki baş. 
Ji te re te gotin serfirazi Cı turkbün bi hev re 
giredayine. Mirov di vi karlde ji bo tiştekl qe
zenc bikin gelek nirxen xwe diavejin bin lin
gan. Yen şiyar dibin vedigerin ser riya rast 
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Di van 20 salen dawiye de gelek derizin Cı 

dejenerasyon pek hat. Le ji gaveke bi şunde 
mirov ji xwe dipirse Cı dibeje " em çi dikin, 
çanda min kljane Cı heta kenge ev qirej". 

Ger were zanin her tişt ne pere Cı şohrete. 
Le şcrd Cı rewş çi dibe bila bibe dive em li 
nirxen xwe xwedi derkevin. 

VE GER: BirezErcan h un rewşa ku fro mu
zika kurdf te de çawa dibfnin? 

Xebaten gelek baş Cı bi rummet hene. Beri 
her tişti dive muzika kurd ji nav slnoren he
reman derkeve. Gelek xebaten baş hatin ki
rin le yen kem Cı ji zanabüna muzlke dür ji 

gelekbün. 
Wer bawer dikim ku dive mi
rov ve yeke fehm bike. Pevajo

yeke dest pekir di ware hu
ner de. 

Le her kfı diçe nüjentir 
dibe u rüdine. Her wCısa di 
muzika kurd de pirdengi 
ne zedeye Cı girlnge li ser 

were xebitin. Le bi gişti ger 
were gotin ku dengen gelek 

xweş Cı hunermenden Dilxwaz 
he ne. 

VEGER: Gelek s pas ji bo we dema xwe da 
me. H un di dawiye de dxwazin bo xwenda
wanen kovera me VEGER' e çi bej in an jf çi 
peyame bidin. 

Huner ji bo hebfına gelan weki hewaya em 
distinin, weki wxina cane me pewiste. 

Be huner Cı çand peşeroja kesi nine. Disa 
pewiste ku em di ware xwandin, nivlsandin, 
raman u weşanande bi peşkevin. 

Disa wer bawer dikim ku kovara VEGER, 
we çi ji bo herema Anatalya Navin fı çi bi 
gişti. Di nav gele kurd de roleka bi rummet 
billze. Min bi we baweri heye, xelke me li 
benda we ye. Serkevtina we dixwazim u dile 
min bi we re ye. 

VEGER: Gele k s pas em ji sihhat u serflra
zfya te dixwazin. 

Ez spas dikim. 
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G u N D E N M 

Tavşançalı'nın Tarihi 
• 
lhsan Eken 

B undan yaklaşık 300yıl önce, 1691 
tarihli kapsamlı iskan kararının 
bir sonucu olarak, Orta Anado

lu'nun yüksek ovalarına yerleştirildikle
rinde, karşılaştıkları manzaranın hoşla

rına gittiğini tahmin ediyorum. İlkbahar 
aylarında havaların ısınmasıyla geldikle
rini düşünürsek her tarafı yemyeşil, ren
garenk çiçeklerin oluşturduğu halı görü
nümlü alanlar, meyva çalıları, özellikle 
üzüm ile dolu yamaç ve tepecikler ve de
ğişik yerlerden akan pınar sularının 
oluşturduğu küçük derecikler, hem yo-

rulmuş göçebelerin hem de koyun, inek 
ve diğer hayvanların iştahlarını kabar
tığını sanıyorum. 

Keşke göçebelerin içinde yazma alış 

kanhğı olan birisi olsaydı da, genelde 
düz olan arazinin muhteşem cennetsel 
güzelliğini bize aktarsaydı. Keşke geliş 
sebeplerini, aile ve üyelerinin sayılarını 
inek, koyun ve at rakamlarını v.s yazsa
lardı. Ama biliyoruz; göçerlerin böyle bir 
alışkanlıkları pek olmamış. Onlar tarih
lerini, efsanelerini, masal ve hikayelerini 
hep sözlü aktarmışlar. Bütün bu biri-
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kimleri yazıya dökmek bizim nesile kal
mış gibi görünüyor. 
"Rcşvan Federasyonu'nun bir aşireti 

olan Omarller, ilk çadır kurdukları yerin 
kasabanın hemen dışındaki Birreşk (Si
yah Kuyu) dediğimiz yer olmuştur. Blr
reşk' ın hemen güneyindeki Ara Bira'da 
küçük pınarlar ve bunların oluşturduğu 
uzun bir dere vardı. "Ar" bilindiği üzere 
ateş demektir. Çadırlı yerleşim yerlerine 
Ar demekteydiler. Ara Bira ismi buradan 
gelmiş olmalıdır. 

1850'lerde kasabanın şu andaki mer
kezinde Konyalıların hewşolan (bir çeşit 
ağıl) vardır ve muhtemelen yaz ayların
da koyunları için yayla olarak kullan
mak.taydılar. Bölgeninde yerleşmeye uy
gun yeri burasıdır. Zira bölgenin önemli 
su kaynakları olan ve sonradan isimleri 
"Kaniya Camiye", "Kaniya Bejdellye" ve 
"Kaniya Qarka" olacak olan çeşmeler 
buradadır. Ana yola da daha yakındı. 

39 

Hejmar 1 • Veger 

!lk yerleşimden kısa bir süre Konyalılar 
bölgeyi terketmiş ve yerleşim bugünkü 
yere geçirilrniştir. Yerleşim iki çeşmenin 
etrafına yayılmıştır. 

"Qon" dedikleri kara keçi kılından ya
pılmış evlerinin büyüklüğü "sun" dedik
leri sütunlar belirlemekteydi. Çadırların 
içi de hasır ve halılada çeşitli bölümlere 
ayrılırdı. 

Atalarımızın konak.ladıkları veya mec
bur edildikleri bu yeni yerlerdeki muh
teşem doğa zengirıliği ve güzelliği dış ın
da, daha önceleride bir çok yerde gör
dükleri, çeşitli harabelerle de karşılaştı
lar. Zira bölge bin yıllarında Selçuklula
rın hakimiyetine geçtiğinde yıkılıp in
sansızlaştırılmıştır. Geriye kalan harabe 
taşlarından en son grubun hıristiyanlar 
olduğu anlaşılmaktadır. Kasabanın gü
neyindeki tepede, Tavşandağı bugün zi
yaret yeri olarak anılan yerde bir taş hav
lu ile çevrili iki adalı bir yapı vardı. İzle-
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rini hala görmek mümkün. 
Ayrıca kasahaya bağlı Uzunkuyu'nun 

ortasındaki büyük höyüğün çevresinin 
siyah taştan yapılmış bir surla çevrili ol
duğu anlatılır. Bu höyüğün asırlar önce
ki bir yerleşim yeri olduğu, çeşitli kültür
lere asırlarca konaklık ettiği tahmin edil
mektedir. Harabelerdeki çeşitli büyük
lükteki mermer blok ve sütunlar ile hö
yüğün sur taşları zamanla evlerin temel
lerinde kullanılarak çoğu yok olmuştur. 
Çeşitli yerlerde bulunan belki 2000 litre 
suyu alabilecek büyüklükteki ambar, ve 
diğer ebattaki testilerin çoğunluğu hazi
ne bulduğunu sanan insanlanmız tara
fından kırılmış, yok edilmiştir. Aynı şe
kilde işlenmiş sayısız mermer ve granit 
taşların da çoğunluğu yok edilmiştir. Bi
zim göçerlerin eskiye olan yaklaşımlan 
kendi başına bir inceleme gerektiriyor. 
Ama net olarak görülen şudur ki; ne bul
dukları tarihi zenginlik ve eserlerinin 
değerlerini anlayabilmişler, ne de kendi 
tarihi eşyalarını, örneğin halılar, kilim
ler, çuvallar, heybeler, giyim eşyaları, 

mutfaklarının bakn·dan, gümüşten ya
pılmış eşyaları, elişi örgüleri vs. gibi, 
çoğu zenginliklerini ya yakmışlardır, ya 
çöpe atmışlardır ya da üç beş kuruşa 
çerçilere satmışlardır. Bütün bunların 
çoğunluğunun korunduğunu düşünün. 
Tavşançalı'da, muazzam ve ilginç bir 
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müze olmaz mıydı? Atalarımızı, tarihle
rini ve yaşamlannın çeşitli yönlerini da
ha sağlıklı bir şekilde tanımaz mıydık? 
Bugün onları anlatmakta daha az zorluk 
yaşardık sanırım. 

SelçukJuların bölgeyi boşaltınasından 
sonra tekrar birtakım yerleşimler olduy
sa da, Osmanlı döneminde Celall isyan
larından dolayı Orta Anadolu'nun bir
çok bölgesi tekrar boşaltılmıştır. YakJaşık 
yüz sene süren Celal! isyanları ancak 
1650'lerde kontrol altına almabilmiştır. 
Aynı tarihlerde Antakya ve Halep arasın
daki bölgede ciddi olarak göçebe yığıl
maları vardır. Bunlar Türkmen ve Kürt 
aşiretleridir. Yaz aylannda Güneydoğu 
Anadolu'nun kuzey bölgelerindeki dağ
lara, çıkan bu aşiretler kış aylarında ise 
sıcak ikJimi olan Antakya ve Halep böl
gelerine dönüyorlardı. Göçebe nüfusu
nun artışı otlak kavgalarına, göç sırasın
da yerleşiklerle problemlere hatta talan
lara sebep oluyordu. 
Osmanlı devleti boşalan Orta Anado

lu'yu tekrar canlandırmak ve Antakya
Halep bölgesindeki yoğunlaşan göçebe
lerin çıkardıkJan sorunları çözmek ama
cıyla 1691 yılında kapsamlı biriskan ka
rarı almıştır. İskan kararıyla diğer bölge
lerle birlikte göçebelerin önemli bir bö
lümü Sivas, Kırşehir, Ankara ve Konya' 
nın kırsal alanlarına yerleştirilmek üzere 
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gönderilmiştir. 
Konya bölgesine gelen Omad aşireti ve 

diğer birçok aşiret bölgenin kış şartları
nın ağır olması nedeniyle kış aylarında 
tekrar Antakya-Halep bölgesine gitmiş
ler ve yaklaşık 150 yıl süresince yazları 
Konya'da, kışları Antakya-Ilalep bölge
sinde geçirmişlerdir. Hatta ilk geldikleri 
kışta binlerce hayvanın soğuk ve yem
sizlikten telef olduğu da anlatılır. 

Göçebe koyunculuk yapan, yani yazın 
yüksek yaylalara çıkan, kışın sıcak böl
gelere inip otlak hayvancılığı yapan in
sanların Konya bozkırında kışın kendile
rini ve koyunlarını korumaları mümkün 
değildi. En basitinden mandıraları yok
tu. Yapmasını da bilmiyorlardı. Kuyuları 
yoktu. Kuyu kazacak küreklerinin bile 
olmadığı anlatılırdı. Koyun için yem ve 
samanları yoktu. Bu güçlüklerden dolayı 
Osmanlının da zorluk göstermediği yani 
göç yollarına izin verdiği anlaşılmakta
dır. Ana yol Çukurova üzerinden yapıl
mıştır. Antakya gidişleri için sıcak bölge 
anlamına gelen "Sel' e gittik" tabiri kulla
nılırdı. 

Bir yaz döneminde Konya'daki kuraklık 
nedeniyle Samsun Bafra'ya gittikleri an
latılırdı. Gidilen bir diğer yer Sivas 
Uzunyayla'dır. Kaç sene olduğu da tam 
olarak hatırlanmıyor. 

1850'lerden itibaren, Osmanlı gitmele
rini engellediğinden, kışları da Konya'da 
kalarak devamlı yerleşikliğe geçmişler. 
Zaman içinde, çadırlardan kerpiç evlere 
geçmişlerdir. Geçişin yavaş olduğunu 

düşünmek gerekir. Çünkü yerleşimden 
yaklaşık 45 yıl sonra yani 1895'lerde bü
yük bir kuraklık olduğu için o yazı Sam
sun'da geçirmişler. Çadırları olmadan 
gitmeleri mümkün değildi. Anlaşılan 

kışları köyde yani kerpiç evlerde yazları
da "Ara Bıra", "Blrreşk", "Papoğlu" gibi su 
kaynakları olan alanlarda çadırlarda 
oturuyorlardı. Böylece koyunlarını daha 
iyi otlatıyorlar, ve kuzularına süt sağımı 
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vb. işlerini daha iyi yapıyorlardı. Esasen 
son yıllara kadar kasabanın ismi Türkçe 
kışladan "Kışla" olarak söylenirdi. Ka
nımca 1920-1930'lara kadar kerpiç evle
rinin yanında çadırlarını da muhafaza 
etmişlerdir. 

Zaman içinde kuyu açmayı da öğren
mişlerdir. Uzunkuyu'daki "Bire Kor
te"nin (çukurdaki kuyu) eski yerleşim
lerden kalıp kalmadığını bilmiyoruz. 
Muhtemelen ı 930'1ardan sonra buralara 
birçok kuyu açılmıştır. Yayialar isimleri
ni kuyulardan almışlardır. "Bira Direj", 
"Bir Talik" (Blra Tali k) gibi. .. kasabanın 
diğer yayalaları Pazarözü, Papoğlu ve 
Birce'dir. 
Papoğlu muhtemelen önceden Ku

lu'nun yaylasıdır. Birce kelimesinin 
orijinali burç olabilir. 

Çiftçilik yapmayı çevredeki yerleşik 
köylerden öğrenmişlerdir. Çiftçilikle ilgi
li kelimelerin aşağı yukarı tamamı Türk
çedir: Anız, ya va (yaba), dirgen, tırmık, 
anadot, lod, tınaz vb. İlk ekimin 1900'le
rin başlarında yapıldığı sanılıyor. İlk tar
lalar Blrreşk ve köyün hemen güneyinde 
açılmıştır. Tapuya ilk kayıtların 1936 yı
lında yapıldığı iddia ediliyor. 1950'de 
Toprak Komisyonu Kanunu'nun çıkması 
ile birlikte tarım alanlannın değişik 

alanlarda genişletildiğini anlıyoruz . 

1960'lara kadar devecilik yaptıklarını da 
biliyoruz. Deve kantarlarıyla gölden tuz 
alarak Manisa, Aydın gibi şehirlere götü
rüp sattıklarını, dönüşte de incir, üzüm, 
vb. ürünleri getirdikleri anlatılır. Deveci
liğin yerleşimden önce veya sonra oldu
ğunu bilmiyoruz. Çiftçilik gibi devecili
ğİn de deyimleri tamamen Türkçedir: 
Kantar, Bura, Arna vb. gibi. Eski harita
larda kasabanın ismi Kurdoğlu olarak 
geçer. 

Eski haritalarda Kurdoğlu geçmesine 
rağmen, kasabanın resmi adı Ömeranlı 
idi. 1960'ta Tavşançalı oldu. İdari şekli 
kasaba yani belediyedir. 
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•• 
Umut ve Ozlem 

Ahmet Çetinkaya 

Orta Anadolu'nun bir Kürt köyünde yaşa
mak, umut ve özlernin hep diri olduğu ama 
acı ve hüznün de yaşamın bir parçası oldu
ğu yeni bir rnekandı bizim için. Yeni yaşam 
burada tüm zorluklara ve kuru iklimine ra
ğmen çiçeklenirken, geçmişin acı ve sefaleti 
bir o kadar yaşantımıza egemen olur. İşte o 
anda cennet topraklarından kopuşun öykü
sü bilincimize çarpar, kimi zaman o anı ta
savvur eder, benliği m izi orada arar dururuz. 

Biraz gerilere, kopuşun o andaki çelişki ve 
zorluklarını, toplumsal yıkıntılarını, uygula
nan şiddet ve baskılarını ve en kötüsü de 
toplumsal kiml iğimize inkar ve yasağın da
yatılması sanki hepsi sefaleti m izin birer res
mi gibidir. Bugün Kürdistan'da yapılan katli-

amlar, sürgünler, koruculuk sistemi, yeni in
kar ve yasağın dayatılması sanki dünün bir 
kopyasıdır. Yine aynı mantık ve slogan "Ya 
sev ya terk et!", sanki dünün bir özetiydi. 

Yüzlerce yıl önce insanlar küme küme 
Kürdistan'ın şehirlerinden, köylerinden, 
dağlarından, ovalarından koparılmışlardı. 

Dönüşü olmayan bir göç idi. İnsanlar sahip 
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oldukları her şeyi, doğup büyürlükleri yerle
ri, emeklerini, tanıdık ne varsa geride bıra
karak bilinmeyen bir mekana doğru yol al
dıklarında, belki tüm acıları, dramları, traje
dileri yüreklerinde taşıyarak, bir sezgiyle ge
lecekten umutlu olmak, yeniden bir bahar 
havasıyla cennet topraklarına ulaşmak ve 
her şeyi zamana yaymak gerekti. İşte asıl ga
fil olan tüm bu sorunları, dertleri, zorlukları 
zamana yayarak, hiç bir sanatsal, kültürel 
etkinliğe taşımadan unutmak ve unutul
mak, belki de bütün bunları bir zaman dili
mine sığdırmak için beyhude bir gayretin 
sahibiydilcr. Ya da bütün bu çabalar bu di
yarda bir başlangıç yapmak, bu kuru ve can
sız topraklara bereket katmak ve dahası var

lıını devam ettirmek için ye
gane bir yoldu. 

Bir ucuyla Ankara'ya di
ğer bir ucuyla Konya'ya 
doğru genişçe bir alanın 
içinde köy köy, yayla yayla 
yerleşerek ve birbirlerinden 
hiç kopmayarak, egemenle
rin eritme ve yok etme poli
tiklarına, izolasyon politika
larına ve bunca ekonomik 
zorluklanna rağmen kendi 
toplumsal kimliğimizden, 

dilimizden ve kültürümüz
den vazgeçmeyerek, unut
turmak isteyenlere de bir 
yanıttır. 

Bin yılların tarihi değerlerini bir sis perde
sinin altında terketmek acı da olsa aydınla
nacağına dair inancımızı da asla yitirmedik. 

Bunca zamandan sonra umudumuz bü
yümüş, şimdi gerçeğe daha yakın ve yaşam, 
asıl kaynağından akınaya şimdi daha hazır
dır. Şimdi özlemimiz, cennettİn toprakları
na daha yakın duruyor. 
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Nave Ewrupa Şirine 
{Xerib Ketim) 

Min nizani va çi deme 
Li min pir b un kul Q xeme 
Bira gunde xwe dikim 

Derd giranim derd giranim 
Wella daye derd giranim 
Mina mlyek berx venda kir 
Bi ro bi şev tim dinalim 

Nave Ewrupa pir şerine 
Daye hale min bibine 
Bare giran li pişta mine 
Çave min tim bi gırine 

Ba ki teye, ba ki şen e 
Pele gula diweşine 
Heyva gele me Kurdan 
Tim kesere kur dikşine 

Kurde Navenda Anatali 
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ŞEHIDEN ME 

"Songül Dotmam, 
keşke sen bizim Arjin 
Heval'imiz olsaydın!" 

Abdullah Kaya 

Songül Kaya (i\rjin) 1976 yılında Kon
ya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavlıören Kö
yü'nde doğdu. İlköğrenimini Kulu ve Anka
ra'da yaptıktan sonra 1993 yılında Kırşehir 
Eğitim Fakültesi'ni kazandı. İki yıl sonra da 
Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümüne geçti. 

Üniversite yıllannda ulusal kurtuluş mü
cadelesine katıldı. 1999 yazında geriliaya 
katılmak amacıyla dört arkadaşıyla beraber 
yola çıktı. Songül'ün yolculuğuna ait bun
dan sonraki bilgiler şehadete ulaştığı Diyar
bakH'ın Kulp ilçesine bağl ı Yuvacık Mezrası 

ile bu mezraya yakın Balıklar Köyü sakinle
rinin anlatımianna dayanmaktadır. 
Yuvacık Mezrası yakınlarında muhteme

len pusuya düşüıülen grup ikiye bölünür; 
iki kişi dağl ara doğru kaçarken, Songül ve 
Erzincanlı iki kardeşten (Saygül ve Songül 
Bakar) oluşan ikinci grup Yuvacık Mezra
s ı 'nda yaşlı bir kadının evine sığı nırlar. Bur
da ne kadar kaldıkları bilinmiyor. Bir akşam 
Özel Tim evi basar ve yaşlı kadının bütün 
yalvarmalarına rağmen üç arkadaşı alıp gö
türürler ve yakındaki Xişik Deresi'nde kur
şuna dizerler. Cenazeleri yakındaki köylerde 
teşhir ettikten sonra Balıklar Köyü'ne atar
lar. Balı klarlılar cenazeleri dini veeibeleri 
yerine getirdikten sonra defnederler. 

Dotmam Songül... Arjtn Heval... Xaltiya 
Rehme ... 

Sen dağ gibi bir kadındın Xaltiya Rehme. 
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Bir dağ kadar mağrur bir duruşun vardı her 
zaman. Ve o dağın içinde, her insanın kendi
si için yer bulabiieceği engin denizler kadar 
geniş bir yürek taşıyordun. Yani bir insanın 
bütün zor zamanlannda sığınılabileceği bir 
dağdın sen ... 

Onüçünde gelin olmuştun. Sen gelin ol
duğunda kaynanan ölmüş kayınbiraderle
rin öksüz kalmıştı. Daha kendin çocukken, 
çocuk büyütecektin. Hem de bir anne şefka
tiyle. Babanın, ailenin adına layık olabilmek 
için değil, içinden öyle geldiği için, kadı n 

yüreğin, sana öyle olması gerektiğini söyle
diği için ... Büyüttüğünde, onlar da sana an
ne diyariard ı. 

Ve zaman kıtlık kıran zamanıydı. Girilme
miş bir savaşın yokluklannın tüm yakıcılı
ğıyla hissedildiği zamanlardı daha. Ekilecek 
buğday için kapı kapı dalanıldığı ve yazdan 
evlad ü iyalinin kışlık nafakasını çıkarmış 

olanın en mutlu olduğu zamanlardı. ünüç
ünde düşmüşilin bu ateşin içine. Biliyorum 
sen yokluğu ve yoksulluğu da yakıştırmaz
dın kendine. Mutlaka yenecektin ve yendin. 
Senin yoksulluktan kurtulma mücadelen 
sırf kendini kurtarma yolunda bencil bir 
mücadele değildi. Evinin ve yüreğinin kapı
sı herkese açıktı; yoklukta da, varlıkta da ... 

Sonra bir gün yüksek mevkilerdeki kom
şuların, nedeni bugün de bil inmez, ilkokulu 
yeni bitirmiş oğullan Erdal'ı sokağa atmış
lardı. Elbette senin yüreğin dayanmazdı bu-

Çlle-SebAt· Ad"r 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hejmar 1 • Veger 

SONGÜL KAYA (Arjin) 
Kulu-Konya 1 1976- Dorşin-Kulp/22 Temmuz 1999 

na. Erdal'ı evine aldın ve bir anne şefkatiyle 

büyüttün. Okuması için çabaladın . Askerlik 
zamanı geldiğinde askere gönderdin ... 

Sonra bir gün, bir yakınının bebeğine 
uzun bir zaman bakman gerektiğinde hiç 
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tereddüt etmeden kabul etmiştin Xaltiya 
Rehme. O bebeğe, o kadar iyi bakmış, o ka
dar samimi, o kadar yoğun bir sevgi göster
miştİn ki, memelerinden süt gelmişti ... 

Ve ben seni düşünüp seni yazarken Xaltiya 
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Rehmc, gazetede kanımı donduran bir 
cümleye takılıyar gözlerim: Afganistan'dan 
kaçanlar, ağırlık olmasın diye kız çocukları
nı geride bırakıyorlar. Biliyorum, sen orda 
olsaydın, o erkeklerin geride bıraktıkları kız 
çocuklarını tek tek toplardın ve bir anne şef
katiyle büyütürdün onları... Hem de meme
lerinden süt gelecek kadar büyük ve yoğun 
bir sevgiyle ... Erkekler diyorum çünkü ha
len dünyamızda her şeye onlar karar veri
yorlar; tabii kız çocuklarını geride bırakma
ya da ... 

Ben seni her gördüğümde, seninle her ko
nuştuğumda ve seni her düşündüğümde 
hep "Medya'nın En Güzel Oğlu"nun büyük
lüğünü de düşünürüm. Çünkü O herkesten 
önce farketti senin o insancıl ve barışçıl 
dünyanı. Ve O'nun "doğurgan doğası gereği 
kadın barışçıldır" deyişini hatırlarım. Ve 
O'nun 21. yüzyılda barışın egemen olabil
mesi için kadın doğasının dünyaya egemen 
olması gerekir deyişini hatırlarım ... 
Yıllar yılları kovaladı. Ve sen her an, her 

gün her yıl biraz daha yendin yoksulluğu. 43 
yıl geçmişti aradan. Varlıklıydın artık. Ve 
dört çocuk sahibi olmuştun. Artık torunları 
etrafında dört dönen mutlu birnine olmak 
yolundaydın. Torunlar da bir bir gelmeye 
başlamıştı. 

Ve böylece 43 yıl geçmişken, herşey de yo
lunda gidiyor görünürken; ya da sana öyle 
geliyordu, bir gün kocan bir kumayla çıka 
geldi. Yapacak hiçbir şeyin yoktu. Yaptıkla
rından yarattıklarından sadece küçük bir 
şey istedin: Bir ev ... Yaptığın, kazandığın ev
lerden bir ev. Herşeyi paylaşmaya hazırdın 
kumanla, ama sadece sana ait bir ev istiyor
dun. Herşeyini senin yaptığın, bahçeler çe
virip fidanlar diktiğin, fidanların ağaca dö
nüşünü, ağaçların meyveye duruşunu bü
yük bir sabırla beklediğin, o Konya bozkırın

da yarattığın "vaha"yı istedin bir tek. 
Ama vermediler ... 
Ve 43 yılda emekle, sabırla yarattığın zen

giniikierin üzerinde tek bir söz hakkının ol
madığını çok acı bir biçimde öğrenmiştin. 
43 yılda yarattıkların avuçlarının arasından 
akıp gitmişti bir anda. Engel olamamıştın. 
Sadece yüreğinde bir büyük acı ve gözyaşla

rıyla seyredebilmiştin. Ve çok acı bir biçim-
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de öğrenmiştİn ki; bu erkek egemen dünya
da senden yana ne bir insan, ne bir kurum 
ne de bir yasa vardı. .. 

Oysa sen 43 yılda kendi adına bir şey yap
madın ... Gelecek adına yaptıkların hep iki 
kişi içindi. Sen her şeyi kadınla erkek arasın
daki sevgi adına yaptın; kadınla erkek ara
sındaki "kuLsal birliktelik ve ortaklık" adına 
yaptın. Hani "Medya'nın En Güzel Oğ
lu"nun, kadınla erkek arasında bir gün ku
rulacağını ve bunun da insanın kurtuluşu 
olacağını söylediği birliktelik ve ortaklık ... Ve 
O senin bu ortaklık ve birlikteliğin küçük bir 
parçasını kendi hayatında kurup yaşattığını 
ve gelecekteki büyük ortaklığın hazır tarafı 
olduğunu, ancak erkek tarafının hazırlan
ması gerektiğini, bu yapılmazsa, bu büyük 
ortaklığın kurulamayacağını söyledi .. . Ve bir 
gün başına getirilene itiraz ettiğinde, "Med
ya'nın En Güzel Oğlu"nun dediği gibi ol
muştu, ortada bir ortaklık değil bir yanılsa
ma bulunduğunu acı biçimde öğrenmiştin. 

"Ben artık bir kumayla beraber yaşamaya 
katlanacak yaşta değilim" demiş ve oğlunun 
evine sığınmıştın. Sığındığın yer cennet de 
olsa, minnet d uyarak yaşamak sana göre de
ğildi. Kanatları kırık bir kuşa dönmüştün. 
Çökmüştün. Sana anne diyen erkekler sa
na ihanet eLmişlerdi. Bir kez olsun arayıp 
sormamışlardı seni. "Bir tek Erdal beni ara
yıp soruyor" deyip seviniyordun. 

"Hangisi?" dediğinde iyiden iyiye hüzün-
lenmiştin. 

"En küçüğü" demiştim bende. 
"Neden böyle bir şey yaptı" dediğinde, 
"Ne kendisinin ne de başka kadınların se-

nin durumuna düşmemesı için" cevabını 
vermişLim. 

Öylece kalakalmışlın Xaltiya Rehme. Ver
diğim cevap şaşırtmıştı seni. Öyle ya, dağla
ra giden bir genç kızın senin durumunla, 43 
yıllık bir evlilikten sonra üzerine kuma geti
rilmesiyle, ne alakası olabilirdi ki? ... 

Bir süre sonra başını kaldırdığında "Ere" 
demiştin ve devam etmiştin: "Çi dibe le bi
be, qedera insana di deste insanada be ... " 
Sözün her şeyi anlatıyordu: Bütün mücade
le insanın kendi yaşamını özgürce belirleye
bileceği bir dünyanın kavgasıydı elbette. Ve 
sen bunu 56 yaşında, 43 yıllık bir evlilikten 
sonra üzerine kuma getirilmesinden sonra 

Çlle·Sebat· Ad.v 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



anlamıştın. 

O akşam tanıdığın, bildiğİn bir genç kızın, 
bir gençlik tutkusuyla değil, senin yaşadık
larında somutlaşan, ete kemiğe bürünen, 
canlı, dipdiri, bir o kadar da yakıcı gerekçe
lerle dağlara gittiğini öğrendiğinde, yüreğin
de ne büyük fırtınaların kopmaya başladı 
ğını anlamak için, bir kez olsun gözlerine 
bakmak yeterliydi. 

Xaltiya Rehme'nin yüreğinde kopan fırtı
nalada başbaşa kalmak isteyen yüz ifadesini 
görünce sana yöneliyor düşüncelerim. Son
gül Dotmam .. . Ailenin en küçüğü ... Adın, ai
lede sen ve senden önce doğmuş çok sayı

daki kız dolayısıyla, artık kız doğumlarının 
son bulması tcmennisiyle konmuştu. Ama 
o günlerde senin adını koyanlar nereden bi
lebilirlerdi ki sen gelecekte her şeyin başlan
gıcı olacaksın? Oysa sen ailenin en küçüğü 
olarak en büyük eylemi yaptın. Ve gün be 
gün büyümektesin şimdi sen ... Sen önceleri 
dağlardan denizlere boz bulanık akan, şim
dilerdeyse denize yaklaştıkça durulaşan bir 
ırmaksın ... Ve şimdi sen doğacak çocuklara 
ad, korkaklara cesaret, körlere ışık, sağırlara 
ses, kendi cehenneminde yananlara su ve 
her şeylerini kaybetmiş Xaltiya Rehmelere 
umutsun ... 
Sıcak bir yaz günü, sıcak bir gülümsemey

le "bir arkadaşından selam getirdim" deyişi
ni hatırlıyorum. Arkadaşıının adını söyledi
ğinde gösterdiğim olağanüstü şaşkınlık kar
şısında dolu dolu gülmüştün. O aydınlık yü
zün halen gözlerimin önünde ve kahkahan 
halen kulaklarımda ... Sonra bir selam da-
ha... Sonra gidişin ... Gidişin ki çoğumuzu 
kendimizden utandırdı gizliden gizliye; "ai
lenin en küçük kızı"na layık büyükler ola
madığımız için ... Gidişin ki kendine getirdi 
çoğumuzu; yani bizim için bir kendine ge
lişti senin gidişin ... 

Senin, atalarının 500 yıl önce sürgün edil
diği topraklara ayak bastığında ne hissetti
ğini, ne duyduğunu bilmek isterdim. 500 yıl 
lık sürgünden döndüğünde insanın yüreği 
nasıl çarpar, kafasından neler geçerdi? Kar
şında oturup uzun uzun senden dinlemek 
isterdim. Önce katliamlarla kırdırılan, sonra 
ölülerini geride bırakıp uçsuz bucaksız Ana
dolu bozkırında kaybolmak üzere yalın ya
pıldak yollara düşürülen atalarımızın ker-
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vanlarından yükselen ağıtlar duyuluyor 
muydu halen? ... Kırımlardan geçirilip ateşe 
verilen köylerden dumanlar yükselmekte 
midir halen? Yoksa 500 sene önceki duman
lar, dumanı üstünde 3000 köyün dumania
nna mı karışmaktadır? Keşke bir bir anlata
bilseydin bana ... 

Ama olmadı... Çünkü sen o topraklara 
ayak bastığında, seni ilk karşılayanlardan 
biri, o toprakların büyük illeti "ihanet"ti. Ve 
peşini hiç bırakmadı. Ne dağlarda, ne de sı
ğındığın köyde ... Köyde bir yaşi ı teyzeye sı
ğındınız üç arkadaş. O da sizi bağrına bastı. 
ihanet kapıyı çaldığında direndi sizi verme
mek için. "Bunlar talebe ... " dedi. "Bunlar 
dağdaki insanlar değil! Daha yeni dağlara gi
diyorlar! Bakın! Ellerine bakın! Yüzlerine ba
kın! Elbiselerine bakın!" dedi. "Kıymayın 
bunlara! Zindana atın ama, kıymayın! " dedi. 
Daha fazla direnirse onu da öldüreceklerini 
söyledilerse de dinlemedi, direndi... Onu 
da aldılar, Xişik Deresi'ne götürdüler dör
dünüzü ... Bir başka "Newala Kasaba" dır sa
nırım Xişik Deresi... Nasıl olduysa bıraktı
lar yaşlı teyzeyi ... Ve biz ondan öğrendik se
nin hikayeni... "Onlar bizim de şehitlerimiz, 
hevallerimiz, onları aramanıza gerek yok ... 
Onlar bizim misafirleri miz" demişti bir köy
lü seni arayanlara ... Seni aramak? Seni ara
mak, kendini aramak oldu seni arayanlar 
için ... 

Songül Dotmam ... Evin küçük kızı. .. "Ken
dini arayanlar" çoğalıyor günbegün ve bir 
gün kendilerini arayanlann, kendilerini bul
dukları yerde, sen de karışacaksın onların 
arasına sessiz sedasız, mutlu, dolu dolu bir 
gülümsemeyle ... 
Birşeyler söyleyebilme cesaretini de sen 

verdin bana, bize ... Ve o cesaretle ben de di
yorum ki sana, senin ölümün mutlak bir bü
yük acıydı. Ama bir dervişin acısı. Çektikçe 
ruhumuzu güzelleştirip, gelecek güzel ve 
mutlu ve de barış dolu günlere inancımızı 
pekiştiren ... 

Xaltiya Rehme yüreğinde kopan fırtınalar
dan yorgun kaldırıyor başını. Gözgöze geli
yoruz ve sanırım aynı şeyi düşünüyoruz: 
Evin en küçük kızı, Songül Dotmam, keşke 
sen bizim "Arjin Heval"imiz olsaydın ... 
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Se rp@ bati: 
"Meta Edôl" 

Dilşad Nildem 

Ez O ev ptra delala rOşrtn weka pelen biber 
baye payize kevin, ketibOn kolanen vi baja
rL Yek jimedi dawtya emre xwe de Cı ye din 
hin çardehsalt' bibOn xertben xeriblye. Her 
du jt bi hesret' mtna qulingen ji gol o ware 
xwe dur mayi. 

Be reç O reber, şerpeze Cı perişan. Mina ke
voken baskşikestt her du ji beçare. Bajarek1 
ji me re nenas, xerib Cı sar. Mina gCılen ji kok 
de rabfıyi çilmisi O stuxwar bOn. Mina bilbi
len di qefesa zertn de girtl mayt O bira axa 
welate xwe bikin, çav li asoyen dur O bende
warbOn. Min ev daytka derbeder, yani se
rencama ve nivise li xeribiye naskir. Ev jine
plra delal di we demakin de kO me hev fı du 
naskir gelek tesir li ser min kir, di du n ya min 
ya çukantye de şaneka gel ek pewist girt. 

Di ser ve serpehatlya hane re gelek dem O 
demsal derbasbOn. 

Di wan dernan de emre min çardeh sal 
bOn. Çend mehan beri hatina min ya Enqe
re beve min çü bO ser rehmeta xwede. Di 
meji o dile min de gelek ba Q bahoz, gelek 
hest O htsen mina dupiya berfe hebQn O he
miyen wan, ji eş fı keseran pek hatibCın. 

Malhata me li dü mirina bave min, yekser 
ez şandim vi bajari ku heya !ro ez je, qet hez 
nakim. Hin ji carna dema ez diçim wir, ew 
kul ü keser ji nQ ve derdibin. 
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Arınanca hatina min ya Enqere ev bO kO 
ez de li wir bixwlnim, ji ber li gunde me ji di
bistana bingehin pe ve dibistan tunebCı. 
Xwede giravi çend xorten 

]i gunde me li wir xwandina b il i nd dikirin 
Cı li ba xwe dh dane min da kO ez li wedere 
birnini m. 

Be reber, be piştbaz li vi bajare xerib min 
xwe roj bi roj xeribtir Cı jartir didit. 

Gelek caran, dema evaran diketim nav ni
vinan, min dest bi giri dikir. Pirr şevan rüye 
min li ser ballfa ji bestiren min şilbCıyi radi
ketim. Xweş te biramin kCı gelek biriya diya 
xwe, xwişk Cı braye xwe dikir. Gunde min, 
hevalen min li dO xwe hişti, ji blra min der
nediketin. Mirov dikare bine zimen kO di vi 
bajari kO te de bi mlljonan mirov dijin ez bi 
tenebOm. Ilebuna evqas mirov Cı mezinahi
ya bajer li ber çaven min xuya nedikir. Meji, 
dil O hesten min her gav li ser war O warge
ha min bOn. Miroven we devere ji her ali de 
ne mina insanen me bCın. Zimane wan, cil O 
hergen wan, renge peywendiyen wanen bi 
hev re heta beji heneken wan bi şikleka din 
bCın. Gelek caran bala min dikeşand; li ez
mane wan tu cara sterk n eb ün, baye sibe ye 
hunik ku li gunde me mirov pe ji xew şiyar 
dibCı li vi bajari nedihat. Çem ü çol tunebOn, 
bina axe nediket poze insanan. 
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Ku ger kin were gotin min gelek bira gun
de xwe dikir her gav her şev di dile xwe de 
his dikir. Durketina ji dost Cı malbate dile 
min dikewijand. 

Ji hela din ve mirina bave min kO. di jlyana 
min de miroveki gelek pewiste, ji min re bi
bO. malkambaxiyeka behempa. Le bele di 
hernan gave de min baş dizani ku dive min 
bixwenda, kar biklra Cı serfiraz bibama. Ev 
berpisiyarlyekbu O min baş dizani herkese 
malaba te ji min ev peşveçuna h evi dikiri n. 

Bele, di wan rojen ji bo min gelek reş Cı. ta
ri de min ev mirova naskir. 

Roja yekem min ew dit, li ber diwareki, li 
ser mindereka biçuk runiştibu O bi çaven 
xwe yen qerrimi, bi awiren sar Cı ziwa li dur 
din eri. 

Min O ev jinepira hane hln hev O du nas
nedikir. Le her roj dema ez di wedere re der
basdibum çaven me bi hev diketin. 

Balam, cara yekem demamin ew dit weki 
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pelekagir bi ser dile min de hatibG. 
Hin ji nizanim ji bo çiye hema gava ewlli 

min ew dit germahiyeke ez keşandim ba ve 
jina pir. Şara kG we li dor sere xwe peçayi 
mina şara diya min bu. Deqen li ser dest Cı. 
eniyc, xemleka gelek balkeş didaye. Kinc u 
cilpeça we, weki ya hemi jinen gunde me 
bu. Van taybetlyan, re li ber min vekir ku ez 
bi we re tekili deynim. Ji hela din ve, dema 
min ev jinepira kurd (min li ba xwe bi bawe
riyeka mezin min ew kurd dihesiband) li ber 
wi diwarl WO.sa bi te ne, xemdar u bi huzn di
dit, min bi xwe nedikari. Dixwast xwe bighi
nim cv jina ru bi xem, pe re biaxifım da kG 
tenebO.na we parbikim. 

Le eze heta kenge di ber ve jinepira belen
gaz re derbasbuma, min ew ji neditin ve bi
hatama. ller roj pişti ku min dibistan diqe
dand, bere min çex dibu ser wi diwart. Gava 
min ew li wir ditit gelek dilşa Cı mesud di
bum. Roniyek dikete ber çaven min. Beyi ku 
ez ev jinepira hane nasbikim, bi ditina we 
dilgermlyeke ez digirtim. Dibe ku ez hina bi
çukbum o biriya hembeza diya xwe dikir. 
Yani ne bi zanebun di profile we de min 
dayka xwe didit. Le qenc te dighem ku di qa
ma wedemin perçeyek ji xwe didit. Ev dayi
ka min bu ku ji min dur ma bu. Kurdbuna 
min bu ku li ve dere bi zora bi rekupek dix
wastin ji min bişeqinin. Le pewisttirin kani
ya aweni, hevi Cı. jiyeneka dewlemendbG. 

Te bira min. Heyva nisan a sala 79' an bu. 
Naye ji birkirin ji bo kG ez di we deme de ha
tibum ev bajare xopan. Dem bihar bu. Tina 
roje her ku diçu germtir di bO. bi vi hawi dibu 
mizgina bihara rengin. Pişti xelasiya roja di
bistane ketibum re dihatim mal. Disa meta 
delal bi hemi xemla xwe li cihe xwe ye her 
roj le dima runiştibu. Dema ez hatim Cı nezi 
we bum lingen min giranbun; rawe~tiyam Cı 
beyi kG meta Ed Gl sch bike min le dineriya. 

Du guliy€m we yen ji renge hennc sorbuyi 
li ser singe we digheştin h ev. 

Li ser her du ceynfıgan hiskan xuya dikir. 
Ev dimene hane disa ez dixistim n av xewn Cı 
xeyalan. Min wCısa be hemd, cuwaniya me
te diani ber çavan. Carna mina bakeke li ser 
hespe bu, carna bertvanbCı bejna bilind di
hejand diçfı beriye. Hinca ran ji keçeka hev
deh sali bu av diani ji kaniye. Di sere goven
dan de desmal badikir. 
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Le niha sal O demen xaplnok ew j1 pir kiri
bCın; xewn Q xeyal ji we hatiblın dizin. Beyi 
ku ji jlyane hesab bipirse em re dwan derbas 
bibu. Li ber diwarekl sar, li welateki xerib 
mina ku nedijiya, le hebuna xwe berdewam
dikir. 
Pişti temaşeka direj bi xwe de hatim. Pirr 

caran di pey hev, be navber dikuxiya. Dema 
kuxik le dihat desmala kG di deste xwe de 
girti dibire ber deve xwe. Xuya dikir kü ev ji
nepira hane nexweşbu. 

W e nedizanl kG ez li wedere rawesti, li we 
dinerime. Ji bo kü disa bi çaven xwe, yen bi 
awiren dumani, be navber li dur dineri. Min 
yckcar biryara xwe da Q eze biçuma ba ve ji
nepira hane ku ewqas zemanc bala min bi 
germi dikeşine. 
u~ beledi dile min de tirsek heblı kG min ji 

xwede dixwast bi rastnegere. Jinepira hane, 
kü min di xeyalen xwe de dhe ki ewqas 
germ u pewist didaye bigota ew ne kurde, ji
neka turkc, min de çawa bikira. An ji qet 
nexwesta bi min re biaxife. Li hembed h emi 
tişti min cesereta xwe da ser hev Q gaven 
xwe ber bi we jina dil bi xem da avetin. 

Kuxika mete hln berdewam dikir. Demeka 
direj bi şunde pe hesiya kG ez wanl rawesti li 
we dinerim. Keneki birindar dakete ser le
ven we, bi a\iviren xwe en dGmani li min tc
maşc dikir. 

Nerineka germ, dilşad Cı dostanibü. Bi 
dengeki nerm gazi li min kir. 

Were ba min kurre min were. 
Bele kurdbQ meta delal Q bi min re bi kur

di axifi. ]i şabuna min dixwest mina çukeke 
bifirim. Yekcar min :>..'We gihand ba we. De
meke li ser Q rt1ye min temaşe kir bi wan ça
ven xwe ye nüranl. 

Navc te çiye kurre min? 
Ez Memo me mete. 
Tu kiye, ji ku dereyi Memo? 
Mete ji gunde me re Gunde Ome te gotin. 

Ez Seviki me ji hela Reşiyan. 
Meta Eduili gor zanabuna xwe herema ez 

je hatlme da nasandin. 
Tu ji bela Haymane hatlyc. Ere gunden wi 

ali min gelek bihistine. Dema ez ciwanbum 
me kilamen we hele dizanin Q digotin. 

Min xwast meraqa dile xwe ji dil derxim ka 
ev jinepira klye. Min dest bi pirsen xwe kir. 

Mete tu ji kudereyi. Her roj li ber vi diwari 
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çi diki? 
Ez ji gunde Golliye me. Ji min re Edill' a 

heciye mesto diben. 
Mete Golli li ku dere ye? 
Gunden me li aliye Çlçeke dikevin. Kurre 

min, di malda runiştin ji min re 
mina zindaneyc. Li ber vi diwari her roj 

behna xwe vedikim. 
Min we deme fehmkir kü meta delal ji kur

den bela Kırşehir' e bü. Min dizani li Klrşe
hir' e kurd henc ji ber kG diyamin a reben j1 
ji eşira Terikan bu O na ve gunde wan Tabura 
bü kG li bela çiçekdaxi dikeve. Demamin ev 
yek du re ji meta delal re got gelek kefa we 
hat. 

Min bi mejiye xwe ye zaroki muhasebe di
kir le nedikarl fehm bikim ku şuna ve jinepi
ra hane dive ev bajare benıh lı begiyane. Li 
ba min cihe meta Edül dive gunde we ba. Di 
sere min de mina çewtiyekebü kG ev jina pir 
li vi bajare xopan mina masiye ji ave veqete 
bi tene li ber diwaran rüniştaba, ji heleke de 
li zora min diçQ ev rewşa hane. "di male de 
rüniştin mina zindan eye". Bel e ev gotin ni
ha ji gelek caran mina brlıskeke dikeve nav 
mejiye min. Azadiya meta EdGI, dilşadiya 
we li gunde we hebG. Mixabin meta delal ji 
ber hin sebeban ew züdaye li du xwe hişti
bun. 

Meta Edu! bi dengeki westi Q ziwa ji min 
pirsi 

Memo, ma mala we ji li ve dereye; Li vi ba
jare kG ez qet je bez nakim rüdinin hün? 

Min awiren xwe berdan erde u demeke 
bedeng mam. Bi pirsameta Edül re mirina 
bave min, diya min, xwişk ü braye min, gun
de min O hemi hevalen di ber çaven min re 
derhas bün. Meta delal fehmkir kü pirsa we 
be bersiv ma O ez ketim n av bedenglyeke, li 
min ziviri. Bi her du desten xwe yen tene 
hesti Q çerm mayi rlıye min xiste nav her du 
lepen xwe. DO re desten xwe li ser sere min, 
di nav pore min de gerandin. 

Meta Ed Gl careka din ziviri min Cı pirsi 
Memo lawoma tu jimina min li vi welati 

xerlbi? 
Sere min di ber min de min li erde meze 

dikir. Hedi hedi sere xwe ra kir ü berslv daye. 
Bele mete ez ji mina te bekes O xeribim. 

Vaye blın çcnd hefte ez hatime . Li ba çend 
xorten ji gunde me diminim. 
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Ma de Cı bave te h ina li gundin? 
Dlya min digel çend xwişk Cı brayemin li 

gundin. Bave min bCı çend heyv miriye. 
Meta EdCıl kesereka kur kişand Cı disa ça

ven we zivir:in nuqteyeka dCır Cı bedend ma. 
Pişti demeke deng peket Cı bey! kCı awiren 
xwe ji we nuqteya dur rake Cı got: 

Memo lawo, ez janamirine u birina kCı mi
rin vedike baş dizanim. 

Derbeyen feleke li ser min gelekin. Le ba
wer bike jana xer:ibiye ji we derbe jt giranti
re. Vaye dil u cergen min h€Hiyane; kuxik Cı 
nexweşi re nadin ku ez bi yekl re deng bi
kim. Le derde giran be war maytne. 

- Mete min nedixwast kulen dile te vebi
kim. Jlyane ma em çi bikin? 

Meta EdCıl mina ku bixwaze naveroka soh
bete biguherine, her du desten min xistin 
nav desten xwe u got : 

Ev jinep:ira hane bi ri n en xer:ibiye di dile we 
de vekiri gelek eşkere dianin zimen. Di her 
kesera we de di her gotineka de hesret u 
huzn veşarti bCı. 

Kurre min, xwina min keliya ser te, ku tu 
bixwazi her roj were ba min ez tim li ve dere 
me. 

Dema min a çuyine ji hatibu. Min deste 
meta Edu! maç kir, soza careka din hevditi
ne da ye u ketim riya xwe b er bi mal de çum. 

Min di re de gelek caran nehlet li xeribtye 
u perçebune ani. Ji min bihata min de meta 
Edw ji van deran bibira. Bibira ba diya xwe 
bila li gunde me di nav kurdan de heya roja 
mirine mesCıd bijiya. 

Ji we roje bi şunde piştl bi dawibuna der
sen min en rojane her dem dihatim ba meta 
delal. Bi denge xwe ye germ u şerin, bi axaf
tina xwe ya k Cı dupl Cı bahozen di dile min de 
kom buyi bi dawi dikirin, ji min re bibCı ka
niya sebr u arame. 

Her ku dem diçCı mina du hevalen ji dil Cı 
can em nezih ev dibun. Tekiliya bi meta şe
rin re gelek sebra min diani. Rojeke disa ez li 
ba runiştibCım , mete bere xwe da min Cı got: 

Memo, ji bo ku tu xwendine d iki qey tu bi 
zimane van jt dizani ma ne raste? 

Ere mete ez binek turki dizanim. 
Dema digote "zimane vana" bi detsen 

xwe xelke li kolanan şani dida. 
Li gor xwe, siner dixiste navbera xwe u 

"wana". Li ber çaven we herkese di wan de-
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veran re derhas dibu, herkese li vi bajari dij:i 
turkbun Cı bi hawi jt biyanibCın, 

nenas bCın. Jimeta EdCıl re hebun Cı nebu
na wan ferq nedikir ji bo ku di nav ewqas 
mirov de ew dlsaji bi tene bu. Di n av xewn u 
xeyalen xwe de dijiya Cı emre kal derhas di
kir. Disa kuxike pe girt le we axaftina xwe her 
berdewam kir. 

Kurre min vaye bun deh u du sal em hati
ne vi bajari. Tu ji min bipirsi 

tu caran bi hatina ve dere ez nerazime. Le 
ji desten min çi te. Lawe min got dive em 
barkin ji gund, herin bajer da kCı li wir bazir
ganlye bike. Ji bo bCıka min u neviyan weki 
şahiye bCı. Le li ba min mi ri n bu. Bawer b ike 
di sere xwe de her roj gunde xwe xeyal di
kim. Demen bere xeyal dikim. Demen bere 
lawo dema kCı ez EdCıl bum. Ere ez Edu!' a 
hectye mesto bum. Bi ctwani bl mam. Zarok 
mezin kirin be mer. Mal Idare kir min, keri
ye pez li ber deri~ tevna li dar xanl Cı beri u 
mexel hem! bune derew. Niha li ve dere ml
na şekala ber mal e be qimet Cı be rummet ji
yane berdewam dikim. 

Disa kete nav bedengiyeke. Ewreki reş da
kete ser ruye we ye n uran i. Di çavan de huzn 
Q xemginiye xwe dida xuyakirin. Ez ji di gel 
we bedengbCım. Weki tiştek ketibe gewriya 
min, min bi xwesta ji deng bi min nediket. 
Kuxika malik xerab ev jinepira diljikestl tev 
de dil1ejand. 

Memo, meta te bere li gunde xwe bu. Beri
van bu, kewantya male bu, 

Dayik bu, jin bu, ciran bu, heval b Cı yani ez 
Edu! ' a Hedye Mesto bCım. Le binere niha 
bCıme kaniyeka be av. Her roj li ber vi diwari 
wCısa xerib rCıdinim, beyi kU kes min nas bi
ke u silavek bide min. 

Ma tu dizani di mala xwe de ez weki siya 
dareka be pelim. Ji neviyen min kes bi kurdi 
napeyive. Fehm b ike lawo, zirnaneki kCı ez bi 
zaroken kurre xwe re bipeyivim nemaye. 
Naxwazin li ba min runin. Ez baş dizanim ji 
min fedi dikin. 

Cil Cı xemla min ya gunde; em kurmancin 
me wGsa ditiye ji mezinan. Le niha em hati
ne nav turkan dixwazin mina wan bibin. Le 
bizane tu car cil Q cilpeça xwe naguherim. 
Mirin ji hebe şara sere xwe navejim. Qirneta 
de Cı baven xwe bizane. Ji kok Cı axa xwe bi 
dür nemine. Em kurmancin edeten me ne 
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mina yen turkane. 
Ku em niha li xwe xwedi dernekevin di pe

şeroje de erne dereng birnini n. Heyfe kO. em 
li van diyaren xerib bihelin wenda bibin. 

Dema ev gotinen dawi dikirin kuxike le 
girt O. gaveka direj berdewamkir. Demamin 
dit kO. dawi li kuxika we nehat WO.sa tirsek 
hate min. Ez rabOm ser xwe, da kO. allkariya 
we bikim. Bi desten xwe işaret kir, kO. ez ne
tirsim ji bo kO ev hale we ye her roj bO.. 

ÇOyina mina ba meta Ed w ya rojane edi ji 
min re bibO. kareki rutin. Her cara kO ez di
çOm ba, ji min re weki şahi bO.. ]i bo kO. me
ta Ed Ol bi sohbeten xwe yen şerln ez di birim 
cihana xewn O. xeyalan. Baş te bira min de
ma mete ji min re qala serpehatiyen xwe di
kir paşe, evaran dema ez diketim nav nivi
nan, ev serpebati hemi wekl filmeki di ber 
çaven xwe re derbasdikirin O. her carejl me
ta EdO.l dibO. qehremana bingehin di nav 
wan fılman de. Hin caran dibO. bükeka li 

ser hespe spl. Carna govendkeşeka ji xwe 
bawer kO. çave xortan li dO. Car hebO.n dun
ya bi ser we de hildiweşiya, hestir dibaran
din li ser gora braye xwe, kO bi ciwani hatibO 
kuştin. 

Meta EdOI be guman di we deme de ji min 
re bibO. dergehe sebr O arame. 

Be şi k ez di wi zemani de biçLık bum, le ev 
jinepira hane dhana min ya xeyalan gelek 
dewlemend dikir bi wl zirnan e xwe ye şerln. 
Gelek çirak, gotObej O. hikayeten di nav kur
den Anadal' a Navln de bi nav O d engin min 
jimeta EdO.l bihistin. Niha baş tedighem kO 
li gori we deme li ba min çavkaniya çanda 
dev ki 

Ya kurden hererne bO. Le kest ev nedizant 
qimet nedidaye. 

Rojeke disa ji belavbO.na me ya ji dibistane 
bi şunde vegerlyam ba meta xwe. Min silav 
le da, deste we maç kir. Li keleke runiştim, li 
hal O xatire w e pirstm. Min ji çe n te xwe çe nd 
nane sele o. tozek pener derxist o. da meta 
EdO.l. Diya min roja bere ji min reşandi bCı. 
Meta EdO.l go te min: 

Ev çiye kurre min? 
Nane mete, nan O. penere gunde, dtya min 

ji min re şandiye O. min ji te re binek je ani
ye. 

Demeke rawestt; bi ser nane min je re ani 
de meze dikir. 

Memo, dirane min ninin. Yen min daxme 
ne ev ji ne bi min re ne, li malin. 

Le ev nana gelek caran bihn kir. Du re, 
çend caran li ser hev Got: 

X wedeya tu carre min bistlni. 
Çima ev gotina kir hin jt nizanim. Le wer 

xuya di kir kO edi j i can e xwe aciz bibO.. Di we 
gave de keçeka di emre min de şerbilcek tiji 
av di dets we de hate ba me. Ji meta EdO.l re 
kaseyek av tije kir. Mete ava xwe vexwar O ji 
keçike re bi kurmanci got: 

Nazan evxorta Memo ye, ji gunde aliye re
şiyan. 

Keçike weki qotina meta EdO.l qet nebihls
tibe helwest girt. Mete ve care ji keçike re 
axaftina xwe weha berdewam kir: 

Binere ev nane seleye. Memo ji min re ani
ye kO. hez biki tu ji were bixwe. 

Na ez naxwazim 
Keça pozbilind tene ev hersiva da. Zimane 

we bi kar dianl turkl bO.. Meta EdO.l ber bi 
min de ziviri O ji min re ev pirsa sererast kir. 

Ev keça kurre mine. Carna wO.sa bi ser min 
da te. Ma keç O. xorten vi zemani n ane sel e ji 
kO. dizanin. 

Min wer fehm kirlbO. kO Malhata mete xwe 
ji zO de bi desten xwe ji nasnameya xwe ya 
kurd bi dO.rxisttbO.n. Ji helwesta neviya meta 
EdO.l xuyadibO. kO keçike nedixwast li ba we 
were ditin. Ger vekiri were gotin we pira xwe 
fedi dikir. Nedixwest kesen we li ba pira we 
bibinin. Bi diya have xwe re kO. her du ji di 
maleke de dijin bi turki diaxivi le baş dizani 
kO. dayika pir bi turki nedizanl. Wekl heqere
teke bO. ev yek. Min baş fehm kir çima Meta 
EdO.l hewqas bi kul O. kesere çima hewqas 
xwe be qimet didit. Gotina we kO. digot ji ko
ke xe bi dur nekevin we gave di sere min de 
maneyeka giran stand o. hin jimina şireteka 

giranbiha hin ji di bira xwe dihenim. 

Tekiliya min O. meta delal her wüsa berde
wam kir. Le nexweşiya we ji her kü di çü li ser 
we giran diket. Roj bi roj jartir O. nexwaştir 
dibü. Denge we, te digot ji bine bire derdi
ket. 

Rojeke dtsa ez li ba rOniştibO.m dcst bi go
tine kir. 

Memo kO ez birnirim dixwazim ji te re tiş
teki bihelim. Tu de çi bixwazl. 

Xwede neke mete ev çi gotine? 
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Kurre min tu ji dizani kCı mirin ji plran ne 
d Cı re. Beje ji min re çi dixwazl? 

Mete şara sere te bidin min bedeta dunye 
ye. 

Ez qurbana te birn. 
Havin hatibCı edi. Dunya germ bi bO. Bi ha

tina havlne re min zedetir bira gunde xwe 
dikir. KO zor Cı zehmet ji, bu dema bidawi
bOna dibistane haL 

Min hazirlya xwe kir Cı dibistane derketim 
çOm bameta xwe, me sohbet kir Cı min xati
re xwe je xwest. Demamin deste we maç kir 
gaveka drej li min mezekir Cı destemin ber
da. 

Riya te vekiri be lawo. 
Bele ev gotin !roj ji di guhen min de deng 

le didin. )i biramin naçin. 
Ez çüm gunde xwe. Mina kevokeka azad 

bum edi. Min axa gund dikiren av lepen xwe 
behn dikir. Mina rewlyen kCı li germa havlne 
bi hesreta ave birninin wüsa hesretdare wa
re xwe bOm. 

Le şev Cı roj di pey hev derbas dibOn. Da
wiya demen xweş zO te. Disa tirs O lerza çCı
yina vi bajare xopan ez girtibüm. Roja çOyi
ne hat Cı ez derketim re. Dayika re ben di pey 
min dest berda giri O hesren çavan dibaran
din. 

Ji ber xemginlya dile xwe nizani m çawa gi
heştim Enqere. ÇOm ba h eva! en xwe, haziri
ya xwe kir da kO si be dest bi dibistane bikim. 
Ji hela din ve gelek meraq dikir da kO meta 
EdCıl çawaye. 

Roja ewili ya dibistane gelekli zora min di
çü. Xwendewanan ji hev re qala kiryariyen 
xwe yen havine dikirin. Min guh didaye car
nan O fehm dikir ku jiyana wan O ya min bi 
tu havi ne mina hev bO. 

Pişti ji dibistane derketine şu nde bi lez ke
tim kolana ku mala meta Edül te de. 

Bere xwe da wi diwari da kO meta delal bi
blnim. Le ne li wedere bCı. Gaveke di cihe de 
rawestiyam. Nehat ü ne Ii cihe xwe bu. Tir
sek kete dile min. Ma gelo meta meta şirin 
mirlbO. Na dibe kü nexweşbü li mal b Cı. An ji 
kurre meta Edül ew birlbQ gunde wan. Ji bo 
kO we gelek blra gunde xwe di kir. 

Demeka drej li cihe xwe mam. Le ne kes 
hat ne ji kes çO. Be çare çüm ber bi male de. 
IIevalen ez li ba dirnam ditin ez geleki xem-
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glnim pirsin ka çi heye. 
Min ji wan re naveroka mesel e negot. Der

sa xwe qedand O raketim. 
Rojali du, dlsa ha timwedere le ew ne li cl

he bO. Meta min ve care ne li ser soza xwe 
bu ü min edinedikarl xwe bixapinim. 

Çend roj wOsa bi meraq derbasbCın le pej
na we xuya nedikir. Rojeke dlsa hatim cihe 
xwe bi heviya ditina meta xwe. Ev tune bO. 
Li wl cihe kO bere ez li ba meta Ed Cı! rüdiniş
tim rawestiyam. Pişti demekemin d it kO ne
viya meta Edül ku nave we Nazan bO ber bi 
min de dihat. Bi turkiji min re got: 

Merheba 
Di deste we de kisek hebO Cı da min. 
Ev ye te ye. Bi xatire te. 
Nazan çü ü hcma min bi lez li hundire wl 

kisi niheri. Di kis de şareka reş hebü. 
Ev şar ya meta min, ya meta Edill bu. Me

ta şerin xebera mirina xwe bi şandina şara 
xwe da bQ min. Di cihe xwe de runiştim. 
Hestir dibarandin bi ser Şara meta EdCıl de 
kO min di nav her du desten xwe de girtiye. 
Ev xebera reş bi şara xwe ya reş da bQ min. 

Naskirina min Cı meta delal pevejoyeka 
çend mehan bO. Le li ser min tesireka gelek 
mezin kir. Ne mina gelek jinen ku li gunden 
me dijlyan bO. Gelek dltibO 

Cı derbas kiribQ. Mina kese xwedi cemaat 
kO li dine hemi geryabe xwedi zirnan Cı 

çandbQ. Mirov dikari bi seetan be westan 
guhdariya we bikira. 

Meta EdCıl, meta delal be guman ruheki 
kurdewariye da min. Her roj dema ez dike
lim nav nivinan gotinen ve jinepira heja di 
sere min de raman Cı xeyalen min dixemi
landin. Kurdiya we geleki paqij bO. 

Teknika axaftina we gelek şerin bO. Min 
hez dikir guhdari bikim. Ji tarixe de gelek 
behs dikir. BOyeren kevn baş dizanln. Eşiren 
hererne yek ü yek dijmartin. Stran Cı kilarn 
gelek caran ji min re, ne bi zirava le bi gotin 
digotin. 

Niha baş tedighem kQ di wl wari de ji xwe
di zanebCıneka çandi bO. Dema li ba mete 
rudiniştim sebr dihate min. Bi axaftin Cı 

aweniyen xwe dile min roni di kir. Le di vi di
li de şOneka zerin girt. 

Gora te bihişt be meta min. 
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Kişilik, insanın kendisine karşı olan 
güveni ile oluşur 

Memo Zana 

insanda kişiliğin gelişmesi, güzclleşmesi 
veya çirkinleşmesi kendisine olan güven le 
oluşur. TC nin 81 yıllık Kürt politikası bunu 
bizim elimizden aldı. Bunu alırken tüm yolla
rı da denedi ve bütün araçlarını harekete ge
çirdi. Yani: ilmi, sosyal, psikolojik, ekonomik, 
dini, kültürel ve diğerleri. 
Başta üniversiteleri olmak üzere, sisteme 

bağlı diğer eğitim kurumları Kürt kişiliğinin 
yok edilmesi veya düşürülmesi için elinden 
geleni yaptı. Ilk öğretim kurumlarında; tek tip 
elbiseden başlayarak, çocuklara anadillerinin 
yasaklanması ve şiddetle Türkçe öğrenmeye 
zorlanmaları ile ırkçı marş ve tarihin öğretil
mesinden; üniversitelerdeki merkezi ve öz
gür düşüneeye sınırlamalar getiren sistemle 
Kürt kişiliği yok edilmeye çalışıldı. Bunlara 
paralel olarak, Kürt kültürü çalınarak, tercü
me edilerek ve Kürt kültürünün olmadığını, 
olanın da ilkel ve çok geri olduğu ileri sürüle
rek Kürt çocuklarının kendi kültürlerine ya
bancılaşması, hatta düşman kesilmesini sağ
ladı. Yukarıda saydığımız alanlar da çok çeşit
li bir kuşatma ve saldırı ile beyiniere Kürtlük
le ilgili olan herşeyden kaçmaları için devam
lı ırkçı aşılar yapıldı. Kürtler bu kapandan 
kurtulamadı ve teslim olmakla yüz yüze kal
dı. Bununla gelen güvensizlik de Kürtler üze
rine çığ gibi çöktü .. 

Bütün bu kuşatmaların sonucunda Kürtler; 
kör, sağır, topa! ve kısacası ha ndikap bir hale 
geldi. Kendi değerlerini yemeğe başladı. Irkı
na, kimliğine, tarihine, diline ve kendine düş
man olarak, kendi inkarına giui. 

Yüzyıllar sonra bir güneş doğdu medeniye
ün ilk filizlendiği kutsal topraklarda; medeni
yetİn anasından. Binlerce yıl birikmiş olan 
buzulları erilli. Tıpkı 15 bin yıl önce medeni
yetİn gelişmesinde olduğu gibi. Bu seferde: 
Medeniyetlere atalık etmiş olan Kürtler tekrar 
canlanmaya, kendilerini aramaya ve kaybet
tiklerini aramaya başladılar. 

Bunun için de O koca bir yaşamı feda etti; 
hiç bir şahsi ve ailevi bir çıkar gözetilmeden 

S4 

gece gündüz çalıştı. Büyük emekler ve müca
deleler verdiğine ucu ile kuyular kazdı. En 
büyük mücadelede, verilen tahribatı düzelt
mek için, kendi insanına ve öğrencilerine 
karşı verildi. Yoktan var etti. Ve derken kahra
manlar tarihe şanlı imzalarını allı. 

Evet yok olmaktan kurtuldu koca bir halk, 
kültür, dil ve dünyanın en eski medeniyet ya
ratıcıları ... Tarihin halklar mezarlığından son 
anda kurtarılmıştı, tarihe ilk nefes verenler. 
İbrahim de son anda kurtarmıştı; halkının 
başına geçerek zoru yenmişti. Dört bin yıldır 
tarih Ihrahim'in çıkışını anlatır; O'nun da an
latılması elbette ondan az olmayacak ... 

Bugün bir Kürt, göğsünü kabarta kabarta 
kimliğini söylüyor. Halbuki 20 yıl önce kendi
mizden utanırd ı k. Şehirde okuyan arkadaşla
rımızın; babalarının kötü Türkçe konuşma
sından, fiziki yapısının Kürtlere benzemesin
den nasıl utandıkları ve mahallede oturanla
rın bunu fark etmemesi için nasıl babaların
dan on metre önde gittiklerinin hikayeleri 
hala kulaklarımızda. Bu yaşanmış olaylar ha
la Orta Anadolu Kürtleri arasında anlatılır. 
Güneşimiz sayesinde biz kendimize geldik ve 
bize bir hayali gerçekleştirdi. O'na minneta
rız. Böylece körler gördü, sağırlar işitti, topal
lar yüıüdü. 

Artı k ayağa kalkmış bir halk olarak taril1i
mizi kendimiz yazmaya kararlı ve bilinçliyiz. 
Yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Başkasının bi
ze çizdiği ve bizim sonumuz olan yollara artık 
kanmayacağız ve kendimize güveniyoruz. Bu 
dergi de onun bir ürünü. lleride de Kürtçe 
okullarımız ve başka kurumlarımız olacak. 
Yaşadığımız dünyada insanlar, bir hayvanın 

veya bir bitkinin ırkını yok olmaktan kurtar
mak için çaba içinde. Bizim de kendimizin 
yok oluşuna seyircikalmamız bir tarihi ayıbı
mız idi. Bu ayıptan kurtulmanın yolu; bun
dan sonra Türk ve Kürtlerin eşit temelde ve 
demokrasi içinde yaşaması ve mutluluğu için 
çalışmak ve bunu yapmaya çalışanlara destek 
vermektir. 
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WereHevalo 
Dilşad Niidem 

Hevale xewnen şeven reş ı1 tari 
Çend şev derbashlin di ser çı1ytna te de 
çevin bi sar ı1 be berbang 
Çend dem ı1 demsal bortn be te 
Le tu nehati 

Ji çı1y1na te bi şunde 
Ken reviya ji ser leven zarokan 
Lorin ı1 hesren çavan hev dixemlinin 
Hevt cemidin hev1 di çaven daytkan de 
Gul venebı1n tu car 
Bulbul ji evina xwe bezare 
Heyv fı sterk xeytdine li esmanan 
Xeliyen b ılkan dernakevin ji sanduqan 
Bi kefene canen ciwan re bı1ne ciran 

Hevalo, hevpare xem ı1 derden min 
~di çirok nayen gotin li d or tenuran 
zarok stfıxwar man di şeven zivistanan de 
Tevn li darnakevin neqş bi neqş 
Desten bi henne nagerin li ser hevdan 

Denge stranen paleyan xatir xwest ji zı1da 
Bender be xwedine 
Çeme gunde me av naherikine 
xwin digiri li şuna ave 
]i bilura şivanan awazen kezebsoj belav dibin 

Hevalo can bi gor1 

Dil westtya ji çı1y1na te bi şunde 
Te dixwaze her gav 
Guh nade şiretan 
Ku ji çı1y1na te bi şunde jiyan teva bibeji 

Çaven te radimisim bi heviya hev ditine. 

Hejmar 1 • Veger 
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Zayend 
Ahmet Duydu 

Arınane rast axaftin O. rast nivisandin e. 
Zelali O. delaliya zirnaneki bi ve arınance 
pekte. Gele Kurd; rexistin O. niviskaren vi ge
li, di kijan rnerheleya ve arınance de ne? Pirs 
ev e. Be guman gihe tina ve arınan ce, ne he
san e. Çunki zirnan Jiyan e; çawa ku jiyane
ke mfitlaq nine, zirnan ji ne rnutlaq e O. ne 
bekemasi ye. Le zirnan bi jiyaneke pe keti ve 
ba Q xwe dibe, zengin dibe. Jiyana pe keti; 
dewlet te de, xwedi her celeb rexistin bun e. 
Di pe ketina zirnani de dewlet xwedi erkeke 
mezin e. Ji ber ku di dewlete de ax, ni timan, 
hazar Cı perwerdahi; bi kurti jiyana bi rexis
rini h eye. Ji xwe dewlet he bOya belki hewce
dariya ve nivisare ji nedibu. Hinga çi dive? 
Dive rexistin O. kesen vi zirnani (devki/nivis
kl) bi kar linin, hewl Q zorebidin xwe ku rast 
biaxivin Q binivisin. 

Çend sal in ku ez li ser pirtukeke dixebi
tirn; rnijar di zimane kurdi de Zayend e. Xe
bateke zanistl Q direj e. Arınane ji bo pirtuk
xaneya kurdi pekanina çavkaniyeke xurt e. 
Bingehin rnijar Zayend e. Li dor aliyen ve 
mijare O bi ve ve giredayi hinek babeten din 
ji derdikevin. Me dil heye, ku em ji encama 
legerine ali ser Zayende be eke kin bidin, ka 
di baxçeyen Kurdi de çi heye, çi tuneye, ni
viskaren Kurd Cı Zayend li h ev ten an nayen? 
ğ bi ve re ji gavek be avetin; gaveke ku bi xwe 
re Zayende bine rojeve, li ser be nivisandin 
O axaftin. Beri ve, bi kurtibe ji, em binerin 
ka Zayend çi ye, çawa çebuye, taybetiyen ku 
neriti O. mehetiye pekttnin çi ne? Di lite
ratura Ewrupa O zaraveye Kurmanci de ci
hetiyen Meheti Cı Neritlye çi ne? 

Zayend çi ye? 
Li ser zayende, bere ji, be guman xebat ha

tine çekirin. Le bi zanisti Cı pispori, cara ye
kem Herder O Adelung dest bi vi karl kirine. 
J. G. Herder di pirtuka xwe abi nave "On the 
Origin of Language. 1 772" de weha dibeje: 
Mirove kevn, sewa ku maneke bide hebO.na 

xwe, ji bo ti ten zin di bejeyen wek mirov, la
wir, giha; ti t O. elementen nezindi bejeyen 
wek erd, kevr O. av; hezen xwezayt, super 
xwezayi bejeyen wek jinxwede, merxwede 
an ji, mer O. jin, ba i O. neba i hem u bi kesati 
kirine. Di vi zimani kevnar de, her se zayend 
ji, hatine pejirandin O bikaranin. Di dem Cı 
mercen xwe de beje wek Ner(masc.), 
Me(fem.) Cı Bezayend(ntr.) ji hev veqetiyane 
O. ketine jiyane. Va ji bi xwe re kategorizekiri
na zayende tine rojeve. Bi ve re ji ferqen di 
navbera Neriti Cı Mehetiye de Cı druw (ek]) en 
ku ji aliye sekse ve di ibin hev zelal dibin. 
Mirove we deme va mevhO.ma (Zayend) ji ji
yana xwe biderxist. Ti ten ku her roj diditin 
ev bO n O ev ji, jiyan bi xwe bu. Wek van ti tan 
ji hev veqetine, ramana di mejuye xwe de, 
derbasi jiyane kir, ango pe axivi. Pa e di zi
mani de bingeh girt O je Cı.nda ji kete rezi
mani. 

Zayend çawa çebôye: 
R. Johnson(l706): Bejeya zayend, digiheje 

peyva Latini Genus'e. Ev ji te maneya zayin 
O. ber(species-tür)'e. ğ ji beja Latini "gig
no" (sebeb buyin)'ye te. 

K. R. Lepsius(l880): Naven mehe, ji orjina
len naven ner, wek zeder çebOne, çawa ku 
hewa(Eve) ji parsu(rib)'ya Adem çebO.ye. 
Meran hem zirnan çekirine Cı hem ji meheti 
dane zimani Cı :xı.vedi çe id O çe ni kirine. 

A. Meillet( ... ): Bere zindi ji nezindiyan ve
qettyan, pa e ji parvebuna naven zindi pek
hat. Di ve pekhatine de me(fem.) di 
ner(masc.r e geriya, an go je za o veqetiya. 

J. Grimm(. .. ): Di we dema kevn de rasti 
ti(t-obje) ji heyale azad bO.ye, di mejuye mi
rovi de zelal bOye O miravan elementen li 
dert cthana xwe, xwedi tayberiyen nerime 
hesibandine O. bi kesatı kirine. 

J.T. Bakker(l899): Di Rezimani de ji, jin O 
mer hevudu hembez dikin. Bi gotina Hele
ntyen kevn; zirnan teqlita jiyane ye. 
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J. Lohmann(l932): Gelo dibe ku pe deçfı
na me(fem.)ye bi nebfına bezayend(ntr.)e 
ve giredabe? Dibe ku bibe. Eger pir dereng, 
bi nizarneki nu,sistema Zayende, bi maneya 
du ctnsiyeta ava buye, hinge beza
yend(ntr.)a kevnar, a ku hati sadekirin, bin 
pe bfıye Cı li ve reye çfıye. Li gel ve, du hezar 
sali beri zayina Ysa Bezayend (ntr.)a di Hititi 
de bi formeke cihe, bi bingeheki xurt Cı be 
qGsGr dihat bi karanin Cı Fem. ji di vi zimanl 
de tunebfı. 

Di Literatura Ewrfıpa de taybereyen Me
hetl ı1 Neritiye: 

(J. Griının (ı Adelung) 

N~R (masc.) Mf: (fem.) 

Çalak - aktive 
(eng- liveliness 
Gir - larg 
Sert - frightful 
Hezdar - strong 
Tund- size 
Bi tirs - terriblc 
Beber - infertilc 
Çirkin - ugly 
Bideng - voiced 

Neçalak - passive 
Xemgin - susceptible 
BiçGk - smail 
Nerm- soft 
Lawaz- felt 
Zarif - delicate 
Narin - attractive 
Biber - fertile 
llind - beautiful 
Bedeng - stili 

Bi tesbiten min di zaraveye Kurmanci de 
taybetiyen Neriti ı1 Mehetiye: 

N R(masc.) M (fem.) 

1- Pij: Zimane marl Qul: Gewriya marl(mer) 
Hestıye pi te Mofıka pi te 
Striye dare Bejinga male 

2- Girik: Gire re Kort: Bira ave 
llewraze spl Newala sor 
TGme re Koda sp! 

3- Nepan: Zinare re Pan: Lata gore 
Çiyaye bilind De ta Herane 
Stuye we Eni ya wi 

4- Xurt: Baze gewr Lawaz: Çivikare 
Xaniye mezin Heluna hechecike 

5- Nebedew::Giyaye kepire Bedew: Gula sor 
Pele dare Serfina narin 

6- Tund: Teyre re Zarif: alura xwe deng 
7- Ili k: Dare hi k Nerm: Dara ter 
8- Beber: Go te m iri ke Biber: H eka miri kc 
(je naze)Genime cece (je dize) Ceca genimi 

Cgeniml 
9- Aktiv: Çeme Zape Pasiv: Gola Wanc 

Bi heviya ku va gava bibe destpeka guftu
goyeke xurt u berhemdar, em be irowe ji hi n 
niviskaran encama legerine didin. 
NIVİSKAR 1 ÇAVKANT RÜPEL 
CA Bedirdxan 1 Li mala C.A.Bedirxan /F.C.1998 
-- Hereki din heyc.. . 118 
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-- Peyayen ve bere ... 

Qanate Kurdo 1 Gramcra Zimane Kurdi 1990 
-- ... wi sewti bi raberi 

ı 18 

sewta p... 22 

Şerefnaz 1 Çiyaye Agiri ı990 
-- ü her dem bi tirseke dillatin bi tirseki diçıln. ı ı 
Tori 1 Ilan 1990 
-- ... di wir 
di wi ra w 1 de ... 18 
-- Raw a we roje ... 

31 
E Hüseyin Sagniç 1 Hemana Rezimanc Kurdi ı99 l 

-- Hemana R~ZIMAN~ KURDT (Sernivis) 
-- Zmane Kurdl bi hemane xwe... 15 

Redwane Ali 1 Tilfire Beganc 1991 
-- ... ji erdeke biguhezi erdeki din. ı o 
Mehmcd llzun 1 Evdale Zeynike 1992 
-- ... w i q ulingeki li kcleka s aze d lt. 
-- Digel ku qulinge ji Temo dit... " 

YasarKaya 1 Gotin 1996 (Wclat 1992) 
-- ... min wi çaxi dest pe kir... 
-- Em e WC çaxe karibin ... 

Mahmut Baksl 1 Gundike Dono 1992 
-- Cere xwc dani erde ... 
-- Ce ra xwe da ser mil e xwc ... 

Firat Ccweri 1 Mi(k fı Mirov 1993 
-- ... çukeki (lrin ... 
-- ... çukeke biçuk ... 

Bave Naze 1 Govenda li ber mirine 1996 
-- ... temena keça we 
-- ... tcmcnc xwe ... 

F. Melik Aykoç 1 Kurdizan 1996 
-- Di vi zarave me de .. . 
-- ... ve zarava me de .. . 

Selim Biçuk 1 Rczimane Kurdi 1997 
-- Lekera alikar ... 
-- ... pe(iya !eker digire ... 

Sami Berbang 1 Welat 133. ı998 
-- ... tekere wi kari lekereki tebati ye. 
--Lekcrcn tebati bi alikariya lekera ... 

M. Mihemed 1 Ek-Politika 28.12.1998 
-- ... poreka spi... 
-- ... poreki weki... 

Haluk öztürk 1 Roja Nu 53. 1998 
-- ..• Cı herdu we eve di xaneki da man. 
-- ... li vir xwediye xane ... 

Helim Yusiv 1 Ekpolitika ı3.03.1999 
-- ... ji ber zincire des te .. . 
-- ... disa zencira destan .. . 

Serdar Ro an 1 Nfidem h. 29 1999 
-- ... biraninen jiyane xwe ... 
-- ... çarçoweya jiyana we ... 

58 

9 
62 

9 
ll 

6 
119 

8 
56 

105 
105 

193 
193 

5 
5 

12 
12 

15 
15 

14 
14 

ı3 

15 
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Veger · Hejmar 1 

Sewda ya ber dile min 

Se\•vda ya bcr dile min 
Bermalya mala min 
Edi xewa min naye be te 
1:di sebra min naye be te 
Belma min li min teng dibCı 
Sibc ya min li min dereng dibu 
Min bere xwe dabCı te 
Li te digeriyam 
Di xewnen şevan de 
Li tc dineriyam 
Carnan diketim nav ramanen kur 
Difikirim, dipenijim ji dur 
Çaven xwe li te digerinim ku 
Te bibinim 
Wc ki ku raste te batibum 
Min tu dltibCıli hember xwe 
Hesti yen parsi yen min 
Heliyabun li ber te 
Xwina min kellyabCı ser te 
Ew xwina ku can e min 
Li min peritandi 
Ew eşq Cı evina dile min ku 
Kezeb li min dişewirandi 

Sewda ya ber dile min 
Şewqa awiren çaven te 
Dibiriq!n, diçirisin 
Di çaven min yen xemgin de 
Te ez miroveki bi hest kiribüm 
Te ez sewdaliyeki bindest kiribum 
Te ez sergej Cı sermest kiribCım 
Ez bübum esire sewda ya te 
Qet azad Cı serbest nedibüm 
Sewda ya ber dile min 

Xizan Şilan 
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Li te digeriyam aware aware 
Denge min bi qerin Cı haware 
Eşk Cı ev1na min ji te re diyare 
Xemla xwe bike ber bi min ve were 
Ji ber bejna te ya zirav cı delal 
Can li min dilerizi 
Dest Cı pi li min diteviz1 
Qolinc ü pişt li min diqerisi 
Wckl ku ez ji xwe derbas bubüm 

H iş Cı mejl di sere min de nemabCı 
Ü li dora te çerx dibCım 
Ling li min dişemitın 
Dil Cı pişk li min dişewitin 

Sewda ya ber dile min 
Min qür qür keser dikişand 
Min hCır h ur hesiren çavan di barand 
Ez mirovek1 Rojhilati 
Xeribim li vi welati 
Wek xeribeki winda büyi 
Le ne li kolanan 
Ne ji li bajaran 
Bes di cşq cı evina te de 
Di xezal Cı deleliya te de 
Di bejinziravi ya te de 
Di çaven te yen melul de 
ü di dile te de winda bCıbCım 

Sewda ya ber dile min 
Li te digeriyam 
Li te temaşe dikim 
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Li te meze dikim 
Xwe dibinim li ba te 
Hey tu evindara min 
Hey tu hevidara min 
Careke li min binhere 
Xwe bibine li ba min 

Sewda ya ber dile min 
Di deste min de destınala kesik fı sor 
Direqisiyam li dawetan dor bi dor 
Ji kevok fı welaten li jer fı d or 
Dipirsiyam O li te digeriyam hawirdor 
Li serdalan 
Li demsalan 
Li havinan 
Di germa qijili de 
Li zivistanan 
Li ser berf fı pfıg a cemidi 
Li biharan 
Li ber bayeki darawis 
Li payizan 
Di bin şili fı şepali ya barane de 
Li te digeriyam 
Evindara min 
Hevidara min 
Careke were le le çi ra oda min e 
Bermalya min meke naze 
1\ı yara min i dilsoze 
Tu dilketiya min i berxa koze 
Careke were li ser singe min raze 
Sewda ya ber dile min 
Min tu di ber çaven xwe re bir fı ani 
Şiyar dibOn li min hest O biranin 

Xezali ya te, delali ya te 
Kul fı keder li min deranin 
Zarşirina min 
Çavreşa min 
Pordireja min 
Bejinzirava min 
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Ez mina kevokek aştiye dilbixwinim 
Li ser te stranan dixwinim 
Ez evindareki xizanim 
Ez birindareki hozanim 
Hevale feqir fı belengaz O nezanim 
Li ser deşt fı çiya O. zozanim 
A.xx ax! Tu li ku yi? 
Sewda ya ber dile min 

10. 03. 2001, Stockholm 
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Veger · Hejmar ı 

JiDiroke 
Berhevkar: Şoreş Reşi 

Dişere Çaneqate de, tene ji gundi Buldix tam 40 kes dimire. Gund we deme 60 male Ct ew 
je derdexe meydane ku me çiqes bedel dane ... 

Eldina male Aif M ile ji gundi Buldixe. Dişere Çaneqale da se lawik Ct mere xwe dimirin. ]i 
wan xeberen reş şunde, EZa me nave dfnbune Li ser xwe datine. Her s ibe li her maze dewi 
dikaye Ct kilame distirane. Ligund giştike le radibune sere Ct guhdar dikirine. Nizanim çend 
saZa siraye, le di dawiye de çaven we qur dibin Ct bi kulen wan jf dimire. Ev kilama min ji se 
meriyan berhevkir. 

Dive dile mino loo, tine tine loo 
CE biye biroşa loo, ar li bine loo 
Eza ji der de loo, ketim h und ir loo 
Mezkir se recale mine loo, runiştine loo 

Ii min ku mail dı1ne lo, gi male mine loo 
Min ale çiye seferbirliga xopane loo, li hela mine loo 
Divem berxe berxe loo, Hesen berxe loo 
Eza diçerlnim naçerlnim loo, nake ser xwe loo 

Hesen berxe GelibolU diben loo, dh-wark1 tenge loo 
Kurşuna wi kafiri kafiro lo o, e be denge lo o 
Hesen berxe seda rabilm loo, bina be te loo 
Were şlnga şinga loo, caniye şe te loo 

Eza herse berxen xwe loo, bi xwe re bi heval kim loo 
Min ale çiye kafire kafirlloo, di du min te loo 
Ye ku Hesen, Pişar, Ose loo, min nasneke loo 
Li seri fesa Osmaniyan loo, li nave şete Eceme loo 

II 

E w Pişare ew Pişare, li seri donege daduste tiremare 
Min got Pişar, Oso, Hes Cı Elo, sibe zQ bina be te 
Denge deştiya(şehid) ye li qCına çiye te 
Pişar Elo xwe bi yane ki din, kurşuna wi 

kafi ri ye sewa w e te 

Ew Pişare ew Pişare Li seri donege daduste tiremare 

Min got eza gCıl Cı sosina biçinim bi deste kim 
Eza terle biçinim bi fetle Cı çalxikim 
Eza herim ji seferbiliga şeviti, ji Pişar Cı 

Ele xwe re bi slkim 
Ew Pişare ew Pişare li seri donege daduste tiremare 

Min got Çenegele Çeneqele, şuna ave xwin dikele 
Pişar Cı Ele min natirsin, di dest kurşuna 

wl kafi ri deketin hele 
Min got dile mino pine pine, bfıye biroşa ar li bine 
Eza ji derda ketim hundir, serecalemine rCıniştine 
Min got qe male dCıne giştik maıe mine 
Ew Pişare ew Pişare li seri donege daduste tiremare 

Min got sh-var siwar bCıne rahev ketin 
Sere reme wan e bi hevketin 
Şere giran bi xelke şerin, bi wan şere min dawetin. 
Ew Pişare ew Pişare li seri donege daduste tiremare 

Mere mere Pişar, Oso, El Cı Heso mere 
Qale wi bekari dikin çiqas li dili mine bi qare 
W e hatiye deriye we qal Cı şere 
Eceb eceba Rawa Hemike 
Ii çar mera yektli male xwe venagere 
Ew Pişare ew Pişare li seri donege daduste tiremare 

2002, Stockholm 
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Metelok (Peşgotin) 
Berhevkar: R. Celikan 

O Av di karta da ma, ya geni be. 
O Bajari dur, navi xweş e. 
o Bini herde yi qul e. (Guçke herde ye qul in.) 
O Bir bi çatiya tiji na be. 
O Bftke ser hespe, kes nizane qismeta ke ye. 
O Dina ne guneh e, XWO.dane wana guneh e. 
i.J Din pir in, gi ne li areke ne. 
u Ga mir ker ye le pir bin. 
::1 XO.n zail nabe. 
::l Xalan xelk in, Apan mulk in. 
O Xelk zO. di meriya derdixe. 
O Kuçik bi qurma namirin. 
O Qurmi dare ji dare nabe,dar weng ger nabe. 
O Kuçki bi zorebişini pez,tu xer je ne. 
O Mar ji punge heznake ew ji tere ber poz diruze. 
O Ma tiştek ber dina nekeve. 
O Merki qut nivi xwe di bini herde da ye. 
o Merki zana mine kelehe hesini ye. 
O Ne bi mali pir, ne bi gerdani sor. 
O Sirti bizine xuri, ye here nani şiven buxwe. 
O Sirti kere xuri,ye here xwe di çoyi şiven bide. 

Hejmar ı • Veger 

O Te xerik kir, bi de-bav bike. (Te işik kir, bi de-bav bike.) 
O Te ji ke ra go, Rind e, Ew ji ye here di çaviye gund da mizke. 
O Va dil e, ne kevçik bulxur e. 
O Ye meriya ji meriya va xaynake. 
o Ye qute xweş e. 
O Ziki pizav xwari ye bişewite. 
O Kevrik ji şune xwe livi, carka din şfuıe xwe nabine. 
O Hespe çe qemçi di xwe nagine. 
o Berxe çe li ber koze belli ye. 
O Ye çe li qfıne qedi ne. 
O Rahele bfike bi bQke ra. 
o Çele mara be axQ nabin. 
o Ye ku dinik pe dizane heft paqil pe nizanin. 
o Şere dexin, ruvi ye buxwin. 
O Dew b ra ye mest e. 
o Nane bi nane ye. 
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Veger · HeJmar 1 

ÖDÜLLÜ BULMACA 
Hazırlayan: Mustafa Görkem 

SOLDAN SAGA: 1 1 iç Anadolu'da bir Kürt 
köyü 2/ lstihsal - kar fırtınası - iskambilde 
koz. 3/ Bir harfin okunuşu - (Memduh .. ) 
film yönetmeni - mercek camı - Su ile yog
rulmuş un 4/ Ali yanlıs ı - bir işi yapmaya 
hazır. 5/ Kürtçede kölelik - güvenilen, emin 
- araçlarda baglantı çubuğu 6/ DenizciJikte 
bir rütbe- Bölmeli göçebe çadırı - tabur (kı

saca) 71 ll aç- büyükler, ileri gelenler- Bask
l ar'ın özgürlüğü için mücadele veren örgüt 
8/ Dogu - boyna takılan ziynet eşyası - ye
tersiz. 9/ Güreşte bir oyun - Avrupa Ekono
mik Topluluğu (kısaca) -ticari eşya- Kürtçe
de bilye 10/ lç Anadolu'da bir Kürt köyü- Bir 
peygamber- yükselme. ll / Bir harfin kalın 
okunuşu - Kayak- Kars yakınlarında tarihi 
bir kale - maksat, amaç 12/ (. ... Tigran) Er
meni asıllı Bir ozan - bir renk- bulgur ya da 
pirinçle yapılan bir yemek 131 tç Anadal u'da 
bir Kürt nahiyesi- bir alay işareti. 
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Bulmacamızı 

doğru olarak 
çözüp 
adresimize 
gönderen 
beş 

okurumuza 
sürpriz 
hediyeler 
veriyoruz. 

Adres: 
M. Alpavut 
Friedhof Str. 3 
4 7877 Willich 
Deutschland 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 11 Iç Anadolu'da 
bir Kürt köyü 2/ Vücuttan atılan azotlu mad
de- Tekirdağ'ın bir ilçesi 3/ Bir harfin oku
nuşu - Kürtçede bayrak - geri çevirme - na
mus 4/ Ütü yapmak- üzüm dalı5/ Bir bilim 
dalı - sevgi. 6/ Eski Alman parasını simgele
yen harfler - viran olmuş- dalaylı olarak an
latma 71 Lityum'un simgesi - Su (eski dil) -
boru sesi- ateş. 8/ Maden Tetkik Arama (kı 

saca) - kemik içindeki yağlı madde - tutarık 

9/ Gemi sığınağı-edebiyattabir tür 10/ Av
rupa Parlamentosu (kısaca) - Çinli bir lider 
- bir nota -kalın si cim ll 1 1ç Anadolu'da bir 
Kürt ilçesi - Kürtçede cuma günü 12/ İsim 
Tanrı tanımaz - elbisede kullanılan bir 
parça 13/ Ay - Arnavutluk'un başkenti 14/ 
Yazıklar olsun anlamında bir ünlem - küçük 
bitkilerin genel adı - aile ile ilgili olan 15/ 
HADEP genel başkanı olan, İç Anadalulu 
politikacı. 
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Hefmar ı • Veger 

İÇANADO~U 
•• • • • 

KURTLERI TARIHINDE 
ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA! •• 

VEGER'in 2. sayısında 
İç Anailolu Kürtlerinin tarihinde 

bugüne kadar bilinnıeyen 
bir ilki açıklıyoruz. 

İlgiyle okuyacağınıza inandığınıız 
araştırnıa yazısını 

nıudaka okunıalısınız! 
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