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P@şgotın 

Dema we xweşbe xwendewanen be
ja! Bi munasebeta bejmareka nu ya ko
vara VEGER e disa em bi bev re ne. Bi 
derxistina b ejmara çaran re em gelek 
kef xweşin u ji bo ku di bejmareka nu 
de em jl xwe li gora daxwaz u beviyen 
we bi peşvc dibin. Lewma di bejmara 
çaran de ji em bi gel ek xebaten ciddi O 
Jayiqi wederdikevin peşiya we. Em xe
batkare Kovara VEGER e, bi xwende
wanen xwe ve mina malbateka mezin 
o firebin Cı germiya we di dile X\.Ye de bi 
b ecaneka mezin his dikin. Ew becana 
ji coxrafyayen dCır, bi telefonan, mek
tCıban , e-meilan Cı wek silav X\.Ye digbi 
nc me! Gelek kes beyan dikin u dibejin 
ku: Di dawiye de em bOne xudane Ko
vareka ku em xwe te de dibinin! Em ji 
hewl didin ku layiqe gele X\-ve bibin u 
X\.Ye bin zcde xurt O peşketi bikin. 

Hejmara VEGER e ya seyemln bin 
baştir, O dewlemendtir derket; kemasi
yen di ware zimen de bi pirani çareser-
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bun. Di wi ali de hevale me Dilşad NCı
dem kedeka zede da u di peşeroje de 
wer xuya dike ku gelek rewşenbiren 
kurd we di nav xebaten me de cih big
rin; em ji niha de sp asiya wan bevalan 
dikin. Ji vir O bi şCı nde em saza kovare
ka bequsur didin xwendawanen xwe. 

Kovara VEGER careka din bi germi 
ha t pcşwazl ki ri n: ]i xwandewanan ge
lek mektup u e-m eil hatin O me goti
nen xweş bib1stin. Le mixabin bin li 
welat O çcnd clhen din, di ware helav
kirine de zebmetiyen mezin hene; em 
hewl didin ku çareser bikin u hevida
rin xwendawanen me ji we jimere ali
karbin. Di rojname Cı radyoyan de ji 
qala kovara VEGER'e hate kirin. Di seri 
de Özgur Pol1tika cibeki fireh da bej
mara seyemin .Ji hela din ve, Ülkede 
Bakiş u Radyoye Mezopotamya (li 
Avusturya)ji cib dan nasandina kova
re. Ji aliye din ve Radyoye Denge Me
zopotamya ku li rojbilata Navin bi giş·-
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ti weşane dike. li ser kovara VEGERE e 
bi lıcvale me Şoreş Reşi re tele-röpor
taj pek ani Cı li seranserl wclat zin di hat 
wc~amlin. 

Ji endamen redaksiyana VEGEH c 
Şoreş Reşi. berpirslyare Swed bırez Yu
suf Ozdcn Cı jim eellsa kovare birez He
sen Bozlak di meha şubate de ji bo ci
vineka bi gel re li serbajarc Danimarka 
Kopcnhagcn e hCm. Xebatkaren kovara 
mc ji bela gel ve bi germlyeka mezin 
hatin peşwazi kirin.(;cle mc ye ve dere 
di derbare kovare de dltin fı peşniyari
yen xwe anin ziman. 

Ji IH~Ia din ve li Daıılnıarka di melıa 
gulaııc (mayis) de bi peşengiya Kovara 
VEGER e Festivala kurden Anadole ya 
duyemin we li darkevc. Wekl hCııı dizcı
nin cara sifte festival sala çCıyi li Hol
landa li darkctibCı. Di festivale de se
ranser hunermenden kurd yen ji Aneı
dola navin we cih bigrin. Ji bo amade
kariya festivale komiteyeka mezin da
meziri Cı haziri bi co~ bcrdcwamiıı. 

Dlsa ger wcrc ziman ku ji gelek zin
danan de ji me re name ten Cı girtlycn 
kurd dixwazin bi me re bikcvin tekill
ye. Hevvl didin ku cnıe ji !ro pe ve bi 
waıı hcvalan re pcy'\!Vcndtyen >...'"we ber
dcwam bikin fı cih bidin nivis Cı hel
besten wan. 
(~etek rcwşcnblr O niviskaren kurd bi 

mc re tekili danine Cı dixwazin di xeba
ta me de destekebidin mc. 

l.i cihan, welate me Cı di civaka me de 
F bOyeren balkeş qewiınin Cı diqewi
min. Newroza şerln li her herema wc
Jet bi coşeka mczin plro:t. dibe. l ler wc-
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ki h emi d eren \\'ele ı li n av kurelen Ana
dole jl 0Jc,,vroz mina salen derbasbCıyl 
bO şahiyeka mezin. (~ele mc lsal F cej
na xwc ya nctcvvl mina gaveka girıng 
bcrbi azadiya xwe bi kar ani. Xebaıka

re n redaksiyana kovara wc VEGER e di 
gel hemi niviskaren xwe cejna gel ya 
nercw1:-.Jewroza bi nımmet bi dil u can 
li gele kurd plroz dikin. 

Ji bela din ve dcwleta tirk durütlya 
(rlyakarl) xwe ya li ser pirsgireka kurd 
berdewam dike. Ji hclekc de ji du n ye re 
beyan dikc da ku cw peşiye li ber ser
bcsr!ya zimane kurdi vedikin u ı.vc bi
bin welatekı demokratik li gor plvanen 
mvrCıpa, Ic hele ji hela din ve nahele 
parti O saz1yen kurd li ser zemineki 
azad kar bikin Cı xebaten xwe biınc~!
nin. Wan disa kultura xwc ya qedexe 
(yasak) kirine bi kar anın ü Partiya de
mokratik ya gel HADEP girtin.Ev yck 
nişana tehaınul ııckirina hebuna nere
wa (u lus)kurde. Eşkereye ku ev tu ca
ran ji hela gele kurd ve naye qchCıl ki
ri n. Lewrna pcw!stc ku gele kurd, dos
ten kurdan ü hemi hezen demokrasl
penver li hemberi ve gerara kevııepc
rest ü faşizane derkcvin. 

Feqa Huscn Sagııiç, memosteye he
ja, zirnanzane kurd ü welatperwere bi 
qimet çü ser rehmeta xwe. Be gunıan 
Feqa husen gclek xcbaten piroz kirin Cı 
d i wa re peşveçOna zimane me de xwe
di ciheki bilinde. Em li ber biranina wl 
bejna xwe d itcwinin ü di riya ku wi ji 
mc re ııişan day! de dimeşin . Bila sere 
gele kurd ü malabata wi sax be. 

Weki te zanin li ser axa welal6 nıc ~c-
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rekl beheq desrpckir. Hcv'idarin gele 
kuru careka din nebe qurbaııa hescı
ben tari, menfiat O lisliken emperya
llst. Di vir de yekltl Cı lıewkarlya xelke 
me O paniyen siyasi giringe.Li gor rcw
şa iro wer xuya uikc ku gelek pirs (ı 

pirsgirek di nav hev de ne. Ev şerr ji he
la gel(~ kuru venaye qebül kirin ü we ji 
bo gele me bi xwe re çi bine ne xuyaye. 
Olsa gelek der ü dor dixwazin di nava 
lıczcn nctewi de şer derkeve ü kurd 
ne bin xwedlyc ı u azadlye. Em h emi 
kurdan Cı reXİstinan lılşyar dikin ku; ji 
ho lıesaben ku li ser gele kurd ten nıc
şanelin anıadchin, wan siyaseten bi qi
rej bibinin Ü Jlstikcn 'vVan vala derxin. 

l.i hemher van hesaban yekiti Cı binı
t!ya xwe xCırt bikin O pişta >-..rwe bidin 
hev ji bo xevna hezar salan ... 

l.i bakCıre welate me aliyen şerxwaz 
denge X\'Ve bilind kirin Ü çend erişen 
qirej qevimin ü recrlta li ser birez öca
lan berdewame u e\-v prowekasyoncka 
li hemher gele Kurd u Tirke. Em hevl
darin ev büyercn nexoş ji hale rabin, 
ınafen gele me werin mısin, aşil Cı bira
tlya navbcra gelan qewitir bibe. 

ller disa KNK (Kungra Netewiya Kur
distan)dvina xwe Chvata Giştl ya çarc
min kir O wekVeger em KNK silav dikin 
Cı serkeftina wan uixwazin. Ji redaksi
yana me Şoreş Reşl wek e nd am beşdar 
bCı ji bo Ciwata Daim hate hilbijartin. 
Bi pcşeng'iya hcvale me Reşi peşniyar 
qanfınek ji bo Ciwata Glşt1 hate peş
keşkirin da ku ji bo Kurelen /\natoliya 
Navln kontenjanek were durust ki
rin.Wek te z<mln di nav KNK de Kurden 
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ji Anataliye wek nüner dh digrin, Li 
ser ve peşniyar qanüne di elvine de 
gelek niqaşcıı eren! Cı neyeni(pozitif Cı 
negatif) hatin kirin ü bi wl şikle ma. 
Em li vir d!sa dixwazin binin bira reve
biren KNK ku li ser ve daxwaze careka 
diıı bifikirin u vvek qanün bipcjirlnin. 

Kitaba hcvalc me Abdullah Kaya ya 
bi nave "Gözliik" cara dCıyemin çap 
bu. Kitab ji kurteçirokan pek tc Cı du çl
rokan ji wan di peşbirka Huseyin Çelc
bi de xelata seyeınln girllbün. Çapa ye 
kemin bi hesani hat belavkirin Cı ji bo 
çapa d üyemin em j1 hevale xwe re scr
keftinc dixwazin. 

Weki her carekc em dlsa banga xelke 
xvvc d iki n ku, dest bavejin penüs ü bi
nivsinin ku em ji her gundeki kitebeka 
kilam, yeka henekan, yeka çinıkan Cı 

lıvd derxin. Bi heviya rojen ü demcn 
xweş heta bejmara pencan. 

Li benda mizginlyeıı ku cm di bej 
ınara peııcan da bidin we biminin!!! 

Redaksiyona Veger 

Isan 2003 
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NAMEYEN J i 
O K U R M E 

Merhaba arkadaşlar; 
Çok değerli ve anlamlı olan kül

türel ve sosyal faaliyetiiliğinizi bir der
gide toplay ı p topluma ulaştırmanız ta
rihe geçecek önemdedir. Bu faa liyet i
nizin uzun soluklu ve sürekli var ol
masını dilerim. 

Ben Yeniceoba l ıyım . Yaklaşık sekiz 
yı ldır cezaevindeyim. Ben ve burdaki 
arkadaşlarda ç ıkard ığınız dergiyi oku
mak istiyoruz. Eğer olanak ve imkanı
nız varsa her çıkan sayı dan bir adet 
dergiyi bize ulaştırusanız çok mem
nun oluruz. 
Sa t ı rlarıma son verirken çalışmaları 

nızda ve mücadele yaşamınızda başa

rılar dilerim. 
Ülkemizde barış, kardeşl i k ve de-

mokrasi kazanacaktır. 

Saygılarımla .. . 
Metin Dalan 
Gaziantep Özel Tip Cezaevi 

Merhaba, Veger Dergisi 
ça l.ı şanları 

Derginizin üçüncü sayısın ı da zevkle 
okudum. Emeği geçen bütün arkadaş
ları kutluyorum. 

Burada özellikle Dllşad Nfıdem arka
daşı güzel Kürtçesi ve yazısında ele al
dığı konu için kutlu yorum. 

Gerçekten Nfıdem'in yazısında be-

XWENDEVANAN 
K T U P L A R I 
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lirttiği gibi, İç Anadolu'da her şey Kürt
ler açısından güllük gülistanlık değil 

dir. İç Anadolu Kürtleri asimile ilc yüz 
yüze gelmiş durumdadırlar. İç Anado
lu 'da bir çok arkadaş, buradaki Kürt le
rin asırlard ı r asimi le olmadıklarını ve 
kendi dillerini, kültürlerini korudukla
rını belirtiyorlar. Bu son yıllara kadar 
doğru bir tespitti. Hatta son yıll arda 
bu durum ulusal mücadeleyle birlikte 
Kürtlük ve ulusallık açısından daha da 
gelişti. Fakat kü ltü r ve d il aç ısından 

durum ş i mdi böyle değil. 15 yaşından 
küçük çocuklar Kürtçe konu şuyo rlar 

fakat Kü rtçe sayı saymasını bilmiyor
lar. 

Bence asimilasyon konusunda son 
on yılda gelinen aşama, üçyüz y ıl dan 
so n on yıl a kadar olan aşamadan daha 
fazla. Üstelik bu durum ge l işen ulusal 
mücadele ve ulusa l kimlik arayışına 
rağmen oldu. 

Veger dergisi bu konularda daha da 
büyük roller üstlenmelidir. Bu duru
mun tersine dönmesi için ça l ışmalar 

yap ı p projeler üretmelidir. Oradaki 
halkın isteği de budur sanı rım. 

Yaz ıma son vermeden önce bütün 
Veger dergisi çalışanları n ı selaml ı yo r 

ve 4. sayın ızı da sab ı rs ızlıkla beklediği 

mi belirtiyorum. 
Selamlar 
Altılar'lı Şoreş. 
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Değerli arkadaşlar; 

Öncelikle böyle tarihi önemde 
çalışınanız için sizleri kutluyorum. 

Veger dergisini büyük bir beğeniyle 
okuyurum. 
Yüzyılları bulan sü rgünlükleri konu

sunda hala çok kıs ıtlı ad eta yok denc
cek kadar yazılı kaynakları bulunan 
Orta Anadolu sürgün Kürtlerinin sesi 
soluğu olmaya aday olan Vegcr dergi si 
bu ça l ış malarını daha da geliştirmeli 
bölgenin bütün parçalarını kucaklaya
rak onların tarihi, kültürü , coğrafyasını 
tanıtabilmcl id i r. 

Ben bir Orta Anadolu Kürdü olarak 
büLün in sanlarımızı Veger'e destek 
vermeye çağırıyor, sizlere çalışmaları

nızda başarılar diliyo rum. 
Çetin Gürel 

Veger Dergis indeki arkadaşlara; 
Çal ı şmalarınızda başarılar dile

yerek içimden gelenleri yazd ığım sa
t ı rl arı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bir kriz patladı 
Halkırnın yüreği hopladı 

Umutlar birer birer karardı 
Umutsuzluk intihara vardı. 

Bir kriz oldu. 
Halkırnın benzi soldu 
Dünyaya gelen çocuklarımız 
Üç bin dolar borçlu doğdu. 

Bir kriz parladı 
Ekmek parası nerde kaldı 
Aslanın mides ine indi 
Alabilene aşkolsun . 

Bir kriz güldü 
Hepimizi yerinden sürdü 
Kürdü, Çerkezi, Türkü 
Yabancı d iyariarda illegal yaşadı. 
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Bir kriz çiçek açtı 

Saygı sevgi, ka ç ı ı 

HeJmar 4 • Veger 

Küskün yürekler, gülmeyen yüzler, 
kaybolan komşu l uklar 

Krizin verdiği ürünlcrd ir. 

DoğanKaya 

Kütükuşağı kasahası 

Konya 

Veger dergisine ... 
Ben bir Haymana Kürdüyüm. 

DergininzVeger'i bir arkadaş vas ı tas ı y

la aldım. 
Höyle bir çalışma yapmanız bizleri 

çok heyecanlandı rdı. 

Dergideki yazılar gerçekten dolu du
lu. 

Veger' in bütün orta Anadolu Kürtle
rinin sesi soluğu olacağına inanıyo ruz. 

Yal nız Veger'den i s teğimiz, bölge 
Kürtlerinin hepsini kapsayacak şekilde 

yazılar yayınlanması, dar bir alanla s ı

nırl ı kalmamas ı gerekir. 
Bir de Anadolu 'ya göçler hep değişik 

tarihlerde olduğu için bunları detayl ı 

a raşurmalaria vermelidir. 
Veger'deki Kürtçe yaz ı l arda bölge 

Kürtçesi ağırlıkla kullanılmalıdır. 
Kürtçe ve Türkçe yazıların ora n la

masına da dikkat ed il melidir. Çü nkü 
halkımızın bir çoğu Kürtçe konuşmak

la fakat Kürtçe okuma yazma bilme
m ektedir. Veger bu konuda da bir ön
cülük yapmalıdır. 

Burada mektubumu bitirirken çalış

malannızda başa rı lar diliyor, bizlere 
düşen bir şey olursa seve seve destck 
vermeye hazır olduğumuzu söylüyo
rum. 

Bütün Veger dergisi çalı şanların a se
lamlar. 

ÖmereÇalo 
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İç Anadolu Kürtleri, 
Örgütlenme ve 

Siyasi Geleceğimiz 

CELAL DEVRANBEYLİ 
e-mail: stra!lW@lwLmail.cum 

S 
iyasel genel bir tanınılama ile de
nilebilirki toplumsal sorunları 

çözme sanalıdır. 
Kürt toplumu gibi en genel hakları 

gasp edilmiş, en asgari özgürlük talep
leri bile ağır dereceden şiddet kullanı
larak bastırılmş toplumlarda bu ger
çeklik daha da can yakıcı bir durum 
kazanmakta ve bu bağlamda siyaseti 
yerinde ve doğru kullanma, kendini 
olmazsa olmaz gibi, yakıcı bir gerçek
lik olarak dayatmaktadır. Yine açıktır ki 
ezilen toplumlar, tarihten günümüze 
kadar, insanlık ailesinde onurluca yer 
alab ilmek i <ı: in belli siyasi farklılıklara 
bakılmaksızın, sürekli olarak ortak 
mücadeleler vermişlerdir. Başarının 
anahtarının her zaman birliktclikte 
saklı olduğunu bilen geniş kitleler, bu 
yüzden toplumu temsil etme iddiasın
da olan tüm kurum ve kuruluşların 
birliktelik için en azami ölçüde çaba 
içeri sinde olmaları talebini her fırsatta 
dile getirmişlerdir. Bunun böyle ol
duğunu demokratik Kürt Harekeli ve 
bugün vardığı nokta, bize çuk bariz bir 
şekilde göstermiştir. 
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İç Anadolu Kürtleri kuşkusuz genel 
Kürt sorunun gözardı edilemeyecek 
bir parçasıdırlar. Sun yıllarda oldukça 
büyük ivme kazanarak killescllqen 
lJlusal Demokratik llareket (UDII) ve 
onun yansımaları elbette bu bölgede 
yaşayan Kürt nüfusu da önemli bir şe
kilde etkilemiştir. 

Hu etkileıımenin doğal olarak bir çok 
nedeni vardır· ve kanımca bunların ba
şında: 

UDH'nin kitlelere verdiği ulusal bi
linç, bölge insanında. kendi kimliğini 
koruma ve onu geliş tirme bilinci ya
ratmıştır. Bir diğer önemli nokta ise 
bölge insanına verilen güvendir . Bu
güne kadar ortaya çıkan çeşitli müca
dele biçim leri, tarihsel süreçte en çok 
ezilen ve sonunda yurdundan edilen 
bu kitleye güven vermemiştir. Bunu 
c.iddi anlamda ilk kez başaran UDH'Lir. 
Diğer yandan, bülgc Kürtlerinin üze

rinde, devletin uyguladığı derin ve 
kapsamlı asimilasyon politikası ve bu
nun sonucu olarak kaybolma korkusu
dur ki bu da son derece haklı ve yerin
de bir kaygıdır. Bir başka yan ı yla deni
lebilirki: fç Anadolu Kürtleri, UDII'ini 
bu kapsamlı ve sistematik eritme poli 
tikalarına karş ı bir kalkan ularak gör-
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mcktedirler. Unutulmamalıdır ki asi
milasyon bir devlet politikasıdır ve ol
dukça sistematiktir. Bi>lgc halkı i"ıl.t'

rinde uygulanan bu sistematik eritnw 
siyascti de burada ı,a~a\an halkımızın 
1\.ürt olmasından km nakl anmaktadır. 
Diğer bir tanımlama ile bölge Kiirtlt•ri 
<i<'\lct ııazarında İç Anadolunun etnik 
dokusu ile örtii~nu·rıwktc>dir \e doları 
sıyla erimeleri gereknwktt>dir. /.ira 
dcvlt•ı in i c,: Anadolu Klirtlerinin 300 
yıldır dil ve kültürel altvapılarını oldu
ğu gibi koruyarak ayakta durınalarına 
ve deyim yerinde ise Ankara'nın burnu 

L. 

dibinde UDI I' ne doğal bir potansiyel 
oluşturınalarına göz yummasını bek
lemek hiç de gerçekçi bir beklenti ol
mayacaktır. 

Ona Anadolu Kürtleri lcgal planda 
da tercihlerini, proğramlarında Kürt 
sorununu dillendiren ve bu soruna çö
züm getirme iddası olan oluşunılara 
yoğun destek sunmaları ve siyasal ter
cihlerinde Kürt kimliğinden yola çıka-

9 
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rak verd ikleri mesajlarıda bu bağlam
da ele almak gerekiyor. 

Peki nedir bu nıcsailar, ya da bu me
sajlar yerini bulııvor ve dikkate alını
)01' mu? İrdclcnnıcsi gereken en 
önemli konumın da bu noktada oldu
ğu kanısınuaı,ım. Böleede yaşayan 
halkın genel Kl'ırt sorununun dı-:;ında 
bazı spesifik motiflrri vardır. ller şey
den önce bilinnıelidirki burada yaşa
yan halkımız kendi ülkesinden bir kaç 
yüzyıl önce kopartılarak bölgt•ye ycr
lt·~tirilmistir. ;\lüfus itibariyle yoğun ve 
üzerinde yaşadıkları cograf) a oldukça 
geniş olmasına rağmen yaşadıkları 

topraklar rLirkçe konuşan bir popülas
yon ile çemben• almmıştır. Yıllardır sü
ren ekonomik başaşagı gidiş. burada 
ya~ayan halkıınızı metropollere ve \v
rupa'ya güÇl' zorlamıştır. Çok yönlü 
asimilasyon halkın kiiltürcl değerleri 
üzerinde büyük tahribatlar yaratmış 
ve Kürt olmanın en önemli faktörü 
olan Kürt dili her geçen gün zayına
ınakta ve eğer statüko değişmezse 
günlük gereksinimiere bile cevap vere 
ıneyecek duruma gelecektir. Ila ı t<ı 
önümüzdeki süreçte; dışarıya \'erilen 
göç nedeni ile gi><; euen kitle ile bölge 
de yaşayan Kürt nüfus arasında bir ile
tişim ~orunu yaşanabilecektiL Önemli 
bir kurum ve hatta okul olarak kabul 
ettiğimiz aile yapısı ~·ocuklara yeterli 
oranda Kürtçe öğretmez ise, özellikle 
Avrupa'da yaşayan bölge insanı ile Or
ta Anadolu'da yaşayan yakıııları ara
sıııuaki kültürel mesafe büyüyerektir 
ki bu da, arada bulunan bağların zayıf 
lamasını beraberinde getirecektir. Diğ
er yandan bunun zincirleme yan l'tki
lcride istenmeyen sonuçlar olarak or
taya çıkacaktır. 
İşte verilmek istenen mesaj, tüm bu 

olumsuzluklara dur deme arayışıdır: 

bu bir feryattır ve önemli gördükleri 
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bir tehlikeye karş ı korunma ihtiyacı 

nın bir sonucudur. Bu arayışın hede
finde kendini bulma vardır, bölge hal
kının özgün kültürel değerler i ne yönc
lik yok etme çaba l arına bir direnmedir. 

Ve rilmek is tenen mesajların yerini 
yeterince bulmadığı , eminim Orta 
Anadolu Kürtlerinin çoğunluğu tara
fınd an paylaşılan bir görüştür. Burada 
zannediyorum eleştiriye şayan baz ı 

noktala rı irdelcmektc yarar var. 
UDII öncülük eden (Kuzey Kürtleri

ni temsilen) birçok ö rgüt ve o l uşum 

var ve bölge Kürtleri bu örgütlenmele
ri n bir çoğunda aktif olarak yer almış

lar ve halen de almaktadırlar. Her dü
zeyde destek sunulmu ş, yurtseverlik 
bazında herkes üzerine düşeni yap
m ıştır. Bunun en açık kanıtı son genel 
seçimlerde bölgede yaşayan Kürt hal
kının ezici bir çoğunlukla DEHAP'a 
destek sunmasıdır. 

Buna rağmen, Kürt örgütlerinin, iç 
Anadolu Kürtlerini bir bütün olarak 
gördükleri söylenemez. Hiç bir örgü
tün programında bölge Kürtlerine yö
nelik bir madde yoktur. Hiçbir kurum 
ve kuruluşun bölge Kürtleri hakkında 
ne düşündükleri ve onların gelecekte
ki statükoları ile il gili ne tür önermele
re sahip olduklarını bilmiyoruz. Deni
lebilir ki bugünkü genel Kürt siyase ti 
nin dinamikleri olan hareketleri Orta 
Anadolu Kürtleri hakkında oldu kça 
yüzeysel bilgi birikimine sahiptirl er. 
Bu gerçekliğin bir sonucu olsa gerek, 
bir çok kurum, kurul u ş ve hareketin 
çeş illi kadem elerinde bölge halkına 
bir kontenjan ayırma fikri bile bugüne 
kadar var olmamıştır ki yukarıda be
linti ğimiz üzere bir çok oluşumun 
içinde bölge kökenli kadro veya dele
genin olmasına rağmen bu böyledir. 
Bunu bir eksiklik , geç kalmışlık ya da 
aymazlık olarak a l g ıl ayanlarımız ola-

bilir. Adını nasıl koyarsak koyalım or
tada bir sorun var ve doğal olarak ken
di çözümünüde dayatmaktadır. 

Peki böyle bir adımın atılm ası gerek
li mi, ya da böyle bir s tatü ko neden ge
reklidir? 

Bu ve benzeri sorulara yanıt verebil
mek için Orta Anadolu Kürt gerçekliğ
inin özgün l üğüne bakmak gerekir. 
Herşeyden önce oldukça geni ş bir co
ğrafyada yaşayan yoğun bir nüfus söz 
konusu. Yüzbinlerce Kürt insanı nın 

olu şturduğu bu kitle, anavata nl a rı 

Kürdistan'dan enaz 300 yıldır uzak ya
ş ıyor olmalarına rağmen kendi Kürt 
kimliklerine temel oluşturan h er tü rlü 
sosyo-kültürel özgünlüğe sah iptir. En 
önemlisi de kendi Kürt kimliğini yitir
meden yaşadığı to praklarda var olma
ya devam etmek istemektedirl er. Ol
dukça büyük bi r kitleyi oluşturan bu
radaki Kürt topluluğunun bunca za
man sonra Kürdistan'a geri dönme gi
bi planları yoktur. Her n e kadar Kürt 
sorununun çözüm şekli ile yakın bağ
lantılı bir konu ise de, adına ge riye dö
nüş diyebileceğimiz bu tarz bir göçün 
maddi temelle ri de yoktur ve bu yönlü 
her türlü beklenti en azından bugünki 
şartlarda fazla ina ndırı c ı da olmaz. 

Burada anlaşılmaz olan, İç Anadolu 
Kürtlerinin bugünkü yapıl a rı ilc genel 
Kürt sorununun bir parçası olmaları 

na rağmen UDll ve Kürt siyasal yelpa
zcsindeki her renkten oluşum tarafın
dan yüzeysel ve dar yaklaşırnl ara mu
harap olmalarıdır. Kafkasya ve eski 
Sovyetle rde yaşıyan halkımızın birçok 
oluşum ve platformda delege baz ı nda 
temsil hakkına sahip ol uşları biz Orta 
Anadolu Kürtle rini daima sevindir
mi ştiL Yine benzer durumdaki Belu
cistan Künleri ve Maxrnur kampında 
çok zor şartlar altında yaşayan halkı

mızın da aynı s tatükaya sahip oluşuna 

ı o 
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her zaman sevindik. Ancak biz Orta 
Anadolu Kürtle rinin yukarıda belirt
tiğimiz tarihsel geçm i ş imiz, sosyal ve 
kültürel gerçekliğimizden yola ç ı karak 

aynı konumda olmak isteyişimiz sanı 

yorum makulden uzak hir beklenti ol
mayacaktır. 

Bölge Kürtleri nin, birçok siyasal olu
şumun ve kuruluşun 'biz Kürt sorunu
nu çözeceğiz' derken çözümün bera
berinde ortaya çıkacak tablonun nere
sinde ye r alacaklan gibi bir kaygıları 
vardır. Bu ve benzeri kaygılar yerinde 
veya yersiz olarak da değerlendirilebi
linirve hatta eleştiri konusu bile yapı 

labilir. Ancak hu tür tavırlar bu kaygı 

ların varlığını ortadan kaldırmıyor. 1:5u 
bağl amda atılması ge reken önemli ve 
kabul görecek tavırlar, sanıyorum biz 
Orta Anadolu Kürtle rine verilecek ne t 
mesajl a rdır. Kimin benim hakkımda 
ne düşündüğü, ya da benim için he
deflediği ilişki çerçevesi itibariyle, beni 
bu çerçevenin neresine yerleştirdiği 

son derece önemlidir diye düşünüyo

rum. 
Burada Kürt medyasın ın, ya da genel 

olarak basın -yayın bütününün aynı 
paralelde eleştiri l mesi gerektiği dü
şüncesindeyim. Kürt halkı görsel med
yanın yanı sı ra, oldukça ciddi sayıl ab i
lecek yazılı basın kanalları na da sahip
tir. Gerek ülkede, gerek yurt dışında 
günlük ve periyodik yayınlanan bir çok 
gazete ve dergi va r. Kürt basını tarafın
dan Orta Anadolu Kürtl erini konu 
alan, on la rın zengin kültür b irikimleri
ni merak ed ip irdeleyen, işleyen çok 
fazla ça lışma yapılmamış tır. Medya 
TV'de bazı proğramlar yayınlandı. 

Bunlar bölge hakkında bir belgesel ol
maktan ziyade aceleye get i rilmiş, dah a 
çok Avrupa da yaşayan iç Anadolu 
Kürtlerini konu alan belgesenerdi ve 
kuşku su z benzeri programlar bölgeyi, 

ı ı 
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bölge Kürtlerini başta Kürdis tan ve 
sonrasında dünyaya dağılm ış tüm 
Kürtlere tanıtmaktan uzaktır. Zira bili
yoruz ki bugün bile halkımızın kü
çümsenmeyecck bir bölümü, iç Ana
dolu daki (Konya, Kırşehir, Kayseri, 
Ankara, Karaman vs.) bu kalabalık 

Kürt nüfusun varlığından habcrsizdir. 
Yazılı Kürt medyası açısından da böl
genin konu edilmeye değer, özelli kle
rini tanıtıcı çalışmala r yapılmamıştır. 

Yapı l an l ard a son derece yetersiz ve 
bölge halkının beklediği düzeyde değ
ildir. Bu noktada bölgede yaşıyan h al
kımızın sitemkarlığın a onlardan biri 
olarak yakından şahidim. 

Kürt yazar ve araştırmacılarının da 
konu hakkında yeterince kafa yorduk
ları söylenemez. Bazı çalışmala rı n var
lıklan elbette kabul edilecektir ve bu 
memnun edici bir durumdur. Ancak 
gönül isterdi ki, nüfus yoğunlukl arı, 
bugün Birleşmiş Mille tl er'e üye birçok 
ülkenin nüfusundan daha yoğun olan 
Orta Anadolu Kürtlerini konu alan da
ha kapsamlı, çok yönlü ve gelecek ku
şaklara miras bırakılacak çalışmalar 

ortaya konulabilsin. Bu ve benzeri ça
lı şmalar, Orta Anadolu kökenli Kürt 
aydın l ardan beklenınel i gibi bir ikilem 
içerisine gir ilebili r. An cak unutulma
malıdır ki bu türden ça lışmalar kollek
tif ça lışma gerektirir ve genellikle ku
rumsal des tek bu tarz çalışmalarda 
önemli rol oyna r. Oysa şimdiye kadar, 
kimdir bu insanlar, nereden ve ne za
man geldile r, 300 yıldır nas ıl Kürt ola
rak ayakta ka lab ildiler, nasıl bi r sosyo
lojik yapıya sahiptirle r ve kültürel değ

erleri, birikimleri nedir? diye kafa yor
mamış, araştırma ihtiyacı d uyu lma
mıştır. Var olanlar da, daha önce belir
tildiği üzere yüzeyseldir ve beklentile
re cevap vermekten uzaktır. 

Yazının başından beri sürekli, bölge 
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Kürtlerinin nüfus ve coğrafik bütünlük 
olarak hi~· de küçüınsenecek bir kitle 
olmadığının altını önemle ~~izerek dile 
getirdik. Unutulmamalıdırki Türkiye 
20 bin insan için Kıbrıs'ın kuzeyini yıl
lardır işgal altında tutmaktadır, yine 
Güney Kürdistan'daki bir avuç Türk
men nüfusu kendi emelleri için kulla
nıyor ve onların yegane hamisi gibi 
davranmaktadır. Yine bir çok Balkaıı 
ülkesindcki sözde Türk azınlıkları ~~o

ğu zaman bu ülkelerin üzerinde bir 
baskı unsuru olarak kullanmaktadır. 
Doğaldır ki Türkiye burada sahiplen
nıc kisvesi altında kendi çıkarlarını he
defe götürmek istemektedir. Bunu ya
parken her türlü şovenist duyguyu 
kamçılamakta ve provakasyonlar ya
ratmaktadır. Hu elbette kabul edile
mez bir durumdur. Orta Anadolu 
Kürtlerinin buna benzer bir merkezi 
güç tarafından sahiplenme gibi bir ta
lep ve beklentileri yoktur. 

Konunun çok boyutlu olduğu göz 
önünde bulundurulur~a üzerinde du
rulması, ya da cle~tirilmesi gerekli bir
çok önemli noktanın var olduğu görü
lecektir. OrtaAnadolu Kürtlerinin ken
di aydın ve siyasi kadrolarının bu gi.iııe 
kadar yukarıda üzerinde yoğun olarak 
durduğumuz konularda neler yaptık
ları, üzerinde durulması gerekli yakıcı 
bir konudur. 

Bölge halkının genel Kürt nüfusu ile 
kar~ılaştınldığında eğitim seviyesi da
ha yüksektir. l'codalizmi de daha er
ken aşnıı~lardır. Kent kültürü ve kapi
talizm ile tanışınaları cla t•rken başla

mıştır, Avrupa ile daha erken ilişki kur
ınuştur. Tüm bunlar bölge halkı üze
rinde belli bir aydınlanma etkisi (be
d"li asimilasyonda olsa) yapmıştır. Ne 
varki bölge halkı kendini örgütleme 
konusunda ö;~.gün koşullar yaratmadı
ğı için sisteme karşı aynı paralelde bir 

ı ı 

duruşu sergilemeıniştir. Bu durum son 
yirmi yıllık sürece kadar, böyle devam 
etrni~tir. 

U Ol I Kürt halkının vaşamında yer 
edinme~i ilc birlikte, bölgede bir Kürt 
rönc~cınsı başladı demek son derece 
verinde olacaktır. Bu cturuın dogal ola
rak bölge halkını derinden politize et
miştir. Bu politiLasyon sürecinden 
sonradır ki, bölge halkından birçok 
nefer gerek kadrosal ve gerek~e de baş
ka profesyonel düzeylerde hu müca
delenin içinde ıer almışlardır. Buraya 
kadar aniaşılmayan bir durum siiz ko
nusu değil. 
Ulaşmaya calı~uğını nokta, bu yoğun 

mücade le süreci içerisinde biilgenin 
ko;;ulla rı gözönünde hulundunılarak, 
bölgeyi her platform ve düzeyde tem
sil hakkına sahip bir temsil zemininin 
olu~turulmadığı noktasıdır. Kesinlikle 
yanlı~ anlaşılmasın. Hiilge halkı şimdi 
de ve gelecekte lle genel Kürt so runu
nun bir parc;asıdır ve dolayısıyla Kürt 
ulusal sorununun çözüm sürecinde el
bette demokrat ik Kürt hareketinin 
içinde yer alarak mücadele edecektir. 

Ancak Orta Anadolu Kürtlerinin ken
dilerine özgü koşulları vardır. Kürt ulu
sal sorumı bir çözüme kavuşsa bile, 
bölge Kürtlerinin şimdiki toprakların
dan anavatana gö~· etmelerinin objek
tif koşulları yoktur ve bu zaten rasyo
nel bir beklenti de olmasa gerek. Yani 
bölgede yaşayan halkımızın ulusal 
kimliğinin yanısıra, yerel bir Kürt kim
liklerinin var oluşu da unuıulmaması 
gerekli olan önemli bir özelliktir. O 
halde bölge Kürtlerinin kendi ya~adık
ları topraklarda ve onların doğal koşul
ları ile örtüşen, özünü genel Kürt soru
nu bütününden alan, ama yerel olma
sından kaynaklanan versiyon farklılık
ları taşıyan çözümler, ya da en sade ta
nımlama ile çözüm ~·erçevesi daha 
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akılcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu 
çözümiin ana harlarını belirlemek ya 
da spesifik bir reçeteyi gündeme getir
mek elbette benim görevim değildir; 
anc<ık burada önemli olan bu yönlü 
bir tartışmayı başlatmaktır. Bu an iti
bariyla bu konudaki görüşlerin ortaya 
çıkışı. gelecek hakkında bazı şeyler 
süylemek için üııenıli bir zemin oluş
turacaktır. Tam da bu noktada, bölge 
aydınlarının fikir ve dii~iiııceleri net 
değildir. ya da tam olarak bilinmemek
tedir. Bu bağlamda VEGER'in 3. sayı
sında yayınlanan (Kürtç(') Dilşad NCı
dem'in Orta Anadolu Kürtlerinin ör
gütlenme gerekliliğini işleyen yazısını 
öneınsiyorum. Umarım Veger dergisi 
bu son derece gt•rckli fikir platformu
na cv sahipliği yapmayı sürdürür. 
Örneğin, bölgeyi bir bütün olarak 

temsil edecek bir örgütlenmeye gidile
mcz mi? Burada irdelenen nokta elbet
te bölge Kürtlerinin siyasal anlamda 
örgütlenme. partileşme ilıiyaçları nok
tası değildir. /\ncak İç Anadolu da ya
şayan Kürtlerin legal planda kendileri
ni bölge olarak temsil eelecek bir ör
gütlenmeye gereksinimleri olduğu bir 
gerçektir. 
)Jüdem'iıı de yaLısında belirttiği gibi 

oluşturabiiinecek bu tür bir örgüılen
me bölge Kürtlerinin tiimünü temsil 
etme misyonunu yüklencnıez mi? Y<ı 

rın bütün Orta /\nadolu Kürtlerini ilgi
Jeııdircıı bir sorun ortaya çıktığında 
böyle bir örgütlenmenin yokluğu his
sedilmeyecek nıi? G Ocak 2003 tarihli 
Özgür Politika ga7.Ctcsiııdeki bir haber 
iyi bir örnek aslında: 

TRT, Kürt potansiyelini araştıracak! 
Bir süre önce Radyo '!elevizyon Üst 

Kurulu (HTOK) tarafından yayınlanan 
yönetmeliğe rağmen TRT'nin Kürtçe 
yayınaneden gc\~emediği ortaya \·ıkll. 
Yönetmelik gereği Tlfl', Türkçe dışııı-
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daki herhangi bir dilde yayına geçme
den önce tüm Türkiye'de izleyici-din
leyici prorili araştırması yaparak, han
gi dillerden yayın yapılması gerektiğini 
ortaya çıkararak. Kurum, bu çerçeve
de, önce Türkiye'de ki Kürt potansiye
lini araştmıcak. ardından Kürtçe yayın 
izleyici-dinleyici profilini ortaya koya
cak. 

TRT yetkililerinden edinilen bilgilere 
güre, RTÜK tarafından bir süre önce 
yayınlanan Geleneksel Dil ve Lehçe
lerde Yayın Yönetmeliği'nde Kürtçe 
resmen geçmediği için. hem TRT hem 
de RTÜK. değişik kanallardan Kürt
çe' nin yaygınlığını araştıracak. 

Ilaherdende anla~ıldığı üzere devlet 
yapmayı düşündüğü Kürtçe yayınları 
kapsayacak alanları belirlemek için 
gizliden gizliye çalı~ınalar yapmakta
dır. Devlet gelecekte yapacağı bu tür 
çalışmaları sadece Kürdistanın birkaç 
ili ile sınırlı tutabilir. Burada dillendir
nıeye çalıştığımız örgütlenme, devle
tin Kürtçe yayın yapılacak bölgeleri 
belirlerken yapacağı yanlış saptamala
ra karşı Orta Anadolu Kürtleri adımı 
konuşabilecek bir örgütlenme biçimi
dir. Bu tarz bir örgütlenme belkiele ko
nuya açıklık getirebilecek en marjinal 
örnektir. 

Yine tartışmaya yer bırakınayacak 
kadar açık bir gerçekte şudur ki, Orta 
Anadolu Kürtlerinin kendilerini ilgi
lendiren en temel hedeflere ula~ması 
i\·in gereken sorumluluk herkesten da
ha çok, biilgenin kendi aydın ve siyasi 
kadrolarına düşmektedir. En ufak siya
si \·clişkileri bir araya gelememenin 
nedeni sayma, cüce gerekçeler ile ken
dini sınırlama, bir türlü muhalif bir 
duru~u sergileyenıcıne, ben varım 

ama herşeyin en merkezinde ben ol
ınazsanı olmaz egosu ile hareket etme 
ve buna karşın o sözde siyasi kimlikle-
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rini bir türlü halkın hizmetine suna
mama hastalığını halkımız artık kabul 
etmeyecek kadar siyas i tavır ve pers
pektif geliştirme düzeyine ulaşmı ştır. 

Bilinen bir gerçektir, ülkede ve Avru
pa'da , çok sayıda aydın ı m ı z var. Bir ço
ğu özveri ve emek il e bazı adımlar at
maya çalış maktadır. Selamlanması , 

saygı duyulması gereken çalışmalar 
yapmaktadırlar. Ancak yeterli olmadı 

ğı bilinmekte, aksi durumda bu yazı

nın konusu farklı olacaktı. Yoksa Avru
pa da biz Kürtler kadar hiç bir ulus, ör
güt kurup tükc tmedi. Benzeri has talık

ların biz Orta Anadolu KürLlcrinin ara
sında da mevcut olduğu rahatlıkla söy
lenebilir. 
Yaşadığımız ülkelerde var olan sos

yo-kültürel yapı ile asimile olmadan 
entegrasyonu ya kalamamız e lbeue 
önemlidir ve birçok alanda başarı dü
zeyine ulaşmamız da aynı o randa arzu 
edil en bir durumdur. Ancak genellikle 
bölgeye endeksli siyaset yapma iddi
asında olan kişi ve kurumların hemen 
hepsi Avrupa m erkezli olunca çoğu za
man bu tür örgütlenmeler, inisiyatifler 
Avrupa ile sınırlı kalıyor, yansıması bir 
türlü ülkeye ve halkımızın yaşadığı 

topraklara ulaşmamaktadır. Oysa ge
nel kanı odur ki siyasi önderlik iddiası 
olanların yüzlerini, yönlerini ülkeye 
çevirmeleri halk il e kucaklaşıp birlikte 
mücadele yoll a rı saptamaları ge rek
mektedir. Aksi takdirde Kürt sol sosye
tesi özentileri bizleri hiçbir hedefe 
ulaştırm az. Burada tek tek bireylerin 
hayatlannın mahremiyet sınırların ı 

aşma ya da sorgulama gibi bir ayınaz
lığa düşme zaafi yeünden ziyade belli 
bir orijinden yola çıkarak kend ini kim
liklend irmenin ki ş i ye yüklediği so
rum luluktan hatıriatmayı gündemleş

tirme sorumluluğu vardır. 
Türkiye nin sadece ve sadeec AB ye 

girebilmek için vermeyi taahhüt e ttiği 

baz ı sözde haklardan bahsed iliyor. Ne 
mcncm haklar olacağı verilmeden ön
ce yapılan tartışmalardan belli olan bu 
oyunlara karşı neler düşünüyoruz? 

Ad ın a demokiatik açılım yasaları de
dikleri bu yasalar Orta Anadolu Kürtle
ri adına neyi ifade edecek ya da bu sü
reci ne kadar sorguluyoruz'? Işte ka
nımca asıl so run burada. Yukarıda da 
belirttiğimi z üzere, ileriki süreçte dev
le t bu yasalar sadece Kürdistan coraf
yasını kapsayacak derse bizim buna 
karşı tavrımız ne olacak? Böylesi bir 
duruma karşı bizim hazırlıklı olmamı 

z ı sağlayacak bir çalışma yürütüyor 
muyuz veya bu türden oyun ve haksız

lıklara karşı gerekli mücadeleyi vere
cek bir örgütlenmeye gereksinimimiz 
var mı? Kanımca vardır. Ancak böyle 
örgütlenmelerin zemini hiç şüphesiz 

Kürt sol sosyetesin in, kendi egolarını 
tatmin edebilmek için bir araya geld ik
leri kokteylierde ve kabul gecelerinde 
aran ma malı. 

Halkın örgütü halkın bağrından çı 

kar ve bunun da yolu halkın içinde 
onunla yan yana olmaktan geçer. Hal
ka rağmen halk örgütü ne kadar akılcı
dır ya da değildir? Bunun yanıtını bize 
halk tarafından adı bile duyulmadan 
ömrünü dolduran birçok hareket/par
ti ve örgütlerin ulaştıkları sonda a ra
mak yeterl idir. 

En büyük temennim, gelecekte bi
zim de aynı dertten muzdarip eski si
yase tçiler olarak bir köşeye çekilme gi
bi bir son ile karşılaşmamızdır. Zira ge
lecek kuşaklara onurlu yarınlar hazır
lamak için henüz yapabileceğim iz çok 
şey olduğuna inanıyorum. Böylelikle 
ta rih karş ısında sorumlulukla rımı zı 
yerine getirmenin haklı gururunu ya
şamış olacağız. 

Bir sonraki yazıya kadar dostça kalın. 
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3Kasım2002 
seçim izlenimleri 

HASAN BOZLAK 

e-mail: has_boz@lıotmail.com 

ı 
995 ve 1998 seçimlerini İsv~y 'ten 
takip e tmeye çalışmıştım. Ulke
den binlerce kilometre uzaktan 

seçimi takip e tmenin sıkıntısını iyi b il
diğimden; 3 Kasım 2002 genel seçim
lerinde bu kez bizzat giderek, orada 
halkın arasında, onlarla birl ikte, seçi
min coşku ve heyecanını yaşamak, ka
rınca kararınca destek vermek iste
dün. Bu fırsa t ve imkanı bulabildiğim 
için kendimi şanslı ve bahtiyar hisse
diyorum. Benim için çok anlamlı ve 
dolu dolu geçen bu seçim seyehatin -

15 

den edindiğim duygu ve izlenimlerimi 
sevgili Veger okuyucuları ile paylaş
mak İsteğimden bu yazıyı yazma gere
ği duydum. 

ANKARA 

Seçim gezimi, seçimi kazanma ve 
kutlarnalara da katılma ihtimaline bi
naen 2 ay olarak planlamıştım . lO 
Ekim günü Ankaraya indim. Ertesi 
gün büyük bir heyecanla, HADEP ge
nel merkezine uğradım, daha sonra 
Diyarbakır'a gidecektim.Yeğenim Ru
kan ile birlikte önce Kızılayda bir ki
tapçıya uğrad ık, D iyarbakır'dan arka-
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Leyla Zmw 1 ~mı yılmda, A11karn'rln Ortn Anadolu'lu KiirtlerlP ... 

daşların istediği iki kitabı satın alıp, 

genel merkeze ugrayacakuk. Arabayı 
park edip. Konur Sokağa daldığı mızda 

e limize bir seçim bildirisi uzatıldı. Bil
diriyi uzat<-.ın 15-16 yaşlarındaki genç 
kız. "barış ve demokras i için aylar DE
HAP'a!" diye bağırıyordu, bir anda şa
şırdım. Oraya gelene kadar seçimi 
anunsatacak herhangi bir şeye rastla
mamıştım, seçimlere il gi yok gibi bir 
düşüneeye kapılmıştım ki, bana uza tı

lan ilk seçim bildirisi DEHAP'tandı. 

Hemen arkadaşı soru yağmuruna tut
tum, adı Berfin, güzel mi güzel, kararlı 

ve dik duruşu ile insana güven veren, 
ikna kabiliyeri olan, propagandist bir 
Kürt kızı. Mamak llçesi DEHAP gençli k 
kollarından gelmiş. Arkadaş DEHAP' ın 

seç im bürosunun açılışı olduğunu, ye
rini, saa tini söyledi ve ayrıldık. Kitap 
la rı alıp döndüğümül'.de açılışı yapıla-

16 

cak büronun önünde 1 OOO'in üzerinde 
insan toplanmış, adaylar ve genel 
merkezden arkadaş l ar ge l m i ş t i. Se
lanılaşma, hoş beş derken, cıv ıl ct\'tl. 
renga renk, dinamik 3000'inin üzerin
de insan sokağa dolmuştu. 
Açılı ş konuşmaları, davul-zurna eş

liğinde Kürtçe-Türkçe kılaınlar, türkü
ler, halaylar, zılgıtlar, hep birlikte yük
sek sesle atılan; halkların kardeşliği, 

barış. demokrasi, insan hakları ve öz
gürlüklcri istemli sloganlar, alkışlar, 

çevre binalardaki işyerlerinden insan 
ların pencerelerden sarkarak aşağıdaki 
insanlara eşli k e tmeleri, bende insan
ların barış ve demokrasiye ne kadar su
sadıkları intibaın ı uyandırmıştı. Man
zara görülmeye değerdi. /\nkara kitle
nı iz i iyi biliyorum, böyle bir coşku ve 
heyecanı Anka rada yaşamak gerçekten 
zordu, işte DEHJ\P zoru başarmıştı. 
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YILLAR SONRA 
DİYARBAKIR 

DEP döneminde bir heyetle, Diyar
bakır'a gitmek istemiştirıı, aına güven
lik nedeniyle gezi iptal edilmişti. Yıllar 

sonra ilk kez Diyarbakıra gidecektiın. 
Hele hele seçim çalışmalarına gitme
nin verdiği heyecan da eklenince, Di
yarbakıı·'a gitmek ha yli heyecan veri
yordu. Ertesi gün saat 12.00 civarında 
Diyarbakır havaalanına indim, uçakta
ki yolculara doğru söylernek gerekirse 
pek ı sınamaınış tını, halktan insanlar 
yoktu, resmi görevli veya bölge nin 
kayınağını yiyen zengin kesimden in 
sanlar vardı. Kapıdan çıkar çıkmaz dı
şarıda yolcu karşılanıaya gelen insan
lara baktım, içlerinden birini bizimki
lere benzet tim. Beni karşılamaya gelen 
arkadaş budur hesabı ile yaklaştım, 

hafif yana dönüktiL Afedcrsiniz! Kimi 

He)mar 4 • Veger 

bekliyorsunuz? Dediğimde; Hasan 
Bozlak mısın? diye karşılık verdi, La
nıştık, merkez ilçe yö neticilerinden bir 
arkadaşn; arabaya bindik, hal hatır 
sorduktan sonra, arkadaştan izin iste
yerek yol boyunca, hiç bir şeyi ka\·ır
mamak üzere etrafa baktım. Her şeyi 

görmeye çalışıyor, bir taraftan da arka
daşla konuşuyordum. Evet, her şey ve 
insanlar bana tanıdık geliyordu ... 
Arkadaş beni DEHAP İl Başkanlığına 

bıraktı. Bir apanmanın ikinci katında, 
karşılıklı iki dairenin biri Diyarbakır 
1 !ADEP il Haşkanlığı, diğeri DP.l l/\P il 
Haşka nlığıydı, bir çay içtikten sonra 
sağı solu kolaçan etmeye başladım, 
30-40 civarında im.an vardı , afişler, re
simler, seçim bildirileri , broşürlcrc ba
kıyor, bu arada oradakilerle tanışıyor, 
merhabalaşıyordum. Bin-ı:t. sakindi. 
oradaki arkadaşlarda 22 derece sıcağın 
verdiği e tki ile mayışm ışlardı, ram da 

Diyarbakır millettiekili adayları Seyca11 Boz/ak, Lemmı Azizoğlu ue Mailmill Şakar 
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sakinl i ğin sebebini so racakken, içeriye 
bir grup gird i. Arkadaşlar esnaf ziyare
tinden geliyorlarmış,yaklaşık 60 ki ş i 

civarındaydılar, hepsi neşeli , coşkulu 

ve hareketliydile r. 1:3ell i ki görevlerini 
layığı ile yerine getirmenin ve halkın 
gösterdiği youn ilginin verdiği mutlu
luğu yaşıyorlardı. 

Gelen grubun bir bölümü mutfağa 
geçerken , ben birkaç ıyla lan ış ıp soh
bet etmeye baş lam ı ş t ım. Derken mil
lelvekili adaylanndan Sayın Abdurrah
m an Turhallı, köy ziyare tlerine çıka

cağız bir şeyl er atıştır, seni de götüre
ceğ iz dedi. 1emnuniyetle yerimden 
fır l adım ve beraber mutfağa gittik. Ki 
mi çay içiyor, kimi ekmek domates ve 
üzüm yiyor. Biraz üzüm ve ekmek ye
d im, bir çay alarak yurtseverle rin ara
sına katıldım. Ke ndimi evimdeymişim 
gibi h issed iyor ve seçim anonscusu 
olan arkadaştan seçim programı ve ça
lışmaları hakkında bilgi a lmaya çalışı

yor, bu arada herkesle merhabalaşıyor, 

selam i aşıyor ve o güzel insanlarla ta-

nışmaya, on l arı tanımaya çalışıyor

dum. Saat 13.30 civarında yaklaşık 15 
araçlık konvoy ile yola koyulduk. 

İLK ZiYARET VE 
BÜYÜK BİR MUTLULUK 

Ilk ziyaretimiz, yol kenarında tarlada 
çalışan işçilere oldu. Seçim konvoyu
muzu gören ve daha öncesinden öncü 
aracın h aber verd i ğ i 70-80 civarındaki 

i şçi grubu bir anda yola yakın bir yerde 
gayel disiplinli ve tertipli bir şekilde 
toplandı. İçlerinden bir sözcü vasırası 
ilc bize hoş geldiniz dedile r, başa rı di
leklerin i, imkanları çerçevesinde seçi
me nasıl destek verd iklerini kısa ve öz
lü bir şekilde belirttile r. Adaylar da hal 
hatır sordular. 1şçiler zaten halka şek
linde toplanm ış la rdı. Birlikte stranla r 
söyleyip halay çekmeye başlayınca bi
zim grupta halaya katıldı. 12-20 yaşla 

n arasında , çoğu k ı zl ardan oluşan 

grup, i şçiden ziyade, bir ge rilla grubu 
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gibi davran ıyordu. Bir an yaşamın acı

masız koşullarına ramen, insanlarımı

zın siyaseten böyle bir bilince ulaşmış 

olmalarına hayret ettim. Kısa bir süre 
sonra aynlclı k. Çalışma l anınıza köy
lerde devam ettik. 

Köy gezile ri aniatmakla bitirilem ez. 
He r ye rde görmeye değer şeyl e r yaşa

dık. Bun l ar ı topluca belirtıneden önce 
Diyarbakır DEli /\ P ' ın ça lışmalarından 

bahsetmek istiyorum. Seçim çalı şma 

larını bir ü s ı koo rdinasyon planlıyor
du. Beş grup ol u şturulmu ş tu; her grup 
iki m ill e tvekili adayı (dönüşüml ü), 

grup sorumlusu, öncü araç grubu, bir 
din adamı (imam, şeyh, seyda). analar, 
yaşlı erkekle r, genç kızl ar, genç erkek
ler, bir il genel m eclisi üyesi, 10-15 
araçla yaklaş ık 50-60 kişiden oluşuyor
du. ller sabah 5 koldan köy gezilerine 
çıkılıyor, gece dönülüyordu. Merkezde 
oluşturulan gruplar ise, kurum ziya
retleri, esnaf ziyarctleri, seçim bürosu 
açılış ve ziyaretleri ve basın-yayın ile 
ilgili çalı şmaları yürütüyorlarclı. 

Diyarbakır halkı ıeyakkuz halindey
di, günün ilk ı ş ıkları ile partiye geli p 
çalışmalara ve gezilere katılmaya çalı
ş ıyordu . Halk birbirini kontrol altına 
almı ştı. DEHAP'I ı olmamak ihanetti. 
Diğer pa rtiler halktan açık destek ala
mıyorlardı , bu n edenle de meydanlara 
çıkamıyo r, kitle gösterisi yapamıyor
lardı. Bir gün sabah erkenden köy gezi
lerine gitmek için pa rtide beklerken 
içeriye yaşlı bir amca girdi, 70-75 ya
şlarında göste ri yo rdu. Nefes nefese 
kalmıştı , kendisine yer verildi, oturdu. 
Biraz kendine gelince konuşmaya ba
şladı. "benim komşum Harnit ile ard 
arda gelirken, onun başka bir sokağa 
daldığını gördüm ve takibe başladım , 

namussuz he rif AN/\P'a gidiyordu, he
men seslendim, beni görünce kafasını 
eğip, uzaklaşmaya çalıştı, küfür ettim, 
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utanacağın şeyleri yapma, alnın açık, 
başın dik olsun istiyorsan kendi pani
mize gel dedim" di yerek kavga hikaye
sini anla uyo rdu ihtiyar. Yine birçok 
kez halktan insanların kendi tanıdıkla

rınd a n ve çevrelerinden tek tük insan
l arın DEIIAP ' a oy vermeyecekleri 
şüphesini görevlile re ilettikle rini ve 
onları ziyare t eelerek ikna etmelerini 
istediklerine şahit oldum. Halkın ciddi 
anlamda bir çalışma ve çabası vard ı, 

müthiş bir otokontrol sis temi oluştu 

rulmuştu . Bu anlamda halk yönetici
lerden bir adım öndeydi . 

Bir hafta süre ile köy gezilerine gittik, 
köylere giderken öncü araç haber veri
yor, heyet sonradan gidiyordu. Gitti ği

mizde köylüle rin hemen hemen tama
mı be lli b ir alana toplanmış, alk ışlar ve 
zılgı tlarla karş ıl ıyorlardı bizi. Kadınlar, 

kadınların arasına, e rke kl er erkeklerin, 
gençler gençlerin arasına katılıp, top
lantı dü zeni alınıyordu. Daha sonra 
sözcü arkadaş ve adaylar kısa konu
şmalar yapıyor, varsa sorulan sorulara 
cevaplar veriyorlardı. O köyden de ye
ni kaı ılı mlarla başka köylere gidiliyor
clu. Bazı köylerde m iting havasında 
toplan tılar yapılıyordu. Bu mitingierin 
birkaçında halkım ıza hitap etme mut
luluğunu ben de yaşadım. Anlatıl ması 

güç bir duygu ydu. 
Gidilen köylerden tam destek vardı. 

Korucu köylerinde de ciddi anlamda 
bir ilgi vardı. Ancak belli etmekte bir 
çekingenlik yaşanıyordu . Korucuların 

ha li içle r ac ısıydı. Yaşlı ve saçları ağar

mış, ak bıyıklı, yüzleri kırış kırış ama 
asker e lbiseli insanlar ... 

ÖNCE ÖZGÜRLÜK 

Bölgede tam anlamı ile bir açlık ya
şanıyordu. Yaşanan savaşın sıkmtı ve 
izleri gözle gö rül ür gibiydi. Boşaltılan 
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köyler, tarıma kapatılan a raziler, koru
cu ve ağaların boşaltılan köylerin ara
zilerini işga l i, üretim dı ş ı kalmış köylü
lerin çalışabilecek durumda o l an l a rı 

mevsimlik işçi olarak köyden çıkmış, 
köyde kalanlar ise aç-setll bir yaşam 
içerisindeydi. Bir iki defasında kon
vaydaki arkadaşlara açlıklarını gider
m ek için sadece ve sadece tandır ek
meği veri l mişti. Payl aşmasını bilen Di
yarbakır köylüsü eminim ki evde yeni
lebilecek b ir şey i olsaydı , katık olarak 
verirdi. Herşeye rağmen onla r, i ş, aş , 

ekmek deği l , özgürlük ve demokrasi is
tiyorlardı. Bu konuda DEHAP onlara 
umut veriyordu, bu umutlarını koru
yup ge l iştirmek istiyor ve bunun iç in 
azami çaba sarfed i yorl ardı. 

DİYARBAKIR'DA 
ORTA ANADOLU'LU 
BİR KÜRT ADAY 

Diyarbakır'da seçimlere damgas ı nı 

vuran isim tabii ki LEYLA ZANA'ydı. 
Onun ad ı anıldığında müthiş bir teza
hüratta bulunuluyor meydan hep bir 
ağızdan atılan sloganiara boğuluyor

du. Hir anda sloganlar, alkışlar, z ılg ı t 

lar, duyuluyordu. Sevgili Leyla Za
na' nın Orta Anadolu Kürtleri aras ı nda 

da ayrı bir yeri vardır, o milletvekili 
olup Ankara'ya yerleştiğinde; her fı r

satta Orta Anadolu Kürtle ri ile ilişki ge
li ştirmeye çalışıyor, onlarla ilgileniyor, 
gecelere, düğünlere, cenazelere müm
kün oldukça kat ı lmaya, onlarla dost 
luklar ol uşturmaya ve onları tanınıaya 
çalışıyor, özellikle köy gezilerine bayı

lıyordu. Sayın Leyla Zana ile bu tür et
kinlik ve gezilerin bir k ısmına beraber 
katılmıştık. Gittiği her yerde Kürt kadı
nının onuru olarak büyük bir ilgi görü
yordu. Orta Anadolu Kürtleri olarak 

bizler onu çok seviyoruz. Diyarba
kır'da da bu ilgi ve sevgiyi görmek çok 
güzel bir olaydı. 

Diyarbakır birinci sıra adayı sevgili 
yengem Seycan Boztak'ın çalışmaları

nı dikkatle izliyordum. Gayet yoğun, 
görevinin bilincinde, mükemmel ve ti
tiz bir çalışma sergi li yordu. Özellikle 
mitingle rdeki, coşkulu, anlamlı ve kit
le ilc bütünleşen konuşmaları harikay
dı. Keza, diğer baya n adaylar Şükran 
Aydın ve Leman Azizoğlu'nun çalış

mala rı il c, Leyla'nın yerinin boş kal
madığı herkesçe görüldü. DEH/\P'ın 

103 kadın adayı ilc, bi r değil yüzlerce 
Leyla' larla geli niyo rdu. 

Genelde köyleri gezdim. Bir kaç sefe
rinde esnaf ziyaretlerine katı ld ı m. Ge
celeri de seçim büro l arını ziyaret ettik. 
ller seçim bürosunu n önünde gece sa
at 23.00 'e kadar binlerce insan bulu
nu yordu . Diyarbakır'ın her tarafı de
mokrasi gülleri ile bezenm i şti , batı dan 

da gelen iyi haberlerle herkes başarı

nın m utlak o lduğunu düşünüyordu. 

Sonuçta Diyarbakır da % 56'nın üze
rinde oy alınmıştı. Bana göre oy oranı
mız, Diyarbakır'dak i 30 binin üzerin
deki resmi görevli say ı sı , seçim öncesi 
önlem ola rak seçmen kütüklerinde 
yapılan karışıklık sonucu kullan ıl ama

yan ve iptal edilen oy say ı s ı dikkate 
alındığında % 90'dı. Diyarbakır halkı 

üzerine düşeni ve kendisine yakışan ı 

yaptı diyebilirim. 
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Evet, ben de genelde hal k ım ı zın 

özelde Diyarbakı r hal kının verdiği 

haklı ve onurlu mücadelenin yarattığı 
imkanlar sayesinde bu mutlulukta n 
nasibimi almıştım . 

Gelecek sayıda Orta Anadolu ve batı 
izlenimleri ile Orta Anadolu 'daki se
çim sonuçlarını okuyabi lirsiniz. 
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Canbeg(Clhanbeyl~ 
- Kolik (Kahta) -

Xorasan 

ŞOREŞREŞI 

e-mail: sores@swipnet.se 

D i nivisen bere de me pe işaret 
kiribO ku parçen Kurden iro li 
Anatoliya avln: li Xorasan; 

Qafqasya; li rojavaye Kurdistan: Ji 
Qerse bigre helani Meraş, Edene, Ha
ma Q Humuse belav bune. Lewma me 
xariteka taybet jl çekir Q di bejmara 

Vegere 1-II'in de hate çapkirin. Di bej
mara seyemin de em li ser Kurden 
SemsOre rawest'iyabun, le me girani 
dabQ Reşlyan O navça Kolike. Xer ji 
Reşiyan elen li wir yen ku parçen xwe 
li Anatoliya Nav!n hen! ji: Canbeg, 
Celikan Q Mirdesin. 

Le, elen li navenda Semsure parçe 
xwe li Anatoliya Nav!n, Xorasan ü Suri
ye ji hene: 

Semsur(l) Anato.llya Navln Xorasan 

B erkati Berkat1 
Kawi Kawi 
Kornur Kawi Kawi 
Payamli Ruseyin 
Re şi Reşi Re ş! 
Rumyan 
Turkoglu Terika(?) 
B ilikan Bil i ka Bilika 
D imişkan 
Hi dir/Hizir-soran 
MOs i rkan 
RO. tan RO tan RO tan 
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Li navçen Semsüren ji h in ek elen din 
hene, ku p arçen \•van li Analoliya Na
vln in; wek mlnak: 

kes li der Cı doran tatilen xwe derhas 
dikin ; dika rin mehcke h e rin wan 
mintiqana Cı tekallnan bikin. 

Navçen Semsur El/Eşir Anatoliya Navin 

Çelikhan 
Gerger 1 Kahta/ Samsat 
Golbaşi 

Sincik 
Kahta 

Çell'kan 
Mirdes 
Nasiri/Nasirli 
Xelika 
Canbeg 

Ce! i kan 
Mirdes 
Nasürli 
Xelikan 
Canbeg 

Di wan tabloyan de ji vekiri xüyadike 
ku, xer ji ela Şexbizini ya li Anatollya 
Navln, piranlya elen li ScmsO re !ro li 
/\natoliya Navin jl hene. Bi wan re gire
dayi, li Xorasan, Qafqasya, Dersim Cı 

Sürlye jl parçeyen wan elan hen e. Ev jl 
ispat dike ku xarlta me çekiri ne tişteki 
xeyallye. 

Di her niviseke de eme li ser Reşlyan 
dadiwestinl; mumkOnc hinek xwande
wan ji we aciz bi bin, le weki te zanin li 
ser elen din zede jeder (kaynak) tüne
ne. Ela ku li ser her! zede belge O jeder 
hen c Reşiyane O ji ber we sedeme em ji 
ji neçari qala Reşiyan zede dikini. Le 
mirov dikare hi dilrehetl beje ku : rast
nivisa li ser diroka eleke ji, dikare diro
ka elen din ji kem zede eşkere b ike" 

Di ve nivise de e me hewl bidin ku li 
ser Canbegan rawestin; le dibe ku 
hin kemaniye m e derkevin hale ji bo 
ku di desten me de belge ü materya
len pir zede tune n Cı lekollnen di clh 
de hati kirin ji wek me xwesti ninin. 
Be guman ji bo we ji imkanen maddi 
O ciwakl, kadro O wexl p cwlstc ... Lc 
eme wek gaveka yekemin binivisinin 
ü hevidarim gaven din ji, ji xelke li 
wan heremana diji Cı kesen ku derfe
ten (Imkan) xwe heyl werin. Gelek 

Wek zanina me Ira kurden Canbege; 
li Anatoliya Navin, Sevas, SemsCır, Me
le tl, Dersim, Serhat ü Xorasane h ene. 
Canbegen li Anatollye, >..'"We bi Gawesti
yan va giredidin; le ew ditina gerege 
wcre kolandin . Tişte ku ez le eceb di
minim eve ku: dengkirine Seviken (li 
Anataliye ev,r ela giredayi Reşiya ye) li 
Xorasane (goLin 60 gunde) nezikl Can
begen li i\natoliye. le min tu giredana 
wan bi hev re nedit. 

Li Anatoliya Navln , ji Clhanheyll 
b igrc lıcta Yunak, Polatli O Haymana 
Canbege hene. Te rexmin kirin ku 
neziki 30-40 gundin. Le piraniya \•Va
ne li Yunak O li gunden giredayi wi
rin. Wek kemasiyeka me (Kurden 
Anatoliya Navin) derdikeve hale ku li 
ser gund Cı navçen Canbegan lekoll
neka baş heta niha n ebatiye kirin. 
E me hi na jl nizanin tam çe nd gun
din. Li wir ez dixwazim çendikan hi 
dim ku xwendawan en li d hen dür 
agal1iya xwe li ser hebe: Yunak (nezi
ki 15 hezar nüfuse), Kelhesan (4-5 
hczar), Hccomera n, Gundi Xofe, Civi
kan, Galikan (Sülüklü), Çayirbaşi, Si
na, Tuı·ana, Qeyişoxlu, B-K Hasan, 
Sarikaya, Qadioxlu, Bo-gel (Boyali), 
Gundi Tirko. 
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]i11e/.:a ji Gwıdf Tirko 

Dlroka Canbegan 
/Qeraınanliyan 

Ahmet Refik di pirtüka .X'\•Ve bi navc: 
'i\nadolu'da Türk Aşiretleri' de, dest nl
şane nuqteyeka balkeş d ike: 'Ferman ji 
be gen Enqere Cı qadiyen li wi bajarl kar 
dikiri re! Tu seroke bajerl ü ji min re 
mektübe dişini fı dibejl ku: 'Cihan Bex
lu ye giredayi Qeramanlu O Bozcal u ye 
giredayltaylfe Haymana ye ku di nava 
sinüren i\ksaray O Enqere de niştecihe 
(warbCınl) diziye dikine Cı rlyan dibiri 
ne. Bi vi awayi wan kesen li wc hererne 
rOdinin Cı kesen rewitlye (yolcu) dikin, 
tüccar Cı mivanan dikOjinc Cı gCıh nadin 
ser emiren hCıkümdaiya min Cı biber
de\vami şer dikinc. Eı.v gelek el büne O 
yen li ser we axe rüdinine. Wcxte em ra 
min ji tc re hat hema bi şer here ser 
wan ... Fl Gurrel Muharrem- 998' (7). 

Eger hesabkirina min rastbe 
(998+592= 1590) li 1590'an Canbeg li 
Enqere CıAksarayebi war bOne Cı cwe 
gircdayl konfcdarasyona Qeremanli
yen bi nav Cı dcngin. Li Xorasan, Qere
manli ye giredayi konfedarasyona cia 
bi nav Cı dcng Çem işgezek in. Li Xora
san bi vvan re dibcjin Zafc ran -lo. Di 
dema Sefewiyan de konfedarasyona 
ela heri mezin ya Xorasan bCı O ji :·Q 
elen mezin pekdihat.. Ela Zaferanlo ji 
allvc keseki bi nave İlxan ve dihate bi 
n~~ebirin Cı 32 elbcgi di bin fermana wi 
de hebCın. Her elbeg yan jl xan , scrokc 
e la xwc bO. Ew sistema di nav Kurden 
Anatoliya Navin de ji here hehCı. Ela 
her! biçlık hezar mal bCı ku hin ji wc-ma 
wek elen: Klkan, Şexkan, Qereınan, Ki
van, Safiyan O Topkan bOn ku ji 5.000 
ınal hCın (8). 

Di deına Ahhaslyan de (P.M 750) ge
tek Miriti li Kurdistan çcbCın, ye k ji vvan 
jl Çem!şkezek (a. Mencikurd, b. Pcrıek, 

c. Sekınan) hCı. \IVan miritiyan bi avaki
rina kelan (ka le) xwe ji erişen Mo
xoi.Tatar Cı Tirkan diparastin, Ic gelc
kan j1 xwe nikarine hiparezin Cı wenda 
büne (9). Ji ber wc sederne te zanln ku 
Qeremanliyen li Azerbeycan glştik hO
ne ti rk. Şeref-mn ji dibeje: "Wexta Kur
distan dihatc go tin Mlrltlya Çernlşke

zek dihate bira xelke.i Mirltiyeka pir 
nıezin Cı hi hez bCı Cı heta sala 1514'an 
bi sere xwe Cı azad bCı. Em iro dikarin 
bi cesereteka hin zcde bej in ku Canbeg 
ji di nav ve miritiye de bCın. 

23 

Di diroka Osmaniyan de Dülqadirl, 
yan ji bi gotina waıı DCılkadirogullari ( 
di jederen Misir Cı Sfıriye da jl ZCı lqadi 

re) wck kok ji Xorasan hatine, derbas
dibe. Balkeşe. Le ji bcr ku ev Xorasan 
welate tirka diblnin Cı ewen ku ji wir 
hatine j1 tirk dihesibinin. Li gor we 
mantiqe bi wı ~ ikil dilin jl normale. 
Weki min bere F nivisl, gclck ele n di 
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lineka Qeremananli Mazenderan 

nava coxrafya ku mc di xarlte dediyar 
ki ri de ji Xorasan hatine ü çune wir. Ev 
çCıyin Cı hatin çend caran pek hatiye O 
e rne di demc n pcş de li ser binivsinin. 
Dülgadiri jl' ji Xo rasan hatine, le !ro em 
nizanine ku ev kijan konfedarasyona 
elen Kurde. MumkOne ku konfedaras
yona ele n Canhcgan be jl, le !ro ew di
Li na tenc tcxmlne. Ewe bere li aliye 
Meraş Cı Elbistane rudiniştine. Bi dew
leta MemlOk re gircdayl, bcrvc Meletl, 
XcrpOte fireh bOne. llukumdare wan 
ye yekemin ji Zeyneddin qerece ye. 
Seroke eşlre jl, ji scdcma qehremaniya 
wl sultane Memlükan Melik Nasir, ev 
wek seroke hukumete naskir. Li dijl Er
m eniyan serkeftl hO ye. Li nivlsa li ser 
kela Zaman li de Emir Halil bin el m er
hum Emir /.eynuddin el Zulgadir Xo
rasani" hatiye nivsandin. Wekl prof. Y. 
Yücel dinivlse: ''DOlgadiriye li dora 

Haleb Cı Entabe jiyane (1335). Hi teŞ\<\rl

ga Sulta ne McmlOkl O bi daxwaza wan 
b i xwc, ew erişl ser Dewleta Eretna (Se
was, seroke we dewlete Qadi Muham
med jl hi esi c xwc ji Xorasane ) diki n . li 
bo ku Eretna xutbe li ser nave MemlO
kiyan naxwinin, Sultan MclikO'n-Nasir 
piş tgiriya Qcrece Bege Dülgadir dike. 
ji erişen Dülgadiriyan şunde, Darende 
dikeve deste Qerece, Dülgadiri berve 
Mereş O Meletl ye belav dibin ü Sultan 
bi ve yekc kef xweş dibe Cı miritiya Qc
rece gebül dike. Di sala 1341 /42'an de 
watiye Helche ji Sultan re dibeje: 'Qe
rcce O Eretne dixwazine erişi ser Hele
be bikin .' Bi ser ve tltneyl de McmlCık 
erlşl Qc rcce dikin Cı ew ji xwe daveje 
bexte Memede Eretna. Ew jt, ji her zo
ra Memlukan neçar dimlnc ku Qerece 
teslim dike O di sala 1353'an de li Qahi
re tC kuş tin (4).'' Di ŞÜila wl de kure Wl 
Xelll bO serok Cı Memlük du caran tck 
birin. Tirkmenen giredayl MemlOkan j1 
te k birin. l.c heza r car mixabin, Mem
IOka bi r1ya biraye wi İbrahim ev ku ş
tin, 1386. Di wan salan d e cm dibinin 
ku, DOlgadir1ye biraye serok Xelil, Os
man dişinin alikarlya Qadi BOrhancd
din. Dişere li Kazabad (nezikl J\masya) 
de Qadi ji çcmhcra dujmin rizgar di
kin. h lfaqa Xelll ü Qadi, Darende Cı 
m vr1x1 ya giredayi MemlCıkan talan d i
ke. Bi ser ve de Yelhoxa, li Darende ü 
Sewase DOlgadir bi tirkmenen Harra
ne O Has al-Ayne di ittifage de tek 
bir(4). Seroke Me rniOkan HerkCık, Xelil 
kuş t ; hi se r ve de Qadi duj m inatiya wi 
kir. Mintaşe Meletiye ji ji Qad i lttlfaq 
X\.vest. 

Di sa la 1388 'an de arteşa Memlükan 
hi hczcka m ezin erişi Qadi kir Cı heta 
Sivase h at. Di \ri şeride eşire ten clran j1 
bi Qadi re alikarl ki ri n Cı artcşa Memlü
kiyan şundc revlya. Ji wi şeri bi şunde, 

Ye lhoxa (ll c lcb), Mintaş , Suli Bege 
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Dulkad ir, Qadi Burhaneddin li dijl Ber
kuk e Memluki lttlfaq pek anin. 

Kure Xelll Nasiruddin, Qeraman Cı 

Ramazan oxullari u~k birin,l419. Paşe 
dujmine Memelükan Canbey SofO girt 
le teslimi wan nekir. Ji ber ve, bajare 
Kcyscrl ye ji desL hate girtin O dane Qe
raman Oxullari. Canbey i, Canbegi ye fı 
ne Ihtimaleka dCıre ku we ele nave xwe 
ji '"ri serakl girtibe. Ev seroka di sala 
l442'an de ınir. Kure wi keçika (Siti) 
xwe da kure Murade II.'an, yek ji da 
MemlCıkan. UzOn Hcscn ji wan XerpCıl 

stend Cı dewleta Osmaniyan bi Memlu
kan ve jl, li ser DCıqadiran li h ev xist. (5) 

Elen Çemişkezck zivistane d içOn 
Xerpet, Meleti, Arapgir Cı bi taybeti ji 
m inliqa Qerayazl, NazarCışaxi. Miritiya 
wan paşe bO dü beş: Dersima Hojava Cı 
ya Rojhilat. Li mintiqa Lertika Ovacixe 
bi clh bO n. lro jlli Dersime Canbeg di
jln; vvek minak li Kixl ye: 

Waliye Erzincan€ Kemal iddia dike 
ku, Canbeg giredayl Şadlyane (1 0). Be 
guman Şadi ne konfedarasyona elan 
bCın ji, ew dewlet b ün Cı ne dCıre ku de
mc kc Canbcg F kctib in b in slwana 
(kontrol) wan. Pişti belawbüna Şadi
yan ji mumkune ketibin bin basken 
Çemişkezek Cı Qeremanliyan. 

Di dema Padişahe Osmani Murat e I. 
( 1362-1389) In de belawbOna Dewle
ta Osmani giheşt dora Konya ye. Li we 
dere Beyliğa Karamanoxullari hebü ku 
gelek b i hcz bO Cı di şere sala 1387'an 
de Qeramanan tek çün (ll). ller çiqas 
diroknasen tir k bi ve miritiye re dibejin 
Turkmcnin jl, b i dilina m in cw Kurdin 
ü bav fı kale Qeremanliyen ku em niha 
qal dikine. Di we deme de beşek tirk 
tcvli wan miritiyana büne jl normalc, 
le ne desthilatdarin. Eger ew turkme
nin çima Osmaniyan ew bi şer ji hale 
rakiri ne? 

Canbegen ku li KIXI ye rftdinin: 

Nave Eşiret e Nfift1s Gunden le rudinin 

41 Başkoy 
55 Ci bo 
114 Geylan 
65 Kolani i 
45 Qizil Çubuk 
174 Hunzan 

CANBEK 72 Karikom 
50 Sanucak 
114 Şarük 

118 Şilikan 

162 Zirzanos 
321 Dimlek 
95 Dizmori 
276 Karal iyan 

(B ira ware za.nfn ku ew /ıejmara 80 sal bere ne.) 
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Dema Pezreş (Qereqoyünlfı) belav 
bfın (1403) eşiren ku nexwastin bike
vin bin desthilatdarlya Pezgewran (Ak
qoyünlü) beşek je çü Xorasan ü ketin 
bin desthilatdartya TimCır Cı beşeki jl 
berve rojava koç kir (]2). 
Şerefxan di Şerefname de dinivise: 

Yek ji mezinen ela Rojkan Denviş 
Mahmud Keleçerl bO ku, çCı qesra Sul
tan Suleyman. Miroveki zane, şair, bi 
terbiye Cı düristbü, ku baveriya Sultan 
pe hat. Sultan sancaxa PaiO ye da bira
ziye wi ye bi qehramani Cı dürbiniya 
xwe dihate nasin ye bi nave Haydar 
Aka. Ew ji kar, bar Cı bi revebirina ela 
Canbegan berpirsiyar kir Cı mulkiyeta 
Palfı da wi (9). Li vv:ir derdikeve hole ku 
Canbeg, yan j1 beşeki vvan we deme 
(tcxm1n1: 1550-1566) li Pal Cı ye bOne ... 

Di sala 873'an ( 1465) da yek ji emi
ren Qeramanliyan tere ba Hesene Di
rej ye Pezgewran ku, di navbera Osma
ııiyan Cı Tebrize (paytexte Safewiyane) 
waren xwe yen zivistane(qişlax) dani
bü Cı ji wi destek xv.rest. Le, Hesen bi 
xwe re nedidlt ku bi Osnıaniyan re şer 
bike Cı daxwaza Qeramanliyan red kir. 
Bi wl avayl Qeramanllyan ku hevlya 
wan bi Irane re nema bü, tcv li a rteşa 
Osmaniyan bün. Di sala 877 (1469) 'an 
da ku şerek navbera Hesene Direj Cı 

Romiyan de çebu, beşdar bfın u Hesen 
şer winda kir. Bi derketina dewleta Se
fewiyan re piraniya Qeramanliyan gi
heştine Şah Ebbas u bCıne xwedi hez. 
Yek ji kesen her! binav Cı deng ye wc 
deme Blram Bege Qeramaniye ku bi 
xwişka Şax Ebbas re zevicl. Biram Bege 
Qeramanli, Xorasan ji deste dagirke
ren Özbek rizgar kir Cı tixüben bere yen 
Xorasane carek din çekir O dest dan! 
ser Herat Cı Belxe. Di sala 967 (1559) an 
daji ber merxasl Cı betirsiya xwe ku çCı
bCın nav dile dijmin ü li wir hate kuş
tin. Niviskare diroka Qizilbaşa nivisiye 

ku 'Emir Qeraman di dema Qera Yusu
fe Pezreşan de ji hemuyan mezintir 
bCı.(8). 

Dewleta Pezgewre ku li cihe Pezreşa 
Cı li Amede (1403) damezirl, bi emirat O 
beyligen kurdan re dest bi şer kiribü. 
Dora Amede Cı Çermike şevitandin Cı 

gele Çermike qir kirin. Sedama wc jl 
alikarlya kurdan ya didaııe Pezreşa di
hate nişandayin. Wek minak, eşire Çe
mişkezeke bi felika Pir Hesarı li hem
her eşire clran derdixist bi hcv didane 
kuştin. Serbaze Hesan SofCı Xelil Cı 

Ereb Şax eşire Çemişkezeke xapandin 
Cı ajot ser eşlre Aotan(12). 

Qeramanliyen Xorasane gelek jehati 
Cı merxas büne. Ebolfezl Qasimi dihe
je: ' Xorasan serokc cia Qcramanli yi 
allkar Cı piştvane Nadir Şah büye. Bere 
ku Nadir bibe Şah, seroke dawi ye Qe
ramanliyan \•Vell Xane Qeramanli bO, 
ku gelek betirs Cı jchatı bCıye. Well, yek 
ji wan kesane ku hem bü sebeba kuş
tina Ceco Xane Zaferanli Cı hem ji bO 
sebaba serkevtina kurden Xorasane li 
hemher Kolanel Mohemmed Teqi Xa
ne persiyan. Ela Qeramanli bin çiyaye 
Şaycane dijln. Nivlska rc dlroka Qizil
başan bi şaşi 'Qeramanli yan, ji Qew
men Tirk yen Selçuqi yen AkqoyunlCı 
bi nav dike, le te zan!n ku di kurdbCına 
wan da tu cihe gumane ninc Cı j i ber ku 
ji herema Qeraman ku di bin desthilat
dariya Osmaniyan da b ün li Qerama
ne, pişti ku ji bo ali karlya Şah Tsrnail 
çCı n c nav Iranele tim bi nave welate 
xv.re ye esli Qeramanli hatine bi nav ki
rin (H). 

26 

Di sala 1700'1 de Canbegan xwestin 
derbasi bakCır; yan e berve Xerpüt Cı Ki
xiye bibin le ji her elen li wir bi cih bu
ni nikarin. Ai ser ve de li mintiqa ku di
kcve hundire zike Qizilirmaxe ku nex
weşi Cı ta (sitma) le digeri Canbeg bi 
cih kirin. Sala 1704'an de, Canbege li 
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Qeremnnliyen li Çfyaye Şaycane-Xorasmı 

dora Mcrdin, Riha O Ad iyaman; bi tay
beti ji beşe li Gergere ji x.'wc~ ti n derba
sl mintiqa eşircta Dersime ya bi nave 
Şeyx Ilcsen bibin. Bi ser ve de şer dcr
ket Cı qadlye Çemişkelck hukümet 
agahdar kir Cı wan j1 di sala 1705'a n de 
fermanek derxistin ku Canbeg hcrin 
Rakka ye(6). 

Fermaneka mina we ji di sa la 
1691 'an de ji boReşiyan derxistin Cı ew 
mecbüri koça Hama, Humus O Rakka 
ye ki ri n ( Ji bo agahdarlya berfıreh hO n 
dikarin li kovara Avaş!n hcjmara 7'an 
de Em ji Kurdistan Hatini bixwlnin), le 
cv 1 6~l7'an vegcrlya n Anadole. 

Ela d ine ku Osmaniya dixı.vasti ji pis
t! xwe bikl jl Milli bCın. Ew F şandin d
he kO bi xwaşi bimirin. Ji ber ku li na va 
piye çcıne Firat ( Suriye) avgenl (ba
taklik) O neX\veşi gele k b Cı, ş eş salan 

piştl Canbegan Milli jlli Rakkaye bi d h 
ki ri n; le ew di sala 1724 'an de disa ve
geriyan. Ew ye n din ji di şu na xwe de 
man. 

l.egcr Cersten ='Jiebuh r demadi sala 
1766'an de li Anataliye geriya wiha di
nivsine: Ji l 766'an wir de ji Diyarbckir, 
Merdln Cı heta Başfire Musul 10 hezar 
koncn Canbegan hebfın.l Canbege li 
Agiri, Arapglr, Go le, Qerse ji xuya diki
nc. Neyezanin ku cv ji yen hatine şan
dini Hakka ye ne an beşeki d inin. Wana 
li we mintiqc jl xere bi der fı dora ne
ki ri ne Cı ji ber we yeke ewe li Konya, 
Kirşehir Cı Sewase bi cth kirine. 

27 

M. E. Zeki beşeki Canbegan di nav 
Milliyan da nlşan dide, le zede tu 
agahdariye li ser wan nade. Li gor wl 
Canbegen li Enqere Cı Konyaye 5000 
ınalbatin(l2 ) . LJisa li Gor dcfıcra Os
ımıniya Tahrir, eşireteka bi Kurmanci 
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dengdike Cı erişkare ku gclck zirar daye 
der Cı do ra xwe. J i bo ve ji, ev eşire ta be
re: li Amed O XcrpCıte Cı d Cı re jl: 1 i Çan
kiri, Çorum, Kutahya, Enqere Cı Kirşe

hi re bi dh kirine. Olsa ev je bi Milliyan 
ve giredid ine. Gor Kazinı Yeşllgoz jl cv 
bere li Agirl, J\rapgir, Gole, Qerse diji
yane O ji ber erişkarlya wan ev rakirin 
Konya, Kirşehir O Sewase(6). Der
Zin / Deranli O Direjan jl Canbegi ne Cı 
bere li Merdln, Musul o /\mede dijln o 
rakirin Sewase. 

Weki tc zanln, yek ji konfcdarasyona 
elen li Kurdistane ya hcri mezin jl Mi
lane (Milll). Ji Sere Kaniye bigrc, hcta 
Enqere, Qoçgiri Cı Xorasane cv konfe
derasyona elan (eşir) bel av dibe. Mirov 
dikare di her dera ku xarita me çekiri 
de bibine. Seroke we ye bi nav deng İb 
rahim Mill Paşe bCı ku bi Osmaniyan re 
şer kir Cı tu nema mabO ku bibe dewlct , 
le mixabin bi ser neket. Di nivlscka din 
de erne fireh li ser dawcstiıı. Le niha ji 
me re tişte balkeş cwe ku di nav elen 
Milan de ge lek elen em li Aııatollya 

Na vi n ııasdikin ji hen e. J i nczwa em le 
mezckin; elen Milan: 

Alkewat Hadbanli 

Mina ku di ve tabloyede ji xCıya diki 
Canbege di nava Milan de ne. l.i aliye 
din, li Anc.ıtoliya Navin C:anbeg konfe
darasyoneki bi sere xwe Cı qeza Konya 
Cihanbeyli (Esbikeşan) jl nave xı.-ve ji 
we ele girtiyc. 'Di dema SelçOqiye Ana
toliye de nave xwe Espikeşan bCıi(l4 ) . 

ı-:sblkeşan jl kellmeka Kurdi ye ku, te 
mana hesp kişandin, yan ji cihe hes
pan ... Selçüqiya çi ma ev nava leda
bOn? Gotina rasl ne ewe ku dema Sel
çüqi hatin mintiqe Kurden Canbege li 
wi r bün Cı nave wir kirin Cihanbegıı·~ 
Dora salen 1880 jl kirin İnevi-mala şi
kefte .. Di sala 1928'an de ji resmi bu Ci
hanbcyll(l4). Di nav Milan de jl mina 
dO elen cCıda Canbcg ü Canbcyli der
has dibe. Ihtimale ku beşa Canbeyli, ya 
ji Anatoliya Navin vegeri be ... Mirdes, 
Malikan Cı Terikan li Anatoliya Navin 
wek elen bi se re >.."We te nasln; Nasürli 
(İncov, Hedlera, Şerefli . Qeregedlk) O 
Omeri ji giredayl Heşlyan ten zanin. Li 
Kurdistan jl cw di bin sivana Milan de 
xCıyad ikiıı e. Ew ji Işarcta tevlihevbCına 

elane. Li Anatoliya avln gundeki bi 
nave Heciba (Kala) heye, le ez nizanim 

Maxati 
BakOran I le ci Beyrem Nasiriyan 
B Ocak Hesenikan Osiyaxan 
Begllyan Seyidan Omranli 
Canbegli Kuyran Xelecan 
Canbeg Iski Sertan 
Cadman ll Kumreşan Şerefiyan 

Çemikan Kassiyani Zibrovikan 
Çiyareş Kawi Taxbaş 

Çi w an Kalindan W ana 
Çeqali Mendan Yistadan 
Dodikan Meşkini Terikan 
Derkan Matmiyan XatCınoxli 

Etrekşi Mo li kan Qeregeçiyan 
Hoşina Merdisi 
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giredaneke :li..'We bi Hacibanliyan re he
ye an na. Xatunoxli jt bi wi rengiye ... 

Wexta G. Pcrol di sala 186l'an d e Le
re gunde Tir ko O Taburoğlu çavkaniyen 
xwe wiha dinivsine: "Sere jina vvek gu
lokek mezin haLiye giredan, mina biro-

Kurdi 

To mak 
Hinç 

Ket iş 

Tezenur 
K elilan 
Arga 
Ger b Cı 
Hud 
Çepe k 
H u nt 
Pirhak 
En cuz 

K Cı dan 

Tir ki 

Kefeyri 
Akgw1 
Ikiz ce 
Ad ali 
Akçaveran 
Bostan li 
Yaprakli 
Ekinet 
Kapili 
Bozpin ar 
Saman li 
Balli 
E eel er 
Du ml u 
Kavak] i 
Eskitaş 

U çek 
Dikmetaş 

Teknedk 

şeke nuxumandi. Xavikek spt bi ser we 
qelafete kofiye de giredayi bi ser nı il an 
de dadikeve. Kincen m e ra dibiriqin Cı ji 
qutiken sor ye n bi tayen 7-cr neqişandi 
hez dikin. De nikcn(Las) seren wan ko
vikl ne. Dema ku kurd li welate jer bi 
cih Cı war bCıne, wan dev ji tasen qera
se berdane. )inen Haymane b i ııı e re 
vckirl Cı be fedl diaxivln. Di ode de mc
ran re rCıdiniştin Cı rCıye xwe venedişar
tin. Wek gundlyen Fransa bCın (l:~). 

CANBEGEN LI SEMSÖR 

Li Semsüre sinCıı·en Canbegan li roja
va: ji belda Akincilan~ destpedike; li 

bakür: beşekiji navça Gergere digre Cı 
bc rve rojhilat direj dibe; li başür jl: 
gunde Geldlhuldu dikeve na v Cı li roj
hil ar ji: heta sin Cı n~ Hi ha ye direj dibe. 
Ni fCısa xvve bi texmin 20 hezar kesin. 
Gunden xwe yen tene zcınln cwin(2): 

Serbejmar 

1.300 
250 
500 

1.500 
1.200 

500 
1.000 

700 
200 
600 
600 

1.000 
700 

2.000 (Giredayt Gergere Cı gunde 
200 Canbegayi navendiye) 
150 
100 

Rusipiyen Canbegi ye n li Kolike dibe
jin: ' Texmlnl, di dema edi firchbCına 
xwc sekini, yan jl dcıııa ku ev edi parçc 
bün, cıııe ji Hayrnane- Enqcre hatini i 
hinekji wan jldihejin: ' Emheft b ira h Cı n 
Cıji Cihanbeyli-Konya hatin vira . .lROsi
piycn Heşiyan O Mirdesan je dibejine 
ewe bi sed an salan bere li \•vir h Cı ne; le li 
Canbega dttıncka hi wl rengi nlnc (2). 

19 

Ji familya Direjan (Seınsur) pireme
reki wcr dibeje: i Sala 748'an pişti zayi
ne (PZ), bi dcs tc Eba Muslim Xo rasanl 
ve 21J elen Kurd ji Xorasan berve Ker
kük, Erbil Cı rojava ve ten şandin. Eba 
bi heza wan Eınevi gerkiri n Cı şCına 

wa n Abbasi hatinkarine (iktidare). Di 
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sala 754'an d e ji, Eba Muslim XorC:Isanl 
ji all Ebü Cafe r Maıısürl bi geleşi te 
kuştin. Bi ser ve de 24 eşiret, ji bo kO 
hcyfH wi bigrin terin ser Abbasiyan; se 
mehan şer dikin, le tek terin Cı vedigc
rin Hcleb , Hiha Cı Melellyc. Heta sala 
ll64 'an li we ıninti4e lı li deşten Ha
ma, Amik lı Maraş dijln. CHnbcgan, 
Celikan, Bilika n , Molikan , Galerlyan, 
Qercd~likan, Manogriyan, Mlr!dostan, 
f\ermikan O Sinanan erişi ser BeyligH 
Raınazanuxullari ya li Edcne kirin fı 

ku nen >..'\·ve li Çüqurovc vckirin. Di sala 
11 65'aıı de ji ji ber germ a li wir barki
rin Konya, Qeyseri, Kirşehir, Enqere, 
Ilayınana O Polatliye ... (Filme Direjan) 
Ev teoriya di film de bi ya jor va hev 
digre, he guman xelke eyne heremcnc 
a ji we teoriya hevbeş (ortak) j1 senor
ya filme ha li ye nivisin . Rastiya ku !ro 
em dizani n ji eve ku, wc çaxc, yane de
ma Eba Musllme Xurasani ( PZ. 740) 
ew elen lro li Anatoliya .1\'avln, l{ojava
yc Kurdistan Cı Suriye li Xorasan btın ... 

Birez Evin Çiçek je dinivisine ku, li 
Kangal 3.215 kesen C:anbcgi hene, ew 
Elewine Cı li gunde Davutoglu Cı obc 
( ınezra ) mina: Pinarozu, Kulekli. Kara
mehmetli, Kabakçcvligl, Killlk, Kara
go l, Gcbclikatran, İgdeli, Mimırekaya, 
Kirlangiç, Sulı anpinari, Kapi kaya, 
KCırkçü, Dlpoglu belavbCınc(3). 

OL (DIN) 

Canbegen li Ana toli ya Navfn Cı yen li 
Semsür O Ku like ye Sunni Cı ji mezhebe 
Henefi n e. Le ewen li Quçgiriye Elewi; 
yen li Xorasan jc Şilne. Gor hevalc hcja 
:vı. Çoban radigilüne di nav Canbegen 
li SemsCı re de, kesen ji mezheh O ulcn 
din d!tin zahmete O ew hi kesen ji o le n 
din re zede tekiliye dinanin. Ji ali din 
de ji roje c,:arşem Cı İne bi şev ji C'vVC, 

devi şijinge dişevtininc Cı pe hundiri 

30 

ode reşdikinc ku ma cin ji malc dcrkc
vin ... Di dawetan de, di şeve hen c de, li 
malc büke govende tc kişandin Cı paşe 
j1 ewe l aınhe wcd imirinine Cı ınüma 

wedexinc. Di ronahiye mumc.ın de ewe 
sema he dikşinine adi durbükere çex
dibine .. . Di wc navbcre da xasiyc bükc 
ji ho ku hen e di desr bide c dikeve 
hundir, le eve lıctani ku diyariyeke 
negre des ı i xwe wenake(2) . .. 

KOÇBERI 

'Di nava cia Canbeg de zedc Koçberi 
nayc dltin. Gori me jikalan blhisti, dor 
salen 1910-20'an d e ji bo ku gundc n 
mina: Sivcr, Givdiş Cı RCızirl baca (ver
gi) xwc nedane, ew ji all Qer Osman 
Paşa (axa) ve gund c wan hatine şcwi 

tandin. Le disa ji wana d ev ji gunden 
xwe bcrnedane Cı koç nckirine. Gun
den xwe ji nCı ve c.ıvaki rine. Heza (kuv
vet) Qer Osman nagihe wan gundana 
Cı gunde Gerbü (Gerbas) di şcwltine Cı 

guııdl terin Weranşclırc. Dema Barajc 
Ataturk di salc nl 988-1990'an de hat 
çekiri n ı 0- 15 gund di bin avede man ü 
xelke kaça d er Cı dorC:In kir. Ekonoıııiya 
Canbegan ji ele n din xirabtire Ic cv na
rin Aw rupa (2) . 

Nder: 

1 - Arliyamr/11, i/i"" ilçe/eri·Mııstajfı Sııcıı 

2 ı\lıılıillin Çobaıı-Rojlll'llıtırı •al"' heremi 
3 - Koçgiri /Jlusa/ Kıırtu/ıış lfnrl'kl'lt-F.t•iu Aydar Çiçek 
4- ılııado/ıı Rl'ylik/eri lfaH·111da ılmştımıalar ll. - Pruf 

\'aşar l'iice/, fiirk Tari/ı K. - 1 ~m 1 
S- Hatd1 Se.ıTtdtlarııı Göziiyll' Kiirtll'r ı•e Kiirdistan-/.Şerif 

Vanly-Aı•e.<ta- 1997 

6 kiir t/erin Tari lı i w C:ogm[)'liSI 1/akkmdrı bir Amşttr
lllll-Krızu~r )'eşi/göz- 1996 ;1nkrım 

7- ı lıırıdolıı d rı fiirk Aşiret/eri·ı\lıme t Refik - / ~1.'10, /Jeı•let 

\latbaas ı, /stmıbıı/ 
H - /Ji roka Kurden Xomsrııı-C:i/t/1, ll- Kdimııllalı Teıı•rı-

llluitli 
9-Şere_fiwme 
10 - J-:rzlmwı, llli Kemal i 
1 1- Osman/i /Jl'l!ll'ti 'Jiırilıi, cilt 1-Zrımrııı 
12 Kım/isttm Tari/ri- M. /:'mi ll /.ı>ki Be_vbıin 
13- Kıırrft'" llny~ruuıaye· George l'eroı. Apt'r 
14 - Ci/ıaııbey/i-1991 
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Göç ve göçmenlik 
ALİ FUAT GÜRSEL 

e-mail: rilijitat@t-online.de 

G üç olgusu, onun yol açtığı ne
den ve sonuçları özellikle biz
ler yani Orta Anadolu Kürtleri 

için önemini bugünde yitirmemişti r. 

Tarihi araştırma yapan bilim adam ları, 

akademisyenler bu göçlerin hangi 
amaçla yapıldığın ı , hangi tarihte, han
gi koşullarda, hangi bölgede kaç kişiyi 
kapsadığını araştırıyo rl ar. Hatta bu
nun bugünde yol açLığı sonuçları üze
rinde de ayrıntı l ı durmayı gerektiren 
bir konu. Çok iyi bi liniyor ki geçmişini 
bilemeyen topluluklar geleceğ i nide 

doğru kuramazlar. Bu yüzdendir ki 

3. 

ulu sların eğitim sislernlerinde tarih eli
ye bir ders yer alır. Amaç gerek kendi 
gerekse dünya tarihini birbirleriyle 
bağlanrılandırarak yeni nesillerin geç
mişten dersler çıkararak, gel eceğe da
ha doğru yönelinmcsini sağlamaktır. 
Pek tabiidir ki bunun objektif olmas ı 

yani doğruların aktarılması bi limsel 
yaklaşımın olmazsa olmaz koşuludur. 
Yoksa kendi tarihinin katliamcı yüzü
nü saklayarak sadeec olumlu yanlar ı 

aktarmak tarih ol madığı gibi yaşanılan 
süreçte yada ileride tekrar aynı acı 

olayların yaşanmasına neden olabile
ceği gibi bu anlayışa sahip olan top
lumların kendisini daha ileriye taşı

malarının mümkün olmadığının ür-
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nekleri bir hayli far. ladır. 
Egemen güçler bir toplumun yada 

ha lkın toprakla rında n ko panlarak 
benliğinden , ki ş iliğinden, kimliğinden 

uzaklaştırıldığını bunların a rtık ta nın 

maz hale geldiklerin i bildikleri için zor 
olayını devreye sokarak bunu ge rçek
l eştirmek is temişlerdi r. e zaman ki 
yerinde yurdunda yaşayan halklar ya
da topluluklar on urlu , özgür bir yaşa
mı kendile rine esas almayı seçmişl er o 
zaman egemen güçlerin hışmına uğra
mışlar, yaşadığı doğup büyüdüğü top
raklarda n kop a rıl arak çok acımas ı z bir 
şe kild e bilmedikle ri yerle re sürgün 
edilmişl er. Sürgü nle amaçlanan top
raklarınd an koparılanların artık haya
tın hiç bir aJanında verimli olmamas ı. 

Bir anlamda insanla rı hi çleştirme ve 
bu duygulada in sanların üretkenl iğini 

öldürme, köksüzleştirme adeta acayip, 
ta n ı n maz varl ı klar ha lin e getirme. 
Hasta bir toplum ya ratarak ne toplum
sal ne kültürel ne de ekonomik ola rak 
herhangi bir şeyler yaratmasının önü
ne bu şekilde geçil eceğ i nin hesabını 

yapınış i ard ır. 

Özellikle kendi toprakl a rında onur
lu , özgür başkala rının b askısı altında 

yaşamayı red eden halklar yada toplu
lukların zorunl u bir göçe maruz bıra 

kıldı ğıııı belirtmiştik. Bunun trajedik 
bir örneğini maalesef b izler Orta Ana
dolu Kürtleri yaşadı k. Ilenüz tam an la
mıyla aç ı ğa çıkanlmamasın a rağmen 

yaklaşık 250-300 yıllık bir geçmişe sa
hip bu göç olayı n d a h er ne kadar tam 
olarak bir asimile gerçekleştiril eme 

diyse de aslında önemli oranda bunun 
egem enler aç ıs ından başarılı olduğun

dan söz etmek abartı olmayacak sanı
yorum. Bugün yaşı 35 ve onun üzerin
deki olan nesil bunu be lkide en fazla 
yaşayan kesim old u. Bu kesimlerin şe
hirle tanışmas ı oralarda okuma ve sa-

na ta giderken yaşad ı kları h enüz ha fı 

zalarda taze liğini korumaktadır. Okul
da, mah allede, alışve riş te, askerde, kı 

saca yaşamın her alanında aşağıla n 

maları , alaya alınmaları bu kesimler 
üzerinde derin izler bırakmıştır. Örne
ğin kıyafetlerind en tutun(xeftan yada 
türkçe 3 e tek kast edil erek; kuyruklu 
Kü rt) yaşad ığı yerlere kada r (m agara 
Kürtleri) denilerek bu insanların ken
dilerinden, a il elerinden, kimliklerin
den, dillerinden, kıyafetlerinden kısa

ca kendisine ait ne varsa ondan uzak
laşmaları ha tt a bundan nefre t etmele
ri sağlanmıştır. Köylere gelen öğret

m enler okul dışmda bile ispiyoncu
luk(ihbarcılı k) yoluyla Kürtçenin unu
tulmasını sağlamak maksadıyla öğren

ci leri Kürtçe konuşmayanları ödüllen
direrek yada Kürtçe konuşmaya de
vam edenleri cezalandırara k bu uygu
lamayı de ri n leştirmi ş l c rdi r. Ayrıca 

devlete ait kuru mla rl a ilişkilerde Türk
çe bilenler ay rı calıklı hale gele rek ge
rek kredi alımı gerekse di ğer fa rklı ola
nakla rdan yararla ndırılmıştır. Bunla
rın sonucunda egem en güçle r özellikle 
de Orla Anadolu'da asimilasyon politi 
kasını çok ta fazla kaba anlamda ş id 

de t politikas ını devreye sokmadan 
ön emli m esafeler kat etmişle rdir. Çok 
değil bunda n yaklaş ık 35-40 yıl önce 
abartmasız gidilen he r Kürt köyünde 
Türkçe bilen insan sayıs ı hem en he
m en hiç yokken bugün artık bir çok 
köyde m aalesefTürkçe konusulmakta
d ır. Burada yanlış aniaşılma olmasın. 

Türkçeye elbette karş ı değiliz i şaret et
mek istediğimiz Kürt'e ait n e varsa 
onun aşağılanması, alaya alınmas ı bu
nunla da kendisine yabancıl aştırma

nın sağlanması. Düşünün bir kez insa
nın kendisine, anasın a, babasına, ata
sına, toplumuna, değerl erine düşman 

edilmesini. Düşünün, sizin çocuğunuz 

32 
Çôle • SebAl • Ad.r 2003 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sizden yani babasının yada anasının 
Kürt olduğundan utanç duymasını. 
Düşünün ki siz kendinize "ben ni ye 
Kürt doğdum" di ye içten içe söylen
menize. Hatta bu duygular içinde ça
res i zliğinize. Kuşkusuz bunlar utanç 
verici d uygular. Ama "bunun asıl so
rumlusu kim?" diye so rma k doğru ce
vabı bulmamızı sağlayacaktır sa nıyo

rum. llatta burada göç içerisinde göç
ten bahsetmek gerekiyor bclkide. İn 
san bir kez topraklarından kopanldıını 
kendine yabancılaşmayı h alla kendisi
ne ihanete kadar bunu vardırıyor. Bu
gün Avrupanın hemen hemen her ül-

:...;,...-

kesindc özellikle Or ta Anadolu' lu 
Kürtleri görmek olası. Özünde bir ara
yış olduğu kuşku götürmez belki fakat 
yineele traji-komik bir gerçeklikten 
bahsetmek gerekiyor. OrtaAnadolu'lu
Kürt gençlerinin (özellikle'de Kulu, Ci
hanbeyli. Haymana, Koçh isa r gibi il çe 
ve bunlara bağlı köyler) ekonomik ne
denlerden yada macera gibi gözükse
de kendilerini Avrupa ülkelerine ata-
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rak, ki bunla rın içle rinde evli olan larda 
va r buralarda yaşlı yada sorunlu ha
yan larla evli likler gerçekleştirmeleri 

nin özünde yaşadığı toprakl a rından 

yüzlerce yıllık koparılma gerçeki i ği n i 
gö rmek gereki yo r. Bu evlilikleri boyun
ca tavizkar da vra n ı şiarı aslında hiçte 
insan onuruna yaraşır olmadığını söy
lemek san ı yorum abartılı olmasa ge
rek. Aslında bu evlilikle re her ne kadar 
geçici gözle de bakılsa (ki buda ayrı bir 
yazı konu su) i ş in özünde ülkeden 
uzun yıllara dayanan koparılma ger
çekl iğini görmek gerekiyor diye düşü
nü yo rum. 

Aslında altını çize rek belirtmek ge
rekiyor ki bu kadar ince bir asimile po
litika s ın a rağmen çok köklü bir dil ve 
kültür yapısı olsa ge rek ki özellikle hiç
te küçümsenmeyecek kadar uzunca 
bir süreye rağmen lçAnadolu Kürtleri 
belli oranda bu yapı l a rını korumuşlar. 

Dil, gelenekler, gören ekler büyük 
oranda korunmuş . Bütün bunlar as
lında her n e kadar kendini koruma 
gerçekliği gibi görünseele asimilasyon 
poli tikasının çok derin olması nede
niyle Orta Anadolu Kürtleri nin kendi 
gerçekliğinden kopma isteği egemen 
güç le rin kirli politikalarının kısmen 

başarılı olduğu gerçeğini çok açık göz
ler önüne senn ekte. Ancak bugün için 
bu kirli politikal a rın yavaş yavaş öne
mini yitirdiğini görüyoruz. Ulusal De
mokratik Mücadelen in, bütün bu ağır 

asimilasyon politikalara rağmen süreci 
sadece Kürelis tanda değil bizlerin ya
şadığı Orta Anadoluda da tersine çe
virdiğini görüyoruz. Yaklaşık 250-300 
yıllık bir göçe rağmen çok değil bun
dan 10 yıl öncesine kadar bizlerle yani 
Orta Anadolu Kürtleri ile ilgili her han
gi bir araştırma yada yazı, m akaleye 
rastlamak mümkün değilken bugün 
OrtaAnadolu Kürtlerinin Veger, Birne-
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bu n gibi dergilerin yanında bir çok çe
şitli özgün kurumlara balta yu rt dı~ın
da KNK, MEDYA tv, ülkede 1 JADEP ve 
UEHAP ta dahil olmak üzere bir çok 
kurum ve partide temsilcilerinin aktir 
olarak yer almakta olduklarını görüyo
ruz. Elbette bu kadar ağır asimile poli
tikasına karşı durabilmek büyük başa
rı .. Bi1.c dayatılan bunca zulme, aşağı
lam aya, hor görmeye karşı durmak 
bizler için onurlu insan olmanın temel 
kriteri olsa gerek. 

Hugün artık çok iyi bilinmekte insan 
toplulukları örgütlü olduklarında so
runlarına çözüm gücü olabiliyorlar. 
İnsan hakları, demokrasi, halkların öz
gür ve bağımsız yaşaması çağdaşlığın 

temel kriterlerindendir. Uluslararası 

bir çok antlaşnıayla da Paris şartı, Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilall , 
Cenevre sözleşmesi, Kopenhag kriter
leri gibi -yukarıda saydığımız kriterler 
güvence altına alınmı ş. Gerçi bunun 
biz Kürtler açısından geçerliliği de ayrı 
bir konu fakat burada ki gerçekl ik bu 
yasa l arın yada antlaşmaların toplum
ları n örgütlülük düzeyiyle bağlantısı. 
Burada çarpıcı bir örnek vermek isti
yorum; 

Amerika'da yaklaşık olarak 8-9 mil
yon Musevi(yahudi) yaş ıyor. 280-300 
Mi lyon luk Amerikan nüfusunun yüz
de 3'ünü oluşturan bu kitlenin etkisi 
olağanüstü. Bu 8-9 Milyonluk Musevi 
nüfusun siyaset ve ticaretre yüzde ll 
oranında temsil edil iyorlar. Amerikada 
ki O niversitelerde her 5 öğretim görev
li sind en biri Musevi. Medya nin yüzde 
25 oranmda gücü elinde bulunduru
yorlar. Senato üyelerinin yüzdelO'una, 
Amerikan Kongresinde ise yüzde 6 
oranında temsilleri var. Amerikanın 32 
şehrinde 50 bin üyesi olan Amerikan 
Yah udi Komitesi 1994 yılı lobi faaliyeti 
için 16 milyon dolar harcamış. Burada 

dikkat çekmek istediğimiz konu kuş
kusuz örgütlülük. Yoksa bu gücün el
bette halkların kardeşliği için kullanıl
ınası bizcede malum. Bu arada 
unuıulmaması gereken en önemli hat
ta can alıcı nokta bu hakları güvenceye 
alınmasının tek yolu örgütlü olmaktan 
geçiyor. Biliniyor ki egemen güçlerin 
istisnasız her gün üstüne basa basa ör
güt, eşittir yasa dışılık haberleri onla
rı n örgütlü mücadeleden ne kadar 
korktuklarının somut göstergesi. Ege
menler bu nedenle toplumu örgütsüz, 
dağınık bırakarak çok daha kolay yö
nete gelmişlerdir. Bireyin tek ba~ına 
bir hiç olduğunu bu nedenle de kendi 
başına hiç bir sey yapamayacağını bil
dikleri için kendilerince alasözleri de 
icat etmişlerdir. "Gemisini ku rtaran 
kaptan" ya da "bana dakanmayan yı
lan bin yı l yaşasın" gibi. Tabi bu örnek
ler çoğaltılabilir. K ısaca bugün gelinen 
aşamada örgüllü mücadele bizler açı
sından hayati önem taşımaktadır. Gü
nümüzde üçüncü alan teorisiele deni
len bireyin ve toplumun ekonomik, 
sosyal, siyasa l, kültürel kısaca haya tın 

her alanında kendi kaderlerini beli rlc
ınesi çağımızın yükselen değerleri ol
makla birlikte, demokratik uygarlığın 
temellerini oluşturmaktadır. Örgü Ll ü 
toplulukların en önemli özell i ğ i dina
mik bir dönüşüm gücü olmasıdır. I Iu 
kuksuzluğa karşı ç ıkarak yaşadığı 

a landa etki li bir güç konumundadır. 
Kısaca barışın terninatı olmak ve yaşa 

nılır bir ülke kurmanın tek yolu örgüt
lü olmaklan geçiyor. Bu anlamda en 
çoktabizler Orta Anadolu Kürtleri ola
rak hayatın her alanında kendimizi ör 
gü tl eyerek demokratik bir ülkede barış 
ve kardeşlik içinde yaşayabilmek için 
gerek vicdanİ gerekse ahlaki sorumlu
luğumuzu yerine geti rmek zorundayız 
diye düşünüyorum. 
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Veger • HeJmar 4 

İç Anadolu Kürtlerinin 
ekonomisi üzerine söyleşi 

iç Anadolu Kürtlerinin ekonomisi üzerine 
KARSAZ üyesi ve Ekonomist Nebi Kesen ile arkadaşını ız 

Mecit Tarhan'ın yaptığı söyleşiyi sunuyoruz. 

Veger: Kendini tamtır mısın? Ne za
man ve nerede doğdun, eğitimini ne
relerde yaptın ve şi md i ne yapıyorsun, 
yaynıladığm kitap vs. var mı? 

Nebi Kesen: Adım Nch i Kesen , l 962 
yılında C: iha nbeyli il çesine bağlı Yeni 
ceoba'da (Incov) doğdum. Liseyi Yeni 
ceaba'da bitirdiklen sonra, ll Eylül 
19BO'dc Almanya'ya geldim. Burada 
1985 yılında Ekon omi ve Politik Yük
sek Okulu'nu ve 1989 yılında Kö ln 
Üni ve rsitesi iktisat bölüm ünü bi tir
dim. ı993 yılına kada r Wuppcrt<JI Üni 
versites i'nde ara~ ıırma görevlisi ola
ra k çalıştım ve Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) üzerine araştırma yap
lım . 1994 yılından beri Hamburg'ta 
vergi danışmanlığı al anında Yeminli 
Mali Müşavir oi <J rak çalış ıyorum. 

Kürllc r ve Kürdistan üzerine birçok 
de rgi ve kitapta palilik ve ekonomik 
içe rikli yazıl arını çıktı. Önümüzdeki 
aylarda Türkiye'nin Vergi Siste mi ko 
nusunda bir kitabını Almanca yayınla
nacak. Bunun yanısıra vergi hukuku 
ko nusunda Almanca dergiler için ma
kale yazılarım çıkmaktadır. Vergi ko
nus unda ayrı ca doçentlik yapıyorum. 
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Veger: İç Anadolu Kürtlerinin eko
nomik durzununu tarihsel açıdan bir 
değerlendirir misin? Yani göçebelik
ten günümüze kada1: 

Nebi Kesen: lç Anadolu Kürtlerinin 
Kürdistan'dan göçe yöneldiği dönem
lerde Kürtlerin içinde yaşadığı ekono
mik formasyonu feodal toplum idi. 
Aşiret yapı sı ve Ağa-lrgat ikilemi eko
nomik üretim ilişkilerini belirleyen 
başlıca ögele r olarak sayı l abi lir. Şeyh

lik ve dedelik gibi dini kurumlar ne 
sosyal yönden ne de ekonomik yön
den İç Anadolu Kürtlerinin yaşamında 
bir rol oynamıştır. Halkın temel üretim 
alanları ve gcçim kaynakları tarım ve 
hayvancılıktı. 1800'lü yıllarda iç Ana
dolu hayvancılık için oldukça uygun 
koşullara sahipti. Yerleşik yaşama ge
çildikten sonra Kürt köylüleri giderek 
tarıma yöneldi. Kilindiği gibi, Türkiye'
nin tahıl aınban olarak iç Anadolu, 
özellikle Konya ili gösterilir. Bu neden
le, İç Anadolu Kürtleri tarımsal üreti
me yöneldikçe ekonomik konumlarını 
da düzeltme olanağını yakaladılar. 

1950'li yıllarda yapı lan tarım reformu 
buradaki Kürt köylerinin ekonomik 
yaşamında bir dönüm noktası oluştur

du. Halkın büyük kesimi toprak sahibi 
oldu. Bundan dolayıdır ki, İç Anadolu 
Kürtleri Adnan Menderes ve hüküme
tini yer yer minetle anarken, CUP'yi 
devletçi ve aalardan yana bir parti ola
rak hafızalarda tutarlar. 
Tarımsal üretimin artması ve devlet 

kurumlarının köy ve beldelerde yay
gınlaşması, köylü iç Anadolu Kürtleri
nin kentlerle ve sanayi toplumuyla ta
nışmasını ya rattı ve hızlandırdı. 1970'li 
yıllarda İç Anadolu Kürt toplumu gerek 
tarım gerekse hayvancılık alanında iç 
tüketimden pazar için üretime yönel
di. İlk sanayileşme hamleleri un fabri-

Hejmar 4 • Veger 

kalan ilc yaşandı. 1:3unun yanısıra tica
ret ve nakliyatcılık gibi hizmet sektör
leri yc rlcşmeyc başladı. El sanatları 
alanındaki (tamircilik, kunduracılı k, 
marangozluk vs.) ekonomik etkinlikler 
giderek güçleniyor. Son yı ll arda hem 
beldelerde hem de kentlerde sanayi 
üretimi yaygı lık kazanıyor. İç Anadolu 
Kürtleri arasında eğitim düzeyi, Kür
distan ile k1yaslandığında oldukça yük
sektir. Türkiye kıyaslamasında bunun 
geri düzeyde olduğunu söylemek yan
lış olmasa gerek. Buna rağmen, kamu 
sektöründe (devlet idaresi, bürokrasi 
ve diplomasi) İç Anadolu Kürtlerinin 
hemen hemen hiç yer almadığı nı görü
yoruz. Sonuçta İç Anadolu Kürtleri ta
rım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ge
lişme ve büyümeye açık bir toplum ke
s imini oluşturuyor. Yurtdışından gelen 
döviz gelirleri iç Anadolu Kürtlerinin 
ekonomik refah düzeylerinin daha da 
yükselmesini sağlamaktadır. 

Veger: Bizim yörede dışarıya yoğun 
bir göç var, yakın gelecekte köylerin 
boşalması bile gündeme gelebilir. Bu 
Yahudilerin durumunu hatırlatıyor 
bana. Ama Yahudiler büyük bir ser
maye ve güçle tekrar döndüler, bizde 
de böyle bir durum yaşanabilir mi? 

Nebi Kesen: Kesinlikle, İç Anadolu 
Kürtleri niteliksel ve niceliksel olarak 
herhangi bir tehlike ile karşı karşıya 
değildir. Nüfus artışı ve ekonomik re
fah düzeyinin yüksek olması gibi fak
törlerden dolayı Iç Anadolu Kürtleri bu 
bölgede konumlarını koruyacaklardır. 
Türkiye ve Kürdistan genelinde ekono
mi ve istihdam piyasalarının gelişimi
ne paralel olarak önümüzdeki yıllarda 
da bir işgücü göçü yaşanacaktır. Avru
pa ülkelerinin getirdiği sınırlamalar

dan dolayı işgücü akımı günümüzde 
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aile birleşimi düzeyinde gerçekleşiyor. 
Hunu bir rizi ko olarak görmemek ge
rek. Dünya ekonomisindeki dengesiz 
gelişmeler (Kuzey-Güney- ikilemi) do
ğal olarak işgücü göçiinü yaratmakta
dır. Ayrıca ülkede kırsal kesimlerden 
kentlere doğru bir aşırı göç y ığılması 

sözkonusu. iç Anadolu Kürtleri açısın
dan yaşanan da budur. Kaldı ki, Kürdi s
tan'dan Avrupa ya ya~anan göçmen akı
nı bunun oldukça üstündedir. Türki
ye'de politik ve ekonomik düzenin dü
zelmesi, işgücü göçü nü durduracak ve 
be lkide geri d ünüşii yaratacaktır. Avru
pa ülkelerinde hızla yayılan bir ırkçılık 
ve hoşgörüsüzlük sözkonusu. Avrupa 
Birliği ülkeleri bir ekonomik kriz ya da 
durgunluk sürecine girmiş bulunuyor. 
Yabancı lar, örneğin Almanya'da Türki
ye' liler ve Kürdista n'lılar toplumun en 
alttakilerini oluşturmaktadır. Bunun 
uygarlık ve çağdaşlıkla hiçbir ilg isi yok 
ve olamazda! Avrupa ırkç ılığı biz Asya 
ve 1\frika ülkelerinden gelen insanlar 
için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bun
dan tek çıkış yo lu eğilim ve ekonomik 
düzey imizi yü kseltmektir. 

Veger: Bugün Avrupa'da çalışan iç 
Anadolu Kürtlerinin büyük bir ser
Inayesi oluşuy01; ama bunu akılcı kul
landtklan söylenemez. Köyde büyük 
bir ev yapma, araba alma dışına gide
miyor ve paraları Tiirk bankalarında 
yatıy01~ bu durum ne olacak? Halkı

mtz bu parasını nasıl kullanmalı? 

Nebi Kesen: Gerçekten öyle, burada 
yaratılan sermaye ve tasarruflar çoğ
unlukta ölü se rmayeye dönüştürül

mektedir. Geriye dönüş iste ğinden 

kaynaklanan bir ya nlı ş ya tırım ya~an ı

yor. Avrupa'da binbir güçlükle biraraya 
geti ril en sermaye Türki ye'de emlak alı

mı için kull anılmakta ya da bankalara 

tasarruf hesabı olarak yatırılmakıadır. 
Bu, bir nevi emeklilik güvences i düze
yinde biriktirilen ve fazla randımanlı 

olmayan bir tasarruf anlayışıdır. Gerek 
ücretli kesim . gerekse işveren lerimiz 

büyük bir çoğunlukla artık ülkeye geri 
dönmeyeceklerdir. Böyle olunca, İç 
Anadolu bölgesinde ye r yer sah ipsiz 
bina ve arsa sa yı sından geçilmez ol
muş.13urada akraba ve hemşeril e r ara
sında gereks iz ve sağlıks ız b ir reka bet 
iti c i bir rol oynuyor. Oysa, biriken ı-a
sa rruflar ve sermaye yaşadığımız ülke
lerde e mlak alımına ve yatı rımia rcı ya
tırılsa J aha iyi olur. Örneğin, burada 
kiraya verdiğimiz parayı ev alımı için 
kredi taksitl eri olarak ödeyebilir ve sü
reç içinde sermaye edinmiş oluruz. 
\:ocuklarımızın geleceği için bu önem
li bir yatırımdır. Aynı şekild e i şye ri 

olan kimsclc rin , yeni alanlara yatırım 
yapmaları için de Türkiye'ye aşırı para 
transferi yapmamaları tavsiye olunur. 
Yurtd ışındaki Kürtlerin sermaye ve 

bilgilerini birleştirmeleri ve ortak şir
ketler kurmalan ilk atılacak adım ol
malıdır. ''Birlikte n güç doğar" siiylemi 
ekonomik yaşam için de geçerlidi r. 
Hurad a hangi a lanla rda ekonomik ya
tırım lara gidilmes i gerektiği kon usu 
ca nalı c ı bir önem taşıyo r. Ticaret, i nşa

at, et üretimi, gastron omi vb. gib i 
e mek yoğunluklu bran ş l ar ö nemlidir 
ve Kürtlerin burada konumlarını güç
lendirmeleri ge rekiyor. Çünkü, bu iş
yerleri çoğu kez aile şirketle ri olarak 
çalıştınlıyo r ve bundan Jolcıyı fazla 
perso nel masrafı bulunmamaktadır. 

Diğe r yandan seyahat acentaları, te
mizlik t1rmalan, taşıma ve nakliyat ş i r
ke tl eri. hotel i~letmes i vb. alanlarda pi
yasa koşullan uygundur. İç Anadolu 
Kürtlerinin yurtdışındaki üçüncü ve 
d ördüncü kuşakları ayrıca dil ve eğ
itim düzeyleri il e bir önceki kuşaklara 
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göre oldukça iyi konumdadır. Ayrıca 
danışmanlık hizmetleri ve telekomü
nikasyon geleceği olan alanlardır ve 
gözardı edilmemelidir. 

Veger: KAHSA/. bu insanlara öneii
lük edebilir mi? Ymıi bu yastı.k allında 
bekletilen paralim yatınma dönüş
mesinin güvencesini verebilir mi? 

Nehi Kesen: KAHSAZ, kendisine Kürt 
işverenleri arasında diyalog ve işbirli
ğini güçlendinneyi birinci hedef ula
rak tespit cl miştir. Güç ve işbirliği te
melinde ortak şirkctlcşmc lcri yaral
mak için böylesine bilgi. altyapı ve 
strateji hizıııctleri sunan bir kurum ge
rekliydi. e var ki, Kürtler ekonomik 
alanda da bir inkar ve dışralanma poli
tikası ilc karşı karşıya. Özellikle, KAR
SAZ gib i bir kunım ilc işbirliğinin Lica-

ri vc özel anlamda kendisine zarar ge
lebilcccgi dü~ünce~iyle işverenlerimi
zin bir bölümü bu olu~umun dışında 
kalınayı yeğlemektedir. Oysa bu, hele 
hele yu rlu ı şında, Kürtler için utanç ve
rici bir durumdur. Kürt sermayedarla
rı ulus<ıl kimliklerini sak lauıklari ölçü
uc u:~.un vadede kaybedeceklerdir. Bu
na kar~ılık ortak ve örgütlü davran
mak, tek tek i ~vcrcn aı,:ısından da 
önemli avantajlar sağlıyor ve sağlaya
caktır. Kürt tüketi c iler i başlı başına 
önemli bir piyasadır. 

KAHSAZ, bir mali kunıluş olarakanla
şılnıanıa l ı. O, i ş dünyasına kredi veyatı-
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rım olanakları s u namaz. Ama bu yönde 
danışmanlık yapar ve belki de, sermaye 
sunabilecek Kürt işverenlerinin bulun
ınasında yardımcı olur. KARSAZ, bilgi 
ve ilişki kunularımla önayak olabilir \'e 
bu anlamda bir güvencedir. Röylc 
olunca da, Kürt işverenlerimizin KAR
SJ\Z'a elestek ve rmesi ve o'nun çatıs ı al
unda ça lı şması gayet doğal olmalıdır. 

Veger: Kürt sermayesi daha /asır bir 
döngiide dö11iiyor ve fazla açtlım sağ
lamıym: Ualıa doğrusu sanayi atmu
na giremiyot~ bu ne kadar devam 
eder? Bununla beraber uluslamrast 
alanda da bir uarlık gösteremiyor, bu
mm nedeni sermayenıizin dalut kii
çiik ollfWSI nud1r? 

Nebi Kesen: Şüphesiz, Kürt sermaye
si oldukça kliçüktür. Banka ve sigorta 

sektörleri gibi ulusal ve 
uluslararas ı para ve ser
maye piyasalarının önenı
li aktörlerinin içinde bu
lunduğu alcınlarcia bir Kürt 
kimlikli şirket bulmak ola
naksız gibi. Aynı şekilde ti
caret ve eliğer lıiznıel sek-
törleri dışında, direk üre

timde bulunan işyerlerimizin sayısı 

yok denecek kadar azdır yurtuı~ıııua. 
El ve ekmek üretimi yanısıra, su. bira 
ve gıda üretimi önemli başarıları da 
gö7.ardı edemeyiz. Zelal suları, Zozan 
ürünleri, Keko birası, Avaşin sa lc_:a ve 
gıda maddeleri vb. Kürt markalı mallar 
lc_· Anadolu kökenli Kürtlerin de kıvanç 
kaynnğıdır ve olmalıdır. Ku malları çe
ş it , isim ve sayıları ile daha da zengin
lq tirnı c li y i z. 

Kürt sermayesinin sanayi üretimine 
geçebilmesi herşeyden önce sermaye 
bulnıasıııa bağlıdır. Kürtler siyasi ve 
sosya l alancia olduğu gibi, ekonomik 

Çile · Sebat · Adar 2003 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger · HeJmar 4 

alanda da destek bulmada zorluk çeki
yor. e bir devle t kurumu ne de her
hangi bir uluslararası mali kuruluş 
Kürt sermayedariarına destekte bu
lunmuyor. Para ve sermaye piyasala
rında kredi bulmak ve bununlada yatı

rımlara gitmek Kürtler için oldukça 
zor. Bu nedenle Kürt işvere nle rinin 

ulu s l aranısı e tkinlikte bulunması ve 
rekabet gücünü yakalaması biraz za
man alacak. Ama bu, olanaksız değil 

dir. Ay rı ca Kürdistan ve Türkiye'de 
olumlu siyas i gelişmeler Kürt işdünya
sının önünü de açacaktı r. Güney Kür
dis ta n'da iktisad i ge lişme ve bu bölge
nin uluslararası ticaretini artırması 

yurtdışındak i i şverenlerimi l-in dikkat
le izlemesi gereken konulardır. Ekono
mi ve ticaret yaşamında da büyük viz
yonlara sahip olmak ve bu yönde çal ı ş

mak gereklidir. Kürtle r ve i şverenleri 

ilk sınavlarını son onyıllarda başarıyla 

verdiler. Yeni program ve perspektif
lerle hake ttiğimiz yeri er ya da geç ala
cağımm-ı in an ıyoru m. 

Yurtdışındaki Kürtlerin sermayesi ile 
Kürdista n'daki ekonomi ve i şdünyası 

a rasında bir bağlantı olmalı. Karşılıklı 

yatırımlar ve ortak ticaret, dünya Kürt 
ekonomisinin kendi içindeki bütün
l eşmes ini hızl and ı racaktır. 

Veger: Kürtlerarası ortak iş yapma 
veya şirketleşme pek kullanılan bir 
yöntem değil, bunun bize zararları ne, 
bu ne zamana kadar böyle gider? 

N ebi Kesen: Ortak ve büyük şirketleş

melere gitmek, herşeyden önce i şve

renlerimiz in rekabe t gücünü a rtı rcı

caktır. Bunun ya nı sıra pazarda fazla 
pay sa lıibi olmak ve yeni pazarlar kap 
mak için de i ş ve güç birliği zorunlu
dur. Buna en iyi örnek et ve gas tronomi 
branşlarıdır. El üret iminde ortak şi rket 

kurulduğu zaman, ilk başta et piyasa
sında Kürt i şletmelerine masratları dü
şürmek ve artan para ve kaynak ola
naklarıyla mal sü rümünü artırmakgibi 

avantajl a r sağlar. Düşük maliyetli üre
tim sonucu uygun fi yat ve iyi kalite, c t 
talebind e bulunan lokanta, kasap, 
bak ka 1 vs. Kürt i şletmelerinin h e m 
Kürt et üreticilerinin mailarına taleb ini 
artırır he m de kendi müşterilerini ve ti
cari ciro hacimlerini artırma şansı nı 

kazandırır. Sonuçta et üretici leri ve on
l arın müşte ril e ri pazar güçlerini artır
mak ve sermaye biriktirmek yoluyla 
yeni tal ep yaratma ve yatırımlarını ar
tırma fırsa tı yakalamış olurlar. Bu ne
denle, ortak i ş ve güç birliği olmalı. 

Tek te k iş le tmenin pazarda ulaştığı 
tüketici kitlesi s ınırlıdır. Ayrıca modern 
iş letme kurallarına göre çalışan bir iş

letm enin üretim kapasitesini arlırması 
için bilgi ve sermaye altyapı sını sü rekli 
yenil ernesi ve artırması zorunludur. 
Bunun küçük ve orta ölçekli işletmele r

de gerçekleşmesi iç in ise iyi b ir paza r 
araştırması ve sermaye planlaması ge
rekiyor. Büyük çaplı yatırımlar ve se r
maye ancak büyük şirkctleşmelerle ve 
hold ingieric o lu r. Yoksa, Kürt işveren

leri ulus larası a landa bugün sağladık

ları olanakların dışında ileri ve kal ı cı 

bir kon umu yakalayamaz. Kürt iş l er

meleri ve özel girişimcileri sadece ken
di ı üketimieri için özel sermaye dünya
s ına girmediler. Böyle olunca da, ser
maye sınıfının ilke ve gerekleri neyse 
onu ya pmak gerekiyor. Bu aynı zaman
da tüm Kürt ha lkının çıkarına olacak
tır. Ku ndan kuşku duymamak gerek. 

Veger: Veger Dergisi adına bize za
man aytrdığımz için teşekkür ederim. 

Nebi Kesen: Ben de teşekkür eder ve 
size başarılar dilerim. 
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Çlroka kevir@kl 
• A 

gorısten 

ALANEOSE 

M in ı,:end salan beri ve bihisti
bCı ku li gundekl tirkan kcvi
rekt goristana heye ü disa li 

gor gotinen min ji bo vi czell blhistibCı 
li ser kevir bi aifaba erebl nivlseka wi
lıa "seroke Reşiya ll wir raketiye" hebü. 
Min gclck h li her xwe da Cı di daw1ye de 
hevale heja Medt Tarhan li ser rica 
min zahmet kir Cı çü Axabeyll" ye fı ji 

4 ı 

gurisraııa rije mar, çeııd wcncyen (fo
to) wi keviri ji me re anın. Em spasiya 
\•vi hevall dikin. Desten w1 saxbin. 

Hcsime Kevir Cı res ime kese ku dlı ni
şan dayi (du resim) henedi desten me 
de. Ji bo ku bi nivlsa kevin hatibCı nivt
sin gelek zahmet bu ku em tercOmeya 
Kurdi bikin. Ji gelek hewldanan bi şCm
de rname min ye heja, xone 70 sali 
Melle Llesen Nuzhatzade j i xwendcwa
nen VEGER e re tercume kir. Di werge
randina çend herfan de zahmet! hate 
kişe:mdiıı, j i be r ku baş xCıya ned ikirin, 
le tercume vvihaye: 

Ew (Xwede) herdem d imlnc 

!{ch meta, xvvede le xweş bCıy1 
Navdar wefat kir. 

Ezzet Axazade ye ji binemala Mi
lıemmcdc 

n~km bi mezine min (Mewla) hebCı
ye 

Wekl Seyid Silemane Birlreş 

ı :atlıe jc ra b ixunc 

Hicri: 1283 . C. 27 
Mlladi: 1283+579=1862-2002= 140 

sal beri wc roje 
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Tercuma ji ErebT: Hesen Nozhatzade 

II 

Xude tene baqiye 
Rehme tlye navdar xudc jc hczkir O 

wefat kir 

t.zzet Axa ye ji mala Mihemmede 

Seyid Silemane I Iemereş ji xüde re 
ibadet dikir 

Ji rCıhe wi re fatiha ke bixwinin 

18621 140 sa 1 be ri w e roje 

Me ji t.ncove bi turine wrinl Si le
mane Hemereş, Mem elle Ellye 
Hccescn re li se r vi keviri 
hevpeyvin ek çekir, ka bu
yer çawa qewlmlye: 

Apo erne şubikin ku 
te nasbikin? 

Ez li sala 1929 an li 
t.ncove ji dayka xwe 
bume. ave min Mc
m cdc, Mem elle Ellyc 
llecesen im a 37 salin li 
S'.>ved dijim. 

Te ji min re şubikf ku bave 
xwe heldi (bejmiri)? 

Ere. Bave min Eli ye; ewe Hecesen e; 
Heci e fe ndi (li Axabcyli ye vefat kir); 
Mam; DGm, Llem e. Bi male m e re HE
MEREŞAN (Male Eelyan in. Wana jJ 
male ğınere tcve ne, ma le Kele tevene, 
Yildi ze tcvenc) dibejin. 

Ew kesen ku te heldanf glştik ligund 
mirin u wexta mirin ewe çend sall
bun? 

Ere, bave min m ir T 78 sa iT bu Cı li sa
la 1969 m ir; I Iese Ed ji li gundmira ew 

jl80 san jiya; Hed Efendi ji 63 sali h iye 
O axe gund bu O li Axabcyllye nıir; 

Mam jT li gund mir, le ezi n izanime 
kinge mir; DGm jl dema koçberiye m i
ri yc. 

Axe gund çima liAxabeylf ye dimi re? 
Ere axe gund bu O ji gund re temam 

çel sali axati kir. Le wexta gunde lled
Icra dixwazin ji gunde me veqetin, ka
le m e dixwaze ve qirara wan bide seki
nanandin O te re qeza mc Qadinxane. 
Li hes pc slwar dibe tcre. Dema vedige
re li Axabeyliye nimej dike Cı di camiye 
d e wefat dike. Axlc rc n mc ji gund terin 
ku ccne1.eye ka le me h unin. Le tirken 
Axabeyll ye bi we razi nabin a dibcjin: 
lEın mina miriyc xvvc qcbul dikin, ne-

sTbe X \•VC \•Vl li vir hebüye U eme li vir 
di crdekin " di dawiye de bi goti 

na xwe ji dikin a kale mc li 
wir d iki n erde. 

Go ri tercuma ku me ki
ri Ct Li gor baven te yen 
ku ji m e ra heldayi ew 
nave li ser kevir bi ye 
din va hevdCt nagre, tu 
ri nd dizani ku eve? 

Ere ez rind dizanim. 
Le hun ji dizan in ku ge

lek insanen me naven 
wan di kutukan de ne 

aylnc. Ez rind dizanim ev 
kale m e Hed Efendiye, le 

muınkune ku di ku tugda nave 
wl ScyTd Sileyman be. Gelek misalen 
mina wejT hene. 

Te got 40 sali ji gwıdre axalixi kiri
ye, ev gelele salin. Tişte ku ez meraq di
kim ev axalix-iya çawa bi des ı wi keli
ye? Gundiyan daye, bi zore stendiye 
yarı ji dewlete dayi ye? 

Na, ka lemc neaxaldzilimkarbiye, axa
li xTjTdcwletedayiyewi. Osmaniya dida
ye Kirşehre, wan ji d idaye axcn mi ntiqe 
m e. Kale minji1Hcwran"ldayine. 
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Ewçiye? 
Ew kurkc, yan je re post digotin ku 

dewlete ev didan lı ji Stenbole dilıatin. 
]i eşirete we re çi dibejin, çend gwı

den we hen e u lul.n kinge tı ji ku dere 
hatine tu dizaui? 
Eşlrete mc re ı asürli dibejin Cı eme 

gireday1 Hcşiyani. Gunden me ji: Enco
ve, Hcdlera, Qere Gedik ü 13Cırim s i ze . 

Axe ,.vana ji llcd Efendiye. Gor gotine 
mezinan eme ji Adiyanıane dore saten 
180S-C1 hatini. Mcziııen me bere li ~üna 
Gunde Buldix iro ewirine; Cunde Bul
dix ji li şu na me büye. Paşc çi büye ni
zanim, le şüna X\Ve guhartine. Cundc 
Kuldix berve jor çCıye ü yen mc berbi 
jer daketin e. Dewedne, nıaldarin; ji bo 
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we ji hatine çola düz. 
incov wexta te weri dune çend mal

btme? 
Ki tcxmine min 60-70 mal blıye Cı hln 

wc deme Gunde Hedlera teva l~ncove 
b Cı ye. Pa şe e ~vv vediqetin Lı terin d he 
.x.,..,vVe ye niha. Ji bo hin paşnaven wan 
gelekli gO nde me henc. 

Ez spasiya te dikim. 
Ez jl spasiya te dikim, hezar cari spa

siya wc dikim ku hlıne tarixa me derdi
xinc Cı didine ber çavcn me; ew t i ~tekl 

pir piroze! Ji 140 sali bi şCında wc kale 
mini derxiste meydane eşkere kir, ji bo 
wc ji erde bigre hetaıı ezman ez spas
dare we me lı serkeftina we dixwaziın. 

Veger'in internet sitesi 
yenilendi! 

Zengin içeriği ile yeni 
sitemizde başta Orta Anadolu 
olmak üzere bütün Kürt 
kurum ve kuruluşlarına 
ulaşabilirsiniz ... 
Yeni internet adresimiz: 

E-Mail: malpavut@kovaraveger.com 
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Kürtler'de namus 
SERHAT FIRAT 

2 2 Ocak 2002'de İ sveç' in Upp
sala şeh rinde Faclime Şahin 

dal adındaki genç kız babası 
tarafından vurularak öldü rüldü. Nede
ni: a ilesinin karşı çıkmasına ramen İs
veçli lc r gibi bir yaşam sürdürme is t eği 

idi. I ler ne kadar isveç medyas ı bunun 
ned enini isveçli bir oğla nla yaşamak 
isteine bağladıysa da , bunun te k ne
den olduğunu sanmıyorum. Çünkü, 
ailesinin rızasını almış o lsaydı , ailenin 
de sırf isveçli dir di ye bu birlikte liğc 
karşı kayacağını tahmin etmiyorum. 
Bu olay, isveç medyasının p ropagan
dası ilc, politikacıları arasında, h alk 
aras ında , psikolog ve bilirkiş iler a ra 
s ında aylarca tartı şıldı ; ülke nin tek 
gündemi o ldu . Bütün Kürt kurum, 
part i ve şahsiyetle ri ol ayı resm en kın a

dı ve çeşitli akti viteler yapıldı ... /\ma 
olay o kadar büyütüldü ki Raşbakan, 

baka nla r vs. cenaze me rasim ine ka tıl

dı ; başta İsveç m edyası o lma k üze re, 
ABD ve dün ya medyas ı o layı tekrar 
tekra r verdi ve olay ne rdeyse bütü n 
Kürtl ere m aled ild i. Halk arasında kor
kunç bir Kürt antipatisi yara tıldı. Kürt
ler bunu haketmişmiydi? Kuşkusuz 
hayır, buna bütün ben liğimle inan ı yo

rum . Ama bu noktada çok ince b ir he
sabın / poli tikanın olduğuna inanıyo 

rum: Uluslararası arenad a bazı devle t
ler dem okrasi ve insan haklarına o lan 
saygılanyla ünlüdür; dışardakibiriiçin 

cennet gibi görünürler. Bu d evletler iş
lerini yağdan kıl çeker gibi bitirir ve 
kimseyede hissettirmezler. .. Pa lmc öl
dü rülmede n önced e Kü rtlere yönelik 
böylesi bi r kampanyay ı yakından bil 
di ğ imi z için , Fadime'nin öldürülme
s inde de aynı sistem devreye gi rdi ve 
Kürtle r ka ra landı ... Arkasından da bil 
diğimiz terörist listes i hazırland ı ve is
vcçlilerden c iddi bir ses çıkmadı; ke
sinlikle birbiriyle bağl an tılı. . 

İsveçte senc
d e 40 ta ne Fa
dimc Şahinda l 

b enzeri olay 
yaşanıyor ve 
hiçbirisi buka
d a r büyülüi 
medi ve bir 
ha lka mal edil
nıe di ... A m a 
hedef tahtası

na kon an 
Kürtlerin en ufak bir o lay ı hem en 'Na
mus Cinayeti' ola rak la nse ed ild i. Biz 
Kürtle r de, di ğer uluslar gib i bu tür 
olayları tasvip etmeyiz; ne tür olursa 
olsun öldürm e ve yara lamaya karş ıyı z. 

Am a bizi öcü gib i göstermeye çalışan 
zihniyetiere de her platformda karş ı 

durmalıy ız . Şüphes iz, ne isim takılırsa 
takıl s ın b u tür ölümlcrin yaşandığı da 
bir gerçek, a ma biz40-45 mil yo nluk bir 
halkız, münferİt o layl a rın halkiara m al 
edilmesi yanlış. Fadinıc o layından son
ra isvcç, geçen sene Gü ney Kürd istan 'a 
seyahat amacıyla gütürülerek amcalan 
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tarafından öldürülen Pelin Erttışi ola
yının arşivden çıkarılarak tekrar ısıtıl
ınası da düşündürücü. 

Peki namus nedir, namus anlayışı ne 
olma lı ? Türkçe Dil Bilgisi Sözlüğünde 
şöyle tarif ediliyor:" Bir toplum içinde
ki ahlak kurallanna karşı beslenen ba
ğlılık, dürüstlük ve doğruluktur." Tabi
ki bu toplumdan topluma, kültürden 
kültüre değişen, farklı yorumlanan ve 
istenildiği şekle bürünen ve farklı an
lamlar yüklenilen sosyolojik bir kav
ramdır. Birde unutmamak gerekir ki 
namusun sadece kadın şahsında dü
şünülmesi çok ilkel bir düşüncedir ve 
bunun çerçevesi daha geniş tutulmalı. 

Her ulus gibi Kürtlerin'de kendine 
has bir namus an la yı ş ı vardır. Senin 
toplum içindeki kötü veya ters gelebi
lecek bir davranışın. diğer toplumlar 
için normal olabilir; tam terside müm
kündür. Belirleyici olan toplumların 
coğrafik konumları, dini inançları , ta
rihi, etnik yap ıları , ekonomik gelişmiş
lik düzeyi vs. dir. 

Bundan 20-30 yıl önce, iç Anadolu 
Kürt aşiretleri arasında boşanmalar 

hemen hemen hiç olmazdı. Kimse bu
na cesaret etmez, çok ayıp tutulur ve 
her iki aile mensupları için insanların 
arasına çıkmaya yüzleri olmazdı. Hata 
bunun etk isi çevre köylerde de hisse
dilirdi. Ama günümüzde ne redeyse 
normal bir olay gibi karşılamyor. Eğer, 
neden böyle oluyor·~ Sorusunu kendi
mize sonıı·sak, onlarca gerekçe bula
biliriz. Avrupa, Tv, ekonominin e tki si, 
kültürün dar sını rlardan çıkması ve 
kadının ekonomik olarak erkeğe bağ

lantısının azalmas ı vs. sayılabilini r. 

Kürtlerde namus anlayışı çokmu ka
tıdır? Eski kafada olanlar ve Ulusal Ha
reketle tanışmayan ve onunla aydın

lanmayanlar için evet. Bu tipler kendi
lerini hapsettikleri dar kalıplardan dı-
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şarıya çıkma cesaret ini gösteren kişiyi 
çok rahallıkla dışlarlar; zarar verirler. 
Kendilerine güre çizdikleri bu dar çe r
çevedeki değerlere sö;. söyletmezler, 
yonını geti rlınezler, çerçeve oldukça 
dardır: Varsa yo ksa ailesidir, mahalle
sidir, köyüdür, aşiretidir, merasıdır, 

tarl asıdır,salıip olduğu hayvanıdır 

vs .. Bir komşu Kürt köyünden bir çoba
nın hayvanlarını onların merasında 

otlatmasına izin vermezler; senin tar
Iana komşu n 1 O cm tarlasını gen işlet

mez; senin hayvaniarına hiç kimse za
rar vermezdi; yoksa bütün bu olayların 
son ucu karşı lı k lı zarar verınelerle so
nuçlanabilirdi. Gözümüzü kırpmadan 
karşıdakine ;.arar vereb ilirdik. 

1\caba namus derken başka önemli 
olgularıd a namus diye sah iplenmemiz 
gerekmiyormu? Evet bugüne kadar ya
saklanmış dilimiz, kliltürümüz, 11/\
DEP, MEDYA TV ve diğer kurumlarımız 
da bizim için namus olmalı ve sıkı sıkı
ya sahiplenmeliyiz. Kürdün kültürüne 
nekadar sahip çıktığını en iyi isınail 
Beşikçi hoca anlatıyor: "Diyarbakır 

zindanında sömürgeci güçler 'bundan 
sonra Türkçe dışında bir dilin konu
şulmasına izin vermeyeceklcrini ' söy
lemişlerdi, bütün Kürt arkadaşlar: 

' Boş ver, o kadar önemli değil, zaten 
Türkçe birbirimizle an l aş ı yoru z' dedi
ler. Bir süre sonra herkesin bı yıklarını 
kesmelerini istemişlerdi; işte o z.aman 
Kürt arkadaşlar ayağa kalktılar 'vay na
sıl o lur? Rıyık bizim nanıusumuzdur, 
biz kesmeyiz' dediler. Ben bu olay ı 

unutamıyorum ve bütün arkadaşlara: 

" Arkadaşlar, bıyık nihayet bir kıl yığı
nıdır, kesersin tekrar gelir, fakat dilin 
yasaklandıını sen hi çbirşeysin diye 
onları uyarınaya çalıştım." i şte tipik 
eski bir Kürt namus anlayışı. Tabiki en 
önemli varlıklarım ız olan çocukları
mız korunınası gereken en önemli de-
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ğe rler olmalı. Çünkü, onlar ya rın na
mus saydığımı z bu değerlere sahip ç ı 

kaca k, geliştirecek ve ilerl c tccektir. E
ğer nam us a nl ayı~ ıııı içini zamanın 
şanlarımı göre duldurarak sah iplcnir
sck çok iyi sonu çlara ula\iabi liri z. 

/\vrupa da yaşayan halkımız, eğer ço
cukları nın buradakiler gib i büyümesi
ni istem iyorsa veya buradaki yaşam 
modelinin kendisine uygun olmadığı 

nı dü şünüyor ve çocuğunu bumlan 
korumak istiyorsa, çocuklarının ulusal 
kültürü ile donanmasını da sağlamak
la gürevli dir. Çocuğun beyin.sel, ruhsal, 
sosyal olarak güçlenmesi sağlam bir 
kültür vermekle olur. Yoksa, s ıkça gür
düğümüz gibi çocukları ıııı z çok lüm
pen bir taklitç i olur. Ornek: Çoğu kadın 
makyaj yapar ama bizimkiler bir kilo 
boyay ı yüzii ne çamur gibi s ürerek ~·ar 

\i ı ya çıkarken bu kültürün kötü bir tak
litçisi olur. Herkesin kendi çocuğuna, 

ai les ine karşı hassasiyeti normal karşı 

l a nmalıdır, fakat a\iırıya kaçmadan; 
acaba bi i'. Avrupada yaşayanlar çocuk
larımıza gereken hassasiyeti gösteri
yormuyuz, yoksa gösteriyor gibi yapıp 
ihmal mı ediyoruz? Ülkede a nne baba
lar boğazından kıı·parak çocuklarını 
okurmak için her türlü zahmete katla
nırken, Avrupada herşey ücretsiz, üs
telik yardım alınarak hizmetine sunu
lan okul imkanından kimse yararla n
mıyor. Yada , niye çoğu insanımız genç 
çocuklarını restorant, pizza veya daha 
tonu iş lerde çalı ştırıyor? Bunun sonu
cunda bulunduğumuz ülkenin yöneti
nıinde söz sahibi olamıyonız. Söz sa
hibi olanlarda bizim hakkımızda iste
diği kararı vc rebiliyor,b izim payınııza 
da sadece bakmak dü;.üyor. 

I lassasiyel göst erdiğimiz konularda 
belirleyici olan çevredir. Ya ni "Nam u
su, halk a rasındaki saygııılığ ıııı koru
mak için katlan ılan s ı kıntıd ı r'' Eğe r 

çevrenin onu dı ş l amayacağın ı , kına 

mayacağını, dedikod usunu yapnıaya 

cağına İsveçıc ki babanın inancı olsay
dı hiçbi r zamaıı. kızını öldürmek diye 
bir niyeti olamazdı. Hiç kimse çocuğ

una kıymaz. Sorumluluğu babaya ata
rak kurtulmak kolay, ama biz akraba
lar, arkadaş l ar ve çevre olarak ne kadar 
destek, n e kadar teselli verdik'? lliç. Hiç 
kimse çocuğunun , i stemediği biriyle 
yaşamasına ra zı olmaz, ama hu tür 
karşı çıkmalarda iş i çözmed iğ i gi bi , 
daha da içinden çıkılmaz hale sokuyor. 
Onun yerine: Günde 15-16 saat çalı şıp 

para kazanma i s teğimizden feragat 
edip, ~·ocuklara yol gös termeli, akut
malı, yardımcı olarak onlara sağlam 
bir kişilik kazandırırsak bunlardan h iç 
biri olmaz. 

Peki bütün bu olumsuzluklara rağ
men hiç olumlu yanımız yokmu? El
bette çok, onlar bizimdir ve bugüne 
kadar yaşatandır. Dünyanın en eski 
uyga rlıklannda ha rc ı olan, kadına 

dün yada bclkide en e rken i>zgürlük 
veren, onları lide r yapan bir ıni l let iz . 

Meziyetleriınizi yazmakla bitireıney i i'. , 

ama ün e mli olan, olumsu z, yö nleri 
olumlu yii ne aktarmasını öğrenmek ve 
onun iç in çaba harcamaktır. Kürt Ilai
kı artık eski tarzda değerlendirilecek 
hir halk değildir. Hugün Kürt kadını 
dünya kadıniarına ö nc ülük edecek se
viye ye gelmi ştir. Tarihimizin e n büyük 
d evrimlerinden biris idir ve övünç kay
nağım ızdır... 

Sonuç olarak: unutmayalım ki baş
kaları m· eler yada ne diyecek bizim 
için, dediğimiz sürece gereks iz, kiiçük 
şeylerle daha çok uğraşacaız demektir. 
Hassasiyetlerimizi daha geniş alanla ra 
yönle ııdirelim, olumsuzlukları olumlu 
yönlere kanal ize etmeye çalışa lım , gö
receksini z hepimiz kazanacağız! 
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Zaroke Kolanan 
XİZAN ŞiLAN 

Zarokô kolanan 
Zaroke kolanen xemglnan 
Tevi zaroken sewı ü bekcs 
Slüxwar O belengaz 
Na ve te Allşan 
Xizan Ct perişan 
Digcriyayl li kolanen xcmginan 
Tu hej nO ketibüyl sala şcşan 
Li bcr poze te koma meşan 
Rapeçandibfı canete kul Ct 

keder ü eşan 
Wcki ku j1 xwe derbas b ibi 
Kel1büy1 xewa kür li bcr 

diwar ü koşa n 

Zaroke ko lanan 
Zaroke ko lanen xemg1nan 
Tu d!sa digeryayı 
Bi lcna sere xwe 
Di tcnetlye de 
Be bav ü dayik 
Be xwişk ü bi ra 
Be xal ü be APO 
Be nasname 
Be welat 
Be dh o be war 
Bi denge qerln Ct hawar 

Te dikir barre bar 
Tazl O birçl 
Lingxas O rOt 
Dile te ye mina barüt 
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De c biteqiya 
Bipijiqanda çinlsken xwe 
Biçiranda tariti ya şeve 
Biçirisanda kolanen xemginan 
Kolanen zaroken be welat 

Zarokc kolanan 
Zarokc kolanen xemglnan 
Di deste te de şişe şercb ü tınere 
Di deve te de izmaritcn cixare 
Te hilmeke kur dikişand dgere 
Gewrili tc dişewili 

Ciger li tc diperit! 
Bihna ş!re sipi ku ji deve te dihati 
Li te herimandi bün 
Li w1 welatl 
VVelate serdestan 
Welate kevneperestan 
Te kcnge azad bihl ji bin destan? 

Zaroke kolanan 
Zaroke kolanen bcwclat 
Te digot; 
Min beri'ya tc kiriye daye 
Bes heviya min bi te h eye 
Bawcr! ya mina miravan nemayc 
n bill betall Q perişaniye çi ma ye? 
Li her baye feleke ya xayin 
Oiqefilim Q dicirifim ji sermaye 
Zaroke kolanan 
I ,i kendalan 
Li ber quncik Q dlwaran 
Mina kurahlya newalan 
Dlsa kellbüy! 
Na va xenı Q xeyalan 
Allşan 

Tu hej nu ketibüyl sala şeşan 
Li her te pozc tc koma meŞan 
~eqlr tl belangaz ü perişan 
Rapeçandibü cane te 

Kul Cı keder Q eşa n 
Wekl ku ji xwe derbas bibl 
KetibCıyl xewa şirin li her 

d!war Cı koşan 

Zaroke kolanan 
Zaroke kolanen xcmglnan 
Tu tl dibüyi 
Dev Q lcv li te ziwa dibtln 
Te qultek av hevi di kir 
n mlrovahl ye 
Le ava kaniya te miçiqandin 
Gul Cı çlçeken tc çilmisandin 
Jiyan li te herimandin 
O cendeke te hi axa 

piroz nuxumandin 
Tu birçl dibfıyl 
Te parlyek nan hcvl dikir 
]i m i rovahi ye 
Te bi desten qirej 
Ji bo par:i:yek nan 
Erlş dibir ser çopan 
Te bi desten direj Cı zirav 
Erlş dibir ser firinan 
Carnan aw1ren çaven te 
Yen tOj , bi rik O nefret 
Te digot 
Ka ew j:iyana bi qedr Q qimct 
Carnan awiren çaven te 
Yen melül bi kelılgir!n 
Te digot 
Çima em zarok li bcr dlwaran 
Digirln Cı dimirln 
Zaroke kolancn bewelat 
Allşan 

Tu hcj nu ketibOyl sala şeşan 
Li ber poze te koma meşan 
Lingxas Cı birçl Cı perişan 
Rapeçandibü canete 
Kul ıl keder Cı eşan 
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Weki ku lu ji xwc derbas bi bl 
KetlbCıyl xewa kür li bcr 

diwar Cı koşan 

Zaroke kolanan 
/'.a roke kolanen xcmgin an 
Zaroke kolanen bcwclat 
Tc digot; 
Ka li ku maye rast! Cı durusli 
Ka xweşit! Cı tenduristl 
Bi azadi Cı serbest! 
Li ser axa mina çar parçc büyi 
Bi zirnaneki qedexe kir! 
ı lun dikarin dirok Cı çlrokeke 
Ji min re vcbcjin 
Hey mirovahl! 
Te digot; 
Li bax Cı bostanan 
Li nav goristanan 
Li hav'in Cı zivistanan 
Lingxas Cı tazl 
Dikir hawar Cı gazi 
Hün dikari n germahlya 
ı Iembeza dayikeke bi d ine min 
ı I ey mlrovahl! 
Te digot; 
Ez mina mirlibcki 
Di nava berhevkirina parse de 
Di nava heyecan Cı tirsc de 
Dinava qchr Cı herse de 
Hatime felisln 
HCın dikarin pc bigrin 
Bişeqinin Cı tune bikin 
Hcrs Cı tirs O caneşa min 
I Icy mirovahl! 
Te digot; 
Le ew hestir O randiken çaven min 
Ew ken Cı q'ir!na dev Cı leven min 
Ew hezkirin Cı cşqa dile min 
Ew h esreta strana xczala min 
Tevl bayeki xayln ya maha gulane 

Firlya bCm Cı çübün 
ı Ifın dikarin wi bay! 
Paşve biz!vrlnin 
Ü li min bibexşlnin 
Hey mirovahl! 

Zaroke kolanan 

HeJmar 4 • Veger 

Zaroke kolanen xcmginan 
Ev teneti ya te 
Ev bedbextl ya te 
Ev dilşikcsti ya te 
Ev milşikesli ya tc 
Ev be kes! ya te 
Ev lingxasl ya te 
Ev stüxwari ya te 
Ev kelüqir!na te 
Ev hewar Cı qcrina te 
Ev mirina le 
Wek dlmeneke 
Mina xeyale ke 
Hcj li ber çaven min 
Mina şcwqa agire Newroze 
Vediket Cı diçirisi 
Min bi heyecanekc 
Bi hesteke kovanbar 
Bi dileki birindar 
Bi hcviyeke stCıxwar 

Min çavcn xwe li te digerand 
O li te temaşe dikir 
Zaroke ciwan 
Zaroke kolanan 
Tu herdem mevane 

kolanen xemgin an 
Zarokc kolanen bewelat 
Ji tere hat mizgini 
Ji te re ha t aşili 
Ji te re hat azadi 
Ji te re hat serbest! 
Ji te re hat XV\reşitl Cı riheti 
Hecy zaroke kolanen bindestan 
Heey zaroke kolanen Kurdistan 
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SANATÇI DOGAN BiÇEN: 

'~macımız Kürdistan ile 
sürgün Kürtleri arasında 
köprü rolü oynamaktır!" 

MUHAT ALPAVUT 

e-mo il: a lpauur@r-online.de 

B u sayı1111zrla, Konya'lısanrzrçt Do
ğan Biçen'i kon u k eni k. Doğa 11 H i
çen 1964 ytl111da Konya ili Ci ha n

IJeyl i i lçesi ne !Jağlı Ki il ii kuş'ağt köyii nde 
d ii 11)'({)'0 geli1: Ce/i kanaşiretine mensup 
olan sanatçt ilk öğretimi köyde /Jilirir. 
Köylerinde ortaokul olmadtğı için Yeni
ceoiJa:Ya ok w 1 wyo gide1: !;)arrlan n z orlti
ğwıdrnı dolayı ortaokulu yanda bt m ku: 
Miiziğe i lgi si kiiçii kkeJ ıyaylada yruzında 

kaldtğl d ed esi velıa/}({sull/1 Billurvan/ı ğı 
ue söyledikleri ktlrnnlardan gelen Biçen 
annesininde kaual eşl iğillde evde s1k s1k 
ri i rkii ler söylediğili i hf'lirl iy01: 

Miizik çalışma/rm 111 halen Almanya'
da siirdiiren sanatÇIIIIII ilginço/anyalll 
miizik çalışmalamu Dersim/i iki arka
daştyla birlikte kurdukları Grup Gii l 
Ders i m adlı ıoplulu k la si i rdii rm e leri. 
Smwrçıyla, miiziğe ilgisi, başlangıcı, 

ça!tşmalan ve Kürt miiziği ve sanatçı
lan izakkında konuşliik. 

Veger: Ailenizde ki miiz ik sevgisinin 
sizietkilediğinisöyliiyorsunuz.SizMü

z ik çaltş malarına nasıl başladınız? 

50 

D. Biçen: Ke nim ilk o larak saz eşl i 

ğinde müzik yapma m Day ı m ın oğlu 

Mem ed Ali ile birlik te old u. Oayıoğlu 
güzel saz C,:ö lı yo rdu . Ben de ona tü rkü 
söyleyerek eşl ik ediyo rd um. Kiz kendi 
aramızda akrabalam ve yakın tanıdık
ıara çalıp süyleyc rck bir teyibe ses a l
m ak suretiyle kaset dolduruyord uk. 
Ha tta yurtdışından akrahalm b i ~den 

kaset istiyorla r, biz de d o ldurup gön
deriyorduk. 

Veger: Ne tür müz ik yapıyordunuz? 
D. Biçen: Yörede söylenen türküleri 

daha çok söylüyorduk. İşte Ç ı ına çı ma 
vb. Türküler köyde söylenen kılamlar 

bir de o zamanki sanatçıların söyledi k
leri türkü le r i söylüyorduk. 

Veger: O dönemde seni etkileyen sa
natçılar var mıydı, kimlerdi? 

D. Biçen: O yıllarda d aha Koma 
/\m ed , Agire Jiyan gibi grupla r yokt u. 
Kürt Reınzi, Ayşe Şan , gibi sanatçı la r 

vard ı o yı llarda. 

Veger: Müz ikle profesyonel anlam
da tanışman nasıl oldu? 

D. Biçen: He n 191313 yılında Almanya' -
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ya gelene kadar müzikle uğraşını ama
törce old u. 1989 y ıl nda Köln'de bir koro
ya girdim . Türk halk müziği korosuydu. 
Burada türküler söylemeye başladım. 

Veger: Köyde kılarnlar daha çok 
Kürtçe söylenirken neden Türk halk 
müziği ve koro? 

D. Biçen: Bizlerde o dönemde Kürt
lük bilinci zay ıftı, Kürtçe vb. kon ularda 
çok yetersizdik. Şartlar da oluşmamış

tı. Iluncrkom vardı. Onlarla da fazla 
bir ilişkimiz yoktu. Bu koroda bir sene 
çalı şlım . Fakat haktım bize, müziğimi
ze yönelik bir şey yoktu ve ben de bı
raktım. O dönemde zaten Böngöl'lü 
bir arkadaşla Lanıştım. O da saz ça lıyor 

söylüyordu. Ş imdiki grubumuzun te
melini ta o zaman allık. 

Veger: Siz Orta Anadolu'lu bir sa
natçısmız. Ama kurduğunuz grubun 
adı Grup Gül Dersim .•. Nasıl oldu bu? 

5J 
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D. Biçen: Evet. Aslında grubu l993 'tc 
kurana kadar Bingöl'lü Burhan, Der
sim'li Ali ve Ah met arkadaşlarla birlik
te çalışmalar yap tık. Daha sonra grubu 
kurmaya karar verince gittik a letler al
dık . Grubumuzun isnıine gelince bu
nu ben önerdim. Kürdistan'ın değişik 

illerinden gelen arkadaşlar ve ben de 
sü rgün Kürdüydüm. O anlamda hizi 
bütünleştiren bir isim olmal ıydı. Der
sim' in Kürdistan tarihinde direniş l eri 

ile bir yeri vardı. Ve biz de Grup Gül 
Dersim olsun dedik. Amacımız Kü r
distan ile sürgün Kürtleri arasında bi
zim pratiğimizele oluşacak bir bütün
leşme ve ülke ile sürgün Kürtleri ara
sında bir köprü ro lü oynanıaklı. Nite
kim türkülerimizle de bunu gerçek l eş

tiriyoruz. 

Veger: Dinlediğimiz kadarıyla grup
ta hepiniz söylüyorsunuz ve Orta 
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Anadolu Kürtçesi zazaki ve diğer leh
çelerde türküler söylüyorsunuz. Bu 
farklılık çalışmalarınızda sizi zorla
mıyormu? 

D. Biçen: Ilayır. Aksine bir zenginlik 
katıyor. Grupta solist benim ama diğer 
arkadaşlar da söylüyor. Kurmanci par
çaları ben, zazaki parçaları o arkadaşlar, 
Türkçe parçaları ise birlikte söylüyoruz. 

Veger: Kürtçe söylediğin türkülerde 
Kürdistan şivesi kullanıyorsun. Ne
den Orta Anadolu Kürtçesi ile söyle
miyorsun? 

D. Biçen: Doğrudur. Bu bir eksiklik 
aslında. Kendi yöremizin şivesiyle söy
lemeliyiz. Ben de za ten son parçala
rıında artık Orta Anadolu Kürt şives i 

ile ssöylüyorum. 

Veger: Sürgii.n Kürtleri yazılı anlam
da bir tarihe sahip değiller. Daha çok 
büyüklerin anlattıkları ve ağızdan 
ağıza söylenen, okunanlar var. Onlar
da eski nesille birlikte kayboluyor. Bu 
kültür mirasımızın kaybolmaması 
için sanatçıya düşen rol nedir? 

D. Biçen: Bu anlamda özellikle Orta 
Anadolu sanatçılannın halkının türkü
lerine, ağıtlanna, söylence lerine sahip 
çıkarak onları ese rlerinde işleyerek ge
lecek kuşaklara taşıma gibi bir sorum
lulukları var. Özellikle 90'lı y ıllardan 
sonra ulusal demokratik mücadelenin 
de etkisiyle sanatçılarım ı zda bir kendi
ne yöneliş başladı. Orta Anadolu'da da 
son dönemde bir çuk sanatçı çıktı. Ve 
onlar da kendi yörelerinin türküleriyle 
başladılar. Bu da güzel bir gelişme. 

Veger: Başlangıcından bugii.ne ka
dar OrtaAnadolu Kürtmüziğininasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

D.Biçen:Bundan yaklaşık40 yıl önce 
insanlarımızın - metropollere, Avru-

pa'ya göç e tmeden önce- köylerinde 
daha kapalı bir yaşamları vardı. İşte 
köyde bir genç bir kıza sevdalanı r le
peye çıkar türkü söylerdi. Bu da halkın 
arasında ağızdan ağıza dolanırdı. 

Onun yanısıra dcdelerimiz, nineleri
miz meclislerde eski kılarnlar okurlar
dı. O süreçte ulusal anlamda fazla bir 
uyanış yoktu. Faka t 80 faşizmi insanla
rımızı perişan etti. Avrupa'ya göçler ul
du. insanlarımızın çoğu bizler gibi Av
rupa'da Ulusal Mücadele ile tanıştı. 

Buda onların çalışmala rına yansıdı. 

Veger: Bu yeterli mi sence ? 
D. Biçen: Hayır. Kesinlikle değil. Orta 

/\nadolu Kürtleri ulusal hareke t içeri
sinde artık azımsanmayacak ölçüde 
yer ed indiler. Bir çok değerimiz, şehit

lerimiz var. Biz sanatç ılar bu değerlere 
sahip çıkmalı onlar üzerine ürünlerde 
ortaya koymalıyı z. Onlar bizim onuru
muzdur. Hatta, Kürt toplumunun bir 
parçası olarak sadece bölgeye yönelik 
değil bütün Kürdistan toplumuna hi
tap edecek eserler de üretmeliyiz. 

Veger: Yeni çalışmaların var mı? 
D. Biçen: Grup çalışmalarımız de

vam ediyo r. Bu arada "Nerdesin" isim
li yeni h ir kasetim ç ıktı. 

Veger: Dergimiz aracılığı ile vermek 
istediğin son bir mesaj var mı? 

D. Biçen: Bütün sanatçıla rımız aydın
larımız kendi çaplarında uğraşı verme
li, geleneklerimizi, kültürümüzü gele
cek kuşaklara aktarmalıdırlar. Özellikle 
yeni nesil onları dinlediğinde ya da Ve
ger gibi yayınları okuduklarında kendi 
kültürlerini tanıyıp öğrenebilmeliler. 

Veger: Söyleşi için teşekkür eder, ça
lışmalarınızda başarılar dileriz ... 

D. Biçen: Ben de teşekkür ederim ... 
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Xale Dendar 

( ı ) Xale Dendar ji Gunde 
omeo; ye fı şexsiyeteka ge
tek rengine. Bi henek Cı ha-

zi r cewaolya xvve te naskirin. Wl di ji
yana xwe ya h eta lroyin de pir bOyeren 
cCırhecür derbaskirine Cı biraninen wl 
yen ji van büye ran geleki balkeş in. Em 
h evi dikin ku di roj en peş de bi Xale 
De ndar re hevpeyvin O sohbeteka dur
fireh bi kin Cı di VFGER" d e biweşinin. 

ih a eme ji we re çend mese leycn 
Xale dendar peşkeş bi kin. 

Xale Denda r wl zemanl hin pir gen 
ce. Kare li gundan ı c kirin şivanl Cı pa
letlye. Dendar jl, ku kar hebe tere ber
xa diçerlnc da ku ji xwe re xerclixe der
bixine. 

Hojeke Mame Ibe bang li Dendar di 
ke Cı je re dibe: 

Dendar cze berxen xwe bibim Cı bi f
roşim. l .c gerege em berxan b içe rinin Cı 
di gundan re dc rbaskin. Eger tu bixwa
ziwere min re Cı eze h eqi re bidim te. 

De ndare fe4ir ji zaten 1 i firsendeka 
wen g digere. Hema ve leklife qcbül di
kc. 

Berxan diçerinin Cı di gundan re der
has dikin. Demalen gundeki, küçikek! 
kelp (bi sal) 

Li van dibe bela. Küçik bi bengeld 
qa ling le dikeve Cı xwc be rdide wan. 
Mam6 Ibe yekl he nekçiye he ma berve 
Dender çcxdibe ü dibe 

Dendar meskc va kuçild han bang li 
have te d ike, dixwazc ji le re tiştekl bej e. 

Dendar sifte fehm nake Cı pirs dike: 
Çima xalu, yani çing·~ 

Lawo navl bavi te ne I lcb"e, eee mcs
ke küçik F dibe h e b h eb he b. 

Gaveke terin dighen gundeki din. Ve 
care ji küçikeki jarik Cı bi çOk (zexer) 
xwc berdide he r du şivanan. Dendar 
hi hazir cewabiya xwc lıema ve firsen
de digrc Cı berve Mame İbe çcx dibe Cı 
dibeje: 

Xale Mamo va küçika j1 bang li bavi 
te dik6. 

Çima xwarz! çi bü. 
Xalo navi bavı Ic ne İbe'? 
Ere 
ec, guh bide, kCıçik bi dengi xwe ye 

zirav bang li bavi te dikc, dibe İb İb Ib 

(2) 
Xale Dendar roke tere ma
la yekl ji Urfe ku cw ji mi
na Xale Dendar li Swed di -

ii a le Dendar Cı xwediye m ale nasen 
hev in . Xa l6 De ndar gu h Dide ku ji 
mutfaxa male denge billüre te. Berva 
xwediye male çexdibe Cı jc dipirse. 
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Ew kasCLa billüre ya keye, ke cw bil
tCıra lexistiye·~ 

Xwediye male cewahe dide. 
- Xalo min tijc kir ew kasCL, ez carna 

billüre le di xim, her çi4as ne pir başe ji 
le he la ji desten min te billüre ledixim. 

Xale Dendar bi lexisti na bii!Cıra me
rik 4all na be Cı dibe 

Mala te ava, ev çi billüre lawo tc qet 
guh nedaye billüre di h eyata xwe d e. 

Xale m e dike ax.a ax Cı keseren kOr 
dikşin e. Roj en bere tine bira xwe Cı xwe 
mina billOrwaneki mezin Cı navdar di 
de nişa n. 
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Lawo bere \-vexta min li bi i iCırc dixisl 
dunya a le m li seri min diciv1ya, xelke 
ercbe dişand in pey min da ku ez beri m 
je re, yanili civa ı c m ezin Ii billCu·e xim. 
Ka ew rokc n bere. 

Lawik li xwc sar dibe Cı bi xwe bi xwe 
dibe: 

Wellc hasteki ınezin hatiye mala m e. 
Fersend ew fersende de ez je re billura 
xwe binim bila jimere çend zira vcyan 
pcş keş b ike ku xem Cıxeyaien m e birevi n . 

Dikeve ode hcma ji nuh ve dene ıc 
ba xale. Xale Dendar çi bi bine di des te 
ınerik da billureka ji bejneke. Dibine 
ku da ni iro bi kcvrin. Ve cı:ıı·e ker li kc
vir xist. 

Ji xwe re dibe 
l.awo ew ç i xaltbCı tc kir. Devo çim a 

tu nasekini? 
Lawik ji Xale re d ibe 
- Ustad da ka ji m e re zirave mlya reş 

pcşkeş b ike ku cm xe ın c n Ii nav dil ba
ven. 

Xalo m eze dike çcıre tune Ic gerek ji 
nav ve tofa nc ji bi d erkcve. Li sere bil
lCıre dinere li bine we dine re ji nuh ve 
dicle des! merik 

Xalo ew çlye çima tu le ıı ax1? 
Xalo: 
Kurro de herre, ma va F billCıre, tu 

nablnl qulc we çiqas girin? Ez b i iiCıren 

bi ve şikle nikarim lexim. 

(3) 
Yeki ji gu nde xelik€m jeri 
diblze ku roliye li zeviyan 
xistiye. Feqire feql r berna 

b ez baz dide tere keıa gund . Dibe ez 
zevlya X\.Ye sax bikim ka çi hatiye sere 
genim. Merike xizan ji zevlyan peve 
tişteki d in di desten wi de tune; ku ew 
F nebe zarok birçine. 
Denıa xwe digh!ne ba zevlya xopan 

dibine ku toliye gen im giştik bi erde re 
ramedandlyc. Xizane feqlr şewat bi dil 

dikeve. Bere X\1\fe ber ve a liye çepe dike 
ku çi bibine, zeviyen din ye n aliye dine 
re ti ştck pe nehatlye. Bi çavcn X\-ve ba
wernabc.Dinavzevly€m din re rcre.Wa
na tiştek pe nebatiye Cı yen vi a li re ku ze
vlya wi ji di n av d e bi erde re rast kirlye. 
Şewata dile \•VI hln ji zede dib e. Dibe 

ma ev çi cdclete, ew çi qedere, u ike n a
kc bi tişte ku ditiye lımver nabe. Bere 
xwc berve eznıan dike o uibe je: 

- Mal xerabo, ew çiye, Her ro ji te re 
pcnc wexl ni me dikim ru pe nehatl ser. 
Li şCın a te ez h im mine wcr bikira. Yan 
zevlyan gişka xera bike yan jl te ev be
la qet neanlya sere mc. 

Ez niha bi xerabCına zcviye naşcwiti 

m e, cw b ene nıCıse han ku zeviya xwc li 
a liye d ine re tu ca rcm ji te re nime ne
kir, roke roj! negirt tu pişta wl digri. Ji 
lro şunde te hibini. 

(4) 
Gundiyekl ji Xeliken jeri 
rojcke sibe zCı radibe te rc 
gonıa m a le. Dibine kuk 

c ra nıa l e bcne xwe gelandiye Cı yem e 
mangeglştik xwariye. Kera maleya ç i
lek bi VC yeke er bi zike X\•Vedlye male 
uixe. Merik bi hemde xwe li kere uixe Cı 
di dawiye de jl çi nifir hcbin le di kc. 

Ji qchran re bi lez ji gomc derdikeve. 
Dora dina roje deste be rbange disa 

te gome ku çi biblne manga belck mi
rlyc. llm·var d ike qirin d ike le be fe yue
ye. Mange !ro ji nıir!ye sibc jl miı·iye. 

Hema ni fi rc wı: li kere kir! ten hl ra wl. 
Le tişteki fem nake. Bi xwc bi xwe dibe: 

Min nifir li kere kir çima nıange di
mire? 

DCı re ji be rjor dinere Cı pirs dikc. 
- Min ji digo qcy tu X\.veuey1 Cı bi he r 

ri şti dizanl. Malxirabo ma tu nizani 
mange kijanc Cı ker kljane. Min ji te 
X\VeSl ku tU Cane kere bistinJ. 
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HÜSEYiN ÇELEBİ 
ŞİİR VE ÖYKÜ YARI Ş MAS I - 2002 

Her yıl Hüseyin Çelebi ad ına düzenlenen şii r ve üykü 
yarışmasında , dergimizden şii rle riyle Lanıdığınız Dil
şad NCıdem' in ş i ir i "Dc ma li bate" Kürtçe ş i i r da l ında 

b irinci seçildi .. . Arkadaş ı m ız Mazlum Pir 'in Dil şad 

Nüdem üzerine yazdığı yaz ı yı yay ı n lı yoruz. Veger 
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• 
DEŞTE REŞIYAN'DAN 

BİRSES 

MAZLUMPiR 

M ed ya TV'd en ''Hüseyin Çele
bi etkinlikl~rinde, Kürtçe 
şiir dalında lsveç'ten Dema 

Li Ba Te şüriyle Dilşad Nfidem in bi
rincilik ödiilünü kazandığı" habe ri n i 
dinlerke n , isvcç'ten ye rine, Ona Ana
dolu'dan denmeliyd i diye geçirmi ştim 

içimden, çünkü doğrusu da buydu. Ve 
haklı bir gurur duymuş, yaşanan hiç
bir şeyin boşuna yaşanmadığını dü
şünmüştüm. Çünkü Kürt halkının bü
tün dünyad a savrulmuş olduğu coğ
rafyalanJan , bizim de yaşadığımı z, en 
fazla asimile edilmi ş olanından bir ar
kadaşunız, dilin en u sta lık gerekliren 
edebiyat türünde birinci lik ödülü al
mış tı. Aynı zaman da b u dergimizin 
adında ifad esini bula n zihniyet anla
mında Veger' in bir ifadesiydi. 

Tabii al ı na n ödül ile bu yazının dili 
a rasındaki çelişkinin de farkındayız. 

Elbette Kü rtçe şiir üstüne bir yazını n 
dilinin Kürt çe olması ge rekirdi ve yaz ı 

da öyle baş ladı. Ancak maalesef d ergi
d eki Kürtçe yazıla rın çok az bir kitle ta 
rafından okunduğunu b iliyoruz ve son 
olarak üçüncü sayının dağıtımı sıra

s ında okuyuculanmızdan aldığımız 

sinyaller bu yöndeydi . Biz de daha faz
la okunabilmek ve yazının amac ı n ın 
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d aha fazla insan tarafından anlaşıla

bilmesi için, Türkçe kalem e aldık. El
be tte daha fazla o kuna n Kürtçe b ir 
d ergi amacımızdan vazgeçmiş deği liz. 

Deşta Reşiyan'dan İsveç'e ... 

Dilşad NCıdem' i n ş ii rini , anadil inde 
ke ndi si ni geliştirmesi n i belki onun ha-

Di/ş(l(/ Niidem 

yatından bazı kesitl er vererek a nlat
mak en doğru su . 

He nüz a l tı yedi yaş larındayken , Ale 
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Bekoğolu Dilşad Nüdem'i cem aatlere 
götürmeye başlar. Ale Beko öyküle
mede usta ve ondan çok hoşlanan bir 
insandır. Ve Dilşad NCıd em ilk olarak 
babasından ve cemaatlerden etkilenir. 
O zamanlarda tel evizyonun da be lki 
bu kadar yaygın olmamas ı dolayısıyla, 
cemaatlerde Kürt sözlü kültürüne iliş

kin hikayeler ve olayla r sohbet konusu 
olmaktadır. Dilşad NCıdem' in Veger'de 
yayınlanan '' Meta Edül" ve ''Sivare 
Deşta Reş iyan"öykülerinde bunların 

etkisi açık bir biçimde görülmektedir. 
Öykülerin konuları klas ik Kürt anlatı
larının çoğunda olduğu gibi ayrılık, s ı 

laya duyulan özlem ve y i ği lliktir. Meta
Edu! hikayesinde, Dilşad Odern hika
yenin kahramanlarından biri o larak 
olaylan kendi ağzından anlatsada, Si
va re Deşta Reşiyan hikayesinde Kürt 
anlatıcı-dengbej geleneğinin güze l bir 
örneği ve rilmektedir. Kullanılan keli
melerde dahi bu görülebilir. Hikayenin 
giri ş cümleleri belki her şeyi anlatma
ya yeter: Mire siwa ran bCı di deşta He
ş iyan de. Bi eglti Cı m erxweziya xwe di
hala nasin. RO.ken O. rügeş . t\llkar ü 
piştbaz bO. Xortekc cans ivik Cı pehle
wan . Govendkcşeki di ser poze xwe re 
bu ıı ese Bire ... ! 
Dilşad NCıdem'in ilk Kürtçe m e tinle 

tanışmasıda ilk okul yıllarında olur. Bu 
bir arkadaşının verd iği karşılıklı Türk
çe-Kürtçe kelimelerin bulunduğu bir 
kağıt , belkide bir sözlüğün bir sayfası
dır. Bu yazılı ilk Kürtçe sözcükleri gö r
d üklerinde hem Dilşad üdem , he m 
de babas ı Ale Beko büyük bir heyecan 
duyarlar. Maalesef bu ilk yazılı kay
nağın sonrası Ale Heko için h iç olma
yacaktır artık. Çünkü, Dil şad Nüdcnı 

daha ilkokulu bitirmed c n Ale Beko 
ölür. Bu diline ve kültürüne düşkün 

güzel insanm ölm es i Dilşad NOdem'i 
derinden etkiler. Ama o oğluna bırak-
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ması gereken mirası bı rakmıştır: Kürt
çe sevgisi. Dilşad NCıdem ise 19HO li 
yılları n başında İsveç'e gelene kadar 
bir daha yazılı kaynaklara ulaşamaz. 

Habadan ve sonradan okumak için 
aileden ayrılı ş, tema ola rak Meta EdOI 
hikayesine ya ns ır. Meta EdOI aslında 
baba, a il e ve köye du yulan özlemin 
sembolüdür. 

Dilşad NCıd em' in o zamanki düğün 

lerde söylenen türkülerden, ölülerde 
söylenen ağıtlardan çok etkilendiği, 

bazı şiirlerinde çok açık bi r biçimde 
gö rü 1 m ektedir. 

l sveç'tc yazılı Kürtçe kaynaklara 
ulaşınakla başlar Dilşad Nude m, ko 
nuştuğu Orta Anadolu Kürtçesinin 
üzerine akademik bir Kürtçe yi inşa et
meye. Başarır da bunu. O kada rki is
veç'te he r coğrafyadan Kürtlere resmi 
düzeyel e tercümanlık yapar. Dilşad 
NCıdem dil konusunda oldukça yete
nekli ve meraklı. Ve he r Orta Anadolu
lu Kürdün, şu anda kon u ştuğu Kürtçe
sinin üzerinde akademik bir Kürtçeyi 
i nşa edebileceğine inanıyor. c kadar 
asimile edilmiş olursa olsun, ORTA 
ANADOLU Kürtçesinin bunun için 
sağlam bir temel oluşturduğunu söy
lüyor. Ri z de onun aldı ğı ödülün aslın
da bunun bir kanıtı olduğunu düşünü
yor, bütün insanlarımız için a nadill eri
ni gel iş tirmeleri konusunda özendirici 
bir durum yaratmasını diliyoruz. 

Şiir 

Dilşad Nudem şiir yazmaya geç baş
lıyor. Belki de Kürtle rin, kendilerini 
keşfetmelerini engelleyen hayatları, 
erken yazmasına en gel olmuş. Denile
bi lir ki Kürt Rönesans ı onun kendisini 
keşfedip yazmasına neden olmu ş. 

Yukarıda Dilşad NCıdem in o zaman-
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ki düğünlerde söylenen türkülcrden, 
ölülerde söylenen ağıtlardan çok etki
lendiği , bazı ş iirlerinde çok açık bir hi
çinıde görülmektedir demi ş tik. 

Yan! sterka ezmanan 
Sırana li ser zimruwn 
Were disa em bi hev re bill 
Mina bere li zozanan 
dizelerinde, ya da 

Bine main kon vebtme rez bi rez 
Gouend ge1ya qorek xorte qorek qfz 
Ma/e dunye ne xıtyaye ji !Jlin re 
Tu visfire ez j f bigrim hi dile zfz 

di zelerinde o ld uğu gibi. 
Bu dizeler, 'klamlar' kadar liriktirler 

ve onlar gibi aşkı an latırl ar. Bu kilanı 

formunda yazılmış şiirler, bir e ıkilen

nı e yanında klamların ne kadar iyi 
özümsendiğini gösteriyor. 

Tahii burda asıl hakılınası gereken şi
irler, modern la rzda yazılmı ş olanlar. 
Bu şiirlerd e de klaınların ve sözlü Kürl 
kültürünün büyük erkisi vardır. Ki böy
le o l ması da normaldir. Örneğin aşağı 
daki dizeler bir klam ın ya da Dengbe
jin dizelerinden alınmış gibidirler: 

Helfyam Li uall d lym·an ... 

Nediltat kes di lıawaren min ... 

Hc>sabe min u fe leke hfn xelas nebtlye ... 

Bu şiirlerde konular genellikle ayrı
lı k, hasrel, dos tluk ve kaybedilmiş 
dostlara duyulan has rcıtir. Ama öyle 
bir ayrılık ki insana ayrılıktan ö te bir 
ye rden ya da insandan zorla koparıl
nıayı hisse liriyor. Ayrılan yer ya da in
san için her şey bitmiş gihidir: 

De tu jf here 
Tujf we!lda hibe> m f na yen di ber teçılyi 
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Bi X /lle re bibe vilwren rengin 

ya da 

li çilyfna le hi şunde 
Ken reufya ji ser leuen zarakan 
Keser 11 hesren çauun hev dixern.l/nin 
He u/ cemidinlıevf di çaverı dayfka n de 
Cu/ uenebun tu ca ra n 
Bulimi ji eufna xwe bezare 
He_yll O sterk xeyidfne li esmanan ... 

Bu ş iirler elbette hu kadar yoğun bir 
sürgün hayat ı yaşamış olan Kürtlerin, 
geride kalan l arının ac ılarını anlatıyo r. 

Tabii, 

f]z ri m 1 i ve dere me 
Li benda harina we me 

di7.elerinde olduğu gibi bir bekleyi ş 

ve umut vardır kopup gidenlerin ge ri 
dönüşü konusunda. 

Kirbirini süslcyen 'keser Q hesren ça
van', Çocukların dudaklarının üze rin
den ka~·an gülüş gibi imge ve anlatım 
zenginliği var bu ş iirlerde. Dizele rde a r
ka arkaya gelen kelimele r hem anla m 
hem ses olarak bir uyum içinde olup 
aralarında kulak lı rm a layanı yoktur. 

' l.i Xwe Digerinı' şiirinde ise ayrılan 

Iann duyguları anlatılır. Çoğunlukla 
Orta Anadoluların geldikleri soğuk Ku 
zey Avrupa ülkesi isveç ve ordaki ara
yı ştır anlalılan . 

U xwe digerim çendi ze11wne 
Binere li va n kolaru! n li m h1 xeyidi 
Maten derge/ı girl i, mirouen awir tftj 

isveç'in modern zamanlarda ki ya
şamı böyle tasvir ediliyor. Küsmüş so
kaklar, asık suratlı insanlar, kapa lı ka
pılar. .. Aslında hurda da eski yaşama 

duyulan özlem var. Çünkü orda şiirde 
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yokluğu duyulan şeyler var: Açık kapı
lar, gülen insanlar... 

Ve bu 'modern zamanlar' içinde in
san ' hawa r's ız boğulur, ''Çend caran 
xeniqinı be hm.var" çünkü şiirin ilk 
mısralarında tarif edilen ortamda 'ha
war' a çağrılacak kimse yoklur. Ve o za
man, gurbet bir hancer olur: "Xerlhi 
hinge dibu xencer" 

DemaLiBaTe 

Hüseyin C,:elebi elkinliklerinde, Kürt
çe şiir dalında birincilik ödülünü kaza
nan 'Dema Li Ba Te' şiiri için gerçek
Len söylenecek çok bir şey olmadığına 
inanıyoruz. 

Stroneka hedawi bü 
}i zara zimune min re heual 

dizeleriyle, 'heval'i tanımlamakla 

onun ne anlama geldiğini aniatmakla 
başlayan şiirde, sonuna kadar dostluğ
un ve arkadaşlığın neleri çağrıştırdığı 
anlatılıyor. Hemen yukarıdaki dizeleri 
izleyen dizelerde olduğu gibi. 

Birinek bii li nav dil 
Derguşa kul ıl xeman kü xwenje der te 
Heuiyeka di asoyen dlir de veşarti 
Ken Ct şabüneka nexuyayf 

~iirde, Evdalc Zeynike'nin ünlü 'sit
rana quling'ını çağrışlırarak, qulingin 
kanatlarında gönderilen bir selamdır 
dostluk. 

Silauek bü li ser basken qulingan 
}i dildar il evindaran re bi re keti 

Baharın yıldız yağdıran bir gökyüzü
dür dostluk. 

HeJma.r 4 • Veger 

Şevek bü ji şeven huharwı 
Sterk di barandin hi ser te de 

İnsanınkoynundasa klad ı ğıgi z l i b i raş
kın si m gesi, ipek birmendildirdostluk. 

Neqşen li ser desmaleka herlr hr1 
Min di paşila xwe de veşarli 

Kürtlerin son 20 yıllık savaş ve siya
sel gerçeğine işaret ederek 'egit'lerin 
tüfeğinden çıkan barut kokusudur 
dostluk. 

Beh1w barade bo 
li !ıtfe ri uingu deslell egitan 

ya da faili meçhul bir ölümdür ya da 
bir dostun faili meçhul ölümüdür ya 
da yakılan üç bin köyden yükselen bir 
hawardır dostluk. Ya da yaralı bir coğ
raf'yanın acılarından biridir. 

Mirineka be zernan ıl na vnişan bü 
Li ser pişta çlyayen berz 
llewuı·ek bO ji nau peta şewata gull

den sewi 
]allek btı ji coxmfyeka birindar 

Ve son mısralarda tarif edildiği gibi, 
dostla olmak 'var olmanın' kendisidir. 
Aksi halde insan kendi yokluğunda 
tu ts ak tır. 

Ger kıl kin were gotin 
Dema bi le re, hebun !Ji xwe bu 
Le 1ıilıa he te girti ma me di teneb(ma 

xwede 
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Sözlü kültürünıüzden, yaşadığımız 
savaş gerçeğine kadar geniş bir imge 
zenginliğini içinde barındıran şii ri 

üçüncü sayımızda okurlarımıza sun
ınuştuk. 
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GILGAMEŞ DESTANINI 
KİL TABLETLERE GEÇiREN 

KASSİTLİ ÜNLÜ OZAN 
SİN LEKKE iNNÜNÜ'YÜ TANITAN 

TARİHİ GERÇEKLER 

Dr. CEMŞİD BENDER 

A nadolumuzun eski uygarlıkla

rı yla ilgili ilk bulguların kay
naklarından biri olan killahlcı

ler 1907 yılınd a bulundu. Ru tabietler
deki dil çözümü ise 1917 yılında yapı 

labildi. O güne dek sözlü yo ldan intikal 
eden bilgil e rin d ı ~ ında akademik bir 
bilgi birikimi yoktu. Am a ne var ki 
baş l angıçta ele geçen tabietierin tümü 
de Hitit uyga rlığına mal edi ldi. Ru ya n
lışlık Hilil dilinin sanat ve edebiyat di
li o larak yazıl ı ese rle rde kullanılmasın

dan ileri gelmiştir. Bu nedenle bazı ta
rihçile r Bitille rden ö ncesi ve sonrası 

d ey inıl erini gene l kavram olarak kul
lanagelmiş le rdir. Ama batılı larihçi lcr 
böylesi bir ya nılgı ya düşnıediler. 

Hu ünemli açıkl amamı zdan sonra 
şimdi gelelim Sin Lekke Ünnini 'ye. 

l3u ozan Gutiler'in ve Hurilcr' in a rdıl 

ları olan ve egemen i ikieri M .Ö. 1176 ya 
kadar süre n (Arkeolog Maurice Mele
au ya göre 1160 a kadar) sürmüş olan 
Kassit impara to rlu ğu halkındandır. Sin 
Lekke Onnini takriben ve tahminen 
M.Ö. 1250 yılınd a Gılgameş destanını 
söylendiği şekliyle halk arasında derle
miş ve kil tabietiere geçirnıi ş lir. 

Bu ta bietierde mutlu bir lesadüf so
nucu yukarıda sözünü ettiğimiz tarih
lerde bu lunmuş ve incelenmiştir. 

Elbette ki aradan geçen 3250 y ıl ka
dar bir süreden sonra labletlerin tümü 
eksiksiz olarak ele geçirilmiş değildir. 

Ancak mevcut olanlar tümü hakkında 
yeterli bilgiler verecek boyuttadır. 

Türkiye'de (; ıl gameş destanı -Yazarı 

Sin l.ekke Ünnini'den de söz edilerek
ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı nca Dün
ya Klasikleri se ris i içinde 1943 yılında 
yayınla ndı. ikinci baskısı ise aynı ba
ka n lı kça 1944 yılında basıldı. Bu y<:~y ı 

nın basımında da ilginç bir nokta ya
kalıyoruz: Kitap Muzaffer Ramazanoğ

lu t ara fınd an hazırlanmış. Çeviri için 
bu konuda uzm a n ve araştırmacı olan 
A. Schoıt'un Alnıanca çevirisi esas 
a lınmı ş. Bununla da yetinilmenı i ş, o 
tarihte Ankara'da görev yapan veTürk
çe'yi çok iyi bilen Danimarka'lı profe 
sö r La ndsberger de yapılan Türkçe çe
viri yi Alnı anca aslıyla karş ı l aşl ı rarak 

uygunluğunu onaylam ı ş . Ru titizliği 

ş ükranla ka rş ılı yoruz. 

c-; ıtga nı cş destanı Gutiler ve Sümcr
lcr dünemindeki Tufan efsanesinden 
sonra yazılı olarak bul unmuş olan en 
eski ikinci des ıa ndır. uh Tufanıyl a il -
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gili aniatılar sözlü yo ldan semavi din
ler dünemine ulaşmış ve oradan Tev
rat, İncil ve Kuran'a girmiştir. 

Yeri gelmişken Gılgameş Destanının 
bir özetini sun mak istiyorum: 

Bu ese1; ölilmsiizliiğii arayanfani bir 
insanuı çabalnm11 anlotn: Öliimsiiz 
ila/ıların varltğt karştstnda yerleşik dii 
zene geçmiş ve parlak bir uygarlik ya 
ratmlŞ olan Mezopotomya ve /.agroslu 
sc1kinler, ölüm denen olay1n acılanyla 
ac1lannuşlarue bu sorunu ilahtarla pa
zarltğa döküp bir ÇiklŞ yolu aramış/ar
du: !\ma soJlliÇ bir tiirlii değişrnemiştiT: 

Destan ö/iimrlen sonraki diinyanuı 
iyi ue kötü yönlerini uwgulayamk bi
tel: illstul ölünce bedeni toprak ol111: 
Saunşta ölenlerin rulıu ölii perisi ola
rak yaşm: Yatakta yatar/m: Akraha/a
nyla birlikte olurlar ue onlardan yar
dnn göriirle1: Temiz su içme /ıakk111a 
sahip olur/m Doğm rliiriist yaşayan
Iarsa öbür dünyada da huzur hu/111: 
Kötii olanlarla /)(lkl ctst olmayanlar 
lıuzur bulmaz /m; sokağa alılan yemek
leri yemek zorunda ka!Trlm: 

işte cennet ve cehen nem düşüncesi 
nin en ilkel şeklini anlatır bir yönüyle 
Gı l ganıeş destanı. 

Üç bölüm halinde anlatılan olaylar 
destan olarak ad l and ırıl mışta olsa ilk 
masalın, ilk romanın, ilk şiirin izlerin i 
taşır. Des la nda doğa sevgisi, güçlü ol
manın gereklili ği, h aks ı zlı ğa karşı baş

kaldırma, dostluk, sevgi, aşk gibi te
malar i şlenmiştir. 

Konu mitolojik dönemde Uruklular 
arasında geçer. Uruk G ıl gamcşin yö
nelimindedir. Bu kral gürbüz, dinç bir 
boğa gib i tüm kahramanların üstünde 
ve ülkeye egemendir. Engidu ise doğa 
adamıdır. Ceylantarla dola şır, onlarla 
ot lar, hayvan larla yataklardan su içer, 
beraber yaşadığı hayvanları avcılann 
tu zaklanndan korur. 
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Gılgameş ile vücudu kıllı postlarla ör
tülü olan Engidu pekçokkahramanlık

lar yapar ve kendisini Gılgameşe çok 
scvdirir. Sonunda ölür. Gılgameş arka
daşının yokluğuna al ı şamaz. Ölüm 
korkusuna kapılır. Ebedi yaşama ka
vuşmak için pek çok çareye başvursa 
da hiç bir sonuç alamaz. Sonunda in
sanları seven Eridi Mabudu Enki (Ea) 
ya başvurup arkadaşı Engiduile konuş
masına izin verilmesini ister. Mabud 
onun dileğin i kabul eder. Engidu'ııun 
ruhu Gılgameş'e ölümden sonrasını 

yukanda özetiediğimiz şekilde an latır. 

Bu destan, Nuh'un Tufan efsanesi gi
bi antik Anadolu uygarlıkianna büyük 
etki yapmı ş tır. /\ncak tek tanrılı dinle
rin 0Juh efsanes ine ve rdikleri önem öl
çüsünde Gılgameş efsanesi Seıııav i 
dinlerin literatüründe yer almamıştır. 

Çünkü bu metinde ki cennet ve cehen
nem düşüncesindeki ilkellik alıntıları 
engellenmiştir. 

Tarihin şafak vaktinden günümüze 
çıkıp gelen bu eser insanlık tarihinin 
gec;m i ş ine ı şık tutu yor. Bununla da 
kalmıyor, bizlere tarihin en eski ve e n 
yaşlı ozanını da tanıtmış oluyor. 

Hiz bu yaz ı mızda eserin yorumuna 
girmedik. 1\macımı ;. eserden çok onu 
kil tabietiere geçiren şairliğinbabas ı ve 
önderi Sin Lekke Ünnini'yi tanıtmaktı. 
Ne yazık ki O'nun gerçek yaşamını bi 
lemiyoruz. Bu ozanınıız Kürtlerin de 
a ta l arı olan Kassit imparatorluğunun 
kuşku yok ki en sevilen ve sayılan ay
dınlarından biris iyd i. 

Kimbilir daha neler yazdı ve çizdi '? 
/\ıııa biz tarihin karanlıklanndan gü

nümüze ulaşan Gı lgameş destanına 

O nun aracılığı il e kavuşmuş olıııanııı 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

Günümüzden 3250 yıl önce yaşamış 
bu Kassitli ozanııııı z ı saygıyla anıyo

ruz. 
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Denısal kela kela havin e 
AHMETGEZER 

Demsal kela kela havin e 
Germe dile ma di kijilin e 
Telefona te na ji here ra ye 
Em tev da desta giradane 

Mek e rnek e we ye rnek e 
Xam Cı hayale min ra rnek e 
H u so hi n tu sandze sa li ye 
Be we awaye ma koma ser hev rnek c 

Male xwe ji gund barker 
Qader Cı kemate de Cı bave naker 
Te xwe ji malbate dur hist 
Hesabi roje giran naker 

Dijminati ji h av ra n akin 
Kenciye ji bo insaneti bikin 
Ma dini islamc ji wi yeke na be 
Cima tedbire Cı tetbik nakin 

Bejna te mina dare cinare 
Dev Cı ruye te mina hanare 
Xorte Kurd zeriye zelale 
Te em histin li ber duvare 

Felake mala te na awa 
Te roj bir e beriye awa 
Lawke bi cuk h ing civan bu 
Te nihist bi ba zawa 
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Uyuşturucu yaşamı zehirliyor! 
Bizim ve dünya gençliğini tehdit 

eden uyuşturucunun yakından ta
nıtılması için, Narkotiğe Karşı Ai
leler Derneği Federasyonu'nun 
(Riksförbundeı Föreldrarförenin
gen Mat Narkotika-rMNJ hazırla
dığı "Narkotik Hakkırıda Kitap -
Boken Om Droger" kitabı dernek 
yönetiminin iznini alarak tercüme 
etmeyi uygun bulduk. Umarız in
sanlarımız bu konuda duyarlılık 
gösterir ve Türkçe bilmeyen genç
lerimizi bu konuda bilgilendirir. 
Dünyamız artık çok küçük; bu

nu bir-kaç saat içinde başka bir 
yere uçmakla hepimiz biliyoruz. 
Ulaşım olanakları iyi imkanlar 
doğurduğu gibi, beraberinde çok 
tehlikeler de getirmekte. Bu tehli
kelerin üstesinden gelmenin tek yolu da onu tanımaktan geçer. Çocuklarımı

zı bekleyen tehlikeleri önce kendimiz bilmeZiyiz ki, onları aydznlatarak, yar
dımcı olarak ve izleyerek koruyabilelim. 

Uyuşturucu 
2. BÖLÜM 

İsveççeden Çeviren: NACİYE BiÇEN 

GHBveGLB 
GHB (gama hudroxun buturat) veya 

GLB 1980 li yı llardan l990'a kadar sağ
lık malzemesi olarak satıldı ve pozitif 
etkisi ile bilindi. 1990'ın ortalanndan 
itibaren gençler GHB'yi festlerde kul
lanmaya başladı. 2000 Yılına kadar bir 
sürü genç baygın bir şekilde hastaha-
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nelerin acil servislerine kaldırı l d ı ; içle
rinden bir kaç gençte yaşamını yitirdi. 
1 Şubat 2001 tarihinde de bu madde 
narkotik maddeler arasındaki yerini 
resmen aldı. 

GHB, naylon poşetlerde beyaz bir 
toz, hap veya sıvı şekl i nde piyasaya sü
rü 1 ür. Evlerde üretilen ise çoğunlukla 
renksiz bir su halindedir. Etkisi, içil
dikten 5-10 dakika sonra baş l ar ve 3-4 
saat devam eder. /\z a lı nması hali nde 
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alkol sarhoşluğu gibi bir e tkisi olur ve 
hoş bir du ygu verir insana . 

GLB ise daha n arkotik olarak sınıflan
dırdmıyar am a vucuda alındığında 

GHB'niıı e tkisine dönü ~ür. Höylece 
GHB 'nin verdiği bütün zararları GLB de 
ve rir. 

LSD 
LSD (Lusergsuredietula mid), 1960 ve 

70' li yıllarda Ilippi Kültürü ile dağıldı, 

am a m adde ağır dozd a idi ve icenler bir 
tre ni durdu rab ilecekle rine v~ yüksek 
bir binadan uçabileceklerine ina nma
ya başlayınca bu m addenin popülari
tesi kırıldı. Bu nedenle l980' li yıll ard a 

ortadan kayboldu, am a son yıllarda 
tekra r bir p arli (f"es t) uyuşturu cus u ola
rak popüler oldu. Şimdiki LSD-trippar 
şeklinde dozu daha iyi ayarlanmış . 

. LSD mektup pulu bü yüklü ğünde 
ıçecek(cola) kağıt parçaları, ufa k hap
lar şeklinde satılır. LSD hallucınogener 
ve ps ikolojik grup narkotiklerine girer. 
Ufa k miktarda a lııımas ı halinde bile 
çok güçlü bir etkisi vardır. 

Vücuda al ınması durumunda, insan 
lar gerçeklikten uzaklaşır ve büyük bir 
değ i ş i klik meydana gelir. Başta duym a 
ve görme duyumları değişir ve güçle
nir; insan tam manasıyla bir hayal ale
mine gire r. Hazen sesle ri gördüğünü , 

renkleri duyduğunu ve sesin kokusu
nu aldığına inanır ve duygular çözü
lür. LSD'nin etkisinden kurtulmak ba
zen günle r, bazen de haftalar alır. 

64 

AM FETAMİN 
Uzun zam an n arkomanla r tarafın

da n kulla nıldı. Son y ıll ard a oda-pa rti 
narkotiği olarak yansıtılıyor ve disko, 
restarant ve büyük festlerde satılmaya 
baş l andı. Çok fazla yayılmaya başladı , 

fiyatları düştü ve gençler arasında yay
gınlık kazanmaya başladı. Çoğunlukla 

1 R yaşındaki gençler amfc La min kul 
lanmaya başlar. 

t\mfetamin, m erkezi sinir sistemi üze
rinde etkili olur. Toz şeklinde saul ır; bur
na çekmekle veya suya karıştınlarak içi
lir veya enjektörle damarlara verilerek 
vücuda al ı nır. Etkisi, dozun bü yüklüğ
üne ve nasıl alındığına bağlı. Alındıktan 

sonra vücutta bir hareketlilik, gevezelik 
ve yorulmamak gibi belirtil er görülür. 
İnsan kendisini dinamik, uyanık hisse
der; uyumak istemez ve kendisini aç ve
ya susuz hissetmek gibi e tkileri vardır. 

Amfetamin speed adı altında da satılır. 

Arnfe ta min alındıktan sonra da çok 
kötü bir etkisi vardır; önce bir şahlanış 
duygusu yaşanırken, sonrası ise bir fe
laket gibidir. insan kendis ini çok yor
gun, çok duygulu, apatik (ilgisiz) ve si
nirli hisseder. Bazıları bunun kötü so
nuçlarını başka norkolikle r a la rak gi
d enneye çalışır ki sonu felaketle biter. 

Uwn za ma n arn fe tamin kullanan bi
rinin, ilk zam anki duygularını tekrar 
yaşayabilmesi için hep dozu yükselt
mesi gerekir. Bu da tol eran s ı gel i ş tirir 

ve bağımlılığı fazlalaştınr. Vücuttaki 
bütün organları etkiler, en fazla da b e
yin ve d am arl a r üzerinde e tki si fa zla
dır; ufak dozlarda bile kalbin çalı şmas ı 

fazlalaşır, soluk sıklaşır, tansiyon yük
selir ve yüzde çeşitl i çıbanla r çıka r. 

KOKAİN 
Zenginlerin dünyasında u zun za

man kullanılagel en bir uyu~ turucu tü-
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rü. Pahalı bir narkotik türü olduğun
dan gençler tarafından çok seyrek kul
lanılır. Genelde orta yaşın altındakiler 
tarafından kullanılır. 

O da merkezi sinir sistemini çok faz
la etkiler. Kullananlar: Kendilerini 
mutlu, kendine güvenen ve kral gibi 
hisseder. Bir duygu ki; kendisini en iyi, 
en güzel ve en büyük görür. İlk kullan
ınada insan bazı negatif etkilerini çok 
nadir görür, ama insan devamlı kulla
nırsa o zaman kokain depression adı 
ve ril en bir duruma düşer ki; insan 
konsantre olmada zorlanır, pişmanlık, 

suçluluk duygusu, uyku zorluğu ve 
depresyona girer. 

Kokain, üzüm şekeri veya deterjana 
benzeyen beyaz bir maddedir. Genel
likle ufak naylon poşetlerde, beyaz zarf 
veya hapların içine konularak satıl ır. 

Kullanıcılar genelikle bir cep aynas ı , 

bir jilet ve ufak bir boru bulundurur. ]i

letin yardımıyla ayna üzerinde şekil 

verir ~e boru yardımıyla da bumuna 
çeker. Aynı zamanda insan içebilir ve
ya iğne ile kana kanştırabilir. Bir gram 
ile üç-dört kişi rahallıkla kafa bulur ve 
kendisinden geçer. Kokainin bir diğer 
şekli de kristalize olmuşu olan 
"Crack"tır, ki bu sigara veya pipoya ka
rıştırılarak içilir. "Crack"ın etkis i daha 

65 

He)mar 4 • Veger 

fazla, ama tesir sü resi daha azdır. 

ER OİN 
Eroin çoğu tarafından narkotiğin 

korku resmi gibi görülür. Son yıllarda 
umumi tuvaletlerde sıkça kullanılanıl

maktadır; kahverengi olan e roinin, i
ğneleme yerine içilmesi adettir. İçen
ler in jektörle alınan kadar risk gör
mezler, ama insan sadeec içme ile bile 
alışkanlık kazanır. İğne ile alınan çok 
yaygınlaştı, bunun nedeni de, tesirini 
hemen göstermeye başlanıas ı ve be
yaz eroinin pahalı oluşudur. Gençler 
arasında içilen eroin şehirler ve kırsal 

alanlar da olmak üzere çok yaygınlaştı. 
Eroin, merkezi s inir sistemini bastı

rır. Eğer uyuşturucu iğne ile verilirse, 
bir dalga gibi takatsızlık, huzursuz! u k 
yerine enerj ik hir his verir, sakinleştirir 
ve sakin bir ha rmoni yaratır. Bu on beş 
dakika sürer, ondan sonra insan kendi
sini normal hisseder. Bu periyot üç ile 
altı saat arasında sürer. Bütün alıntılar 

tolerans geliştirir ve birkaç hafta içinde 
vücut, daha aşırı doz almayı ister. 

Elde Etmek ve Fiyatlar: 

Narkotiğin bulunması ve dağıtılması 
çok kolaylaştı, bu da her türlü uyuştu-
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rucu fiyatının iyice düşmesin e neden 
oldu. Polisin söylediğine göre şimdiye 
kadar hiç böyle ucuza e lde edilem edi. 
Bugün, çoğu satıcı büyük kayıplara u
ğramamak için, büyük miktarda u yuş
turucuyu üzerine almaya korkuyor. 

NARKOTiK KULLANMAK 
NE KADAR ZARARLI? 
Doğal bir yanıt vermek zo r: bu her se

fer ne kadar alındığına, ne kadar sıklık
la ku llanıldığma , hangi uyu şturucu ol
duğuna, nerede ve nasıl kullanıldığına, 
neyle karışnrıldığın a ve kişilere bağlı
dır. Bazı uyuşturucular kişilerin duy
gusal durumlarına, sağlık durumların a 
göre ve kim olduklarına göre değişik 
etkilerde bulunur. Eğer duygusal bi ri 
veya psikolojik durumu iyi olmayan bi
ri kullanırsa zararı daha fazla olur. 

ller uyuşturucunun bir zarar veri ci 
durumu vardır. Alkol ve sigara da dahil 
olmak üzere bütün uyuşturucu la r is
tisnasız beyne zarar verir. Buna bağlı 

olarak devamlılık o ra nı ve miktarın da 
vü cut üzerinde çeşitli zararlan artıncı 
özelliği va r. Devamlı bir kullanma ilaç 
ve psikolojik tedavi gerektirir. Örneğin: 
burundan çekmeler bazen ölümle so
nuçlanır, ilaçl arın alkol ile karı ştırıl 

ması da aynı sonucu yaratabilir. LSD 
ve Koka in kullanımında dozun ayanm 
iyi yapamama riski çok fazla. Ecstasy 
vl.icutta ki doğal ermostatı kapatarak 
s ıcak dalgasının yayılmas ın a neden 
olabilir; cannabis psikolojik problem
leryaratırken, diğerlerinin de dozajı iyi 
yapılmadığı zaman çok zararlan o lur. 

ALlŞKANLIK YARATMASI 
Uyuşturcuların çoğunluğu fiziki ve 

psikolojik alı şkanl ık ya raLır; bazıları 

çabuk alışkanlık yaratır : örneğin taba
kın alışkanlık yaratması ile eroinin 

alışka nlık yaratmas ı aynıdır. 

Alışkanlık yaratması tabiiki narkatiğ
İn denenmesi ve kullanma miktarının 
devamlı a rıırmasını gerektirir ve bir 
uyuşturucu, ne olursa olsun bir fiziki 
veya ps ikolojik hastalığa neden olur. 
Uyku haplarını hergün aynı miktarda 
senelerce kullanan insanlar vardır ki, 
miktarını ne düşürü r, nede fazlalaşt ı 

rır; aynı zamanda arada sırada, festler
de haş içen insanlar vardır. Bu neden
le, insan bunların hangi grupta olduğ
una kesin ola rak karar veremez. 

GENÇLER VE ZARARLARI 
İnsan şunu kesinlikle söyleyebilir ki, 

uyuşturucunun ergenlik çağında kul
lanılması vücuda büyük zararlar verir. 
Uyuşturucunun gençle re verdiği zarar 
büyüklerden fazla. Çünkü: gençlerin 
vücutları, beyinleri ve diğer vücut 
uzuvları daha yeterince gelişmemiştir. 

B ilindi ğ i gibi bütün uyuş turucular 
sarhoşluk verir; sarhoşluk gerçeği giz
ler ve içerde bir sakinlik yaratır. Gü 
ve ns izlik du ygusu, borçluluk hissi ve 
diğer duygular sarhoşluk zamanında 
fazlasıyla bastırılır. Bunun için gençler 
a lkol ve diğer u yu şturucula r almamal ı. 
Gençler öyle bir dönemdedir ki kendi 
kimliklerinin geliştiği bir dönem ve 
sosyal gelişmesinin üst noktasındadır. 
Büyükle rle olan ili şkilerl e, eğ i timl e ve 
çalışma ile kendisine toplum içinde 
sosyal bir rol bulma zamanıdır. Ama 
gençler bunların farkında olmayarak, 
iç ve dış baskılara (zorunluluklara) kar
şı çıkarlar. Onlar hep duygusal, güven
s iz ve caygın olur; her zam an içlerinde 
bir dengesizlik yaşarlar. Bazı periyotlar 
çok zorlu geçer. 
Uyuşturcu, gençlerin acılı geli şme 

periyatlarına bir kurtarıc ı gibi yetişir. 

Böylesi durumlarda, en büyük risk 
gen çlerin bu durumu sevmeye baş! -
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masıdır ki onlar problemlerine bir ça 
re bulduklarını zannederler. En büyük 
tehlike, gençlerin geliş im döneminde 
yaşadıkla rı problemlere narkotiği bir 
çare olarak görmeye başlamasıdır. 
Yaşananların sonucunda gençlerin 

geli şim evreleri durur; aktiviteler, si
nirlilik, dire ngenlik ve fazlalıklar du
rur; gencin protes tosu sessizleşir ve 
gerçeğin ye rini günlük hayallere bıra
kır. Gelişim dönemi durur, çocuklaşılır 

ve bağı ın lı lı k razlalaşır. 

BİR GENCiN ANNE VE 
BABASI NASIL OLMALI? 
Bir anne veya baba na s ıl olursa ol

sun , çocuğun hayatında en önemli un
surlardır onlar. Ergenlik çağına gelen 
çocukların anne ve babalannın dcs
teğine ihtiyaçları vardır ve bunu çok 
isterler ama he r zaman belli etmezle r. 
Anne ve ba ba olarak çocuklarımızın iç 
dünyasını en iyi bilenlerdeniz, hiç 
kimse bizim kadar çocuklanmızı anla 
yamaz ve onunla ilgilenmez. 
Eğer sen çocuğuna iyi bir çocukluk 

çağ ı vermediysen, e rgcnlik çağı vere
bilirsin; bu da çocuğu uyuşturucudan 

uzaklaştırmanın en iyi yoludur. 

SEVGi, SINIR VE SAYGI 
Çocuğun iç inde olduğu değ i şim , 

ebeveyn olarak seni d e değişmeye zor
lar ve senin d e bazı değ i şim görevlerin 
vardır. Çocuğa karşı olan ilişkil erini 

değiştirmek zorundas ın ve çok yorucu 
bir rolün var. Ergenlik çağına gelmi ş 

gencin senden kendis ini koparmaya 
çalıştığı an olduğu halde ona o rolü ve 
ayrılmaya ışık tutan sen olacaksın . Bu 
kolay olmasa gerek, ama insan zorluk
ları da abartmaınalı. Aslında bu hep 
olagelmiş tir, daha çocuk küçük yaşta 
iken sevgiyi, s ınır koymayı ve saygı y ı 

~ -- -
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uyumlu bir şekilde öğret rnek bizim gö
revimiz. 

Küçük çocuk ebeveynleri ola rak 
günlük yaşamda onları düşünmeden 

sevdik, sınırlar koyduk ve saygı duy
duk. Çocuğuınuza tehlikeli şeylerden 
uzak durmasını öğrettik. C,:ocukl arımı

za ke ndilerine h akim olmalarına, kız

gınlıklarını frenlem ele rini ve kışkırtıcı 
davranışlardan uzak durmalarını ö ğ
rettik. Burada farklı yapılmas ı gerekli 
olan şey odur ki; gençlik çağına gelmiş 
kişiye sınırlar koyup, çocuğa da gerekli 
özgürlüğü vermek lazım. Onun gelişe

bilmesi için işte o zaman anne ve baba 
olarak bir çelişkiyc itiliriz. Hangi sınır
lar uygundur? Çocuğuna ne kada r öz
gürlük ve rebilirsin? Onun yaptığı bü
tün hareketlere saygı duymak zorun
da mıyız? Ne kadar serbest bırakahili 

rim çocuğumu? 

İLİŞKİDE DİKKATLİ OLMAK 
Senin çocuğunla olan ili şkin, senin 

çocuğuna n e dcreec sınırlar koyaca
ğına bilgi sahibi eden en önemli araç
tır. Yakın bir ilişki senin çocuğuna iyi 
bir te mel vermekle birlikte, senin ço
cuğunda meydana gelen değiş iklikl e ri 

görmen c ve sezmene d e en büyük yar
dı md ır. Çocuğunla olan yakın ilişkiyi 

sakın bozma ve birbirinizden uzaklaş
mayın. 

Ergenlik çağına gelıni~ bir çocuğun 
uzaklık belirlemesi (tabii ki saygı du
yı_ılınas ı ge reken bir şey) c;ocuğunla 

aranı zdaki kentağın kcsileceği anlamı

na gelmenıcli. Ge nçler hızlı deği ş ir 

(küçük çocuklar gibi), bir adım ile ri iki 
ad ım ge ri atar. Bir gün bakarsın senin
le arasına surlar koymak ister, bir de 
bakarsın kendisine has acayip bir ya 
kınl ı k hissine kapılır. Bu döne mleri ka
çırrnamak gerekir ve çocuğunuzun is-
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tediğ i aktiviteleri ortak bir kararla yeri
ne getirmeye çalışmak gerekir. 

KENDiNE SINIRLAR KOY 
Ergenlik çağında olan bi ri , kendisini 

özellikle de göste rmek için provaka tif 
ve aşağ ı l ayıcı davranabilir. Gen çlerin 
a nne ve babala rına karşı olan e leş tiri

leri sıcağa ka rş ı duyarlı olan projektör
ler gibi hedefine kusursuz ulaşır. Senin 
çocuğunu senin kadar kimse ranıya

m az, aynı zamanda senin çocuğunda 
seni herkes ten daha iyi tanır. Senin za
yıf noktalarını o uzun y ıll a r kendi hafı 

zasına kaydetmiş tir. Bazı e leş ti ri le re 
tahammül edebilirsin, ama yaşamında 

bazı değişiklikl e ri sen yapmak zorun
dasın, bazılarını duymamazlıktan ge
leb il irsin am a, çocuğun seni yarala
masına asla izin verme. Bazı aş ırı lı kla

ra tahammül etmek, erge ıı lik çağında

ki çocuğuna esir olmanı gerektirmez. 
Eğer çocuk seni kızdırır veya kırarsa 
senin de karşılık vermen gerekir. Sen 
kızmanla iki şeyi ifade ed iyorsun: Bir, 
nerede senin sın ı rları n aşılıyor ve neyi 
kabullenmediği n ortaya çıkıyor. tkin
eisi de, karşıdan gelen saldırıları karş ı 

layab ileceğini , Leslim olmayacağını ve 
direnebileceğini gösterir. ikisi de ço
cuğa bir güven verir. 

SINIR KOYMAK 
NE ANLAMA GELİR? 
Ergenlik çağında olan b ir gen ç, kar
maşık bir süreçten geçer; bu dönem 
hiç bir şey b errak ve kesin değildir. İçe
risinde ki duygula r halen tam gel işm i ş 

olmad ı klarından, dış sın ı rlar bir emni
yet anlamındad ı r l a r. Açıklık emniyet 
verir. O zaman çocuk artık neyin ge
çerli o lduğunu, nelerin ondan beklen 
diğini bilmekted ir. Sınır koym ak, 
gençten gele n önerinin hayır dcn il -
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mesi gerektiği anlamında değild ir. Sı 

n ı rı koym akla, kendisinin n e kada r 
akıllı olduğunu gös te rmek veya sakin 
bir gece geçirmesi için değ i l di r. Sınır

lar gencin ha t ırı ve geleceği için konul
malı , başka hiç kimsenin hatırı için 
değil. ikinizin iyil iği için pozitif sınırlar 

koymak yararlı. Örneği n: Gen ç, laubali 
bir dille arkadaşlarıyla diskoya gide
ceğini söylediğind e, sen in bunu onay
la ma n iyidir. Hatta ben gelir a rabayla 
sizi alırım demen daha iyid ir. Bu sınır 
koyar ama b ir pozitif form ülle ... 

GENÇLERİ DiNLEMEK 
Ke ndi çocuğunla yakından iletişim 

kurmak için tali bir yol yoktur. Onu 
dinlemek mecburiyetindeyiz, onun 
dünyasına istekli ve meraklı o lma l ıy ı z. 

Bu ço cuğun çevresini, a rkadaşlarını ve 
onların ebeveynlerini tanımayı kendi
s iyle beraber getirir. 
Boş zamanlar nas ı l deerlendiri liyo r? 

Kimler geliyor ve n ele r yapıyorlar? 

Bunlar neşel i mi? Evde kiminle bulu
ş u yorlar, hangi müziği din li yorlar, 
hangi artistieri seviyorlar, hangi elb i
sele ri giyiyorlar? Çocuklar bunları bü
yüklerine anlatır, büyükle r de bunlarla 
çocuğunun e trafında dön enle ri öğren

me imkanına sahip olur. O zaman, bu, 
senin hangi de rece özgürlüğü ço
cuğuna vereceği n e de yardımc ı olur. 

ÇOCUGUN ARAYıŞLARINA 
SAYGlLI OL 

Arkadaşla r ve grup çocuğun boş za
manı için çok önemli. Ha tta grub un 
kültü rü de çok önemli , yani giyim, 
müzik, konuşma s tilleri öne mli. 
Önemli olan , büyükler olarak gençle
rin aray ışla rına saygılı olmaktı r. 
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ALTlLAR KÖYÜ 

AHMET GEZER - İSKENDER GENÇ 

A 1 tılar köyü Karacad ağ deklerine 
kurulmuş bir Kü rt köyüdür. Köy 
halkı diğer Heşvani aşiretine 

mensup köyler gib i 200- 300 yıl önmce 
Adıyaman do l ayi arından gelmişler. /\1-
tılar Reşvan i l erin bir ko lu olan Omeran 
aşiretine mensuplar. Altılar köyü Ome
ran aşiretinin ilk yerleşim yerid ir. Diğer 
Omeran aşiretinin köyleri -Tavşançalı , 

Beşkardeş, Çiipler, Tavluören- bura
dan çeşi tli sebe plerden dolayı ayrılan -
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lar tarafından kurulmuş. Altılar 350 ha
nelik bir köydür; nüfusu 2500 dolayın
dadır. Nüfusunun büyük bir kısm ı An
kara'da ve Avrupa'da yaşamaktad ır. 

1959 yılına kadar l laymana'ya bağlıy
dı. Altıl ar köyü, yerl eşim yeri olarak 
bölgedeki en güzel köylerinden biridir. 
Arkasına Karacadağ'ııı bir kolunu al
mış önü ise dümdüz ve verimli toprak
tarla çevrilidir. Burada buluna n eski 
mezariık ve kalıntilardan E rm en ile ri n 
eskiden bu rada yaşadığı anlaşılıyor. 

Altılardaki Kürtler de, diğer bir çok 
Reşvani köylerinde o lduğu gibi, Torın-
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lıkdenen ve kendilerini ayrı ve aristok
rat sayan bir kesim ve bu kesim dı şın
da kalan ve daha az toprağa sahip o lan 
Hraxwalar diye iki ayrı kesim yaşıyor. 

Bu iki kesim arasında 1960'lı yıll arda 

Tonnilerin Ankara'ya göçü ve Branva
lannda Avrupa'ya göçüyle -toprağa ve 
hayvancılığa dayalı geçim kaynağının 
ikinci plana düşmesiyle- bu sürtüşme
ler ortadan kalktı. Günümüzde ise bu 
durum tamamen ortadan kalkmasa 
bile etkisi iyice azalmıştır. Sözünü etti-

ğimi z Turınılik ve Braxwalık Omeran 
aşi retinin diğer köylerinde çok azdır. 
Bunun sebebi Beşkardeş ve Çöplerin 
tamamen Tarini olmaları ve Tavşança
Lı'da da az sayıda Tarınının yaşamasın

dan kaynaklanıyor. 
Altılar köyü, Osmanlılar döneminde 

o dönemin yönetim şekline göre mer
kezi bir köy konumundaydı. 1940'lı 

yıllara kadar ağal ık sistemiyle yönetili
yordu . Ve bu ağalık "Mala Boybeğa" 
denilen bir ailenin elindeydi. Köyün 
bilinen en eski ağası I !asan Bey' dir. 
Hasan Hey dinliği ve dindarlığıyla yö
rede sevilen bir insandı. Iki eşli olma
sına rağmen Hasan Beyin çocuğu yok
tu. O dönemde Altılarda bulunan ak
rabalarındanda yerine geçecek kimse-

nin olmamasından dolayı Hasan Bey, 
Kürdistanda bir kuzenin gelip yerine 
geçmesin i ister. Ve bunun için iki at i ıyı 

Kürdistan'a gönderir. Uzun bir yolcu
luktan sonra o iki atlı yanlannda Aliye 
Hasan ismindeki ağanm kuzeni yle dö
nerler. Köye girdiklerinde bir düğünün 
olduğunu gören /\l iye Ilasan Ağan ı n 

yanına uğramadan direkt halayın başı
na geçip türkü söylemeye başlamış. Bu 
durum ağanın hoşuna gitmez ve onu 
ağa yapmaktan vazgeçer. Bunun üze

rine o güne kadar kim
sen in önem vermediği 
"Gurri" ismindeki cık

rabas ını evlendirir. 
Gurri'nin oğlu Meh
m et Bey büyüyünce 
Hasan Ağan ı n ye rine 
geçer. Mehmet Beyden 
sonra oğlu İhsan Bey 
geçer. 
Altıl ar köyü tarihinde 

Hasan Beyin dışında 
önemli şahsiyetle r de 
vardı. Bunlardan en ta
nın m ışı ise Altılarlı 

doktordur. "Doxture Ale Ate Mıstefa" 
denilen şahıs sıhhıye olarak yaptığı as
kerlikte öğrendiği daktariuğu askerlik
ten dönünce iyice geliştirmiş. Yöredeki 
en ünlü Kürt medresesini kuran Mü
derris İbrahim Efendi de Altı l ardaydı. 
l\11 üderris İbrahim Efendi'nin ünü 
bütün yöreye dağılmış, yörenin 
Lokman Hekimi olarak yöre ha l kına 

hizmet vermiştir. Bu medresede ders
ler Kürtçe ve Arapça veriliyordu. Bura
da yörenin en ünlü alimleri yetişiyor

du. 1 Ioca Mala Bere ( Karacadağ'da) 

buna örnek olarak ve rilebilir. Geçen yıl 
87 yaşında ölen, alimliği, Kürtçe oku
ma ve yazma, mateınatikte ki ve Kürt 
tarihindeki bilgisiyle ün yapm ış olan 
Mıstafaye Maste de bu ünlü şahs iyet-
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lerdendir. 
Altılarda tarihi zen

ginlik açısından da gö
rülmeye değer birçok 
yer vardır. Bunlardan 
en önemlisi Türkçe 
''Kırmı zı Mağara" de
nilen "Qela Zöre"dir. 
Bu mağara ününü 
Zöhre isminde Altılar
da yaşamı ~ bir göçmen 
kızdan almış. Zöhre 
köyden hi riyle yaşadığı 
aşktan dolayı a il esi ta
rafından mağaradan 

a~ağı atılarak cezalandırılmış . Altılarlı 

lar mağaranın kırmızı olmasının Zöh
re'nin kanından geldiğine inanıyorlar. 
Mağara duvarlarında çeşitli resim ve 
figürler bulunmaktadır. Ayrıca bu ma
ğaranın Karacadağ'daki Büyük Mağ

ara'ya kadar uzandığı da söyleniyor. 
"Kevri Qul" da Alt ılar'daki önemli ve 
kutsal yerlerdendir. Bir yaşına gelen 
çocuklar h u taşa götürülerek delikten 
geçirilip ''kutsanırlar". Ve buraya giden 
herkes yanında bir oyuncak, düğme 
vb. şeyler götürüp oraya bırakır. Bun
ların dışında "Mezarı Xanekope", "Xa
rabe" ve ''Tırbağanur" da Altılar'da Er
menilerden kalma tarihi yapıtlar. 

Altılar'da da bir çok Kürt köyi.inde ol-
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d uğu gibi en büyük geçim kaynağı Av
rupa'da çalışanların gönderdiği gelir
lerdir. Almanya'da (yaklaşık bin ki~ i) 
onun dışında ise isveç, Danimarka, İs 
viçre ve Hollanda'da Altılardan önemli 
bir nüfus yaşamaktad ır. Alt ıl ar'da gü
nümüzde hayvancılık yok denecek ka
dar azdır. Tarımda ise son yıllarda buğ
day ve arpanııı dı ~ında kimyon, ayçi
çeği ve pancar üretimi yapılmaktadır. 

Siyasi olarak Altılar köyü yörede Kürt 
gelenek ve göreneklerine bağlı ve yurt
sever bir köy olarak bilinir. Son yapılan 
seçimlerde DEHAP'ın dışında partiler 
yok denecek kadar az varlık gösterdi 
ler. Bu durum belediye almayı hak et
tiği halde devlet tarafından bunun en
gellenmesini n en büyük etkenidir. Son 
seçimlerde düzen partilerinin köyde 
"Eğer oyunuzu DEHAP dışındaki par
tilere verirsen iz belediye olursunuz" 
dayatmasına rağmen köyde DEllAP 
yüzde 80'lik oranıyla birinci parti çıktı. 
Altılar'da ayrıca çevresindeki küçük 

köylerinden öğrenci taşıma sistemiyle 
gelip okuduğu bir ilköğretim okulu, ca
mi, sağlık ocağı, postane ve tarını kredi 
kooperatifi bulunmaktadır. 1983 ve 
2002 yılında yapılan arsa dağıtımından 
sonra modern bir yapılaşma başladı. 
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------------------

Cemil Barlas 
(Oınere Direj) 

ŞOREŞ REŞİ 

N izam hun meraq dikinan na? 
Le min bi şexse xwe pir mercıq 
dikir ku ka dayikcka ji Kurden 

Anadole li se r l cıwike xwe yi şehld çi 
dibcje? Ilcsen we çine? Çi kilam li ser 
sirana Cı di kilaman de gotiye çi? Wari n 
em bi hevra gCıh hidin dayika şehit 
Omere Dircj, Xa lıiya Fcıt. 
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Ş E H İ D E N 

Nave xwe yi rast Cemll Barlas bü. ji 
ber ku bejna wl direj Cı ji ele Omeran 
bü kod nave xv.re kiribü "Omerc Dircj" 
ya n jl hevalen wi ew nava le nabün. Li 
navça Omeran hatibO dine Cı li wir 
mezin bübü. Li wir dest bi nıcktcbe 
kiribCı CL di qetliama sipf re derbas 
bibü. Bi zorc, tirkl pe hO (hin-fer) kirin 
dabün. Ev zordariya ji çüklixi de li wl 
hat! kirin di wexte xwe de hedi hedi 
bibO isyaneke O scrhildaneke ... ÇOyina 
welat, bi geşbüna tekoşina Azadixwaz 
re ketibO dile wi jL Ji lise şünde cend 
caran bi dakc xwe Fate re li ser ve 
mesele ketibü diyaloge. Carckc wiha 
gotibO: 

"- Pa tc, czl h erime Kurdistane!" Fate 
xizan nedizani ev dere kudere. Got: 

"- Ev dera ku dere ye?" di bersiva vvi 
de hebik tol O hebik jl xemglni hebCı Cı 
got: 

"- Welate ku em je hatini Fa te! Ware 
de O bavane!" Fate bi nezaniya xwe 
disa pirskir: 

"- TO li wir çirbiki?" Bersiva \•VI ye pir 
zel al O vekirt büye: 

"-Ezih erime herbe!!" 
"- Weee, to be, ku ez te bişinim herb

merba" gotiye Fate mina her dayike
ke ... Kijan daka bixv.razc ma kuriken 
xv.re herin şer Cı bimirin? Tu dayiken 
wiha tu nun li ser ve dine. Le mixabin, 
hezar cari mixabin ku revebiren mille
tan, yani hükümeten neye demokra
tik, eve n ku gel an inkar d iki n o daxwa
zen gel an ye insani ji bi zore dixwazin 
biperçiqinin pir ca ran re li şeran vedi
kin. Ev şere ku Cemil ji dixwesti her! ji, 
şereki bi wl şikli bO. Ji bo Şehid Uzun 
ümer me bi daka wl Fate re sohbetek 
kir. 

- Vegcr: Xaltiye çen kuriken te hene Cı 
Cemll lawike ı eyl çendan bO? 

- Xaltiya Fat: Lawke mini orte bO, e 
çar an. 

M E HeJmar 4 • Veger 

- Vcgc r: Ji me re qale kOriklixiye 
Cemil bike, lavvikeki çing bü? 

- Cenıll kOrikekl pir zeki bO, piri bi 
heş bü. Be tirs bü, tirs çibü nedizanl. 
Cike nedigot eme herin dükane eme 
bilirsin; kuriken xelke giştik nediçün 
dükana, ditirsin; le wi tu ro jan ncgot ez 
ditirsim ... Weki din ji pir zeki bü. E biç
Oya mektebc, mine bigola "Te dersa 
>...'\•Ve kir?" Wi ye bigota: "Eze derse xwe 
bi re de bikim" min jl digot: "Tu u ku te 
bi re de kir, le bele daye ji me ra" E ji 
•vvirda bata ku eferine aniye, efferine 
aniye" Paşe ji e bigota: "Fate, min digo 
czc bi re de derse bikim le Ina nedikir, 
eve dersa mine!" Diplome xwe batana, 
"ort e O iyi" te da tunebün. Gfştik 

"peklyl" bOn. 
- Veger: Cemlll ji heval ü ciranen xwe 

re çing bo.? 
- Oooo, E-vvl ji heval O clranen xwe re 

ji pir rind bü. Kuriken me giştike rin
din le ewi bin rintir bü. Hes hat Swed 
min lim [elefon dikir Cı Cemil pirs dikir. 
Rojeke got: " Fate ras l be, ji nav kuri
ken te de kijani paqile?" min got: 
"Cemili paqile!" got: "Cemil çü şuna 
eqil! Ewe di nav me de paqil Cemile, 
işte riya vvi ji rinde" 

Çend sal! bO çü Awrupa, bin neçübü 
çi iş dikir ü çima çO '? 

- 18 sali bü. Lawikimeyili Danimerk 
hate ba wi O bi hev re çCın. Hin neçübü 
Awrupa jl çatiyen xaniyan çedikirin, 
pir zayif ketibü; ev sOreti xwe yi ni ha e 
we çaxe ji bo yi pasaporte kişandiye. 
Zayif bCı zayif bü zayif bO; kişiya bü ü 
bi heciya bO. Min xast ku ew here 
Awrupa ku tenike vesaniye xwe heyne; 
min nexast ew kar ji bike. Pasaporta 
xwe di 12 rojan de ternam kir. Tevşo ye 
xwe da paş deri. Min got: "Cem il, yan e 
tu heri neyi eza çirbikiın?" Min je pir 
hczdikir! Got: "Ezi niha wi tevşoyi ji bir 
bikime? Ez wl tevşoyi ji bir nakinı Fate; 
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ezi niha bi pa ş deri di me, ku ez paşe j i 
bir nekim!" ÇCı. Roke te lefon kir. ukun
di bCı. Telefonc me jl tunebü, e male 
bavane min yeki xwe he b Cı. Ez çCım, pe 
kenim Cı go l: " Cemi! tc se ınene ji me 
re telefon nekiriye ez qurban, ez 
damişe te didim weng?" Got: " Çireki 
bi min? Te nego t ve ııavbere Cenıil 

kuda çCı'?'' [)emek i we navbere çüye 
derna ü ştınde vegeriye ... Disa gol: 
"Yane te nego Cemll ku de çCı'?'' min 
go t: " Na, qe min got keçikan tu dizine; 
min aje çiye ku tu çCıyi ku?" Ev jikeni Cı 
pirskir ka çend mi, berx Cı ınangc min 
çendin Cı xc rcili xa min heye an tune? 
Tim xercilixe min dişand; mektCıbe 
X\Ve bi pereva bihevra bih c-Jta. Kuriken 
din j1 wcxre pere dişandin meheke 
şCınd e dihatin Cı min digot: "Cemi! 
çima pere te bi mektubere hereber 
tene, e bi range le j1 dcreng tenc?" 
Digo ı: ''Ezl W(~ng cyar dikime. Metirse 
ez te be xerclix naheliniın. Xerclixa te li 
baXele Cı Heseye!" Paşe got:" ı :aıc, czı 

carekc bcrvc Ubya hcrime! ... " Min got: 
"Libya çiye'?" got: " Tü nizani'' min got: 
"DCıre an nezike?" Got: "TCı ç ireki, cze 
şeş maha şCınd c dlsa werim" min got: 

---------------------

"Wcngc xere ma xwed e işe te rast 
hune; tu bi tene be ri yan j1 b i heval na 
va herine?" Gol: "Ezl bi lawik ki ji 
Xclika O yckl din ve herime, em se 
hevalin" 

ave wa n hcvaiCn xwe heldan? 
- Ere na v heldan, le min I ji bir 

kiriye .. edl çün işte, çCın kuderc ni zam! 
Çend sal Cemlll li Danınerke bü? 
-Se sal hOn, nizam çar salbün? 
Te tü we re got ez te bizewidnim ; ya n 

ji te tu keç i k je re beli kirib Cı n ? 

-Wc ez kor b ibim! Min got ware ez te 
bi?:cwkinim. Got: " tü ke bi m in di?" 
Min je re keçka xa ngc xwc hclda, paşe 
je re a bira ngi xwe h elda. Ew ne layiqe 
wi bfın kL Paşe min m ezkir ew nchat; 
min girt Lu tfl zevicand. Di telefone de 
lome kirin . (~ot: ''Fate çima te Lutti 
zcvicamF Tü çi ma ecele diki? Min got: 
"Ez çirbikim, tu nati O. min got ma wa 
keçika jf ji des te mc ncrc. lleta winge 
tu jl wa rc cze kcçka Genco bi tedim. 
Got: "Te bilez nekira, erne hihevrc 
bizewiciyan '' 
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Wcxta ı c bihlst ku Cemll teve gerilla 
biye, te çirkir, dranan got çi? 

- Beıne çi? 
De\•vlete qe çiı·kir, 

tu baski li we kir? 
- Dewle te tu haski 

li m e nek ir; r i ş tck 

nekirin , ro jeke nat 
pirs ji nekir. 

Xalti yc xebcra 
şehitbuna Cemil te 
çing bihist? 

- Eze li mal büm Cı 
av da bü ser sobe ku 
kincan bişom; zi vi
stan bCı. Min di xast 
he rim havanen X\Ve. 

Pir nema Mist kete 
hO.ndir Cı X\Ve qurif
andib O., tu deng j1 
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Ş E H I D E N 
-----------------

ne kir O ç Cı 1 i q Cınciki o de rCınişt Cı ez jl 
d erketim ku lı e ri m bavan .. Min t u 
negot tu çima bixwcdc ketl. Nez ikl 
mala bavl xwe bum; denge şine hat ; 
wana jl dixwastiye werin ji min re kat 
kin, le e bişüne dikirine. Di haxçl ma le 
bavl min d e ke bi min re got nizam, ezc 
li wir birva çOnıc ... Çaven >.'we ji her du 
aliyan de tiji b estirk bO n Cı bi ser qerç
inı o ıı ekc ıı rüyan d e xOşi ya n O 
xüşiyan ... Paşe nılnak ji xewneke ra be 
go t: Niha wa mirniye xwc we kl din sax
le me ne? Min got: ez nizanim, le gcrcg 
rastbe. Wc jl got: lek xCışe?! 

Te kilam siran? 
Qe na me sira: 
Çendika ji me re be. 
- Di bira min de nem an . Xange xwe 

TCı rkane d igot: 
Ez li çiya gerim min çiya niştin 

75 

M E HeJmar 4 • Veger 

Li çiyaye Merdlııe C:emll keke min 
ku ş lin 

Qirik fı qe rtell c danlştin 
Goşte keke min xarin, biryen çavan 

hiştin 

Cemil Cemll ez bi teva 
Ca ka din te na binim di xewnc şcva 
Cenaze xclke ha lin ber male 
Keke min kirin erde hi kincava 
Oay ika şehit Cemil Barlas ı :atma 

Barlas jl 'vviha siraye: 
Rindo rindo Cemlle Fa le 
Cemlll mini pir goniliye bi malbatc 
Vve cenaza wl nanl vi ra, eza herim we 

şikate 

Lo bireve Cemila çi dujnıinl scva te 
re 

Seva gcçime Cemlle xwe şand gurbe -
te 

l.awo lawo Cemilke min lawo 
Çiyayl Mc rdlne çi geryayo? 
Kes! merşevek av bi des t ned awo 
Li her kijan dmvarf Merdine nıawo 

Rindo rindo bişewito 

Ezrall hi ralle keto 
Çiyayl Mcrdfnc şehi t keto 
Va çi afete ji min re hata 

Min go wan çiyana çiya sevandin 
Berf diba re çiya xemila ndin 
Cemlle min bira bi p e rozereka xwe 

şandin 

:'-Jave dergCışa min bi nave min~ min 
xa ndi n 

BOka min li Ll vegerandin 

Min go dil e min tiııe tine 
Heş li se ri min tunin bene min çiqesl 

dalxinc 
Go yeki Qonyall li çlyayi Merdine 

ku şline 

Go ki nce diriyane, !eve qeliştin e 
Min got; tu here ku va Cemlle mine 
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Hezkirine du dilan 
DİLŞAD NÜDEM 

Bibe mlvane min 
Mina hem i caran 
Te bihewlnim di nav xewn en xwe de 
Ma tu nizani xewn Cı xeya 1 be te ni kar in 

Dema m in dergehe dile xwc ji te revekir 
Bila sterken csmanan reberlya m e bikin 
Bcrbi kozgeh en eviniye ve 
13ikeve nava hcdenglye he r der 
Pclcn daran livbaziye ji bir bikin 
Baye sar ji bo dem eke X\.ve veşere 
Di newalen kur de veşerbike gcft Cı reften xwe 
Peşwaziya te bikirı hem! hucreyen m ejlye min 

Denge ava çem e gunde me 
Bi be yek b i denge zengilen ke riyen çolan re 
Sinfoniyen eviniye peşkeşl me bikin 

Ji wc b i şunde bikevin nava gotubejen kur u bedawl 
Bedawl, bi qasl kcne jikaniyen çaven tc di herike 
Gotin nika rin te bini n zirnan 
Erne bi zimanc dil bipeyivin bi hev re 
Te n c bi zimane dil 

Bila sc rxweş bibin em 
Sergej bibin 
Ji xweşbCına behna ba rane 
Ji ahcng u yariyen stc:~~rkan 
Erne dilana hezkirine bigrin 
Scrgovendin em herdCı 

Desm alendi des te mc de ji roni.ya heyvc 
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Qet deng nekin hi hev re 
I3ila h esren çavan binin ziman evindarlya me 
Denge ava çe mc han e, den ge zengilan 

Behna barane 
Baleta sterken li jor 
CJ 
Ev hedengiya em bi tenc, ji hev re hiş ti 

~ahld Cı dltevan en bezkirina mc ne 

Hejmar 4 • Veger 

Ma tu nabejl ç i ma !ro kul Cı keseran mala xwe harkirin ji vir 
Yezdanen xerablye çima seri danine ve gave 
Hesüdiye rlya xwc ji ho çi şaş kir iro 

Çima mirin tune 

Li hemberi ve hezkirine fclek jl ji xwe derbasbCı 
Scrxweş Cı se rmesre 
Ezrall hale tınane di gel hem! ıcmsllkaren nerindlye 
Dujminlyc n xwe binax kirin 
Ii bo carekc halin wijdan hemCı 
BCıne nı urlden pexembere h ezkirine. 

Bila şev li dü şcvan bidome mivantiya te 
Bila roj riya xw·c şaş bikc himine li paş çiyaye qaf 
Lez Cı beza xwe ji bir bikc ze rnan 

Dema bO sehera sibe 
Bi ramlsanan şlyar bibin ji xcw 
Em e bi xunava li ser pelen gulan 
Dev Cı rCıycn xwe bişon 

Xatir bix\Nazin ji hev bi dilen ji kelegiri dagirtl 
Eze li dO tc bi nerim hi stCı)l.rwari 

Dipaşilamin tc lepek bihn 
Ii koke gu llyen le yen buna yi 
Pe şa bibim hetcı hcvdllineka din 
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ENTERNASYONALiZM, 
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL 

VE KOSOVALI MİHONE ABLA 

ABDULLAH KAYA 
e-nwil: koyaabdullah@hotmail.cum 

B ir gün, soğuk bir Kuzey Avrupa 
ülkesinin , soğuk bir sonbahar 
gününde, dilini, h a lla ismini 

dahi bilmediği m, Kosovalı Arnavut Mi
bone Ablamca , büyük bir yürek sıcak

lığ ı yl a karşıtanacağım hiç aklıma gel
m ezdi. 

Ve hiç aklıma ge lm ezdi, bu soğuk 
Kuzey /\nı pa ülkesinde, Uluslararası 1\f 
Örgütü'nün ikinci başkan lığın ı , d ışiş
leri bakanl ığ ı ve fa kü lte dekanlığı yap
mış sevgili hocam Mümtaz Soysal'ın 

soğuk h ikayesiyle, Kosoval ı Mihone 
Abiamın sıcac ık hikayesinin aynı m e
ka nda bu luşup b irbirine karışacağı. . . 

Ab la diyorum, çün kü sad eec onun 
beni ve yanımdaki Arnavut arkadaşları 

karş ılarken ki güleryüzü ve samimiye ti, 
onun benim için bu sıfatla anılmasın a 

ye ti yordu . Ve Mihone Abiamın hikaye
sini öğrendikçe, benim iç in , onun bu sı

fatl a an ılmas ının gerekçeleri artıyordu. 
Mihone Abi amın evine vardığım ı zda 

ya lnızca o evdeydi. Adının Mihone ol
duğunu o rda öğrenmiştim. Eş i işte, ço
cukla rı o kuldaydı. MihoneAbla' nın gü
le ryi.izü ve s ı caklıı bizi rabariatmıştı he 
men . Zira Arnavut a rkad aş l arımın da 
öyle büyü k b ir samimiyeti yoktu önce-

s inden, Mihone Ab iayla ve ailesiyle. 
Akşam eş i ve çocuklan d a bizi ay n ı 

misafirpcrve rlikle karşılıyorla r. 

Mihone Abla, 1992 y ıl ınd a gelmiş İs
kan dinavya'ya. Ya n i kendi ülkesinde 
savaş va rke n. Kocası savaşa gidiyor, o 
da çocuklarıyla İskandinavya'ya. Mi
bone Abla, o andan it ibaren kendisini 
mülteci probleminin içinde buluyor. 
Ama o boş durmuyor. Bir yanda n sava
şan halkına yardım toplayıp gönderi
yor, bir yandan m ültecilikle uğraş ıyo r. 

İkisiyle de başa çıkıyor. Kocas ı a ncak 
üç yı l aradan sonra gelebil iyo r İskan
dinavya'ya. Savaş ve mültecilik bitiyor. 
Am a ta b ii başkalan için bitm iyor b u 
so ru n lar. Mihone Abla da, başkaları 

nın sorun ların ı görmezden gelecek ka
dar bencil değil. O yine mülteci lerle il
g il e n iyo r, kaçak du ruma düşenleri 
evind e barınd ı rıyo r. ihbarcılık gibi ol
masın a m a , biz ona misafir olduğ

umuzda da evinde bir mülteciyi sak l ı 

yordu Mihone Abla . Bugün de Mih on e 
Abla ülkesindeki savaş mağdurlarına 
tıbb i cihazla r ve tekerlekli sandal yeler 
sağl ay ı p gönderiyor. 

Henim Kürt ol d uğumu öğrenince, 

biliyor musun? diyor, ben çocuk l arı 

m ı n oku lda Kürt çocukla rla ka vga et
ın e l er i nden korkuyorum ve onları sü
re kli tembih ediyoru m , Kürt çocuklar
la kavga e tme meleri için . .. 
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Böyle bir tepki beklemiyor olman ın 

şaşkınlığıyla sağ olun diyebiliyorum 
ancak. O devam ediyor: Ben çocukla
rımın acı çeken bir halkın çocuklarıyla 
kavga etmesini istemem, biz de çok acı 
çektik, ben Kürtleri çok iyi anlıyorum. 
Onların nasıl yollara düşürülüp peri
şan edildiklerini de gördüm 

Yine sağ olun diyorum. 
Mihone Abla her şeyi çok iyi biliyor. 

Ve ekliyor: Kürtlerin kazanması birlik
teliklerini sağlamaktan geçiyor. Başar
manın bir başka yolu yok ... 

Mihone Abla bir yurtsever ve anlıyo
rum ki Mihone Abla kendi halkının 
acılarından, yaşadığ ı pratikten enter
nasyonalizmi yakalamıştı. Kendi hal
kının acılanndan yola çıkarak bir baş
ka halkın acılarını anlamıştı. Yani ken
di pratiğinde, yurtseverl ikten yola çı
kıp enternasyonalizmi yakalamıştı. 

Oysa ne çok insan, kendi bireysel acı
larından kendisini kurtarır ama, egoiz
min baraklığına saplanır. Çevremizde 
çokça görürüz bunları. Hani şu zama
nında ben de çektim bu acıl arı, onlar
da çeksinler diyerek başkalarının da 
kendisi gibi acı çekmesine kayıtsız ka-

HeJmar 4 • Veger 

lanları. Halla herke
sin kendisi gibi acı 
çekmesi gerektiine 
inananları... Ya da 
benzer bir biçimde 
kendi milletinin acı

larından milliyetç
iliğin baraklığına sap
lananları. 

Akşam sohbet ol
dukça koyulaşıyor. 

B.iraz sonra, Kosova 
savaşı sırasında Tür
kiye de çalışan Arna
vut arkadaşlardan bi
ri, Türkiye deki çalı~
malannı anlatıyor. 

Höylccc Ankara Siyasal Bilgiler Fakül
tesinden sevgili hacarn Prof. Dr. 
Mümtaz Soysal ile Kosovalı Mihone 
1\blamın hikayeleri yan yana gelmiş 
oluyor. Arkadaşım anlatıyor: 

Türkiyede, yaşayan Arnavutlardan 
bir komite kurduk ve zamanın Dışişle

ri Bakanı Mümtaz Soysal'ın yanına git
tik. Mümtaz Soysal bizi kabul etti ve 
büyük bir yakınlık gösterdi. Çalışmala
rımızı anlattığımızda, bizi takdirettiği
ni söyledi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanının gösterdiği yakın

lıktan, resmi düzeyde talep ettiğim i z 

desteği alabileceğimizi içimizden ge
çirmeye başlamıştık. Ama sonunda 
i~in rengi deği~ti 
Arkadaşım burda duruyor. Yüz ifade

sinden insan kolaylıkla şaşırtıcı bir şey 
olduğunu anlayabiliyor. Ben "ne ol
du"'~ diyerek devam etmesini istiyo
rum. Devam ediyor arkadaşım: 

Mümtaz Soysal bize "bakın çocuk
lar, biliyorsunuz bizim Kürt sorunu di
ye bir sorunumuz var. Kürtler de sizin 
istediğiniz hakların aynısını istiyorlar. 
Sizi resmi düzeyde destekleyip aynı 
hakları onlara vermemek, bizi ulusla-
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rarası platformlarda zor d uruma düşü
rür. Onun için hiz sizi gayriresm i ola
rak destekleyeceğiz" dedi. 

Bütün komite üyeleri başlarından 
kaynar su lar dökülmüşe dönüyo rlar. 
Çünkü Mümtaz Soysal'ın Dışişleri Ha
kanından öte bir anayasa hukuku pro
fesörü olduğunu bi li yorlar. Bir huku
kçu hem de profesör bir hukukçu, on
lara, bir halkın haklarının uluslararası 

platformlarda gündeme gelmemesi iç
in gizli , ahbap çavuş tarzında bir des
tek vaad ed iyordu. Komite bir daha 
uğramıyo r Mümtaz Soysal'ın yanına. 

Hem onun vereceği desteğin biçimin
den hoş l anmıyorlar, hem de kendi 
halkla rına sunulacak bi r desteği, bir 
başka halka yapı lacak haksızlık üstüne 
inşa etmek istemiyorJar. 
Arkadaşım Türkiye Cumhuriyetinde 

böyle şeylerin normal olduğunu bi li 
yor, onun şaşırd ı ğı şey, bunu bir ana
yasa hukuku profesörünün yapması. 

Bense hiç şaşırmıyorum. 
Şaşırmıyorum , çünkü benim öğren

cilik yıllarımda Fransa'da görülen Er
menilerle ilgili davada Türkiyenin avu
katlığı n ı yapan sevgili hocam Müm
taz Soysa l ' ın , hakimin ''Türkiyede 
Kürt varını" sorusu üzerine Kürt yok, 
am a Kürtçe diye bir dil var (nasıl olu
yorsa dediği ni gazetede okuduğumda 
bende arkadaşım gibi şaş ı rmıştım da
ha önce. 
Şaşırmı ştım , çünkü Mümtaz Soysal 

1980' li yıll ard a Siyasal Bilgiler Fakülte
sinin efsane hocalarındandı. Onun, o 
zamanlarda yasaklı olan Anayasaya 
Giriş kitabı e lden ele dolaşır, herkes 
fotokopi çektirirdi. Çünkü, Marksizmi, 
yani enternasyo nalizmi, yani diyalek
tiği en iyi an latan kitap olduğuna ina
nılın..lı. O hepimizin gözünde kararlı 
bir demokrat, kararlı bir enternasyo
na..listti. O bir efsaneydi. Onun deyim 
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ye ri ndeyse apayrı bir havası vardı Si
yasa l ın koridorlannda. Öreneileriyle 
ilişkileri diğer hoca l arınki ne hcnze
mezdi. Kendisi de, dersleri de oldukça 
soğuktu . Ama olsun o büyük bir en ter
nasyonalistti, varsın olsun h iz onda bir 
hoca s ı caklığı bulmayalım.llatta onun 
bu hali, benim gibi kırsal kesimden ge
lenlerde adeta gerçek profesör höyle 
oluyo r demekki dü şüncesinin oluş

masına bile neden 
oluyordu. 

Hatta öğrencil er 

arasında, askeri 
darbenin ona do
kunmamasının 

nedeninin onun 
konusunda çok 
yetkin olması gihi 
hir kanaat vardı. 

/\ ma şimdi bu 
müthiş bilim ada
mmın, mahkeme
de hakimin gözle
rinin içine baktığı bir fotoğrafı va rdı 
elimdeki gazetede. Fo toğrafın altı nda

ki yazıda da hakime söyledikleri. Tür
kiye de Kürt yok, ama Kürtçe diye b ir 
dil var 

Ne diyeccğimi hilememiştim sevgili 
hoca m! Acaba o cümleyi sarf ederken, 
hukukçuluğunuzu aklın ıza getirip hak 
,bilim adamlığınız ı akl ınıza getirip hi
ti m namusu kavramlarını hiç düşün
dünüz mm 

Derken bir fincan Türk kahvesi indi
riyor önü me Mihone Abla. Babam çok 
güze l Türk kahvesi yapardı. Ondan öğ
rendiın ve güzel kah ve yaptığımı söy
lerle r. d iyo r. Kahve gerçekten çok gü
zel. Sonra Kosova da yerleşik Türkler 
il e Arnavutların ilişkisinden bahsedi
yorlar. Osmanlı oralarda çok olumlu 
bir imaj bırakmasa da, Osmanlı çekil
dikten so nra on la r bölgede kalan 
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Türklere dostça davranmışlar, kardeş
çe davranmışlar. .. 

Sonra Mümtaz Soysal' ı her televiz
yonda gördüğUrnde ya da onun hak
kında yazılanları okuduğumda Miho
ne Abiayı düşündüm. 

Mümtaz Soysal benim öğrencisi ol
duğum yıl kurulan KKTC'nin cumhur
başkanı ve Türkiyede ki derin devletin 
başlıca isimlerinden biri olan Rauf 
Denktaş'ın anayasa danışmanı olmuş
tu. Sonra bir Tv konuşmasında biz di
ye diye Kıbrıs hakkında konuşurken 
gördüm sevgili hocamı. Öyle bir biz 
diyorduki, insan, onun en başta Kıbrıs 
ın güneyindeki Ruınlara sonra da bü
tün diğer halkiara büyük bir nefret 
duyduğunu hissediyordu. 

Birkaç gün önce, benim gibi Mümtaz 
Soysal'ın eski öğrencisi gazeteci Alev 
Er'in sevgili hocamız üzerine bir yazı

sını okudum. Meğer çok eskilere daya
nıyormuş sevgili hocamızın yaldızları

nın dökülmesi. 
Sonra 12 Mart oldu, Mümtaz Hoca 

Anayasaya Giriş adlı kitabında komü
nizm propagandası yaptığı gerekçesiy
le tutuklanıp Ankara Mamak Askeri 
Cezaevi'ne gönderildi, 6 küsur yıl ha
pis cezasına çarptırıldı ve yaldızlar dö
külmeye başladı. 

O sırada İstanbul'un cezaevlerinden 
birindeydim, dava nedeniyle Anka
ra'dan bizim cezaevine nakledilenler 
oldu ve hepimiz sorduk: Mümtaz Ho
ca ne yapıyor, nasıl, aslanlar gibi değil 

'? mı. .. 
"Hayır", dedi Ankara'dan gelenler. 

Hiç de bizim umduğumuz gibi ' halkçı' 

çıkmadı. Acayip snop davranıyor, he
pimizi küçümsüyor, nereden düştüm 
bu ipten kazıktan kurtulmuşların ara
sına, der gibi davranıyor. Sanki yanlış

lıkla içeri alınmış da hatanın düzeltil
mesini bekleyen bir İngiliz lordu ... di-
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yor" yazısında Alev Er. 
Bir de şunları söylüyor Alev Er: 
Geçenlerde, AKP' nin iktidara gelme

sine ilişkin bir değerlendirmesini oku
dum Mümtaz Soysal'ın. Okuyan oku
mayan, eğitimli eğitims i z herkese oy 
hakkı verilirse işte sonuç böyle olur 
anlamına gelen bir şeyler söylüyordu. 
Hocamız aslında bu seçkinci fikriyle 

her şeyi anlatmış oluyor. Bu düşünceyi 
biraz açarsanız, yarın başka partilerin 
iktidara gelmesiyle Kürde, Arapa, 
Emeniye, Laza, Çerkeze oy hakkı verir
seniz böyle olur cümlesine ulaşırsınız. 

Yani sevgili hocamız herkese ders 
verdiği büyük bir teorik enternasyona
list çıkıştan sonra, pratikte kendisini 
inkar eden sıradan bir milliyetçi olup 
çıkıyor. 

Mümtaz Soysal enternasyonalizm
den miliyetçilik batağına düşüyor. 

Ko savalı lVIihane Ab lam yurtseverlik
ten enternasyonalizme uzanıyor. 

Bundan sonras ı ne olur? Alev Er den 
ahntılayalım: 

Ve Mümtaz Soysal, tam da bu demok
rasi ve cumhuriyet anlayışı nedeniyle, 
1983 'ten, KKTC'nin bir oldubittiyle ku
rulduğu günden bu yana da Denktaş'ın 
anayasadanışmanı.Halkının seçtiği 

başkan olmaya değil, halkını seçen 
başkan olmaya hayatını adayan, halkı 
ondan umudunu kesip başka ülkelere 
göçtükçe Türkiye'den kendisine biat 
edecek halk ithal eden Denktaş ' ın. 

Tabii bilemiyoruz Denktaş ve danış

manı Prof.Dr. Mümtaz Soysal ne za
mana kadar kendilerine biat edecek 
halk bulurlar. Uzun bir zaman olmaya
cağı kesin. Sonuçta Denktaş ve danış
manının Kıbrıs Adası'nda yalnız kala
cakları kesin. Ama hangisi Robinson, 
hangisi Cuma olur onu bilemem. 

Ama biz, bütün dünyada Mihone 
Ablalarla çoğalıyoruz ... 

Çile • Sebat · /\dar 2003 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Veger • HeJmar 4 

AVRUPXDAKİ 
ORTA ANADOLU'LU 
KÜRT İŞADAMLARIMIZ 

•• u lke topraklarından kopma
nın üzerinden kesin olma
makla birlikte yaklaşık ola

rak 250-300 yıllık bir süre geçmesine 
rağmen kendi özünü kaybetmeyen 
Orta Anadolu'lu Kürtlerin çok değil 
bundan 30-40 yıl önce yeniden bir 
göçü yaşadıklarına hepimiz tanık ol
duk. Son olarak ekonomik, sosyal, si
yasal nedenleri olan bu göç dalgası 
bu kez Kürdistan'dan Orta Anadolu'
ya değil de özellikle Orta Anadolu'dan 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerine doğru 
gerçekleşiyor. Bugün Avrupa'nın he-

men hemen her ülkesinde yoğun bir 
Orta Anadolu'lu nüfusu görmek ola
sı. Bunların bir çoğu kendi işini kur
ınakla beraber önemli bir sermaye 
gücünü oluşturmakta. 

VEGER dergisi olarak daha önceki 
sayılarımızda alanlarında başarılı 

olan miizisyen, sporcu vb. bölge in
sanlarımıza yer vermiştik. Bundan 
sonraki sayılarda da sanat, spor, kül
tür, edebiyat, iş dünyası ve değişik 
alanlarda başarılı olan insanlarımıza 
sayfalarımızda yer vermeye devam 
edeceğiz. 

Arkadaşımız Ali Fuar Gürsel K iirt işada1111 Ytlmnz Dilek ile görüştii . .. 
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Göç yollarında 
başarıyı yakala~-

B u sayımızın konuğu başarılı bir 
giriı;;imci olan "Berdil Con takt 
Person en" adlı firmanın sah ibi 

Yılma1. Dilek. 
Yılmaz Dilek kendisinin uzunca bir 

süre demesine karşın yaklaşık 13 yıldır 
Hollanda'da yaşıyor. Neden Avrupa'ya 
çıktığını sorduğum uzda; '"Yoksu l bır 

a ileden geliyorum. Asl ında gelme nc
denim ekonomik nedenlerden gibi gö
züksede daha çok bir arayı ı;; olduğunu 

bugün itibariyle daha iyi analiz edebi
li yo rum. Bu arayışıının altında atala
rımızın yüzyıll arca önce ülkeden 
kopuş gerçekliğin in yattığına 

inanıyorum." diye yanıtlı yo r. 

Yılmaz Dilek, bugün ön em-
li b ir sermaye birikimine 
ulaşmasına rağmen geldi ği dönemde 
her yen i gelenler gibi çok zo rluklarla 
karşılaştığınıda ifade ediyor. Dilek ay
nı zamanda 2001 yılında kurulan KAR
SAZ'ın ilk kurucu delegelerinden biri
si. Günlük olarak yaklaşık 80- 100 arası 

kiş iye iş olanağı sunuyor. Evli ve 3 ıyo
cuk babası olan Dilek, ge l eceğe ilişkin 

olarak, "Kürt se rmayesinin gücünü 
KARSAZ'da birleştirerek salt Kürt pa
zarında değil, uluslararası pazarda da 
söz sahibi olmas ı gerekiyor. Hu elbette 
kolay bir olay değil faka t böyle bir di
ııamizmimiz var diye düşünüyorum . 

Ayrıca gelinen sürecin hiç de küçüm
senmemesi gerekiyor, dün böyle bir 
birlikten böyle bir örgütlülükten bah-
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sedemiyorduk. Bu an l amıyla ulusal 
demokratik mücadelenin önemini. ka
zanımlarını görmek gerekiyor." diyor. 

Bu arada Yılmaz Dilek Avrupa'da ya
şayan başta Orta Anadolu'lu Kürtler 
olmak üzere tüm Kürdistanlı anne ve 
babaları uyararak; "En azından bun
dan sonra çocuklarımızın buralarda 
sadeec s ıradan işgücü olmasın. Bilim 
ve teknolojideki gelişmeler her geçen 
gün kalifiye insanı üne çıkarıyor. Bu te
melde bizle r de çocuklanmıza gerekli 
hassasiyeti gösterıneliyiz. Onların 

okullarıyla ilgilenerek, ulusal özlerini 
koruyarak başarılı olmalarını sağlama

lıyı z. Un u tmayalım , on lar gelecegi
mizdir." d cd i. 
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Çiroke Torim 
-ll-

Berhevkar: Şermezari Gordoxyi 
Aınadekar: Ali Fikri Bayrakh 

S ibe dibe ... Padişah, di came qesre 
X\-ve re, li kelekc qesre xwe meze 
dike-na kc, şaş dibe .Li kelekc qes

re xwe, qesreka bi heft qal dibine t1 da
ve xwe jihev dime. Li ser şora xwe da
di sta, banga tarim t1 dayika wi dike. 
Padişah keçikc xwe dide torim ... Keçik 
dibe bük, te re male tarim. şev dibe. Ta
rim li b er keçike post e xwe derdixe ... 
Di bin wi postlde Xorteki keleş derdi
keve ... )ina torim di heyretan de dime 
ü nizane ku çi bike ü ç i be ... Keçik him 
şaş Cı him jl kCfxweş bibu.Çimkl lawiki 
pirr ri nd bu. Hüye tarim wekl roje dibi
riql ... Dest li pe Cı bi bej n ü bal bu. Xor
teki keleş Cı bi şüret bu. 

Ji bill keça Padlşah keseki di tarim di 
şikh~ lnsanan de nediti bu ... Dlya ta
rim dizani bu li se r lawl we poste beş
tirheye le bele tu ca ran lawe xvve ti şik
le insana n de nediti bu ... Dlya tarim 
delale xwe be post pirr Cı pirr meraq di
kir Cı edi sebra xwe jl nemabu.Rojeke 
biryar dide Cı bi torime xwe re be "La
wo! Posti xwe derxe, ez te çareke bi şik

le insanan bibinim ... " le bele dizanı 
ku, torime xwe posti xwe dernaxe. Da
yik difikre Cı planeke dike ... Di dile xwe 
da; "Ez bi diziki li lawe xwe meze bi
kim, ma ew nezane ku ez li wi dine
rim ... " 

Daylk diçe cem bCıke xwe Cı bi we re 
dibe; 
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"Büke! Ez dixwazim lawe xwe be post 
bibinim.Ailkariya min bike. Wexte ku 
torimc min post xwe derxist, were bi 
diziki xebere bidc min t1 ez tarimi xwe 
bi şikle wl yi Insanan bibln im." 

1:3Cıke difikre Cı heq d ide xwasiya xwe 
Cı dibeje; "bele, temam." 

Roj derhas dibin ... Rojeke turim ber 
Jina xwc poste xw·e derdixe şora xwesi
ya xwe te bira we ü bi diziki tere xwesl
ya xwe agadar dike ... Bi bihistina ve şo
re re dile dlya tarim bi coş a heyecane
ka mczin dike kCıte kCıt. .. La"vi xwe di
bine Cı şaş Cı mat di cihe xwe de dimi
ne . .. To ri m weki roje dibiriqe ye ... 
Xo rtckl çelengl be pa yan ... Sebra xwe 
namine Cı bixwe bixwe dibe; Ez d ixwa
zim lawe xwe di şikle tarimeki de ne, di 
şikle Insaneki de biblnim. "Edi dayik 
be sebr dime a dikeve hindire oda law) 
xwe Cı dixwazc posti wl baveje nava 
agir. .. Li wc gave tarim d ike qije qij Cı 
bi dlya xwere dibe; "Daye, ez bi heyra
ne, posti min maveje agir tu ya bi se
dema min bl.. ." 

Dayik guh nade lawe xwe t1 postila
wi xwe daveje nava agir. Piştl ki post 
kete nava agir, la\•vik dibe d uman t1 di 
pencere ra derdikeve diçe ... Kesek ni
zane tarim çima bO Cı çawa bu d uman. 
Kesek ji nizane ıorim li ku dere ye .. . 
Lav.rik bi şevan te mal wexta ku şev di
be wekl duman ek di pencere re dikeve 
hindirc male u li mal radikeve ... Beri 
ku roj helat dlsan di pencere ra dlsan 
mina dumaneki derdikeve tere ... 
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Rojeke bük ü xwasl bi şeyen herllı c

riye ved içerinin. şe ye her! textek bu Cı 
li ser \>Vi tcxll ji hemi wek mix Cı mil 
bun. Wexta ku şe kete nav heri, heriye 
bihevda niskuyi jihev dikir Cı hemi qi
rc~j Cı gernar ji nav derdixist. Piş tl we 
her! dihate şCıştin Cı li her roj e dihate 
rex isli n ku ma paqij Cı ziwa be ... 

Dayika to ri m Cı jina wi F karl xwe te
mam dikin. Le bel c şe ye heriye jl di kin 
penccreya ku tarim te re dikeve ma l. .. 
şe di wir de ji bir dikin ... 
şev dibe ... Mina her şeveke tarim tc 

mal Cı disa mina her şcvcke di pencere 
re derhas dibe Cı mil Cı mixcn di şe de 
torim birindar dikin. Bi qije qija tarim 
re de Cı jina wi diçin bcr pencere Cı ta
rim birindar d ibinin ... To ri m bi wan ra 
dibe: "we xwlna min rijand Cı hun edi 
min nabinin." 

}in Cı dlya wl hestiran dibarlnin Cı li 
ber tarimdigerin Cı pe re dibeje; "Em te 
çawan dikarin biblnin Cı çawan jivi hall 
xilas d iki n ... Beje me ku da cm jili çare 
yeke bigcrin, bo xatiri xwede bejc me." 

Tarim bi Jina xwe re dibeje; "Jina 
min, ronlya herdCı çaven min , ger ti 
dixwazi çareka din bibini O min jivl ha
ll xilas biki, şiveka xwe ya hesini heync 
deste xwe Cı çarixen hesini di lingen 
xvve ke Cı bi vi awayi gund bi gund li 
min bigere ... Ş iv Cı çarixen te li kedere 
ketin, bizane ku ez li wirirn ... " 
Piştl ve gotine kes tarim nabine ... 
Ji çuyina torim şunda, ]ina wl wekl 

gotinen v.rl dike ... Ş i veka hesini d ike 
dest xwe Cı çarixen h esini dike lingen 
xwe Cı dikeve re ... Jin dibe gerrokek, 
gund bi gund li m e rike xwe digere ... 
Gelck wext derbas dibe ... 

Rajek ji rojan jinik ji gundekl derbas 
dibe ... \•vext di bo re dibe şev. Şikcftckc 

dibine Cı dibe; "Ve şeve ez li vir bim1-
nim Cı dikeve şikefte le bi tirseke . .. Guh 
dide ku ji ş ikefte dengekl bi tirs teye. 

HeJmar 4 • Veger 

Tedige ku ew d enge herçekiye ... Gelek 
ditirse .. o Le ve yeke F dizane ku pewis
te ve şcve li vir derbaske. Bi diziki her
çe hedi hedi terc di koşeyekl şikcfte de 
xwe bi cih dike. Ilerç jine nabine. Jin 
meze di kc ku 1 i d or her çe çeleye n h er
çe j1 hene. Guh dide wan, dibine ku 
hen; ji çeley€m xv.re re dibeje; "Zaroyen 
mina! Li gundeki neX\veşek hcyc Cı bi
rina wl ji küre, ji b er kCılen xwe nale na
le. Derınane derdi wl di dCıwln e ( yag) 
wede ye. Insan bizanin we se r je dikin 
Cı dCıwine we di bir 'ccna wi bidin, biri
na wl mirovi di se çar rojanda xweş di
be. Le insan ve yeke nizanin." 

Wexte ku jin ji h erçc van gotinan di
bihlse pi rr Cı pirr şad dibe. çimkltedige 
ku ew mirovl birindar mere \•Ve ye ... 

Jin planeke d ike Cı d i pe ku herç rake
vi n. Wexte ku herç ra d ike vi n bi diziki fı bi 
tirs girangi ran te re, neziki çeleye ka her
çedibeCıçeleke hcrçedikehembezaxwc 

Cı direvine. Ji şikefte dcrd ikeve Cı tere ... 
Bi çeleye ve gelek deveran dcrhas di

ke Cı piştf wcxtc k e çeleye se rj e dik c mi
na ku herçe gati dCıwlne herçe heydine 
Cı berbl gunde kumere xwe Ic dimine 
diçe ... tere, piştl demeke dige wl gundl 
Cı rneze dike ku ça rlxen xwe yen hesini 
Cı şi va xwe ya hesini kevn Cı teva buye ... 
Bi ser veda scdl sed bewar dibe ku me
re xwe yi li vi gundl ye ... Wexte dikeve 
nava gund, dibeje; "Ez heklrnim, min 
bihist ku divl gundi de nexwcscki be
çare heye, ez halim wi nexweşi rind bi
kim. "Gundi jine d ibi n cem nexweş ... 
Li nczlki male dengen nala nala torim 
dibihisin. Dikevin hindire male. Wcxtc 
jin meri xwe dibine çaven xwe tijl dibe 
Cı hestir ji çaven we tene xwar ... Le to
rim jine X\.YC nasnake. Jin n ezi nıerl x 
we dibe Cı dibeje; "Lo birindaro! Bejc 
min çiye derde te ku ji derde tere bi
birn dcrman. "Tarim bi çavcn westiya
yi li jinikc meze dike ü dibeje; "Jinc! Tu 
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ye çi hiki derdi min? çi hekim Cı slhir
haz hatin nezanin ku derde min çiye, 
tu yi bizanl?" 

]in dibe; "Bi hele ez ji li birina re ıne
zc bikim, tişte ki tu wcnda biki tuneye 
di ve de." Pişti ve gotine jina tarim di
hele ku li birina vvi meze bike. )in li bi
rine meze dike Cı dibe; "Ez derınane 
derdi te dizanim, derınane te dOwine 
çeleya hcrçe ye.'' Jin dCıwine hcrçe di 
birina tarim dide. Ew tedaylna dCıwine 
herçe se- çar ro jan dom dike ... Jin bi 
tarim re dibcje; "Mera! Birindarol Ez 
dizanim ku te ji bo ç i welate xwe hela
ya ü hatiyi vi welatl. Wexte bir!na tc 
rind bu here welati X\<Ve." 

Tarim bersive dide Cı dibeje; "Ere ... 
eze herim Cı bi diziki li hale male xwc 
meze bikim gerçiramale min vcnake
ve Cı hale male min jl vemirlbe Cı jina 
m in ji kincen dirrili xwc kiribin, eze we 
wexte di mal e xwc kevim. Le bele h emT 
tişt li dijT van gotinen min he, ez nake
vim male xwe." Li wl zemani merivek ji 
ınale xvve dur kcvc Cı h ere welate yan j1 
ciheki dCır, ger çi agah! jl ji wl nehatin, 
j i wc şunda mirav dlsa vegere male 
xwe, wi ye bi diziki li mal e xwe m eze hi
kira, ger jina wlkiııcen nCı li X\.Ve ki ribiıı 
manaya wc; Jina wi merikl din kiriye, bi 
gotineka din bi yeki din re zewiciye ... 
Ger jina wi kincen kevin Cı dirri li xwc 
kiribin Cı çira m ale w1 ji naye manaya 
wc jl; Jina w1 heg j11i ben da wi ye Cı tu 
kesen din re jl nezew idye ... 

Di se- çar rojanda birina tarim ri nd di
be. )in ik bi tarim re dibeje; "Mera! De bi 
xatirete. Min turind k iri, cd!eze herim." 

Torim dibe; "Na, Pewiste ku ez heqT 
te bidim te. ı ,c tu tişte min niye." 

}i n dibe; "Ger tu dOO.vazT heqi min b idi 
min, ka gustilke di tiliye x:we de bide 
min.'' 

Tarim gus til!ya xwe derdixe Cı d ide ji
ne. Jin dibe; "Bi xat ire te Cı xwcde her bi 
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te raba."Q dikeve re ... ]i ber tarim dige 
m a le x:we. Mina ku ta rim pera goti çira 
male ;...'"we ved imir!ne Cı argCıne x:wc vc
naxwe Cı kiııcen kevin Cı dirrl ji li xwe di
ke Cı di male xwe de rudine. Torim rind 
Cı bi hez dibe Cı bc r bi gund Cı mal e X\•ve 
dikeve re. ji deşt Cı çiyan, ji gund Cı baja
ran derbas dibe Cı dawlye dige gunde 
xwe. Bi d iziki nezl mal c xwe dibe Cı li ha
le mal e xwc meze d ike ku h er tiştck mi
na ku ew dixwazeye. Yani çi ramale na
ye, argCın vemiriye Cı jina X\•Ve ji bi kin
cen dirrl Cı kevine. Tarim bi ve ycke pirr 
kcfxweş dibe ... Ewqas kefxweş dibe ku 
ji kefxweşiye ji çavcn wi hestir dibarin. 
Tereber dc riye male X\.ve Cı li de rT di xe. 
Wex tc ku jinik denge deri dibihise, di
zane ku ew li deri dixe Id ye ... Jin de ri 
vedike Cı nake hestir ji çaven dibare Cı 
xwe davcjc hembeza merl xwe. Jinik bi 
m eri x:we re dibe; "M eri mira! Wexta şe

yi heri di tere çu, birineka mezin li te 
peyda bu, ew birina tekeri nd kir'?'' 

Merik dibe;"Jineka hekim ez rind ki
rün." 

Jin ik kelegiri bu Cı li m ert xwe meze 
kir Cı bi dengeld ketl got; "Ew jina he
kim ez bum.'' 

Tarim di clh xwc da şaş Cı mat dimine 
Cı dibe; "çi? ... te got çi?" 

Jini k gotinen xwe dubare dike; "ew ez 
bum.'' 

Tarim dibeje; "Ez bawer nakim ku ew 
heklma tu buy. Mine tu nas bikira. Ez 
çing bawer him ku ew heklma tuyl?" 

]inik tillya xwe ya bi gus tllk berjor di
ke Cı dibe; "Ger tu bawer nakl, aha he
qc ku te dayi min. Ger ew jina ne ez 
bim, gustillya te di peçiya min de çi d i
gere? MerT mini nebawero!" 

Tarim bi van gotinen jiııe xwe şaş Cı 
m at dibe Cı nizane ku çi bike Cı çi be. 

çiraka me çu qate 
Rehmcr li ve civate 
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NEWROZ (KAWA-DEHAK) 
SÖYLENCESi KlYAMET VE 

KURTARICI/MEHDi KONUSU 
İLE İLGİLİ BİR KEHANET Mİ? 

RAF ET KI Ll ÇALP 

A
nıştırmacı yazar Cemşid Bender 
NewToz söylencesi konusunda 
"Demirci Kawa olay ı Kürtle rin 

tarihinde yaşanmışt ı r" deyip olayın ta
rihini de MÖ. 21 Mart 612 ularak ver
mektedir. (bkz. Kürt Tarihi ve Uygarlı 

ğı , Cemşid Bender, Kaynak Yay., İst., 
1991) 

Bir diğer Kürt araştırmacı olan Gür
da l Aksoy ise "Kanımca Kawa Ahame
nidlerin en popüler kralı olan Kurash-
2 Çin mitolojik bir karaktere dönüş

müş hali olsa gerek" deyip C. Bendcr 
gihi e\ıvroz söylencesine konu olan 
olayın tarihte yaşanmış olduğunu id 
dia e tmektedir. [Bb.. (B ir Söylence Bir 
Tarih) Newroz, Gürdal Aksoy, Yurt Yay., 
ank, 1999) 

Her iki görüşe de katılmıyorum. Çün
kü Ncwroz söylencesi tarihte gerçek
leşmiş bir olay deği l, mitolojik ve dinse l 
inançlara göre gelecekte/k ıyame t vakti 
yeryüzünün savaş ve zulümle dolduğu; 
büyük sorunlar-sı kıntı lar içinde o ldu
ğu felaket dolu hir ortamda ortaya çı

kıp insanlığa barış, adalet, bolluk-be
reket, refah, huzur ve hakiki dini, kısa
cası "kurtuluşu " getireceği düşünülen 

ısiahatcı-kurtarı c ı kahramanın (Meh
di, Mesih) KL"ırt halkının iç inden çıka

cağına ilişkin gizli bir inancı dile geti-

ren bir söyle nce (olsa gerek) dir. 
Mitolojilerde, dinlerde, halta peri 

masalı da denilen "o lağanüstü konulu 
halk masallan'nda alcgori denen ve fi
kirleri n , konuların açık-anlaşılır hir 
dille değil, semboller aracılığıyla kapa
lı hir şekilde aniatılmasına dayanan 
bir anlatım şekli kullanılır. 

Semboller mitoloji ve dinlerin sı rla

rını, gizli inançlarını , temeliönemli 
bilgilerini taş ır. Sembollerin gizli a n
lam ve yorumlarını bilmeyen kişiler 

anlatılmakta olan hikayenin içine nak
şed i l nıiş iç hikayeyi (ASIL lliKAYE) 
bil (e )mez. 

Bu yüzden her ne kadar görünüş te 

Kawa-Dehak söylencesi geçmiş bir za
manda yaşanmış bir olay g ihi anlatıl 

sada, söylc ncede anlatılan olaylar, kul
lanılan semboller deşifre edilip mito
lojidcki kimi diğer inançlada (ö rn . ge
lecekte Dehak ilc tekrar hir mücadele
nin yaşanacağı ) birlikte değerlendiril 
diğinde aslında söylencenin kıyamette 
yaşanacağınainanılan olayları anlatu
ğı görülecektir. 

Newroz söylencesin in degişik var
yantiarı vardır. Şeret11an, Firdevsi ve is
lam tarih çileri olan Mcsudi, Binıni ve 
Taberi bu varyantiarı aktarm ışlardır. 

Şeret11an 1597 yılınd a yazdığı Şeref

name (Kürt Tarihi) adlı kitapta newro
zu şöyle aktarıyor: Dehak, tüm dünya
ya hükmed en, zalim, Allah'tan kork -
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maz, m erhametsiz-zo rba bir hüküm
dardır. Allah onu, iki oınuzunda ejder
ha veya yılan başına benzer iki kemik 
çıkarmak suretiyle ceza l andırır. Şeytan 

Dahhak'a ağrılarının dinmesi için in
san beyninin yaralarma sürülmesi ge
rektiğini söyle r. Dehak he rgün iki gen 
ci öldürtcrek beynini yaralarma sü re
rek rahatlar. Gençle ri öldüren cellat 
hergün bir genci öldürür, diğerini ser
best bırakır. Serbest bıraktığı genc in 
yerine bir kuzu öldürür ve bıraktığı 

gence 'dağa, şehir dışına gi t' der. Dağ

daki insanlar çoğalır, ve bu genç insan
lara Kürt adı verilir. (Şerefname (Kürt
Ta rihi); Şerethan, çev. M. E. Bozarslan, 
hasat yay. isL. 1990. Söylenceyi ben 
özetlcdiın, RK) 

Firdevsi'nin yazdığı Şahname'de Şe
refnameden fa rklı olarak Demirci Ka
wa'dan bahsedilir. Şahname'ye gö re 
seytan aşçı kılığında Dehak'ın yanında 

çalışır ve De hak'ın omuzunu öper. Öp
tüğü yerlerden iki tane kara yılan çıkar. 

Şeytan bu scferde doktor kılığında Dc
hak'a gelip 'eğer yıla nla ra insan beyni 
yedirirsen i yileşirsin' der. Hergün iki 
genç öldürülür, beyni yıl anlara ycdiri
lir. Kermayil ve Armayil adli aşçılar bir 
genci öldürmeyip gizlice serbest bıra
kır, yerine koyun keserler. Bu gençler 
çoğalır Kürt halkını meydana getirir
ler. On sekiz oğlu öldürülen demirci 
Kawa önderliğinde halk ayaklaııır, De
hak yöne timine son verir. Dehak'ın ye
rine Kawa'nın önerisiyle Feridun yö
netiıne getirilir. (Aktaran: Dr. Cemşid 
Bender. Ben Ö7.etleyerek yazdim, RK) 

Zalim kral Dehak Çin prototipi Zer
düştlüğün kutsal kitabı Avesta'da üç 
başlı, üç ağızlı, "şeytanın yalancıs ı ", 

''dindarlığın özünü öldürmek için or
taya çıkan" bir ejderhadır. lhkz, Avesta 
(Bölümler), Korayay, Çev. Eshat Ayata, 
ist, 1998). Dehak'ın /.erd üşt mitoloj i-

s inde ejderha olarak aktarılması ejder
ha konusunu inccl eıııemizi gerekti rir. 

Mi tolojilerde kahramanların hasmı

düşmanı ejderha veya yıla ndır. Ejder
ha veya yılan çoğunlukla "suların bek
çilerldir''. " ... ejderha mitolojide ge
nellikle karanlığı, kuraklığı , kötülüğü, 

zorbalığı, kişi, soğuğu, ve cehaleti sim
geler". (Bkz. Bir Söylence Bir Tarih 
Newroz, Gürdal Aksoy, Yurt Yay. 1998, 
Ank.) 

Ejderha" . . . pek çok mitoloj ide sula
rın, di ğer anlamda bereketin koruyu
culuğunu yapan yara tıklar olarak nite 
lendirilıniş tir. 0 /(cjderha) gerçekten 
gizli bir hazineye ulaşabilmek içi n yok 
ed il mesi gereken bir ya ratı ktı r. ... bize 
kötülüğün ve şey t ani eğilimlerin hir 
sembolü gibi gelir"(Bkz. Semboller ve 
Yorumları, Necm ettin Ersoy, ist, 2000) 

Kimi masal ve mitolojilerin önemli 
konuları ndan biri bir ülkeye gelen su
yun kes ilmesi ve bir kahramanın orta
ya çıkıp kuraklğa son vermek amacıyla 

ejderhayı veya yılanı öldürmesidir. Ej
derhanın suyu bırakmak için hergün 
insan kurban istemesi konusunun -ki 
bu konu Dehak'ın hergün iki Kürt gen
cinin beynini yılaniarına yed irmesi 
konusu ile ilgisi vardır, bu kon uyu kur
ban konusu il c il gili başka bir yaz ı da 

aciklamaya çalışacağıın -Dehak ilc de 
ilişki si va rdır. 

Su sembolü bilgiyi( 1), bolluk- be re
keti, arınma/ temizlcnmeyi, yen iden 
dirilmeyi /yenilenmeyi simgeler. Mito
loji ve dinlerin en önemli sembollerin
den biri su'dur. Su sembolünün ab- i 
hayat (hayat suyu). iksir, nek ta r gibi 
sembollcrle de ilgisi vardır ve mitolojik 
inançlarda bu s ı v ıl arın-içecek l erin 

ölümsüzlük verdiğine inanılı r. Yı lanın 

öldüren, yok eden zehirinin pa ıı zehi

ril ila c ı su'dur. 
Su s imgesi kıyamet konusu ile ilgili, 

88 
Çlle . SebAt . AdM 2003 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çok önemli bir semboldür. Kıyamet sa
nıldığı gibi dünyanın, evrenin yok ol
masını değil, var olan sosyal, dinsel , 
ideolojik ve kültürel alan larda bü
yük/ önem 1 i değişmeleri n ya~anacağı 

bir degişimi anlatır. Bu anlamda kıya
met, sayın Prf. Dr. Yaşar Nuri Öz
türk'ün deyimiyle devrim demektir. 
Kimi dini inançlarda yer alan "kurtu
lu~ ... bilginin elde edilmesi" dir. biçi
minde ki görüş ile su: bi lgi özdeşliğini 
hatırladığımızda aşağıdaki alıntılar ay
n bir anlam kazanmaktad ı r: 

1- "Şunu da söyle: Bir sabah suyunuz 
çekiliverirse, kim getirecek fışkınp 

akan bir su size?". (Mülk su resi. 67:30). 
Kuran'da Mülk suresinin 25. ayetinde 

kıyametin zamanı hakkında soruya 
cevap olarak yüzeysel ( kapalı ve kısa) 
cevaplar veriliyor ve surenin son aye
linde (30. ayet) nıitolojilerin en önenı
li s imgelerinden biri olan su sembolü 
kullanılarak üs tü kapalı da olsa "ne za
man suya ( ilahi bilgiye, berekete, a rın 

maya) kavuşmaya ba~larsanız o za
man kıyamet kopmuş demektir" biçi
minde bir ima/da laylı anlatım şekli 

kul l anılmıştır. Mülk suresindeki son 
ayette (mito lojik inançlanı göre ejder
hanın, ama dini inançlara göre ise, HK) 
'Deccalin koruyup insanların ulaşma
sını engellediği suya ne zaman ulaşır

sanız o z.anıan kurtulursunuz' biçi
minde bir ima va rdır bence. Kur'anda 
ateş cehennemin. su ise cennetin en 
önemli sembolleridir. "Haksızlığa sa
panlar. .. eğer doğru yolda yürüselerdi , 
onları bol bir su ile su varırdık"(Cin su 
resi. 72: 15-16). 

2- " ... denizin d ibi nasıl onu örten 
sularla dolu ise/yeryüzü de Rab bilgisi 
ile öyle dolu olacak"(Tevrat, isaya, 
11:9). Tevrat'ın "Mesihin zamanları" 
adl ı bu bölümünde kıyamet zamanı 

anlatı lırken su sembolü kullanılarak 
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kurtarıcı Mesihin zamanında kutsal
gizli bilginin ve bolluk-bereketin tüm 
dün yaya yayılacağı dulaylı yollardan 
da olsa an l atılmış. Hz. Muhammedin 
kıyamet alametlerinden biri olarak bil
dirdiği Fırat n ehrin i n alt ı ndan al tın bir 
dağın çı kacağı hadisi delayl ı yollardan 
da olsa kıyamet vakti gerçekleşeceği ne 
inanılan ilk aydınlanmanın/bilinçlen
menin Kürdistan da başiayacağını ima 
etmektedir bence. 

Mitolojik ve dinsel inançlarda Tann
nın bulunduğu mekan olarak kabul 
edilen göğe çıkış araçları merdiven, 
köprü, ip, ağaç, bulut. dağ, araba, örtü, 
kuş, veya herhangi bir binek hayvanı
dır. (Hz. Muhanınıedin miraca çıkar
ken Burak adlı at ile e~ek arası bir hay
vana binerek göğe çıktığı ~eklindeki 
inancı hatırlayın). Bu tür inançlarda 
göğe çıkış sebepleri:l- "ilahi alemde 
yeryüzündeki bir soruna çözüm bul
ma arzusudur". 2- ilahi alemleri tanı
ma ya da çeşitli ilahi sırlan ve hikmet
leri kavrayabilme merakı dır". 3- "ilahi 
öğretileri alnıaktır"(Bkz. Dinlerde Yük
seliş Motifleri, S. Gündüz, Y. İnal, E. 
SAH IKÇlOGLU, Vadi yay, J\nk, 1996) 
Kıyamet vakti ilk aydınlanman ın 

Kürdistanda gerçekleşeceği şeklinde ki 
kehanet/gizli inanç, Zebur'da yer alan 
ve beklene n kurtarıcının/Mesihin F ı 
rat kıyısından/Kürdistan'dan çıkacağı 

şeklindeki ima ile uyum içerisindedir. 
Tevrar ve incilde Kurtancı-Mesih için 
kullanılan se m bollerden biri fidan/ fi
liz'dir. Zeburda fılizin Fırat kıyısında 

çıkacağı söylenerek m esihin Kürdis
tandan çıkacağı ima edilmiştir bence. 
(Bkz, Zebur Mezmur 80(79):8-11) 
Kıyamette ortaya çıkacağına inanı

lan ve müslümanların Mehdi. Yahudi 
ve Hıristiyanların Mesih dedikleri kur
tarıcının Kürtlerin içinden çıkacağına 
ilişkin gizli inanç sadece Zcburda de-
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ği!, Meme Alan/Mem u Zin Destanın

da, Ferhat ile Şirin a~k hikayesinde, 
Kürtlerin cinlerden türediğine veya 
cinlerin TUTSAK ETT1lı1 BiH TOPLU
I.UGUN ASLINDAN GEI.D İGİNE tUŞ
KiN EFSANELEHDE, llz. Muhamme
din kıyamet ile ilgili hadislerinde açık 
bir şekilde olmasa da vardır. 
Kurtarıcının kıyamette karşısına çı

kıp kendisine karşı mücadele ettikten 
sonra onu yenip öldüreceği düşünülen 
Deccal denen karakterin kim ya da ne 
olduğu tam olarak belli değildir. Kimi 
arastırmacılar tek bir kişi derken, ki
mileri doğaüstü bir varlık, kimileri fik
ri/ideolojik bir din karşıtı akım olarak 
ta rif etmişlerdir. 

Deccal incilin Vahiy (:esinleme) adlı 
bölümünde Hüyük ejderha, iblis, şey
tan ve tüm dünyayı saptıran eski YI
LAN olarak geçmektedir. (bkz. İncil, 

Vahiy. 12:~J). Deccal açık bir şekilde ol
masa da dolaylı olarak KLJ lfAI\'-l KE
I{İMİN KURTARICIVA SI:SLENDiCiNi 
düşündüğüm MÜDOCSİR SURESiN
DE geçmektcdir bence. Surenin ilk 
başlarında 'gizlenme artık kalk (halkını 
ve tüm insanlığı, HK ) uyar' biçiminde 
seslenmekte ve Deccali kastederek 
onunla mücadeleyi bana bırak demek
tcd ir. Allah Deccalc güzdoyurucu 
oğullar verdi nı diyerek onun em ri ne 
seçkin üstün erkekleri verdiğini söylü
yor. Gizli ilimleri öğreten derneklerin 
hemen hepsi kadınları üye yapmaz. 
Gizli erkek c.lerneklerine, özellikle de 
masonik c.lerncklere prensip olarak ka
dınlar ve zenciler üye olamaz. Kadınlar 
ve zenciler yakın zamanda çok az da 
olsa üye o labilmektedirler. Bu yüzden 
olsa gerek ki oğul kavramı gizli dernek
lere üye olup gizli ilimleri öğrenen ki
şi(erkek)dir bence. 

Gizli inançlarda baba gizli / mistik 
ilimleri öğreten kişi(veya varlık, 
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güç)dir ( Rabanın gizli ilim öğretici

s i/crginleyici, öğretici kişi olduğuna 

ilişkin bilgi için bkz. Gizli Ögreticilik, 
Ergün Arikdal, Ruh ve Madde Yay, ist, 
1997. Ayrıca bkz. Kahramanın Sonsuz 
Yolculuğu, Joseph Campbell, Kahalcı 

yay, ist, 2000). Bence oğul ise gizli ilim
leri öğrenen talebe(olsa gerek)dir. Ba
ba gizli ilimleri öğre ten güç, kişi, gizli 
dernek vb. ise, BAKİREDEN DOCUM 
babadan ders almadan gerçekleşen 
ilahi-gizli sırlara ulaşmak, olmaz mı'? 
Eğer iddiarn doğru ise Zerdüştlük da
hil pekçok inançta (örn. Yahudilik. Hı
ristiyanlı k, Zerdüşt lük) yer alan kurta
ncının bakircden doğacağı şeklindeki 
inanç, kurtarıcının Deccal Çin talebesi 
olmadan gizli s ırlanı u laşacağını ima 
eder bence. [ Ejderhanın/Decca l i n su
yun (yan i gizli bilgilerin) bekçisi oldu
ğu şeklinde ki söylenceler aslında bu 
gizli bilgileri öğrenen talebeler ilc o 
bilgileri herkese vermeyen sır öğretici

s inin /üstadın karşılıklı mücadelesini, 
birbirleriyle olan ilişkilerini ve gizli 
eğitimin aşamalarını sembollcrlc an
latır. 1 

Surenin devaınında (Müddesir su rc
si) deccale gen iş imkanlar (dü nyanın 
yönetimi, gizli sırları korumak ve öğ
retmek, geniş ekonomik, askeri güç ve 
imkan, RK) verildiği ama deccalin 
bunlarla yetinmeyip kendisine veril
miş imkanlan daha da artırmasını is
tediği ve onun anid (yani inatçı) oldu
ğu, dik bir yokuşa sürüleceği süylcni
yor. Ege r deccal denen varlığın ne ya 
da kim olduğu bilinse ic.li konu daha 
an la şılır olacaktı. Kehanetlerin doğru 
olup olmadığı ve deccal denen gücün 
ne old uğu konusundaki tezlerimi baş
ka bir yazıda aktaracagım. Aşağıda kı
saca değineceğim. Şimdilik şunu söy
leyeyim dcccal denen güç-var l ık, gizli 
ilimler konusunda gizli eğitim veren 
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dernek, cemiyetler birliği ile bu der
neklerin yönetim ve denetiminde ol
duğu söylenen kuruluşların lakabıdır. 
Bu derneklerin en ünlüsü masonlardır. 
Anid Arapça da "Doğru olan bir şeyi 

doğru olduğunu bildiği halde redde
den veya karşı çıkan kimseye denir'' 
(Bkz. Kur 'a n :Vlesaji, Meal-Tefsir, Mu
hammed Esed, i şaret Yay, ist, 2000). 
Deccalin doğruyu bildiği halde reddet
ınesi onun bilgili olduğunu , başka de
yişle de baba olduğunu gösterir ben ce. 
Deccalin yokuşn/yukarıya tırmandırı

lacağı, yukarıya çıkanlacağı şek lind eki 

süz [sa'ud(arapça):yukarı çıkmak. yo
kuş tırnıanınak] ve Kuranda Yecüc
Mecüc denen kavmin kıyamcue tepe
lerden dünyaya saidıracağı şeklinde ki 
sure ile birlikte değerlendirildiğinde 

kıyamctte dağa çıkılacağı şeklinde ki 
kehanet, hem zu lümden kaçışa, hem 
de ilahi sırların öğrenileceği aydınlan

ınaya işarettir bence. 
Deccal denen varlığın ne ya da 

kim(ler) olduğu belli olsa idi bu sorun 
daha nctleşirdi, ama net değil. :Ylitolo
ji ve dinlerin deccal hakkında verd ikle
ri üstü kapah/ dulaylı bilgiler bu varlı

ğın pekçok gizli ve a~:ık dernek, cemi
yet olduğunu gösteriyor. Bu dernekler 
herkesin üye olamadığı, çok çok gizli 
çalışan, hemen her ülkede örgütlü 
olan, özellikle askeriye, siyase t, felsefe, 
sanat, e konomi vb. alanların ünlü ve 
etkili ki şilerinin üye olabildiği söyle
nen derneklerdir. Uluslara rası gizli ve 
açık çalışan dernekler birliği oldugu 
söylene n ve benim deccal denen var
lik/güç olduğunu iddia ettiğim var
lık/güç şu örgütlerden oluşmaktad ır 

bence: Rotaıy, Lion, Diner, Propcpel
ler, Masunik de rnekler, B'nai Brith(Ah
din Kardeşleri, Hilderberg, HT(Hound 
Table), CFR(Co unsil of Foreign Relaıi
ons: Dışilişkiler Konseyi), Trilateral, 1\i-
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pac (Amerikan-israil Halkla ilişkiler 
Konse yi). BM(Birlcşmiş Milletler); 
IMF; 1\'i\TO ... (bu dernek, kurumlar 
için bkz. (Dünyayı Kimler Yönetiyor) 
Gizli Dünya Devleti, Gary Alien , :Vlilli 
Gazete Yay, ı 996). 

"Deccalin egemenliği bir ölçüde Ka
osa dünüşe denk düşer. Bir yandan, 
Deccal bir cjdcr ya da bir şeytan biçi
nıinde canl andırılır, bu da Tan rı ile Ej
der arasındaki kavga ile ilgili eski miti 
anımsatır. Kavga başlangıçta dünya
nın Ya ratılışından önce olmuştur ve en 
sonda yeniden olacaktır." (Hkz. Mitle
rin Özellikleri , Mircea Eliade, Onı yay, 
isı, 2001) 
Geçm i şte özellikle de Dünyanın ya 

da evrenin yaratılışında iyi bir tanrı ile 
kötü bir tanrı (dev, ejderha, yılan vb. ) 
arasındaki mücadelenin kıyamette 

tekrarlanacağı şeklindeki inanç, new
roz söylencesinin kimi varyantiarında 
da mevcuttur. Örneğin İran mitoloji
sinde/Şahname de geçmişte Dehak ile 
Feridun arasında gerçekleştiği söyle
nen mücadelenin k ı yanıerte tekrar 
gerçekleşeceği inancı vardır. 

Zerdüşt dininin kiyaınet il c ilgili 
inançlarına göre "Dokuz bin yıllık dö
nemin sonunda kesin bir zafer iyi ile 
kötü arasıııdaki savaşa bir sun ve re
cektir, bu zaferi de Feridun sağlaya
caktİr. " (Bkz. Dinler Tarihi Araştırma 
Yö ntemleri, Ugo Bianchi, Geçi t yay, 
Kayseri, 1999). 
Şahname'de demirci Kawa dışında 

Feridun'unda yer ald ı ğını hatırladığı

mızda kıyametle Dehak ile Feridu n 
arasında tekrar bir mücadelenin yaşa
nacağının söylenmesi, ncwroz söylen
cesinin tarihte gerçekleşmiş bir olay 
değil, kıyamette gerçekleşeceğine ina
nılan bir olay olduğunu gösterir bence. 
Yine Şahname'de ki bir diğer rivayete 
gi>re Feridun [)ehak'ı öldüremenıiş , 
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Dehak Kudüs'e kaçmış. [Aktaran Kürt
ler (Tarih, Kültür ve Yaşam Mücadele
si), l:uhdi El-Dahoodi, Çev. Nuh Ateş, 
Deng Yay, İst, 19951. Şahnamenin Ku
düse kaçlığını söylediği Dehak, Yahu
dilerin Kıyamet ve Mesih ile ilgili keha
netlerinde sör.ü edilen SEMBOLiK YI
LAr\' olarak karşımıza çıkar. (Dehak'ın 

Zerdüşt mitolojis indc " iki Başlı Bir Yı
lan" olaraktasavvur edildiğini hatırla
yın, ayrıca Delıak'ın iki omuzunda yı
lan çıktığının söylenınes i onu gerçekte 
yılan olarak kabul edildiğini gösteri r 
bence. Kürt söylencesinde Dehak'ın iki 
omuzunda iki yılan baş ı çıktığı şeklin 

de ki inanç aslında, Dehak'ın köke n 
olarak üç baş lı yılan olduğu bilgisini 
saklamaya hizme t eder. Dehak' ın iki 
yılan başına kendi başımda ekleyin
ekiediğini z üçüncü baş da yılan başı 

dır- ortaya üç başlı bir yılan/ejderha 
çıkar. Bir hadis te Deccalin başının yıla

na benzediğinin söylenmiş olmas ı as
lında deccalin yılan sembolü ilc göste
rilen kötülük gücü olduğunu gösterir.) 

Yahudilerin kıyamctle ilgili inançla
rına göre Firdevs i'nin Kudüse kaçlığını 
söylediği Dehak Kudüsten çıkıp dün
yayı dolaşacak, giLt i ği he ryerde büyük 
sorunlar çıkararak dolaşacak ve kıya
mete yakın bir zamanda istanbula ge
lecekmiş. İstanbul' un hem kıyametin 
e n önemli alametlerinden olan yecüc
m ecüc'lerin ya ni Türkle rin elindeki bir 
şehir olma sı hemde Kudüsten önce 
son uğrayacağı son yer olması bilgis i 
bizi bu sion yılanının buraya kehanct
lere uygun olarak Kürtlere Türkleri 
kullanarak zulme tmek için mi geleceği 
ima ediliyor sorusunu akla getiri yor. 
Kimi Kürt efsaneleri Kürtlerin Tevratta 
bahsedilen TUTSAK Si ON KIZI OLDU
GU NU iMA EDiYOH. (Bu konu ayrı bir 
yazıının konusudur. ). (Sembolik sion 
yılanı için hkz. Sion Liderlerinin Prota-

kolleri, Victor Varsden, Kum Saati yay, 
ist, 1992, ayrıca hkz. Tarih Boyunca 
Masonluk, J. M. C:C. Y. Rodrigucz, Ka
yıhan yay, ist, 1999) Bir Ermeni versi
yonunda Dehak'ın öldürülmeyip De
mavend volkanik dağının altına hap
sedildiği ve bininci yılda (m ilenyum, 
kıyamet, RK) Sama Keresaspa tarafın
dan ortadan kaldırılacağı söylenir. 
[Aktaran:Th cspis(Eski Yakındoğuda 

RiLüel , Mit ve Drama); T. H. Gaster, Ka
balcı yay, ist, 20001. "(Azi Dahaka) za
man zaman galip geldiyse de 7.aman
ların so nunda/kıyamellc Alırimanın 

müttefiki olarak tekrar tehlike olur; 
sonra (kıyamette) nihai olarak ycnilir" 
(Bkz. Lexikon der Göller und D'mo
ncn, Manfred Lurker. Alfred Kröner 
Verlag, Slullga rt , 1989, Azi Dahaka 
maddesi) 

Taberi Mecusilerin Feridunun Zah
hak (Dehak) ı öldürmeyip Oünbavend 
dağına hapsettiğine inandığın ı nakl et
miş tir. (Aktaran. G. Aksoy) incilin kıya
met ile ilgili kehanctlcrinin yer aldığı 
vahiy/esinlcme adlı bölümünde (Va
hiy. 20:2) Ejderhanın iblis, şeytan, yı 

lan olduğu belirtilmiştir. Sonra Vahiy. 
20:7-S'de Şcytanın yanı yılanın milen
yuında yecü c-mecüc denen kavmi 
s ap t ı rm ak üzere serbest bırakılacağı 
söyleniyor. Milenyumun bin yıl anla
mına gelmek tcdir ve 2001 yılından iti 
ba ren ha şlamıştır. Yecüc-mecüclerin 
Türkler ve onların yönetici kesimi ol
duğu söylenir. 

Hz. Muhammedin Kiyamet ile ilgili 
bir hadisi söyle: "Mclahim (kan gövde
yi götüren büyük barbier ) Lı ç tür. Bun
lardan ikisi geçti. Kala n bir tanesi cl 
Cezire'de Türklerle yapılacak barbier
dir. " (Aktaran. Hz. Peygamberin Ha
dislerinde Türk Varlığı, Pr. Dr. !:ekeriya 
Kitapcı, Türk Dünyas ı Arastınnaları 

Vakfı yay, ist, 1988. s. 273). Bu hadiste 
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kıyametle ilgili olarak hem Türklerin 
hem de Kürdistanın dolayısı ile de 
Kürtlerin ad ı geçmektedir. Cezire adı 
ıvıardinin Cizre ilçes ine Arapların ver
diği addır. Ayrıca Cezire adı Mezopo
tamyanın içinde Musul şehrinin de 
bulunduğu bölgesin in adıdır. llem 
Mardin-Cizre hem de Musul civadan 
Kürtlerin yoğun yaşadıkları ye rle rdir. 

Kürtler, Türkler kıyamet, deccal ko 
nularının dalaylı yo llardan da o lsa 
anıldıkları başka hadislerde vardı r. Ör
neğin Şerefname'de Muhammede gi
den Türk kafi lesinin başında ki Kürt el
çi Muhammedin hoşuna giım ez, Mu
hammed şöyle d cr: ''Yüce Allalı bu 
topluluğu , kendi arasında ittifaka ve 
birleşmeye muvaffak etmesin; yoksa 
birleş tikleri taktirde, onl arın e li yle 
dünya yok olur. "Bu hadiste Türklerin 
ve Kürtlerin birarada zikrcd ilmiş ol
ması bence çok an lamlı . Türklerin ye
cüc-mecüc denen bozguncu-barbar 
kavim olduğuna ilişkin inanç il e pek 
çok efsane/destan , hadisin kıyamet 
öncesinin zulmedilecek mazlum halkı 
olduğunu ima ettiği Kürt halkının bir
liktc anılması dikkati çekiyor. 

Gog-Magog ismi yec üc-mecüc ad ı

nın yahudilerin dili olan ibranicede ki 
ad ı d ır. Yahudilerin k ıyamet ile ilgi li ke
hanetlerini yorumlayan kimi araştır

macılara göre Gog yani yecüc eskiden 
Batı Anadoluda yaşamış l.id yalıların 

kralı idi. Anadolu, m ehdi, mesih il e il
gili kehanetlerde önemli bir yere sa
hiptir. Ilz, Muhammedin mehdi ile il
gili hadislerinde, kıyamette Fıra t neh
rinin altından altın bir dağın çıkacağı, 
ts ranbulu n Mehdi tarafından manen 
fetlıcdileceği , Mehdinin ortaya çıkar
ken yanında taşıyacağı söylenen Ukab 
adlı Siyah sancağı , kılıcı , gömleği gibi 
kursal emanctlerin istanbulda ki Top
kapı sarayında olması , Türklerle k ıya-
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mettc kutsal savaş 1 Kital'ut- Türk: 
Türklerle öldürü şmek) gibi kimi du
ru mlar/kehanetler hep Anadaluyu i şa

ret ediyor. 
Pr:Dr. Ekrem Sa rıkçıoğlu şöy l e söylü

yor: "Mehdinin Şam'da isa (A:S) ile bu
luşacağı , Süfyani (Emeviler) ile Hicaz 
bölgesinde harpler edeceği ve istan
bulu felih edeceği rivayetleri gözönü
ne alınırsa , mehdinin faali yet sahası

nın Arabistan ve Anadolu olacağ ı açık

tır". (Bkz. Dinlerde Mehdi Tasavvurları , 

Pr. Dr, Ekrem SARIKÇ IOGLU; Sictre 
yay, Samsun. 1997) Yahudilerin kıya
metle ilgili bir kelıane rine/ inanışına 

göre Kudüsten tspanya üzeri dünyayı. 
dolaşmaya çıkacağ ı il eri sürülen ve 
sembolik sion yılanı denen yılanın git
tiği h er yerd e büyük sıkıntılar, ihtilaller 
çıkararak dünyay ı dolaşacağı ve kıya
met öncesinde Kud üs'ten önce en son 
!stanbula uğrayacağı söylenir. Kim i 
kaynaklar bu sembolik yılanın başının 
sion ileri gelen le rini , gövdesin in ise 
Yahud ileri sembolize ell iğini iddia edi 
yor. Bu yıla n bence Şahnarnede Fir
devsi'nin 'Feridu n onu öldüremcdi ku
düse kaçtı' dediği gerçekte üç başlı yı

lan olan Azi Dahaka(Kürt nıitolojisin

dc Dehak)dır. (Deccalin İncild e yıla n , 
ejderha olarak geçtiğini ve Azi Daha
kada ki azinin ejder/yılan anlamına 
geldiğini hatırlayın. (3) 

ll adis literatüründ e Temim-i Oari 
KISSAS I denen ve kaynakların sa
hih/gerçek olduğunu söylediği bir ha
dise göre Deccal b ir adada dcmi rl crle 
bağlıdır. Hu hadisi ünlü lı adisçiler olan 
Ebu Davud, Tirmizi, ibn Macc naklet
mişt i r. "(bkz. Z. Sarıtoprak) 

Deccalin de Deh ak gibi zincirlenip 
hapsedildiği yerden serbes t bırakılıp 

dünyaya saidıracağı şeklindeki keha
ncl inc ilin va lıi y b ölümünde va r
dır(bkz. Vahiy, 20:3). Aslında açıkca ifa-
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de edilemesede Dehakın deccal oldu
ğu şeklindeki gizli inanç mevcuttur. 
İn c il vahi y, 17:1 ve sonrasında bahse

dilen Büyük Fahi şe, Dünya Fahişeleri
nin ve iğrençliklerinin Anası, Dünya 
kralları üzerinde egemenlik süren bü
yük kent , Büyük Babil , terimleri kay
nağını Tevratın Daniel peygambcrce 
yazılmış 'Görkem içinde bir Mesihin 
Geli ş i ' ba şlıklı bölümünden almıştır. 
(Daniel, 7: 1-14). Kimi kaynaklar (örn. 
Deccal komplosu, Said Eyyüb, SIR 
YAY; ist, 2000) Babil ile simgelenmiş 

kentin Roma/Valikanda ki Papalık ol
duğunu söyle mektedir. Tevratı yorum
lamaya çalışan bir kitap (vaa t, George 
Bristow, yeni yaşam yay, ist, 2000) ise 
dcccalin/Mesih karşıtının Roma im
paratorluğu olduğunu iddia etmekte
dir. Kimi hadislerde Muhammed kıya

m e t vakti Konstantiniyye'nin, yan i is
tanbulun Mehdi tarafından fethcdile
ceğini söy lemiştir. Babil (imparatorlu 
ğu) :H oma (İmparaıorluğu) :Deccal ( in 
egemenliği-yönetimi) şeklinde formü
le edilebilecek bir durumla karşı karş ı 

yay ı z bence. Roma imparatorluğunun 
ortaya çıkışına ilişkin mitolojiye göre 
Romayı , diş i bir kurdun büyüttüğü Re
mus ve Bomulus adlı ikiz kardeş ler 

kurmuştur. Kurt sembolü mesih konu
su ilc ilgili önemli bir semboldür. Kurt 
kuzunun düşmanıdır ve kuzu incilde 
mesih in sembolüdür (bkz. İncilin va
hi y bölümü). Türk mitolojisinc göre 
kurt Türklerin arasıdır. Mesih İsayı na
sıl Kurtun kurduğu Homa İmparator
luğu çarmıha asarak öldürdüğü ise kı
yamette de Kurtt<m türemiş olduğu 
Türk mitoloji since söylenen ve islam 
alimle rinin nerede ise ittifakla yecüc 
mecüc d en en kıyamet öncesinin boz
guncu , sa ldırgan kavimidir dediği 

Türklerin de mehdiyi. . . (Burada susu
yoru m. Bu konu başka bir yazıının ko-
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nusu olacaktır. ) 
Kimi islam alimleri (örn. Taberi, ts

tahri, Yakut, Yazdecird bin Mahbun
daz, akta ran. G. Aksoy) Dehakın (yani 
deccalin, RK) Babil hükümdan oldu 
ğunu belirtmişlerd ir. lerdüştlüğü in
celeyen araştırmacıllerzfelde göre Azi 
Dahaka Yeni Babil İmpararorluğunu 
simgclemektedir (aktaran:G. Aksoy). 
incilin kıyamet ile ilgili kehanctlerinin 
yer aldığı vahiy adlı bölümünde Babil 
bir şehiri, fahişeyi ve dcccali (yani De
haki, RK) simgelemektedir. Taberinin 

ewroz ilc ilgili olara k aktardığı riva
yetlerde her ne kadar geçmişte Babil 
çevresinde yaşanmış bir olay gibi anla
tllsada gerçekte anlatılan olayların 

herbiri birer kehanettir. Taberinin ak
tardığına göre Kabi (Kawa, RK) adlı de
mirci isfahandan isyan ederek halkı et
rafına toplamış ve Babil hükümda n 
Zahhakın (Dehak, HK) yönetimine son 
vermiştir. İslami kayn ak ve hadislerde 
Mehdi ve dcccal konusu ilc ilgili olarak 
Horasan , İsfahan ve Kons tantiniy
yc(is tanbul) adı sıkça geçer. Şimdi bu 
konular ilc il gili hadisler ve yorumların 

bir kısmını görelim: 
1- "llorasan cihetinden gelen siya h 

sancaklar gördüğünüzde onlara katılın 
zira onların içinde Allahın halifes i 
Mehdi (a. s.) vard ır. "(aktaran:Mehdi 
ve 1\ltınçağ, Harun Yahya, ist, 1989) 

2- "Doğu tarafından s iyah bayraklar 
[ortaya! çıkar! Onların ortaya çıktığını 

duyan kişi, kar üstünde sürünme pa
hasına onlara geli p biat etsin!" (ibni 
Mace, Firen, 4082, aktaran:S:Eyyüb) 

3- "Doğudan siyah bayraklı bir kavim 
gelecek, hayri is teyecekler bu onlara 
verilmeyecek ve bunun üzerine sava
şacaklar. Zafer kazanacaklar ve is tekle
ri ye rine geti rilecek, fakat bunu kabul 
e tmeyecekler! Sonra bayrağ ı chli bey
timden b irine verecekler. O, dünya zu-
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lümle doluyken onu tekrar adalete ka
vuşturacak !" (ibni Mace Fiten, 4082, 
aktaran: S. Eyyüb) 

4-"Bir yakası karaya bir yakası denize 
bakan bir şehir işittiniz mi'? İ shakoğul 
larından yetmiş bin kişi ona karş ı sa
vaşmad ı kça kıyamet kopmaz .... şehir 
düşer." (Müslim, Fiten, 78. Akt:S. Ey
yüb). (Bu hadiste kıyamet öncesinde 
fethedileceği söylenen şehir bence is
tanbuldur ve İ stanbul'un a slında New
roz söylencesinde zalim Dehakın Yö
netim yeri olarak bahsedile n Babil ol
duğu ima edilmektedir. İncilde Hahilin 
Deccali simgeled iğini hatırlayın, RK) 

5- "Siyah bayrakların doğu tarafından 
geldiğini gördüğünüz zaman Farisilere 
cöm e rt davranın! Çünkü devletimiz 
onlarla b irliktedir." (aktaran:S. Eyyüb) 

6-Ashabtan bazıları J Iz. Muham
mede 'Biz dönersek Allahın bizim ye ri 
mize gelireceği ve bizim gibi olmaya
cak kimseler kimlerdir'? Diye sormuş, 
Muhammed 'onlar Farisi(lranlılar) dır' 
cevabın ı vermiş . (akt: S. Eyyüb) 

7-"Arap bilginlerinden birçoğu Fari
silerin lshakın suyundan geldiklerini 
kabul etmiştir" (bkz. S. Eyyüb). İshako
ğulların ın Farisiler yani İra nlılar oldu
ğu şeklindeki iddia dalaylı yolla rdan da 
olsa Kürtlerin de İ shakoğullarından o l
duğunu ima etmektedir bence. Farisi
ler ile Kürtle r a rasında he m dil akraba
lığı (Kürtçe de, farsça da Hint-Avrupa 
dil grubuna dahildir). hem de kültür ve 
yaşanan bölge /vatan bakımından bir 
yakınlık vardır. ira nlılar/ Acemler/ Pers
ler Kürtlerin amcaoğularıdır: Ew pis
mame mene. Hz. Muhammed in Farisi
le r için ' İslam ümmetinin yerine onlar 
(bence Kürtler , RK) getirilecektir' de
mesinin sebebi onun kı ya me tt e Kürtle
rin Deccale ya ni Dehaka başkaldırarak 
dağa çıkacak ilk halk olacağı şeklindeki 
inancı (is teyen bilgisi anlasın) olsa ge-

·IUG 
re k. Kıyamette d eec al i n zulmünden in
sanla rın dağa kaçacağı kehaneli/iddi
as ı hem Yahudil ikle hem Hristiyan l ı kt a 

hem de İs l amiyetre va rdır. 
8- "Mehdi doğu tarafından çıkacak, 

Karşısına dağlar bi le dikilse on l arı ezip 
geçecek, o dağlarda kendisine yol bu 
lacak. " (akt:H. Yahya). Doğuyu Doğu 
Anadolu veya Güney Doğu Anadolu 
olarak anlamayın çünkü bu hadislerde 
geçen doğu , Arabistanın doğusu

dur/ İrandır. 
9- "(Deccal) Horasa n denen doğuda 

ki bir yerden çıkacaktır''. (Tirmizi, tl
ten, 2237. aktaran:Oeccal Komplosu, 
Said Eyyüh, SIR YAY. i s ı , 2000) 
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10- "(Deccal) İsfahanın Yah ud i ma
hall esinden ç ı ka cak" (age) . 

11 -"ei-Askalani ilgili hadislerin birin
de l lurasan, diğerinde ise İ shahan de
nilınesine dayanarak deccalin kesin 
olarak doğudan çıkacağını söylemek
red i r(ci -Askalanı, Ta krib u t-Tahzib). 
Horasan isfaha nı ve batı isfa hanı ol
mak üzere iki !sfahan bulunmaktadır, 
Hadis te kas tedilen I larasan İ sfahanı 
olmalıdır. Çünkü o doğu tarafındadır. 
(Mirkat, Ali el-Kari. aktaran. İsiama ve 
Diğer Diniere Göre Deccal, Dr. Zeki SA
RITOPRAK; Yeni Asya Yay, i s ı, 1992)-2. 

Taberinin aktardığı rivayerlere göre 
demirci Kawa !sfahanlıdır, Babil ahali
sindendir. Zahhak/Dehak ise Babil 
şehrini kurmuştur. Kawa Dehak'a şöy
le seslenmiş: "seni Habil hükümdan 
olarak mı selamlayayım't'. (had islerde 
deccalin, Taberinin aktardığ ı Ncwrozla 
il gili. rivayette demirci Kawanın İ sfa
hanlı olarak geçmesi sanırım sizinde 
dikkatinizi çekmiştir. incilde yakılan 
Babilin dumanlarının denizciler tara
fından görüldüğünün söylenmiş ol
ması kimi yazarlan bu şehrin Roma ki
milerinin de İstanbul olduğu sonucu
na götürmüştür ki İ sl ami kayna k-
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lar/had isler bu şehrin mehdi tarafın
dan fethedilecek olan Konstantino
pol!İstanb ul o l duğunu dalaylı yollar
dan da olsa söylüyor. 

Newroz ile ilgili ikinc i yazımda .:.Jew
rozun Kürtlerde yen iyı l olması sebe
biyle yen i y ıl simgeciliğini, Azi Dahaka
nın üç başlı bir yılan ol ması sebebiyle 
üçün sayı gizemciliğindeki anlamını 

ve buna bağlı olarak üç başlılı ğın anla
mını, mitolojide Hicros gamos (kutsal 
evlilik) denen o layın Newroz konusu 
ile ilg is in i ve söylencede geçen Kawa. 
Azi, Dehak/Dahaka ve Dehakınlakabı 

olan Bivraspin muhtemel anlamlarına 

ilişkin gö rüşlerimi yazacağım. 

KlYAMET; 
DECCAL(EJDERHA; YlLAN) 
VE MEHDi KONUSU 
İLE İLGİLİ BİRKAÇ ALlNTI: 

Kıyameti n suya kavuşmak ve suyun 
insan lığa ulaşmasını engelleyen dec
caldcn kurtu l uş a nlamına geldiğin i 

hatı riaya rak ak ta racağım alın llla rı de
ğerl endirmeye çalışın . 

A- "Budizme gö re maytreya(kurtarı

cı , RK) doğduğu zaman kozmik yı l an

lar sular yağdıracak. ". Akl: E. Sarıkçı

oğlu . 

B- (B udistlerin beklediği kurtarıc ı 

Maylreya, RK) "IIindistandaki rasvirle
rinde ... elinde bir su kab ı tutar veya 
sadece lotos çiçeğ i taşır. " (A.kt: E. Sa
rıkçıoğlu) 

C- " ... Ey Allahm elçis i (sav), o gün 
(kıyamette, RK) ha ngi mal daha hayır

lıd ı r? Diye sord ular. Şöyle buyurd u: Ai
lesine su raş ıyan güçlü b ir gen ç!"(A.kt: 
S. Eyyüb) 

D-Kimi hadisle rde kıyamet vakti lsa
nın baş ından su damlayacağı söylen
mekted ir. (i\kt: Z. SantoprakJ 

E-Buhari ve Müslim in aklardıkları 

bir hadis: "(Kıyamet günü) ben önce 
gidip havuzda bul unacağım. (Hepi nizi 
s u layacağım. )Kim gelirse içecek ve 
kim içerse bir daha hiçbir zaman susa
mayacak! ''(Akt: Kutsal Kitapların Kay
nakla n -2, Turan Du rsu n , Kaynak yay, 
ist, 1995) 

F-Bir hadis:" ... Ben, Deccal in yanın
da ne olduğun u çok iyi biliyorum; ya
n ıbaşmda akan iki nch ir. Biris i no rmal 
gözle berrak bir su, diğe ri ise no rmal 
gözle yakı c ı bir ateş. ·· (A.kt: S. Eyyü b) 

Dipnotlar ----

i -Bilginin suyu simgelediğine ilişkin 
bilgi için bkz. Giz li S1 rlar öğretisi, Ergün 
Candan, SiNIRÖtesi yay, ist, 1998. s.l56. 

Germen mitolojisinde Odrerir adli 
kazanın içinde AKIL SUYU bulunur; 
Hint mitolojisinde indra atmaca kliığı
na girerek tn n nlara bilginin öz suyunu 
geriril: (bkz. Dinler Tarihi Ansiklopedi
si, onsiklopedi yay, isl, 1999, 1. cilt, s. 
137). 

Siimer milolojisinde su tanrısı olan 
Ea'nm bilge olduğu kabul edilir. 

2- Horasan İranda ki bir bölgenin 
adıdu: lsfalwn/İsha!zan ise iranda bu
lunan ue Horasana yaklaşık olarak 
400-500 km. uzaklikta bulunan bir şe
hirdil: Efsaneye göre Dehakın hapsedil
diğinin söylendiği Demavend!Dünha
uend ise ira n tn başkenti Ta/ıra na ya km 
bulunan bir volkanik dağın adıdu: Ba
bil i rakta Bağdata yakın sayılabilecek 
bir şehirdir, aynı zamanda eski bir dev
letinde adu/11: 
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3-Deccalin peşinden gidecek/ona tabi 
olacak kavimler olarak Türkler ve Ya
h u dilerin ad1 hadislerde sı kça geçe1: Bu 
durumun muhtemel nedenlerini başka 
hi r yazıda aktaracağım. 
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Etkinlikler 
1 D ördüncü sayısına ulaşan ve 

her sayıda daha da gelişerek 
büyüyen Veger dergisinin ta

nıtım ve toplantı amaçlı etkinlikleri 
devam ediyor. 

Bu toplantılardan ikisi Hollanda ve 
Danimarka da gerçekleştirildi. 

Veger Hollanda toplantısı 

Veger de rgisinin tanıtım ve örgütlen 
me amaçlı toplantıla rı n ın ikincisi Hol
l anda'nın Ratterdam kentinde gerçek
l eştirildi. 

29 Aralık 2000 ta rihinde gerçekleşti

rilen toplantıya Veger Dergisi tem silci
le ri Murat Alpavut, Ro ni Yıldırım ve Ali 
Fuat Gürsel katıldıl ar. 

To plantıda, Veger' in çıkış gerekçele 
ri , amaçları anlatıldı. Derginin büyü
yüp güçlend irilmes i ve çalışmaların 
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ülkeye yönelik ola rak dahada yoğun 
bir çalışma içe ris ine girilmesi gerektiği 

konuları üzerinde duruldu. 
Toplantıda, Veger'in Orta /\nadolu '

daki bütün sürgün Kürtleri kucakla
ması gerektiği , bu anlamda Orta Ana
dolu'da tem silcilikterin oluşturulmas ı , 

kaynak ve malzeme sağlanması , görsel 
medya için belgesel hazırl anmas ı öne
rileri geld i. 
Toplantı sonunda Vege r dergisi Hol

la nda Komitesi 'ne Ahm et Tekkurt, Ha
Ib Sürücü, Yılmaz Dilek, Mustafa Po
lat, Deniz Akgül, Cemal Adanç ve Roni 
Yıldırım seçildiler. 

Veger Danimarka Toplantısı 

Veger Dergisinin tanıtım ve örgüt
lenme amaçlı toplantılarından birisi 
de 16 Şubat gün ü Danimarka'nın Ko

pen hagen ke nti nde 
gerçekleşti rild i. 

Veger dergisi tem sil
cileri Ilasan 1:3ozla k, 
Şoreş Reşi ve Veger is 
veç Dağıtım sorumlu
su Yusuf Özden'in ka
tılımıyla gerçekl eşen 
to plantıya yaklaşık 60 
kiş i ka tıldı. 

Toplantıda , Veger 
tem silcileri , Veger'in 
n eden çıktığı , amaçla
n , hed efl e ri kon ula
rında halkı bilgilen
d irdiler. 

Temsilciler Veger'in 
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kopan parçaların birleşmesi için çaba 
gösterdiğini ve köprü ro lü oynadıkla
rını belirttikleri konuşmalarında, dergi 
olarak, değişik coğrafyalardaki Kürt 
a şire tl e ri ile ilişki ge liştirdiklerini söy
lediler. 
Ayrıca Veger'in eski zengin Kürt kül

türünün ortaya çıkması için çaba gös
terdiği , her köyden birer lane eski tür
hi, güldürmecc ve hikaye kitabı çıkar
ma, Kürtçenin öğrenilmesi ve bir arşiv 
çalışmasınında hedefl eri aras ında ol
duğu belirtild i. 
Toplantı sonucundaVeger dergisinin 

Danimarka"da dağılımı ve örgütlen
m es i için kurulan komiteye Serkan 
Doğan , Şoreş Koyuncu, Rebeni Cel i
kan , Faruk Özcan , Mcrned Şeker, Hk-

DANIMARKA - Şoreş Reşi, 
Hasan Boz/ak, YıtsııfÖzdeu ... 

ret Durukan, Murat Kevir ve /\h met 
Gezer seçildiler. 

Vege r dergis inin etkinlikleri 19 Ni
san 2003 tarihinde Almanya nın Küln 
kentinde yapılacak olan Kuruluş re
sepsiyonu ile devam edecek. 

tlki Hollanda'da gerçekleştirilen ve 
Vegcr Dergis inin gel enekselleştirdiği 

Orta Anadolu Kürtleri Fes ti va li ' nin 
ikincisi ise 17 Mayı s 2003 tarihinde 
Danimarka'da ge r\:ckleş tirilecek. 

Karacadağlılar'ın gecesi 

Almanya'da yaşayan Orta Anadolu 
sürgün Kürtleri dü zenledi kleri bir 
şe nlikte bir araya ge ldiler. 

Merkezi Almanya'nın Willen ke ntin
de bulunan Karacadağ Witten Derne
ği'nin organize ettiği Karacadağ'la 

Dayanışma Gecesi 21 Aralık Cumar
tesi akşamı Witten Mannesman cad
desinde bulunan \IVerkstad salonunda 
ge rçekleştirildi. 
Konya'nın Ku lu il çesine bağlı bir 

Kürt nahiyesi olan Karacadağ ile daya
nışma amacıyla düzenlenen ve saat 
18.00 d e başlayan şcnliğc yaklaşık beş
yüz kişi kauldı. 
Karacadağ 'la Dayanışma Gecesine, 

Avrupa'da temaslarda buluna n Kara
cadağ Belediye Başkanı Mustafa Taşçı 
da katılarak bir konuşma yaptı. Taşçı 
gecede Karacadağ belediyesinin çal ış

maları ve projeleri hakkında bilgiler 
verdi. 
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İç Anadol u'lu Kürt yazar Nuh Ateş' in 
sunduğu ve konuşmaların Kürtçe ola
rak yapıldı ğı gecede yapılan konuşma
larda ve verile n m esajla rda örgütlülü
ğün önemi, Karacadağ kasabasın ın 
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ulusal demokratik mücade
le ve toplumsal mücadele 
içeris~nde ki yerine değinil
dL 
Halkl arın iradesi dışında 

emperyalizmin dayattığı bir 
savaşın kapıda olduğu ve 
Kürtlere dayatılan tecrit ve 
kimliksizleştirnı eye karşı 

Orta Anadolu Kürtlerinin de 
birlik ve beraberliğini daha 
da pekiştirerek ulusal ve de
mokratik hakları için müca
deleyi yükseltmesi gcrckliği 
üzerine duruldu. 
Coşkulu geçen şenlikte İç Anadolu'lu 

gençlerden oluşan müzik grubu Koma 
Xalikan'ın türküleri eşliğinde halaylar 
çekildi. 
Şenlikte ayrıca Ali Baran ve Şıvan 

Perver de yer aldılar. 
Gece ya rıs ına kadar süren şenliğe, 

Orta Anadolu Kürtlerinin yayın organı 
olan Veger ve Bırnebun dergisi de birer 
kutlama mesajı gönderdiler. 

Veger dergisinin mesajı: 

TERTİP KOMiTESINE ... 
Değerli Karacadoğ'lilru; saygıdeğer 

dosllar ... 
VEGER dergisi olarak Karacadağ'lı 

ların birlik ue dayamşnw günü olan 
böyle !Jir etki n li ği diizenleyenleri lle siz
leri sayg1yla selanıltyoruz. 
Bilindiği gibi çağdaşlığın kriterlerin 

den birisi lle en önemlisi örgütlü ol
maklll: Günümüzde 3.cil kuşak diye de 
nitelendirilen ekollomik, sosyal, siya
sal, kü ltürel, çellre,krıduı kısaca haya
llll her alanında örgiitlenmek demok
ratik bir Luplurnun olmazsa olmaz ko
şullarındandn: İnsan topluluklan ör
giiflii olduklamıda sorunlarına çözüm 
gilcii olobilirle1: Bu nedenle böyle bir 
etki n liğin lle bu tür et ki n liklerin gele-

Hejmar 4 • Veger 

ceğe umutla hak:namıza llesi/e oloco
ğına inamyomz. 
Karacadağ kasabası bugüne kadar 

yetiştirdiği aydm insanıyla gerek ulu
sol demokratik miicadele gerekse top
lumsal mücad(de de sürekli önemli bir 
yere salı ip olmuş, bu duruşuyla biz lere 
önemli bir moral kaynağı olrnuşıw: 

Gerek ekonornik gerek politik neden
lerden dolay1 diasporada yaşamak zo
runda hrrakl/an değerli dostlar, bugiin 
ülkemizde savaş çanlan çalry01: Ilalkı
mrzın iradesi dışmda empelytllizmill 
Çikarları duğmltusunda başta ülkemiz 
olmak üzere dünya yeni bir felakelle 
yüzyüze himkilmak isteniyor. Bizlere, 
holkumza yenidell ölme, ülkesinde 
mülteci d uru mu na d ii şii riilme, açlr k, 
yoksulluk reua göril/iirken ulusal de
makro ti k insani lı akları rmz yelliden 
görmezden geliniyor. Bundan dolrıy1 

VEGER dergisi ularak irademiz dtşında 
üzerimizde oynanarı oyunlan bo~·a ÇI

karmak için bir kez daha acil olarak 
halkımızın ulusal birliğinin acil olarak 
gerekli olduğunu belirtiyor barış1n, 
eşitliğin, kardeşliğin egemen olduğu 
bir diinyada yaşalllak dileğiyle hepini
zi !Jir kez dalıa saygıyla selamlıyomz. 

VEGER DERGiSi 
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İÇ ANADOLU'DAN BİR BAKIŞ: 

''Gözlük'' 
Yüzyılları bulan sürgünlüklerine kar

ş ın , yaşa<.lıkları İç Anadolu toprakla
nnda dilini, kültürünü, geleneklerini 
yaşatarak bugünlere geti ren ve parças ı 
olduklan toplumun Ulusal demokratik 
diriliş mücadeles inde siyasetleri yle. 
Silahları yl a, sa n a tlarıyla yer alan sür
gün Kürtl eri, edebiyat ve yazın alanın

da da ortaya çıkardıkları eserlerle id 
dialarını sürdürüyorlar. 

i ş te, Abdullah Kaya da o topraklar
dan çıkan bir yazar. 
Geçtiğimiz Şuba t ayında ikinci bas

kı s ı yapı l an Gözlük adlı öykü kitabın

da yazar, kendi yaşamı somutunda, 
okuyucu il e yaşad ıkl a rını bütünleştiri

yo r, o halk gerçekliğini sade ve etkile
yici bir dille anlatıyor. 

İç Anadolu Kürtlerinin yayın organı 
olan Veger dergis i temsilcilerinden 
Dilşad Nudem' in kitabın önsözünde 
yazdığı gibi, "hiç şüphesiz salt yazmak 
yazı sa hibi n i yazar kılınıyor. Kuşkusuz 

yazar olmanın mayası ile yoğrulmak, 
deyim yerinde ise hergün edebiyat 
tanrıianna ibadet e tmek son derece 
önemli. Yi ne parçası o lduğumuz top
lumun acılarını , feryatlarını, tarumar 
edilen değerlerini görmek ve bunun 
ateşini yüreğinin derinliklerinde his
se tmek, o ateşle yanmak gereklidir" 
sözlerinde belirttiği duyguları , öyküle
ri okuduğunuzda yüreğiniz in bir köşe

sinde bulabiliyo rsunuz. 
İlk baskıs ı 2001 yılında Abdullah 

Ahmet adıyl a yayın l a nan "Gözlük" 
adlı kitabın ikinci hasınıında toplam 
a ltı üykü ye r alı yor. 

Anadi li yasaklanan insan uzun bir 

süre nin sonunda başkalaşarak yok 
olur. 

" İlk Ders" adlı ilk öyküde, Kürt olma
nın bedeli n i henüz ilkokul yıllarında 

"diline vurulan kelepçe ile tan ışa rak 

__, 
Ahdullah Kaya 

ödeyen minik bir 
yürek"in yıll ar 

sonra bunun ya
şamında bıraktı 

ğı izleri bir so
ğuk Ankara akşa
mınd a okuduğu 

Alphonse Da
udet'nin "Pazar
tes i Öyküle-
ri"nde ki Küçük 

Alsace'li Franz'ın yaşadıkları ilc bir kez 
daha muhasebesini anlatıyor. 

Kitaba adını veren ve okuduğunuz

da bir duygu ve ötke yoğunluğu ilc size 
ade ta yaşam ınız ı sorguiatan "Gözlük" 
adlı ikinci öyküde yüreği evlat acısı ile 
yanan ve şehit oğlunu aramak için zul 
mün esir almaya çalış tığı coğrafyaya 

bir uzun yolculuk yapan yaşlı bir ba-

Ferhenga 
Kurdi-Holendi 

Ferhe nga yekemin a Kurdi-Holendi 
(kurnıan c1-holend1) hat weşandin. Ew 
ferheng kareki hevbeş a Neçirvan Qilorl 
u Mahabad B. Qilorl ye O hefte çfıyi ji 
he la weşanxaneya Bulaaq ve hat 
weşaııdin. 

Ew demeki direje ku gel li benda ve 
ferhenge bu. Ji du kareki 6 salari ew fer
h eng hat tewaw kirin. Ferheng ji 365 
rOpelan pek te o peşgotina ferh enge ji 
hela Kurdolox Prof. Dr. Martin van 
Bru inessen ve h atiye nivisin. Ew 
peşgotin li ser diroka weje (l ferhengen 
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banın oğlu ve diğer özgürlük şehitleri 
ve yakın ları ile yaşadıklarını siz de ya
şayacaksın ız. 

Öyküde, şehidini ülkesinden ayırma
yan yaşlı babanın zılgıtlarla uğurlanan 

şehitlerinardından yaşama karşı deği 

şen bakışını ve artık ölümün farklı bir 
biçimde karşılanması gerektiğini, ha
yatın farkl ı bir şekilde yaşanması ge
rekti ğ i konusunda ki kararlılığına ta
nık olac;-ıks ınız . 

Sade bir dille yaşamın satıriara dö
küldüğü "Gözlük'' te, ye r a lan Hacer 
Teyze adlı üçüncü öyküde bir ananın 
yaln ızlığına sessiz i syanını, onun le
miz özlemlerini hüzünlenerek okuya
caksınız . 

Ankara'dan Kürdistan dağlarına uza
nan yaşam yolculuğunda, özgürlük 
davası nefe ri Hasan' ın savaşın, doğa

nın en zor şarlarında bile çocuklara 
olan sevgisinin onlara güzel bir yarın 
bırakmaktanın geçtiği ve bunun kav
gasının kutsallığını anlattığı Xezal ilc 
Ceylan adlı dördüncü öykü yer alıyor. 

Kurdl ye. Di dawiya peşgoti 

ne de li ser ferhenga Kurdi
Holendl jJ M. van Bruinessen 
veha goti ye: 

"Ferhenga Kurdi-Holend1 
ya ku birayen Qilori arnede 
kirine, ku nika di deste we de 
ye, di hevberkikirina bi fer
hengen ku bere çapbiinede 
çe tir derdikeve. Ew ne tene ji 
kare n h in diken ı lolendi yen 
ku heta niha am adene baş tir e, ji bo 
nivisen nujenen Kurdl jl ji fe rheng ü 
listeyen bejeyan yen Ingilizi, Almani, 
Fransi O Swedi, yen ku ve gave hene, 
lun betir bi kar te . Bo kesen ku Kureli 
dixwazin hin bibin ew ferheng alika
riyeki pev.rist e, ü ewe jibo Kurden ku 

Seyda Ailes inin Günlüğü'nde çocuk
larını düzen içeris inde konum ola rak 
iyi bir ye re sahip olan sis tem in savcısı, 
hakimi, doktoru gibi yetiştirmek için 
çabalayan fakat sonunda o sistemin 
inkarcı , ki şi lik değerlerini kaybe ttiren 
sahte şekillenmesini çocuklarının pra
tiği nde yaşayan bir ailenin öyküsü var. 
Kitabın son öyküsü olan Tiftikçi Hü

seyin de ise inkilabın mimarı Mus tafa 
Kemal ve avanesi ile Kemalizmin "mu
assır batı medeniye tleri"ne ayak uy
durmak ve inkişaf adı a ltında halkın 

değerlerine yapılan saldırıları ve ger
çekleri okuyacaksınız. 

Hu öyküde Kemali st rejimin iç yüzü 
ve egcmenle rle halkın çeli şki lerini ib
ret içinde Tifıikçi Hüseyin'in d ramın
da göreceksiniz. 

Gözlük adlı öykü kitabını şu adres-
ten temin edebilirs iniz : 

Medya Förlag 
Box 226 
142 02 TRA NGSAlJND /SWEDEN 
Tel : 0046 87712002 

Ilolendi betir dixwazin 
ferbin ji e xwaş bikar be." 

Ew bO.ye 40 sal ku Kurd li 
Ilolende dijin. Le mixabin 
heta iro ferhengek Kurdi
Halendi nehatibü 
weşandin. Bi derketina ve 
ferhenge ve valahiyek 
mezin hat tiji kirin. 

Wek ilawe em ji were 
peşgotina Prof. Dr. M. van 

Bruinessen u berga fe rhenge O. 
wen eye amedekaran, birayen Qilori 
dişinin. 

Bi rez u hurmet, 
Digel silaven dos tani. .. 
Neçirvan Qilor1 & Mahabad B. 

Qilori 
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Bulmacanıızı doğru olarak çözüp adresimize gönderen beş okurumuza 
Kürtçe kitaplardan oluşan kitap seti hediye ediyoruz. 

Adres: M. Alpavuı · PriedfıofStr. 3 · 47877 Willich 1 Deutsc/ılan.d 

Soldan Sağa 1/ Ankara'nın Şeretl ikoçh i ar ilçe
s ine hağlı bir Kürt küyü. 2/ Ortadoğu'da bir ü lke 
- (Şükrii . .. ) Şair 3/ Hayvan iiliisü - Kapan- 13a
şına gel diği süzcüğe çift an lam ı ka tan b ir ö nek 
4/ Kazaklarda seçimle i şbaşına gelen başkan -
Teki l is imlerde tamlayan ola rak getirile n bir ek 
5/ ltalya'n ın eski parası - Bayan h ir Kürt ozan 6/ 
Kü rtc;cde b iz - 13ir erkek ismi 7/ Orta Ana dolu 
Kürtleri n in yayın organı - Satrançta bir taş -
Kürtçeele ben 8/ Vücu ı ta oluşan küçük s ivilee 
gib i şişkinlik - bel irti, iz- Kürtçede kavga 9/ Et
nifı su ile çevri li kara parças ı - 1 6:~y yı l ıııda Os
manlı ile Iran arasında yapılan antlaşma. 10/ 
( .. . Kesen) h u sayım ı zcia söyleşisi yayın lanan 

OrtaA11adolulu işadamı- mevki - Dernek hi na
s ı 11/l rlaııda Ku rt ulu ş Ord usu'n u belinen ha rf
ler - l3oyullar - Ticari eşya 12/ Iz bırakan - bü
yük balıkçı kayığı - Bir kimsenin benliği . ı :~/ Bir 

noıa - eserleri arasında Din o ilc Ce re n , Şavk vh. 
hulumın Orta Anadolu 'lu K iirt yazar- mesafe. 

Yukarıdan Aşağıya ll Orta Anadoluda bir Kürt 
Kiiyü 2. / S ii re, ınühlet - GünPy Afrika'nın plaka:,ı 

- ?ıl Dağkırlangıcı 4/ Calyum un s imgesi- Gözüıı 

renk li böl üm ü 51 Güç, kudre t 6 / Orta Anadolu' lu 
erkek, bi r Kü rt sanatc,:ı - kamer 7/ istihsal - Sahip 
- ( ... Heriri) Kü rt şair8 / ( ... Kemal) yazar - akro
ba~i harekerleri yapan 9/ Şiihrer - Yiğit- Göztleıı 

uzaklaşma . 10/ Bayan Bir Kürt ozan - Uğraş

Kür tçede acı l l / (Charles .... ) O n lüingiliz t iya ı 
rocu- ( ... Barlas) Foroğraftaki Orta Anado lu' lu 
şehit- Neptünyıımuıı s imges i. 12/ Soy, köken 
<;apu t- l talya'nın başkenti 13/ Şube (kısaca) -
1 !alkın E nı ek Part is i (kısaca) - spor oyun unda b i
lerckoyuııu kaybetme 11 / ili r ba h is, iddia rii r i.i 
Senato üyesi 1 ':il Kabile , oymak- Bal ı eknesi. 

İkin c i sayımızdaki öd üllü bulmacayı çözerek dergimizc gö nderen okurla rım ız a rasında 
yap tı ğımız çekilişte ödül kaza nan lar: 

1) YusufYıldız - Almanya; 2) Ayşe Sarar - Avusturya; : ~- Zafer Giirses - tsviç re; 
4) Saime Ko nar- Fransa 5) ismail Alesoy - Almanya 
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D EMA Lİ BA TE (*) 

Dilşad Nôdem 

Straneka bedavvi bu 
Ji zar Cı zimanc min re heval 
Birlnek bu li nav dil 
DergOşa kul O xeman kO xwln 

je der te 
Hevlyeka di asoyen dür de veşarti 
Ken O şabOneka nexuyayi 

Silavek bü li ser basken qulingan 
Ji dildar o evindaran re bi re ket! 
Peliken gulan bfın li ber 

lingen te rexisti 
Neqşen li ser desmaleka herir b Cı 
Min di paşila xwe de veşartl 
Kenekl jlndar b Cı ji ser leven zarakan 
veqeti 

Baye sibc b Cı nazdar O n azenin 
Bi hunikiya xwe rüye te 

ye narin diramisiya 
Şevek b Cı ji şeven buharan 
Sterk dibarandin bi ser te de 
Çemek bO ji dil diherikiya 

bi coş ü geş 
Lez dikir bcrbi deryayen hezki rine 

Mirineka be zernan Cı navnişan bü 
Li ser pişta çiyayen berz 
Hewarek bu ji nav peta şewata 

gunden sewi 
Janek bO ji coxrafyeka birindar 
Bchna bartide bü 
Ji lCılc tl vinga desten e git an 
Hestirek bü ji çavcn dayikek 

bendewar de daketi 
Awezek bü ji bilura şi vaneki 
Zaraveyekl kO dil O cergen min 
dişewitand 

Ger ku kin were gotin 
Dema bi te re, hebün bi xwe bO 
Le niha be tc girti mame di 

tencbüna X\•ve de 

(*) Ev /te/best, li lullvirf..:(llta lle/besta Kurrif ku jf 
aliye YXK ( Yekitiya Xwendetııa/11?11 Kurdistan) re ji 
/w hi ranina H useyin Çelebi te li darxistin, de xela
trı yekemin wergirtiye. www.a
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