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Helmar 2 • Veger 

P@şgotın 

Xwcndancn hcja, 

Hi ve bejmara duyem d isa cm b i 
h cw re nc.Hejnıara yekem ji allyc wc 
alayakaya gelek m czin ha re pesvaziki
rin. Demek kın da VEGrn seride 
Elmanya, IIoll anda, Danimarka, 
Swcd, \Jonvec, Sv•.ı i s re, Fransa, 
Avus turya ye bigre hata Tirkiyc ha te 
belav kirin. 

Xvvc ndevanen mc kef :A'vveşi :A'\vc 
ni şan dan lı rcxneyen ü pcşniyaran 
xwe dana xuyakirin. Zedeyi xv.renda
nen me rexneyi xwe erini (pozitif) 
nişan kiriyc. /\liye dın da rexneyin 
nerini (negatif) an j i qemasiyen mc 
ha ti ye :A'\vuya kınn. [\".' rcxneyen we ji 
bo me gele k pcwiste em s ipas iyc xwe 
ji bo we pcşkeş tikin. Rexneyin hc ri 
zedc ji bo nivisan Kurdi bu. Weki dın 
xwcndevancn m e daxwaziyc xwc yek 
ji, ji bo "kirmanc iyc m e hcrenıc nivis 
warin ni v isandın" bıı. Hcnek ji "rewşa 
mc bıdın bcr cav, teniki s ı vık bınıvsi

nin. Hun gclck gı ran dınıvs i nin" digo
tin. Maxabin rexneyin we eme h eynin 
ber cav. Le em wc bavcriyadana ku 
h un ji takdir bıkın cw kovara yekemin 
bu. Rojan pcş cw qemasiyen hane 
holc rabun . 
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X\•vendevancn hcja, 
Ve hcjmara duyem da d ıkarın ser 

gelek mijarada nivisa bibinin Cı bux
vvinin. Wek tc z<ın in Hollanda ye baja
rc Rijswijk cara yckcnıin e Fesivale 
Çand i Kurele An atoliya Navin hate 
darxistin. Ew fest ival çekirin u kovaı·a 
VEGEH weşandın eynı la rixe pek hat. 
Ji bo xcb ere festivale bigrc h cla tarixe 
Kurda Anatoliya Navin, ji bo zinıan c 
Ku reli hin buyine u gclck mija ren 
balkeş ni visa dikaren bu xwinin. 

Em hevi dıkın roja pcş piştkıriye wc 
kovara we VEGER gora dılc we bıba ü 
dax\vaziye wc re hibe bersiv. I Ieta hcj
mara dm bırnin in xwc ri xoşiya de. 

Silaven germ ü rez. 

Veger 

... _____________ _ 
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Veger · Hejmar 2 

NAMEYEN Jİ XWENDEVANAN 
OKUR MEKTUPLARI 

~ Toprak, sevgi ve yaşam ... 
~ Tam olarak ne zaman gelindi ği 
bilinmeyen göçü, gurbeti içine sindi
ren Orta Anadolu Kürtle ri , anayurtla
rından, dağlarından kopup avaya yer
leşmek mecburiyetinde bırakıldıkla

rında ovanın susuz kurak bir çöl gihi 
ucu bucağı görü nmüyordu. 
Dağların, yaylaların , o canlı oluk 

oluk akan suların etrafında tutulan di
lanları, berivanlada içiçe olmanın get
irdiği mutluluğu bırakıp Konya bozkı
nna yerl eşmek ve buna alışmak büyük 
bir direniş gerektiriyordu. 
işte Orta Anadolu'ya göç eden halk 

da h u direnişi göstererek o topraklan 
da bereke tlendirdi. 
İlkin tek tek köyler kurup 30 mctrede 

suyu çıkardılar. Her köyde ya bir kuyu 
ya da çeşmeler yaptılar. 
Sırada o insanı zehirleyecek derecc

de e traflarını saran acı zehirli otlar var
dı. Halk, tarihten beri Kürdün yaşa
mında yer alan karasahanın güzelliği 

ni devreye koyarak gece gündüz de
.meden ça lı ş tı ve zehirli otları kökün
den yok ederek yerine ihtiyacını karşı

layacak arpa, buğday ekti. 
Güzellik Orta Anadolu bozkınnda 

yavaş yavaş yaşamla gelişiyor bütünle
şiyordu. 

Bu yaşamı sü reç içerisinde, malcılık 
ticaret ve çobarılıkla güçlendirdiler. 
Yaşamın gözelleşmes i Mem u Zin' in 

aşkından esin alarak Kurmanci dilinde 
aşk türkülerine dönüştü bozkırda. 

Orta Anadolu Kürdünün aşklanda ya 
başlık parası yüzünden kavuş ulama

yan sevgiliye dökülen dizeler yada sev
diğini alıp kaçırarak h ayat buluyordu. 
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Artık anayurtta ki dengbej gel eneği 
Orta Anadoluda da yen i dengbejlerini 
ortaya çıkarıyordu. 

Özünde toprağa olan aşk bazen sev
giliye dökülen dizelere dönüşüyordu . 

Ne zaman ki dirilişin eylemi başlatı l
dı ve kurtuluşa dönüşmeye başlad ı. Bu 
diriliş Orta Anadolu Kürdünün de tek
rar kaynağa dönüşünün ismi oldu. 

Orta Anadolu Kürdü Artıkinkarı im
ha ve kaynaktan ayrı gihi gösterilm ele
rine karşı en değerl i cvlatlanyla yan ıt 

olmaya başladıl ar. 

Dağlarında birer birer yeşeren öz
gürlük çiçekleri aras ında onlarda yer
lerini aldılar. 

Onlar özgürlük aşıkları ydılar. İşte 
bizlerde o özgürlük aş ıklarının yanın

da olup atalarım ızın geçmişte ki zor 
yaşamlarının gelecek kuşaklarca yeni
den yaşanmaması için, yaşamın güzel
l eşmesi, özgürleşmesi için çalışal ı m. 

Bırindar Baran, Avusturya. 

~ Selamlar; 
~ 14 isan ta rihinde Hollanda 
Den Haag'da gerçekleş ti r il en Orta 
Anadolu sürgün Kürtlerinin festivalin
de ilk sayısını ç ıkardı ğmız Veger dergi
sini bir solukta, keyifle okuduğumu 

belirtirken, böylesine özlenen, bekle
nen bir dergiyi çıkardığınız için sizleri 
kutluyorum. 

Veger, ul usal hareke tle kendini yeni
den bulan, özüne dönen, adeta külle
rinden yeniden doğan, yok olmanın 
eşiğinden dönen sürgün Kürtlerinin 
dili sesi ve kimliğidir. 
Hoş geldin Vege r! 
Ser çava ser sere tu pi xer ha ti. 
Yakın gelecekte, aylık h atta haftalık 

o l ması dileklerimle. 
Tüm sürgü n Kürtlerini dergim iz Ve

ger'i sal1iplenmeye, h er Kürdü bu der
giyi okumaya, okutınaya ve dergiye 

Ni.san-{;ulf\n - Hc.ı:iran 
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yazmaya çağırıyorum. Başarılar dile
ğiyle ... 

Keko Kutlubay, Hollanda 

~ı Ezbeni, kckocan 
I lejmara fax a we min ji rojna

meye girt. Te de te nivisin ko kovara 
Veger derketiye. Ji xwe, ev zü ve ye ko 
jiyana Kurden Anadoli ya Navin bala 
min dikişine. 

Kereme xwe min ji çapkirina kovare 
agehdar hikin. 

Himinin di xvJeşi ü serfiraziyc de. 
Dr. S. Unus, Almanya 

~~ Ben Zeki Küçükyaşar. Halen 
1 -==:.J Avusturya'da yaşayan Orta Ana
dotulu Bir Kürdüm. Çamki kabilesin
denim. Benim dayım tarafı Ilanıedi 

kabilcsidir. 
Ben bu mektubumda dayı tarafınıın 

geçmişini anlatacağım. 

Yaklaşık 130 yıllık serüvende Huse 
Hamedinin Çukurova'dan Iç Anadolu'
ya gelişleri esnasında 1-Iuso'nun oğlu 
Masto daha 5-6 yaşlarındadır. Masto 
bilinmeyen bir hastalığa yakalanmış

tır. İ yileşmesi için Masto'ya hayvaniara 
verilen göztaşı Hacını içirirler. Fakat 
Masto iyileşemeyince; "Bu çocuk iflah 
olmaz!" diyerek onu yolda bir kenara 
atarlar. 
Aynı güzergahta seyreden bir başka 

göçebe grubu Masto'yu görüp ailesi 
onu unutmuş diyerek yanlarına alırlar. 
Yolda Masro'yu tekrar babası Huso'ya 
teslim ederler. 

Huso llamedi uzun bir güçerlik so
nucunda gelip Konya'nın Cihanheyli 
ilçesi Yapalı köyüne yerleşir. Bu arada 
Huso'nun hacısı Rave göç esnasında 
Çukurova'da evlenerek orada yerleşir 
kalır. Huso diğer kızkardeşi Kine'yi de 
yanına alarak Rave'yi ziyarete gider. H u 
ziyarette Kine de Çukurova'da kalır ve 
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o da orada evlenir. 
lluso Ilanıedi uzun hir aradan sonra 

Çukurova'ya yine kızkardeşlerini zi
yarete gider. Ancak Rave hakkın rah
metine kavuşmuştur. O zamanın ko
şullarına göre ulaşım çok zordur. Ha 
demeye Yapalı'dan kalkıp Çukurova'ya 
(Tars us) gidilememektedir. 1-Iuso hu 
nedenle kızkardeşi Kine'yi tekrar bera
berinde alıp Yapalı 'ya geri getirir. Kine 
Yapalı köyünde tekrar evlenir ve Üvi 
Kine adında bir oğlan çocuğu dünyaya 
getirir. Bu arada Masto da büyümüş ve 
Ömeranlı köyünden Sağır Ali (Ji mali 
Ali Ker) ailesinden bir kı zla evlenmiş 
ve Ömerantı'ya yerleşmiştir. Masto'
nun kardeşi Hamo'da aynı şekilde 

Ömerantı köyünden evlenmiştir. 
Bu süreçte devlet Yemen için sefer

berlik ilan etmiştir ve her aileden bir 

I fact Esme !)eniz 
(Huso Ilanıedi'nin torun u) 

erkek sel"erberliğc katılacaktır. 1-Iuso 
küçük oğlu Hamo'yu yollar Yemen' e. 

Ilamo 7 yıl Yemen'de kalır ve bir gün 
tekrar köyüne döner. Ancak Yemen 
harbinde çok yıpranmış adeta çök
müştür. 

I luso Hamedi üç kız çocuğunu da 
evlendirir. Kızı Nuriye'yi Xalikan'da 

Nisan-Gultıın -Hez'i'ran 
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Ma li Şute'ye, ı:ate'yi Yapalı 'da Mali Kir
li'ye ve Alcy'i de Ömerantı 'da Mali Üyi 
Oma ra'ya verir. 

Ham ed i kabilesi şimdi Acıkuyu (Bir
talik) köyünde ya~amaktad ı r. 1 Iusi Ha
m cdi ile a na topraklarda n baş layan ve 
Çukurova üzeri Ko nya'da sona eren 
Ham edi aşiretin in kütüğü bugün to
nın ları tarafından Orta /\nadolu top
rakları üzerinde yaşa tı lmaktadır. 

Zeki Küçükyaşar, Avusturya 

~~ ~cvgili Vege r cra lışanları ; 
ô Oneelikle sizleri bu zorlu ve a n
lamlı bir cralışmadan dolayı kutlarım . 

Her ne kadar Veger'e biraz geç ulaş

Lıysam da yine de mutluluğumu belirt
m ek isterim. Veger, geç kahnmış bir ilı 

tiyaç olduysa da, kendime ve bu dü
şünceyi taş ıyan arkadaş l ar adına çok 
sevindim. 
İht iyaç hissetti ğim ko nu lan kısaca 

yazmak is tiyorum. 
Veger dergisinin her sayısınd a deği 

şik bir köyü, in sanları, adetleri, törele 
riyle ve zenginlikle ri ile yayınlayabiliri 

siniz. Eğer is terseniz bu konuda yar
dımcı da olabilirim. 

Ben b ir OrtaAnadolu Kürdüyüm. Ve
ger' in ilk sayısına tesadüfe n Alman 
ya'nın Köln kentinde de nk geldim. Şu 
anda okuyorum. 

Sizd en istediğim bazı önerilerimiz i 
d ikkate a lman ı zd ır. 

Görüş tüğüm baz ı a rkadaşla r Veger' in 

aylık olarak yayınlanmasını; yarısının 

Kürtçe, ya rısının Türkçe olarak yayın 

lanmasını istiyo rlar. 
Bazı arkada ş larda d erginin kendi le 

rine ulaşmad ığından yakınıyorla r. 

Ayrıca Orta Anadolu Kürtle rinin ko
nu edild iği Veger dergis inde yayınl a 
nan yaz ı ların kaynakları ve kimler ta 
rafından yazıldığın ı da belirti lmesini 
istiyo ruz. 
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Saygılarımızı sunar çal ı şmalarınızda 
başarıl a r dileriz. 

Sefer Akbina, Danimarka 

~ Me rha ba Sayın Murat Alpavut 
~ J Yeni ç ıkard ı ğınız dergi çok güzel 
olmu ş, kutlarım . 

Başarılarınızın devamını dilerim. 
Ben d e Anadolu Kürdüyüm. Gerçek

ten orada yaşayan insanl arımıza güzel 
bir örnek olur. 

Kend il erinin he r yönüyle gelişmel e

rine vesilc olur. Tekrar selamla rımı ile
tir, baş arıl a rınızın devamını isterim . 

Mehmet Şeker, Danimarka 

~ l leval m erhaba! 
ô lç /\nadolu Kürtlerine, yönelik 
ç ı karılmış olan, d ergiyi büyük b ir mut
lulukla okud um. Gerçek te n güzel bir 
olanak ... T üm iç Anadalulu insan 
larımızın tarihin i, türküleri n i gelenek
lerini akta rıyorsun uz. Veger ayrıca iler
de tüm gerçekleşecek gelişmel erin ay
nası olabilir. Şimdiden ikinci sayısını 
,büyük bir sab ı rsız lık l a bekliyoru m . 
Dergiyle ilgili gelişmeler i verecegim, 
aşağıda vereceğim e -m a il ad resime 
bi ldirirseniz gerçekten mutlu olurum. 
Ayrıca izine gi ll i ği mizde s ize ne tü rlü 
araştı rmalarda bulunacağ ı ını zı, öne
rirsen iz elimden gelen yardımı yapa
rım . 

bulentkimo@aol.de 

~ Çok değerli Veger yazarları ve 
ô yöneticile ri , 

Bir İç Anadolu Kürdü olarak, bütü n 
Orta Anadolu Kürtlerini kucaklamayı 

h ede ncyen Vegc r dergis ine başarı la r 

dilerim. 
Bana Vege r d ergisini gö nderirsen iz 

çok sevinirim. 
Şahin Ergül, Almanya 

t~n-Gul"'n -Hel_ir.ln 
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''Bizler inkat-la 
yokedilememenin 

ispatıyız" 

ORTA ANADOLU KÜRTLERİ KÜLTÜR 
FESTiVALi'NDE BİNLER BULUŞTU. 

NEÇiRVAN QILORi 
e-nıail: neciruan@wxs.nl 

''B iz inkarla yok ed ilememenin 
ispa tıyız" şi a rı yla binlerce 
Orta Anadolu Kürdü, 1. Ona 

Anadolu Kürtleri Kültü r Festiva lin 'de 
biraraya gelerek adeta kendi kongrele
rini oluşturdu lar. Gazetemiz Özgür Po
litika konuyla ilgili haheri verirken 
"Orta Anadolu Kürtleri'nin Newroz'u " 
ibaresini kullanması tesadüfi değildi 
tabi. 2002 yılının Newroz'u kitlesel ola
rak kutlanmış, milyonların aynı taleb
leri haykırdığı birer 'serhıldan' haline 
dönüşmüştü. İşte böyle görkemli 
Newroz kutlamal arının h emen erte
s inde, 14 isan 2002'de, Hollanda'nın 

IUjswijk ke ntinde düzenlenen Ona 
Anadolu Kürtleri Kültür Festivali , Orta 
Anadolu Kürtleri'nin Ncwroz' u, bir 
başka deyişle kongresi oldu. 

Bu fes tivali organize eden arkadaşlar 
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acaba ta rihi bir olaya da imza atlıkları

nın farkındamıydı lar bilmiyorum, ama 
onl arı candan, yürekten kuılamak ge
rekiyor. Kürdistan'ın sürgünleri olarak 
kahul edilen Orta Anadolu Kürtleri 
için bir festival düzenleneceini duydu
ğumda büyük bir sevinç yaşamıştım. 

Ama itiraf edeyim ki fest ivale gitti ğim

de bazı endişeler de taşım ıyor değil

dün. Orta Anadolu Kürtleri acaba fes
tivale gereken ilgiyi göstereceklermiy
di? Yeteri bir katılım sağlanacakmıydı? 

Festivalin düzen l endiği Elsenburg 
isimli salondan içeri girdiğimde endi
şelerimin ne kadar yersiz olduğunu 
hemen anladım. Salon hınca hınç do
luyd u ve bir laraftan da insanlar içeri 
girmeye devam ediyordu. Nitekim ile r
leyen saatle rde katılımın sayısı 6 bine 
yaklaşmış, festivale olan ilginin bek
lentilerin çok üstünde olduğu giirül
müştü. 

1. Orta Anadolu Kürtleri Kü ltür Festi-
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Festivale katılım oldukçayoğwulu ... (iistte) 
IlADEP Genel Başkanı Murat Bozfak 

Festivrıle katılarak hir konuşma yaptı. 
(yanda) 

vali gerek katılım düzeyi, gerek kültür 
prograrnının zenginli ği ve gerekse uc 
önemli misafir konuşmacılarıyla tam 
bir şö l en havasında geçti. Festivale 
llollanda uı şından , başta /\lmanya ol
mak üzere, isveç, Danimarka ve 13elçi
ka'da yaşayan çok sayıda Orta Anadu
lu'lu Kürt de katıldı. 

HADEP Genel Haşkanı Murat Bozlak, 
HADEP Konya Ol Başkanı Mehmet 
Bozdağ, Kl'\K üyesi Ilanefi C:clepli ve 
Hollanda Sosyali st Partisi'nden Krista 
van Velzen'in konuşmacı olarak katıl 

llıkiarı fes tivaluc, çok sayıda sanatç ı 

da sahne aldı. Çoğunluğu bölge Kürt
leri'nucn olan sanatçı lar. Osman Yıl
maz, Hanıazan Koca, Nurettin Çiçek, 
Ape Rcşid, Cejno, Koına <,:arnewa, Ko
ma BirnebOn Falklor ekibi ve 13i lal Er
can gece geç vakitlere kadar süren 
proğramda seyircileri müzik leriyle 
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coşturdular. Festival proğramının su
nuculuğunu yapan Honi arkadaş Kürt
çe ve Fatma arkadaş da okudukları 

Türkçe şiirlerle şenliğe ayrı bir renk 
kattı lar. 

Hejmar 2 • Veger 

gösterildi. 1\lkış ve zılgıtlar eşliğinde 

salona giren Hozlak kitleyi selamladı. 
Bu esnada, kitle " Hiji HADEP! " slogan
ları attı.IJ/\lJEP Genel Başkan ı 'na öyle 

Festival saat ı 5.00'de saygı 

duruşu ilc başlauı. Daha 
sonra sahneye fesrivalin "Artık 

yoğun bir ilgi gös terildi ki, ancak 
korumalar eşliğind e ilerleye

rek kendisi için ayrılan yere 
oturab il di. H aşkanı n et ra

organizes ine öncü lük sadece türkü 
söylemek için bir 

araya gelmemeliyiz, 
siyaset de yapmalıyız. 
Aynı zamanda gençle
rin de önünü açarak, 

eden FED-KOM adına 

Egit Helbes t çıkarak kit
leye hoşgeldin iz konuş

nıası yaplı. Helbest ko
nuşmasında , "Bizler, in
karta yokedilcmeınenıin 
bpatıyız. Bu geceyi dü
zenlediğimiz için çok he
yecanlı ve ümiLliyiz. inanı 
yorum ki hu fes ti valler art ı k 

fında sevgi seli oluşturan, 
onu yakından görmek is
teyen ve elin i sıkıp mer
haba demek isteyen in 
sanlardan dolayı biz ga
zetecil er, uzun süre baş

kana ya na ş ı p görüntü 
alaınadık. 

siyaseti gençleştir
meliyiz." 

Misafir olarak Festivale 
katılan IIAIJEP Konya il 

başkanı Mehmet Bozdağ ve 
Kürd istan lJlusal Kongres i 

(Kr\K) üyes i Hanefi Celep li birer 
her y ıl düzenli olarak organize 
edilmeye deva m edi lecektir" 
d edi. 

Müzik proğramı devanı ederken sa
lonuan içeri giren HADEP Genel Haş

kanı Murat Bozlak'a çok yoğu n bir ilgi 

9 

konuşma yaptılar. Bozdağ, bunca 
yüzyıldan sonra, kültürle rini ve dilleri 
ni yaşatmak iç in gös terdikleri çabanın 
takdin~ şayan olduğunu belirte re k, 
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HAOEP Genel Raşkam Murat Bozfak 
yaptığı konuşmada lıedejlerinilı 
iktidar olduğımıı söyledi . 

bölge Kürtleri 'nin geldikleri bilinç dü
zeyi sonucu böyles i güzel bir kültür 
fes ı i vali düzenlemi ş olduklarından 

dolay ı duyduğu memnuniyeti dile ge
tirdi. Hanefi Celepli diğer konuşmacı
ların aksine konuşmasını Kürtçe yap
mayı tercih etti. Celepli, Kürtlerin .her 
türlü baskı ve zora rağmen hakları için 
mücadele e ttiklerini söyleyerek, sür
günde yaşayan Kürtler'in de köklerini 
unutmadıkların ı , yapılan fesrivalin de 
bunun kan ı tı olduğunu söyledi. 

Birtaraftan birbirinden değerli sa
natçı lar bir bir sahneye çıkıp katıl ımcı

ları çoştururken bir taraftan da ş iirl er 

okunuyor, festivale gelen mesajlar du
yu ruluyor ve konuşmacıla r sahneye 
çağrılarak duygul a rını dile getirme im
kanınna kavuşuyorlardı. Konuşma sı

rası Murat Bozlak'a gelince atılan slo
gı:ınlar da yoğunlaşmaya başlamıştı. 

"Hedefimiz parlamentoya girmek 
değil, iktidar olmaktır." 

Mura t Bozlak, konuşmasına böyle 
b ir ana tanık olmaktan mutluluk duy
duğunu söyleyerk başladı. Bozlak ko
nuşmas ını şu şekild e sürdürdü: "New
roz'da milyon larca Kürı alaniarcı çıktı. 
Diyarbakırda 700 bin Kürt, kadını, kızı 
genci ve cocuğuyla m eydanda birara
ya geldil er. Kürt halkı o gün o rcıda, 

yağmurun altında barış ve kardeşliği n 

taplos unu oluşturdular. Newroz'da 
alanlara çıkan m ilyonlarca Kürt, ana
dil yasağının kaldırılm ası, idamın kal
dırılmas ı , olağanüstü halin kaldırılma
sı ve koruculuğun ka l dırılması taleple
rini haykırıdılar. Milyonlarca Kürl, ter
ketmek zorunda kaldıkları yurtlarıncı 

dönmek istediklerini haykırdılar. Biz 
Hi\DEP olarak, hu talebierin vicdani 
takipçisi olacağız" . Konuşmasında çe
tcl ere de yer ayıra n Bozlak, çetelerin 
Susurlukta değil, Adana 'da, lJrfa'da, 

ı o 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HeJmar 2 • Veger 

partimi:t. i sahiplendiniz. Hiç kimse 
HADEP' i yasaklayamaz, yı.ı tamaz. Hiz 
ve rdiğimiz mücadeleyle kemikleştik. 

Bizi yutmaya çalışanın boğazında kalı

rız. Bizler bir miras ı devralara k buğün
lere geldik. Sizinle bera ber bundan 
sonrada yolumuza d eva m edeceğiz. 

A rtık sadece türkü söylemek için bir 
araya gelmem cliyiz, s iyaset de yapma
lıyız. /\yn ı za mamndc gençler inde 
önünü açarak, siyase ti gençlcş tirmel! 

yiz. Sevgili gençler, kadınlar, s izler ar
tık sadeec ekmek peşinde koşmamalı

sın ız, siyaset de yapınalısını :~ .. Bizim 

Diyarbakır ' da, ve faili mcçhullerin ya
şandığı diğer illerde aranması gerekir 
dedi. Bo:t.lak, " Vedat J\ydın'ın, Musa 
Anater'in, Faik Candan'ın ölüm em imi 
kim vermiş gidin bunları araştınn, a 
zaman çeteleri de kolaylıkla hulbile
ceksiniz. Asıl çeteler, bu katliamtarım 
emrini vere nler, ve ' i şdamlarının liste
si cebi mdedir' diyenlcrdir. Rizler an
cak, d emokrasi, özgürlük, barış ve kar
deşlik için ciddi ve örgütlü bir müca
dele ve rirsek bu çetelerden hesap so
rabiliriz" dedi. f ilistin için de duyarlı 
olduklarını b elirte n Murat Bozlak, 
ABD'nin Ortadoğuda ' ki şunarık 

çocuğu olarak tanımladığı [s
Orta 

Anadolu 
rail' in Filistin halkı üzeri n 
deki katliamcı ve baskıcı 

hedefimiz sadece parlamentoya 
girmek değil , iktidar olmak

tır. " 

linilanda Sosyalis t Partisi 
tavrını kınadığını söylc
rekı. sonuna kadar filistin 
halkı ile beraber oldukla
rını kaydetti. IlADEP Ge
nel Başkanı , Türkiye 'de 

adına konuşma yapan 
Krista van Vel:;.cn, Türki 
ye nın demokratikleş

mcsinin ve Kürt halkının 
haklarına kavuşmasının 

takipçis i olcaklarını be
lirterek Kürt halkıyla da
yanışma içerisinde olma

Kürtleri'nin Siyasi, 
Kültür, Sanat, Tarih ve 

Araştırma dergisi 
VEGER festivalde açtığı 

stand da ilk sayısıyla 
merhaba diyerek 

okuyucusuyla 
buluştu. 

ki cezaevlerinde devam 
eden açlık grevlerinde de 
dikkat çekerek, "Siz hiç 
duydunuz mu, bir ülkede 
insanlar 490 gün açlık gre
vi nde olacak, 90 insan bu 
grevde yaşarn ını yitirecek, ve 

ya devam edeceklerini be
lirtti. Van Ve lzen, Tü rkiye 
başbakan Yardımcısı Mesut 

Yılmaz' ın '!\vrupa Birliği ' nin 

yolu Diyarbakırdan geçer' sözü-devlet yetkilileri buna duyars ı z 

kalacaklar. Eğer bizler biraraya gcle
bilirsek gencecik insanların ölümleri
nin önüne geçebiliriz" dedi. Son ola
rak HADEP' in durumunu değerlendi 

ren Genel Başkan Bozlak, Özgür Politi
ka Gazetesi'nin bir köşe yazarının , IlA
DEP, Sosyal Demokrat hareket içinde 
yutulacak belirlemesine tepki göstere
rek, HADEP' i Türkiye'de yutacak hiç 
bir ejderha olmadığını söyledi. Hozlak 
konuşmasını şu şe kilde sonuçla ndır

dı: " HADEP milyonlara m al olmuş bir 
partidir. Şimdide hiç ummadığımız bir 
yerde, burada llollanda'da siz binler 

ı ı 

ne atıfta bulunarak, Kürt halkıyla ba
rışı lmadan Türkiye' nin Avrupa Birli 
ği 'ne giremeycceğini ifade e tti. 
Başlıbaşına bir ilk olma özelliği taş ı

yan festival başka bir ilke daha tanıklık 
etti. Orla Anadolu Kürtleri 'nin Siyasi, 
Kültür, Sanat, Tarih, ve Araştırma der
gisi olan dergimiz VEGER ilk sayıs ı yl a 

merhaba diyerek okuyucuyla buluştu. 
Salonda açılan bir standt.la tanııımı ya
pılan VEGER dergisi ilk defa bu fes ti
va llle okuyuculanı sunulmuş o ldu. 
Dergimizin Gen el Yayın Yön e tmeni 
Murat J\ lpavut d erginin fesrivalde gör-
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düğü ilgiden çok memnun olduklarını 
kaydetti. 

Orta Anadolu Kürtleri için düzenle
nen Festivale aralarında, Kürdistan İs
lami Hareketi (HİK). KON-KURD ve 
sanatçı Serbülent Kanat olmak üzere 
çok sayıda kişi ve kurum tarafından da 
mesaj gönderildi. 

Festivale katılan Orta Anadolu Kürt
leri' nin çoşkusu, bitmek tükcnmek 
bilmeyen bir enerjiyle çektikleri go
vendler, ve yüzlerinde ki gü lümseme
ler şö l ene damgasını vururken, mağ

rurlu balışi arı ve bölgeden olmaya n 
Kürtlere şaka yollu " Hep sizin için ge
celer düzenlenecek değilya, bu sefer 
de bizim için düzenlenmiş" di ye rek 
takılmaları dikkatlerden kaç nıadı. 

Festiva lin en du ygulu an ları en so
nunda yaşand ı. Şölendeki perfornıas

yonuyla takdir top layan Roni arkadaş, 

ı ı 

fesrivalde sahne alan bütün sanatçı la

rı, konuşmacıları ve festi vale erneği ge
çen arkadaşları sahneye çağırarak kit
leyi selamlamalarını is tedi. Figan'ı ve 
Mıçe'sıyla, Hilal Ercan ' ı ve Cango'suy
la sanatçılar, Bozdağ, Cclepli ve Hozlak 
olmak üzere politikacılar ve emeği ge
çen tüm insanlar, sahnede elele tutu
şarak, ''Berti, Bertl" kılanıını seslen
dirdiler. O görkemli anı duygu seli ve 
mütevazi bir göz yaşıyla izleyenler, ' Bi
ji'li sloga nlarını hiç eksik etmediler. 

Salonda asılı buluna n, ı .- ı-m-KOM 

in1Zalı, " Bizler inkarla yokedilememe
nin ispatıy ı z" pankartındaki çarpıc ı 

sözleri kafalarına kazıyan bin ler, bir 
ba~ka festivalde buluşmak üzere bir
birle rine veda ederek, yoğun duygula
rın çemberinde salo ndan ayrıld ıl ar. 
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izienim 
SÜRGÜNÜN SÜRGÜNLERİNİN 

GÖRKEMLi KUCAKLAŞMASI 

MURAT ALPAVUT 

e-mail: alpavut@t-online.de 

Sürgünlükleri yüzyılları bulan OrLa 
Anadolu Kürtleri, geçtiğimiz haf
tasonu Hollanda'nın Rijkvijk ken

tinde gerçekleştirdikleri görkemli fes 
rivalde bir araya geldiler. 

Hollanda Kürt Dernekleri Federas
yonu'nun (FED-KOM) öncülüğünde 
düzenlenen bu ilk festival 
baştan sona coşkusu ar
tarak geçti. 

Festival'in 
zenlendiği salo-
na girdiği n iz
de tanı karşı 

nızda 

"inkar edi
lemeyece
ğimizin is
patıdır" 

yazılı pan
kart karşılı
yordu. Sa lı -

Kürtleri Kiiltür 
Festivali" yazılı 

büyük bir pankart ve 
san-kırmı zı-yeşil renk 
cüınbüşü vardı. 

Programı sunan Honi arkadaş Kürt 
ozan Ahmed Arif'in "Beşikler vermi-

13 

şim Nuh'a 1 salıncaldar hamaklar 1 
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır 1 
Anadoluyum ben Tanıyor musun?" 
di zeleriyle açılış ı yaptı. 

OrLa Anadolu'nun hemen hemen 
her rengini yansıtan sanatçılar Rama
zan Koçak, Ose Omari Cejno, Figan ii 
Miçe, Bilal Ercan ve deKoma Çarneva 
hepsi festival de yer alı yariard ı. Kulis ve 
sanatçı odalarında büyük bir heyecan 

içerisinde prova yapıyorl ardı. 

Progranı başladığında 

salon hınca hınç dol
muştu. 

Daha düne ka
dar hep ağıt 

ya da sevcia 
türkü leri 
söylemekle 
e le şt iril en 

Orta Ana
dolu sa
natçıları 

saz l ar ını 

havaya kal
dırarak ki[le

ye "Rojbaş!" 

deyip sahneye 
çık ı yorlardı. Tür

kOlerinde Kürdi s
tan ' ın h er rengi va rdı. 

O se Om ari: "Biz artı k korku 
ve kaygılarımızdan arınmalıyız. İçi
mizden çıkan değerlere, şehitlere bu 
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halka layık türküler okumalıyız!" di
yordu. 

Kürd istan Ulusal Parlamentosu'nda 
Orta /\nadolu Kürtlerinin temsilcisi 
o lan Hanifı Celepli de fes tivalin ko
nuşmacılarındandı. 

Honi arkada~ııı !(Lirtçc ola rak yaptığı 

anonsla HADEP Genel Başkanı Murat 
Bozlak'm salo na gi rişi salonda alkış ve 
zı lg ıt fırtın as ı es tirdi. 

O a nki eaşkuyu kelimelcrlc anlatma
nın i mkanı yoktu. 

Binle rce insan aya kta "Bıji Serok 
Apo!", "Bıji HADEP!" sloganlarıyla sa
lonu inlettile r. 

Binlerce yürek Orta /\nado lu Kürtle 
rinin "bir sonımı yok" diyen inkarc ı 

TCırk devlet anlayışına "İnkar edilc
meycccğimizin ispatıdır!" diyerek ya
nıt veriyorlardı. 

Bu manzara yüzyılla rı bulan sü rgün 
lü ğün sürgünlüğünün sad eec değerli 

--------------------------- · ~ 14 

evlatlarıyla fiziki dönüşü değil ayn ı za
manda ruhta bilinçte özde bir geri dö
nüşün manzarasıydı. 

Murat Boztak salona adeta Kürt coğ
rafyasının, Kürt güneşin i n, özlcmin 
havasını getirmişti. 

Orta Anadolu Kürtleri; "Bir 
sorunumuz va r: Dil, kimlik, 
kültür! " diyorlardı. 

HADEP Genel Başkanı Mu
rat Bozlak hemşerilerinc, Kürt 
coğrafyasın ı, orada çarpan yü
reklerin bu salonu doldu ran 
binlerle nasıl birleştiğini anla
tıyordu. 

Bozlak; ''Art1k sadece böyle 
türküler söylemek için bir ara
ya gelmeyin. Siyaset yapın, in
san gibi yaşaynı, güzel yaşayın 
ama siyaset de yapm!" derken 

.. özellikle gençlere çağrı yapı

yordu. 
Konuşmasınının sonuna ka

dar slogan ve zılgıtlarla karşı

lanan Bozlak; "1 IADEP' in sos
yal demokratlada işbirliği HA
Dt--:P' i bitirecektir, yutacaktır" 
diyen bir yazarınııza d a ceva
ben "/!ADEP' i yutacak bir ej

der//{{ r/((//(1 doğnırıdı.l" diyor ve ekli
yordu: 'Biz nrltk pnrlcunenroytı hedef 
lemiyomz, iktidarı hedefliyoruz!" 

Murat Bozlak' ın konuşması esna
sında salın eye gelen ulusal giysi li Kürt 
çocukla n ellerindeki gü l ve karanfilleri 
Öndcrli ğe, özlem e veri yorlardı. 

ı:cst.ival'in en dikkat çekic i yanların
d a n biris i de salondaki herkesin Kü rt
çe konuşınasıydı. 

Festival' in kapanışında fcs tivale katı
la n başta Murat Boztak olmak üzere 
bütün konuşmacı ve san atçılar sahne
de elele barış ve özgürlük türküsü söy
le rken salondakiler ele halay ve türkü
lerle o n la ra eşi i k ediyo rlarclı. 
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Kardeşlerin 
500 yıl sonraki 
buluşması 

(KONYA- QOÇAN) 

ŞOHEŞ REŞI 

e-mail: sures@swipnet.se 

KÜRTLERiN İLKYURTLARI 

• 

I lk yazıd an sonra, gele n yoğun is tek 
üzerine bu yazıyı Türkçe yazm ak 
zorunda kaldığım için üzgünüm. 

Umarım Türkçe bilmeyen insanları

mız beni bağışlar. 

Geçen yazıda, KOnierin yaşadıkla rı 

bölgede bilinen en eski halk oldu ğu n u, 
MÖ 4000 yıllannda dünyanın en kala
balık nüfusunun J\nadolu , Kürdistan 
ve Mezapotam ya da bulunduğunu ve 
buradaki nüfus un daha sonra dağıldı 

ğını belirtmiştik. İnsanlığın en eski uy
garlık merkezi 'Bereketli Hilal' in yerl e
ş ik en eski halkının Kürtle r olduğunu 
yazclık. l3urad a ilk şe hirlerin kuruldu
ğunu, ilk uyga rlıgın başladığını , wrım 

ve hayvancılı ğın burada n dünyaya ya
yıldığını söyleclık. 

Kürtleri n ilk bilinen atal a rından olan 

Guti ' le ri n ( MÖ.4000) Azerbeycan , 
Van, Malatya, Adıyaman ve Haleb cı

varında yaşadığını çeşitli tarihç il erden 
aktardık . Guli 'lerden sonra ö n e çıkan 
llo rri 'lenn de Te briz, Azerbeycan , ı Ie
m edan, Musul ve Antakya arasında ya
şadığını ve bu aşiretler federasyonun 
MÖ 2000 li yıll a rda Kuzey Suriye, Çu 
kurova, Amik Ovası ilc iç An adolu ya 
dağıldığını belinlik (4). l3urada ortaya 
çıkan e n önemli sonuç, Kürtlerin bun 
d an en az 4000 y ıl ön ce de İç Anadolu 
da yaşadı ğının ortaya ç ıkmasıdır. l3u
nun d a anlamı , bu b ölgenin binlerce 
yıl once el e bizim an ayurdumuz oldu
ğudur. l3u n oktada , in sanlığın ilk yer
leşmesinde An adolu'nun en azından 
iç ve Güney bölgesinin de Kürtleri n 
an ayurdu oldunu iddia edebiliri z. 

iç Anadolu Kürtleri ve onların diğer 
alanlard aki pa rçaları için çok ö ne mli 
olan tarihi bir belgeel en ba hset tik 
Alailah ta çıka n ve MÖ 1650 yılınd a 
llorrice yazıldığ ı tespit eelilen bir taşın 
üzerinde önemli bulgular ortaya çıktı. 
H u taşın üzerinde: J Io rrice ayların is-

--------------------------- (J 15 /) ---------------------------
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mi, bölge hakkında bilgi ve ll aleb Hor
ril eri hakkında bilgiler var. En önemli 
bilgi de Hal eb teki llorrilerin ' <;uxı·eşi

ya' olarak adlandırılmasıdır. Bildiği 

miz kadarıyla Çuxreşl ler bugün de es
ki Sovyet sınırlan içinde yaşıyor ve İç 
Anadolu da kalabalık bir nüfusl a rı bu
lunan Reşilerin amca çocukları ... Yaz
mayı unuttuğumuz Loristan daki Raşu 
lar ve tam olarak yazamadığımız 'Eba
reşan ların da Reşiterin amca çocukla
rı o lan Berazilerin bir kolunun ism i ol
duğudur. Bir diğer amca cocuğu, Milli 
le re bağlı olan ve Vira n ~ehir ile Sereka
ni de yaşayan Alareşan !ard ır. .. Buna 
benzer isimleri aşağıdaki harita da ar
tırmak mümkün. Yani bu tarihi t aş, bi
zim tarihimiz için çok önemli bir is
pat... Böylece, en az 3652 sene önce 
Doğu Akdeniz de yaşadığımız ortaya 
çıkıyor. 

İlk yazıda, Kürtlerin en az 4000 yıl 
önce dağıldığı coğrafyayı anlatmaya 
çalı şmı ştık. Kürtlerin en eski ataları 

o larak bilinen Guti ve Ilorrilerin; Doğu 
Akdenizden Ankara'ya, oradan Azer
beycan, Tebriz ve llemedan'a kadar 
uzandığının aşağı yuka rı bütün araş 

tırmacılarca kabul edildiğinin altını 

çizmiştik. Bu alana ek olarak da ben 
Xorasan ve Herat ' ı eklemiştim . 

XORASANVE 
İÇ ANADOLU'DA 
AYNI AŞİRETLER 

B unu araştırmak için bölgeye gi.t
tiğimde köylüler bana 2-3 bin 
metre yükseklikteki dağların ba

şı nda beş bin yıl öncesine uzanan eski 
Küı:t yerleşim yerlerinin (Yazı-I, Re
sim-4) va rlı ğından bahsettiler. Bu böl
genin eski Kün yurdu olup olmadığın ı 

başka bir yazıya bırakmak koşuluyla 
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bunu geçiyorum. 
Çocuk yaşlardayken büyüklerimiz

den hep nereden geldiğimizi sorardık. 

Ben çok iyi hatırlıyorum ki babam: " 
Biz Xorasan dan geldik" d iyord u. Ba
zende: "Biz Elaziz-Xarput'tan, 
Muş ' ran geldik" derdi. Ben de yaşlıl a

rın resmi ideoloj inin ve tarihin etkisin
de kald ığın ı düşünürdüm. Çünkü 
okullarda bize Xorasan 'ın birTürk yur
du olduğu öğretilmiştİ ve resmi tarihin 
e tkisinde esas kalan la rın bizler oldu
ğunun farkında değildim. Bunun etki
siyle bazen kendi kendime; " Xorasan 
neresi iç Anadolu neres i, arayla aJaka
mız ne?" diye sorar ve büyüklerimizin 
görüşleriyle içimden dalga geçerdim. 
Oysa yıllar sonra: iç Anadolu ile Xora
san'nın; Ankara il e Meşhed'in , Konya 
ile Qoçan ' ın, Haymana il e Şirvan'ın, 

Kırşehir ile Sebzıwar'ın, Yozgat ilc De
regez'in, Aksaray ile Kelat'ın, Akşehir 

ile Bıcnurd' un, Bala ilc Esferayn ' ın, 

Omeran ile Gilan ' ııı aynı kaderi pay
laştığını öğrcnecektim! Şimd iye kadar 
birçok araştırmac ı Xorasan da Kürtle
rin olduğunu yazdı, ama hiç biri Xora
san ile tç Anad olu daki aşire tl erin aynı 
olduğunu yazmadı. Bunu ilk defa Ve
ger de açıklamanın gurur ve heycanını 

sizlerle paylaşıyorum! Evet yanlış oku 
madınız aynı aşire t ve kabileler birbi
rinden 3-4 bin k nı . uzaklıkta yaşıyor ve 
birbirinden habersiz ... 

Bu nı ü jdeyi sizlere verdikten son ra 
olaya biraz daha yakından bakalım. 
Orta Anadolu l arı ve bu bölgeden bir
çok araştırmacı ve yazarı okurken veya 
dinlerken, hep kendilerinin e tra fında 

bir Çin seddi örüyorlar hissine kapılı
yorum . Öyle bir intiba yaratılıyo rki , 
sanki biz uzaydan bu bölgeye indik. 
!Jiğer bölgelerdeki parçaların aranma
sına kimse girişmedi, girişnı iyor. Oysa, 
Orta Anadolu Kürtle rinin tarihini de-
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KAZAKHST A..'l 

s 
ı 

iç Anadolu Kürtlerinin dağıldığı alan (lin rita - 1) 

şerken onların yayıldığı alan ları gör
memek ve araştırmamak, işi çok eksik 
bırakıyor. Bunun için, yapmaya çahştı
ğım bir harita da bu Kürtlerin dağıldı
ğı coğrafyayı göreceksiniz. Çok geniş 
bir alan ve çoğu insan buna inanma
yacak; ama derin araştırıld ı ğında bu 
kolaylıkla görülecektir. Tabi bu harita
nın içinde Kurmanc, Kırmaııc (Erkec ı 

ga) ve Lor (Şexbızın) Kürtleri var. 
Bu yazıda en doğudaki Kürtleri, yani 

Xorasan daki Kürtleri mercek altın a 
alacağı z. Önce Xorasan'ın kelime ma
nası üzerinde durmakta fayda var: Ço
ğunluk görüşe göre: 'Güneşin yeri' 
manasma geliyor. Bu konuda Kek Ali: " 
Xur = Güneş; San=lşık veya güneşin 
aydınlığı anlamındadır" diyor (3). 
Kürtçe de Xor-güneş; san (Bostan, .. is
tan) da 'yer' anlamına geliyor. Tacikler 
de Xorasan kelimesini (=coğrafyasını) 

bu anlamda kullanıyor. Güneşin yeri 
anlamında bir ismin veri lmesinin de 

17 

özel bir anlam ı olmalı . Bunu ileriki ya
zılarda ele almakla beraber, k ı saca; bu
nun dinle ve Zerdüşt Peygamberle ala
kasının olduğunu, bu prota-Kürt pey
gamberin burada yaşadığının bir çok 
kanıtı olduğunu yazmakta da fayda 
var. Böylece güneşin kutsallığına ina
nan bir peygamberin burada yaşaması 
ve bölgenin Ari (Ben buna 'Arran' de
mek eğilimindeyim) ırkı için bir mer
kez olmas ı sonucu, bu ismin Xora
san'a verildiğini iddia edebilir im. 
İç Artadolu dan, Kürtlerin yaşadığı 

batı ucundan Xorasan'a gitmek iste
yen biri, önce Ağrı ya kadar olan yakla
şık 1350 km, daha sonra Urmiye ile 
Tahran arası 907 km, son olarak 1100 
km lik Tahran-Meşhed-Kelat yolunu 
gitmek zorunda. Toplamı eder 3357-
3500 km. Buna Herat'ı da ilave edersek 
bu mesafe 4000 km yi bulur. Bu kor
kunç mesafe, aynı soydan gelen aşiret 
ve kabilelerio başına gelebilecek en 
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Humsan Kiirtleri, 
Qaçka11-Mazendera1ı.-Qışlak 

.ııeşlıerl, Humsan 
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büyük felaket ve zulümdür. 
Xorasan'daki aş iretlerin bizim aşi ret 

lerle ayn ı olduğunu birkaç yıl önce öğ
rendim. Ulusal bir görevi aldığımda bu 
işin üzerine daha fazla eğilelim ve ora
ya gitmeye karar verdim. Gitmeden 
önce bir-çok arkadaş: 'Seni öldürürler, 
gitme! ' dedi. Ailem de gitmemi isteme
di, ama ucunda ölümde olsa ben göze 
aldım. Gitmeden önce şunu dedim: 
'Hurada hergün öleceğiınc, gider asır

lar önce bizden ayrıla n kardeşlerimin 
yanında ölürüın daha iyi. Beni bir ara
banm arkasına bağlayıp sürükleseler 
de, orada yılanların arasmda yatırsalar 
da gideceğim!" Orada kendimi denizin 
içine düşmüş bir damla gibi hisse
tim ... Geni ş bir alan ve korkunç bir nü
fusun yanında, kıyıda bucakta seni iz
leyen soğuk gözler ... Her şeye rağmen 
kötü bir duruma düşmcclim, ama bir 
geceyi cl büyüklüğündeki akreplerin 
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1-Jorasan'm şehirleri (Harita- 2) 

arasında geçirmek hoş değildi doğru

su ... Yazın anasında Zerdüşt Peygam
berin kaldığı dağın başında donmcıkla 

yüzyüze kalmakta ... 
Xo rasan; çoğu çıplak ol cı n dağların 

baş başa verdiği bir bölge. Ağaçların 
bulunduğu bazı dağl arda keklik ve dağ 
keçisi sürüleri var. Bazı sıradağla r var 
ki, insan özel yapsa beceremez; doğal 

Çin seddi gibi. Özellikle de Kelat'ın gü
n eyi ilc Türkmenistan ve Afganistan s ı

nırları ndaki dağlar bu cinsten. Dağla

rın arasındaki kuytular da Kürtler ça
dırlarda yaşam mücad elesi veri yor. 
Bazen Iç Anadolu il e Xorasan coğraf
ycısını karşılaştıryor ve şu kadere bak 
diyebiliyorsun uz! Ben zeri ikieri ne ka
dar da çok: Kıraç ve susuz. 3500 m etre 
yüksekliğind eki dağların üzerine çıkıp, 

Türkmenistan sınırında kalan göçebe 
çadırlarını ve bu çağda i nsanlarımızın 

bu halini seyretmek doğrusu hüzün 
veriyordu! 

19 

Xorasan Eyaleti : Kuzeyde Türkme
nistan, doğuda Afganistan ve Kürtlerin 
yaşadığı Herat ile Güneyde Taş Çölü
Deşti Kevir ve batıda da Hazar Denizi 
(Behra Kesk) il e çevrili. Bu cyaletteki 
Kürt yerleşim birimleri de şöyle serpil 
miş : Yoğun Kürt nufusu yü zünden 3-4 
Kürt köyünün a rasın a bir "Tat" köyü 
veya bir "Şurevi " köyü serpiti l miş . Xo
rasan daki Kürtler bu bilinçli yerleşi 

min bilincinde ve bununla neyin 
amaçl andığını gayet iyi biliyor ... Yuka
rıda yazdığımı z Tat 'ın Fars, Şurevi 

(Şur-revi ) nin de Rus ve Maxolların ye
rine; Farsça içinde ta rihi, sosyoloj ık 

değeri olan "Tali " kelimesinin kullanıl

dığını belirtmekte fayda var. .. 
Anadolu ve Xorasan Kürtlerinin şan

lı ve dire niş dolu bir tarihi var. Denile
bilinir ki; büyük imparatorluklara en 
çok direnen , en son baş eğen ve en son 
dinlerini bırakan Kürtlerdir. Tarihe 
damgas ını vuran : Selah addin Eyubi, 
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Soldan sağa: Eli Ekber Zelıra yi, turww ve gelini, yazar Kelimııllalı Tevahudf, (?) Zelıra yı, (?) 
Zelırayi ve Tevalwdf'nin eşi .. . (Şirvan) 

Eba Muslim Xorasani, Behram Çupin, 
Babek vb büyük lide rler bu Kürtlerin 
içinden çıkmıştır. 

İnsanlar arasında gezerken veya on
larla konuşurken , kendi köyünden , ka
sabandan biriyle konuşuyor gibi hise
dersin kendini. Bazen de aniden, ' Bi
zim ....... 1\mca burada ne yapıyor?' di
ye şa~ ırırsın . İnsanlar a rasında öyle t1-
ziki ve sosyal benzerlikler varki şaşır

mam ak elde değil. Bir elmanın ikiye 
veya dörde bölünmüş parçalarından 

biri gibi .. . Peki bu güzel, içten , mert ve 
be rrak su gibi insanlar hangi aşire tler 

den? Xorasan 'da ı20 ye yakın a~iret var 
ve bunların bir kısmı iç Anadolu'daki 
ler ile aynı is mi taşıyor. Bir kısmı deği 

şik, ama bize yabancı olmaya n isimler. 
Bu is imleri çizdiğimiz haritanın her 
hangi bir yerinde bulmak mümkün ve 
buradan şu sonucu çıkarılabiliriz: Di
renişler, savaşla r, yenilgiler ve s ürgün-

20 

ler sonucu bir kopuşun ve dağılmanın 
meydan a gelmi ş olduğu gerçeğinin 

görülmesidir. Değerli Amcamız llesen 
Nozhatzade ve arkadaşımız Cafer Aba
sinejad ' ın latin ha rflerine tercümeleri 
sırasında yaşanan yetmezlik ve şimdi 

likde olsa var olan bazı çelişkileri de 
göz önünde bulundurarak Xorasan 
Kürtlerini şöyle bir tasnife tabi tutabi
liriz: Yaşanan ta rihsel süreç sonucun
da üç büyük aşiret konfedarasyonu 
olu şmu~ . Bunlar: Çemişkezek (De r
sim), Zaferanli (Sıvas ilinde bu isimde 
bir aşiret va r) ve Şadi CAkşehir ile Ha
lep -Erzurum arasındaki h er yerde bu
lunur) dir. Bu a~iretlerle ilgili en büyük 
araştırmaları kuşkusuz, kendisi de Xo
rasanlı olan baş eğmcyen, büyük bil
gin ve amca oğlumuz Kelimulla Te
wchhudi(*) yapmış tır. Ayrı görüş l e ri ve 
coğrafyaları ya n yan a yazarak bilgileri
nize s unuyorum: 
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* Çemişkezek Konfederasyonu: * Şadi Konfederasyonu: 

Xorasan-1 Xorasan-2 Iç Anadolu/Kurdistan M. lzady Tewahhudj Anad olu/ Kurdistan 

Badlan Badıli i Alan Alan Alan 

Birivan Biwan 
13irzilan De razi('?) Buxarı 

B içeran ncd ran 

Baçıyan Baçyan Sevedi(?) Boxarı 

Bewar Çexrnax 

Celal i Celal i ÇakanC?) 

Dodan Dırqan 

Emar-lo lll A ·mar-lu/Oınara O mera Garıvan Giriwan 

Efşiraıı Afşar Gcrm ıyan(?) 

Golıyan Go yan Gurtlan 

Gidoyan Im ran 

ı-ıcmzekan Jaban Caf 

Hezolan )uya n 

I liwedarı Kaxan 

lludan Kubattı 

lzon 'lzan İzol Lerııkan 

Qaçkan Mitran 

Qcrecorlu Kerçoi(Qerçol) Okçıyan 

Qeremaıı Qanyan 

Kawiyan Kivan / Kawa u Kawi Qılu;an 

Koxbinlk 
Kumiilan Qcrcbaşlu Qirabaş 

K oran Qimsora 

Kiçran Qupran 

Ki kan Ki kan Qiwiran 

.Mojdigan Mujgan Modan(?) Qempira 

M ılan M ilan llutan 

Ola ş Ulaş li (Badilli ) Şadkl Şadln Şadan (Konya-Akşe-

Palokan h ir) 

Pehlevan Pehlewan Qereqaş 

Piçran Xendcq 

Ruıkan H u ta HO tan Xezuran 

lle şi Heşwan Hcşlya 

Sevkan Scwkan Sev i ka 
Sofıyan * Zaferanlı Konfederasyonu: 
Sil Supuran 
Şeran Sev ed i(?) Tcwahbudi Anad olu / Kurdis tan 
Şam 

Şcxkan Şexika Began 13egler(Badilli) 
Şi rkan Şi ran 13iriwan 
Şekran Şeker Capım 

Şex Emiran Şeyhan Cafka Caf 
Weran Cihan beg \.anbeg 
Ta rixçi \.cl aiT Celall 
Tera n Terika De ran 
Tirkan Dirusa n 
Tu kan Dirawan 
Tuşman Go lan 
Topkan Top an Can beg("!) Hesnan llesenan 
Xirskan Kcbkan 
Xaxyan Keywaıı 

Xiikan Xclka Xclika Kir ik 
:l.cran Ki d kan 
Zerdikaıı Zerikan Kilıni şi 
Zeydan Ki kan Klkan 
Zortan Koınbelekarı 

o ı ı o 
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Ko san 
Lal 
Marndan Maın iıl(?) 

M arnyan 
Mistikarı 

Miliyan Milli 
Mll<ın M ilan(?) 
.V1irdikan 
01aınaıı 

Nergis 
Odkan 
Palokan 
l'itikan Piiıiikan 
Piçirarı 

Sira n 
~ilsiporan 

Siya nıcrısur 

ŞCxkan Şexikaıı 

Şcxemir 

Qiriq-Qirikan 
Qiramarı 

QinH;an 
Qiraçor 
Xadiınan 

Xilan 
Taban 
Tema n 
Tn ı san 
Vureka n 
Vorda ıı 

\Vi ran 
Zaxoran 
Zinkan 
Zi ravkan 
7.cngilan 

Xelika(?) 

(llumdaki eksikleri okuyucularlll 
tamamlayaca{!,ıiiii um uyom m ) 

ll 

Horasan Kürtleri 

KÜRTLER XORASAN' ANE 
ZAMAN SÜRGÜN EDİLDİ? 

X
orasan' ın kimin yu rdu olduğu 
ve Kürtlerin ilk defa nezaman 
oraya yerleşliğini başka bir ya

zının konusu yapacağız; bu yazıda sa
dece son gidişiere kısaca değineceğiz. 

Bilindiği kadarıyla Xorasan'a son gi
dişl er Safevi Döneminin kıralları olan 
Şah 1smail (l 50l), Şah Tehmasp ve Şah 
Abbas (hükümdarlığı : 1587-1629) za
manında gerçckleşiyor. tik göç, Kürt 
asıllı olan Şah İsmail zamanında, ikin
ci göçte Osmanlılarla Şah Abbas a ra
sında 1590 de yapıl an antlaşmadan 
sonra gerçekle şir. Bu an tl aşmadan 

sonra (Tahmini 1593) Şah Abbas Kü rt 
aşiret reisieri ile bir toplantı yapar. 
Kurnaz bir siyase tçi olan Şah İsmail ve 
onun ardıll arı, Kürtlerin i nançlarından 

(A l ev i -Kızılbaş-Şii ) yararlanarak ilk 
olarak Qeramanlı Aşireti ni Xorasana 
yerleştirdi ( l). Bu yerleştirmenin en 
önemli nedenleri arasında: Kürtlerin 
bağımsızlık dire niş l eri ile Moğol ve 
Özbek teht idin den kurtulmak; Os
manlı imparatorluğu ile olan toprak ve 
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mezhep kavgasını saymak mümkün. O 
dönemin !ran ordusunun da % 80'nin 
Kürtlerden oluştuğunu (2) hatıriat

makta fayda var. 
Tarihin tespit ettiği diğer büyük göç 

ise 1007 (1587=1 594) yılında Çemişke

zek Aşiretinin Xwar O Weramin -Tah 
ran' ın güneyine düşer- mıntıkasına 

götürülmesidir. Burada iki sene kalan 
aşiretler bi r-kaç bin aileyi bırakarak 
Xorasan 'a göç elmeye başladığı bilini
yor. Osmanlı İmpararatorluğu ile Safe
viler arasında 1590 (1 Abbas Azerbey
can, Şehrizor ve Larıstanı Osmanlılam 

bıraktı) ve daha sonraki yıllarda yapı
lan antlaşmalar ve savaşlar, Kürtler 
üzerinde çok derin tahribatlar yara t
mıştır. Özellikle de Kürtlerin sürgün 
edilmelerinde belirleyici bir rolü var
dır ve ilerde bunu yazacağı z. Şah Ab
bas döneminde ve 1596 yılınd a başla
nılan Çem işkezek Kürtlerinin Xora
san 'a yerleştirilmesi işlem i l598'a ka
dar sürdü. Bazı kaynaklara göre 16-
0lyıhnda Heşiler Gilan'a yerleştiri liyor. 

Kürıler Xorasan da ilk defa Şirvan şch
rini ku rdu ve Şirvan isminin verilmesi 
de Kafkasya'daki Şirvan'dan csinlen
mişti ... Daha sonra 55 km daha doğu ya 
giderek XabCışaıı (Bugünkü Qoçan) 
şehrini kurdular. Şad ıl o konfeda rasyo
nu da Bıcnurd şehrini kurarak yerleşti 
(1) . 

Belgelere göre o dönem nufusları 45 
bin hane im iş, buda tahminlere göre 
250 bin kişi oluyor. Xorasana gelişten 
sonra, özellikle de savaşlarda ve Nadir 
Şah (hük.1732-l747) zamanında Kürt
ler çok büyük zararlar gördü. Bunu 
ilerki yazıl arda tekrar yazacağı z . Ama 
aynı kıral döneminde çok önemli hir 
olay gelişiyor, Osmanlı Hus sınırına 

Ruslara karşı beş bin (bazı kaynaklarda 
ikibin) ai le yerleştirilirken, iki bin 
Omeranlı ailede 1730 yılında (60 köy) 

23 
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Gilan 'a (Reşt), Xurxam Vadisine sür
gün edili r. Kazvin'e de Omerli, Baha
dırlı ve Bisanh gib i aşiretler bulunup, 
bunların da Nadir Şah döneminde Xo
rasan dan buraya getirildikleri bilin i
yor. ı780 yılında da Osmanlıla r Kara
bağ dan Omeranlı aşiretini Afganistan 
ile Özbekistan sınırl arına yerl eştirir. 
Ş i mdiye kadar bir çok insan asimi le ol
masına rağmen Xorasan daı600 Kürt 
köyü var ve sağlıklı olmayan tahminle
re göre de birbuçukmilyon Kürt bölge
de yaşıyor.. 

Biz bu yazıda bugünkü durumun bir 
tespitini yapmaya çalıştık. Bundan 
sonraki bir dizi yazıda Xorasan ve iç 
Anadolu ya sürgün ün nedenleri, tari
hi, dili, o günkü ve bugünkü sosyolo
jik, siyasal ve dinsel yapı üzerinde du
rulacaktır. 

Kaynaklar: 
I . Hereki'lU Tarixa Kurdm Xorasan-Cill.f-Tewehudi 
2. Cncyglopaedırı Iran tea 
3. Xom~llll Kimin Yurdu? Faik Bulur- Berfin-IY98-Isranbul 
1. Tar i 

(')Kelimulalı Il'welıudi: Hem bölgeyi ziyaretimiz sı
rasrnda knıdisini11 fikirlerinden son.ms111da da ki
lrlplanndan geniş ii/cü de yararlruıdıgumz yazar ltak
J.:ında bilgi vermeyi uyg~tnlwlduk. }(ızar, ı940 yılında 
Xorasan Eyalerinin Oğaz şehrinde doğdu. Kendisi Se
uıkan'lı aşirerinden.lni11ersitPyi l'vleşhed re IJitirdi. Ya
şrımıw Kürt dauasına adadı lle yıllarca hapis yat ll. 
Xorasan Kürtler i ile i lgili 30 yakın kitap lıazırladr 
ama olanaklan olmadıgmdmı ue riPvlerin de lı er yiin
lü boğma girişimi karşısında bunları n hepsini daha 
yayuılayanıadı. HP n 4-5 ranesini Kürtçeye çevinirrlim; 
bu büyük insamn kitapları; kendisi ilf' ilgili bilgi ıw 
göriişmemi sonm yaymlayawğımızı umuyomm. Ki
raplamulan bazıları şunlar: 

1. Xorasmı Kü rtlerinin Tarihi -7 ci lr. (I -3 cildi tercü-
me elli rı/im) 

2. Esferayınlll Insan 11e Coğmfynsı 
3. Xorasan Belgeleri 
4. Leyla ve MPouuı 
5. Xumsan'm 32 desllllll (Terciime ellirdim) 
6. Xorasan Tiirkıileri (Terciiml' eu irdim) 
7. Xorasarı Terill i Coğrafyası 
rı. Xorasan Halk Bilimi 
9. Xorasan Aşiretlle KnlJileleri 
10. Xorasan Muzüğiitıiin Felsef esi 
I/ . Xomsan El yaputJt elbise ı•e giyim i 
I2. Kii rtçe- Farsça-Türkçl' Sözlük 
1."1. lvanofun döriişii ile Xomsrın Kilrtleri 
I 4. i bin Xerib in Di ıva m 
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Jiyan tuyi 
DİLŞAD N0DEM 

Eze çawa bejim ez evindare te me 
Dema tu li durimin bi 
Çawa binivlslm nave te 
Li ser dile xwe bi pelen agir 
Ku tu mina ava çemen sar 
Wl agiri venemirini 
Kıl ji bo te nehelim, har ı1 din ne b im 
Çawa bej im ez evindare te me 
Demamin ji tenebu na min venegerin1 

Eze çawa bejim ez bendeware te me 
Dema mina sterka ezmanan 
Bi rejl bi ser welatcn nediyar de 
Çend sedsal derbasbOn nizanim 
Bi ser veqetlna me de 
Guh kerbun li benda denge te 
Çav li asoyen dur man h er d em 
Qerimln, korbun 
Li benda hatina te 

Eze çawa bcjim ez birindare te me 
Dema birinen min nekevvini 
Nebihizi nalln ı1 hawaren min 
Li dO xwe hiştim di gel kaniya derdan 
Tu d e çawa dcrman bikl 
Derden nexuyayl 
Birinen bi salan di dil de veşarti 

Eze çawa bijim be Le 
Dem a hebun O nebCın bi h ev re, ne di şer de bin 
Şev a roj şunguherlya hev nekin 
Dcma gul venebin di buharande 
Biqefill di kela kela havlnan de 
Ke\"-' helinen X\.YC terk bikin ji qertelan re 
Dema hezki rin li ber mirine be 
Çawa bijfm be te 

24 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SÖYLEŞi He)mar 2 • Veger 
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ARAŞTIRMACI YAZAR MARTINVAN BRUINESSEN: 

"Tarihi daha iyi 
anlayabilmek için yerel 

tarihi bilmek gerekiyor!" 
"Kürdistan Lfzerine Yazıla1; 
Kürtlük, Türklük, Alevilik" 

adlt eserlerinden tanıdığımız 
Hallandalı ünlü araştırmacı, 

Martin van Bruinessen 'le 
arkadaşımız 

Roni Yıldırım'ın Veger için 
yaptığ1 söyleşiyi 

yayınlıyoruz. 
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Veger: Sayın Martin van Brııinessen 
okuyııcularınııza kendinizi biraz ta
mtır mısınız? 

Bruinessen: Martin van 13ruinessen 
öğrcnc i yken otostopla Ortadoğu'yu 
gezmeye başladı. Toplurnlara meraklı 
olduğu için sosyal bilimlerden a ntro
polojiyi okudu. 

Veger: Kuzey Kiirdistan'a ilginiz na
sıl oluştu? 

Brııinessen: Türkçe bildiği ın için, ı 2 

1\lan döıwıninde Uluslararas ı Af Örgü-
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tü beni Türkiye ye gönderdi. Amacı 

mız, kurmuş olduğumuz Dayan ışma 

Kom itesi ne infarınasyon sağlamaktı. 

O zamanlar iletişim olanakları bu ka
dar gelişınediği için biz bu bilgileri bi
reyler aracılığı ile Avrupaya aktanyor
duk. Bu bilgiler başlangıçta bildiriler 
ve dergilerde makaleler halinde Avru
pa kamuoyuna sunuldu. Daha sonra 
bir kitapta toparianarak yayınlandı. 

Bu dönem, aynı zamanda Kürt siya
sal davalarını da i zlediğim dönemdir. 
Bu davalar arasında beni en çok etkile
yen İsmail Beşikçi davalan olmuştur. 

Çünkü Beşikçi öyle bir bilimsel araş
tırma yapmıştı ki bu araştırma bir ülke
nin ideolojisini kökünden sarsm ıştı. 

Beşikçi bu bilimsel yazılarından dolayı 
yargılanıyordu. Sonunda ı3 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştı. Çok etkilen
dim. 

Bende onun gibi etkileyici bir yazı 
yazmak istiyordum. Belki bu dava be
nim Kürtler üzerine bilinçli olmasa da 
araştırma yapınama neden olmuştur. 

Veger: Kürtler ile ilgili bilimsel araş
tırmalara ne zaman başladınız? 

Bruinessen : iniversiteyi bitirdikten 
sonra ı974 yılında doktora tezimi Kürt
ler üzerine yazmak için İran a gittim. 
Ben İran da bir Kürt bölgesi olan Ur
miyenin kuzey batısında, Irak sınırın a 
yakın bir köyü (Somay) seçtim. Fakat 
İran benim orada kalınarnı istemedi. 
Bende bütün Kürdistanı iki yıl boyun
ca turist olarak dolaşmaya başladım. 
Horasan a da gittim. Orada bir milyo
na yakın Kürt yaşıyordu. Daha sonra 
İran da bir çok Iraklı peşmerge ile ta
nıştım. O dönemde Molla Mustafa 
Barzani liderliğinde, Kürtler Irak akar
şı savaş ı yorlardı. Çünkü Barzani Kürt 
Hareketi Tahran dan kontrol ediliyor
du. Orada peşmergeler bana onların 

kurtarmış olduklan bölgeleride araş
tırmamı ve yazmaını istediler. Bu böl
genin adı /\zad Krawa idi. Peşmergeler 
sosyolojiyi ve antropolojiyi belki bil
miyorlardı. Benim ya casus yada gaze
teci olduğumu sanıyorlardı. 

Buna rağmen izin verdiler. 

Veger: Orada ne tür sosyolojik araş
tırmalar yaptınız? 

Bruinessen : Ben orada daha çok 
sosyo-ekonomik ili şkileri inceledim. 
Beni ilgilendiren özellikle ı958 de ki 
köylü hareketi sonrası sosyo-ekono
mik ili şkilerdi. Çünkü 1958 darbesin
den önce köylüler, feodal ağalara ha
raç veriyorlardı. Bu darbeden sonra 
köylüler ağaların topraklarını (1959) 
ele geçirdiler. Bu ilk köylü ayaklanma
sıydı. Ama orada fark ett im ki değişen 
hiç bir şey olmamıştı. Ağalar gitmişti 

ama onların yerine Barzani komutan
lan gelmişti. 

Bu da klasik feodal sömürünün de-
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vamıydı. Bu sömürü ilişkisini Kürdis
tanın hemen hemen bütün diğer par
çalarında da gördüm. 

Çok ilgi mi çeken bir şey daha oldu. 
Kü rdistan a gitmeden önce aşiretle

rin ilkel yapısının olduğunu düşünü
yordum. 
Aşi ret-devlet ili şkisinde devletin aşi

reti yok ettiğini, toplumu modernleş

tirdiğini ve feodal yapının da yavaş ya
vaş yok olduğunu zannediyordum. Fa
kat Kürdistan a gittiğimde bunun tam 
tersi olduğunu gördüm. 

Veger : Bunu biraz daha açar mısı
nız? 

Bruinessen :Daha önce belki koru
culuk sistemi yoktu ama aşiret reisieri
nin devielle il işkileri vardı. Bu da bazı 
aşiret reisier inin güçlü olmasına ne
den oluyurdu. Her ne kadar bu süre 
içerisinde Kürdistan da milliyeı ç i ide
ologlar ortaya çıkmışsa da bunlar top
lumun yapısını değiştiremedil e r. Çün
kü aşiret bağları güçlüydü. Bunun ya
nında yüzyıllardır süren aşiretler ara
sında ki çatışmalarda devam ediyordu. 
Burada devlellen yana olan güçlü olu
yordu. 
Şerefname ye baktığımızda da bunu 

görürüz. Aşiretler arasındaki çatışma

larda laraflardan biri Osmanlılar dan 
diğeride Safaviler den yana oluyo rdu. 

Veger: Günümüzdeki durum nedir? 
Bruinessen: Bu günümüzde daha da 

güçlü. lrak Kürdistan ma baktığımızda 

önce siyasal partiler vardı. Her ne ka
dar siyasal partiler oluşturulmuşsa da 
daha sonra bu siyasal partiler aşiret re
islerinin denetimine geçiyor. Çünkü 
askeri güç yani silahlar ve dolayısıyla 

ekonomik güç örneğin kaçakçılık aşi

retlerin denetimindedir. Bundan dola
y ı aşiretin rolü ve gücü dahada arttı. 

HeJmar 2 • Veger 

Veger : Türkiye Kürdistanındaki du
rum? 

Bruinessen : Bu, Türkiye Kürdistan 
ında da böyledir. Koruculuk sistemi 
bunu daha da güçlendirmiştir. Hizbul
lah olayında da başlangıçta geleneksel 
bir aşiret yapısıyla karşılaşıyoruz ama 
daha sonra bunun içine örgütler ve 
partiler giriyor. Bu gelişmelerin sonu
cu ola rak ta Kuzey Kürdistan ın tama
mında aşiretlerin daha da önem ka
zand ı ğını görüyoruz. 

Veger: Aşiretler (arasındaki kültürel 
farklılıklar) Kürt ulusalcılığında na
sıl bir rol oynamıştır? 

Bruinessen : Aşiretler arasında ki 
kültürel farklılıklar Kürtlerin ulusal ve 
külli.irel karakterlerini belirliyor. Örne
ğin bir aşireti olan Kürt, güçlü aşiret 
bağlarından dolayı başka bir bölgeye 
gittiğinde kendi ulusal kimliğini kay
bedemiyor. Ama aşiretsiz bir Kürt gitti
ği bölge toplumunun karakterini ala
biliyor. Daha da ça rpıcı bir örnek ver
mek gerekirse Ahmet Türk ün aş i reti 

bir Kürt aşiretid ir. Aşiretin ad ıda Türk 
tür. Ama herkes bunun bir Kürt aşireti 
olduğunu biliyor. Yani Kürt kimliğini 

kaybetmiyor. Onun bir köyl üsü şehire 
gitse ona sen Kürtsün demezler ama 
onun aşiretine mensup biri gitse onu 
Türk olarak kabul etmezler. 

Veger: Yabancı misyonerierin de de
diği gibi, İç Anadolu Kürtlerinin çeşit
li nedenlerle göçe zorlandığı ve bu 
göçler sonucunda asimile edildiği 
söyleniyor. 

Siz bu tespite katılıyormusunuz? 
Bruinessen : Sanmıyorum . Çünkü 

Osmanlı , Kürtleri asimile etmek iste
miyordu. Asimile etmek günümüzün 
olayı. Osmanlı bir ulus devleti değildi. 
İstanbul fetih olduktan sonra, Türkler 
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gayrimüslimleri İstanbul a getirdiler. O 
d a yanlış. Daha çok gayrimüslimleri 
İstanbul a çektiler, çünkü i stanbul un 
başkent olarak nüfusu çok azdı. O ne
denle hasilctar olan kimseleri getirdi
ler. Örneğin Atina dan Hircistiyalar ge
tirildi. 

Asimilasyon T.C. nin kurulması süre
cinde ve kurulduktan sonra uygula
maya konuldu. 

içerisinde yer a lan iç Anadolu Kürtleri, 
burada Kürdistan Kürtleriyle tanıştılar. 

Ve birlikte Kürt hareketi içerisinde 
çalıştı lar. 

Kendi kimliklerinden gurur duyma
ya başladıl a r. Bölgelerine döndükle
rinde de a il elerini ve etrafında ki in
sanları etkilemeye başladılar. 

Burada çok acı olan bir şey var o da 
yaşlıların Kürt kültürünü çocukların
dan öğrenmesidir. Bunlar belki Kürtçe 

Veger: Peki Kürtler sizce neden yi biliyorlardı ama Kürt tarihinden, 
sürgün ediliyorlardır ~=~ sembollerinden örneğin Km-va, 

Bruinessen : Sürgün Os- Mem u Zin ve Newroz dan ha-
manlının genel bir politika- Haymana beri eri yoktu. 
sıydı. Osmanlı güç lenen Kürtlerini 

Osmanlı, Türkmen 
aşiretlerini kontrol 
altına almak için 

şu anda bulundukları 

Veger : Son olarak söy
lemek istediğiniz bir şey 
varmı? 

grupları parçalar ve bir 
bölgeden diğerine gön
derirdi. Yada güçlenen 
bir grubu kontrol altına 
almak için o bölgeye 
başka bir grubu yerleşt i 

rirdi. Bunun iç in güzel bölgeye yerleştirmiştir 

Bruinessen: Bu tür ya
yınların özelliği bilmedi
ğimiz alı kültürlerin 
tems il cilerinin kendi 
kültürlerini araştırmalan bir örnek var ı la yınana ve bunlar bektaşi 

Kürtleri ilc ilgili olarak. , , ve yazmalarıdır. 
Her ne kadar bu örnek aşıretıne mensup- Daha önce Kürtlerle ve 

Kürdistan la ilgili araştırma

lar, gen el olarak Kürdistan 
toplamını konu alıyordu. Ancak 

tarihi daha iyi anlayabilmek için yerel 
tarihi bilmek gerekiyor. 

daha bir tez ise de oldukça turlar. 
ilginç ve önemlidir. 

Haymana Kürtlerini Osmanlı, 
Türkmen aşiretlerini kontrol alLina al
mak için şu anda bulundukları bölge
ye yerleşLirmiştir ve bunlar bektaşi aş i 

retine m ensupturlar. 

Veger: İç Anadolu Kürtleri son yıl
larda kendi kimliklerine sahip çık
maya başladılar. Bu konuda düşün
celeriniz nedir? 

Bruinessen : İç Anadolu Kürtlerinin 
büyük çoğunluğu kendi kimliklerini 
U/.unca bir süre sakladıla r. Bunun n e
d eni ise hem azınlık hem de Kürdistan 
dan uzak olmalarıdır. 

Özell ikle 1970' li yıll a rın sonunda şe
lıire giderek Türkiye o l hareketinin 

18 

Eğer herkes kendi aşirctini, kendi kö
yünü ve ailesinin tarihini yazarsa ka
nımca çok önemli kaynaklar kazanıla
bilinir. 
Şimd iye kadar yerel tarihler Türkçe 

yazıldı ve Türkiye de basıldı. Bu çalış

malarda Kürtlere pek önem verilmedi. 
Şimdi ge rek Avrupa da ve gerekse Tür
kiye de Kürtleri açıkça anlatan ki taplar 
yayınl anabiliyo r. 

Eğer bireyle r dedesinin ne yaptığını 

ve söylediğ i ni sistemati k bir şekilde 

yazarsa o zaman önemli kaynaklar el
de edebiliriz. 

""''~" Gul-'n Hezııi4n 
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P@wendi 
di navbera Kord it 

Surneriyan de 
Dr. XALİT HEMZE 

SSala 1973'an li Kurdistane ez li 
pola lO ' an de bum. Mamosteyek 
me ye ereb hebu , me hini per

werdeya politik dikir. Rojeke , mijareke 
me li ser tevgeren cudayi xvvazan li 
erehistane hebu. Mebesta mamosta 
tevgeren ku azadiya xwe ji ereban di x
wazin - Wek Kurd fı tevgera geleri ya 
başura Sudane -. Mamoste van revge 
ran bi impiryalizme, sionizme Cı dijmi
nen e reban re giredida. Yane, her kese 
ku rnafe :>..'We ji ereban bixwaze, be gu
rnan dijmine!!. Mamoste bi şewiyek 
nasiyonaJist (nijatperest) Cı dileki rcş 
erlşi tevgera azadixwaz li başurc Kur
disrane di kir. Peyven gelek ne baş li ser 
dirok Cı zimane kurdi dikir Cı digot: 
"Kurd koçerin, welatc wan ye tayher 
tuneye, wek qereçiane her roj li dere
kene. Her eleke ( cşir) kurdan zirnaneki 
wan c taybet heye, lome jl ji hevüdQ te
naghen, dijminen mc wan bi kar Linin 
ji bo perçekifina welate me ... Cı hwd ''. 
Mamoste h elbet mirove rejime bü ü ji 
ber h inde piş ta wi xurt bCı. Le em xor
tcn kurda ku seçarika (3/4) po16 ji me 
bün wek şera li hemher wl rawestan Cı 
hindikekek ma ku me wl hixwarc. Ma
nıosreye me tegihlşt ku problem ewe 
ınezin tir bibe. ji her \'e Yl'ke dixwesı 

29 

dawi li derse bine, le bi herhal min bi 
bawerlyeki pir mezin Cı bi hemeni ji wi 
re got: "H un diroke li ser kefa xwe din
visinin, le bizanibe ku vi xakl eg hün 
tede dwar bCıne ev xaka bav ü kaH~n 
me yen Sumcriyane ü ewe rojeke we re 
ku ev rastiye roni Cı zelal bibe''. Be gu
maıı ez ta roja lrojl li ser ve bawerye de 
me, ku ew surneriyen kevnar bav Cı ka
ten me yen kuı·daııe. ]i ber ku, nakeve 
sere dlnan ji ku mileteki wek milete 
kurd ye be kcyan Cı desthelar ku bi se
dan sal bin destl, tevkuji, qir kirin, 
malweran kirin Cı sirgün kirin ji aliye 
m ileten her ye hov ü dil reş, be kultar Cı 
nezan, ııasyonaJist Cı kevneperest ve 
diribe Cı ta nüke F asimile ne hiye. Zi
maneki dewlcmend, kullu r Cı falklore
ki zengin ser din~jye ya hezar salan pa
rastibe. Hiç nakeve sere nezanan ji ku 
mileteki bejmara wi n czlki 40 milyon 
be ku wek zip.ik Cı barane ji ezmanan 
barlbe, yan wek ceh fı gcnim ji bin axe 
derketibe. 

Surneri Kine? 

Sumer, kevinriı·iıı sivilizeye (şa ri sta

nl) ye d hane ye. Nezfka sooo sal b?. ( 
Beri Zayincı li başüre Mezopotamiya
ye di nav çemeıı Dicle Cı Fera t li başlı rf· 
lraye iro de diroka Surneriyan dest pe 
dike. Di ve lıerenı C· de ~unlC'rl ~ari-.ta 

l'lrılı~n-Gul.;ıın He1uc\n 
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niye k e pir peşketl Q bi n av deng ava ki
ribün. Ango bandora wc şaristaniye li 
ser hemu aliyen jiyana rojavayc Asya 
yen oll, civaki, zanisti, çandl, kulturi u 
cotyari heba. Bi taybetl bandaren oll 
ku ta roja i ro di Tevvral, Bibil u Qurane 
de diyarin. Hejaye gotine ye ku surneri 
çekeren yekemtn tipen nivlsandine di 
diroka mirovatiye dene ku bi tipen ml
xi ten naskirin. lipen Surneriyan yen 
mlxi bingeha komuniksiyone (ragi
handin) li seran sera Rojbilata avin 
serdirejye ya 2000 sal bun. Sala 2370 
bz, sumer hat dagirkirin ji aliye mile
ten sami ve bi seroktiya Sergone Aga
dl(akadi) ku bav O kalen aşurl O babili 
ne. Sala 2000 bz dewleta Surneriyan 
hat rı1xandin bi deste Arnariyan (Sa-

• Sippo.r:~teslphon 
Tc tt• 

Umv 

• Teli Agro.b 

• Teli Uqair 
aKutho L. 

•Jcmdc~ r 

Irak Dev. Haritasından 
a i. 'Uboid 

ı. 1 1 s!; ~ 1 J . • ro fo lo o mı. 

S ümerleri n önemli yerleşim yerleri 
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ml). Pişti ve kurte informasiyone li ser 
sumer O sumereyan, gelek pirsiyar ten 
bira mirov, pirsen ku ta roja iro nehati
ne şirCıve kirin wek: 

1- Ma çi bi sere surneriyan hat pişti 
rı1xandina Sumer, gelo tev hatin kuş
lin , asimile bOn, wenda bCın? 

2- Heger ew gelen kevnar wek AşCıri u 
Paris ku ta roja !ro xwe parastine, çime 
Surneri wenda bCın? 

3- Gelek dirok, antropologlk, etnik 
nas dibejin ku kurd bi hezar salan li 
Mezopotamlye dijin, ma dCıre ku kurd 
neviyen Surneriyan bin? 

Gelo bi rast! jl ma tiştekl me ye kur
dan u ya surneriyan dighcn hev?. 

Dirokvaneki kurd, Murşidc YCısif 

(MY) di pirtükeka xwe ya taze de ku di 
sala ı999 hatiye çap kirin ber
siva ve pirse dide. M. YOsif ji 
rojava Kurdistane, xwendina 
xwe ya bilind li Oniversiteta 
Şame li fakulteye diroknasiye 
qedandiye. Na ve pirtO ka wi: 
"Dumitzi (Tawitse melek) Le
gerin li ser koka ola kurdan 
yekevin"e. 

Birasti jl ez dixwazim ji 
xwendevanen kova ra VEGER c 
yen heja re li ser ve pirtüke bi
axivim , jiber pir tişten balkeş 
Cı bi ni rx liser tekiliyen Kurd O 
Surneriyan tede hene. Di ve 
pirtüke de niviskar hewil dide 
bi zanistl, objektiv Cı metodik 
pewendiyen oli u zimani di 
nav Kurd O surneriyan de xwi
ye bike. Li ser sedema nivisan
dina ve pirtüke mamoste M. Y 
awha dibeje: "Gel ek niviskar u 
lekolinvan li ser peydebOn, ni
mej o baweriyen Ezldltiye ra
westane, pir westlyane ji bo 
diyarkirina cl o diroka we li 
ser nexşa olan yen kevin de, 

Ni'san-GuiAA -Heı:lrAn 
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hindikji allyen we yen veşartl şirüve ki
rine. Li peş jimareki mezin ji legerinan 
O lekolinen bi rexmin O cure bi cure, 
çcwt O ne rast jl, min pew1s t dit ku le
kolinekc bi zanisti, objektiv u bi pilan 
li ser koka ola kurdan bigiş ti O bi taybet 
ye cz1di o peşketina we li se r pevajoya 
diroke arnade bikim ". Belarn mamosta 
gelek çetinayi dit jibo peyda kirine 
çavkaniyeka bingeh jibo lekolina xwe 
li nav deryayeke ji çavkaniyan yen li ser 
Kurdistan u Mczopotamiye ye, \•vek ku 
mirovek li derziyeki bigere li n av dcr
yayeke bi sere vvi hat. Le piştl ku ma
mosteyek ji zankoya Şam e pirtO kc k e bi 
nave: "Temuz"- baweri ya herhebune 
u kiras guhertine li hunera rojhilata 
kevin de" diyar1ye wi kiribu, d eriye 
rankayiye li peş wi ve bO o dile wi h en ik 
kir. Pirtlık ye arkiologe elemanT ye bi 
n av O deng Anton Mortkarte, pir bi 
ni rx O giran buhaye. Di ve pirtüke deA, 
Martkart li ser bawcrlya xwedayc s u
m ed Dum0z1 dipeyive. Mamosta M. 
YOsif derheqa pirtOka A. Martkart av\ri
ha dibeje: "Min ve pirtüke gelek, gelek 
caran xwend O ezgiham cncameke za
nistl ku Dumuzi ( ye sumerı ) ew Ta
wfıse Melek ( ye kurd ) bi xwe ye. Ku 
bawerl ya DOmCızi "baweri ya herhe
bOne O kiras guherrine" ew be guman, 
baweri ya ezidltayi ye ye". M. Y bi ba
wcre ku kurd li ser direjiya ya hezar sa
lan u bi şcwlyeki peşkc tl agahdar bfın 
li ser diroka gelan ye giyani(ruhi) O oli 
li rojavaye Asiya ye de , ku kurd giha
bün qonaxekl bilind di ware micOlen 
oli de. Le bi d erketina DOmOzCı , ola 
kurdan giha qonaxeki hin bilindlir. Ni
viskar di vi waride wiha dibeje: "Bi dcr
ke tina baweriya Dümüzi (TawCıse Me
lek) ya kurdi ya surneri d i salanen 3000 
bz de, micOJa oli ya kurdl giha qonax:a 
temambOne, zanistiye Cı h ostayetiye, 
bi taybetl di ware koka felek, jiyan , mi-
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rin, ji dayikbOn O çarenOse de". 

Dümüzi Kiye? 

DOmOzi -ku bi nave DCımüzi ye ş i van 

dihat naskirin - bixwe kirale bajare 
Uru k (3800 - 3200 bz) ku yek ji baja re n 
surneriyen kevnar bCı . Xweda ye mu
sim, pit O berekere O jiyane, seroke 
PANTHEON E (civatgeha oll) surneri
yan bCı. Xwedayeke gerdunı O timdiji 
bu -hertim kerase xwe diguherine- ku 
li hember heze mirine - mi rin a mira
van O siruşte - rawestc. Dümüzi xwe
dayeke xaki u bi du pesnan bO. Him 
xwede O him ji mirov bO. Di nav xelke 
de dijiya, li gel wan radibu O rOdinişt, 
dixwar O ved uxwar. 

Xelik bi DÜMÜZI bawer dikirin jiber 
ku ewe jiyane b ide wan. Wek çawe pe
xember lsa d igot: " KI birnin bawer b i
kc, ewe tum biji ". Bi n erina nivlskar 
nave DumCızl navek kurdiye Cı nave wi 
ji du wişeyan h a ti ye ava kirin: 

DUMO = TUMO =TU M ku bi wateye 
-tim-

ZIY= JİY O n av b i tevayl dibe TUMZIY 
- T IM ZIY = TIMJIY. Di baweriya min 
de ınerov kanc bi şev.riyek din nave 
DÜMÜZI ş irüve bike, wek nimün e wi
lo: 

DUM = TU.VI, TIM 

Ni's.\n - Gul-'n -Hezir~n 
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O=EW 
ZIY = JİY 
TIM(TUM) EW JİY 
Bi rast! jl n av u pesin li h ev ten, ango 

li gor baweriyen we deme de, Dumuzi, 
xwedayeke hertim kirase xwe diguhc
rand u jiyana wi be dawi bu . Bi nerina 
mamoste na ve TAWÜS"t: MELEK e kur
di ye ezdi Jİ, ji n av u wateye DÜM ÜZI 
h a tiye Cı awhe hatiye guhertin: " 
DÜMÜZI = TAMZIY = TAWÜSİY = 
TAWÜSİ MELEK". Hejaye gotine ye, li 
gor gotina m amoste M. Y ku Kurd ji Ta
wQse Melekre bi kurt! dibejin TEMO. 
Be guman TEMO ji TUMO-TIMO hati
ye u wek hun dizanin, kurt kirina na
van dinav kurdan de heye Cı normale 
wek minak: N DCımCıziy dibe DCı
mo(Temo) , Şexmus dibe Şexo. Cı hwd. 

Di dema desthilatdartya mlre surneri 
"CÜDİYE" di dewleta" UR" e 3 an de 
baweriyen " DÜMÜZİ" berdewam di
kirin di jlyana milete sumeride bi se
roktiya xewda "NİNGYZİYDA ". Ev 
pedşe f\wek ezidiyan dibejin fı xweda
yeka kurd bu bi pesin u nirx bCı, sim
belawiMar bCı . Di sala 2350 bz seroke 
PANTHEON Sumeri ye kurdi bu. Gele k 
arkiolognas nizanin wateya nave 
NİNGYlİYDA çiye . Hinek dibejin bi 
wateya Ndara wekhevye N ye hinek ji 
dibeji Ndara jiyane1 ye. Le niviskar, 
piştf legerineka direj giha baweriyek 
ku nave wi pak kurdiye u" ezl" xweda
ye kurden ezidi, ji nave wl xwedayi ha
tlye u wiha şirove d ike: 
NİN= xwede bi zimane surneri 
GY=i~Y = bi wateye Y1:- E 
ZN=JİY bi wateye ]İYAN 
DA= DA 
NİN EZİ DA 
Mamoste M. Y dixwaze bi ve şirCıve 

kirine beje ku koka ola kurden ezidi ji 
xwedaye surneri NİNGYlİYDA hatiye, 
ku ezidi mileten \oVlne. 

Pedşe min ewil mlr bu 
Xwedane ceşe kibir bu 
Bi heftl sun~d siltan EZi ray xeb'ir b Cı. 
Mamosta M. Y li sc direka ezditayi ye 

wiha dibeje: "Ezidititaye ol eka kurdi ya 
pir kevne , be guman ne tişteka asane 
ku mirov direka oleki temena we nezi
ki 4000 sali be bine b!ra xwe. Le di 
praktlkede, Eziditltaye gel ek peryOda n 
buhirandiye u di pery(ıda xwe ya pe
şinde di destpeka sala 2000 bz de, ni
m ej ji NİNGYlİYDA" EZİ"re dikim di 
çarçewa baweriyl yen " DÜMÜZI" 
f\TawCıse melek de. Beguman Ezlditi
taye wek ol en din ye li Mezopotamiye
ye ji pesne xwe ye gerdüni "erdi" Cı ji
yanl, hedi hedi gihan baweriyen giyani 
u feleki Cı baweriyen xwe bi xwedayeki 
bi tene anin. Helbet ev tu kemani nag
hine rumeta baweriya ola ezldltaye u 

eve tişteke normale di peşketina micu
len olide li cem hemu miletan, wek ni
müne xwedaye hibroyan ADÜNAY bu, 
paşe YEI-IWE ..... ". 

Zirnan e Kurdi fi Surneri 

Zimane sumerl, kevintirin zimane ku 
ha tiye nivisandin di direka mirovati
yede, zirnan e Mezopotamiye (Iraq e iro 
ü heremen ciran) ser direjiye ya neziki 
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3000 sal BZ bCı. Bctire arkiolognas u 
pispore zimanan dibejin ku zimane 
surneri zirnaneki se rbixweye Cı nakevc 
girCıpa ti zimanan Cı bi taybetı girupa 
zimanen Ilindo-awropl Cı ne ye Sami 
jL Le mamosta M. Y bi bawere ku zi
mane kurd1 u surneri gelek nezlkl he
vin Cı koka wan ji yeke. Mamosta Mur
şid Yusif li ser pewendi di nav zimanc 
kurdi u zimane surne ri wakino dibeje:l 
ciye daxe ku ta roja iro hiç lekolln Cı 

berhevdanin dinav zimane kurdl Cı so
mert ji aliye arkiolociknas Cı zirnanna
san nehatiyc çekirin. Ez bm·verim ku 
herdu zimanan ji kokeklnc Cı di ware 
pronense, gramatik Cı wate de di gelek 
peyvande wek hevin. Herdu zimanan 
sis iemek ye gramatikl hene ku liser 
bingeha peyivgiredane , gotinen nuh 
ava bikin, yane ku meriv peyvekc sere 
ki (kok) bi peyvek din re girebide, ewc 
wateyck nuh derkeve, wek nimCıne 
peyva DAR di kurdi de, heger em pey
ve STAN yan BESTpe girebidin ewe 
wateyck nuh bide DARstan, DARbest 
". Mamosta çend wişe ji zimane surne
ri ku li ber dcst hene şiruve kiriye u di 
bawerlya minde, be ku nezlka 4000 sal 
ji dema ruxandina keyana sumciyande 
bihuriye u taybetmendl yen zimane 
surneri we deme de, le gel ek n ezik bCın 
di nav peyven herdu zimanan de heye 
. wek minak: 

Li gor teksten mix1 yen su rneri ku su-
meriyan bi (~-IN-C() dihatin naskirin 
K~-=KEY 
I =~N 
Cİ = ci 
- O-TENE-BIJİT1M: Nave qehrema

n ek ye mitoloj i ya tofana sumeriye. Bi 
wateye mirove ku tene tim diji (Yalniz 
adam). 

- GAL: Kai-Mezin, mezine male, me
zin Cı giring (Yaşli). [Lu gal: Kal= Yaşlil 

- CIM E: Kurmanelde dibejin DIYA-

- ----- ---- - o 33 
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M 1 N Cı CAMI N yan bi kurt! CAMI (/\n
nam) 

-CIN: ÇWİN, ÇIN. Le di mttolodyke 
surneri de ku roviyek u jina xwe bı1n, 
dema kı1çik erişt wan kirin, rovl ji jina 
x'..vere dibeje ( Çime limal) Bi wateye 
(EM~ ÇIN MAL). 

- CEH: CEH-CE (Arpa) [Şel 
- XU: Bi wateye xuwarin, emdibejin 

BI-XU, DI-XU .. ı1 hwd (Yemek) 
- GLH: GIR [Gir: Agir =Ateş] 

-LO: LO. Bi kurmanci LO ü LE [Lu: 
Lo=J\dam] 

- NE DA: Bi wateye xuwarine NAN 
DA (Yemek verdi) 

- KALO: Ilelbcstvan, mirove ku qew
la (qewal) ü nimeje dixwine, mirove 
mezin. Li gor M:Y ku (Qewal) di ola 
ezldlde ji (KALO) ye surneri hatiye. Di
be jl ku awhe hatiye guhertin (KA
LO=QALO=QEVVALO=QEVVAL) 

-RA: RA. Bi kurdi dibejin (JI-BOTN
RA) bi sumeri (LOGAL-BI-RJ\) 

- GU: GA. Bi kurdi dibejin (GU-LIK) 
(Okuz-Buzagi) [Gu-d: Ga =Sigir] 

-M l: M~ 
- A DAN: DAN. Em dibejin (DAN~ 

EVARt YAN DAN ~ NIVRO) (Ogun) 
-ARA: H~RA . Hinek kurd ji ard (ar-

van) re dibejin (AR)(Un) 
-BAR: PAR (Pay) 
- DAR: DAR-TEXT (Tahta) 
- KEŞl: KİR. LE bi kurd1 em dibejin 

(HES PE KEŞİ) (Aygir) 
- TARİ: TARI. Bi sume rl dibejin 

(ARJSTA TARİ) ku bi kurdi dibe (ERDE 
TARİ) (Koyu) 

- UDUN: /\TON (Ocak) 
- NEMIR: NEMER. Bi wateye xesan-

di(IGsirl aş tirma) 
- SAR KIŞATİ: SERG I ŞATİ 
- GUR: GOR, MEZEL (Mezar) 
- TENE: TENE-TEN~. Bi sumeriji mi-

rovekre dibejin (EME TENE) bi wateye 
ku miroveki yek bi teneye, wek wi tu-
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neye (Yalniz) 
- AIAMAT: ALAMAT Wek şikefta ala

mata. Şikefteka ku wene lisertatan ha
Line neqiş kirin. (Işaret, heykel) 

- INŞf::: KER. Bi kurdl em ji ker re di-
bejin ( HOŞt)(Eşek) 

- A: AV, AW (Su) 
- A-Gi\R: AVG~R. Karta ave (Gol) 
- ABANNA: HAWIN. Tiştek ji teixtyan 

ji ji hesine ku mirov biber, gejnij u hwd 
tede hur dike. 

- UHULU: XWELİ (Toprak) 
-ARA J-IÔR: HÜR HeRAND IN, ARD/\ 

HÔR H~RANDİ ( Ufalamak-egirmek) 
-HAR AŞ: DESTAR, AŞ HERİN (El de-

girmen i) 
- MAHAL: MOXIL, BtJING (Eiek 
-DUMU = KEÇ, ZAR 
- DUMU-BISAN: DIBİSTAN (Okul) 
- DOB: DEB 
- MAK:MAK. DAYIK (1\nne) 
- KESIK: QİZI K, KEÇ (Kiz) 
-AKA = AKA, DIKE 
-UTU =HETAW ROJ 
Di ware zimanc surneri de, mamoste 

Selahaddin Mihotuli di pirtuka xwede 
"Arya Uygarliklarindan Kurtlere" j1 
çend wişe yen surneri ku niziki zimane 
kurdi şirlıve kiriye . Ez dixwazim van 
wişeyan, ji bo xwedevanen Vegre yen 
birez re binvisinim jibo betir aga bin li 
ser nezlkbuna zimane kurdi u sumerl. 
Wişeyen mamoste Selahaddin evin: 
- [Gala: Galtn = Şarkı söylemek] 
- [Ganal: Geli= Vadi! 
- IGig: Genim = Bugday] 
- [Gu-mu-şe: Gameş =Manda] 
- [ Glşşatu: Gişti =Hepsi] 
- 1 Kun: Kun= Delik] 
- [ Maraşu: Marazin-merez = Hasta-

lanınakl 
- [Pa: Per, bask= Kanat] 
- [Sa: Sor =Kırmızı] 

- [Sag: Ser =Baş] 

- IŞe-bar: Çevder= Çavdar] 
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- J Şe-g: Jekirin= Kesmek] 
- [Tag: Telaq= Boşa nma] 
- [Zu: Zanin= Bilmek] 
-[Dur-ri-şe: Direji= Devamlı, uzantı-
JBa]: Ba (Esmek) 
Dijminen me bi her şewlyek, bi he

mu hezen xwe dixwazin xaka kala ba
ven me yen sumeri, duroka me ji me 
bistinin. Hezar nav li me dikin, carek 
em dibin ereb, carek turk, carek faris. 
Carek dibejin em qereçin, koçerin ji 
bin erde derketine. 

Gelek tişten balkeş di diroka Mczo
potamye ye hene, heger pisporan bi 
logik objikllvl pe micul b ibi n, ez bawe
rim ewe gelek girekan di diroka kur
dan de hal dibe. Li ser diroka Sumeran 
li Mezopotamye ye de, Dlrokvan Padil 
Abdul Wahid ku mamoste ye sumeri
nasiye di zanko ya Bexdaye ye dibeje:l 
Beguman, Surneri neviyen mileten 
kevnar yen beri zayine yen Mezopo
tamyane ku ji bakur barkirine başur. 
Pişti lekolln u legerinan em gihan en
cameke ku Li bakura Mezopoyamya ye 
Cı li ser direya ya heza salan ti milet ci
war ne buye xenci milete Kurd. Wek ni
mune, ev tekiste sumeri: UMA-DA
KAR-DA ye 2000 hezar salt bz li ser me
ridiwana perestgeheki surneri hatibQ 
ditin. Arkiyolognas (H. K DRIVER) di
beje ku ev welate Kardo ye sumeriye, 
ku li başüre gola Wane de ye. (STRJ\
BON) li ser milete ve dere gotiye ku 
Kardoxine Cı welate vvan li rojhilata 
Dicle u li toroseye , ku çiya ye wan bi 
çiya ye Kurdistan ten naskirin. 

Be guman ev kare mezin ku mamos
ta Murşid Yusif pe rablıye Q tede gelek 
west1yaye, karekepiraze Q bi nrxe, he
vida rim ku awe bibe bingehek ji bo he
mü pisporan jibo lekolln Q Iegerlnen 
tazetir li ser diroka me ye wendayi, ku 
dijmin bi dara zorc jime distlne. 
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Neden geldik Orta 
Anadolu'ya? 

Not: Bu yazı bir bilimsel araştırma degildir. Yazıdaki sürgünün tarihine ve 
nedenlerine ilişkin temel tez bir tartışmadan alınmış, ancak tez sahibinden 
yazılı kaynak alabilme imkanı olmamıştır. Sonrasında konunun uzmanlarıy

la yapılan görüşmelerde, tezin dogru olma ihtimalinin çok yüksek oldugu be
lirtilmiş, ancak yine de Türkçe ve Kürtçe yazılı kaynaklara ulaşılamamıştır. 
Bu konuda, Horasan Kürtlerini, Osmanlı ile !ran arasındaAlevi ve Sunnilerin 
karşılıklı sürgün edilişlerini anlatan yedi ciltlik Farsça bir kaynağın bulundu
ğunu ögrendik. Ancak maalesef çevirisi yapılmamış olan bu eserden yararlan
ma imkanı olmamıştır. Yazıdaki temel tezden sonraki argüman niteligindeki 
bilgiler ile günümüzdeki izler bölümü bana ait olup yer yer yazılı kaynaklar
la desteklenmeye çalışılmıştır. 

Yani bu yazının amacı yazıdaki tezin doğruluğunu iddia etmekten çok, te
zin etrafında temel olarak bir tartışmayı başlatma ve yazılı kaynaklara ulaş
ma istegidir. - ABDULLAH KAYA 

ABDULLAH KAYA 
e-mail: kayaabdullah@hotmail. com 

O 
rta Anadolu Kürtlerinin sür
gün edilişlerine ilişkin görüş

ler, genellikle sürgünün tarihi
ne ve nedenlerine ilişkin bilgiler içer
memektedir. Daha çok sü rgün edilen
lerin izledikleri yolu, nerelerde yerleş
ıneye çalıştıklarını , nerelerde ne kadar 
süreyle yerleştiklerini , sonuçta da Orta 
Anadolu'ya yerleşmelerinin öyküsünü 
içermektedirler. Ve daha çok, özel ola
rak bir aşiretin ya da kabilenin sürgü
nü anlatılır. Yani bütünün ya da en 
azından büyük bir bölümünün sürgü
nünü açıklamaktan uzaktır bu görüş
ler. 

Orta Anadolu Kürtlerini, 
1- Kurmanc, Sunn i-Haneti Kürtler, 
2- Kurmanc, Sunni-Şafi Kürtler, 

3- Şexbizin, Sunni-Şafi Kürtler, 
4- Dimili, Alevi Kürtler 
olarak 4 kategoriye ayırdığımızda, bu 

yazıda aniatılmaya çalışılan görüş , da
ha çok birinci kategorideki Kürtlerin 
sürgününü anlatmaktadır. Buna göre 
sürgün 1514 yılında Ya~z Sultan Se
lim'in İran Seferi nedeniyle gerçekleş
miştir. 

YAVUZ'UN İRAN SEFERİ 

Batıda toprak işgalinin sınırına varan 
Osmanlı, Yavuz'la beraber doğuya yö
nelir. lran'a yapılacak sefer öncesinde, 
Yavuz, kurmayiarına ordusunun izie
yeceği yol konusunda ve o günkü Os
manlı-İran sınırında bir keşif yaptırır. 
Sınırın Osmanlı tarafında Alevi· Kürtl er 
yaşamaktadır. Bilindiği gibi, Osmanlı
nın mezhebi Sunnilik , hatta Sunnili -
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ğin içinde de fıkhı Hanefilik'tir. Ve Os
manlı resmi mezhebini ve fıkhını ege
menliği altınd aki halklara dayatmak
ta dır. Bu nedenle Aleviler ve Alevi 
Kürtler Osmanlıyla barışık değildirler. 

Sınırın öbür yanındaki şii İran Impara
torluğu 'na da büyük bir sempati besle
mektedirl er. İra n Aleviliği olarak ad
landırılabilecek şiiliğe ve onun pren
sipleriyle yönetilen bir imparatorluğa 
sempali duymalan normaldi. Çünkü 
bu, sonuçta inançlarıyla ilgili bir da 
yatmanın , zorlamanın hatta katliamın 
bulunmadığı bir hayat demekti. Bu 
gerçeği bilen Yavuz ve kurmayları, as
keri açıdan bölgenin boşaltılmasına 
karar verirler; çünkü ordu İran'a gird i
ğinde, iran sempatizam Alevi Kürtler 
tarafından , arkadan vurulabilecektir. 
Yavuz İran' a girdiğinde, arkasında 
böyle tehlikeli bir ihtimal bırakmak is
temiyordu; yani bölge boşaltılmalıydı. 

BÖLGE BOŞALTlLlYOR 

Bölge, elbette askeri keşfin sonucu 
bölge halkına bildirilmek suretiyle bo
şaltılamazdı. Öyle de yapıldı, yani bir 
başka bahane yaratıldı. Bölge halkı, 

Yavuz'un mezhebine yani, Sunniliğe 
davet edildL Davet kabul edilmedi el
bette ilk e tapta. Ama bu öyle bir davet
ti ki mutlaka icabet etmek gerekiyor
du. Sonuçta davete icabet etmemek 40 
bin /\levi Kürdün katliamına neden ol
du. Geride kalanlar için iki seçenek 
vardı: Birincis i Yavuz'un mezh ebine 
geçmek, ikincisi 40 bin kişinin akıbeti 

ne uğramak. Kalanlar birinci seçenek
te karar kıldılar; yani Yavuz'un mezhe
bine geçtiler. Bunu yaparken de Su
nniliğin kuralları en basit olan fıkhını , 

yani Hanefiliğ i seçtile r. Hanefilik, Os
manlının ·resmi fıkl1ıydı ve Yavuz onla
rı bu seçimlerinden dolayı ödüllendir-
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di. Bölgeyi boşaltacaklardı , ki baş ta ki 

amaç buydu, yerleşme konusunda da 
nispeten özgür olacakla rdı. 

Göç edenle r, Osmanlı-İran sınırın

dan. daha iç bölgelere ve Orta Anado
lu'ya doğru yö neldiler. Göç edenler 
uygun ortam bulduklannda yerleşmek 

istedil er. Bir kısmı Kürdistan'da bunu 
başardı ; ·bir kısmı Orta Anadolu 'ya ka
dar geldi . Hatta bir süre yerleştikten 

sonra tekrar göç edenler olmuş tu r ki 
Orta Anadolulular mutlaka bu tür yer
leşme, tekı'ar göç etme hikayeleri din 
l emiş lerdir yaşlılardan. 

Bu duraklardan belki en önemlisi 
Adıyaman'dır. Bu kentin Kürdistan' ın 

sınırında bulunması, göç edenlerin, 
önle ri ndeki son Kürdistan şehrinde 

yerleşmek için direnmelerin e sebep 
olmuş büyük ihtimalle. Bu gün bu 
ke ntte, Suni-Ilanefi ve Kürtçeleri Orta 
An ad olu Kürtçesine büyük o randa 
benzeyen Kürtlerin bulunması bir te
sadüf olmasa gerek. Bu benzerlikle r 
çoğu Orta Anadolu insanında "1\dıya
ma n'dan gelmişiz" düşüncesinin oluş

masına sebep olmaktadır. Ancak bu 
benzerliklerin, Osmanlı- i ra n sınınn
dan göç edenlerin bir kısmının burda 
yerleşme imkanı bulduğu , bir kısm ı

nın ise göçe devam e tmek zorunda ka
la rak Orta Anadolu'ya kadar gelmiş ol
duğu biçiminde yorumlamak gerekt i
ğine inanıyoru z . 

Kendi köytirnde üç kuşak öncesinin 
m ezarlan bulunmaktadı r. Bu üç ku
şaktan önceki kuşa kların m ezarlan 
Maliköy 'de ( Polatlı), onlardan önceki
lerinkiler ise Tokat 'ın Turhal il çesi nde 
bulunmaktadır. Buralarda mezarların 

bulunması bir süre yerleşme sonra 
tekı'ar göç etme iddiasının doğru l uğ
unu kanıtlamaktadır. Ayrıca bugün To
kat'ta Kürtle rin bulunması göç yolun
da bazı yerlerde tutunabilenlerin kal-
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dığı , tutunamayanların göçe devam 
etmek zorunda kaldıkları iddiasını do
ğrular niteliktedir. 
Yerleşme-yeniden göç etme olayın

da, göçün nedenlerine ili şkin halk ra
sında anlatılanlara bakıldığında, dik
kat çekici bir şey, devletin yani Os
manlının zorlayıcı bir faktör olarak 
(Baslangıçtaki katliam dışında) görün
müyor olmasıdır. Göçle r, ya Kürtlerin 
kendi aralarındaki çelişkilerden ya da 
bölgenin yerl eşik halkı olan Türklerl e 
olan çelişkilerden kaynaklanmaktadır. 
Bu durum ya Orta Anadolu'nun o gün
kü demografik ve ekono mik yapısıyla 
ilgili bir olaydır ya da Yavuz'un "ödül
lendirme" sini işaret etmektedir. 

Burada bir de ikinci kategoriden yani 
Sunni-Şafi-Şexbizin Kürtlerinden bah
setmek gerekiyor. Şexbizin, kelimesi 
"şaxe baziyan" ifadesinden türemiştir. 
Bazi en büyük Kürt aşiretlerinden biri
dir ve şax ise dal veya kol anlamına 
gelmektedir. Yani Şexbizin Bazi'lerin 
bir kolu anlamına gelip bu Kürtlerin 
aşiretinin ismidir. Konuştukları lehçe 
İran'daki Fcll Kürtlerinin leh çesidir. 
(Wela te Me dergisinin 36. (?)sayısında 
bu Kürtl erin durumları hakkında bilgi 
verilmiştir. ) Bu Kürtler de büyük bir 
ihtimalle İran Seferinden dolayı sür
gün edilmişlerdir; ama sınırın öbür ya
nından, yani iran'dan. Çünkü burda 
Osmanlının Alevileri 1 ran' a, İran'ında 
Sunnileri Osmanlıya sürgününden 
bah sedilir bir de. Şexbizin'ların Sunni 
likteki fıkıhlarının Kürtlerin temel fıkhı 
olan Şafilik olması da bunu destekle
mektedir. Bir başka husus, Şexbizin' la

rın Orta Anadolu'da hem Hanefi Kürt
ler hem de devlet tarafından ikinci sı 

nıf Kürt olarak görülmeleridir. Bunun 
nedeni de, büyük bir ihtimalle, onların 
bir başka ülkeden yani İran'dan sürgün 
edilmiş olmalarıdır. Yani onlar başl an -

Hejmar 2 • Veger 

gıçta bu ülkenin " yabancı " sıydılar ve 
"ikinci sınıf"tılar; bugün de bu olay, 
Kürtlerin son 20 yılda siyasal ve sosyal 
yaşamındaki olağanüstü dönüşümle 

beraber, zayıflamış da olsa, toplumsal 
bilinç altında varlığını sürdürmekte
dir. 

GÜNÜMÜZDEKi iZLER 

Günümüzde Kurmanc, Sunni-Hane
fi Kürtlerin göçünü anlatan bu görüşü 
destekleyen bir çok iz ve argümana 
rastlamak mümkündür. Bunları birkaç 
maddede sıralayabiliriz: 

ı- Yavuz'un katie ttiği 40 bin Alevi
den kemalist Alevi kesim tarafından 
sık sık söz edilmektedir. Katliamı dile 
getirenierin niteliği dü şünüldüğünde, 

böyle bir katHarnın varlığı resmi tarih 
tarafından da kabul edilmektedir. Kat
Iedil enlerin Aleviliğinin vurgulanıp 

Kürtlüklerinin ihmal edilmesi, resmi 
tarih açısından gayet normal bir olay
dır. 

2- Kürtlerin trajik olaylar üzerine 
ağıt yakmak gibi çok güçlü bir gelenek
leri bulunmasına rağmel!, 40 bin insa
nın katliamı ve bu çok büyük sürgün 
için söyl enmi ş tek ağıt bulunmamak
tadır. Çünkü yaşanan mezhep değiş 

tirme olayı, dayatılan çok büyük bir 
şiddetin sonucu gerçekleşmiş olsa da, 
onur kıncı bir davranış tır. Bu n edenle 
olay, unutulmak istenmiş, ağıtlaştırıl

mamıstır. Çünkü ağıtlaştırmak, bir 
olayı unutmamak, sonraki kuşaklara 
aktarmak demektir. 

3- Kürdistan'daki Sunnilikte temel fı 

kıh Şafilik iken, OrtaAnadolu'daki Kur
ınanelarda Hanefiliktir. Kürdistan'da 
yer yer Hanefiliğe (özellikle Adıya

man'da) rastlanabiliyorsa d a, hunun 
da aynı sürgünü n sonucu olduğu iddia 
edilebilir. Bu konuda yukanda açıkla-

---- ----- - -0 37 0 - --- -------
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ma yapılmıştır. Ayrıca Kürdistan'daki 
Sunni-Şafiler arasında derin bir d in 
bilgisine sahip mürnin ve ınciel er bul
mak mümkün iken , Orta Anadolu 'daki 
Sun ni-llanefiler arasında bunla ra o 
kadar sık rastlamak o kadar kolay değ
ildir. Bunun nedeni de geçmişlerinde

ki Alevi gelenek olsa gerektir. 
4-Şafilik, Kürtler arasında çok derin

lemesine yaşandığından Kürtlerin eski 
inançlarına ait izleri s ilmi ş lir. Oysa 
Aleviliğin daha esnek bir mezhep ol
ması , hatta bu inançlarla hir sentez 
oluşturması dolayıs ıyl a, /\levi Kürtler 
arasında eski Kürt inaçlarına ait izleri 
bulmak mümkündür. Hanefi Kürtler 
arasında d a, Alevi geçmişlerinin ve 
Hanefiliğin çok derinlemesine yaşan
mamasının etki siyle olsa gerek, bu iz
lere kolaylıkla ras tl an ma ktadır. Örneğ
in Orta Anadolu'da halen ateşin üze ri
ne yemin edilir ve ateşin söndürülme
sinin günah olduğu söylenir. Yine Orta 
Anadolu 'da kullanılan "magi" kelime
sinin Kürtlerin eski inancı Magilikten 
kaldığı konusunda Btrnebun d e rgisin
de b ilgi verilmişti. Ayrı ca Sıraç Bil
gin'in Zarathus tra kitabında, (Pend
nar Yayınları, 1995, Stockholm, sayfa 
20) Müslümanlar, athustracı Kürllcri 
ve Farsileri, ateşe lapma dereesinde 
gösterdikleri saygıdan ve ülkelerinde 
a teş tapınaklarının varlığından dolayı 

ateşperest, bu dinin din adamlan ma
gulara izafeten ise meCLısi olarak ta
nımlanmış ve aşağılam ış lardı. Bugün 
Orta Anadolu 'da "magi" kelimesinin 

1 
kınamak ve aşağılamak amacıyla kul-
lanıldığını her Orta Anad a lulu biliyor
dur. Bu kelimenin Alevi Kürtler arasın 

da kull anılıp kullanılmadığını bilmiyo
ruz; ama bildiğimiz kadarıyla K ü rclis
tan'daki Şafiler arasında kullanılma 

maktadır. 

5- Orta Anad olu Kürtçesinde kulla-

nılan bir fiili burda anmak ge rekiyor: 
"Kat kırın" Bu fiil söylemek, anlatmak, 
bildirmek, aktarmak anlamlarına geli
yor. Kürt dilbilimci Zana ı:;arqini, Kür
distan'da kullanılmayan bu kelimenin 
Zerdü şt' ün "gatha"lanndan kaynakla
nan bir fii l ol ab ileceğini, çünkü gatha
lann Zerdüşt tarafından halka söyle
ne n, anlatılan metinle r olduğunu söy
lemektedir. Nitekim Sıraç Bilgin'in ki
tabında gathalar, Zarathusra'nın Tanrı 

Ahura Mazda tarafından insanla ra b il
dirmekle görevlend irildiği kutsal me
tinlerden arta kalanlardır denilmekte
dir. Yani denilebilir ki bu Kürt peygam
berin insanlara söyleme, a nia Lma ey
lemi, h ir fiil olarak Orta Anadol u Kürt
leri arasında varlığın ı sürdürmektedir. 

6- Kürdistan'da Sunn i-Şafiler arasın

da ku ll anılan dinsel kavramlar daha 
özgün ve Kürtçe kavramlar iken, Orta 
Anadolu'da Sunni-llanefilerin kullan 
dığı kavramlar, komşu Sunni-Hanefi 
Türklerin kullandığ ı Arapça kökenli 
kavram ların aynısıdır. Örneğin Kürdis
tan'da "mele" ve "mizgeft" gih i kelim e
ler kullanılırken, Orta Anadolu'da hoca 
ve cami kavramları kullanılmaktadır. 
Ayrı ca N evi bir geçmişl e ri bulunma
yan Şexb iz in l ann Kürdistan'daki kav
ramların aynılarını kullanmaları dik
kat çekicidir. 
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7- Zaman zaman Orta Anadolu'da 
halkımız arasında, "geçmişte Aleviy
dik" iddiasının, m ezhep değ iş ti rmenin 

nedenleri belirtilmeden ortaya atılma
s ı ilginçtir. Bunu, unutu lmak istenen o 
meşu nı, o lanetli olayın toplumsal bel
lekte b ı raktığı bir iz olarak değcrlen
dinnek gerekt iğine inanıyoruz. 

8- Orta Anadolu Kurman dsiyle Kür
distan'daki Alevi Kurmancisinin büyük 
oranda benzeşınesi bir tesadüf o lmasa 
gerektir. 
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"Halkınıız sahiplendikçe 
daha da güçleniyoruz!" 
VEGER'DEN TANITIM ETKİNLİKLERİ 

MURAT ALPAVUT 

O 
rta An adolu Kürtlerine yön elik 
olarak yayınlanan ve daha ilk 
sayısında gerek Avrupa'da ge

rekse ülkede halkımız tarafından coş

ku ile karşıla n an dergimiz Veger'in ta
nıtım ve h alkla buluşma etkinlikleri
nin il ki geçtiği miz ay Avusturya'nın 

Graz kentinde gerçekleştirildi . 

Veger dergisi Avusturya temsilc ili ği

nin organize ettiği ve Graz'da yayın ya
pan Radyo Mezopotam ya ilc Graz Kür
di stan Merkezi' nin destekleri ile ge r
çekleş tiril en toplantı 22 Haziran Cu
martesi günü Graz kent merkezindeki 
Spo r Okulu salonunda ge rçekleştirild i. 

Top l antıya Veger Dergis i Genel Yayın 
Yönetmeni Mura tAlpavut, Redaksiyon 
Üyesi A. Fuar Gürsel ve Dağıtım So
rumlusu Abdullah Gezc r konuşmacı 

olarak katıldıl a r. 

Toplantı ön cesinde gerek toplu ge
rekse ikili sohbetlerde tan ışma ve hal 
hatır sormanın ardından konu hemen 
Veger'e geliyordu . Veger dergisinin çı

kışını memnuniyetle ka rş ı l adıklarını 

belirten insanl arımız, derginin başta 

d il olmak üzere, yayın , her kesimi ku
caklama, vb. Bir çok konuda önerileri
ni sunuyorlardı. 

Faka t biz dergi çalışanlarını en çok 
sevindiren şey halkımı z ı n gösterdiği 

sıcak ilgi ve b u sal1iplenmeydi. Bunu, 
de rgimizin Avustu rya temsilciliğini ya
pan ve ay nı zamanda Graz.'da ki Mezo-
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po tam ya radyosunun sorumluluğunu 
da üs tlenen Hurşit Akt an'ın toplantı 

öncesinde dergi çalışanı arkadaşları
m ızla yaptığı canlı telefon bağlantıla

nnda da yaşad ık. Katıldığımız her can
lı bağlantının ardından radyoya çok 
yoğun istek ve destek mesaj larının gel
diği bizlere aktarıldı. 

toplalllısma 
oldukça 
yoğun bir 
ilgi vardı . 

Saa t 16.00'da Kürdi s tan ve dünya 
devrim şehi tle ri adına yapılan b ir da
kikalık saygı duruşu il e başlayan top
lant ıya Graz kenti ve çevres inde yaşa-
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Dergimiz çalışanları 
Radyo Mezopotamya'yı ziyaret etti. 

yan yaklaşık 250 Orta Anadalulu Kürt 
katıldı. .. . 

Çok. sıcak ve coşkulu bir atınosferde 
ge~n toplantının ilk bölümünde Ve
ger 'ct e rgis i temsilcileri derginin çıkışı, 
aınaç1arı ve h edefl eri hakkında konuş
malar yaptılar. 

Genel Yayın Yönetıneni Murat Alpa
vu t konuşmasında, Veger' in Orta Ana
dolu'da yaşayan Kürtlerin, yaklaş ı k üç 
asırlık bir dönem içindeki gelişleri, 

kültürleri, tarihi zenginliklerinin orta
ya çıkarılmas ı , gelecek kuşaklara akta
rılması gibi bir h edefinin olduğunu 
bel i rtti. 

Orta Anadolu Kürtlerinin yazılı bir 
tarihi ve kültürü olmadığını sözlü an
latımlara dayanan bir tarih bilgisi ve 
kültürel zenginlikle rinin olduğunu 

söyleyen J\lpavut; "Orta Anadolu 
Kürtlerinin çok zengin bir kültürü, 
tarihi mirası var. Fakat bu kültürün 
kalıcılaşması, bir arşiv haline getiril
mesi ve gelecek kuşaklara aktarılma
sı gibi bir sorunları var. Veger dergisi 
böyle bir ihtiyaçtan doğdu ve süreç 
içerisinde bütün Orta Anadolu Kürt
lerini kuc.:aklamayı hedefliyor. Sizle-
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rin Veger'e bu coşkulu sahipfenişini
zin daha aktif bir hale dönüşmesini 
umut ediyoruz "diye kon u ş tu. 

Alpavut konuşmasında, Orta Anado
lu Kürtle rinin Gelişen Ulusal Demok
ratik Hareket içerisinde de büyük de
ğerler yarattığı nı , Veger olarak bu de
ğerlerin sahiplerrilmesi ve onl arın va
s iyetlerinin takipçisi olma noktasında 
da çalışmala r yürüteceğini ifade etti. 

Veger dergisi Redaksiyon üyesiA. Fu
at Gürsel de Vegcr' in dili, yayın politi
kası ve diğer kurumlarla ili ş~ileri üze
rinde durdu. 
Dağıtım sorumlumuz Abdullah Ge

zer ise Veger'in Avrupa da ve ülkede 
bütün insanlarımıza ulaşahilmesi için 
nasıl bir çalışma başlattıklarını bu ça
lışmalarda insanlarımızdan beklenti· 
lerini dile getirdi. 

Toplanlının ikinci bölüm ünde kitle
nin Veger'in çalışmaları ve ile ilgili so
rulara dergimiz çalışanları yanıtlar 

verdiler. 
insanlarımızın Veger dergisi konu

sunda ki eleştiri ve önerilerini not ala
rak bunla rın önümüzde ki yayın süre
ci nde dikkate alınacağı konu sunda 
kitleye söz verdiler. 
Toplantı saat 20.00'de sona erdi. 
Toplantının b itiminden sonra 

Graz'dan tatlı bir yorgunluk ve mutlu 
şekilde ayı·ılırken gördüğümüz ve bizi 
gururtandıran ortak nokta, halkımızn 
kendi yayınına, kendi sesine sahiple
niş iydi. 

Halk sahiplendikçe bizde güçleni 
yorduk. 

Dergimizin başlatmış olduğu tanıtım 

ve h alkla buluşma etkinlikleri ö nü
müzde ki süreçte İsviçre, Hollanda, 
Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde ger
çekl eş trilecek, topla ntı , resepsiyon ve 
festival gibi etkinliklerle devam ede
cek. 
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HADEP KONYA İL BAŞKANI MEHMET BOZDAG: 

''HADEP Türkiye'de 
kalıcı bir barışın ve 

demokrasinin 
teminatı dır!'' 

MEHMET BOZDAG 
HADEP Konya ll 

Başkanı Mehmet 
Bozdağ 1965 yılın
da Konya ili Cihan
bey/i ilçesi Yapalı 
köyünde dünyaya 
geldi. Dört yaşına 
kadar Yapalı kö
yünde kalan Boz
dağ ailesinin Konya 
merkez ine göç et

mesiyle ilk, orta ve lise eğitimini Kon
ya'da tamamlar. 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
'ni kazanan Bozdağ siyasi faaliyetler 
nedeniyle üçüncü sınıfta ünivesileyi 
bırakmak zorunda kalır. Devlet tnra
fmdan arandiğı için dört yıl boyunca 
siyasi faaliyetlerini gizli olarak devam 
ettirir. 1990 yılında yakalanan ve ar
dından heraat eden Bozdag 1993 yı
lında tekrar Konya'ya dönerek HA
DEP bünyesinde siyasi çalışmalarını 
devam ettirir. Bozdağ iki dönemdir 
Konya HADEP ll Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 
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SÖYLEŞi: A. FUAT GÜRSEL 

e-mail: alifuat@L-online.de 

Veger: Geçmiş süreçte partiniz üze
rinde çok yoğun bir baskı vardı. Özel
likle savaşın durdurulmasından son
raki süreç parti çalışmalarınızı nasıl 
e tkiledi? 
Bozdağ: l980'li yıllardan itibaren 

Türkiye'de siyasi faaliyet yürütmek çok 
güç koşullarda oluyo rdu. Çünkü 12 
Eylül rejimi çok baskıcı ve şiddete da
yalı bir rejimdi. Yasaları da bu şiddeti 
pekiştiri yo rdu. Bunda n dolayı Türki
ye'de sisteme karşı bir siyasi faaliyet 
yürütmek çok güçtü. 1990 HEP, DEP 
sürecinde sistem e muhalif bir ses ol
duğumuz için binlerce üyemiz katle
dildL 

IlADEP 1994 yılında böyle bir süreç
te aynı misyonla oluştu. Aynı şiddet ve 
yönelimieri c karşılaştı. Ama bu son üç 
yıllık savaş sürecinin ve çatışma orta
mının sona ermesiyle birlikte, barış 

sürecinin gelişmesi ve bu barış orta
mında toplumun biraz daha hoşgörü
lü ve yumuşaması ile birlikte sistemin-
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de artık başka çaresın ın kalmayışını 
görmesi söz konusuydu. 

Bu çerçevede son üç yıldır biraz daha 
rahat politika yürütür hale geldik. 

Veger: Peki Orta Anadolu ve Konya 
ya yansıması nasıl oldu? 
Bozdağ: Bu durum Orta Anadolu'da 

özellikle de Konya'da genel anlamda 
da kitlemiz anlamında da çok daha ba
riz hi ssedilir oldu. Çünkü çatışma sü
recinde kitlemizin kendini çok net 
görmemesi durumu vardı. Çekincele
ri, korku ve kaygılan çok fazlaydı. Ken
dilerini biraz yaln ı z hissediyorlardı Or
ta Anadolu'nun içinde. Bu süreçte bu 
kaygılardan kendini biraz daha sıyıra 

rak siyasi atmosfer içinde kendi kimli
ği ni, kültürel kimliğini, taleplerini çok 
daha rahat ifade eder hale geldi. Bu 
anlamda bizim de parti olarak çalış
malarımız çok daha ciddi bir ivme ka
zandı. HADEP'in böyle ciddi bir kitle 
tabanının açığa çıkması da dün HA
DEP'i, yöneticilerini meşru saymayan 
mülki makamiannda bizleri daha cid
diye almasını getirdi. 

Veger: OrtaAnadolu'da ki örgütlen
me ve seçim çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Bozdağ: Biz 1995 yılında Konya'da il 

örgütünü oluşturduğumuz günden 
itibaren çeşitli bölgelerde özellikle de 
kitlemizin daha yoğun olduğu bölge
lerde çok yoğun bir çalışma içerisine 
girdik. Çalışmalarımızın ilk sürecinde 
özellikle belli bir yaşın üzerindeki ke
simde asimilasyon politikalarının so
nucu bu var olan sorunlar içerisinde 
kendin i çok fazla görmemesi durumu 
vardı. Ondan dolayı ısrarla işte "bizim 
hiç bir sıkıntımız yok, kendi aramızda 
kendi dilimizi konuşuyoruz" benzeri 
söylemle rle sorunlarının olmadığını 

söylüyorlardı. Am a bizim de ısrarla 
kitlemize, insanlarım ı za anlatmaya 
çalıştı ğımız bir şey vardı. Doğrudur, 

Kendi aramızda dilimizi konuşuyoruz. 
Hatta devletin çeşitli kademelerinde 
değiş ik etnik kimlikten Kürt, Laz, Çer
kes insanlar var. Bunlar ancak kendi 
kimliklerinden kültürlerinden uzak 
kald ıkları sürece belli kadernelere ge
lebiliyorlar. Süreç içerisinde bunun 
kavranması zor oldu. Ama Kürt soru
nunun çözümü ve ülkedeki demokrasi 
mücadelesinin gelişmesi noktasındaki 
ısrarlı mücadelemiz sonucunda insan
larımız özellikle de orta yaş üzeri in
san l arımız "evet benim bir kimlik, bir 
kültürel problemim var" demeye baş
ladılar. 

Bunun en güzel örneği, 1999 seçim
leri öncesinde Başbakan Ecevit'in bir 
sözü vardı. Ecevit "bu ülkede Kürl so
runu yok, ekonomik sorun var" diyor 
du . Doğuda ekonomik yalırımlar ol
madığı için insanların başkaldırı için
de olduğunu söylüyordu. Ve halla " işte 
bir kimlik sorunu varsa Orta Anado
lu'da Cihanbeyli'deki KürLicr niye ses
lerini çıkarmıyorlar?" diye bir tabir 
kullanmıştı. Tam bu noktada seçimde 
Hi\DEP Cihanbeyli'de birinci parti ol
du. Kürt halkı orda da başbakana net 
bir yanıt verdi. Kürt sorununun bir 
ekonomik sorun değil bir kimlik ve 
kültürel sorun olduğunun mesajını 

verdi. 
Tabii bu sonuç partimiz üzerinde de 

baskıların artmasını birlikte getirdi. 
Orta Anadolu'da gittiğimiz her belde 
ve köye güvenlik güçleri, jandarma bi
zimle birlikte girmeye ve halka gözda
ğı vermeye başladılar. Ama halkın bi
zim bu kararlı duruşumuzu görmesi 
sonucu onlarda da bir güven ortaını 

ve kararlı bir duruş gelişti. Fakat bun
ların hepsi aşılmış değil. Sistem hala 
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bizim geri yönlerimizi bize karş ı kul
lanmaya çalı şıyor. 

Veger: Sistemin HADEP'i sadece bir 
Kürt partisi gibi lanse edip daraltma 
çabalarına karşı sizin de HADEP'in 
sadece bir Kürt partisi değil tüm Tür
kiye'nin partisi olduğu iddianız var. 
Bu bağlamda Orta Anadolu'da Kürt 
nüfusla içiçe geçmiş Türkler de var. 
Çalışmalarınız esnasında Türklerin 
HADEP' e yaklaşımlan nasıl? 
Bozdağ: Tabii sistem özellikle de 

medya aracılığı ile IlADEP'in ayrıl ıkçı 

bir parti olduğunu göstermek istedi. 
Bu etkil i de oldu. Özellikle Türk halkı 
HADEP'i ayrılıkçı ırkçı bir parti olarak 
gördü. Oysa bizim kurulduğumuz 
günden bu yana ısrarla söylediğimiz 

bir şey vardı. Biz sadece Kürt partisi 
değil tüm Türkiye'nin partisiyiz. Ve bu 
çerçevede bu ülkede yaşayan herkesi
min her LOpluluğun sorunlarına sahip 
çıkacağımızı belirtmiştik . Kürtlerin de 
bu ülkede sorunları , problemleri var. 
Bunlara çözüm gücü olacağımızı söy
l emiştik. Bunun yanısıra inançlı in
sanların da sorunlan olduğunu (tür
ban örneğinde olduğu gibi) bu anlam
da biz mazlum olan her kesim ve insa
nın yanında olacağımızı, antidemok
ratik olan her türlü uygulamanın kar
ş ısında olacağımızı söyledik. 

Sadece bunlar değil. Bugün insanlar 
ciddi bir yoksulluk sınırında yaş ıyor, 
i şçinin, memurun ciddi bir geçim sı 

kın tısı var. i şte HADEP her fırsatta bu 
kesimle rin sorunlarına çözüm gücü 
olmaya çalış tı. Ama yaşanan bir çatış
ma süreci vardı. Kürt sorunu sürekli 
gündemdeydi. Biz de HADEP olarak 
Kürt soru nunun demokratik bir çözü
münden yana olduğumuzu her fırsatta 
vurgulamamızdan dolayı bizi bir Kürt 
partisi olarak görme anlayışı olu ştu. 
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Bu anlamda hala ortak bir vatan çer
çevesinde bu ülkede yaşayan Türk ve 
diğer halkları kucaklama gibi bir me
selemiz var. 

Veger: Çatışma sürecinde Kürt böl
gelerinde binlerce köy yakıldı ve in
sanlar göçertildi. Bu anlamda da Or
ta Anadolu'ya son süreçte yoğun bir 
Kürt kitlesi geldi. Bu insanlara parti 
olarak ne derecede yardımcı olabildi
niz? Bir de önceden gelip yerleşen 
Kürt kitlesi ile son süreçte gelen kitle 
arasında bir uyum sağlanabildi mi? 
Bozdağ: Tarihimizi ne t olarak bilme

mekle birlikte yaklaşık üçyüz yıl önce 
göç edip gelen insanlarla bu son yıl

lardaki ça tışma sürecinde gelen in
sanlar arasında çok da istediğimiz gibi 
birliktelik sağlanmı ş değil. Ya ni dü
şüncede o birliktelik var ama dalaylı 

da olsa son süreçte gelenleri bir muha
cir görme anlayış ı var. Yani yüzyıllar 

önce gelen Kürt insanının kendisini iç 
Anadolu 'nun sahibi olarak görmesi 
var. Diyor ki. "bu topraklar bizi md ir. .. " 

Zaten buradaki Kürtle rden önce ora
d a yerleş i k Türk insanı yok zaten . 
Kürtler geliyo r ilk yerleşiyor ve burayı 
biraz kendi anayurdu olarak görme 
durumu var. El imizde çok net bilimsel 
bir veri olmamasına rağmen bu nokta
da göç o l ayının 1500'lü yıllara hatta 
hatta 1200 'lü yıllarda Selçuklu döne
minden itibaren başladığı söyleniyor. 

Bu anlamda zaman zaman basit bir 
olayın büyütülerek çatışmalara dönüş

mesi durumu olabiliyor. Bu, sürece 
yayıldığında birliktelik biraz gel i ş iyor. 

Ama yine de tarlası toprağı olanlarla, 
emek gücüyle geçimini sağlamak zo
runda kalan insanl arımızın ekonomik 
statü ola rak biraraya gelememe soru
nu yaşanıyor. 

Biz HADEP olarak parti içeris inde 
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Mardinlisi, Balmanlısıyla, Konyalısını 
bütünleş tiriyoruz. Bu anlamda bu so
runu büyük ölçüde aşlığımıza inanı 

yorum. 

Veger: HADEP'in sistem partilerinin 
çözümsüzlüğiine karşı bir alternatif 
politikası var mı? Varsa nedir? 
Bozdağ: Bizim parti programımızda 

yapmak istediklerimiz çok net. Biz ba
ş ından beri bu va r olan sistem partile
rinin var olan mevcut sorunl arı çöze
meyeccğini iddia ediyoruz. Çünkü 
mevcut partiler sadece 
ç ı kar ve ranl üzerine ku
rulan pa rtilerdir. 

Biz bu ülkede yaşayan 
Kürtlerin sorunlarının 

ülkenin demokratikleşti

rilmesi sonucunda çöze
ceğimiz i söyledik. Yine 
emekçi in sanların temel 
haklarının, eşitlik hakJa
nnın korunabilmesi ge
rekiyor. Bu da gerçek an
lamda bir sosyal devle t 
anlayışı ile olabilir. Biz 
iktidara geldiğimizde bu 
sosyal devlet anlayışını oturtacağımızı 

söylüyoruz. Eğilimde, sağlıkla h er 
alanda fırsat eşitliğini sağlayacağımızı 

söylüyo ruz. Dünyada ki ciddi değişim

leri de göz önüne alarak bir yıldan be
ri yeni programımız üzerinde çalı şıyo

ruz. 

Veger: HADEP Konya'da nerelerde 
örgütlenmesini tamamlamış durumda? 
Bozdağ: Elimizde çok sağlıklı bir veri 

olmamakla birlikte izienim ve gözlem
lerimize göre Orta Anadolu'da yakla
şık 2 milyona yakın bir Kürt nüfus var. 
Bu da çok ciddi bir rakam. Biz özellik
le başta Cihanbeyli'de, Kulu'da ve son 
dönemde Yunak'ta ciddi bir gelişme 
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içindeyiz. Yine Konya merkezde de 
ciddi bir örgütlenme çalışması içinde
yiz. Resmi anlamda Konya'yı söyler
sem dokuz ilçede örgütlüyüz. Ama 
bunların üçünde ciddi olarak bir üs
tünlüğümüz var. Diğer ilçele rde biraz 
sembolik bir çalışmamız vardı. Son 
dönemde buralarda partimize katılım
lar var. Örneğin Akşehir il çesinde in
sanlar kendileri gelip burada parti ör
gütünü açmak istediklerini, bir liste 
h azırladıkları n ı belirttiler. 

Yani sadece Kürtlerin yoğun olduğu 

bölgelerde değil diğer bölgelerde de 
bir örgütlenme ve HADEP' e bir yöneliş 
söz konusu. 

Bunun ya nısıra Biz Cihanbeyli ve beş 
beldesinde (Yapalı , Yeniceoba, Gölya
zı, Bulduk ve Kelhasan) örgütlüyüz. 

Veger: OrtaAnadolu'da kesin bilim
sel olmamakla birlikte yaklaşık 2 
milyona yakın Kürt nüfusu olduğunu 
ve bu nüfusun göçlerinin Selçuklu dö
nemlerine kadar uzandığını belirtti
niz. HADEP olarak Orta Anadolu 
Kürtlerinin göçleri, yerleşim yerleri, 
şu anki, nüfus, ekonomik durum vb. 
konularda bir çalışmanız ya da yap
tırdığınız bir araştırma var mı? 
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Bozdağ: Tabii ki gözlemlerimiz var. 
Ama çok ciddi bilimsel bir çalışma de
ğil. Pratik çalışmalardan en azı ndan 
bireysel olarak zaman bulamıyoruz. 
Yine de bu konuda çalışma yürüten ar
kadaşlarım ız var. 

Bizi özellikle Kulu, Cihanbeyli'yi ilgi
lendiren bir sorunumuz var. Bu da Av
rupa'ya göç sorunu. Bu biraz da sis
temli bir şekilde burada ki gelişmele
rin önüne geçmek için geliştirilen bir 
politika. Bu, biraz da asimilasyonu ge
liştirmek için yapılıyor. 

Yinede biz seçim vb. çalışmalar için 
gittiğimiz yerlerde gözlemlerde bulu
nuyor ve oradaki etnik nüfus vb. konu
ları araştırıyoruz. 

Veger: Partinizin kadın ve gençlik 
çalışmaları var mı? 
Bozdağ: Konya il örgütümüzde hem 

kadın hem de gençlik örgütlenmeleri 
mevcul. Çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Her tür etkinlik ve çalışmanın içinde 
birebir katılım sağlıyorlar. Bu çalış

manın gelişmesi karşısında da bir yö
neliş oldu. Son dönemde Konya'da on 
tane gençlik kolu yöneticileri tutuk
landı. Özellikle Newroz ve sonrasında 
gençliğin başlatmış olduğu "Kelebek
ler Özgürdür" adlı iki haftalık bir etkin
lik çalışması oldu. Bu gelişmeleri gö
ren güvenlik güçleri bunun önünü 
kesrnek için yöneldiler. 
Aynı şekilde kadın kolları da kermes, 

defıle vb. etkinliklerle giderek mahal
lelerde kadın temsilciler oluşturma ça
lışmasını yürütüyorlar. 

Bu çalışmalar bize şunu gösterdi. 
Hangi mahalleye hangi semte gidilir

se, kadın ve gençlik üzerinde bir çalış
ma yürütülürse insanların akın akın 
partiyi kucakladığını görüyoruz. 

Biz, gençliği ve kadını kazananın ay
nı zamanda özgürlüğü ve demokrasiyi 
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de kazanacağına inanıyoruz. 
Bu çerçevede her ne kadar Konya'da

ki kol çalışmamız yeni de olsa çok cid
di bir gelişme içerisindedir. 

Veger: Biraz da genel politik geliş
melere bakarsak, HADEP'in kapatıl
ması gündeme geldi. Bu anlamda 
HADEP'in Türkiye demokrasisi açı
sından önemi nedir? 
Bozdağ: Bu ülkede demokrasinin 

gelişmesinin en önemli faktörü Kürt 
sorununun çözümüdür. Bu ülkede var 
olan etnik ve kültürel sorunlar mutla
ka ve mutlaka demokratik bir zemin 
içerisinde çözülmelidir. Bu noktada 
HADEP'in çok ciddi bir önemi var. 
Çünkü var olan diğer mevcut partile
rin böyle bir talebi ve böylesi bir sami
rniyetleri söz konusu değil. Bundan 
dolayı da özellikle HADEP bu döncm
de hem Türkiye'deki her kesimin ken
disini özgürce ifade edebilmesinin yo
lunun ve bu ülkede gerçekten kalıcı 

bir barış ve demokrasinin teminatı 

olarak da kendisini görüyor. Bu sade
ce "biz yaparız" anlamında değil ama 
şu andaki mevcut yapı içinde biz bu
na aday olduğumuzu, bu konuda ke
sinlikle taviz vermeyeceğimizi ifade 
ediyoruz. Bunun için de "HADEP 
mutlaka yaşamalıdır" diyoruz. 

HADEP bugün alternatif bir parti ol
duğu için üzerine geliniyor, kapatıl
mak isteniyor. 

Var olan hükümet ve sistem partileri 
bugün bir çözümsüzlük içerisindedir
ler. Bunlara karşı alternatif olan liA
DEP ise sesini yükseltıneye başladı. 
Kitleler HADEP'i dinlemeye, ciddiye 
almaya başladılar. İşte bu gelişmenin 
önüne geçmek için HADEP i kapatmak 
istiyorlar. Kapatma davasını "Demok
lcs'in kılıcı" gibi tepesinde tutuyorlar. 

Fakat şunu herkesin çok iyi anlaması 
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gerekir: HADEP Türkiye'de kalıcı bir 
barışın ve demokrasinin teminatıdır. 
HADEP'siz bu ülkede tekrardan geç
mişteki var olan çatışma sürecinin ve
ya o baskıcı anti demokratik bir sistem 
ve devlet yapıs ının devam elmesi an
l amına gelecektir. 

Bundan dolayı bu ülkede HADEP ve 
diğer düşüncelerin kendilerini özgür
ce ifade edebilmelerini savunuyoruz. 

Veger: Hollanda'da gerçekleştirilen 
festivale katıldınız. Bir süredir de Av
rupa'da temaslarda bulunuyorsunuz. 
Gözlemlerinizi aktarır mısınız? 
Bozdağ: Hollanda'daki festivale ka

tılmıştım. Oradaki katılım ve coşku 
beni duygulandırmıştı. Orada da ifade 
etmiştim: Belki üçyüz, dörtyüz yıl ön
ce analopraklardan kopup gelen in
sanların aynı şekilde üç-dört bin kilo-
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metre uzaklara göç ederek Avrupa'ya 
gelen insanlarımızın kendi kimlikleri
ne, mücadelelerine nasıl sahip çıktık
l arını gördüm. Bu çok sevindirici bir 
gelişme. 

Ama bunun daha ciddi, sağlı klı bir 
boyuta büründürülmesi gerekir. Çün-

kü özellikle Avrupa'daki yapının insan
ların beynini çürüten, insanları maki
neleşLiren bir sistem olduğunu düşü
nüyorum. Avrupa'ya gelen insanlan
mızda her şey i kurallar çerçevesine ko
nularak ama çok da fazla düşünme
yen; sadece bu kurallan yerine getiren, 
uyan bir kişilik geliştirilmeye çalışılı
yor. Bu nedenle burada bireyin kendi
sini koruma çerçevesinde ciddi sıkıntı
lan var. Ama işte bu dönemde insanı 
temel öge ularak gören ve herşeyin 
merkezine koyan bir yaklaşım gerekli. 
Bunun da biz aslında Avrupa'da aynen 
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festivalde olduğu gibi insanlarımızca 

ortaya konulmaya başlandığını görü
yoruz. "Evet sizin kurallarınız var ama 
biz kendi kültürümüzü, insancıl yakla
şımımızı ve insani değederimizi koru
maya devam edeceğiz" düşüncesini 
ifade ettiler. 

Biz Orta Anadolu'da hep şunu söylü
yoruz: "Biraz Alırnede Xa nl ile Mevla
na' yı buluşturduk" diye düşünüyoruz. 

Veger: Olası bir erken seçimde HA
DEP in hazırlıkları ne durumdadır? 
Bozdağ: Gerçekten bu son süreçte 

ülkede erken bir seçim ciddi olarak 
gündemde. Özellikle Ecevit'in sağlık 
durumuyla gündeme gelen ama aslın 

da sağlık durumunun sadece bir ge
rekçe olduğu, ülkedeki var olan tıkan

madan kaynaklı Ekim veya Kasım'da 

bir erken seçim söz konusu. 
Hu noktada biz parti olarak böylesi 

bir erken seçime kend imizi hazırlamış 
dururndayız. Çalışma l a rımızı ikiye 
hatta üçe katiayarak gerek Genel Mer
kez ge rekse iller ve ilçeler düzeyinde 
devam etliriyoruz. 

Veger: Orta Anadolu Kürtlerine yö
nelik yeni bir yayın organı Veger ya
yın hayatına başladı. Veger ve bu 
yönlü yayınlar hakkında düşüncele
riniz nedir? 
Bozdağ: Tabi i bu da çok sevindirici 

bir gel i şme. Biraz önce soru nuzun 
içinde de vardı ve biz bu sorulanı tam 
ularak yanı t veremedik. Yani tarihsel 
olarak "lç Anadolu Kürdünün nerden 
geldiğini, Orta Anadolu insanının ta
rihsel yapısının ne olduğunun" soru
suna çok net yanıt verememe duru
mumuz söz konusu. Bu anlamda özel
likle böylesi bir dönemde Veger'in çık

ması ve böylesi bir araştırm a, kültürü 
geliştirme, o zenginliği ortaya çıkarma 
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açısından böylesi bir çalı şmayı değcr

li buluyorum. 
Bu, bizim için ilk olanlar arasındadır. 

il k olanın da doğal olarak zorlukları, 
güçlükleri var. Bunlar olacak. Bu an
lamda Veger çalışanları ve emeği ge
çen herkese saygı ve sevgim i iletmek 
istiyorum. 

Unutulan değerlerin ortaya çıkarıl

ması, kalıcılaştılrılması ve aktarılması 

söz konusu. Biz de ülkede h em birey
sel hem de kurumsal anlamda Veger'in 
ça lı şmalarına destek olacağız. 

Veger: Son olarak, dergimiz aracılı
ğı ile Avrupa'daki halkımıza vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı? 

Bozdağ: Özellikle buradaki Orta 
Anadu lulu halkımıza çok iş düşüyor. 

Ben halkımızdan Veger ve diğer ku
rumlarımıza sahip çıkmalarını isiiyo
rum. Ülkedeki gelişmeleri çok yakın 
dan takip etmeleri gerekt i ğini düşü

nüyorum. Buradaki çevre ve i li şkileri

ni kullanarak diplomatik çalışmala rla 

ülkeyi ilgilendiren sorunlarda kuru m
l a rı harekete geçirmelerini istiyoruz. 

Yine ülkedeki yakınlarıyla ilişkilerini 

kesmemelerini, daha da s ıklaştırma l a

rını istiyoruz. Sürekli ülkedeki insanla
rın da partilerine ve kurumlarına sa
hip çıkmaları noktasında gerekli bilgi
le ri aktannaları gerekir. Özellikle 
mümkünse seçim döneminde Avru
pa'da yaşayan insanlarımızın mutlaka 
kendi bölgelerine gelerek parti çalış
malarımıza, demokrasi mücadelemize 
katkı sunmalarını istiyoruz. 

Veger: Bu söyleşi için size teşekkür 
ediyor, çalışmalarınızda başarılar 

diliyoruz. 
Bozdağ: Ben de teşekkür eder, yayın 

hayatınızda başarılar dilerim. 
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Göç 
ROJNA ZAGROS 

Sü rgün mü oldu adımız tarihin sayfalarına asılmışçasına 
Bir hüznü anlatamamanın acı sıydı anlatamadığımız 

Gidiyoruz 
Tüm rüzgarlar sizin olsun 
Gidebileceği yaprak.larsa eğer tutmayalım nefeslerini 
Soluğunda sürgün çocukl arın 

Hasreti ateş böceklerini yakalamaktı 
Sürgün mü kaldı adıımz yanan ağıtlarda 
Göçün ağrısında kaldı 

Yüreğimiz yine her soluk alışta 

("Dağın Kalbinde Gizliyiz" adlı kitaptan alınmıştır.) 
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Siware Deşta 
Reşiyan 

DILŞAD NÜDEM 

e-mail: hevalo@hutmail.com 

M i re siwaran bCı di deş t a Reşi

yan de. Bi egiti Cı merxaziya 
X\Ve d ihate n asin . RCıken Cı 

rugeş. Alikar Cı piştbaz bu. Xorteki can
s ivik ü p ehlewan. Govendkeşekl di ser 
poze xwe re bu l lese Bire. Di lcyistika 
ciritc de mirovcki geleki navdar bu . 
Dema di daweta de d rlt dihate li da r
xistin ser kc şe cirit e b Cı . Beyi wl ci rl t ne
d ihat leyistin. Li ser hespe mina tire
mareki rudinişt Cı ş iva ji des ten wl difi
liti weki xencerc digiheşte menzile. 

Ji hela din ve xorteki gelek rind Cı be
dew bCı. Bcjna bilind , çaven reş Cı be
lek Cı kene germ xemleka pir xweş dida 
wl u bi vi hawl dile gelek keçiken ela 
Sevikan dişewitand. Te bi du çaven 
dunye qemiş nedikir kCı le bin crt. 

Le wl hemi b ezkirina xwe dabu mc
hlna >..'vve ya kehll ku gel ek je hezdiki r. 
Meraqa wl ya hespan li ser her ti ş tl b Cı. 

Mehina kCı di hem! deşte de bi beza
bun u bedewbOna xwe meşhur li ba 
IIese Bire bu. 

Dema li ser pişta we slwar dibO xelk 
le radibu temaşe. 

Ji çCıkaniya xwe de hezkirineka wl ya 
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mezin ji bo hespan hebCı. Herdem kCı 
hespek didi t, n edix•vast je bi dü r b ike
ve, xwe gelek nezlkl wan diki r da kCı di 
dem eka zu de siwarbCın u bi re ve biri
na hesp an bihevlse. ]i we deme bi şun
de teklliya wi ya b i hespan re bCı evine
ka be sinor. Ji des ten wl bihata we eva
ran ji li ser piş ta hespan siwar biba u li 
hem! deşta Heşiyan bigeriya. 

Pir caran mehin a xale xwe ku hespe
ka kehil Cı bezabu, ji xale xwe d is tand Cı 
heta ji wi dihat ji nav gunde xwe, Gun
de Ome dest bi beze dikir, bi ser Gola 
Xwe de mina b r Cıskeke dibezan d. 

Dem a salCn wi giheş tin hevdehan ji 
bave X\Ve daxwaz kir kO je re hespeke 
bikire. Ji be r kCı bave wl soz dabCı , kCı 

ew bi be hevdeh sal we je re hesp eki ne 
mtn a hespan bikire kCı xelk Cı alem kar 
u emel e xwe berde tene li we hes pe te
ınaşe bike. 

Hesen lawe have xwe ye bi tene b Cı. 

Her çuqas du X\Vayinge \'\rl hebCın jt d
he Hesen gelek bi girne t bu. Lawc ma
le ye bi tene bu u ji h ela din ve ji mal
bateka gund ya pcşeng bu. Lewma ci
h e wl him li mal Cı him jl di nav eşire 
wan Mala Gorde de gelek bi qimet bu. 

Hesen herdem ji bave xwe daxwaz 
di kir da kO ew je re h espeki çe bistlne. 

Bave ti mi caran je re digot h tn zCı ye, 

Ni.sotn ... Gu lan - He.ı.lra.n 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger • HeJmar 2 

dema kenge ew bu siwareld giheşti we 
deme ew de daxwaza wi bine dh. 

Di we deme de ji hela Ruha Q Entabe 
qaçaxçi dihatin ba kurden Anadola na
vin Q ettari dikirin . Bi pirrani mor!, qu
maş u şaren herir dianin Q difrotin. Şa
ren Terebiuse htnge gelek navdar bun 
Q li ba jinan dheld wan ye pir bi qimet 
he bu. Hemide Entabt ji ettarekl we de
me bO ku gelek earan hatibQ Gunde 
Ome. Hemtd miroveld kG gelek dıti u 
derbaskiri bu. Ji Hele be bi gir heta Mer
dtne Q ji wir bigir heta Erzirome hemi 
bajaren kurdan dttibun. Ii ercban bigir 
heta suryaniyen Merdine u ji wan bi gir 
heta ermeniyen Dlyarbekir bi gelekan 
re bazart kiribu. Yani miroveki ji hem! 
dunye xeberdar bO. Lev.rına ji sohbete 
wi geleld dewlemend u şerin bu. Her 
eara dihate gund, dibQ mevane Bire 
Mame. Bi hatina wl re mevanen mala 
Bire Mame hln ji zedetir dibQn. Herke
si dix\.vast guh bide axaftin sohbeten 
Hemide qaçaxçt. Bire Mame kG xwedi 
keriyen pez Q eoH~n şivanan bu, di we 
deme de ji xanedane wl gundi bu deri 
u sufreya \"Jl ji her mevani re vekiri bu. 

Olsa rojeke ji rojan Hemide Entabi 
hate Gunde Ome Cı li mala Bire Mame 
bO mevan. Piştlli hev pirsin Cı ji salıbe
te bi şunde Bire Mame ji mevane xwe 
re daxwaza lawe xwe diyar dike Cı di
pirse we çawa u ji kG dere hespeka baş 
bikire ji lawe xwe re. 

Hemide qaçaxçi ji xwediye male re 
dibeje ku li hela Huhaye bi nave Bera
ve gundek heye ku li ber qerexa çeme 
Ferate dikeve, hespen wi gundt gelek 
meşhurin. Nav Q denge hespen wi 
gundi li hemi hererne belav bune, bi 
xwe ji ji wi gundi ji bo xwe hespek kiri
bQ. Gori ditina wi di ser hespen wi 
gundi re 11 dunye hesp nlne. 

U ser ve gotine Bire Mame kete nav 
fıkaren kur. We ji gunde Ome, ji deşta 

Reşiyan çawa biçuya heta Ruhaye, En 
tabe. We li ser piş ta hespeke ji wir de 
heta gunde xwe çawa vegerlya di ew ri
ya direj de. 

Mevane Bire Mame, Hemide Entabi 
dit ku Biro ketiye nav fikaren kCır zani 
xemen vvi çine. 

Çex bu berbi Bire de Cı got: 
- Biro, biraye delal, ger tu bİX\oVazi di

karl bi min re her! heta wi gundl. Ez di
kartın bi te re heta we dere herim. Eze 
bi te re alikarbim. Qet xeman nexwe. 
Vaye ez diçim wan gunde din da ku tiş
ten li ba xwe bikarim bifroşim. Heta 
çend rojan eze vegerim. Ger kG tu qe
rara xwe didl ez Cı tu erne bi hev re he
rin. Tu biraye min ye ezizi cihe te li ser 
se re mine, ji desten min çi were eze bi
kim. Bi sere te tu tişteld meraq meke. 

Bire Mame demeke bedeng ma o ket 
nav fikr Q ramanen kur. Di esase de di
kart bi Hemlde Entabi re here heta 
deşta Ruhaye; ji bo kG niha peylz bO 
kar Q xebata reneberiye ji zQ de ternam 
bibG. Ji xwe li gundan dema kar Q bare 
bender Q reneberiye di dema buhar u 
havine de diqede. Lewma li ber çuyina 
wi çi zo r Q muşklle nebun. DikarlbQ ew 
geşta xwe ya berbi Welate Jerl destpe 
b ike. 

Xwest ve qerara xwe seranser ji jina 
xwe Cı meriven xwe re diyar bikc da ku 
di derbari fikra xwe ya çGytna berbi 
Ruhayede ew de çi bej in. Jina Bire Ze
lixe ji xwediye malere got ew dizane. 
Feqire we çi bigota; ji xwe kengi di der
bari üşteteki de ji we fikra we hatibu 
pirsln. Hebun Cı nebuna we di nav ve 
male de nexuyayi bCı. Li hember qera
ra mere xwe demeket u got: 

- ÇGytna xere be, bi xer herl u bi xer 
weri. Me bexeber nehele. 

Medyen Bire yen malbate ji di der
bari çQytna wi de tişteki kCı geş ta wi bi 
şunde bixine negotin. Wan Bire Mame 
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baş nasdikirin kü ka yekl çawa bc tirs O 
m e rxwaze. Ji heladın ve Bire Mame in
sanekl bi heş Cı sergiranbü. BiçOya ki
jan cih Cı civate we ji xwe re cih çe bi ki
ra O qtmet bidıta. Lewma ji herkes bi 
wi pir bi bawer bün . 

Bire Mame di sere xwe de qerara xwe 
daye O we biçüya wl gunde kO hemide 
Entabi gotl. Ma we çi biba ji çOyln O 
hatineke? Ji hela dın ve m a ev der ne 
welate bav ü kalan bO. Ma bave vvi, 
Mame Beke hindik caran ji wi re qala 
koçeri'ya we deme berbi welate jerin ve 
dikir? Ma ev ne fersendeka baş bü him 
ev deran bidltana Q him jl ji lawe xwe 
re hespekakü hin mina we tu ca ran li 
ve deşte nehatine ditin bıkıra ü bianl
ya? 

Qerara xwe daye, we biçüya Ruhaye 
di gel Hemlde Entabi O .... 

Di we gave de mina nuqteyeke kete 
dile wi da kO bi xwe re lawe xwe Hese ji 
bibe. Le ji b ela d ın ve Hescn hin pir ci
wan bu o him ji kurre wi ye bi te n e bu. 
KO bibihista we gelek şa biba. Pirs O 
pirsgirek di sere wi de büne hezar. 
Derkete d er, titünek peça ü li bcr deri 
rOnişt. Di d he rüniştt d e ketibü nav fi 
karc n kür Cı ji heleke de ji, ji cixara xwe 
hilmen dümen direj direj dikeşandin 
dgerenxwe. 

Bü evar O lawe male kete hündir. Bi
re Mame go te Hese lawe xwe da kü we
re li keleka wi rO ne. Disa ji xwe re cixa
rek peça a dürna n tCıj tCıj kişande hun
dire X\Ne. Çex bO beı'Ve Hese ü gote wl 

- Heso min dil heye kCı ji te re h espe 
ke bikirim. Le hespeka di ser hespe 
herkesi re. Bila mina we, li ve deşte tu 
hesp tunebin. Keh1leka ercbl, kCı kese 
bibine bi salan bipcslne. 

Heso ji şahOna di cihe xwe de n esekl
ni. Berizl dest Cı lingen bave xwe. Ji eş 

qan nedikarl biaxife. 
- Bavo tu ye klnge, ji ku dere bikiri. 

------- - - - - o sı 
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Bej c tu bi xwedc ki bej e ji min re. 
Bire mame eşqa ket! bedena wi dil O 

di bın simbilen xwe ve kenlya beyi kü 
bi Hescn bide xuyakirin. 

- Heso, lawe min, dive ez herim cihe
ki gel ek dü r ü çGyln O hatina min jiwer 
xuya dikc kO we gelek rojan berdewam 
bike. Dive tu li vir, li dayik O xwayingen 
xwe, li male xwedl derkevi. 

Di tu xortekl zendbadaylyl. Min bi te 
baweri heye. 

Hin kü axaftina bave wixelas ne bibO 
Hcso pirs li dO hev rez kirin. 

- Tu ye heri ku bavo, ku dere ev der, 
çima ji min re nabejl tu'? 

Bire Mame dcmeke be deng ma O 
axaftina xwe domand. 

-Ez dive bi aliyeRuhayede herim. Ji 
bo kirina h espeka baş bi Hemlde Enta
bi re şewirtm ez. Wi go te min ku li h e la 
wan yani li dora Ruha Cı Entabe gun
dek heye. Li gor gotina wi hespen wi 
gundi li her dere navdarin. Min jl got 
eze ji lawe xwe re hespeke ji wir binim 
da kü xelk Cı alem ji xemen dilan re li 
temaşe bike. 

Lawe maleye bi ten e, Hescne kCı du 
xwaying Cı hemi eşira sevikan bi sere 
wl sond dixwe li bi wan çaven xwe ye 
bel ek li bave xwc niheri Cı got. 

- Bavo li her te digerim, ji te daxwa
zeka min heye. Ez goriye te were min jl 
bi xwc re bibe. 

Ez ji dixwazim wan de ran bibinim. Ji 
bela din ve ew hespa kü tu dixwazi bi
kiri erne bi h ev re biblnin ü bied!blnin. 

Bire Mamc zani niha kare \<\rJ gelek 
çeti ne. Li helekc lawe ,..,r}, lawe maleke 
ye bi tene, heviya du hwayinga kCı bi 
ser de mina roniya çave xwe dicirifC, li 
hela din riya dur ber ve welaten n enas 
Cı nedlyar. We çawa bikira kü Ilesen iq
na bikira . 

Le Hesen li ber xwe dida heta je we
re. Dixwas t diyar bike da kCı bave wl bi-
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zane ew ji ya xv.re venagere. Bi biryar O 
daxwaz ji bave xwe re nişan dida ku 
ewe pe re wcre. 

Bavc kir Cı nekir lawik ji ya xv.re dane
ket. Guh nedida gotin Cı şirelcn bave 
x:we. Di ve gave de dayl'ka Wl zelixe ji 
hat ba wan, xv.rast bizane ku ew li ser çi 
ewqas bi dengekl bilind munaqeşe di
kine. Dema Bire Mame hal Cı mesele ji 
jin ike re ani zirnan dayika feqlr dest bi 
giri kir. 

Ez tu caran qebOI nakim ku Hesen bi 
tere here wan deran. Kes nizane li wir 
çi te 

sere "ve. Lawike kO min emre xwe pe 
dayi naçe tu deran. Heta niha di ve 
male de keseki tu caran guh neda goli
neka min. Le bele niha ez vekirl tlnim 
zirnan ku ev çOyin ne bi dile mine. 

Dema kcçiken mal e F xwe dane hela 
daytka xwe Hescn zani kare w1 gelek 
zore. 

Hesen li ber dayik O xv.rayingen xwe 
gerlya, xv.rest wan Iqna bike ew de bi 
silarneti here O vegere. 

Li hemberi bergerina Hesen kevir di
hata zirnan le de O X\vangen denge wi 
di x:we nedigihandin. 

Hesen mezekir kO kare wi zehmcte 
lcar dest bi tehditan kir. 

Eger hün nehelin ez bi bave xwe re 
herim eze sere x:we hellnim herim ji vi 
gundi. 

Eze ji we re sond bixwim ku hun ca
reka din min nablnin, hCıne m in ji lro 
pe ve ji bir bikin. 

Dema Hesen ev gotinan kirin tirs O 
lerzek ketedile da yika wi, Zelixa reben. 
We niha çi bikira ku Hesen ji ya xv.re 
dagerlya. Year dayike dest bi bergerine 
kir le be feyde. 

ÇCı ba xal Cı apen Hesen ku bikevin 
ser wi da ku ewji riya xwe vegere le li 
wir j1 re li ber hale girtin. Dayik X\Van
gen belengaz be çare li hesti ren çavan 

52 

kirin zor O denge nekirin. 
Zelixe hate ba Hcsen deste xwc li nav 

pore wi geran, eniyamaçkir Cı çend şi
ret le ki ri n dakCı wi ha ji x:we h ebe, şlyar 
be kO tişt neye sere wan. 

Ilesen bi dileki şa çex bO li bave me
zekir ka ew bersiveka çawa dide. Bire 
Mame bi girani sere xv.re hejand wekl 
beje temam, erne bi hev re herin. 

BO sibe Hesen bi eşqeka mezin xwe 
gihand nava gund ji hevalen xv.re re qa
la çuylna xv.re kir. Ji şahuna di şuna xwe 
de nedisekiniya . Çav li re ben da hatina 
Llemide Entabi dikir kO rojeke zOtir 
derkevin re. 

Heve Hesen Bire Mame F ji hela din 
ve haziriyen xv.re dikirin ku dema He
mide ettar hat yekcar bi re kevin. ]i 
sandoqa xwc ya veşarll çend zeren 
mecidl hln ji pere dcrxistin. Jina wl bi 
ser de hat Cı je pirsl: 

Mal ava tu ye her! ji xwe re keriycn 
pez bikirf? Ewqas zer Cı pere ji bo çi 
digrl ser xwe? 

Keçe ma tu nizani min ji kingeve soz 
daye xwe ku eze ji Hesene xv.re re hes
pek€ bikirim kO di nav van gundan de 
mina we hespe li ba kesl hesp tunebin. 

Bi çuqas pere dibe bila bibe. Ma ji v.ri 
pe ve çend kurren min hene, canemin 
di riya wl da. 

]inika reben zani şor Q gotin be fey
dene. Pişta xwe daye Q ji xeni derket. 

Dem hate evare Hemide Entabl ve
gen gund, mala Bire Mame. Bi hatina 
wl re mer Cı jinen Mala Gorde erişiyan 
mala Bire. 

Ji heleke de bi ser Bire de pirs diba
randin ji hela din ve je dixwastin kCı ha 
ji xwe hebin, şiyarbin. Pirraniya xiz
men Bire dil nedikirin ku Hesen bi ba
ve xwe re derkeve ve sefere. 

Hesene çavreş li ba hemiya bi gelek 
qimet bu Cı kesi nedixwast kO tiştek 
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Mevanen male ji zO de rabOn ku re 
wiyen rlya dür rakevin O behna xwe 
vekin. Ji ber kO 

bi berbange re geşta wan we dest pe 
bikira. 

Pişti belavbOna m evanan şunde her 
se rewi ketin nav nivinan. We sibe ji zCi 
de rabin Ci bikevin re. 

Bi zelaqen roje O denge dikan şiyar 
bOn. Revvi di re geregin. Sibe zO rabOn 
xwe peçan, taşte xwarin, zin Ci zengi 
dan se r hespan. Di demeka kin de he
ma mirov dikare bej c ku temame gun
diyan li ber mala Bire Mame civiya
bOn. Herkesi dixwast beri ew derketin 
re xatir ji wan bixwazin o oxira xere le 
bikin. 

Mezinen Mala Gorde hatin ji Bire 
Mame O Hesen xatir xwestin. Di dawi
ye de dayika Hesen O xwayingen wi 
Deste Bire maç ki ri n Ci her seyan bi hev 
re Hesen h embez kirin Ci bi ser de giri
yan. 

Her se slwar li ser pi şten hespen xvve 
siwar bCin O deh kirin hespen xwe her
ve Gola Xwe, gunde Xeliken jeri. Mina 
se brOskan di nav toz Ci dOmen de gi
ran giran wendabCm. 

Çend jinan di pey wan dest bi zilxe
tan kirin O tilili kişandin. Te digot qey 
ew di şandine daweteke. 

Her se cewmera b ere xwe dane başO
re gund da kO di we re de herin bi aliye 
Hesen Daxe de kO dikeve aliye Aksara
ye. Ji wir d e ji we bidana ser pişta çiya
yen Toros da ku di dawlye de xwe big
hinin Çuqurove yani Eden e. Careke bi
giheştana deşta Çuqurove ji we bi şun
de zehmetl nedima. 

Ji gund derketin şunde şeveke li gun
deki kurden Canbegl man, li mala na
seki Bire. DO re biryar dan kO ewe her 
roj bi destpeka berbange derkevin re o 
heya ji dest wan hat we bajotana. De
ma dibO evar xwe dighandin gunden 
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mezin kO li wan deran xan hebOn. 
Li gunden nenas di xanan de mayin 

ji wan re başbCi ji bo ku li xanan him 
dikarin bi xwe birnana O him ji hespen 
xwe bihewandana. 

Bi vi havi di se rojan de xwe gihandin 
Aksaraye. Rojekc li wir behna vedan 
raketin O roja din si be zO disa ketin re. 
Bire Mame pir caran bala xwe dida He
sen ka ew ji ve rlya direj çiqas bezar 
bCiye. Xuya dikir kO Hesen gelek diwes
tiya le wi nedixwast baveje derve kO 
bave wi O Hemlde qaçaxçi pe bihesin. 
ROkent Ci rügeşlya X\-ve ji rüye xvve kem 
nedikir. 

)i Aksarayc derketin , bere xwe dane 
başüre \1\rl bajari O Kayserlye. 

Mina se brOskan, weka se tiremaran 
ajotin berve çtyayen Toros. Tibün, bir
çibOn Ci westan nedihat blra wan. De
meke zOtir dixwastin xwe biavejin Çü
kOrovaye. 
Şeveke li zozana Tekir li ba koçeran 

man ü roja pişt disa ketin riya xwe Ci 
mina se sterken berve esmanan li ser 
pişta hespen xwe ketin re. 

Bi vi rengi heta Eden e hatin. Li vi ba
jari nasen Hemlde qaçaxçi gelek bün. 
vara kO giheştin Edene çOn mala pis
mameki Hemid O li we dere man. De
ma kO Hemid ji wan re got ew kine O ji 
ku hatine xwediyen male bi mevan
perweriyeka mezin peşwaztya wan ki
rin. 

Hemid ji pismame xwe re belısa kur
den deşta Konyaye kir O geleki pesna 
wan kir. Bere xwe da pismame xwe hi
neke ji bi he nek got: 

MehmOd min fedikar neke ha, eşiren 
me yen we hele geleki mevandarin. Tu 
jl çi ji des te te te b ike, b ila dema biraye 
min Bi ro çü gunde xwe binekiji ew me 
bipesine. 

MehmOd le zivirand: 
Pismam can, m evane te mevane mi-
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ne. Tu qet meraq neke. Bila biraye Biro 
mala me mina mala bihesibine. Kinge 
biX\'\'azin, nlvine wan rexistine dikarin 
rakevi n. 

Bexewi u westibune re nedida ku ze
de runin Cı ji X\'\'edlyc male musada 
X\'\'e xwastin da kCı rakevin. 

<,:awa kelin nava nivinan yekser ra
ketin. Dema sibe zCı rabun, ser u ruye 
xwe şuştin hatin li dor sufreya male ru
niştin. Wer xuyadikir kCı jina male sibe 
zu de rabibü, lewra taşteyeka gelek 
dewlemend ji mevanan re hazir kiribCı. 

Di we deme de li Bajare Edene gclek 
kurd nedijiyan. Pismame Hemlde qa
çaxçi MehmCıd Beg Cı çcnd malbatc n 
kurd yen ji heremen cürbecCır li wir 
he b ün. 

Pismamc [lemid Memhmüd Beg li 
ve dere bi hazarvaniye re mijCıl dibü. 
Rencheren kurdan peze xwe ji bo tiro
tine dianln Edene Cı bi pirani d ifrotin 
Me h m Cı d b ege En ta bi. 

Çend roj an man li Eden e. Behna X\'\'e 
vekirin; ji westibüna rlya dur t1lirln Cı 

X\'\!e arnade kirin ji bo kü riya xwe ber
dewam bikin. We hin biçuyana gundc 
llemide qaçaxçi Cı ji wir ji bere X\'\'C bi
din gunde Berave da kü ji wedere hes
peki bikirin. 

Bü s ibc disa ji zCı de rabün, ji Meh
mCıd Beg Cı malbata wl xatir xwastin Cı 
ketin re, hespen }.'We berve Entabe ajo
tin. Li çlya xistin riya xwe, li deşt Cı ba
niya xistin u ji çcnd roja bi şunde gi
heştin gunde Hemide qaçaxçi. Dema 
hatin gunde wl, mali Cı gundi bi ber
ginda wan de hatin. Silav le dan Cı bi 
mevandariyeka mezin ew peşv.razi ki
rin. Ew riya dür ji Hemld re ne tiştek bü 
ji bo ku ew di ve re de gelek derbasbi
bCı, le Bire Mame Cı Hesen gelek westl
yabCın. Pişti X\'\'arin Cı sohbeteka kin 
musadc X\IVastin Cı ketin nav clyan. 
Wan Cı Hemid qewl kiribu kCı sibe ji zü 
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de rabin O hcrin gunde Herave. 
Riya wan dCıre O dixwastin dcmeke 

peş tc vegerin mala x:we. Ji hela din ve 
Hesen gelek meraq dikir we hespeki 
çawa bikirin. Di xeyalcn X\'\'e de hesabe 
kirina hespe dikir, we çawa li ser pişta 
hespe slwar bibe Cı mina brCıska bikeve 
re , X\'\'e bighine gund. 

IJ!sa ji zü de rabOn Bire Mame Cı He
mide qaçaxçi nimej kirin O ji xwarina 
taş tc bi şunde ketin riya gunde Berave. 
Li gor golina Hemid navbera gunde 
wan Ct Berave teqriben rojeke dajot. 

Dlsa mina se tlremaran , mina se tl
re n ji destc şervaneki derketi berbi 
asoyen dCır de ajotin. 

Bi sibe re gi heştin gundc Berave kO li 
ber çeme Ferate bCı. Gundeki bi çuk 
bO, hema beje dora bist mala le hebO. 
Ewili çüne m izgefta (cami) gund da kü 
nimeja sibe bikin. DCı re li bexçe cami
ye Hemid peşi li çend gundlyen kO ji 
bere de nasdike çex kir Cı ji wan re hal 
Cı mesele vekir. 
Glşa bi hev re gotin kfı li mala Resüle 

Ccmo mehlncka gelek baş heye O ew 
daX\'\!az dike kO bifroşe, ji bo kO dawe
ta lawe wl hebO di rojen pcş de Cı Ihti
yaca wan bi p eran hebCı. 

Gundlyan mevan daweta mal kirin le 
wan leborina xwe X\'\'astin bo kCı dema 
wan kem bO. Dixvvastin hema bazara 
X\•Ve bikin, hes pe bikirin Cıji nCı ve bike
vin re. 

Bi reberiya gundiyan çCın ber mala 
Resul. X wediye maiC di hewşe de kar ü 
bare xwe dikir. Dema dit kCı komek mi
rov berve mala wl ten ew jl hat ber de
riye he,·vşe da kCı bizane ew klne ü çi 
dixvvazin. 

Silav li hev dan Cı Hemid berna ji Re
sOl rederde X\'\'e vckir. Merik ew dawe
ti hundir kirin kO runin O dO re bi hev 
re bişev.ririn. Piştı demeka silav O xa tir 
pi rsine Resul çex bCı mevanan O got: 
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Brakc Hemid, raste li ba min mchl
nek heye. Mehineka gelek bi esle, hcs
peka erebiyc. KCı tu li rastiye bigeri min 
tu caran nedixwas~ we bifroşim. Le be
Ic lawke min bı nlşane, ev çcnd salin 
bCıka me li mala have Cı me nikari blnin 
hikin bük. Hale me xuyaye, em feqirin. 
Lewma ez mecbCırim kCı ve hespa lı ba 
min bı gelek qlmet bifroşim. Ku ne 
wusabe tu caran ının nedifırot. Ji gun
diyan hcmiyan bipirse, tu gunde me 
nasdiki em hemi bcrpismamcn hevin, 
giştiken wan ve mehlne nasdikin we ji 
te re rastiye bejin. Ew kese kCı ve mehl
ne hıkıre we heta roja mirinc li min 
duayan bike. Li ha min herarnı tune. 

Di ve gave de jina male taştc hazir kir 
Omevan daweta ser sufre kırın. 

Ji heleke de xwarin dixwarin ü ji bela 
din de axaflina A.'We berdewam dikirin. 
Di sere Bire Mame de tim ew pirsa he
bu ka hcspen vi gundi ji ber çi beza O 
meşhCırin. Xwast ve pirse ji xwediye 
male bipirse O meraqa di sere xwc de 
rake. Bcrve ResOle Cemo çcx bCı Cı pir
si: 

Birayc delal, ev meşhCırhCına hespen 
gunde wc ji kCı dere te. 

Mevane hcja, gelek salan bere li vi 
gundi agayek hebCıye. I Iczkirineka wl 
ya hespan ya pir 

mezin hebCıye. Rojeke d içe hicazc. Li 
vegere tc Helebc, Li we dere hespcn 
erebl yen pir hi esil dibine. 

Ji llclebe mehlnek ü hespeki dikirc Cı 
bi xwe re line gund. Hingc li ve dere 
wisa sinaren mayinkirl tunebOn. Ji we 
deme hi şunde ji wan her du hespan 
caniyan digrin ü bi vi hawi hespen mc 
yen esi! pir bCıne. Le tu ji vi gundi bi 
derkevi çi hespen mina va n nabinl. 

Ji hela din ve Hese Hi re gelek lcz dikir 
kü gaveke peş de ew mehlna kCı qal te 
kirin biblne. Piştl demeke Bire mame ji 
xwediye male ResD ie Cemo re got: 
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Biraye Res OJ ciye em je hatine pir du
re. Mc dil heyc kO rojeke peş de .x:wc bi
glnin gundc xwe. Lcwma kCı eger hun 
ji bixwazin werin em careke li mehlne 
jl binerin kCı me li hev kir bi la em bike
vin rlya xwe Cı herve mal bajon. 
ResCıle Cemo: 
Li ser sere min biraye d elal. Were em 

herin hewşe bila lawik ji go me der.xe Cı 
bine derve. 
ResCı l e Cemo, xvvediye male bang li 

lawike .xwe da kO hespe ji gome bine 
hundire hewşe. La\>vike Resül, Ehmed 
ji xortekl li sale n Hesene Hire bü. Xor
teki bi qolincen fıreh, bejna direj gelc
ki çeleng bCı. Le bele ji her çi bO kesi 
hinge nczani lawik bi mirOz Cı rCıyckl 

sa r ji gome derket 
Dcma lawik ji gome dcrket te digot 

qey ji pişta çiyan roj hildihat. Mirov ji 
nezcran ditirslya kü bi du çavan li we 
mehine binere. Mehineka kCı renge 
xwe ji renge axa Ilenane stand!. Sor bCı 
ren ge vve weka pelen agir. Ji se salan ne 
zedetirhCı . Dora her dü simen we sp!, 
çaven bi nlk, pore li ser stOyc we bi 
morlyan xemilandibOn. Resül ji lawe 
xwe Ehmed re işaret kir kCı li hespe sl
'llvar be O çendeke bidc bazdan. 

Wcka keçeka nazenin diçCı bi re de. 
Çawa Ehmed deh le kir ü ajot mina 
sterkeka ji ezmanan de berjer birije 
yekser wenda bO di nav toz Cı dCımcn 

de. 
I-lesene Bire ji eşqa di dh de nedise

kini. Xwest ew jl careke hicerbinc Cı 

hespe bajo. Dema Ehmed vegeri Cı ji 
nuh ve hate ba wan Resüle Cenıo ji ça
ven llesen zani kO ev.r ji dixwaze li hes
pe siwarbe. 

Resüle Cemo ji Bire Mame re got: 
Keke mineger tu lcaze bidi bila lawe 

te ji careke bajo. 
Bire Mame bi dest işaret kir Cı Ilesen 

hema çü dizgina hespe ji Ehmed 
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stand. Lawike ResQle Cemo Ehmed, bi 
çaven tije nefret, li IIese mezekir u diz
gin daye. 

Hese Bire, şahe siwaran deste xwe 
nermik nermik li ser stüye hespe ge
rand. Deve xwe neziki guhe mehine kir 
ku te digot qey bi we re deng dikir. 
Deste xwe bi sebr li ser dev O rüye me
hine gerand, ji erde lepek giya jekir ki
re deve we. Mehin ji weki bi hatina wl, 
nezikbOna Wl şadibü, di dye xwed de 
nedisekini. Te digot ew jl ketiye nav 
heyecan e. 

Hesene Bire du re li ser hespe siwar 
bu O deh li hes pe kir heta je were. Çar 
simen hespe li hewa dileystin. Weka 
baye xerbi diçü berve keta gund de. 
Mina ku Hesen weka bazeki bi du bas
ka n ber bi esmanan ve difiriiya. Dizgi
nen mehlne sist berdan da kO hesp 
azadbe O heta bikane bibeze. 

Demeke bi şOnde mehln giran giran 
vegerand u bere X\.Ye da Mala ResOle 
Cem o. 

Koma meran ji' li hev dviyayi li ben
da hatina Hesen sohbet dikirin. Dema 
Hese Bire ji mehine hate xware X\oV'ast 
dizgina hespe bide Resüle Cemo ji be r 
kO ev hin ji xwediye mchine bu. Ape 
Resul dizgln ji desten Hese negirt u 
got. 

Na biraziye min, ez dibinim ku te ge
lek ji ve mehine hezkir. Le\Jvma bi la 
dizginen we di desten te de bin. }i te re 
feda be. Tu ji Wl welati hatiye heta ve 
dere bera cane te saxbe. 

Di we navbere de bave Hesen Bire 
Mame kete navbere. DOO.vast demeke 
peşde bi Resote Cemo re bazara mehi
ne bike da ku bikare vegere mala xwe; 
ji ber kO h emi xizm O meriven wi çav li 
riya wan, li benda hatina wan mane. 

Bire Mame, derxist ji tebeqa xwe ya 
zlvini çend cixare peçand li wan meren 
ku li wedere runiştibOn girt. DO re çex-

bO Resüle Cemo: 
- Birake delal, dema menine em lazi

me vegerin mala X\.Ye. Min dixwast ku 
tu sebeb tunebin em 

bazara mehina te b iki n. W er xuya di
ke kO kurre min jl ji hes pc hezkir. Beje, 
vaye hevalcn din 

ji runiştine bila em li nuqteyeka 
muşterekli hev bikin. 

Pismamo, ca ne te sax be. Qet xeman 
neke para xwe. Tu O lawe >..' \!Ve ketine r1-
yeka dür (ı direj heta ve dere hatine. 
Bm-ver bike ez ji te re zor u zehmetlye 
dernaxim. Lawemin jl ji ve me h ine ge
lek hezdike. Tu li rastiye bigeri em dix
wazin ve havlna peş bOka xwe derxJn. 
Tu ji baş dizani kO niha bük derxistin 
bi hindik peran nabe. Gotina kin, em 
mecbürin ve mehina delal bifro ş in ku 
qeline büke derxin. 

Bire Mame zani merik ketiye denga
siye O ew ji dihat we mane ku ResCıle 
Cemo we bi pereki herzan bida. Gote 
Resul bira beje ka bihaya mehina wl 
çuqas pereye. Resul gotina xwe ji ke
sen li civiyayi hemiyan re got: 

Sirayen delal sala derbasbüyl ji Me
leriye hatin xwastin min neda. Xwede 
di jor re ye, bi buhaya pcnci pezi pere 
dan le min neda. Ev gundi hem! şahi

den minin. Tu caran ji ve hespe çetir 
hespan jl nabini, saza min şerefa mi
ne. 

Bire Mame çexbü ba meren li we de
re rünişti O ji wan pirsi da kO ew ji go
tineke bejin. 

M iren min de h ün jl t i ş teki bej in. Ma 
ev buhaya birake min Resul Beg ne ge
leke? Hun çi dibejin hevalno? Em ji 
wan cih O waren d Or de ketine re u ha
tine ve dere, ez dibem em bazareke bi
kin O ji v1 gundi dest vala venegerin. 
Gişan bi hev re gotinen Bire Mamc di 

dh de ditin. Çendek ji wan rab On, lle
mi'de qaçaxçl ji di nav de, desten Bire u 
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yen ResCıle Cemo gihandin hev. Wan 
daxwazkirin kCı ew her du lı ser buha
ya slh Cı penc pezan li h ev bikin. Di he
man gave de ji her duyan jl xwastin kCı 
h hemberi ve gotina wan dernekevin. 
Qanun Lı edelcn eşiriye hin ji gelek bi 
quwet u rez btm we deme. Her duyan 
ji denge >..'We nekirin u qebulkirin. Ba
zara buyi li hev bimbarek kirin u des
ten h ev berdan. 

Di ve deme de lawe Resul Ehmed 
xwe neziki Hesene Bire kir ji wi gelek 
pirs dikirin ka ji ku dere ne, ji kijan 
gundlnc, gunde wan li kijan hele dike
ve, di kljan re de hatin u vedigerin 
uhw. 

Hesen jl beyi kCı bikeve nav şik u gCı
mane pirsen lawe ResOle Cemo diber
sivandin. 

Bire Mame bi çav Işaret da Hemide 
qaçaxçt da ku dema ew pereyan derxe 
O teslimi Resul bike, li ba wl be. Resule 
Cemo percyen xwe girtin bi şunde 

xwast mevan werin hundir runin Cı 

xwarincke bixwin. Le niyeta mevanan 
ji demeke peşde çCıylnbu. Li hemberi 
israrcn xwedlye mele spas kirin u anin 
zirnan ku dema wan nine Cı di ve ew bi
kevin re. Dem hatibu nivro u her se si
war ji li hespen xwe siwarbCın, ketin ri
ya direj berve gunde Hemide Entabl. 
Li ber wan riya rojeke hebO Cı gerege 
wan lez bikira. 

Hesen e Bire, li ser pişta mehlna kehll 
ya erebi mina şereki arnade ku erlşa 
hedefa xwe bike runişti di navbera ba
ve xwe Cı Hemide Enlabi ketin re Cı ji 
çavan bi durke Lin. Hescn belki d i jlya
na xwe de tu carcın mina niha dilşa Cı 

mesCıd nebibCı. Mina kCı dunya hemi 
ya wi be, xwe bexLewer didlt. 

Wan dixwast xwe bighinin mala He
mide qaçaxçt Cı demeke behna xv.re ve
kin, werin ser xwc Cı disa bikevin re he
ri n mala nve. 
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Wusa jl kirin. Bi roj ajotin, bi şev ajo
tin, li xanan man, li mala n man, birçi Cı 
beav man, bexew man; le bel e di ew ri
ya kCı te de hatibOn de disa vegerin war 
Cı dhe X\•ve. 
ÇCın u halina wan di dora se heyvan 

zernan girt. Di ve deme de malbat Cı 

xizmen wan ji wan be xeberbün. Bi 
taybetl dayika Hesen gelek dilşikesti
bCı. Hestir ji ber çaven we kem nedi
bun. Dayika xizan ji roja çüna wan 
şunde ji wan tu xeber negirLibü. Her 
çuqas di dema çüyine de Bire Mame ji 
we re gotibe F ew meraq nekin, çi dibe 
bila bibe we rojekc vegerin, disa ji tirs 
Cı xem ji dile we kem nedibCın. Dayik
bu, mina dayiken din hemiya çaven 
we berşilbCın. Xew nedikete çavan. 

Dema Bire Mame u lawe wi bi neqe
wa Gunde Ome kelin li ber çaven wan 
bO ronahl. Şabuneka dilan derman di
ke daketa ser rOyen wan. Dema di nav 
gund de berve mala xwe ajotin, zarok 
O xorten gund bi du wan de beziyan 
heta ber mala wan. Di nav gun de bO 
qlle vvila gundiyan kCı xebcra hatina 
I lese Bire O bave vvi di dane hev. 
Denıa hatin ber deriye mele dayika 

Hese O xwaylngen wi xwe avclin ber 
lingen mehina wi. wexta Hesen hate 
xware beziyan, ew bi hesret hembezki
ı-in tera >..'We maçkirin. Keçen mal e çCın 
desten have xwe ramisan, bi xwer hati 
na wan kirin. Re vekirin, her dCı siwar 
ketin hundire male, runiştin li ser min
deren nerm O rehet. Ev çend rojbOn li 
ser milen hespan be westan ketibOn ri
ya dCır, da kO xwe bighlnin mala xwe. 

Pişti hatina wan bi demeka kin şun
de gundi, mezin O biçCık erişiyan mala 
Bire Mame. J Iundire male ji mezinan 
lije bO O gene ü za rok li ber deri civl
yan. Mehina Hesen kO li ber deri gire
dayibCı, ji ber her tişti bala gundiyan 
dikşande ser xwe. Bi renge xwe ye ji pe-

NiSAn-Gulan-Heı.iran 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger · Hejmar l 

len agir stendi, çcrme we ye şuşti ü pa
qijkiri çaven gundiyan dibiriqand. We
ka keçeka narin Q nazenin bi naz di ci
he xwe de diçü O dihat. Herkesi di dile 
xwe de digot UJi yeki mina Hesenc Bire 
re mehineka mina ve geregbQ. Layiql 
slwareki mina Hesene xwede ji neze
ren çavan bipareze. ll 

Herkesi kQ dihata mala wan beri kO 
Hesen Q bave wi silavbikin di çOn li 
mehinc temaşe dikirin. Bi rast! herkes 
bi mehina Hesen gelek qall dibOn. 
Herkesid ihat hespa wan bimbarek di
kirin. 

Di ve gave de Bire Mame ji mevanen 
hazir re digot sibc ew de qurbaneke 
serjekin ü ji bo we ji dema xwarina n lv
ro herkes daweta mala xwe dikir. 

Belc, di ser vegcra wan ya ji welate 
jerln de çend meh derbasbibün. Dem 
bO zivistan O derbasbO. Buhar hatibü 
deşta Hcşlyan, her der bü kesk ü şin. ]i 
kerlyen berxan çal ü beyar tijl bün . 
Gundi bi hevlya saleka bi xer ü bcr ke
tibün nav xebat O mijüliyen xwe. 

Hese Bire ji edi bi mehina xwe ve mi
na du evindaran bibQn. Hespa kehil 
ewqas baş Hesen nazdikir kü dema 
Hesen n ezikl we dibO ew ji bina Wl 
nasdikir. Dema Hesen ji we re li tiriski
ye dixist li kO di bO b ila b ibe bi lez Cı bez 
xwe digihande ba Hesen. Te digot qey 
wan bi zirnaneki kQ keseki din nizane 
bi hev re diaxitin. 

Eyam gelek xweş dibOn edi. Tina roja 
germ mizgtniya havlneka xweş dida. 
Şivan Q gavanan pez li derve mexel di
kirin. Di hewşen malande ji ga Q hesp 
giredidan. Bi vi hawi Hesen jl m ehina 
xwc di hewşa male de giredida. Glyaye 
buhare diç inl Q dida hespe; mina her 
du çavcn xwe le dineriya. 

Rojeke disa denıa Hesen sibe zQ ji 
xew rabQ weka hem! caran dakete 
hcwşe kCı des te xwe li ser stüye mc h ina 
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xwe bigcrine, rüye we maç bike, ave 
bidc Cı ter bikc. 

Le mixabin hesp ne li şünebO . Zinci
ra ku nıehin pe dihat giredan li erde 
bO, le mehina llesen, roniya çavcn vvi, 
ne di hcwşe de ne ji li dora male hO. 
Tirsek ketedile wi, mina yeki din bibe 
ji ber we male bezlya ber mala din bi 
hevlya kü we ji nCı ve biblne. Le li şuna 
mehina delal bayeki bcbext dihat. 

Hesen O hemimalbat Cı gundiyan li 
deşt o baniyen Gunde Ome tu cihe ku 
le negerin nehiştin. Tu şivan Q gavan ü 
rewi Q paleyen li ça lan nem an ji herni
yan pirsin. Le mina kCı erd qeliştlbü ü 
mehina Hesen ji ketibü nav. 

Wc evare Q rojen din Hesen, zirnan je 
hate birrln, bi kesi re deng nedikir. Ke
tibü nav fıkaren kOr ü fireh. Nedizanl 
we çawa bike; Ic tiştek baş dizani ew ji 
nedikari be hcspa xwe ya kehll bijiya. 
Bi şevan xew nedikct çaven wl, mehina 
delal dikete wexn ü xeyalen Hescn. 
Nedizani wc çawa bikira. Aweniyen 
heval Cı dosten wl jl tu fede ncdikirin li 
ser wl. IlebCı tunebü mehina delal bü 
di sere Wl de. Le n edizani we çawa bi
kira. 

Dlsa roje kc tiştek ha tc bira wl. Ew ro
ja kü li gunde Berave bCın lawike xwe
dlye nı a l e, Resüle Cem o kü nave wi 
Ehmed bü ji wl gelek pirsen bi şi k O gu 
man kiribOn. Ew ji ku dere ne, nave 
gunde wan çiye, di kijan re de hatibOn 
uhw. Ji h ela din ve ne bi dile lawikbCı 
kCı bave wl mehin bifrota. Ii deste wi 
bihata we Hesen bi çaven xwe bi.Avvara. 

Hcsen di we gave de gumankir kQ la
wike ResOJe Cemo hat h eta gunde wan 
ü hcspa Hesen kü qasl cane xwe je 
hczdikir, d izlya ji nuh ve bire gunde 
x:we. 

Rab O cv şubheyen xwe ji bave xwe re 
gotin. Gotine n llesen bi Bire Manıe ji 
gele k bi aqil hatin; le bel e nexwast ji wi 
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refikren xwe eş kere bej e. Bave wi di tir
si'ya kO Hesen we sewa meh1ne biketa 
re heta Ruhaye biçılya. Ji ber kO baş di
zan1lawe wl çi xortekl betirs ıllewen
de. 

Ez bawcr nakim la'\Jve Resul kiribe ev 
kara. Ji we dere de heta gunde me we 
çawa bihata. Na na qet nabe, ez bawer 
nakim. 

Le Hesen ji zQ ve 1qna bibıl kıl ew ka
re Ehmed laweResul bO. W1 ji zıl de ki
ribQ aqile xwe, we biketa re O biçOya 
gunde Beravc. Le ew fikra xwe ji bav Q 
d1ya X\1\Te re negot. KO ji wan re bigota 
baş dizani We ji Wl re Çi bigotana Q hel
westeka çawa bigirtana. 

Çend rojen din derbasbOn le mehina 
kehil, çav bi nlk O stCı direj nehat Q he
viya Hesen ji hatina we jl tunebO edi. 
Dcrket hizOra beve xwc, derd O m era
zen xwc ji w1 re peşkeş kirin. 

Bavo min qerera xwe da ye, eze h erim 
gunde Berave hespa xwe b1nim. Dax
waza min ji te ewe kO tu li dijl ve qera
ra min dernckevl. 

Lawo, roniya çavan, ma te heşen xwe 
wendakirine, ev çi gotine tene? Ma tu ji 
kO dizani mehln li we dere ye. Bi ya 
min tu ye ji ve niyeta xwc vegeri. Guh 
bide bavc xwe. 

-Bavo, tu cane mini. Di vi gundl de, 
tu bavya kO te ji min re kir1 nakinji za
roken xwe re. Le kıl ez 

neçim we dere eze din bibim. Bila 
were tu n1Usade bide min ku ez herim 
Q \•Verim. KQ hesp ne li wedere be ji qet 
nebe ezc edi heviya xwe je bibirim. Ji 
te peve kes hale min nizane bavo; ez 
kctime bexte te. 

Bave Hcsen Bire Mame bi biryar ji la
we xwe re da zanln kO ew tu caran mu
sade nake kıl ew bi tcnc heta Ruhaye 
here O bikeve du hespekc. 

Le llesene betirs di sere xwe de bir
yara X\1\le da b ıl. W e s ibe ji zılda bi dizi ji 
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mal derket Hese Bire, Mire siwaran, 
serbilindlya Seviken çole. Di bin de 
hespa xale >-vve kO ji gome, ji xalc xwe 
bexeber derxistıbO bere xwe da welate 
jerl. . .. .. 

Dem ıl mehdi pey h ev derbasbıln di 
ser çOna Hesen re. Bav ıl xaJ Q pismam 
di pey wi çOn O ew gunden kıl bere lle
sen Cı bave xwe li geryabOn tevdan. Le 
mixabin tu şop nebirin ser rlya wl. Ne
hatibıl wan deran. Vegerin gundc xwe 
man li heviya xebereka ji wi de were. 
Carna disa qaçaxçi dihatin gund le li 
ba wan jl di derbart Hesen de çi xeber 
tunebıln. 

Rojeke ji rojan xeberek belav di nav 
gunden deşte de kO Hesen li hela Ru
haye hatibıl kuştin. Mala Bire Mame Q 
malhata w1 beyi kıl di du ve xebcre ke
vin ıl pirs Q pirslyar bikin dunya bi ser 
sere xwe de hilwcşandin. di hemi 
gund1yan wer qebıll dikirin kO Hesen 
hatiye kuştin. AgirekT neye vemiri'n ke
te dile xelke. Ken O şahOne ji Gunde 
Ome mala xwe ji zılde barkiribO. Ji çü
na llesen bi şu nde tiştek ne mina bere 
bıl. Cirit ıl govend şuna xwe ji xemgini
yeka mezin re hiştibıl . ... 

Hesen ji gund derdikeve bi şunde roj 
bi roj, pirs bi pirs, gav bi gav xwe digi
hlne he la Ruhaye. Ev riya bere kO k Cı bi 
bave xwe O Hemide qaçaxçi te re çılnl 
bi kar nine. Ji bo kes wl nasneke di ri
yeka din re di gel gelck zor O zehmeti, 
xwe dighine gunden dora Feratc. Li 
hin gundan bi mevan1li hin gundan jl 
bi şivani dimine da kO kes ji wi şubhe 
ne kc. 

Pirs dike tcqib O tehqiq dike kıl ka 
kes şuna mehina w1 ya çavreş dizane 
an na. Pişti gelek dem ıl zeman, tedig
h e kıl hespa wl ji hela lawe Resılle Ce
mo, Ehmed ve hatiye dizin. Li gundekl 
nezikt gunde Beravc yani gundekl ne
zikl gunde Resılle cemo X\1\le bi clh kir. 
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Xwast bi çend qaçaxçiyan re bikeve te
klllye mina kO ew tucareke O hatiye we 
dere ji bo m al e qaçax bikire. 

Li maleke bü mevan. Ji sohbe t Cı mu
ha bbete bi şunde çCı ke t nav nlvinan. 
Ma xewa Hese Bire we çawa bihata, 
dem a ew ji zemaneki wüsa direj bi 
şunde ewqas neziki mehlna xwe biba? 

Dem ji nive şevc gel ek derbasbü. Ra
bu beyi kO kes pe bihese xwe peça li 
hespa xwe siwarbCı keta rlya gunde J3e
rave. 

Elespa X\IVe li qerexa çem c gund di 
şaxe darekc gireda. Gund ketibü be
d engtya mirine. Pele dare jY bikc ta erde 
we deng derxista. Lewma dive Ilesen 
gelek bi dlqet Cı bedengi xvve bigihan
da mala Restıle Cemo. 

Dema n eziki hewşa wan dlt kO mehi
na wl di hewşe d e mexel bibü. Ev me
hlııa nazdar Cı nazenin di bina wl re 
n askir kO Hesen li wc digere O li nezi 
we ye. Di dhc >.\·Ve de nedisekini. Te di
got qey dixwaze Hesen bide ser milcn 
>..\•Ve O mina bazeki bifire berve ezma
nan. Mehtna delal dema Hesen bi ça
ven xwe dit tev de dicirifi'ya. 

Hesen bi dızi kete hewşe. Xwe bi !ez 
avete ba mchiııe O bi evineka m ezin 
stüye we ye direj hembezkir. Çavcn wc 
maç dikirin. RG yc hespe bindikir. He
ma bi !ez bazda ser mehine be deng 
ajot berve qeraxa çeme gund. 

Li we dere zin c hes pa xale xwe da ser 
mehina xwe O li ser mehina xwe siwar
bü. Dizgina hespa xa lc 

xwe di zengiya x:we gireda O mina 
brGske kete re. Disa kete riyeka din kG 
lawe Resül je şCıbhe neke. 

Bi lez O bez dajo t. Westan O birçibün, 
bexcwl Cı zehmeti nedihat bira wl. Li 
gundan, li m erg O çlyan, li zozanan li 
ba koçeran ma, ji herkesi re çirokek di
go da kG ji wl şubhe nekin. 

Li gund hin ji şin Cı xemginiya li dCı 
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Hesen berdewambCı. Ew xebera reş 

agir berdabCı nav Gunde Ome. De Cı 

baven wl nedizanin ew li dune henean 
na. Agir ü peta dile wan roj bi roj cw di
helandin. 

Li heml gundiyan şin O huzin bO. Mi
na kO li wi gundi ji her male mirlyek 
derketibCı. 

Wl hale h a ne h eta Ilesen bi ser neqe
wa gund ket berdewamkir. Li ser pişta 
mehina x:we, hcspa xale ji pe re li ser 
girc gund gaveke sekini Hesen. Hc lme
ka kür kişand hundire dgeren xwe O 
deh li her dCı hespan kir heta je wcre. 
Di nav gund re mina brGske derbas bO 
berve mala xwc de. 

Dcma çaven gundiyan bi wl kctin ji 
seriyeki gund bigre heta sere din her
kesi ji deveki de bangdikirin bi dengen 
bilind HHesc Bire hatiyeeeeeeecc, He
se Bire nemiriiyeeeeeeeii 

Dayika H esen cv denga çawa bihist ji 
cih rabG li h ela neqewa gun d mezckir. 
Tiştek nedidit. Tene tiştekt mina ba b
rüske bi lcz bcrve we dihat. Toz G dO
man bi hev re. 

Babrüsk çikiya, b Cı H esen, 1 !esen bO 
şabün Cı hesren şahüne kCı ji çavan ten, 
Hcsen bCı zilxet berve deşt Cı çtyan be
lav bü. 
DCı re çi çebG? 
H esen ev m ehina xwe mina çavc xwe 

parast. Ev hespa bi mor! Cı toqazan, bi 
perçema bGnandl, bi terriya bi hennc 
Cı bi nalen kO ji Sev,rase hatibGn kirrin 
bO sembola mcrdbCın Cı qehremaniya 
Hesene Bire, mire siwaran. 

Ilesen dü re bi dotmamcka xwe re 
dizewice. Zamkan wan çenabin Cı wek1 
vvere fehmkirin e\•V mala meral ma. Ji 
wl çemi edi av na herike, li bin slya we 
dare kes runa ııc lcwm a dar hişkbCı. Li 
ber diwaren cw malakü di dema xwc 
de mina xaneke bO iro şivanen xelke 
peze X\Ne m exel dikin. 
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Değişim 
ESMEGÜLER 

Senede evimizi kaç kez kapsamlı 
olarak temizleri z? En azından 
dört kez değil mE! Bahar temizli

ği , yaz temizli ği, güz temizliği, kış te
mizliği, bayram temizli ği v. s ... gibi 
dönemsel temizliklerdir değil mi? 

Bu temizlikle b eraber varsa atılacak, 
gözden çıkardığımız eşya l ar atarız. Te
mizlenecek. onarılacak eşyayı gözden 
geçiririz. Neyin nerede olduğunu bil
memiz için bir düzene koyarız. 

Birden hangi eşyalara veya hangi eş
yaların tamire ihtiyacı olduğunun far
kına vanrız veya yeni eşya satın a lır ya 
da olanı tamir ederiz. 

Bunlar hepimizin -özellikle biz ka
dınların- yaprığı ve bildiği uğraşlardır. 

Yeni temizlenmiş evde rahat nefes 
alır, zevkini çıkarır ve gözümüz gibi 
korur uz. 
Yılda veya tüm hayatımız boyunca 

kaç defa zihnimizi, mantalitemizi ve 
içimizi büyük temizlikten geçiriyoruz?! 
Yanıtımız evimizi temizlediğim iz gi

bi aynı kolaylı kta ve hızlılıkta olmuyor. 
Zihnimizin herhangi bir köşesinde 

yerleşmiş eski, işe yaramaz bir değer 
yargısının veya sap iantının bizi ha la 
günümüzde yönettiğinin çoğunlukla 
farkında değili z. 

Zihnimizi büyük temizlikten geçir
ınediğimiz için yeni değer yargıianna 
ve düşüncelere yer açmıyoruz. Eski, 
tozlanmış, pasianmış değer yargılarıy

la günümüzün yaşam şekline ayak uy
durmaya çalışıyoruz. 

Oysa kendimizi büyük temizlikten 
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geçirsek atılacak veya değiştirilecek 
düşünce ve değer yargılarını ayıklasak 
çok rahat nefes alacağımıza inanıyo

rum. 
Zihnimizin herhangi bir köşesinde 

untulmuş, günümüzde kullanılacak 
bir sürü bilginin, değer yargısının da 
bulunduğunu tespit ederiz. 
Atılacak olanı a tma k, k ulanılacak 

olanı kullanmak lazım; tıpkı evimizi 
temizlediğimiz gibi . Yeni bilgilere, de
ğerlere, düşüncelere yer açmış oluruz; 
hangi konuda gelişmemiz gerektiğini 

saptar ve bu yönde hedef seçe ri z. Ek
sik.lerimizi tamamlarız. Hangi konula
rın bizi rahatsız ettiğini belirler, yap
mamız gerekeni çıplak gözle görürüz, 
kirden arınmış olarak. 

Özellikle Kürt kadınının büyük te
mizlikten geçmesi gerek. Erkek mu
hakkak bu değişikli ğe tempo uydurup, 
belki o da kendisini büyük temizlikten 
geçirecektir. Bu çocuklarımıza yansı
yacak ve çocuklarımız ise onca kiri ta
şımaktan kurtulacaktır. 

Düşüncem odur ki; bütün geli şmeler 

bireyle başlar ve topluma yansır. Her 
birey kendisini büyük temizlikten ge
çirse, bütün toplum büyük temizlikten 
geçmiş olur. Bu şekilde yeniliklere, bi 
lime, gelişmelere, fik irlere açık oluruz. 
Birey olarak kendimize değer vermedi
ğimiz, saygı göstermed iğİrniz ve hak.la
rımız ı savunmadığıınız sürece, kimse
nin bize değer verip, saygı göstermesi
ni ve h ak sunmasını bekleyemeyiz. 

Toplum olarak diğer toplumlardan 
h ak isteyeceksek benim görüşümce, 
toplum olarak büyü k temizlikten geç
memiz lazım. 
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XOZAN CEJNO: 

''Zimane dayiki 
qedexe kirin şerma 

mirovatiye'' 
Rojen derbasbuyi hozane m e yi 

Kurde Anatollya N av in Cejno qasete
ke nfl derxist. Me ji bo we Hozan 
Cejno re hevpeyvinik çekil: 

Veger:Tu dikarı Cejno bime bidi 
naskirin? 

Cejno: Cejno Kurdek1 Ana tollya 
Navine. Bi gotina wl, aşira wi li sa
la 15 14 de ji bajaren Adiyaman bi 
zora Osmanliyan ji \•Vela ten X\Ne 
derketine Cı haline Navenda Anato
llye. Li bajarcn Konya navçeyen Ci
hanbcyll ciwar bune . . . 

Ew ji malbat 8 (Heşt) za rokanc Cı 
ew bi xwe zaroken ça remine. Ew bi 
deh sallya xwe da bave xwe winda 
d ike ... Ew ji bist saJiya xwe da tc 
Sıv.rissre, mina karkere blyanL 

Veger: Te kenge dest bi musika kir u 
ke ji tera allkan u (yarmeti) kir? 

Cejno: Min heyya 7 (heft) saliya xwe 
Tirkl ni zani bu. Li d ibistana Tirka n da 
min Tirld h ev1s1. Li gundc min da 
Xelq govend digirl Cı b i Kurdi ki-
lam diha t gotin Cı dema ku 
yek dını iri , şin bi kurdi di-
hat gotin .. .. Ji ber ve ye-
ke ez dibejim ku, ez hi 
muzika kurdi mczin 
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bum. Ji ber ve yeke min xeba ta xwe bi 
Ku rdl dest pe kir. Di malbata me da du 
Ape min, denge wan pir xweş bun .. . 
Ap e min Osman qaseten w i ji hen e .. . 
Di qaseta min da kilamen zeyn ebe ez 
biçuk bum, min ji /\pc xwe ümer guh
dar dikir. Eze dikarim bejim denge dl
yamin F p ir X\veş Cı delale. Çavkani ya 
min seri ji bo kilanı 1 stra na kurdi diya
min bu ... 

Veger: Qaseta te ya yekemin derket. 
Nave qasete te Keça Benav ]i bo çi Ke
çaBenave? 

Cejno: Çiroka Keça Benav di qampa 
Maxmu ran da dest pe dike Cı bi rasti 
qewimiye ... Dayikekt dvan, be Imkan 
Cı tinebuni da keça xwe tine dine ... 

Di himbcza daylk da, beşir, be xwa
rin. di sermayeda B AV diccmide Q 
dimirc ... Bave we ji li hembere rejime 
Saddam şer dikir. Ew qlz xewn Cı xeya
la daylke bu ... 

Ew h elbest Doktor Kcrlmo nivisandi
ye, davi ji min nivisand ... Kllb a wl hat 
kcşandin. Med TV da te nişan kirin. 

Veger: Tit bi xwe Kurdeki Navine 
Anatall yi. Dema me qeseta te gulıdar 
kir, te li ser her çar aliye Kurdistane 
kilanı gotine .. . ]i bo çi? 

Cejno: Ez ne hunermende hererne 
me. Ez hunermendckl netewl me. Ge
rek hunernıend bi gele xwe re bi yek 
be ... 

Veger: Bihistina nıın Cejno stranan 
Tırkiji amedakariye dike. Gelo tu 
qasete xwe ye du yemin Tırki bıbeji? 

Cejno: Erel Ez li ser Tirki ji xebat di
kim. İhtımaleki mczin, eze qaseta xwe 
ya dawi Tirki derxinim .. . Zimane mu
sik navn etewl ye, Gerek mirov cewazi 
nexe nav ... Li gora heza xwe her zirna
neki kilama be gotin. Ez hevidarim ku 
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Medya Tirka j1 clh b ide musika Kurdi. . 
. Zirnan qedexc kirin, tiş tekl ji deme 
derketine. 

Ez bawer dikim, zaaf ( pir ) huncr
menden li Turkiye ( Kurd ) dixwazin bi 
zimane Kurdi ji kilarn bej in. Ez dlsa di 
bej im ku zimane dayiki qedexe kirin 
şerma mirovatiye. 

Veger: Xwestin u daxwaziya te ye da
wi u guhdaran ra çiye? 

Cejno: Ez bawerim ku min qasete ki 
pir xweşik ji wanra derxistlye Cı min la
yike wan di b Inim. Min bi mamosteyen 
zanyar ra xebat kir. .. lhtimale ku s ttla 
min taze Cı nCı ye, le bersiva deme bide. 

Ez hevidarim ku kaseren min keleşi ( 
korsan) çe nabe ... Gerek gelemin ji 
haya wi hebe. 
Keleş! huner dikuje, çand dikuje Q 

hunermend ji dur ji h u n e re texe. 
Kova ra VEGER kovara Kurden Anato

liya Navin duemine ... Ez serkeftina 
Kova ra Veger diX\.vazim ... Spas dikim. 
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Em Kurden 
BUCAALMA 

Em Reşvanen Kurden 
Xedane zana u hisen 
Em ne kavnaperastin 

Her tim peştadişin 
Em xort u keşekin Medya na 
Serbilind u navdaren 
Merxwas u merden 
Çaven dost u dijmin, 
li serme her dem 
em ne kelas u neyarin 
Aştixwas u azadi:xwasen 
Bav ü b ap er en ma Serbilinden 
Em ne Ereb, Farsi u Rom en 
Em Kurden 
Xedene şand 
Ü Diroka devlemanden 

Xebat Bıkın 
Dest biden hev herni peşi 
Doz u daxwaza me herdem 
Aşti ü azadi 
Tew ji xew raben 
Sew u Roj kar u xebat bıkın 
Em neben perişan ü dılxar 
Pir u kal en ma 
Keş, xort ü zarok en ma 
Li sar axa azad 
Bejen serfiraz O serbilind. 
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XALİKAN (GÖLYAZI) 
O. AKSOY · E. KAYILIBAL · B. DANlŞMAN 

G öçebe bir aşiret ola n Halikanlı 

lar 1691 - 1692 ta rihli Osmanlı 

imparato rlu ğunu n iskan poli 
tikasının bir gereği olarak Orta An ado
lu'ya yerleştirildiği sanılmaktadır. 

Osmanlı , büyük bunalımlar geçiren 
ekonomik yapıyı canlandırmak ve sa
vaşl a rda asker ihtiyacını karşıl amak 

üzere bu göçebe aşire tl eri denetim al 
tında tutm ak is tiyordu. Bu nedenle 
1692 'de iskan politikasını hayata geçirdi. 

l skan ka rarı yla göçebe aşiretlerin 
b üyük bir çoğunluğu başta Konya ol
mak üzere Ankara, Kırşehir, Aksaray 
dolayiarına yerleştirild i le r. 

Her ne kadar mecburi iskan gibi gö
rünse de toplu göçle ri n esas sebepleri 
olan savaşlar, ça tı şmal ar, ekonomik 
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güçlükler, baskılar, bir takım çevresel 
tahribatlar ve doğa l afe tie rin Halikan
lıların göç etm e nedenleri olarakta gö
rü lmekted ir. 

Özgürlükle ri, yaşam olanakları orta
dan kalkan Halikanlılar yıllar boyunca 
yaşayıp bütünleştikleri , yek vücut ol
dukları tüm bir doğayı , coğrafyayı ve 
sahip oldukları her şeyi ardlarında bı 

rakarak ve beraberinde, yüreklerinde 
nice acıyı, trajediyi ve sevinci taş ıya rak 

dağları, ovalan ve tepeleri aşıp başka 
topraklarda yeni bir yaşam kurma 
ümidiyle yolla ra düştüler. Halikanlıla

rın Kürdistan' ın hangi bölgesinde n 
geldikleri kesin olarak bilinmemekte
dir. Ayrıca o dönemde Kürtlerde yazılı 

geleneğin çok yaygın olmaması göçün 
toplumsal ve s iyasal sebeplerini ve ne
reden göç e ttiklerini anlatan bir yazılı 
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belge ve kayıt mevcut değildir. Sözlü 
kaynaklardan edinilen bilgilere gö re 
Halikanlıların Adı yaman ve civarındaki 

bölgelerden geldiği düşünülmektedir. 

1840 - 1850'li yıllarda Halikanlıl ar ilk 
önce şu anki Konya' nın Kulu ilçesine 
bağlı Karacadağ kasabası ve çevresine 
yerleşmişler. Aşiretin kalabalıklığı ve 
mevcut otlakları n yeterli düzeyde ol
maması aşireti dah a iyi otlaklar ve ya
şam alanları bulmaya zorlar. Günler
de n bir gün aşiret m ensuplanndan bi
rinin atı kayıp olur. 
Aşiret üyesi allnı şu an Gölyazı'nın 

üze rinde kurulmuş olduğu bölgede 
bulur. 

Burada otlakl arın , sazlıkların bollu
ğundan ve büyüklüğünden atının gö
rünmediği hala anlatılır. Hayvancılık 

için oldukça el verişli olan bu bölgeye 
Karacadağ'da bulunan Halikanlıların 

bir kısmı Karacadağ' ı terk ederek yer
l eşirl e r ve bir kısmı d a Karacadağ'da 

kalır. Aşiretin parçalanmasını ö nle
mek, birlik ve bütünlüğünü korumak 
amacıyla aşiret reisi ( kim olduğu tam 
olarak bilinmemektedir. Fakat Yusufe 
Melle olduğu sanılmaktadır) bir tepe
nin üzerine çı karak "Hawar komo!" di
yerek Kürtlerin kendi tarihlerinde çok 
nadir olarak ge rçekleştirdikleri birlik
teliği bir nevi sağlamak istemiştir. 

Halikan da "Hawar komo" adını ver
dikleri d uygulu bir kaval ezgisi de vardır. 

Kürdistan'ın dağlarından, ovaların 

dan ve köylerinden koparılıp buraya 
gelen Halikanlılar bir nevi yaşam ola
nağı bulurlar ve zam anla kalıcı olarak 
yerleşirler. 

Bunu izleyen yı ll arda Aşiretin Kara
cadağ'da kalan kısmıyla ilişkiler kesil 
m ez ve ziyaretler sık sık yapılır. Sonra
ki yıllarda ilişkile r zayıflar ve günü
müzde bağl a r tamamıyla ortadan 
kalkmıştır. 

Osmanlı imparato rluğunun yıkılış 

dönemlerinde yörede Hasan Feyziye 
adında bir m edrese kurul ur. Bu med
rese kö yün ağa l arınd an Mux:tare Hese 
tarafından kendi oğlunun okuması 
için yaptınlır. Ama maalesef oğl u oku
maz. Bu medresenin en önemli özelli
ği yörenin tek m edresesi olması ve bu
radan mezun olanların askere gitme
mesiydi. Yörede bulunan yerleşim bi
rimlerinden de gelen ve sadece erkek
lerin öğrenim gördüğü bu medresede 
ağırlıklı olarak dini derslerin yanısıra 
pozitif bilimler de yapılıyordu. 

Tam anlamıyl a yerleşik hayata geçen 
Halikanlılar geçimlerini hayvancılık ve 
tuz ticareti yaparak sağlıyorlard ı. Deve 
kervanlarıyla tstanbul , İzmir gibi b atı 
ille rinin yanı sıra komşu illere de tuz ti
careti yapıyorlardı. Dönüşte beraber
lerinde nohut, üzüm, şeker ve tütün 
gibi yiyecek ve içecekleri getiriyorlard ı. 

Gölyazıda tarihi zenginlikler 

T arih boyunca değişik dönemlere 
ait pek çok uygarlığın yaşadığı 

Anadolu bu uygarlıkların özel
liklerini taşıyan kültür değerl erinin ya
nısıra, arkeolajik zenginlikleri ile baş
ka hiç bir ülkeyle kıyaslanamayacak 

kadar emsalsiz bir hazine ni teliğinde

dir. 
Gölyazı kasabasının o rtasında bulu

nan höyükte akademik bir çalışma ya
pılması durumunda bu tür zenginlik
terin aç ığa çıkması tartışma götürmez 
bir gerçektir. 
Gölyazılılar buraya gelmeden ön ce 

buranın esas sahipleri Rum halkıydı. 

Büyük bir çoğunluğu dönemin siyasal 
yönetimi tarafı ndan göç ettirildiler. 
Ayrıca bölgede toplu bir mezardan 
bahsediliyor. Bu da yörede yaşayan 
Rumların bir katliama uğradıkl arının 
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bir i.şareti , kanıtıdır. 

Halikan aşircli buraya 
yer l eştiklerinde Rumların 

bir kısmı ha.la burada yaşı

yordu. Fakat daha sonra 
onların da göç ettikleri söy
leniyor. Halikanın eski ka
yıtlardaki ismi Dondurma 
olarak geçmektedir. Bu is
min verilmesinin nedeni 
bölgede yaşayan Rumların 
topraklarını sulamak için 
yapmış oldukları s u bentle
ridir. (Resim 1- Rumlar tara
fından yapılan bir su bendil 

Humlara ait olan kilise ve 
tapınağın temelleride Gölyazı da bu
lunmaktadır. Kilise ve tapınağa ail süs
lü, figü rlü taşlar, mermer sütunlar, ev
lerin inşası sırasında Gölyazı lılar tara
fından temellerde kullanılmışlardır. 

(Res im 2-3) 
Gölyazı'da şu ana kadar bilimsel bir 

çalışma yapılmadığından bölgenin an
tik çağdaki adı bilinmemektedir. Göl
yazı'nın güneydoğusunda Garsaura 
(Aksaray), batısında Tersakan gölü, ku-
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zeydoğusunda Samarana (Tuz gölü) 
ile komşudur. Gölyazı'nın üzerinde 
bulunduğu bölge M. Ö. 5500-3000 yıl
lan arasında kalkolitik döneme tarih
lcnip bir çok medeniyete beşikHk et
miştir. llititler, Frigler, Udyalılar, Pers
ler, Selevkoslar, Bergamal ılar, Selçuk
lular ve Osmanlıların egemen liği alun
da kalmıştır. 
Eskiçağiara ait yerleşim yerlerini 

saptamak daha çok büyükler sayesin-
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t ... 
de olmaktadır. I Iöyükler eski uygarlık 
katlarının üst üste gelmesiyle oluş
maktadır. Bunlar arasında çeşitli za
manlarda terk edilmiş olanlar da mev
cut olduğu gibi en eskiçağlardan gü
nümüze kadar iskan edilmiş olanlar da 
vardır. Höyükler daha çok orman varlı
ğının az olduğu Kerpiç yapılarının 
ağırlıklı olduğu bölgelerde sıkça görül
mektedir. Gölyazı ören yerle ri bakı

mından zengin bir yapıya sahiptir. 

Belli başlı ören yerlerinin 
bulunduğu mevkiler 

Halikanh höyüğü: Bu höyük adını 
Halikan aşiretinden almaktadır. Göl
yazı'nın merkezinde bulunmaktadır. 
Höyüğün kapladığı alan yaklaşık ola
rak 3000 metrekare ve yüksekliği 30 
metreye yakındır. Höyüğün üzerinde 
Arkeolog Ekrem KAYlLlBAL tarafından 
yapılan yüzey araştırmasında bol mik
tarda Hitit, Frig ve Roma çağı seramik 
parçaları bulunmuştur. Höyüğün batı 
tarafında bir giriş olduğu, bu girişin 

camı ınşaatı sırasında yapılan temel 
kazısında ortaya çıktığı söylenmekte
dir. Buradaki kapı girişinden içeriye gi
rilmiş, girilen ye rde kırk adalı bir çarşı 
(agora) olduğu saptanmış ve daha 
sonra bu giriş halk tarafından kapatıla
rak üzerine cami inşa edilmiştir. (Re
sim 6 - Halikanlı höyüğl.i) 

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fa
kültesi Arkeoloji bölümü tarafından 
ileriki yıllarda bu höyükte kazı çalış
maları yapılması planlanmaktadır. Ka
zı yapılması durumunda Gölyazı'da kı
sa bir süre önce inşa edilen Merkez ca
minin yıkılınası söz konusu ve ayrıca 
kazıların başarıyla sonuçlanması Göl
yazı'yı turistlerin uğrak yeri haline ge
tirilebilir. 

Gavurören: Gavurören Halikanlı hö
yüğünün doğusunda yer almaktadır. 

Samarana'nın (Tuz gölü) kıyısında ku
rulmuş en eski bir kenttir. Hitit döne
mine ait olduğu burada yapılan küçük 
çaplı yüzey araştırmalarından anlaşıl
maktadır. 

Buranın bir tuz ticaret merkezi oldu
ğu 1986 da Hattuşaş'ta (Boğazköy) bu
lunan bir bronz tabietten anlıyoruz. 
Bu tablette tuz nakliyatı Hitit halı 3. 
Hattuşili ve 4. Tuthalia tarafından Tar
hantaşa (Samarana bölgesi) kralı Ku
runtu'ya bırakıldığından ve tuz ticare
tinin yapıldığı bir kentten bahsedil
mektedir. Bu kentin Gölyazının doğu
sunda bulunan Gavurören olduğu sa
nılmaktadır. 

Beşağıl: Bu ören Halikanlı höyüğü
nün güney tarafına düşmektedir. Bu
rada günümüzden aşağı yukarı 200 yıl 
önce Ermenilerin yaşadıkl arını, Erme
nilere ait mezarların varlığından ve 
mezar taşlarının üzerindeki yazılardan 
anlıyoruz. Ermenilerin dini ibadetleri
ni yerine getirdikleri kilisenin izlerine 
de rastlanılm ı ştır. 

------------ rı 68 t') ----------- -
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Bu kilisenin daha önce tapınak ola
rak kullanıldığı, orada bulunan bir lcv
hada geçen yazıda anlatılmaktadır. 
Halikanlı aşiretinin buraya gelmesin
den sonra bir mcscit olarak kullanıldı
ğı da söylenmekted ir. 
Halikanlılar Revoşan aşiretine bağlı 

olup bu aşirel bölgede çok sayıda köy 
ve kasabalarda yaşamaktadır. 
Gölyaz ı 'da Qopar, llesina, Tremaz, 

Serreş, Barmaklı ve Kenli gibi temel 
kabile lerin yanısıra bu kabHelerin kol
lan da va rdır. Demir, Kürşat. Yeni, 
Erenler ve Üçler adında mahalleleri 
vardır. Ayrıca bir çok yaylasıyla olduk
ça geniş bir yerleşim alanına sahiptir. 

En son yap ıl an nüfus sayımında 

9000 dolayında bir nüfusa sahip oldu
ğu tespit edilmişlir. 

Bir zamanlar yoncalardan, bozlak
lardan geçilmeyen, atların atların bo
yunu geçtiği bu yerleşim yeri şimdi 

büyük bir çaraklaşma ilc karşı karşıya 
kalmıştır. Halikanlılar bu toprakları 
ekip biçerek bir ölçüde geçimlerini 
sağl ı yorlardı. Fakat 50' li yıllardan son-
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ra buralardaki toprağın çoğu devlet 
hazinesine devredilmiştir. 

Mevcut arazilerin halen % 30'u kul 
lanılmaktadır. Geri kalanı ço raklaş
mıştır. 

Tarım alanlarının giderek çoraklaş
ması kasaba halkını farklı geçim kay
naklarına zorlamıştır. 1970'li yıllardan 
sonra Avrupa'ya göç başlamıştır. Kasa
ba halkı, başta Almanya olmak üzere 
Avrupa'nın bir çok ülkesine çalışmak 
üzere gittiler. 

Türkiye'de gelişen ve giderek derinle
şen ekonomik bunalım köylüle rin ya
sal ve yasal olmayan yollarla yurt dışı
na çıkmalarına neden olmuştur. 

Köydeki göç olayı ruhsal bir çöküntü 
yaratmış; içki tüketimi, kumar gibi 
sosyal hastalıklar da görülmüştür. 

Bir bakıma gelişen kitle ileti şim araç
lan, Avrupa'ya gidenlerin getirmiş o l
dukları yeni değer yargıları ve okuyan 
gençlerin artışı Gölyazı 'da toplumsal 
bir değişimin yaşanmasına olanak 
sağlamışsa da yine de feodal yapı var
lığını korumaktadır. 

Ni§.oln ·Gulan·Hezlr.uı 
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Geleneklerimiz 
REBENi CELiKAN 

H
ep anlatılır. .. Bir yakınının ce
n azesinde başı ndan aşağıya 
toprak dökerken yanlışlıkla da

ha Lam sönmemiş külü de başından 
aşağıya döken adamın feryadı. .. 

"Oy min suziyagim!" ("Oy yandım!") 
Ve insanların şaşkın bakışları arasın

da yerde çırpınış ı. .. 
Oysa sonradan anlaşılır ki; adamın 

yerde acı içinde debelenişi ölen ya kı

nına duyduğu manevi acıdan değil, sı

cak külün teninde ya rattığı acıdan do
l ayıdır. 

Ve kelimenin tam anlamıyla "Oy min 
suziyagim!" demektedir. 

Mekan ve kiş il eri değişse de ana ha t
l a rı yla bu şekilde olan bir çok öyküye 
rastladım. Hepsi de gerçekten olmuş 
olaylar gibi anlatılıyordu . Ama bence 
halkın öykücülük yeteneği de biraz 
i ş in içine kanşıyor. 

Evet bu traji-komik öykülerin diya
logları hep Ş ixbi z i nkidir. Çünkü yöre
de bu bir yakını ö ldüğünde başından 

aşağı toprak dökme geleneği , en azın
dan son döneme kadar devam ettiren 
Şixbizin Kürtleridir. Ama Kürtçedeki 
"Xweli bi seri kirin", "Xweli bi seri be" 
deyimlerinin yaygınhğı bize bu gele
neğin geçm işteki durumu hakkında 
bi r fikir veriyor. 

ilk olarak böyle bir geleneğin varlığı
nı duyduğumda bana çok ilkel bir dav
ranış gibi geldi. Kendi kendime ölü-

mün büyüklüğü karşısında ezilen kü
çük insanın ne yapacağını bilemeden, 
gayri ihtiyari yaptığı bir hareket, tıpkı 
saçını başını yolmak gibi bir şey diye 
düşündüm. 

Büyle düşünüyordum. Ta ki meşhur 
Helen des tanı Odesius'u okuyana ka
dar ... 

Destanda, kılık değiştiren Odesi
us'un babası ile konuşmasını an latan 
bölüm ne kadar yan ıldı ğı mı bana gös
terdi. 
Kısaca özcllersek: Diğer Helen kral

l arıyla bcrabcrTroya'ya karşı savaşa gi
den İtaka kralı Odesius savaştan sonra 
deniz yoluyla İlaka'ya dönerken deniz
de yolunu kaybeder ve adamlarıyl a be
raber yıllar süren maceralarla dolu bir 
yolculuktan sonra tek başına İtaka'ya 
dönebilir. Döndüğün9e, kendisi yo k
ken neler olup bittiğini anlamak için 
kılık değiştirir ve ailesinin yanına gi
der. Burada babasına kendisini hayatı
nın bir döneminde Odesius'u tanımı ş 

biri olarak anlatır. 

Bu kısmı destandan olduğu gib i ak-
taralım: 

"Odesius: 
Epiritos'tur benim adım. 
Bir cin atlı beni buralara . Sicilya dö

nüşü, kaldı gemim şehirden uzakta, 
kırların arda. 
Beş yıl geçti Odesius bizim yurda ge

leli, sonra da hemen gittiydi o mutsuz 
adam ama giderken kuşlar iyi yönden 
sağdan uçtuydu. Bir daha birbirimize 
konuk olmayı dilemiştik gönlümüzde. 
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Böyle dedi Odesius ve kapkara bir ke
der billulU sardı Lem·tes; (Odesius'un 
babası). Kara toprak aldı yerden iki 
eliyle başına döktü ue hıçkıra htçktra 
ağlad1." 

Görüldüğü gibi bir yakınını kaybetti
ğinde başından aşağıya toprak dökme 
geleneği öyle basitçe açıklanabil ecek 
bir şey değil. 

Kökleri çok eskiye dayanan hir gele
nektir. 

Peki bu geleneğin bir çıkış noktası ol
duğunu, her geleneğin arkasında o ge
leneğ i yaratan sosyal, kültürel, ekono
mik, doğal etkenler o l ması gerektiğini 

düşünürsek, ne olabilir Milaftan önce 
6. Yüzyıl Hclenistanı ve bugünün Kürt
leri arasında sürdürülen bu geleneğin 
çıkış noktası? 

Arkasında yatan etkenler'? 
Bence M. ö. 6. yüzyıl Helenistanı ilc 

bugünkü veya aynı dönemdeki Kür
dis tan arasında benzerlikler bulunma
sı çok doğal , çü nkü her iki medeniyet 
de tektanrılı sami dinle rinin, özellikle 
Hıristiyan lık ve İ slamiyet'in yayılma
sından önce Mezopotamya, Mısır ve 
Helenistan'da hakim o lan reenkarnis t, 
cenn et ve cehennem inancına sahip 
olmayan, ruhun ölümden sonra bir 
qaşka bedende tekrar dün yaya geldiği
ne inanan, bu amaçla ölüyü bir sonra
ki hayatında ona lazım olabilecek, ona 
a it canlı veya can s ı z herşeyle beraber 
gömen Mısır piramitleri gibi harikaları 
yaratabilmiş çok tanrılı kültürün yay
gın olduğu yerlerdi . 

Bugün Kürtler arasında yaşatılan bir 
çok gelenekle izlerini gördüğümüz bu 
kültürü halen devam ellirmeye çalışan 
(b iraz değişmiş h aliyle de olsa) Yezidi 
Kürt ve Asurilerdir. Onlar da ölü lerin i 
gömerken mezara ekmek ve peynir bı 

rakırlar. (Biraz rivayet şeklindedir ama 
Yczidile rin eskiden ölen kişi yl e bera-

71 

Hejmar 2 • Veger 

ber ona ait atları da beraber gömdük
leri söylenir. ) 

i ş te bugün Şixbizin Kürtleri arasında 
rastladığım ı z bu ba şından aşağıya to p
rak dökme geleneği de Yezidilikteki gi
bi ekmek ve peynir bırakma geleneği 
gibi ölüleri onlara ait şeylerle beraber 
gömme inancının sembolize edilmiş, 

zamana uyarlanmış halidir. (M. ö. 6. 
yüzyılda hatta daha öncesinde görül
düğü gibi bu yeni bir olay olmasa ge
rek!) 
Geçmişte ölü leri Mısır piramitlerin

de olduğu gibi neredeyse b ir saray 
zenginliğiyle gömen insanlar zamanın 

değişmesiyle uygulanabi lirliğini yitir
miş bu geleneklerini, inançlarını yu
muşatarak sembolik bir hale getirmi ş

lerdir. 
Eski zamanlarda, ölen kocas ı yl a, kra

lıyl a, komutanıyla beraber mezara gi
ren insanla r bir süre sonra artık bu işi 

başından aşağıya toprak dökmek şek
linde sembolize edilmiş bir şekilde uy
gulamaya başl amışlardır. 

Tıpkı yakın geçmişe kadar olduğu gi
bi, yaşland ıklarında eğlence ve estetiğ i 

çağrıştıran her şeyden uzak duran, bu 
amaçla yaşlandıklarında elbisele rini 
ters giyen, evlerindeki halı, minder, re
sim gibi şeyl eri ters çeviren insanları 

mızın bugün artık uygu l anabi lirli ğini 

yitirmi ş bu adetlerden vazgeçmele ri 
gibi. 

Bunun yerine radyo, televizyon gibi 
haya tiarına yeni giren ögeleri ayn ı 

mantığa göre yaslı oldukları sürece aç
mayarak bu gel eneğ i , düşünceyi de
vam e ttirmeleri gibi. 

Zaten bir h alk içinde önemli olan 
bunu yapabilmek değil midir? Geçmi
şe saplanıp kalmadan eski olan herşe

yi kutsal, ideal saym adan ama eskiyi 
çok iyi aniayarak onu yeniyle yoğura
bilmek . . . 
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O, sürgünden kaynağa 
dönüşün sembolüydü 

Şehitlerimizi, en iyi onunla birlikte 
yaşamı, direnişi pay/aşan, dostluğu, 

yoldaşlığı, kallksız olarak yaşayan yol
daşları anlarabili1: 

Yaşamı ıığnwda ölecek kadar seuen
ler den olan Orta Anadolu'nun yi ği 1 eu
ladı Hacı Dumanltdağ'ı da yine ell gii
zel onun yoldaşlanlll n anlatabileceine 
inanıyoruz. Bu inancımızla, yoldaşla
rının Hacı Dumanitdağ (Sava§) için 
Serxwebun Şehitler Albiimü'nde kale
me aldıkları yazıyı kısalfarak yayınll
yonlz. 
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"Yüzyılları bulan sürgünlükte, Orta 
Anadoıu·ya insanlarımız sürgün edili r
ken vatansızlaşrırı lmak ve üz kimlikle
rine tamamen yabancılaştırılrnak is
tenmişti. 

Bundan yaklaşık 400 yı l önce. Bu sür
gün yerlerinden biri Cihanbeyli. 

Dört as ı r boyunca çağdışı bir asimi
lasyon politikasının anıansız kuşatma
sına rağmen, Kürtlük gerçeğini kay
betmeyen Cihanbeyli. 

Ulusal demokratik ve özgürlük mü
cadelesine şehitler veren, kahraman-

Nls.uı -Gu li\1\ - Hezlran 
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lar yelıştırmeye devam eden Cihan- neden oluyor" diyordu. 
beyli. O, bu temel gerçeklerle yüklenerek 
Hacı Dumanlıdağ (Savaş). yoldaş Ci- şehit Ahmet Güler Eğitim devresinin 

hanbeyli'nin bir şch i di. Yüzyıllal' sonra sonunda Kasım 1991 tarihinde ülkeye 
sürgünde doğdu, sürgünde büyüdü ve yöneldi. Balıarı yoğun bir hazırlık orta
varanına görkemli dönüşü yaptı. ınında geçirdi. Yapılan yeni görevlen-

O bir mesajdır. Ciha nbeyli'ye, bütün dirmeler temelinde, başka bir eyalete 
Kürdistan sürgünlerine. giderken yanındaki yoldaşlanyla bir-
Yoldaşım ı z, öğrenimine sürgünde likte kahramanca çatışarak şehadete 

başlamıştı. Yüksek öğrenimini ise Ela- ulaştı. Nitekim onun adı Savaş'Lı ve 
zığ F ı rat Üniversitesi'nde tamamla- büyük bir savaş vererek ölümsüzlük 
mıştı. Veteriner olmuştu. Fakat ülkesi mertebesine ulaştı. 
nin yaşadığı gerçeklik karşısında, vetc- Tarih 16 Temmuz 1992, yer Şırnak'ın 
rinerlik diplaması O'nun için hiç bir bir mıntıkasıydı. 
anlam ifade etmeyecekti. O, 400 yıl sonra Kürdistan'a sürgün-

O, kararlı bir insan- den dönmüştü. Sür-
dı. Tck bir amacı vardı, günlere son vermek 
yapabileceği her şeyi ıçın, özgü ri ük için 
ülkesi için yapmak. görkemli ve kahra-

Onu anlatmak, ta- manca dönmüştü. 
nıtmak çok zor. Soylu Ona bu tarz bir dö-
özelliklere sahip olan nüş yakışırdı. Çünkü 
bir insandı. Tertemiz, O, bir yüceliğin,an l atı-

iyi n iyelli, dürüst in- lamaz bir soyluluğun 

sanları seven bir arka- temsilcisiydi. O'nun 
daştı. Olgunluk bakı- şehadeti böyle erken-
mından bir abideydi. den olmamalıydı. BU-
Çevresine güven ve- yük bir komulanlaş-
ren, en sıcak duygular mayı yaşadığı bir dö-
besleycn militandı. nemdc şehit düşmesi 
Adına oldukça layıktı. elbette küçümsene-
Akademi de askeri ve cek bir kayıp değildir. 
siyas i olarak en çok gelişme kaydeden, Evet. Bizim bir Savaş yoldaşım ız var-
umut vadeden bir komutan adayıydı. d ı ve o aramızdan fiziki olarak ayrıldı. 

Yoldaşları arasında saygın bir yeri var- Artık gözlerimizle görmeyeceğiz ama 
d ı. O'nun takım yoldaşları arasındaki her zaman h issedeceğiz. 

yeri de bambaşkaydı. Çünkü doğaldı, Unutmayacağız O'nu, yaşatacağız 
alçakgönüllüydü. Dayanışmacı ver sı- ı " ııona;uza dek kuşaktan kuşağa. 
cakkanlıydı. O, gerçek kurtu l uş yolunda tereddüt-

Akademi ortamında geliştirilmeye süz ve kahramanca yürüdü. Kurtulu
çalışılan yaşam biçimine büyük değer şun gerçekliğini, vatan topraklarında 
verirdi. Avrupa' n ı n hareketsiz o rta- ölümsüzleşerek is patladı. 
ınından aradığı bir ortama girmişti. Bu bir çağrıdı r, yakınlarına, çevresi-
"A ldığ ı mız her dersin benim gerilla- ne, iç Anadolu ve diğer bütün sürgün

cılık yönü nde bir adım daha atmama lere kaynağa dönüş çağrısıdır. 
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Bir Orta Anadolu 
Kürdünün Gözüyle 
Kürdistan'ın Güney'i 

ALi FİKRİ BAYRAKLI 

K ürdistan'ı tanım la rken ülkemi
zin güneyini Kürdistan'ın gü
neyi olarak belirtiyorum, z ira 

Kurdistan'ın doğu, batı , güney ve ku
zey olarak yani güney Kürdistan, doğu 
Kürdistan v.s. olarak tanımlanmasının 
yanlış olduğuna her zaman inan
mışımdır. Kürdistan tek parça

bakan bir gün öncesi Konya'da Mevla
na'y ı ziya rete gitmiş ve Orta Anadolu 
Kürtleri hakkında biraz bilgi edinmişti. 

Bu bölgede yoğun bir Kürt nüfusunun 
yaş ıyor olması sayın Kakeyi'de bir me
rak ve ilgiye neden olmuştu. 

Görüşmemiz sıras ında kendimin de 
bir Konya Kürdü olduğumu belirttim 

ve Orta /\nadolu Kürtle ri hakkın-

Kürdistan'ın 
güneyinde 

halkımızın muazzam 
kazanımlar elde 

dır ve bu her zaman böyle 
da kendisine bilgi verdim. Ara
mızda geçen bu diyalog sıra
sında kendilerine ülkemikabul görmelidir. İlikleri

mize kadar yaşadığımız 
bu parçalanmışlık en 
azından tanımlamalarda 

zin güneyini ve bölge hal
kını çok merak ett iğimi ve 
tanımak istediği mi söy
ledim. Buna son derece 
sevine n bakan Kakeyi. 
beni kendisinin resm i 
davetiisi olarak Kürdista
n'a davet elli. Bakanın bu 
dave tini değerlendirip 8 

son bulmalıdır inancın-
dayan. ettiğini gözlemledim. 

Kanımca en önemli 
Bir Orta Anadolu 

Kürdünün gözü ilc Kür- moment ise bu kaza-
distan' ın güneyini anlat- mıniarın korunabil
mak yani o gözle orayı an-. mesi ve ileriye gö-
latmak mı? Daha çok bır .. .. , , 

Kasım 2002 tarihinde Kür
distan'a gittim. 

kuzeyli Kürdün gözüyle izle- turulmesıdır. Habur sınır kapısında Türk 
sınır görevlilerine ve JITEM'e nimle rimi aktardığıma inanı

yorum. Ancak bu anlaumlarda bir 
OrtaAnadolu Kürdünün de var olduğu 
bir gerçek. 

2000 yılının Mayıs ayında dönemin 
Irak Kürdistan bölgesi hükümeti Kül
tür Bakanı Feleketin Kakeyi ile Ankara
'da düzenle nen 4. TÜYAP kitap fuarı 
etkinlikleri sırasında tanış tım. Sayın 
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Kürdistan'a ticari gaye ile gitmek is
tediğimi söyledikten sonra güneye 
geçtim. Aksi taktirde neler olabi leceği 
konusunda az cak tahmin yürütmüş

tüm. 
Sııı ırın karşı tarafında göze ilk çar

pan şey "Kürdistan'a hoş geldiniz" ya
zılı tabeta idi. Ru beni tarifi mümkün 
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olmayan ölçüde mutlu etti. 
Ülkemizin gü neyine geçtikten sonra 

Zaxo İbrahim Xelil sınır kontrol nokta
sında pasaport işlemlerı nı yapıldı. İb 
rahim Xelil ile 1 labur arasında muaz
zam bir fark vard ı. Haburda saa tl e rce 
bek.letilmi ~tim ve bana insa nlık dı ş ı bir 
muamele yapılırken İbrahim Xelil'de 
insani b ir tavırla karş ılaş tı m. 

iş lemler bittikten sonra Kürdis tan vi
zesi yerine geçen bir belge p asapor
tumla beraber bana verildi ve ülkemi
ze hoş geldin iz denilerck ıeşekkür edil 
di. Daha sonra bakanın bana tahsis e t
tiği bir araçla Zaxo, Dihok ve A.kre üze
rinden Selah addin'e gitti m. Sonraki 
gün bakan ile birlikte kü ltür bakanlığı 

na gittim. Daha sonra Galeri Kürdis ta
n'da Fatima Şeql awi'nin sergisin in açı 

lışını gerçckl eştirdim. Galeri Kürdistan 
büyükl üğünde ve aynı modernlikte 
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Ankara'da bir salonun bulunmad ı ğı n ı 

hemen belirteyim. Açılıştan sonra sa
dece HC\1\rl er bölgesinde yayın yapan 
Gulan Tv ve Hewlcr bölge televizyonu 
benimle çeşitl i röportajlar yaptıla r. 

Konya'lı bir Kürt olduğumu duyan 
herkes büyük bir merakl a ile bana ilgi 
gösterdiler. Tanıştığım hemen hemen 
he rkes bana ilgi ilc kuzeydeki halkım ız 

hakkında sorular soruyordu. Bu a rada 
gezi sıras ında dört parçaya bölünen 
halkı mız ı n birbiri hakkında son derece 
yetersiz bilgiye sahip olduğunu göz
lemledim. 
Gördüğüm ve tanık olduğum hemen 

hemen herşey tam da hayal ettiğim gi
bi idi. Yaşadığım yoğun duyguları bu
rada, b u sa tı rl arda dile gc tirmem 
mümkün değil, bunu ancak yaşamak 

gerekir diye düşünüyorum . 

Yerel yayın yapan radyo ve Tv'ler te-
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m el okullardan üniversiteye kada r eği 

tim veren tüm okullar, dernekl e r, has
taneler, kültür kurumları herşey am a 
herşey Kürt ve Kürtçe idi. He psinde n 
önemlisi tarihte ilk defa şu anda 1 O ya 
ş ı nda bir n esil Kürt olarak yetişmekte

dir. 
Bölgedeki kazanımları yerinde gö

rünce T.C'nin bizi nelerde n yo ksu n bı

raktığını canlı ola rak gördüm, yaşadım 
ve hi ssettim. Aynı anda bize ait olan de
ğerl erimizi yeniden kazanabilmek için 
ulusal mücadeleye da ha sıkı sarılmamız 

gerektiğini bir kez daha kavradım . 

Kürdis tan'da bulunduğum süre 
zarfında Hewler 'd e bulunan 
Kürdis ta n Kad ı nl a r B i rliği, 

sanatçıla r sendikası, Gulan 

nin inşası için yoğun bir çalışman ı n 

olduğu id i. 
Bu a rada beni son derece üzen bazı 

gelişmelerede şahi t oldum. Tarihi bir 
fırsatı yakalamış Kürtler ken di a rala 
rında bir sınır oluşturmusla rdı. Zaten 
pa rça parça edilen Kürtle r bu kez ken 
di elleri ile kendil erini bölmüştü . Yine 
YNK, T.C. desteği ile PKK'ye karşı bir 
savaş başlatmışt ı. Ya ni yine "birakuj i" 
yine kard eş kavgası tercih ed i l mişti . 

Oldukça düşündürücü ve bi r o kadar 
da üzücü . 

TV, Radyoya Herema Kür
distan, Parlamenta Kur
dis ta n, Asur Demokratik 
Pa rtisi, Pa rt i Be th nah
reyn , Universila Sela
haddin, Ku rdistan TV vs. 
birçok kurum ve kurulu 

Gezimi bitirmedcn ön ce Dih ok'ta 3-
4 gün kad a r kaldım. Dihok'ta 

iken 1971 yılından bu yana fa
aliye lle rini sürdüren Kü r

di stan Yazarlar Birl iği 'nde, 

şimdiki başkan Ilcsen Sideğederimizi 

yeniden 
kazanabilmek için 
ulusal mücadeleye 

daha sıkı sarılmamız 

levani , l:azil ümer, Arif 
Hifo ve Salman Kovili gi
bi bir çok şai r ve yazar ile 
tanıştım . Metin ve Hu
ncr dergilerini ziyare t ct
tim. 

ş u ziyaret ett im. ünlü 
Kür t m üzisyen leri Eli 

gerektiğini 

birkezdaha 
Folklor müzesi, Ezidi 

Kürt le rin Laleş Kültü r 
Me rkezi, Bedirxan iler Kü

tüphan esi'ni ziyare t ettim. kavradım. 
Merda n , Slwe, Tah ir Tew
fiq, Kawis Axa, Erdelan Za
xoyi, Eyaz Yusuf, Beşi B'izar 
Gerdi gibi sanatçıların aileleri il e 
görüşmeler yaptım. Kürdistan bölgesi 
radyosu Kuzeyli Kürtle rin durum u ve 
Kürt müziği h akkınd a benimle röpor
taj yap ll . Hewler 'in yanısıra Şeqlawa, 
He ri r, Diyana, Mirgesor, Koy, Re 
wanduz, Selahaddin, Aq re, Dihok, Ri
zan, Geli yi Eli Beg, Amediye, ve Lalc~ ' i 

gezdim. l lewler 'd e Moskova Kürt Bi
limler Akademisi Başka nı , tarihçi sa
yın Şakire )Udoyc M i h oyan ile biraraya 
geldim. Sohbetimizin konusun u ağır
l ıkl ı olara k kuzeyli Kürtle r oluşturdu. 

Kürdistan'da gördüğüm bir diğer he
yecan verici konu ise he r alanda ülke-
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Gördüğüm bir diğer önemli 
nokta ise sa nata, sanatç ıya, ed e-

biyata ve d ile verilen önem, duyulan 
ilgi idi. Bana verile n bilgilere göre, bir 
çok kitap basılı yo r ve bunlar kısa süre
de tüke tiliyordu. Gün lük ve ha ftalık 

gaze te ve dergilerin sayıs ın ı h atırlamı

yorum bile .. . Okuma o ranının oldukça 
yülQ;ek oluş u gözd en kaçmıyor. 

Kürdistan' ın güneyinde h al k ımızın 

m uazzam kazanımlar elde ettiğin i 

gözlem ledim. Kanımca en önemli mo
m ent ise bu kazanımların korunabil
mesi ve ileriye götürülm esid ir. Bunun 
olabi lm esinin yolu da be nce, bütün lük 
içinde mücadele e lmekte n geçiyor. 
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Ana ve çocuk 
ilişkisi 

ALi FUAT GÜRSEL 
e-mail: alifuut@t-online.de 

Yeryüzünde hiç bir canlı bebek 
kadar korunmaya ve bakıma 

muhtaç değildir. İnsanın bebek
lik ve çocukluk döneminde anne, baba 
ve çevresinin olumlu ya da olumsuz et
kisi onun bütün yaşamı boyunca kalıcı 
etki ye sahip olduğu bilim adamları ta
rafından da ifade ed iliyor. Yakın zama
na kadar insan davranışlarının birey 
çevre ilişkisinin ürünü olduğu, kalmm
sal özelliklerin sadece 11ziksel ya da he
dense! özellikleri kapsadığı iddia edili
yord u. Daha doğrusu bu görüş ege
mendi. Daha sonra ları yapılan deney
ler sonucu aynı ortamda ses ve ışık gibi 
uyanlara farklı bebeklerin farklı tepki 
gösterdikleri görülmüştür. Bunlardan 
kimi en ufak sese ya da ı ş ığa karşı ilgis iz 
kalırken kimisi de ağlayarak tepki gös
termişlerdi r. Bunlar da gösteriyo r ki in
san davranışlarının hem kalırımsal 

hem de yaşadığı çevreyle hağıntısı var. 
Hebeğin ilk ilişkis i annesiyledir. Ço

cuklarda ilk olarak çevresiyle i l i ş kil eri 

ancak sezgi yoluyla algılama vardı r. Hi
linç henüz gclişmemiştir. Özellikle ço
cuklarda ilk yıllarda kendine güven ola
yı ortaya ç ı kar. Bir insanın kendine gü
venmesiyle, çevresine güvenınesi ço
cukluk yıllarına dayanır. Bu duyguyu 
sonradan kazanmak oldukça zordur. 
Bu anlamda annenin tavrı özellikle ço
cukluk yıllarında çok önemlidir. Kaygılı 
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bir anne bu hastalığını çocuğuna da 
bulaştırır. Bu duygu ayn ı zamanda bu
laşıcı bir duygudur. İşin kötü yanı ileri
deki y ı llarda da, yet işkinlikte de bu pa
nik ve te l aş hali süreklilik arzeder. 
Sağlıklı ve kendine güvenen b ir çocu

ğun ye tiş tirilmesinde annenin tutarlı 

davranışları oldukça öneml idir. Anne, 
bebeğin beslenmeden tutalım , altını 

değiştirme hatta uykusuna kada r bü
tün ihti yaçlarını karş ılama ve bunları 
zamana bağlaması bebeğin kendisinde 
annesinin kendis iyle ilgileneceği güve
nin oluşmasına neden olur. Yaşamının 
ilk yıllarında annenin bu ilgisinden 
yoksun kalan çocuk, büyüdüğü nde de 
belirsizliklere karşı aşırı hassastır. Tabi i 
bu arada aşı rı koruma kadar aşırı 

reddetme de çocuğun sağlıklı gelişimi

ni engeller. Tüm ihtiyaçların karşılan

ması kadar karşılanmamasıda çocukta 
hasar oluşmasına neden olur. 

Hamilelik döneminde ana ve babanın 
duyguları çok önemlidir. Örneğin para
s ızlık, yalnızl ık duygusu, mutluluk ya 
da mutsuzluk, başarılı olma ya da başa
rısızlık vh. gibi duygular doğacak çocu
ğa da damgasını vurabilir. Bu arada an
ne ve babanın aynı çocuğa ka rşı duygu
la rı farklı hatta tam karşıt da olabili r. Bu 
bazı ailelerde daha da ile ri götürülerck 
çocuklar adeta paylaşılır. Genellikle 
kızl ardan biri babanın yanınd a, erkek
lerden biri ise annenin yanında olu r. 
Aslında burada çocukla ra taciz dediği
miz olay gerçekl eştirilir. Karı ve koca 
birbirleriyle payiaşamadığı şeyleri ço-
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cuklarıyla paylaşmak isterler. 
Anne ve babanm çocuğu kabul ede

memesinin temelinde kendilerinin he
nüz duygusal olgunluğa ulaşamama 
gerçeği yatar. Esasında sorunlu çocuk
ların sorumlulan ana il e babadır. Ana 
ilc babanın çocuklarına karşı yeterli il
giyi, sevgiyi, şefkati gösterınemesi hatta 
onlara öfke ile, kızgın lıkla yaklaşması 

uyumsuz davranışları artırır. Anne sev
gisinden yoksun kalmış kişiler gerçek 
yaşamdadakatı ve hırçın olurlar. Özel
likle ilk çocuğunu dünyaya getiren ana 
sevgisinden yoksun bir annenin çocuk
la birlikte sorumluluğu bir kat daha ar
tar. Zaten karmaşık duygularasahip an
ne birde eşi tarafından yalnız bırakıldı

ğında, yeterli ilgiyi görmediğinde bu 
ciddi ruhsal bu n alımlara neden olabilir. 

Geleneksel evlilikler de kadın ve erke
ği n rolleri bellidi r. Erkek ailenin geçimi
ni sağlamakla yükümlüyken, kadın ev 
işl e ri, çocuk bakımı vb. gibi işleri üst
lenmiştir. Kadın ve erkeğin paylaştıkla
n şeyler sınırlıdır. Bu anlamda çocukla
rın uyumlu yada uyumsuz olmasından, 
başarı ya da başarısızlığından an ne so
rumludur. Geleneksel toplumlarda an
nenin böyle bir sorumluluğu olmakla 
birlikte her nedense genel anlamda bu 
toplumlarda kız çocuğun doğması is
ı enmez. Bir çok ülkede yasalar kadın ve 
erkeği eş it saysada özünde geleneksel 
yerini hala muhafaza etmektedir. 

Geleneksel toplumların önemli bir 
özelliği de aile içindeki kararların aslın
da kadın tarafından verildiğidir. İlk ön
cc ikinci sınıf evlat daha sonra gelin 
olarak ezilen kadın anne olduktan son
ra giderek güç kazanmaya ve giderek 
çocukları üzerinde egemenlik kurmaya 
başlar. Bu aile içinde alınan kararlara 
yansır. Biçimde her ne kadar kararları 
baba veriyor görünse de aslında karar 
sahibi annedir. 
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Çağdaş evliliklerde arkadaşlık bağları 

daha fazla öne çıkar. Bu evliliklerde 
paylaşım esastı r. Ancak bu tür evlilik
lerde de çocuklar açısından bir takım 
sorunların oluşmasına neden olabilir. 
Anne ve babanın çocuk üzerindeki 
farklı gö rü şl eri, çocuğun anne ve baba
sına olan güveni sarsar. Bu çocukta gü
ven yada uyum sorununu ortaya çıka

rabilir. 
Çocukların kendilerini yönetecek gü

cü olmadığından, onların ne yapıp ne 
yapmayacağı konusunda eğititme leri 

gereklidir. Bu eğitim çocuğa gelişim dö
nemine uygun olarak bazı haklar tanı

mak sının aştığında da cezalandırmak 
şeklinde olabilir. 1 faklardan yoksun bı
rakılma çocuk acısından anne ve baba
nın sevgisini yitirme anlamına gelir. 
Ancak unutulmamalı; çocuğun tek da
yanağı anne ve babanın sevgisidir. Ço
cuk bu sevgiyi yitirmemek için kendisi
ne verilen haklar çerçevesinde hareket 
ederek gitgide kendisini yönetmeyi öğ
renir. Bazı çocuklar ise anne ve babanın 
kendisine günün birinde sevgi göstere
bileceği umudu ile kendilerini anne ve 
babasına kabul eltirebilmek icin kişili
ğini geliştiremezler. Bazılarının ise hiç 
umudu yoktur. Bazı çocuklar ise ilgi 
çekmek için anne ve babalarına ters ge
lecek davranışlarda bulunurlar. An ne 
ve babasına güveni olan çocuğun ken
disine de güveni olur. 

Geleneksel ailede çocuk, büyükleri
nin doğrultusunda her şeyi olduğu gibi 
kabul eder tarzda yetiştirilir. Ancak ile
rideki yaşlarda çağdaş toplumlarda bu 
çocuklar kendine güvenden yoksun, ki
şili ği yaral ı, kararsız olurlar. Geleneksel 
toplumda pek sorunlu olmazlar. Bazı 
ailelerde ise sınırlar olduğundan fazla 
gevşek bırakılır. Bu anne ve babalar 
otorite olmayı öğrenememişlerdir. Bu
nun nedeni ise bu an ne ve babaların ya 
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katı bir disiplin altında yetiştirilmel e ri 

yada gerçek bir otoriteden yoksun bü
yütülmesindendir. 

Bir diğe r önemli konu ise çocuğa ko
nulan sınırlar da anne ve babanın dav
ranışlarında tutarlılığıdır. Çocuğa koy
duğu s ınır ihlalini görmezden gelen an
ne ve baba ya da kendisine tanıdığı 

haklar içerisinde yapuğı davranı ştan 

ötürü cezalandırma yöntemi de çocuk
ta şaşkınlık yaratır ya da ana ve babası

na güveni sarsar; bununla beraber 
uyumsuz davranışlara neden ola
bilir. Anne ve babanın çocuğu n 
aynı davranışiarına farklı tep
ki göstermeleri de aynı duy
guların oluşmasına neden 
olabilir. Bu nedenle ço
cukla ilgili görüş ayrılıkla
rı çocuğun önünde yapıl

mamalıdır. 

Baz ı ana ve babalar ço
cuğuna oyun yasağı ko
yarlar. Oysa ki; oyun ço
cuğun yaşama katılmasını 

sağlamakla beraber toplum 
içinde ilişki kurmayı öğretir. 
Onu toplumsal yaşamda ya
rışmaya, mücadeleye hazırl ar. 

Örneğin eveilik oyunu ya da cinsel
liğin de öne çıktığı oyunlardan dolayı 
çocuklar kınanmamalı ya da cezalandı 

rılmamalıdır. Bu oyunlan fark eden an
ne ve babaların bunu görmezlikten gel
meleri en doğru davran ı ş tır. Çocuklar 
zaten bilinmez bir suçluluk duygusu 
yaşarlar. Çocukları bu şekilde yakala
mış gibi davranmak ona ömür boyu 
suçluluk duygusu yaşatabilir. Ayrıca 
oyunlar çocuklara yaşam zevki verir. 

Uyumlu bir anne ve babanın hem 
birbirleriyle, hem de çevre ve çocukla
rıyla ilişkisi başarı ve mutluluğu getire
cektir. Bu anne ve babalar çocuğun da 
kendisine özgü bir dünyası olduğunu 
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kabul eder, bu temelde onun haklarına 
saygı gösterir. Yaşamak ini ş ve çıkışlada 
doludur. Anne ve babanın yaşamda bu 
in i ş ve çıkışlara göğüs germeleri ileride
ki yaşamda çocuğu da buna hazırlar ve 
onun yaşam karş ısında duruşunu güç
lendirir. Çocuğu disiplin amacıyla ge
reksiz yere azarlama, dövme, bir yere 
kapatma, aç bırakma vb. gibi cezalan
dırma yöntemleri ilerideki dönemlerde 
onda cansız, sevgisiziikten kaynakla
nan duygusa l bir açlık oluşmasına ne

den olur. Bu arada çocuğun yeterli 
çabayı göstermesine rağmen 

okul ya da benzeri etkinlik
lerde başa rıs ız olmasına an

ne ve babanın aşırı yük
lenmesi onda değersizlik 
duygusunun oluşmasına 
neden olur. Anne ve ba
banın çocuğunun başa

rılı olmasını beklernesi 
aslında normaldir. Ancak 
çocuğun yetenekleri göz

den uzak tutulmamalı ve 
onun duygusal dünyasın

da hasara neden olunma
malıdır. 

Geleceğimiz, yarınlarımız ya 
da istikbalimiz dediğimiz çocukla

rın eğitimi üzerinde hassasiyetle dur
mak gerekiyor. Aşırı hoşgörü ve disiplin 
noksanlığı çocuğu bencil ve toplum 
karşıtı hale gctirebiliyor. Buna karşıt 

kat ı disiplin, sevgisizlik ise ana ve baba
ya karşı korku, öfke ve tepkiye neden 
olabiliyor. Aşırı kısıtlayıcı tutumlar ise 
başkaldıncı davranışları ortaya çıkara
bilir. Anne ve babaların asıl dikkat et
meleri gereken temel konu, çocuğun da 
kendisine ait bir dünyası olan bir varlık 
olarak algılamaları ve onu bu şekilde 
kabul etmcleridir. Kendisine değer ver
meyen insan başkalarının duygusal ih
tiyaçlarını da algılayamaz. 
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Radyo Mezopotamya 
Dengewe 

HURŞİT AKTAN 

e-mail: h.aktan@ıml .at 

M ilenyum çağı olarak adlan
dırılan 2000 yılının başlan
gıcında dünyada çok şey de

ğişti. Teknoloji almış başını gidiyordu. 
Tabii diğer halklarda olduğu gibi Kürt
ler de hem çağı hemde teknolojiyi ya 
kalamak için çaba sarfedi yorlardı. Biz
de Avusturya'nın Graz kentinde yaşa
yan Orta Anadalulu Kürtler olarak bu
nu görebiliyor ve ne yapabileceğimiz 
konusunda tartışıyorduk. 

Avrupa'da yaşayan Kürtler her ne ka
dar örgütlüklerini geliş tirsele r de biz-
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ler özgün anlamda halkımıza daha iyi 
nasıl bir hizmet vereb iliriz diye tartış
malar yürütüyorduk. 

i şte bu arayışlar içinde radyo yayın
cılığı fikri doğdu. 

Bölgemizde bir grup Avusturyal ı ile
rici tarafından yayın yapan Hadyo Hel
sinki il e temasa geçerek bir radyo ça
lışması yapmak istediğimizi bildirdik. 

Graz ve çevresinde yaklaşık 3500 
Kürt yaşıyordu ve bunlardan 3000'e 
yakını Orta Anadolu Kürtleriydi. Onla
ra yönelik b ir radyo çalışması nas ı l ya
pı lı r onlar tarafından nasıl karşılanırd ı , 

başarabilirmiydik, tepkileri ne olurdu 
bilmiyorduk. 

Hiç bir den eyimimiz yoktu. Teknik-
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ten hiç anlamıyorduk. Ama kararlılığı
mız vard ı ve başaracağız diyorduk. 

Radyoevi yelkilileri haftada üç gün 
belli saatlerde yayın yapabileceğimizi 

belirttiler. Hatta bize bir leknikçi vere
rek eğitim alnıamızı bile sağladıl ar. 
Sıra radyonun isnıine geldi. Getirilen 

öneriler arasında Radyo Mezopotam
ya isminde karar lulındı. 

Bizler büyü k bir h eye ca n içerisinde 
CD'lerimizi hazırlayark yayın gününü 
beklerneye başladık. 

ll Nisan 2000 tarihinde saat 15. OO'tc 
mikrofon başına geçerek "Rojbaş Den
ge we Hadyo Mezopolamya" diyerek 
ilk yayınımıza başladık. ilk sesienişin 

ardından stüdyoda bulunan beş arka
daşla birlikte saat 19. 00 kadar sürecek 
olan yayınımızı nelerle dolduracağı
mız konusunda kara kara düşünüyor
duk. Fakat hiç de beklediğimiz gibi ol
madı. ilk yayının hemen ardından te
lefonlarımız kilitlendi. Halk kendisine 
hizmet etmek isteyen bizlere sahip 
çıkmış lelefonlara sarılmışlardı. 

Arayan insanlar çok sevinçliydiler. 
Ortada kendilerine ait olan, kendi dil
leriyle kendilerine seslenen bir radyo 
vardı. Kendi yörelerinin sanatçıları, 

kendi d illeriyle türküler söylüyorlardı. 
Bu sahiplenme bizimde kaygı ve he

yecanımızı yenınemize yetmişti. 

Graz'da yaşayan insanlarınıı zla di
rekt can lı yayın bağlantıları yaparak 
onların düşünce, öneri ve eleştirlerini, 
isteklerini yansıt ıyorduk. 

Orta /\nadolu Kürtlerinin tarihi nasıl 
yazılmamışsa biz de radyoda açıkla
mada epey zorluk çekiyorduk. 

Ama halkımızın desteğiyle büyüdük 
ve iki yılı geride bıraktık. 

Radyo Mezopotamya çocuk, kadın, 
dil, kültür, bulunduğumuz ülkenin ya
salan, haber, Kürdistan tarihi ve yöre 
yöre Kürdistan ile Anadoluda yaşayan 
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Kürtlerin yaşadıkl arı yerleri tan ı lıyor. 

Burada /\nadolu Kürtleri ile Kürdistan 
kitlesi arasında aynı zamanda bir köp
rü rolü oynuyor. 
Şahadetleriyle bir çok değer yaralan 

şehitlerimiz üzerine de programlar ya
pıyor. 

Radyo Mezopotamya internet üw
rinden her yerde dinlenebiliyor. İste
yenler canlı telefon bağlantısı ile prog
ramlara katı labiliyorlar. 
Şimdilik Cumartesi ve pazar günleri 

6 saat yayın yapan Radyo Mezopolam
ya'nın bütün çalışanlarını OrtaAnado
lu Kürtleri oluşturuyor. 

Hadyo Mezopotamya demokrasi, ba
rış ve kardeşliğin sesi olarak yayınla rı -

na devam ediyor. 
Burada ikinci sayı s ı ile bizlere ulaşan 

VEGER dergisinin önemine vurgu yap
mak gerekiyor. Veger'in üstlendiği mis
yon çok büyüktür. Artık yazılı bir arşİ
vimiz olacak. Kürt aydını, öğrenc i si, 

köylüsü, genci herkes bu araştırma, 

tartışmaya katılmalı bu platforma güç 
vermelidir. Biz Radyo Mezopotamya 
olarak Vegcr dergisini artık kendimize 
bir kaynak olarak görüyoruz. 

NiSAn-Gulan- Hezi rAn 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger • HeJmar 2 FERKİRİNE ZİMANE KURDİ 

Revalen heja, 
Ez dixwazim ku herkeseki li ser kovara VEGER dixebitit bi dil tl can pi

roz bikim. CEro pewisti tl peşitiyen gele kurd begornan xebaten li ser zi
mane kurdi ne. Zirnane kurdi di diroka me kurdan da çi caran hinde pe
wist'i li xwediderkevtine nebuye. Li her aliyeke ve zirnan tl çanda me li bin 
erişen dijwar da ne. 

Bi ditina min derexistina kovara VEGER di we deme da biryarek gewre 
tl xebatek gele k heja ye. 

Heke derfeten we hebin kovara VEGER bikin kovarek mehane de pir 
b~tir hibe ji ber ku hejmara kovaren kurdiyen me hane gele k kem e. Se
demek din ji ev e ku dersen zirnan di se mehan da de bihet b'irkirin tl gel 
gelek stlde ji wan dersan nabine. Bele heke mehane be şopandina wan 
dersan de sanahitir hibe. 

Ev nivise li ser re tl rebazen zirnan forkirine hatiye nivisin. H evidar im 
ku ji bo mamostayen kurd tl kesen kar tl bare zirnan dikin de perspekti
fekebide. 

Navbeyna yek u du roj an da ji ez de dersen zirnan ji bo we re kim. We ga
ve ez li ser wan dixebitim. 

Silav tl serkevtin 
Çeto lJzel 

BİKARANİNA TEORİYA MİFREDATE 
Jİ BO ÇEKİRİNA BERNAMEN 
ZİMAN Ü REBAZEN ZİMAN 

PERKİRiNE 

ÇETOÖZEL 

Y ek ji pirsgireken zimane kurdl 
ya hemuyan giringtir Cı bi )ezgi
nı peş i tlyc dixı..vaze ke masiya 

mifredatek netewi ye. Mifredat neqsa 
perwerde ye. Di tecrubeyen hemu ne
tewan da em dibinin ku di seran sere 

wela le wan da dibistan u zaningch 
xwcdi mifredaten netewi ne ji ber ku 
tene m ifredatek netewl d ikare zima
nek netcwi ava bike. Sedemen cudatl
yen di nivis Cı axaftinan da ne tcne di 
nav gele kurd, bel c di nav rewşenbiren 
kurd da jt nchuna mifredatek netewi 
ye. Pewistlya mifredatcka zirnan ya 
netewi ji bo standardlzekirina zimane 
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kurdi diyar e, hele ji bo mifredatek ne
tewi çi pewiste? 

Di çekirina bernamen zimanda, he
ke em bixwazin scrfiraz bibin Q bersiva 
pe\ ... ristiyen kesen ku tevli hername di
b in b idin, divet em bikaranin Q peka
inan da sistema tik bin. Reberiya piren
siben rasyoneldivet bihet bi kar anin . 
Pewlste ku hername bi awayekl zelalu 
sererast bihct amedekarin da ku ji bo 
hemu biryardana bibe pivan. 

Teoriya çekirin Q peşwebirina mifre
date di mijara perwerde da arikarl d ide 
kesen ku di nav perwerde da cihe xwe 
qirtl da ku ew pirsyar Cı pirsgreken der
bari çekirin Q bikaranlna hernameyen 
perwerda netewi çareser bikin. Teorlya 
çekirin Q peşvebirina mifredate hersi
va pirsyaren wekl çi divet bihet ferki
rin, çawa de bihet ferkiren Q çawa ku 
ew yen hati ferkirin de bihen helsen 
gandin dide. 

Ew teoriye arikariya zelalkirina tekl
liyen navbera faktaren perwerde da 
herwekl xwendekar, mamoste, civak, 
dibistan, agahdari Cı zanistiye d ike. Te
orlyen mifredate hercih u hergaven 
pirsgireken derbari naveroka perwer
de hatiye hale bi awayekl hebuye. Be
le, teoriya çekirin u peşwebirina mifre
date di sere sed s ala b iste da li zaninge
han Cı dibistanen perwerde bi ewayekl 
zanisti li ser hatiye ravestin u lekolin 
ki ri n. 

Bingeha teoriya çekirin Q peşwebiri

na mifredate ew e ku çekirin u bikara
nina he rnameki perwerde kareki 
kompleks e Q divet ew kar bi awayekl 
sistematik u rasyonel bihet ser Q ber 
kirin . Arınanca çekirina mifredate ew e 
ku perspektifeki bide Q tekiliyan di 
navbera hemu faktaren ku di nav çeki
rina bem arneya perwerde cihe xwe 
girtine dane. Ew teoriye hevl dide ku 
yekitiya beşen hernam eya perwerde bi 
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cih bine da ku perwerde bigehe ar
manca xwe Q ferbune xurtir Cı tertir bi
ke. 

Bi reberiya prosesek sistematik em 
dika ri n bersiven p irsyaren weki çi re u 

re baz ji bo ferkirine di vet bihen bika
rinin, çi konsepten zirnan divet bihen 
Fe rkirin bi çi rez divet ew konsepten zi
man bihen danasin , çi pirtuk divet bi
hen bikaranin , çi materyalen arikar ji 
bo xurtkirina pirtukan divet bihen bi
karanın u çi rebazen helsengandine 
divet bihen bikarinin. 

Gava Tyler di sala l95İ an da modela 
xwe ya çekirin u peşwebirina mifreda
re danasin, w1 bingeha xebata xwe da
ni li ser çar pirsiyaren bingehin yen 
derbare perwerde da. Ew her çar pirsi
yar yen ku bingeha çekirin u peşwebi

rina mifreda te ye ewe ne: 
1- Çi armancen perwerdeyi divet di

bistan dane ber bi xwe da ku biser bi
ne? 

2- Çi re u rebazen perwerde em dika
rin peyda bikin da ku wan arınaneane 
biserblnin? 

3- Çawa em dikari n wan re Q rebazan 
bi awayeki xurt organize bikin? 

4- Em çawa dikarin biryarbidin kani 
ew re Q rebaz ji bo arınanca perwerde 
ten pekanin? 

Ew her çar pirsiyar li gel her çar fak
to ren bingehln yen çekirina mifredate 
(l) danina annancan (2) helbibijartina 
naveroke (3) bikaranin u (4) helsen 
ga ndina encaman , yekin. Di hemu 
modelen çekirin Q helsengandinen 
mifredatan de ew çar faktare bingehin 
in. 

Di sa la 1962 an da Hilda Taba her çar 
pirsiyaren Tyler firehtir kirin. We se 
elementen din dane ser u mifredateka 
bi beşen bingehlntir, klırtir u fırehtir 
çekir. Her heft elementen dizaynkirina 
mifredate ewe ne: 
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Analiza pewistiyen xwendekaran 
Formilosyona armancan 
Helbijartina naveroke 
Pekanina (organizasyon) naveroke 
Helbijartina re u rebazen ferbune 
Pekanina re u re bazen forbune 
Helsengandin 

ı. Herweki Tyler Cı Taba di modela 
xwe ya mifredat çekirine da diyarkiri 
pengava yekem biryardana pewistiven 
xv.rendekara ne. 

Armancen xwcndekaren civakekc ji 
bo zirnan ferbune pewistlyen we civa
ke 

dide berçavan. Bi tavbetl civaka kur
dan ku zimane wan bi salan e qedexe 
ye pe- wistiyen taybeti yen cure cure 
hene. Ji xwendekaren dibistana lptidal 
bigre heta xwendekaren zaningehan 
divet kesen mifredate çedikin pev.ristı

yen cure cure binin berçavan. Ji bill 
xwendekaren dibistanan O zaninge
han di civaka kurdan da gelek koruele
yen din, weki karkeran, mamusteyan, 
rewşenblran, slyasetmedaran, jincn 
malan ü hwd hene ku divet bersiven 
pewist1yen wan j1 bihen dan. Bi zelali 
diyar e ku pewistlyen wan komeleyen 
civaka kurda cure cure ne ü her yeki 
taybetiyen xwe hene. Dibe ji hinde
kanra tene xwendin Cı nivlsandin, ji 
hindekan ra kurdiya akademik O poli
tik pewist be. Rastıyek, din ji heye ira 
kurdi ji bo gelek kurdan hen-veki zima
nekl blyani ye. Begoman pewistlyen 
wan ji cuda ne. 

2. Pisti biryardana pewistiyen 
xwendekaran pengava duyem ew e ku 
di çarçuwa wan pewistlyan da armanç 
bihen diyarkirin. 

Di encama bemama perwerde da 
em dixwazin çi bi deste xwe biexin. Di 
bernarnek xurt da divet armancen ne
zik (roj ane, heft1yane ü hwd) ü yen dür 

(rnehane salane ü hwd) baş bihen pe
kan1n. 

Minak ji bo armancen nezik 
AdA u ur: 

Di encarna we derse da de xwende
kar bikarin rojeka X\•Ve ya rutin bi kurdl 
binivisin. 

Dawiya we derse da de X\•Vendekar 
bikarin prosesa nivisandine fer bibin. 

Di we derse da de X\•VCndekar beje
yen ji bo wan nO di nav hevoken nu da 
bikarbinin. 

Minak ji bo armancen dur. 

Di dawiya we mehe de xwendekar 
dema niha ya fireh, derna niha ya te
dayi ü 

hevoken merci (şertane) fer bibin. 
Di dawlya çar mehan da de xwende

kar kurdi ya despeke ferbibin, 
Di dawiya we sale da de xwendekar 

kurdiya destpek Cı navln ferbibin. 

Ji bo helbijartina annancen berna
meyen perwerde Cı ji bo biryardana ar
mancen bemarneya perwerde rama
nen mamusteyan, xwendekaran, ni
viskaren pirtuk'en hername Cı kesen 
din yen ku bi hername ve giredayi pe
wist e. 

3. Gava biryara annancan ji bo her
name hate dan, helbijartina naverokek 
taybetl di vet bi h ct pekanin. Di nav na
veroke da dibe ku girani li ser bej eyan, 
nivisan, X\.Yendinan, anjl beşen rezi
man O llnguistiki, herweki fonoloji (za
nistiya dengan) sentaks (hevoksazi) Cı 

morfoloji ye anjl çand, helbest O wcje
ya kurdi be. 

Helbijartina naveroke karek sanayi 
nin e. Bi taybeti ew kare ji bo zimane 
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kurdı heşta zortir e ji ber ku materya
len ji bo ferkirina zimane kurdı gelek 
kem in. Materyalen evro di deste me 
da nujen nin c Cı ter ji nin e. Ji bo nave
rokek raydau bi seng di vet materyalen 
nCıjen bihen amadekirin Cı bikaranin. 
Hervviha di vet rnateryalen kerhatı yen 
ku niha di destc me da bihen bikara
nin. Herçiqas kare helbijartina navero
ke giran ji be, heke bi rek Cı pek bihet 
kirin bandurek gelekereni li ser berna
me diket. 

4. Pekanına naveroke di amede-
kirina hernameyen zi manfırkirine da 
cihek giring digire. Ew konsepten ji bo 
navcroke hat! helbijartin divet bi awa
yeki ser Cı b er bihc t pekanin. Di wi wa
ri da kesen pispor dikarin biryaren bi
nccih bidin kanekijan konsept de ki
jan deme da bihet ferkirin. Kijan kon
septa zirnan ji kljanc giringtir e. Peka
nina naveroke anji amedekirina beşen 
zirnan ji bo qursen cure cure, polen 
cure cure divet teor1ya xwedı zirnan 
bunc, bingehen linguistike, teorlya zi
man ferbune Cı reb azen zirnan ferkiri
ne bi awayek1 profesyonel bihet bi kar 
anin. Pekanına naverokc divet gireda
yi armacen hatl dtyarkirin be. 

Ji bingehen tcorlya rnifredate yekt 
h e ri giring ji ewe ku kesen ku rnifreda
te çedikin di vet entegrasyona qabiliye
ten ziman (xwcndin, nivtsandin, axaf
tin O guhdarikirin) O nasindana kon
septen zirnan di demek rast da bike. 

5-6. Pis t! ku naverok hate helbijar
tin Cı pekanin divet gaven rebazen fer
buna xwendekaran bihen helbijartin O 
p ekan1n. Dibe ku kesen mifredat nivisl 
u pekani arikarlya mamustayan ji bo 
arnadekirina dersan bikc, bele herpir
siya riya hert rnezin di babeta gaven 
helbijartin Cı pekanina rebazen ferbu
na xwendekaran ya rnarnusta bixwe 
ye. Se mijaren ji bo mamustayan gl-
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ring ewe ne: 
Agahdariya derbare zimane ku tCt 

ferkirin 
Zanlna re Cı rebazen ziman ferkirine 
Zanina psikoloji'ya ferbune 
Li wir em dikarin ku bibejin agahiya 

zimanzanine (linguistlk) pir giring e. 
Ew gava mirov zirnaneki bizane ew di
kare wi zimanl biaxife O miroven din 
yet ku wi zimani diaxifin tebigehe. Wa
ta we ew e ku, mirov dikare dengen bi 
waten asikar bide O dengen ku rniro
ven dindidin j'i tebigehe. 

Hingi, zan1na zirnani, zanina sazCı

mana deng Cı wate ya we ya pev gire
dayı ye. Gava yek zimanekf nezane, 
dengen wl zirnane biyani yet ku tenc 
gotin ji bo Wl Çi wate nin e. Jiberku 
pevgiredaniya dengan Cı wateya wan 
pevgi re da niyeke serbixwe ye. 

Agahiya zirnan zanlne, heza pekani
na bejan ji bo çekirina hevokan dide 
mirovan. Zirnan zanin ew e ku mirov 
hevoken bere nehatine bihistin O gotin 
çebike O bibeje. Ilerwiha hevoken be
re nehatine gotin Cı çekirin tebigchc. 
Zimanzanekl berkett Noam Chomsky 
dibeje we qablliyete rexe afiranderiya 
zirnan xebitandine. 

Çi kes nikare lls ta hevoken zimaneki 
çebike, bele em dikarin llsta qeyidan, 
rEzan yet ku bi hevra girEday1 ji bo 
axaftin Cı tegihistina hevoken be sinor 
k.Ertin çebikin. 

Ew qeyidene hevoksaziya (syntax) zi
mani dihilgire hundire xwe. Ew gava 
kesek zirnan fer dibe, ew wan qeyiden 
sazCımana dengan (fonolojl ) Cı reya 
deng, tegih o wata (semantlk) we fer 
dibe. Hingl, e m dikarin bibejin zirnan 
sazCımana deng Cı wate ye, ku serbiX\Ive 
bi hevra giredayi ye. Ew gava mirov zi
mani dizane mirovwe sazumane di za
n e. 

Rebazen zirnan zanine 
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]i kevin da heta niha gelek rebaz li ser 
ferbOna we sazOmane hatine damezi
randin. Ji bo kurden dervey1 welat yen 
ku kurdi nizanin anjl kem dizanin em 
dikarin çend rcbazen zirnan ferkiriri.e 
b ikarbinin. Ji wan ya hemuyan kevintir 
rebaza wergera rezimani ye. Ev.r rebaz 
bere pesln bi gelcmperl ji bo ferbOn Cı 

xwendina Grek1 O Latin! hatiye xcbi
tandine. Bi kar anina we metode em 
nezikl dawiya sedsala nozdehan da 
p irtir dibinin. Binetare we jiberkirina 
rezen rezimani, li ser teksten helb ijar
tiye. 

Herwekl reaksiyoneke li diji metoda 
jortn metodeke nO ya dibejne rebaza 
direkt derket. Pesenglya we metode 
profesor E. W Gatenby O Dr. Robert La
do kiriye. Di we rebaze da zirnan bi 
terzekedin tet fer ki ri n. Ders bi diyalo
geke an Fbi anekdoteke dest pedike Cı 
hindari jl bi pirsiyaren di derbare diya
loge-anekdote de cihe xwe digire. Re
ziman Cı çanda xwedlye w1 zimani bi 
1ndaktiv1 tet fcr kirin. Beje peşiye tene 
bi karanin ü gelek dawi da tene aşlkar
kirin. 

Hindek xebaten li ser piskolojtye Cı 

zanine bi xasmeti zanina zimanan re
bazek1 nü debejine rebaza audiolingu
al derxiste meydane. Pesengiya we re
baze Skinner ü Bloomfield kiriye. Skin
ner di xebaten xwe da li ser slyarker, 
bersiv Cı destekdan an jl xurtkirine (sri
mu! us- response- reinforcement) ra
westiye. Ew metode encama teorlya 
behaviourisme ye, Cı pir tist jl, ji meto
da direkt vergirti'yc. Pslkolojiya beha
vio uri sm e dibeje h emu ferbun (ferbu
na zirnan ji) bi hCıtbuylne c ihe xwe di
gire. Mamosta O zimannasan ew teori 
ji bo zimanzanine bikar anine. Ew di
bcjin zanina zimani tişteki hCıtbOyln e, 
ji ber we çende ziman bi reya d iyalo
gan , ducarkirine O jibe rkirine baştir tet 

fer kirin.Reziman ji di nav diyalogan 
da bi arikariya ducarkirine tet dan. Her 
çar qablliyeten zimani guhdarl kirin, 
axaftin, xwendin O nivlsandin tene bi 
kar a nin. Le bcle, guhdarikirin ü axaf
tin ji her d u qabiliyeten din, xwendin Cı 
nivisandine giringtir in di we metode 
da. E w rebaze niha ji li gelek cihen din
yaye tet bi kar anın . 

Sala 1959 an Noam Chomsky diji we 
teorlya Skinner ya Behaviourism der
kevt fı ew teori serCıbin kir. Wl b i netare 
rebaza cognitivisme danl. Chomsky d i 
pirtuka xwe ya /\spects of The Theory 
of Syntax dibeje ziman fer bCın lis teki 
hütbüyini nine, zirnan fer bCın tistek1 
afranderl ye O miravan qabiliyeta zi
man ferbune zikmayida h eye. Heke ne 
wisa ba, ew dibeje çawan za rok d ikarin 
ku tisten wan bere negoti niha bibejin. 
Chomsky dibeje miravan qablllyet O 
performansa zimannasiye heyc ji ber 
we hinde ew dikari n hevoken bere ne
h atine golin biafirinin. Li we rebaze da 
zirnan bi terzeke komlnikasyonl (ragi
handini) tet fer kirin. Reziman O her 
çar qabil1ye ten zimani guhdari kirin , 
axaftin , xwendin ü nivisandin wekhev1 
bi gelemperi di nav kontekscke da tet 
dan. Di we rebaze da ji para hemuyan 
p irtir rexc kominikasyona zimani cih 
digire. Di rebaza cognitivism da jiber 
kirin, an ji ducarki ri na zimani gelek ni
ne. Li cihe wc divet X\.vendekar bi po
nijin Cı afirander bin. 

Hemu rebazen zirnan ferkirine rexen 
xwe yen bas O yen ne kerhati hene. Çi 
rebaz bi sere xwe tene ter nin e. Ji ber 
w e hinde pewiste ku rebazek eklektik ji 
bo zirnan fe rkirine bihet helbijartin. 
Mamusta dika ri n ji her rebazeki rexen 
kerhati, ji bo pekanin O lidarx.istina 
dersen xwe bi kar binin. Ew rcbaza ek
lektik de kare zirnan ferkirine hesantir 
ü xurtir bike. 

-----------o 86 0 - ----------
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Bikaranina rebazen sereke 
ji bo ferkirina zirnan 

Rebaza wergera gramere (reziman) 
Ew rebaze bi taybe li ji bo ferkirina 

Greki u La linl hatiye bikarinin , bele zi
manen nujen F ew rebaze bi kar antye. 

Di we rebaze da: 
Dersbi zima ne dayike ten dan. 
Parçeyen xwendine yen ji bo xwen-

dekaran zor zü dest redike 
Beje bcyl kontekste t en fcrkirin 
Rezen reziman i hi kurahi ten Ferkirin 
Telafuza be jeyan gclek p ewist nin e 
Rezima n ji bo bi hevre giredana be-

jeyan ter bi karanin . A 

ı linkart bi grani li ser bırretare wer
gera hevoken ji yek u dO veqetiyayi ye. 

Rebaza RastUrast (direkt) 
Ji bo ferkirina zirnarren nOjen hen-ve

ki reaksiyoneki ji dijl rebaza wergera 
reziman derketiye. Di we rebaze da: 

ı fi Ders hi diyalogan anjl hi anekdo
tan dest pedikc. 

n Materyalen dersan bi \•Ven eyan an
j'i bi demonstrasyonan dcs t pe dike. 

Tene zim a nc te t ferkirin te t b i kar 
ani n. 

Di dersan da pirsyarkirin O bersiv 
dan cihek girin g digire. 

Reziman O rezen rezimani direkt ten 
ferkirin. Hcwist nin e ku xwcndekar ge
tek li ser rczan biponijin. 

13eje bere ten fCrkirin, u pasi form e n 
wan ten ferkirin. 

Reziman bi awayeki Indaktivi tet fer
kirin. 

Rebaza xwendine 
Ew rebaze ji bo a rmancen pratik te t 

bi kar a ni n. Bi gelemperl ji bo kesen te
ne xwendi n pev/ist. Di we rebaze da: 

ı. Arm anca yekem'in terkirina xwen-

HeJmar 2 • Veger 

dineye 
2. Tene rezimana ji bo xwendine pe

wls t te t ferkirine. 
3. Telcfuz ne giring e 
4. Di destpckc da xwendin hem di 

sini fe O hem jl di derwcyl sinifebi pira
ni cihe xwc d igire. 

Bejeyen :>..'wendine yen detpeke ten 
kontrol kirin, hedi h edl ten ferkirin. 

Ferkirina bejeyan ret firehkirin ji her 
ku heje ji qabiliyctcn rezimane giring
tir ter pej irandin. 

Wergera ziman disa xwe dtyar dike. 

RebazaAudiolingual 
Piraniya wc rebaze ji rebaza direkt 

te t Cı herweki rea kslyo neke diji rebaza 
x:wendine derketiye. Birretare we li ser 
psikolojlya behaviourism e hatiye da
nin. Di we rebazc da: 

Ziman bi diyalogan tet fcrkirin. 
Jiberkiriıı O dubarekirin gelek e. (Ba

weri ew e ku ziman ferbun tist ek hut
bOylni ye) 

Zirnan t6te beskirin O besen zirnan 
yek bi yek tet fcrkirin. . 

Qahillyeten zirnan bi reze guhdarı 
kirin, a:xaftin , xwendin O ni v1sandin tet 
ferkirin. 

13cje di nav kontekseke da tet ferki
rin. 

Teyp, labaratuva ren zirnan O a rika 
ren dldent ten bikaranln. 

Telafuza bejeyan gelek giring e. 
Mamusta hcvl didin da ku xwende

ka r çi :xeletiyan nckin. 
Rcôm an bi awayek lndaktivi tet fer

kirin 

Rebaza Ragihandine 

87 

Rebaza Hagihandine (Communicati
ve appoach/ cognili ve appoach) 

Dijl rcbaza audiolingual O psikoloji-
ya behaviourism e d erketiye. . . 

Giraneri li ser qabtnyeten ragıhandı-
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ne ye. 
Xwedibuna zirnan hutbuyin nahete 

dilin. 
Li ser telafuze gelek nahet ravestan. 
Xwendekar cut cut anji kom kom di

xeb itin. 
Mamusta ne wekl oıorıteke, bele we

ld arikareke rola xwe ditine cih. 
Xeletlycn zirnan ji bo ferbuna zirnan 

artkar ten d1tin. 
Senga kablllyeten zirnan yen nivlski 

(xwendin O nivisandin) u yen axaftine 
(axaftin u guhdarikirin) wekhev e. 

llemu mijaren ferkirine di nav kon
tekseke da bi arikariya tisten dldeni, 
\.veneyan anji bi çirokan tet peskeski
rin. 

Sirovekirina reziman bi awaycld di
daktlv1 tet kirin. 

Psikolojfya Ferbune 
Zanina pslkolojlya ferbune gclek ari

kariye dide mamostayan O niviskaren 
pirtuken ferkirina zi man, ji b er we h in
de pewiste ku em analiz bikin ku mi
rov çawan zirnan ferd ibin. Di teoriya 
ferbune da, herwekl gelek zanist j1 di
bejin ses se f1ı eyen bingehin hcne. Ew 
her ses sefhe dikarin ji bo ferbuna zi
rnan bihen bikaranin. 

Ji wan ses sefheyan ya yekernln 
agahdarl ye. Bi gotinek din, mamusta 
çi bi devkl, çi bi weneyan, anjl bi se
ncryoyeke zimane ku cw dixwaze fe r
bike peskes dike. Di peskeskirina aga
hiyen nO da mamusta sedascd xwedi 
kontrole ye di polen zirnan da. Xwen
dekar wan agahiyan di nav mejiycn 
xwe da derbas dike. Ew giredaneki di 
navbenda agahiyen xwe yen kevn Cı 

yen nü da çedike. 
Sefheya duyemln tegihistina zirnani 

ye. Ew gava ku xwendekar agahdar 
bun O tegihistin divet ew bihen pirs
yarkirin da ku ew agahdari Cı tegihisti-
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na xwe bikar bini n. Mamusta divet be
re bikaranina zirnan bizane kane 
)C\.Vendekaran agahiyen ji bo wan nO 
tcgihistine anji na. Pasi we hinde rna
musta reya xwendekaran ji bo bikara
nina zirnan vedike, bel e kontrola xwe ji 
dest bernade, xwcndekar di bin ban
dora marnusta da zimane ku ji bo wan 
hatiye pcskeskirin bi kar Linin. 

Di sefheya seyernin da xwendekar zi
mani bekontrola mamusta da bikarti
nin. Ew bi sere xwe ne. Ew zimane ku 
wan di sefheya yekernln O düyemin da 
ditibü ew de bi kar binin. Li wir ma
musta herweld arikareke di sinife da 
ro la xwe ditine cih. Sedirazbuna 
xv.rendekaran di we sefheye da, gireda
yi sefhaya yekemin Q duycmtn e. Heke 
di wan sefheya da zirnan bi rek Q pek 
hatibe peskeskirin, Cı ferkirin, bikara
nina zirnan i de sefheya seyernln da he
santir be. 

Bikaranina zimani ji bo ragihandi
nan pengavek gelek giring e. Divet 
xwendekar x'Nediinsiyatlfbin da ku zi
mane ku ew ferbunc ji bo ragihandi
nen xwe bi kar binin. Heke xwendeka
ran teri xwe di sinifeda zirnan ji bo ar
mancen xwe bi kar an in, ew de 

bikarin li derveyl sinife jl, di nav civa
ke da wi zirnan i ji bo ragihand inen xwe 
bi kar hinin. Xebaten diduve, seseye, 
kom korn Cı niqasen li ser agahiyen nCı 
fcrsendeki giring dide xwendekaran ji 
bo ragihand inen civald 

Tenc pisti bikaranina ziman, xwen
dekar dikarin agahiyen ji bo wan nu bi 
awayeki zanisti analiz bikin. 

Di pengava sentezkirine da ji xwen
dekar dikarİn bcrhavani Cı berekslya 
agahiyen nO O yen kevn ew rErbuyi bi
kin. ( Ew alikari dide xwendekaran da 
ku agahlyan hastir tebigehin ı1 wan 
agahlyan ji bo biranina dür ji xwe ra 
hilgirin) 

J ---------------------------
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Di teori'ya ferbune da set11eya dawl 
helsengandin e. Di we scflıeda xwen
dekar derbari ferhuna nu da dihin 
xwedi ramanan. Xwcndekar di dawlye 
da ziınane ku ew ferbuyi d i hclsenginin 
u dihinin kü çawa jiyana wan ya civaki 
da ew zirnan cihe xwc digire. 

Helmar 2 • Veger 

naminin. Baş tet zanin ku helsengan
din di selek allyan da, heıwekl kontro
la li ser xwendekaran, pekanın u arna
dekiriııa dersan, motivekirina xwen
dckara.n ji bo ders kirine u di berna
meda pcngav peşawcıin Cı paşavetine 

da arikariyek gelek gevre didc mamus-

Teorlya (pslkolojiya) ferbune ji bo zirnan 

L Peskeskirina zirnan (danina agahiyanı 

2.Tcgihisrin (bikaranina zirnan) 

3.Bikaranina zinıan 

4.Bikaranina zirnan ji bo ragihandinan 

S-Analiz lı serıtez 

6.Hclscngandin 

Beşa dawi ya tevahiya dizaynkirina 
rnifredate helsen gandina mifredate ye. 
Encamen ku mifı·edat gehistiye pewls
Le ku bihen hclsengandin. Beyi helsen
gandina mifredatc, kesen di naw kare 
perwerdc da nikarin mifredate peswe 
hibin, bastir bikin anji bersiven pewis
tlycn ku nu derkctl bidin ji ber ku pe
wistlycn xwendekaran pewistiyen ci
vake ne Cı cw pevvisti ji çi caran sitatik 

Mamusta hi ıisten didcni, vfjual (wene, video, 
slayt, demonstrasyon) anji bi serıeryoyekJ zimaıı 
peskes dike.Kontrola mamusra 'JUOO e 

Mamusta bi pirsiyaran ü hinkarlyan 
tcgihistine kontrol dike. 
Go ri n 
Nisandan 
Tcvlekirin 
Kontrola rnaıııusta %90 e 

Ma ın usa kı ıntrola xwc si st d ike u 
hcrwcki arikareke rola x-we dileyize 

Xwcndeka ·serbest dixcbitin u zirııa ni ji bo 
ragihandiran bi kar tinin. 
M anıusta arikar c. 

Tenf> pist! )ikaranina zinıan, xwendckar dikari n 
agahdarlya nü analiz bikirı. 
F.w arikari didc xwendekaran da ku wan agahi

yan hastir .ebigchin lı warı agahlyan ji bo birani
na dür ji xwe ra hilgirin. IJi pengava scntc7kirinf> 
da xwendekar liwir dikarin berhavani fı bcreksiya 
agahiyen nu Cı yen kevin ew ferbuyl bikin. 

Xwendekar ılibin xwcdiye ramanan. Bi kar an ina 
ziman ıli r av civake da nisane w an didc ku 
ferhune ci he X\"'C girtiye 
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tayan Cı kesen di nav kare çekirina mif
redatüıı netewi. 

Dawi 

Ilerwckl di sere we gotare da ji hart 
gotin ji bo serefrazbuna hernameyen 
pcrwerde pew1src binetar li ser prensi
ben rasyonel bihet danin. Divet prosc
sek s·ıstcmatik O zanistl bihet bi kar 
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anin. Ji bo realizekirina we mebeste re
yek heye ew jl bi kar anina teoriya pes
vebirina mifredate ye. Herçiqas cure 
cure teoriyen mifredate hebin jl, ew 
hemu giringiye didin li ser pevvistiyan, 
arınancan Cı reberlya sistematik. 

Mamustayen ku ji bo peşkcşkirina 
ziman, ferkirina ziman, rebazen bin
gehin Cı psikolojlya ferbune bizanin di
karin dersen xwe bi awayeki profcsyo
neli pekbinin Cı peskes bikin. Olsa ev,r 
dikarin xwendekaren xwe bikeşne nav 
derse da Cı pirsgireken xwendekaren 
xwe tespit bikin Cı ji bo wan çarcseriya 
peyda bikin. 

Ji bo bikaranina hername bi awayeki 
xurt tecrube Cı pisporlya mamusteyan 
b ingehin e. Ji bill huncr, qabillyet, tec
rube Ci pisporiya mamusta, redanen 
dibistan G mamusta, rewsa xwcndeka
ran derbare zirnan Ci materyalan da ji, 
ji bo sedirazbuna hername her yekl 
bandura xwe h eye. 

Ne tene ji bo zirnan beledi vet mifre
dat ji bo her mijareke bihet amadeki
rinCı materyal bi hen nivisin. Ne pew!s-

te ku em xwe çawre serbestkirina per
vverdeya bi zimane kurdl bigirin, Divet 
mamusteyen h er mijareke matematik, 
biyoloji, fizik, Ci hwd, di nav bizaveki 
da bin Cı amedekarlya nivisina pirtu
ken wan mijaran birebazen nGjen bi
kin. Dibe ku ew pirtuken ku ten nivisin 
niha bi sedased kerl perwerde nebin , 
bel e disa jl her ma teryalen ku ten ame
dekirin de keri gelek xebatcn akade
mik bibin. Bi kemi we ew metaryal bi 
tcrmonolojiya xwe dikarin bibin çav
kani ji bo mifredatek netewl. 

Tecrubeyen kurden basur divet em 
binin berçavan G li ser lekolinan bikin 
ji ber ku ewe bi salane ew ji dibistanen 
iptidai bigre heta zaningehan perwcr
de bizimane kurdi dikin. Heke re hebe 
di seranserc welat tekiliyen kesen di nav 
kare perwerde da hebe G mifredaten ne
tewl bihen amadekiri new de re bide nc
zlkbuna zaravaya n ji Cı de cudatlyen nav
beyna zaravayan kemtir bike. 

Ji bo bersivdana wan hemu pewisti
yan çekirin u pekanina mifredatek ne
tev.ri bi lezglni pewiste. 

ı. Analiza Pewistiyan Pewisliycrı xw e nde ka ra n Cı yerı civa ki" 
Kun.liya gele m perl 

2. l'ormilasyona Arınanca 

3. Helbijartina Naverok(! 

4. Pekarıina Naveroke 

5. Hclbijartina re O 
Rebazen ferbune 

Kurdiya a kade mik 
Pcwis riyen d in 

Armancen ııc:dk ( roj<ın e. h eftiyanc) 
Armanccn tlür (melıane, sa la nel 

Nivisantlin , xwendin, fonoloji. h evoksazi, 
çantl . weje o h e lbest. hwtl 

Dııyekbirina ııavcro ke. kfja n konccı.ıL kijan deme bi h c L 
Hl rkirin , bescrı ziman, qursen curc cure. reor1'ya xwct!Ibun a 
ziman, Lcoriya fe rbune bingch cn ligııfsr1'ke re bazcn 
ziınan ferbııne 

1) agahdariya z irnan 
2) re Cı re bazcn zim<ın ferbunc 
3) p sikolojiya fi"rhune 

6.Pekanina re üRebazen ferbune Pcrwcrdey<ı mamustaycıı z iman j i bo pekanina d e rsan 
ü rcvehiriya mifre d aLc 

7. I ıcisengand in 

Tckntke n zimaıı fCrkirin c 

Peşve b irin, b crsiven pewstiyen nü 
Pengav pcşavct in ı1 paşavetin J 
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HeJmar 2 • Veger 

Rebazen sereke yen zirnan ferkirine 

1: Rebaza wergera zirnan 

2:Rebaza direkt 

3:Rebaza xwendine 

4:Rebaza audiolingual 

S:Rebaza ragihaniline 

6:Rebaza eklektik 

ÇAYKANi 

Oawiya 1900 ji bo greki u Jatini hatiye xebitandin. 
Binetar: jiberkirina rez en rezimani u reziman bi 
kurahi tet ferkirin. 

Pesengiya we Prof.E. \1'1. Gatenby u Dr Robert Lado kiriye. 
Ders: diyalog-anekdot 

Ji bo armancen pratik u kesen tene xwendin pewist ha tlye 
bikaranin . 
Rezimana ji bo xwendine pewist tet ferkirin 

1920-30 Di encama xebaten ser psikolojiya behaviourismc 
u Linguistike derkevtiye.Pesengiya we Leonard Bloomfield 
u Ski n n er kir! ye. Girin gl li ser siyarker - bersiv dan 
xuıtkirine ye. Ferbun hutbuyin e. Dubarekirin u jiberkirina 
diyalogangel ek e. Reziman di nav dlyalogan tet ferkirin. 
G.A.X. bi reze ten ferkirin 

Pesengiya we ıoam Chomsky kiriyc. Oijl psikolojiya 
behaviourisme derketlye. Fcrbun ristek hutbuyin nine 
afıranderiye. Mirovan performans u qabiliyeta zirnan 
ferbune zikmayida heye. ller çar qabiliyeten zirnan 
G. A. X. N bi awayek ragihandini ten ferkirin. 

Çi rebaz bi sere xwe ter nine. n bo zirnan terbune rebazek 
eklektik di vet bihet bikaranin. Rexen kerhati yen hemu 
rebazan mamuste dikarin ji bo xurtkirina dersen xwe 
bi kar binin 
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• 
UNITE 1 

ı A ROJ BAŞ! NA vE TE ÇİYE? 

A - Roj baş. Nave min Şllan e. 
Nave tc çi ye'? 

B- Nave min Dilxwaz e. 
A - Tu ji kudere yi Dilx:waz? 
B- Ez ji H akariye me. 

B iNDEKARi 

2 - Cihe vala lijl b ike. 

A- Roj baş! ...... . .. min Azad .......... . 
Nave ..... . .... çi ............. ? 

B- Serdar ........... . 

A - Tu .......... ku dere ........ Serdar? 

H- Ez ji Wane ........ . . Tu ji ................. ? 

A- Ezj i Batmane ...... .. . . 

ı B NA vE Wl RIZGAR E. 

l -Wİ-W 
Naven miroven jerln çi ne? 

Xezal Eli E git 

Beybem Binevş Hizgin 
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Nave we Xezal e. 
Na ve wi Eli ye. 
Nave wi Eglt e 

2- Reziken ]erin tiji bikin. 
Minak: Nave we Xezal e. 

ı- Na ve ......... Kemal ...... ..... . 
2- . . . . . .... Zelal ........... . 
3- .. ...... .......... Ze re ........... . 
4- ........ ......... . Azad ..... ..... . . 
5- .................. Ronak ..... . .. . 

4 - Alfabeya Kurdi 

A Tipen Girdek: 

Na ve we Beybun e. 
Nave we Binevş e 
Na ve wi Rizgin e 

Hejmar 1 • Veger 

3- Niha pirsa naven 
xwendekaren di sinifide bikin. 

Nave te çi ye?l 
Nave min ........ . 

ABCÇDEEFGH I fJ KLMNOPQRSŞTU ÜVWXY Z 

B Tipen Hurdek: 

1\ b C Ç d e e f g h Ii j k] m n O p q r S Ş tU Ü V W X y Z 

5 - Guhdari bikin u fipan 
binivis in. 

Minak: 
T z a fh 

6- Pirsa fipen nave hevale xwe 
b ike. 

Minak: Tipen na ve te çi ne? 
Tipen nave min: B, e, r, i , v, a, n . 

1 C-TUÇAWANİ? 

1- Guhdari b ike u diyaloga jer'in 
Bixebite. 

Belqis: Tu çavan i Serdar? 
Serdar: Ez baş im. Zor spas. Tu çawan 1? 
Belqis: Ez jf baş im. Zor spas. 

2 - Pirtuka xwe bigire u diyaloga 
jorin bixebite 

93 
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3- Guhe xwe b ide diyaloga jerin u cihe vala tiji bike. 

Beybun: Rizgin, ev e Eglt e. 
Eg!t ev e Ri zgin e. 

Rizffin: ............ E git. 
Egit: Roj bas Rizgi'n. 
Beybun: Egtt ................. . An1ade ........... . 
R . rr. B. ~,E .. Am d ~ ız5ın: ırastı. z ....... .......... . JI a e mc. 
Beybun: Min nizanibu ku h un her du ......... Amede ne. 

4 - Niha diduwe bixebitin u diyalogeke weki ya jonn binivisin 
u dubare bikin. 

1 D- TU JI KUDERE Yi? 

1 - Ew ji kudere ye? Guhdari b ike u duv re bibeje. 

WELAT NETEWE 

Kurdistan kur d 
Tirkiyc tir k 
Elmanye elma n 
Em erika emrikayi 
Japonya japon 
İtalya Ila ll 
İngil1ztstan Ingiliz 
İran far s 
Kuba kuba yi 
Hindistan hindu 

2- Tu ji kudere yi? 

Ez j i Tirkiye me. Ez tirk im. 
Nave min Erol e. 

Ez ji İrane me. Ez Iran! me. 
Nave min Sahpur e. 

Ez ji Prenseye m e. Ez frensl mc. 
Nave min Eric e. 

Pirsa Hava le x:we bike "tu ji 
Ku dere yi?" 

94 

ZIMAN 

kurdl 
tir ki 
elmanl 
lngiltzi 
japon! 
lt all 
Ingilizi 
farisi 
spanyoli 
h indi 

3- Ew ji kudere ye? 

Ew ji liindistane ye. Ew h indi ye. 
Nave wi Gandl ye. 

E w j i Emerikaye ye. Ew Em rlkl ye. 
Nave wi Bill e. 

Ew ji İngilizıstane ye. Ew ingiliz e. 
Navc we John e. 

Ew ji Pakistane ye. Ew Pakistan! ye. 
Nave we Benazir e. 
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4 -Rojdaji kıtdere ye? 

Rojda ji Kurdistane ye. Ew kurd e. 
Bextiyar ji İrane ye. Ew faris e. 
Hemut ji Elma nyaye ye. Ew elma n e. 

GRAMERA UNITE 1 

Ez baş im. 
Tu baş 1 
Ew baş e. 
Em baş in. 
Hfın baş in. 
Ew baş in. 

Ez tehnt me. 
Tu teh ni ri. 
Ew tehnl~ 

Em tehnl ne. 
H Cı n tehni ne. 
Ew tehni ne. 

Hejmar Z • Veger 

REZ: Heke tipa dawı dengdar be im, i, e in tete nivisandin; bele heke bedeng 
be hingi me, yi, ye netete nivisand in . 

RINDEKARİ 

ı- Cihe vala b i bejeye n jerin tiji bikin . 
im, i, e, in, me, yi, ye, ne 

Ez gele k nexweş ..... . . . Ez westl.. ... . .. . 
Tu gelek nexvveş . .... . . Tu west1 ... ... ... . 
Ew gel ek nexweş ...... . Ew westi ..... . . . 
H ün gel ek nexweş ..... . Em westi.. ..... . 
Em gele k nexweş ...... . H ün wes ti ...... . 
Ew gel ek nexweş . .. ... . Ew wes ti .. . .... . 

2- Di z imane Kurdi de, du cure cinavken kesan hene. 

1 2 

Ez min Nave min 1-Iişyar e. 
Tu te Nave te Bengln e. 
E w we (me) Nave we Belqisa ye. 
E w wi (n er) Nave wi Reber e. 
Em me Nave me Belqtsa Q Bahoz in. 
H ün w e ave we Serdar O. Şirvan in. 
E w w an Na ve wan Binevş Cı Gule ne. 
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Veger · HeJmar 2 

3-f/ 

Erol jiTirkiye ye. 
Klinton ji Emerlkaye ye. 

AZMUN 1 

1-Pirsyaren bersiven jen binivis e. 

M lterand ji Frenseye ye. 
Tu jiKurdlstane yi. 

1. A: ........... ......... .......................................... ...................... ·? 
B: Nave min Sema ye. 

2. A: ..... .. ...................................................... .... ................... ? 
B: Ez ji fzmlre me. 

3. 1\: ...... .............................................................................. ? 
B: Ez baş im. Gelek spas. 

4. /\: ................................................................... ? 
B: Asmln e. Ew ji Hindistane ye 

5. A: ................................................................... ? 
B: Bob e. Ew ji !ngilizistane ye 

2-Diyaloga jen biqetine. 

ı. A: Roj baş. Na ve ................... .. John .................. ? 
Nave ......... ........... ... .. .. . .... .... .................. ye? 
B: Nave min Bawer .............................. . 
A: ..................... ...... . ...... ...... .. ......... Bawer? 
B: Ez baş .................. Gel ek ................ Tu çawan ~~ 
A: Ez ................. ." ... baş ......................... Gele k s pas. 

3- Cihen vala teji b ike. 

ı. Bcybfın ............... Se m süre ....... ... ........... . 

2. Zelal zlrek .......................... .. 

3. Tu xwendekar ............ . .............. ? 

4. .. ......................... en iri me. 

5. Nave ............................. . Belqis e. 

6. Na ve n ........................ Ro n akü Binevş in. 

7. Nave ..................... Zeydan e. 

8. Xinav fı Bahoz ji Gevere .......................... . 

9. .. ...................... keyfxweş e. 

10. Helmut ji Elmanyaye 

---------- -o 96 0 -----------
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4- Bi bejeye n jeri rezikan çebikin 

Min ak: Ti rk 1 e 1 e w 

EwTirk e. 

ı. el Kurd/cw 

2. Nexweş 1 1 1 Tu 

3. Zcydan 1 zirek 1 a. 1 Honak 1 in 

4. jl 1 ji /em 1 ne 1 vVane 

5. in 1 H Cın 1 çawan 

6. ne 1 kudere 1 ji 1 Hun 

7. ji 1 İsweçe 1 cm 1 ne 

Hejmar 2 • Veger 

8. cuwan 1 gelek 1 e 1 Zilan 

9. birsi 1 ne 1 em 

10. Cı 1 Rihan 1 Susi n 1 bedevi 
geleki in 

5- Cihen vala bi cinavken rast teji b ike 

Minak: 
Ez Min 

Te 
Ew(me) 
Ew (nc r) 

Me 
Wc 

E w 

6- Cihen vala bi bejeye n welat, netew u zirnan teji bike. 

WELAT 

Mina k 
Kurdistan 

Norweç 
Italye 

Japonye 

Rusya 

NET EW 

Kur d 
Tır k 

Far s 

ZİMAN 

Kur di 

Elma ni 

İsweçi -----

Emrikay1 
-"-----

Bclçlkl 
İngili"""""z--

---- -
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Veger · HeJmar Z Ö D Ü L L Ü B U L M A C A 

Soldan Sağa: 1/ Orta Anadolu'da bir 
Kürt ilçesi - Orta Anadolu da bir Kl.irl il
çesi. 21 Belirti, işaret - Orta Anadolu da 
bir Kürl köyü. 3 / Ticari eşya - anlam, 
kavram- boru içinde biriken is 4 / Gırt
lak- Kiloski ( kı saca) 5/ Kar ayakkabısı
kalın sicim - Milattan Önce (kısaca) 6/ 
Gözleri görmeyen - Kürtçe de türkü 7/ 
Ahize - Bir Pol i tikacı 8 / Eski bir Mısır 
Tanrısı- bir n ota- isimden sıfat türeten 
bir ek 9/ Kürtçede oyun - aşamasız. as
ker - bir nota 10/ Bir erkek ismi - da
marlarda ki sıvı- ll/ Eski Alman parası 

- yankJ - Kürtçede karanlık. 12/ Tutarık 
- Orta Anadolu da bir Kürt köyü. 13 / Fo-
toğrafta ki Orta Anadalulu şehit 1 Ez.idi
ler in bir bayramı. 

Bulmacamızı 

doğru olarak 
çözüp 
adresimize 
gönderen 
beş okurumu
za sürpriz 
hediyeler 
veriyo ruz. 

Adres: 
M. Alpavut 
Friedhof Str. 3 
47877 Willich 
Deutschland 

Hazırlayan: 

Mustafa 
Görkem 

Yukandan Aşağıya: 1/ Orta Anadolu lu 
bir şehit. 2/ Tespih başlığı- Laiklik yan
lısı olan- Kürtçede üç. 3 / Orta Anadolu
'da bir Kürtaşireti - Bir ilçe. 4/ Utanma
bir erkek ismi - bir hayvan. 5/ Rutubet 
çaresiz- Nazım TJikmet'in soyadı. 71 Ta
vır - doymam ı ş. 81 Bileyi aracı 9/ Bir no
ta - ince tüy 1 Ol Önde giden - Kürtçede 
dini ll / Yazıklar olsun anlamında bir 
ün lem - iki seçenekten birini seçmek 
zorunda kalmak - Bakınız (kısaca) 12/ 
Orta Anado lu da bir Kürt köyü- uzaklık 
belinir. 13/ Anakara nın birsemti-Bir 
tür deve- bir kumaş türü. 14 / Mercek 
camı - Orta Anadolu'da çok kullanılan 
bir kamyon markası - Kayseri de bir 
Kürt yerleşim yeri 15/ Tümör - Orta 
Anadolu da bir Kürt köyü. 

Birinci sayımızdaki ödüllü bulmacayı çözerek dergimize gönderen okurlarırnız 
arasında yaptığımız çek ili ş te ödül kazananlar: 

1) Cem al Dikmeci- Lyon; 2) Dilek Akat - Bonn; 3- Halis Duvarcı- Köln; 
4) Keko Kutlubay- Aınsterdam 5) Nurhan Taş-1-'ehring 
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HEVALA NEMIR ZiLAN 

Xizan ilan 

~crvancn li ser çlyan 
Dlqirin Cı digotin 
Ew hcvala nem ir Zilan c 
Ew h evi Cı evina ber elilan e 
Ew nemira li ser çiya Cı kolan e 
Bare giran rakiribCı li ser milane 
I3are Kurmanc, Zaza Ct Soran e 
Barc azad iya geli Kurdan c 
Barc soza serkeftine 
Bare doza serhildane. 

Hevala nemir Zilan! 
Te di!C xwe kiribfı bombe fı teqiyayi 
Agir Cı pet! dipijlqiyayi 
Te lı aw ir dora dijminc har dişcwitand 
ğ jimıva welatc xwc d iqcwitand 
Ew agire cane te 
Agi rc ncwrozc bCı 
Ew agirc canc tc 
Agire piroz bu 
Bi agirc carre te roj dibirlqln 
Wc ku tc taritlya şevt-ın diçirand 
Ü xewa şevan li dijminan elirevand 

f revala ncmir Zllan! 
Kesk ü sor ü zer bfm renge te 
Bi qcrln Cı lım-var bCı denge tc 
Gu 1 fı nergiz şin bfın bi xwina te 
Erel fı ezman dilerizi bi axlna te 

Tc crlş bir ser dijmin bi cesarete 
Tc kcç Cı bCık şiyar kirin ji esarete 
Tc d i ş cva re ş Cı tari de 

I3i şewqa agire cane xwc 
Peşeroj rohni kir 
Te bi lerandina xwe ya şirin 
Dergfışa ber dile dayikan xaşkir 

Te bi şiyara berxwedan Jiyanc 
Riya azadiye ber bi xwe ve kaşkir 
Te bi çalakiya xwe ya şo reşe 
Disa re li ber dijminan şaşkir 

Hevala nemlr Zilan! 
Tu wek bozanan dinale 
Tu wek zozanan elikall 

Ttı baraba hür hCır a demsalT 
Tu berfa sp i ya zivistani 
Tu bilbila nava bax Cı bostan! 
Tu şehida axa Kurdistani 
Ttı xem meke hevala Zilan! 
Gora te bi axa piroz h ate nuxumandin 
Rüpelen diroke bi xwina te 

hate xemiland in 
Tu hcvala nemir Zilan I 
Tu şerwan ü sewdaya ber dilani 
Axx axx dibejim delale, xezale 
Tu h esreta ber dile Xizani 
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