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Demokrasi bir yönetim biçimidir. Kelime anlamý halk iktidarýdýr. 
Halkýn yönetimde karar ve yaptýrým gücünde olmasýdýr. Halkýn,  karar 
ve yaptýrým  gücünü kullanabileceði yasal düzenlemelere sahip 
olmasýdýr.
       Ýnsanýn toplu yaþama baþladýðý günden beri yaþamýnýn nasýl 
olacaðýna iliþkin yönetim tartýþmalarý devam ediyor. Ýnsanýn ilkel 
yaþamýnda, her ihtiyaç ortaklaþarak temin edilirken, daha büyüyen 
topluluk içinden, yaþam için temel ihtiyaçlarýn, temini ve paylaþýmý 
topluluk içindeki bazý kimselerin eli ile yürütülmeye baþladý. Bu yeni 
bir sürecin baþlangýcýdýr. Yönetmede güç kazananlar, üretim araçlarý 
üzerine her türlü tasarrufa sahip oldular.
      Üretim araçlarýna sahip olanlar, toplum içinde ayrýcaklý konuma 
sahip oldular. Artýk, bu kiþiler için her þey çok daha iyidir. Ancak, 
üretimde yer alanlar için hiçbir þey eskisi gibi iyi
deðildir. Bu yaþam, tek kiþinin karar ve yaptýrým gücüne sahip olduðu 
otoriter  yönetimlerdir.
Firavunlar, Nemrutlar köleci dönemin tanrýlýk iddiasýnda olan 
otoritelerdir. Bunlar kimseye hesap vermek zorunda olmayan tek 
otoriter güçtür. Takip eden feodal dönemlerde krallar,  þahlar, hanlar, 
padiþahlar,çarlar tek otoriter güçler olmalarýna karþýn etrafýnda 
danýþma  lü zumu hissettikleri ve yetkilerini kýsmen baþkalarý ile 
paylaþmak durumundadýrlar.  Tek egemenin kararlarýný dar bir zümre 
ile birlikte yürüttüðü yönetimler oligarþi yönetimlerdir. Bu 
yönetimler, feodalizmin çözülmeye baþladýðý sürece tekabül eder.
      Sanayi çaðýnýn baþlamasý ile, üretim araçlarýna sahip olan yeni 
burjuva sýnýf,  monarþi yönetimlerini tasfiye ederek, üretimde yer alan 
iþçileri, köylüleri yönetimlerini, belirlemede yanýna aldý. Burjuvazi, 
toplumun bazý kesimlerini yönetime katarak yeni bir yönetim modeli 
oluþturdu. Literatürde,  buna burjuva demokrasileri diyoruz.
      Antik yunan döneminde demokrasiden söz edilebilinir. Ancak bu 
demokrasi üretim araçlarýna sahip olanlar için demokrasi, üretici halk 
için diktatörlükten baþka anlam taþýmýyordu. 
      Demokraside amaca varmada iki yöntem var. Bilinen ilk yöntem, 
bugün birçok ülkede uygulanmakta olan temsili demokrasidir. Bu 
yöntemde, halk, kendisini yönetecekleri belli esaslar  dahilinde  
seçtiði  temsilciler  eliyle  yönetime  katýlýr.
      Temsili demokrasilerde seçimler önemlidir. Bu seçimin 
demokratik olup olmamasý, iþin özünü teþkil eder. Bir diðer yöntem 
doðrudan demokrasidir. Bu yöntem ile halk kendisini ilgilendiren 
bütün hususlarda karar verme gücüne sahiptir. Halkýn istemediði 
hiçbir husus dayatýlamaz. Veya halkýn olmasýný istediði bir husus 
yerine getirilmek zorunludur.
      Demokrasilerde, halkýn üstünde baþka bir gücün olmasý 
düþünülemez. Günümüzde, karar merciini tabana yaymada farklý 
önermeler var.  Kabul gören yöntem, en küçük yerleþim biriminden 
baþlayarak, en büyük yerleþim birimine  kadar halkýn kendini 
yönetebilme yetkisinin verilmesi olarak önerilmektedir. Köy, 
mahalle, kasaba ve kentlere kadar uzayan örgütlenme ve bu 
örgütlenmeye uygun belirlenen yöntemin uygulanmasýdýr. Her 
yerleþim biriminde ikamet edenlerin, yönetimlerin belirlenmesinde 
ve kararlarýn alýnmasýnda yetkili olmasýdýr. Seçim ile oluþacak 
organlar, alýnan kararlarý uygulamakla yükümlü olmalý. Bu organlar, 
kendilerini halkýn yerine koyarak,onun adýna karar alma gücünde 
olmamalýdýr. Her yerleþim birimi özerk olmalý. Alýnan kararlarý yerine 
getirmekle görevli organlar demokratik usullerle belirlenmelidir. 
Yönetimlerin belirlenmesi ile her þey bitmemelidir. Demokratik,sivil 
kurumlar ve diðer örgütlü kurumlar, yürütmenin görevini yapýp 
yapmadýðýný denetleyebilmelidir. Gerektiði durumlarda, iþini 
yapamayaný geri çekebilmelidir.
     Demokrasi, insanýn mükemmele doðru yürüme macerasýdýr. 
Doðruyu, iyiyi, güzeli, adaleti, eþitliði, özgürlüðü arama  mücadelesi  
olarak da tarif etmek mümkündür. 
     Demokrasi sadece bir yönetim modeli olarak algýlanmamalýdýr. 
Demokrasi ayný zamanda bir yaþam biçimidir. Yaþamýn her 
alanýnda düþüncenin ifade özgürlüðünü, örgütlenme özgürlüðünü, 
kadýnýn toplumda erkek ile eþit statüde olmasýný, Toplumdaki etnik, 
inanç, mezhep farklýlýklarýnýn eþit ve ayný zamanda kendi doðal 
þartlarýnda yaþamasýnda,geliþmesinde her türlü imkaný saðlayan 
kültür manzumesidir. Doðanýn tüm canlýlarýn ortak yaþam alaný 
olduðu bilinci ile korunmasýnda,çevresini temiz tutmada 
sorumluluk duyma kültürüdür.

Mehmet AKAR

Yerel, Edebi, Kültürel ve Siyasi Gazete

Rojnameya ku li Semsûrê bi navê “Adiyaman'da Bugûn” 
weþanê dike, weke hersal îro jî salvegera xwe ya weþanê  pîroz 
kir. Di çarçoveya vê bernameyê de Rojnameger û nivîskar Gûlay 
Goktûrk  beþdarî pîrozbahiyê bû, rojnamevanê di mijara 
“Peþvebirina Demokratîk û Medya” konferansek da. Li piþtê vê 
konferansê xebatkarên Rojnameya Bugûn û Gûlay Goktûrk bi 
hev re xwarin xwarin sohbet kirin.
Li berî destpêkirina konferansa ku gelek birokrat, rêvebirên 
saziyên siwîl û Þaredarê Semsûrê beþdarî bûyî, Waliyê Semsûrê 
û Wekîlê AK Partiyê Þewket Gûrsoy axavtin kirin, di axavtinên 
xwe de piþtgiriya xwe ya “Pêþvekirina Demokratîk” nîþanî 
beþdarvanan kirin. Gûlay Gêktûrkê di axavtinên xwe de diyar 
kir ku; “Herçiqas ku di pêvajoyê de navê ew projeyê veguherîbe 
“Pêþvekirina Demokratîk” jî ez navê vê projeyê weke 
“Pêþvekirina Kurd” binav dikim. Çima ku pirsgirêk 
çareserkirina çaresriya Kurdan e.”

4 kuyuda sondajýn devam ettiðini, 1  
kuyuda nakliyatýn  baþladýðýný, 2010 yýlý 
içerisinde 51 bin 451 metre sondaj 
yapýldýðýný, bunlardan 19 kuyunun 
petrollü olarak bitirildiðini, 3 kuyunun 
ise petrol emareli sulu kuyu olarak 
býrakýldýðýný dile getiren Demir, þöyle 
konuþtu:
``Önceki yýllarda ekonomik  nedenlerle 
terk edilen kuyular tekrar açýldý. 
Bunlarda çalýþmalara tekrar baþladý ve 
üretime geçildi. Adýyaman bölgesinde TPAO`nun 56. kuruluþ yýldönümü 
günlük 10 bin 500 varil ham petrol dolayýsýyla gazetecilere açýklama yapan 
üretiliyor. Yýl içinde 15 yeni kuyu G e n e l  M ü d ü r  M u r a t  D e m i r ,  
devreye alýnýrken, 6 üretim kuyusu da Adýyaman`da üretilen ham petrolün 
d e ð i þ i k  n e d e n l e r l e  d e v r e  d ý þ ý  Türkiye için önemine dikkat çekti.
býrakýlmýþtýr. TPAO Adýyaman Bölge Müdürü Halil 
Bugün itibariyle Adýyaman Bölgesi Murat Demir, Adýyaman`dan çýkarýlan 
günlük üretimi 10 bin 500 varil olup, ham petrolün Türkiye`nin ham petrol 
Þambayat, Elbeyi, Çemberlitaþ ve Gökçe ihtiyacýnýn  yüzde 21,7`sini karþýladýðýný 
sahalarýnda  geliþtirme çalýþmalarý söyledi. 
devam ediyor. Ayrýca 2011 yýlýnda 28 TPAO Adýyaman Bölge Müdürlüðü`nün 
kuyuda 73 bin 600 metre sondaj 2010 yýlý çalýþmalarýný anlatan Demir, 
ça l ý þmas ý  p rograma  a l ýnmýþ t ý r.  bölge müdürlüðünün 2010 yýlý içerisinde 
Adýyaman`dan çýkarýlan ham petrol, 6 arama, 5 üretim ve 12 tespit kuyusu 
Türkiye`nin ham petrol ihtiyacýnýn  olmak üzere toplam 23 kuyu kazdýðýný 
yüzde 21,7`sini karþýlýyor.``belirtti.

Þaxa Kurdî Derê ya Semsûrê di çarçoveya xebatên 
xwe yên hiþmendiyê de bi beþdariya helbestvan Arjen ARÎ bi 
navê “li warê Osman SEBRÎ dengê helbestê” êvareke 
hevpeyvîn û helbestxwendinê li dar xist.  Bernameya ku li 
eywana KESKÊ hatî li dar dixstin de, di serî de þagirtên zimanê 
kurdî yên Kurdî Derê, endam û rêveberên saziyên sivîl jî di nav 
de gelek kes beþdarî êvara helbestê bûn. Di destpêka bernameyê 
de serokê þaxa Kurdî Derê ya Semsûrê Welat Dilken axaftinek 
kir. Dilken di axavtina xwe de li ser girîngiya xebatên zimên 
sekinî û got, em dixwazin ku bi bernameyên bi vî rengî hem 
hiþmendiya zimên di nav gel de belav bikin, hem jî dixwazin ku 
gel huner û hunermendên xwe nas bike. 
Ligel vê em dixwazin ku þagirtên zimanê kurdî, hem zimanê 
xwe hem jî hunermendên kurd û hunera kurd ya ku bi zimanê 
kurdî tê kirin nas bikin.  

Piþtî axaftina Dilken helbestvan Arjen Arî li ser dîroka 
helbesta kurdî axaftinek kir, bersivên beþdaran bersivandin û ji 
beþdaran re helbestên xwe xwendin. 
Piþtî helbestxwendinan, Arî pirtûkên xwe îmze kirin û bi 
þagirtên zimanê kurdî der sohbet kir.
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(Z. Abidin KIZILYAPRAK) Yýllarý 'yeni' yapmak…

 (Sýrrý Süreyya ÖNDER) Kürtler Öcalan ve Gecikmiþ Yetki Devri

(Welat Dilken) Kurdiya Semsûrê û Daqurtandina Tîpan

(Mahmut Nedim KAYA) ORTA ÇAÐIN MEÞHUR KÜRT ÂLÝMLERÝ

(Ali KARADOÐAN) BAJARÊ RENGÎN
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          Demokrasi nedir?

HELBESTA KURDÎ HAT SEMSÛRÊ

ROJNAMEVAN Û NIVÎSKAR GÛLAY GOKTÛRK LI SEMSÛRÊ SER
“PÊÞVEKIRINA KURD” KONFERANSEK DA

Batý Vergi Veriyor, Doðu ve Güneydoðu
Anadolu Yiyor” diyenlere atf olunur...

Em bi hêviya ku agirbest veguhere 
Aþtiyeke Mayînde, em Sersala hemû 

hemwelatiyên xwe pîroz dikin...
Rêvebiriya BDP’ê

(Partiya Aþtî û Demokrasiyê) rêxistina 
Semsûrê.

PÎROZBAHÎ

(Diyako) Kesekî Beynelmîlel
 

(Mehmet ONCÛ) Lo Ehmedo

18 Aralýk 2010 günü ADÖDER(Adýyaman 
Demokratik Öðrenci Derneði) Açýlýþýný 
Can Düðün Salonu'nda tertiplenen 
konserle gerçekleþtirdi. Açýlýþ Þöleni 
2000'i aþkýn kiþinin katýlýmýyla renkli ve 
coþkulu anlara sahne oldu. Konser 
öncesinde tiyatro oyunu ve folklor 
gösterimi yapýldý. Ardýndan sahneye çýkan 
Seyda Perinçek en güzel stranlarýyla 
Adýyamanlýlarý coþturdu. Konserde ayrýca 
sinevizyon gösterimi de yapýldý.
ADÖDER'in açýlýþýndan sonra, her alanda 
birlik ve beraberlik mesajlarý verilerek, 
bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif 
faaliyetlerin yürütüleceði, ücretsiz olarak 
tiyatro,  halk danslarý, baðlama, Kürtçe dil 
kurslarýnýn verileceði, söz konusu kurslara 
dair kayýtlarýn baþladýðý duyuruldu. 

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
ÖÐRENCÝ DERNEÐÝ AÇILDI
ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ
ÖÐRENCÝ DERNEÐÝ AÇILDI

Bi hêviya ku sala 2011’an bibe 
destpêka aþtî û demokrasî û 
serfiraziya Zimanê Kurdî, em 
sersala gelê xwe pîroz dikin.

KURDÎ-DER

PÎROZBAHÎPÎROZBAHÎ
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Bu yönüyle yeni sivil ve demokratik bir dille 'diyalog' olarak belirlerken 
Türkiye anayasasý çalýþmalarýnda 'Demokratik Özerklik' projesinin 'Bir 
Kürtlerin özerk statüsünü de belirlemek devlet yýkma ya da devlet kurma 
için önemli bir metin. içermediði'nin altýný özellikle çiziyorlar. 
Devletin en büyük gönülsüzlüðü bireysel Henüz taslak aþamasýnda olan metin “Bu 
hak ve kolektif hak arasýndaki derin ve model, faþist karakterde olmayan her 
belirleyici önemi yok saymak bahsinde siyasi güç tarafýndan ilkeli uzlaþmalar 
ortaya çýkýyor. temelinde kabul edilecek bir ulusal sorun 

çözme modelidir” diye baþlýyor. 
Ne devlet kurma var ne de devlet Diðer parçalarda yaþayan Kürtlerle 

Öcalan ve Kürt siyasal hareketi yýkma iliþkisini “... içinde yaþadýklarý devletlerin 
neredeyse tüm ezberleri bozacak bir Devlet dediðimiz güç mevzilenmesi ve sýnýrlarýna dokunmadan birbirini 
þekilde devletsiz bir yeni sistemin tabi olduðu uluslararasý neo liberal güçlendirme ve tamamlama biçiminde 
arayýþý içerisinde. sistem, Kürt meselesini çözerken iliþkiler kuracaktýr...” diyerek tanýmlýyor. 

emperyal bir geniþleme operasyonu AK Parti hükümetinin Kürt 
PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn avukatlarý yapmak istiyor. meselesindeki yalpalamalarýna akýl 
geçen hafta ziyaretime geldiler. Yani Türkiye kamuoyundaki yaygýn erdiremeyenler, AK Parti'nin çözümü 
Özellikle 'Hakikat Komisyonu' ve endiþenin aksine bölünmeyi deðil uluslararasý neo-liberal sistemin 
'Demokratik Özerklik' konusunda geniþlemeyi arzuluyor. Bunun arzularýna göre dizayn etme arzusunu 
Öcalan'ýn görüþlerini aktardýlar. Birçok Ortadoðu'daki tüm halklarýn baþýna yeni göremeyenlerdir. Bir baþka yazýmda 
yazar gibi benim de bu mesele belalar açacaðý ve hiçbir halkýn hükümetten 'çözümün önündeki engel' 
hakkýndaki görüþlerimi, önerilerimi ve yoksullarýna fayda getirmeyeceði aþikâr. olarak bahsetmemin gerekçesi ve arka 
eleþtirilerimi öðrenmek istediler. Yine kamunun baþarýlý bir planý budur. Elbette ki sebebi iktisadidir. 
Özet olarak izlenimlerimi kamuya da dezenformasyonla tam tersine Baðýmsýz bir sosyalist aydýn nazarýyla 
duyurmayý bir sorumluluk sayýyorum. Bu inandýrýldýðý Kürtlerin talepleri ise tam baktýðýmda taslak metnin açýlmaya ve 
görüþlerimin bir kýsmýný 'Özerklik aksi yönde. tartýþýlmaya muhtaç yanlarý olduðunu 
Çalýþtay'ýnda da aktardým. Öcalan ve Kürt siyasal hareketi, þerh ederek þunu söyleyebilirim ki bu 

neredeyse tüm ezberleri bozacak bir önerme Kastamonu'daki yoksul köylüye, 
Barýþýn dili þekilde devletsiz bir yeni sistemin arayýþý Kocaeli'ndeki emekçiye de dönük bir 
Herkes barýþýn dilini konuþmaktan söz içinde. kapsama alaný geniþlemesi içerdiðinde, 
edip duruyor. “Bal bal demekle aðýz Türk devleti savaþa ve yok saymaya ülkemiz yakýn dönem siyasi tarihindeki 
tatlanmaz!” Bunun günlük yaþam ve dayanan eski politikalarýný artýk en demokrat içeriðe sahip proje olarak 
toplumsal alandaki karþýlýðý somut sürdüremez hale gelirken Kürt halký da tarihteki dönüþtürücü yerini alacaktýr. 
projelerdir. Abdullah Öcalan'ýn ana eski statü altýnda yaþamak Bu çaðrý bir 'sessizlik suikastý'yla 
hatlarýný oluþturduðu 'Demokratik istememektedir. görmezlikten gelinirse kimsenin altýndan 
Özerklik' projesi kamunun gündemine Kürt hareketi 30 yýllýk bir süreçte ortaya kalkamayacaðý yeni acýlarla karþý karþýya 
böyle bir anlayýþla sunuluyor. çýkardýðý enerji ve güçle yukarýda kalýnacaktýr. 
 saydýðým sekiz olguda yetki devri talep Bu süreçte 'Hakikat Komisyonu'nun yeri 
Siyasi, hukuki, öz savunma, kültürel, etmektedir. ve önemini bir baþka yazýda anlatacaðým. 
sosyal, ekonomik, ekolojik ve diplomasi Tüm kadrolarý ve refleksleriyle bu 'yeni 
olmak üzere sekiz ana boyutuyla mesele, süreç'in dilini oluþturmaya çalýþýyorlar. Not; Yazarýn(Sanatçýnýn) 20.12.2010 günkü 

Radikaldeki yazýsýndan alýnmýþtýr.geniþ kesimlerin tartýþmasýna açýlýyor. Temel aldýklarý yöntemi çok kesin bir 

Hakkýmýz olaný 
istiyoruz ; günlerde 
egemenlerin lehine 
olan yasalarýn en katý 
biçimde uygulandýðý, 
bu nedenle 
yakalamalarýn 
yoðunlaþtýðý 
Adýyaman 
insanýmýzýn çaresiz 
býrakýlmaya 
çalýþýldýðý bir süreçten geçmekteyiz.Bu sorun salt tütün 
üreticilerini ve ticaretini yapanlarý deðil, çaycýsýndan tüm esnafýna 
kadar herkesi ilgilendiren sosyal boyutlu aðýr bir sorundur.Diðer 
tarým ürünler ininde kotalara baðlandýðý gibi, yasaklanan tütün 
tarýmýnýn yaratacaðý çaresizliðin ilk vurulacaðý il 
Adýyaman'dýr.Her yýl yüz bin insanýn çevre illere ve Karadeniz'e 
kadar ýrgatlýða göç ettiði Adýyaman insaný, kayýp þehrin insanlarý 
gibi yok sayýlmaktadýr. 
       Dumansýz hava sahasý gerekçesi ile haklýlýk payý yaratmak 
isteyip de dolar baronlarýnýn çýkarlarýný gözetenler,daðýtýlan her 
tarafý karbon monoksit olan kömürlerle ülkeyi zehirlediklerini 
görmüyorlar mý?.Birde bunu bir lütufmuþ gibi görüp böbürlenen 
bu anlayýþý nereye koymak gerekir.Sigaranýn saðlýk boyutu elbette 
tartýþýlmaz, ancak ülke insanýnýn genelinin saðlýðýna, ekmeðine 
tecavüz edenlere ne demeli?
       Toplumun üreten kesiminin refahtan pay alma talebini yok 
sayan yönetenler, üreticilerin hak talebini neredeyse kendi 
kutsallarýna yönelik bir hareketmiþ gibi algýlamaktadýr.Sorunu 
yüksek sesle dillendirmeye kararlý olan tütün üreticileri her 
platformda konuþurken milletvekillerimiz baðlý olduðu 
merkezlere karþý saygýda kusur etmemek adýna 
susmakta,karnýndan konuþmaktadýr.Bu konuda yalnýzca konuþan 
her fýrsatta sorunu yüksek sesle dile getiren CHP milletvekiklimiz 
Þevket Köse duyarlý davranmaktadýr.Bu yürekli davranýþýndan 
dolayý sayýn Köse'ye, sorunu birebir baþbakana taþýyan belediye 
baþkanýmýz  Nezir Büyükaslan'a ve sorunu medya düzeyinde ülke 
gündemine taþýyan gazeteci sayýn Nihal Bengisu'ya tütün 
platformu yürütme kurulu adýna teþekkür ediyorum.
        Ekonomik yapýyý güllük gülistanlýk gösterenlerin özellikle 
Adýyaman'ý analiz etmeleri gerekir."Tevfik Fikret'in bir þiirinde 
Yiyin efendiler yiyin aksýrýncaya,týksýrýncaya kadar yiyin"dediði 
gibi, sisteme eklemlenenlerin kamuoyunu düþünmeleri eþyanýn 
tabiatýna aykýrýdýr.Örgütlü eþkýyalýðýn hukuku da siyasallaþtýrarak 
her þeyi yürütmeye endekslediði bir toplumsal yapýlanmada hak 
ve adaletten söz edebilir'mi? Sistemin aç býrakarak terbiye ettiði 
biliþim çaðýndaki insanýmýzýn hala beslenmek, barýnmak ve aç 
yatmaktan kurtulamadýðý böyle bir hukuksuzluðu görmemek 
duyarsýz kalmanýn bir sonucudur.Yönetim erkini ele geçirenlerin 
yaptýklarý tek ve en önemli þey kendi zenginini 
yaratabilmektir.Zaten bu anlayýþtýr ki ülkeyi refaha deðil özürlü 
bir toplum olmaya sürüklemiþtir.Saray dalkavukluðu yapanlarýn 
baþýný yastýða koyup vicdanlarýyla baþ baþa kaldýklarýnda bir tek 
kendi kendilerine yalan söyleyemedikleri net olarak bilinmektedir. 
Gündüz bizleri düþüneceklerini bizleri çok sevdiklerini yineleyip 
duran örgütlü eþkýyalara þunlarý söylemek istiyorum." Sizler bizim 
hakkýmýzda ne düþünürseniz düþünün, bizler sizlerin hakkýnýzda 
zaten düþünmüþüz".
         Osmanlýdan günümüze hep padiþahým sen çok yaþa 
anlayýþýyla bizleri terbiye edenler, günümüzde kendi insanlarýný 
bilim yuvalarýnda coplayabilmekte örgütlü toplum olmaya 
çalýþtýkça da terörist guruplar diyerek provokatör ilan edip, kendi 
ayýplarýný gizlemeye çalýþmaktadýr."Yumurtalý eylemlere 
yumurtayý yesinler zekalarý geliþsin diyenlerin beyinlerini nerede 
gezdirdiklerini" sorgulamak gerekir.
        Bir ülke düþünün ki; Bir general suçlu yada suçsuz 
mahkemeye çýkarken, ayakkabýsýna bulaþan pisliði iki genç 
koruma askere temizlettiði, anlayýþýn eðemen olduðu insanlarýn 
garson ve boyacý olarak kullanýldýðý bir yapýlanma 
dayatýlmaktadýr. Bizlerin ve kendine insaným diyen her bireyin 
buna itiraz etmesi gerekmektedir.Bizler üretici emeðin geliþimini 
engelleyen tüm olumsuzluklara karþý taleplerimizi sistemin 
efendilerinin önüne koymuþuz.Siyasal yapýlarýn asli görevi de 
toplumun özellikle maðdur býrakýlan büyük çoðunluðun bu 
taleplerini önlerine koyarak çözüm üretmeleridir. Maðdurun 
yanýnda olmayanlarýn insan sevgisinden söz etme haklarý da 
olamaz.
       Eðer bir toplumda örgütlü hak talepleri gündeme oturmuþsa, 
bu talepleri kaos olarak yorumlayanlarýn aklýndan þüphe etmek 

olur … kutlanýyorsa nasýl ve ne zaman 
Julius Sezar, takvimdeki kutlandýðýna) dair saðlam bir bilgimiz 

karýþýklýklarý çözmesi için Mýsýrlý yok… 
astronomi bilgini Sosigenes'e emir Sahi, mesela bundan 500 yýl önce, 
vermiþ… O zamanlar, 1 yýlýn 365 gün 6 buralar 'özerk' iken, resmi olarak Hicrî 
saat sürdüðü biliniyormuþ... takvime göre belirlenen yýlbaþlarý, 

Ve Sosigenes meseleyi çözmüþ: mesela o zamanki adýyla Semsûr 
“Her yýl, 365 gün çekecek… Her yýldan köylülerince nasýl biliniyordu; ya da 
6 saat artacak; artan saatler 4 yýlda bir daha doðrusu, biliniyor muydu?.. Hayýr, 
takvime eklenecek ve o yýl,  365+24 Newroz kutlamalarýndan söz 'Yeni' bir yýl daha…
saat=366 gün olacak…” etmiyorum; Ýran'da yýlbaþýdýr 21 Mart Neye göre yeni?..

366 gün 12 eþit parçaya ama bizde uzun yüzyýllardan bu yana Ýçerik bir yana; biçimsel olarak bile 
bölünmediði için 6 ay 30 gün, diðer 6 ay yýlbaþýndan epey farklýdýr Newroz…'yeni yýl' kavramý oldukça göreceli… 
31 gün çekecek... Resmi arþivleme, maaþ vb sistemi Çünkü 'biz', 'Ggüneþ yýlý'ný esas alan 

Peki 365 gün çeken yýllarda aylara ihtiyacý bir yana; 'yýl' ve 'yeni yýl' 'Grogerian takvim'e göre 'yeni' bir yýla 
göre daðýlým nasýl olacak? kavramý, yönetilenler nezdinde ne girdiðimizi hesaplýyoruz ama, bu hesabý 

Sezar bunu bir emirle çözmüþ: “365 zaman bugünküne benzer bir umut deðiþik takvimlere göre yapýp deðiþik 
gün çeken yýllarda, en son aydan 1 gün ve/veya heyecan öðesi oldu?.. Pek 'yeni yýlbaþlarý' kutlayanlar da var, tarih 
düþülsün!”. araþtýrýlmamýþ bakir konulardan biridir boyunca hep olduðu gibi…

O zamanlar yýlbaþý, Mart ayýnda. bu… Ýmkân olsa da araþtýrsak: Mesela Takvim sistemlerinin çoðu, Ay ve 
Yani Þubat, yýlýn son ayý. Böylece Þubat tarihte Semsûrlular ilk ne zaman ve nasýl Güneþ hareketliliðinin esas alýnmasýna 
ayý, 4 yýlda bir 30 gün, diðer yýllarda 29 'yeni yýl'ý kutladýlar ve o 'yeni yýl' ayný göre, iki ana gruba ayrýlýyor. Örneðin 
gün olmuþ. zamanda resmi bir 'yeni yýl' mýydý, Hicrî takvim Ay; Ýbrani takvim Ay ve 

Sezar, bununla da yetinmeyip yoksa devletlûlarýnkinden zaman olarak Güneþ; Celalî, Rumî ve Miladî takvimler 
aylardan birine kendi ismini vermiþ: da farklý mýydý?..  Güneþ esasýna dayanýyor. Tabii bu 
Julius, yani July (Temmuz). Takvim sistemlerinin, halk katýnda, gruplandýrmanýn içinde ya da dýþýnda 

Sonradan imparator olan Augustus, uzun yüzyýllar boyunca, kadýnlarý ve birçok deðiþik takvim sistemi var. En 
Sezar'dan aþaðý kalýr mý; sonraki aya yaþlýlýk sarmalýna girmiþ erkekleri ilginci de Çin takvimi. Yalnýz aylar 
kendi ismini vermiþ: Augustus, yani rahatsýz eden sevimsiz hatýrlatmalar deðil, yýllar da hayvan isimleriyle 
August (Aðustos). (daha doðrusu çoðaltmalar) dýþýnda pek kodlandýrýlýyor bu takvimde. Belirli 

Fakat Julius Sezar'ýn ayý 31, bir yararý olmuþ mudur; epey tartýþmalý: yýllar belli bir 'hayvan yýllarý' grubunda 
Augustus'un ayý 30 gün çekiyor… 'Kaç yaþýndasýnýz?' sorusuna yanýt yer alýyor. Örneðin 'bizim yeni 2011', bu 
Olacak þey deðil!.. Hemen emir vermiþ: verebilmek imkâný dýþýnda… Ama takvimde 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 
“Yýlýn son ayýndan 1 gün daha alýn, toplam bir tarih içindeki yararlarý ve 1999 yýllarýnýn da içinde bulunduðu 
benim ayýmý da 31 gün yapýn!..” sayýlamayacak kadar çok elbette…'Tavþan yýllarý'na giriyor…

Zavallý Þubat'tan 1 gün daha Fakat, takvim sistemlerinin toplam Ve her birinin baþlangýcý farklý: Biri 
alýnmýþ ve Aðustos'a eklenmiþ. O gün bu yararlarý, onlarýn göreceliliklerini Hicret'i, diðeri insanlýðýn yaradýlýþý 
gündür Þubat ayý 4 yýlda bir 29 gün, ortadan kaldýrmýyor; hem biçim hem de kabul ettikleri MÖ 3761 tarihini, bir 
diðer yýllarda 28 gün çekiyor. Sezar'ýn içerik bakýmýndan… baþkasý Hz. Ýsa'nýn doðumunu vs 
ayý Temmuz ile Augustus'un ayý Aðustos Böylece bir kez daha ve aslýnda baþlangýç saymýþ… Üstelik her birinin 
ise peþ peþe 31… daha esaslý olarak, 'içerik' bahsindeyiz: 'artýk zaman' hesaplamasý da farklý… 

Biçim bir yana; içerik bahsinde, Evet; bir yýla 'yeni' demekle o 'yeni' Farklýlýk bundan ibaret deðil: Yýlýn ilk 
þunu saptayabiliyoruz: Takvim, tarih olmuyor… 'Bir baþka yýl' diyebilirsiniz; ayý da farklý olagelmiþtir; eski 
boyunca, egemenler için hep önemli fakat 'yeni' demek için, onun içinde dönemlerde ve kadim takvim 
olagelmiþtir… Yalnýzca gerçekten yeni 'þeyler' olmasý lazým; sistemlerinde çoðunlukla Mart ayý yýlýn 
haraçlarýn/vergilerin bir 'düzenli tekrar'a hem birey hem toplum bahsinde… ilk ayýydý (bazýlarýnda ise Nisan); bu, 
baðlanmasý için deðil, kendi tarihlerinin Öyle bir 'yeni yýl sepeti' içinde sonradan, bir kýsmý için Ocak ayý 
kendilerince yazýlmasýnýn ve gelmiyor yenilik; bir yýlý 'yeni' yapmak yapýldý. 'Yapýldý' sözü boþuna deðil: 
aktarýlmasýnýn önemi bakýmýndan da… ya da yapmamak, o yýlýn öznelerinin Mesela Fransa'da, 1563'te, Kral X. 
Mesela, 16. yüzyýlda Fransýz köylüleri harcýdýr…Charles'ýn emriyle yýlbaþý 1 Nisan'dan 1 
için yýlbaþýnýn 1 Nisan mý yoksa 1 Ocak Nice 'sözde yeni yýllar' görülmüþtür Ocak'a alýndý; bunu, ayný emri 1582'de 
mý olmasýnýn kendileri için ne anlama ki, yenileþtirilmedikleri için, basit bir tekrarlayan Papa XIII. Gregorius 
geldiðine dair bir kayda zaman tespit noktasýndan baþka bir izledi… 
rastlayamýyoruz; Fransýz köylülerinin, anlamlarý olmamýþ ve derde derman bir Yani yalnýz görecelilik deðil, bazen 
geleneksel ekim-biçim zamanlarýný 'yeni' iþmar/iþaret býrakmamýþlardýr…keyfilik de girmiþ iþin içine…
belirlemeleri için herhalde resmi bir Diyeceðimiz o ki: Þimdiden 'Takvimde keyfilik' bahsinde 
takvime ihtiyaçlarý yoktu, bu nedenle kutlayýn; zararý yok… Ama yýlýnýzý 'yeni' Sezar'dan ve Augustus'tan söz etmemek, 
olsa gerek o zamanlarda yýlbaþlarýnýn yapmayý unutmayýn…Sezarlarýn hakkýný Sezarlara vermemek 
Fransýz köylülerince kutlandýðýna (ya da Nice YENÝ yýllara!..
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bandora avhewaya bejayî berbiçav e. Li aliyê  Çemê Sifrazê:Ji penavên baþûrê Bêsniyê Çandinî û Ajaldarî:   
çiyê zivistan sar û dirêj, bi þilî û þepelî dizê û ava Kêsunê tevlî xwe dike û ber bi Semsûr bajarekî çandiniyê ye.Gelê heremê 
derbas dibe. Nîvekiya (ortalama) þiliya salê rojhilat ve diherike, nêzî gundê Sayörenê bi  zêdetir debara xwe bi çandinî û sewaldariyê 
798,1 mm ye û demsala herî bi þilî zivistan Çemê Reþ ve dibe yek. dikin. Li gorî sala 2005’an  axa çandiniyê 
e.Meha herî sar Rêbendan  (4,7 ºC)û meha  Çemê Egê: Ew çem jî  ji rojavayê bakurê tevahiya bajêr 297.760 hektar e. Ji wê  
herî germ jî Tîrmeh e (31,0 ºC). Semsûrê ji der dora gundê Azika û Axçeliyê 247.870 hektar axa çandiniya bej û 49.890 

dizê û li baþûrê Semsûrê tevlî  bendava hektar jî axa avî ye. Wekî ku xuya dike, her 
Li bakurê bajêr berf zêde dibare.  Havîn Çamgazî dibe. Ji bilî van çeman ,Çemê çiqas bendava 4' emîn mezintirîn 
germ û ziwa ye. Sincik, Aldûþ Cêlikan û Tût Bala,Çemê Xanê,Çemê Zagê,Çemê cîhanê(bendava Ataturk) jî li heremê ye, lê 
di bin tesîreke wisa de ne. Pergala þiliyê bê Recebê,Çemê Alikan ,Çemê Gelera,Çemê çandiniya avî bi pêþ neketiye. Zeviyê avî 
pergale û diþibe Behra Spî . Birimþa û gelek çemên din ên piçûk jî axa kêm in û li deþt û penavan bi gelemperî  

Derawa Erdnîgariya Bajêr
Baþûrê Semsûrê zêde ne bilind e. Lewma Semsûrê av didin. çandiniya bej serdest e.

Semsûr li bakurê rojavayê Kurdistanê ye. 
Behra Spî tesîra avhewaya xwe li vir dike.  Li zeviyên bej çandiniya sereke genim, çeh, 

Sînorên bajêr di navbera 37º 25' -38º 10' 
Zivistan qandî behra reþ ne tînegerm e û qasî GOL nisk, nok û titûn e. Li zeviyê avî  jî pembû, 

paralelên bakur û 37º 25'-39º 15' meridyenên 
avhewaya reþayî jî ne sar e.Yanê ne sar û ne Li herema Semsûrê golên xwezayî kêm in. garis, pîvaz tên çandin. Her wiha zebeþ, 

rojhilat de ye. Rûpîvana bajêr 7614 km² ye û  
jî tînegerm e. Lê havîn ji deverên bakûr hîn Jixwe ew  taybetiyeke rûerd û avhewaya petêx, silk, frîngî, xiyar, balîcan jî  ji cureyên 

bilindayiya wî ya ji behrê jî 669 metre ye.
germtir derbas dibin. Cureyeke avhewaya di herema Semsûrê û derdora wê ye. Golê sebzeyên ku bi gelemperî çandiniya wan tên 

Semsûr ji aliyê bakur ve bi bajarê  Meletî , li 
navbera behra Spî û reþayî serdest sereke ew in. kirin in. Li baþur û rojava baþûrê bajêr wek 

aliyê baþûr û rojhilatê baþûr ve  Riha, 
e.Samsat,Kolik,Serêgolê,Bêsnî û navenda Gola Azapli: Rûbera golê 272 km² ye.Dema Besnî devera rezan, fistiqan, zebeþ û petêxan 

rojavayê wê Gurgum(Meraþ),ji rojhilat ve 
Semsûrê di bin vê cureya avhewayê de ne. zivistanê ava vê zêde dibe tevlî gola tê zanîn. Besnî bi hilberîna van sebze û 

Amed û rojava baþûr ve jî bi Dilokê ve tê 
Çem û Gol Serêgolê xûya dike. mêweyan, navçeya Tûtê jî bi tûyên xwe 

girêdan. Bi vê derawayê  tê zanîn ku Sêmsûr 
Ji bilî Çemê Firatê, çemê ku di sînorên Gola Serêgolê: Rûbera golê 219 km² ye.Gol meþhûr e. Disa  li heremê, her çiqas kêm be 

bajarekî jorin ê Mezopotamya ye.
Semsûrê de diherikin, jêderka wan çiyayên di sinorê navçeya Serêgolê de ye û  lê jî wekî hinar, hêjîr, gûz, xox, sêv hermî, 

 
bakurê bajêr yanî, çiyayên Torosan in. Hema masîgirî tê kirin. gêraz, miþmiþ behîv û alûce ji mêweyê ku 

Teþeyên  Rûerdê
hema temamê çeman ji van çiyan dizên û Gola Ýneklî: Rûbera golê 109 km² ye.Ew têne hilberandin.

Semsûr ji bakur ve bi çiyayên bilind ên ku 
berê xwe didin Çemên Firêt. Bi piranî çemên gola jî wekî Gola Azaplý zivistanê ava wê Sincik bi hingiv, Cêlikan jî bi titûna xwe tê 

berdewama rêzeçiyayên Torosan in wekî 
biçuk in. Ji ber ku avhewaya heremê têr ne zêde dibe û bi gola Azapli û Gola Serêgolê re nasîn.

kevanekê hatiye dorpêçkirin. Ew çiyan bi 
bi þilî ye ava çeman jî hindik e û rejîma wan hinekî dibe yek parçe. Li herema Semsûrê ajaldarî ne bi awayekî 

gelemperî  bi navê çiyayên Meletiyê tên 
bê pergal e. Tenê Çemê Ferêt ku çemê herî Gola Evdilxirabê: Bi qasî 3 km li bakurê aboriyî ye. Gel xwedîkirina ajalan ji bo 

zanîn. Piraniya van çiyan ji 2000 m yî 
mezin yê Kurdistanê ye jî, bi ava têr û tijî Cêlikan e. Taybetiya vê golê ew e ku pêdiviyên xwe dike. Ajalên kû têne 

bilintir in.Çiyayên sereke ew in: Çiyayê 
diherike. Ji van çeman yên sereke ew in: giravokên ku li ser avê hereket dikin hene û xwedîkirin di serî de pez (mî, bizin,) dewar 

Spî(2551 m),Çiyayê Dibek(2549 m), Çiyayê 
 Çemê Firat: Çemê Kurdistanê yê herî mezin rûbera golê jî 5 km² ye. (mange, ga), û kedanî (mirîþk, dik, elok) ne.

Ulubaba(2533 m),Çiyayê Gordik(2206)m, 
e.Ji dû çemê mezin, Miradê û Çemê Reþ ya                                             

Çiyayê Nemrûd(2150 m) Çiyayê Borik(2110 
herêma Serhedê pêk tê.Dema ji bendava    Dewlemendiyên Binerdê:Gelhe  m)Çiyayê Boz(1200 m) û Çiyayê Reþ (1115 
Kebanê dertê navê xwe Ferat e.Ferat berî ku   m).Navenda bajêr pala xwe daye van 
Bendava Ataturk nehatibû avakirin,di  Devera Semsûrê ji aliyê madenan Gelheya Semsûrê,  li gorî serjimeriya saziya rêzeçiyan û Li vir hatiye avakirin.
navbera bajarên Riha,Amed û Semsûrê de dewlemend e. Di serî de neft, sifir hesin, istatîstika Tirkiyê  ya 2007 an bi tevahî Rûerdê baþurê bajêr ji penavan (plato)pêk 
sinora xwezayî bû.Lê niha bendava manganez, fosfat, gil, rêjî tê derxistin. Ji van 582.762 ye.Disa bi tevahî  294.147 kes jê jin tên. Deþt kêm in. Li rojhilat deþta Kolikê û li 
mezintirîn ji bendava hatiye çêkirin û gelek ê herî pir tê hilberandin neft e.in.Hêjmara mêran jî 288.615 kesan pêk baþur jî deþta Semsatê heye. Disa li bakur 
cih û warên dîrokî yên wekî Semsatê di bin Li gelek herêmên bajêr bîrên neftê hene. tê.gava em li bicîhbûna gelheyê dinêrin,wekî deþta Cêlikan û Bilam, li rojava deþta 
de fetisîne. Hêþtiran, rojavayê Firatê, Akpinar, Kifrî, hemû deverên cîhanê li vir jî, li warên çiyayî Keysun(Besni) û Serêgolê heye.
Çemê Kolikê:Li çiyayên devera Cêlikan dizê Tûreþk, Karakuþ,gelhe kêm e,lê beranberî wê li deþt û Ji van deþtan a herî mezin  deþta Kolikê ye.
û ava Bilam,abdulharap û Recebê distîne Lîlan bîrên sereke yên neftê ne. Di salên penavan gelhe zêde ye. Bi gotineke zelal em                                                        
,paþê li der dora kela Kolikê ava ku ji çiyan dawîn de hilberîna neftê her çiqas  kêm bûye dikarin bêjin kû gelhe bi piranî li baþûrê  Avhewa
dizê jî digre, paþê tevlî çemê Ferêt dibe.Pira jî disa rêjeya hilberînê girîngiya xwe rêzeçiyayên Torosan bi çih bûye.Ew ji xwe 
Cendereyê li ser çemê kolikê hatiye avakirin. diparêze.  tiþtekî xwezayî ye.Li bakur ji ber ku çiyayî 

Semsûr di bin bandora avhewa bejayî  û Çemê Reþ:Ji çiyayên Nûrhakê kû di sinorê Ji bilî neftê li Cêlikan: sifir, hesin, fosfatye û axa çandiniye kêm e, gelhe jî  kêm 
çolter(step) de ye. Lê ji ber ku bilindbûna Mereþê de ye dizê û di ser navçeya Serêgolê  Bêsnî: Manganez, fosfat,e.Navçeyên li wî alî jî biçûk in, gelheya wan 
rûerdê bajêr li her deverê  ne wekî hev e, de derbasî axa Semsûrê dibe. Li milê Serêgolê: Rêjî,manganez fosfat,gilhindik e.(Cêlikan =8205,   Aldûþ=4059,   
tesîra avhewaya bejayî jî li her derê cuda Bêsniyê  çêmê Sifrazê û çemê  Bîrgewrê, Semsat:GilTut=4369,  Sincik=4587) Gelheya navçeyên 
ye.Ji baþûr ber bi bakur ve rewþa awhewayê Çemê Kesûnê  ji aliyê bakur û rojhilat  ve jî Tût:ManganezSemsûrê yên aliyê deþtê hîn zêde 
diguhêre. Çiyayên Torosan cûdatiyeke mezin wek Çemê Kûr,Çemê  Xanê,Çemê Dilkiya Navend:manganez ,fosfat.gilye.(Kolik=59570,  Besnî =24996,  Serêgolê= 
dixe navbera avhewaya bakûr û baþûrê distîne, li rojavayê gundê Pelaþa tevlî Çemê Kolik:gil  tê hilberandin.26993)
Semsûrê. Bakur ji ber ku çiyayî ye, li vir Firatê dibe.

bandorkerbûn. Ku her çiqas bandora dîsa ji bo Asûriyan qesrên xwe jî li 
wan hebû jî, mirov fehmdike ku di þûnên çetin û asê çêkirine û ew qesrên 
her berhema Urartûyan de mora wan jî ji gelek beþên wekî; pêþgeh, 
Urartûyan heye. Þaristaniya Urartû ji barxane, pêgeh, heyata pêþwazîkirinê 
aliyê; peyker, qeþartina dar, qeþartina hwd. çêkirine û di hundirê qesran de 
tat, hunera qabartma, zêrvanî, peykerên xwedeyan jî hebûn.
kargêriya lajwerd(maden), darteþî, 
bendav, qesr, keleh, golên çêkirî, sûr, 

Ji ber ku baweriya wan bi jiyana piþtî goristanên wek çavî, rez, barxaneyên 
mirinê hebû gorên xwe jî bi gelek Urartûyên ku lêzimên Hûriyan in di mezin, parêzgeh, bendên av, pergala 
tiþtên zêrinî, zîvînî, bafinî tîjekiribûn. navbera salên B.Z. 900-B.Z.600 de av vexwarina bajar de gelek 
Gorên xwe bi þêwazên awerte mora xwe li dîroka Anatolya, pêþketibû. Li ser peyker, qabartma û 
çêkiribûn û bi taybetî jî ji ber ku gorên Mezopotamya, Qefqesye û welatê lewheyan ,  t aswîrên ;  xwedê ,  
keyseran nîþaneya dewlemendî, xurtî Ecem xistine, di warê polîtîk, çand û xwedewend, merasîm, darên pîroz, 
û îhtiþamê dihate dîtin zêdetir hunerê de bandoreka gelek mezin li mîtolojîk hwd. çêkiribûn.
dixemilandin.welatê  doral iyê xwe kir ine.  

Urartûyên ku dema Keyser Sardûrî 
Berhemên xwe yên wekî; avahî, qesr de bûne dewleteka serbixwe, ji ber 

Ji ber ku li welatê wan gelek lajwerd û keleh pir bi îhtîþam çêkirine. Hemî ê r i þ ê n  A s û r i y a n  g e l e k  h ê z  
hebû, tiþtên lajwerdî ên wekî; fere-dûwarên wan bi wêneyên ajal, nebat, windakirine û þaristaniya wan jî 
fol, çek û tiþtên ku di jiyana rojena de mirov û geometrîk xemilandine û ji gelek zirar dîtiye. Li hemberî 
bi kardihatin zêde zêde çêdikirin. ber ku di çêkirina avahiyan de kevir hevpiþkiya Med-Seqeyan(Ýskit) jî 
Tiþtên ku çêdikirin jî difirotin bikaranîne jî gelekên wan gihêþtine nikaribûne ku tu hêzê binimînin. Ji 
welatên doraliyê xwe ên wekî; Hitît, serdema niha.ber van êriþana gelek sistketine. Ji ber 
Asûr, Yewnan, Babil, Ege û hwd.

ku sistketine, dewleta Med jî ew bi 
rihetî ji holê rakirine.

Ji bo êriþên Asûriyan, kelehên xwe li 
Dema Keyser Menûa de jî benda bi ser çiyayan û neqeban çêkirine û 
51 km yî ya bi navê 'Benda Þamran' ji doraliyê hinekan jî helq lêxistine. Di Di avabûna þaristaniya Urartûyan de 
bo avdana Deþta Wanê hatibû çêkirinnava kelehan de ya herî bi nav û deng dewletên wekî, Hitît, Asûr, Babil 

Keleha Tûþpayê(Wan) ye. Urartûyan 

Kürt edebiyatýnýn ilginç simalarýdan  
Ereb Þemo Þemilov 1897 de Kars'ýn 
Susizê köyünde doðdu. 1916 yýlýnda 
demiryolunda iþçi olarak çalýþýrken 
Bolþeviklerle iliþki geliþtirdi. Bundan 
sonra Sovyet devrimi için çalýþmaya 
baþladý. Faaliyetlerinden dolayý bir 
dönem tutuklu kaldý. Ve kýzýl orduya 
katýdý.
             Ýyi derece Rusça, Ermenice, Türkçe ve Ýngilizce 
bilen Þemo, birinci dünya savaþý sýrasýnda Ruslar için 
tercümanlýk yaptý. 1920 de Moskova'da yükseköðrenime 
baþladý. 1924 Ermenistan'da,1928 de Leningrad'daki Doðu 
Enstitülerinde çalýþmalar yaptý. Daha sonra Ývan 
Marogulov ve H.D. Obelli ile birlikte 1929 da Latin 
harfleri ile Kürtçe alfabe hazýrladý.
           1930 da yayýmlanan Rêya Teze gazetesinin 
çýkarýlmasýna katkýda bulundu. Ayný yýl “Ekim Devriminin 
Tarihi ve Lenin'in Hayatý” adlý eserlerinin yaný sýra” 
Kalxaz û kara Wejî Gundiyanre” adlý köylüler için bir 
Kürtçe kitabýný yayýnladý. Qanadê Kurdo ve Ýshak 
Sukerman ile Kürt grameri üzerine çalýþtýlar. 
Otobiyografik özellikler taþýyan ilk Kürtçe roman olan 
Þivanê Kurd adlý romanýný 1935 de yayýnladý. Sonraki 
yýllarda Dimdim (1966), Jîyana Bextewar (1969)  ve 
Hoppo (1969) romanlarý  ile  Kürt Edebiyatýna renk kattý. 
SSCB'ýn “Kýzýl Bayrak” ve “Halklarýn Kardeþliði” 
madalyalarýna sahip Kürt Edebiyatýnýn önemli 
þahsiyetlerinden Ereb Þemo 1978 yýlýnda vefat etti.

Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Zekî Akdax
Nivîskar/Lekolîner

RÛPELEK JÝ ÇAND Û HUNERA URARTÛ

TEQA MÊJÛ

Sebri Oymak
Erdnîgarvan

SEMSÛR(ADIYAMAN)

Ereb Þemo Þemilov
Wêjevan û Romanûsê Hêja

Apê nivîskarê me Mehmet Oncû, Hecî Oncû çûye ser 
dilovaniya xwe, em li apê hecî re rehmet ji nivîskarê me û 

malbata wî ya xemgîn re sersaxiyê dixwezin...

Rojname Semsûr.

Sersaxî Sersaxî
Bavê hevalê me yê hêja Dewrêþ Gûwen çûye ser dilovaniya 
xwe, Em ji Apê Hesen re rehmet, ji malbata wî ya xemgîn re 

sersaxiyê dixwezin...
KURDÎ-DER 

Þaxa Semsûrê
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Hz. Muhammed'in vefatýndan sonra Bu inanç ve kültürün, Ortadoðu ayný derecede önemlidir. Alevlikte birde 
Müslümanlar arasýndaki iktidar halklarýnýn en eski Zerdüþt inancýndan musaiplik kurumu var.  Bu kurumda kivrelik 
kavgasý büyüdü. Bu iktidar kavgasý gelen, zaman içinde diðer inançlarla kadar önem taþýr. Bu iki kurum, aileler ve kiþiler 
Aleviliðin ortaya çýkýþýnýn zeminini harmanlanarak, günümüze kadar arasýnda kardeþliði, dostluðu ve birinci derece 
h a z ý r l a d ý .  H z .  A l i ,  H z .   yansýyan kültür ve inanç yapýsý akrabalýðý ifade eder.  Kivrelikte  evlilikler dokuz 

Muhammed'in amcasýnýn oðlu ve damadýdýr. olduðunu savunurlar. babaya kadar haramdýr. Musaiplikte evlilikler  
Aleviler,Hz Ali'nin,Hz. Muhammed'in damadý Bu ikinci tespitte yer alanlar; Aleviliðin bu gün yedi babaya kadar haram kabul edilir
olmasýndan 1.halifeliðinde onda olmasý yaþadýklarý biçimi ile gerçek alevi inanç ve kültür Alevilerde ibadet þekilleri çeþitlidir. Cem; 
gerekt iðini  söyler ler.Tabi  süreç böyle felsefesinden uzaklaþtýðýný, diðer inanç gruplarý Alevilerde  en önemli ibadet þeklidir. 
geliþmedi.Önce Ebubekir sonra Ömer ve Osman ile bir ritüel benzerliði varsa bununda ayný Cem için belirli bir zaman yok. Her 
ile devam eden halifelik makamý Osman'dan sonra co ð r a f y ay ý  d ið e r   h a lk l a r l a  b e r ab e r  alevinin yada pir'in tayýn ettiði ev günah ve saygýsýzlýk kabul edilir .hilal halindeki 
halife olan Hz. Ali'nin halifeliðine muhalefet eden yaþamalarýndan ileri gelen benzerlikler olduðunu cem evi olabilir. Cem ibadetinde ay'ýn görünmesi ile dua etmek, ateþe su dökmek, 
Muaviye, Hz Ali'ye karþý muhalefetini iddia ederler. Nitekim Zerdüþtlükte,Eezidilik'te erkek kadýn ve çocuklar beraber tükürmek günah kabul edilir. Ateþ kendi külleri ile 
þiddetlendirdi. Önce Hz Ali katledilerek tasfiye var olan bir çok inanç ve kültür rituelleri ile dini ibadet ederler. Cem ibadetini sadece pirler yönetir. kapatýlmalý. Alevi ve tüm Kürtlerde ermiþlerin  
edildi. Hz Ali'nin yerine halife olmasý icap eden otoritelerin iþleyiþ biçiminde yakýn benzerlikler Cem ibadetini yöneten  pir'in yetkin olmasý arzu türbelerini ziyaret etmek, adak ve kurbanlar 
oðlu Hz Hasan ile halifeliðin  sýra ile yürütülmesi olduðu söylenebilinir. Örneðin Zerdüþt inancýnda edilir. Cemi yapanlara dewrêþ denir. Kürt kesmek köklü bir gelenektir. Alevilikte dað, 
anlaþmasýna uymayan Muaviye bir entrika ile Hz pir, þêx, fakir, qewal gibi dini otoriteler varken, Alevilerinde cem ritüelleri aynýdýr. Cem ibadetini göl,çem ve ulu aðaçlar önemli simgelerdir. 
Hasan'ý ortadan kaldýrdý. Halife olma sýrasý Hz. A l e v i l i k t e ,  m ü r þ i t ,   p i r ,  yönetmek bazý kabiliyet ve özelliklere sahip Düzgün Baba, Kýrklar daðý, Jele daðý, Koyê 
Ali'nin diðer oðlu Hz. Hüseyin'e gelmiþti rayber(rehber), talip gibi dini olmayý gerektirir. Aleviler oruçlarýný farklý zaman Bugene, Kox, Sümbül daðý, Soro Baba, Çemê 
.Muaviye,   Kerbela  vakasý olarak bildiðimiz  otoriteler var. Bu kiþiler kutsal ve ve sürelerde tutarlar. Gaxan orucu 12.ayda 3 gün Munzur  çiyayê sipî v.b. daha bir çok mekan  
katliamla Hz Hüseyin ve bütün ailesini katlederek, emin insanlardýr. Bu kiþiler insanlara oruç tutulur. Oruçtan sonra niyaz edilir, kutsal ziyaretgah  ve kutsal kabul edilir. Bu mekanlara 
bütün muhalefeti ortadan kaldýrdý. Bu olaylar y a r d ý m  e d e r l e r .  Ý n s a n l a r ý  ekmek daðýtýlýr. Daha sonra þenlik yapýlýr.Rojiya yönelik çeþitli destanlar, rivayetle.  hikayeler 
tarihe, bir hakkýn gaspý olarak geçer. Hz kötülüklerden korurlar. Zorluluklardan kurtarýrlar. Xýzýr. Bu oruç da  üç gündür. Bazý yerlerde beþ gün anlatýlýr, þiirler okunur.
Muhammed'in ailesine karþý yapýlanýn  tarihi bir Bu zatlara saygý inanca saygýdýr. Mürþitlik de tutarlar.  Bu oruç birinci ayýn 10.günü ile 2.ayýn      Alevilik esas olarak insaný , insanýn 
hata olduðu kabul edilir. Olaylar bölge halklarýný, makamý peygamber makamýdýr. Dört babadan 20. günleri arasýnda tutulur. Xýzýr, Alevilik yücelmesini, doða ile beraber 
yeni  dini ve felsefi ayrýþmalara  götürdü. kalan mürþitlik özgürleþmesini ve bu þekilde 

Ebubekir, Ömer ve Osman dönemleri makamý var. a- m ü k e m m e l i y e t e  e r i þ i l e c e ð i   
Ýslamiyeti Ortadoðu'da yerleþmeye Baba Mansur, savunulur. Yaþamda iyilik ve kötülük 
ba þ l and ýð ý ,    dönemle rd i r.  b-Hacý bektaþ yan yana yürür. Ýyilikten mi? 
Ortadoðu'da yerleþik halklar, sahip veli, c-Axuçan kötülükten mi? Yana olacaðýna insanýn kendisi 
olduklarý inançlarýndan kolayca m a k a m ý , d - karar verecektir. Ýnsanýn yapacaklarý onu cennete 

vazgeçip Ýslam dinini gönül rýzalarý ile kabul Dede garkýr veya cehenneme götürür. Cennet ve cehennem 
etmediler. Ýslam dinini kabul edilmesi için bölge makamýdýr. Pir yaþanan  mekandýr. Ýnsanýn eline, beline, diline 
halklarý üzerinde zulüm uygulandýðý tarihi m a k a m ý  sahip olmasý þarttýr. Temelinde insan sevgisi 
anlatýmlardan bilmekteyiz. H z . A l i  bulunan, her dine, inanca ,  mezhebe saygý duyan 
       Ýktidar mücadelesinde maðlup olan Hz. m a k a m ý d ý r .  ve hoþ görü ile bakan, dil, din, ýrk, renk farký 
Ali'nin ailesi ve taraftarlarý ile Emevi iktidarýnda R e h b e r  gözetmeyen, insanlarýn yaþadýklarý toplumda 
maðdur olan halklar arasýnda bir gönül birliði, m a k a m ý ,  kendilerini yargýlayabilen, laik olabilen, eþitlikçi,  
beraberliði oluþtu. Ortadoðu'nun bazý halklarý Hz. melek Cebrail paylaþmacý düþünceyi savunmak, Zalime ve 
Ali'nin  Ýslam'a  olan inancýný, kabul etsin, makamý kabul zulme karþý olmak, Mazlumun ve maðdurun 
etmesin, Hz  Ali ve ailesi etrafýnda bir gönül birliði edilir. Talip bu yanýnda  durmak, aslý doðruluk, faziletli insan 
ve taraflýlýðý oluþtu. Ýþte, Hz. Ali sevgisi, Hz. Ali yola baðlý olan yaratmayý, korkulardan uzak bir yaþamý esas alan 
ile olan gönül baðý, böyle bir zeminde hayat buldu kiþidir. Pirlik felsefik ve kültürel birikim ve yaþam tarzý.Bu 
Anadolu ve Kürt Aleviliði bu zeminin ürünüdür. m a k a m ý  düstur Zerdüþt inancýnda da iyi düþün, iyi konuþ, 
      Aleviliði, Þiiliðin bir kolu gibi bilenler var. babadan oðla iyi yap þeklinde ifade edilmektedir.
Lakin Alevilik ile Þii mezhebi farklý inançlardýr. g e ç e r .  P i r   Alevilikte  nikah  merasimi 
Çünkü alevi inanç ve ibadet usulleri ile Þia inanç olmayan biri önemlidir. Nikahý  kýyýlacak  
ve ibadet usulleri çok farklý. Þiiler Ýslam'ýn bilinen sonradan pir gençlerin pirleri iki genci karþýlarýna 
beþ þartýný esas alýrlar. Aleviler bu þartlarý baþka olamaz.Raybe alarak, iki þahidin huzurunda, birbiri inancýnda önemli bir fenomendir. Her an her yerde usul ve tarzlarda yerine getirirler. Alevilerin, r (rehber) pire çalýþmalarýnda yardýmcý olan ile evlenmek istediklerini duyduktan insanlarýn yardýmýna yetiþeceðine inanýlan ilahi inanca ve ibadetlerine iliþkin usul ve erkâný bu kiþidir. Pir kimin kendisine  rayber (rehber) sonra, ortaya konulan bir tas su, bir bir zattýr. Xýzýr inancý alevi olmayan Kürtlerde de yazýmýzýn içinde ele alacaðýz. o l a c a ð ý n a  k a r a r  e t m e  y e t k i s i  v a r .   býçak, bir kalýp sabun ve bir havlu nikahlarýnýn ayný yücelikte kabul görür. Hiristiyanlýkta noel Anadolu ve Kürt Aleviliði arasýnda, inanç, ibadet Mürþit,Alevilikte bilgi ve marifetleri ile Alevilere kýyýlma merasiminde olmasý gerekli olan babanýn senede bir gün çocuklarý sevindiren o usul ve tarzlarý bakýmýndan farklýlýk var. Ancak; yol, yöntem ve feyiz verme gücünde olan kiþidir. eþyalardýr. Su ve sabun temizliði, býçak, Allah, gayretini, Xýzýr nebi her an bu kutsal gayretýn Kürt Alevileri arasýnda bariz farklar yok. Mürþit   pirlerin piridir. Pirler taliplerinin Muhammed, Ali adýna, tastaki suyu üç defa kesme içindedir. Rojiya muharremê; Bu oruç 12 gündür Adýyaman, Malatya, Elazýð, Dersim, Bingöl, sorunlarýný çözmek ve onlara yardým etmek ritüelini yerine getirmede kullanýlýr. Merasim ve 12 imam için tutulur. Bu oruç muharrem ayýnda Erzincan, Sivas, Maraþ, Antep, Muþ, vb. yerlerin maksadý ile en az yýlda bir kere taliplerini ziyaret bitiminde Pir iki gencin evliliðini þahitler tutulur.muharrem orucu bitiminde aþure ve lokma Kürt Alevileri, inanç ve ibadet usullerinde bir eder. Ekonomik  olarak durumu iyi olan huzurunda ilan etmeden, gelinin damattan ne ziyafeti ile ibadet son bulur. Bingöl, Karakoçan ve beraberlik vardýr. Bu illerin içinde Aleviliði en taliplerinden aldýðý yardýmlarý durumu iyi kadar mal,para v.s alacaklý olduðunu sorup bazý çevre illerde vartivar adý ile baþka bir bayram sade ve saf olarak yaþayan il'in Dersim Alevileri olmayan taliplerine daðýtýr. Pir bu çalýþmayý cevabýný aldýktan sonra nikahý ilan eder.yapýlmaktadýr. Muhtemelen bu bayramýn ile civarýndaki Aleviler olduðu görülmekte. yaparken rayber(rehber) kendisine yardýmcý olur. Alevilikte düþkünlük denilen bir cezalandýrma Ermenilerden, bölgedeki kürt halkýnýn da Aleviler, Müslümanlýða yaklaþýmda Kürt Alevileri,  pirlerinden farklý geleneði var. Bir insanýn topluma yönelik söz ve kültürleri arasýnda yer aldýðý düþünülebilinir. Ayný farklýlýk gösterirler. Bir kesim alevi, olarak dualarýný Kürtçe yaparlar. davranýþlarý ile hata iþlemesi, yüz kýzartýcý bir coðrafyayý paylaþan halklarýn zaman içinde Kur'an ve peygamberi kendilerine Açýklanma ihtiyacýnda olduðumuz fiilde bulunmasý, toplumun örf ve adetlerine ters birbirilerinin kültürlerini dillerini, kültürlerini yakýn ve esas alýrlar. Ýnanç ve bir husus “pirler neden dualarýný düþmesi halinde, toplum içinde dýþlanmasýna, etkilediði bir çok deðerin cömertçe paylaþýlmasý ibadetlerinin kur'an esaslarýna göre Türkçe yapma ihtiyacýndadýrlar.” tecrit edilmesine, yaný onunla ticaret edilmemesi, doðaldýr.olduðunu, esas Ýslam'ýn takipçilerinin kendileri Resmi otoriteye baðlýlýk bir neden olabilir mi? t o p l u m a  k a b u l  e d i l m e m e s i ,  k ý s a c a  Alevilerde ve tüm Kürtlerin olduðunu savunurlar. Bir diðer kesim ise, Alevilerde sünnet Ýslam öncesi bir adettir. Sünnet yalnýzlaþtýrýlmasý ile cezalandýrýlmasýdýr.kültüründe güneþ, ay ve ateþ önemli Aleviliðin kendi baþýna bir inanç ve kültür adetine baðlý olarak kirvelik önemli bir kurumdur. 

simgelerdir. Güneþin doðuþu ile dua olduðunu ifade ederler. Ve bu inanç ve kültürün Kivre, ailenin birinci derece akrabasý kabul edilir. 
etmek,  güneþe karþý abdest yapmak, Ýslam'dan baðýmsýz bir yapý olduðunu savunurlar. Kirvelikte   alevi olsun, olmasýn bütün Kürtlerde 
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ALEVÝLÝK ÝNANCI VE KÜLTÜRÜ

yapan baþlýca merkezler olmalarýdýr. O gökbilimci ve sanayi mühendisi olduðu icat etmiþler ya da geliþtirmiþlerdir. Bu 
çaðda bu þehirlerde yaþayan ilim kadar, ayný zamanda bir bitki bilimci, müzisyenlerden Zeriyap Cizrevi Endülüs 
adamlarý, ortaçaðýn en büyük medeniyeti zoolog, tarihçi, coðrafyacý, filolog, Emevi halifesi Abdurrahman'ýn daveti 
olan Ýslam uygarlýðýnýn kurulmasýnda edebiyat eleþtirmeni ve etnografyacýdýr üzerine Baðdat'tan Endülüs'e (Ýspanya) 
birinci dereceden rol oynamýþlardý. da" (Kürtler-prof. M.Ýzady). Ayrýca gitmiþ gitarý icat etmiþ ve klasik Endülüs-

ortaçað Ýslam'ýnýn önde gelen ilim Arap müziðinin temellerini atmýþ ve 
Orda çaðda Samsat, Karrae (Harran), adamlarý arasýnda; Ebul Fida, Ýbnul Esir, geliþtirmiþtir. Hatta günümüzde modern 
Amida (Diyarbakýr), Nisibis (Nusaybin), Ýbni Þeddad ve Ýbni Quteybe gibi Ýspanyollar bile müziklerinin 
Arbela (Erbil) þehirleri yoðun olarak tarihçiler, El Suhreverdi ve Aynel Qudat kurucusunun Zeriyap olduðunu 
Kürt nüfusu barýndýrýyorlardý. Adý geçen El Hemedani gibi filozoflar, Ýbni Fadlan, söylerler..

Müslümanlar Ortadoðuyu fethettikleri bu þehirlerde ve Kürdistan'ýn baþka Ýbni Yakut gibi coðrafyacý ve 
zaman, dünyanýn belli baþlý uygarlýk yerlerinde yaþayan Kürt ilim adamlarý, gezginlerdir. Bundan baþka Safi El-Din Yine ortaçaðýn en büyük tarihçi ve 
merkezleri olan þehirleri de zapt Ýslam uygarlýðýnýn geliþip Urmevi ve Muhammed Ýbn-i Katip Erbili biyografi yazarlarýndan olan, kendisi 
etmiþlerdi. Bu þehirlerin en önde güçlenmesinde, büyük katkýlar gibi müzikologlar Ýbrahim Mevsili, Ýshak Riþvan aþiretinin xellikan (Hallikan) 
gelenleri þunlardý; Ýskenderiye (Mýsýr), sunmuþlardýr. Mevsili, Zeriyap Cizrevi gibi boyuna mensup Ýbni xellikan (Hellikan). 
Antakya, Þam, Rakka, Samsat, Karrae müzisyenler Arap ve Ýslam müziðinin dünyada ilk robotu yapan ve Ýngiliz bilim 
(Harran), Nisibis (Nusaybin), Arbela Bu Kürt âlimlerin baþlýcalarý, Ebu Hanife geliþip evrenselleþmesinde birinci dergisi Nature tarafýndan sibernetik 
(Erbil), Sitesifon (Þimdiki Baðdat'ýn Ahmet Dinavveri; 850 ile 896 yýllarý derecede rol oynamýþlardý. (otomatik makinalar bilimi) biliminin 
kuzeyinde Part ve Sasani arasýnda yaþamýþ Ebu Hanife çok yönlü kurucusu olarak kabul edilen^ 
Ýmparatorluklarýna baþkentlik yapmýþ, bir ilim adamý idi. Avrupalýlarca Arap Meþhur Abbasi halifesi Harun el Reþid'in Bediuzzaman Ýsmail el Ciziri, ortaçaðýn 
Müslümanlarýn Medain dedikleri þehir), rakamlarý denilen, Araplarýn ise Hint çaðdaþlarý olan bu müzisyenler halife en önemli mimar ve mühendislerinden 
Amida (Diyarbakýr), Gundiþapur rakamlarý dedikleri ve günümüzde bütün Harun Reþid'in emir ve desteði ile müzik olan El Munis, matematikçi ve 
(Cundiþapur-Güney batý Ýranda antik bir dünyanýn kullandýðý rakamlarý ve sýfýrý akademileri kurmuþ, klasik Arap gökbilimci Muhiyeddin el Axlati 
þehir). Bütün bu þehirlerin ortak özelliði, iþlevsel hale getiren âlim, Ebu Hanife müziðinin temellerini atmýþlardýr. Bu (Ahlati), Ýbn-i Nedim gibi 
Roma- Helen (Eski Yunan) uygarlýðý ile Ahmet Dinavveri'dir. "Böylece Ebu müzisyenler günümüzde kullanýlan doðu ansiklopedistlerdir.
Mezopotamya uygarlýðýnýn sentezini Hanife birinci sýnýf bir matematikçi, kökenli bir çok müzik enstrümanýn ya 

TÎROJ

Mahmut Nedim KAYA
Araþtýrmacý yazar

ORTA ÇAÐIN MEÞHUR KÜRT ÂLÝMLERÝ

Mehmet AKAR
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Tiþtenok û Mamik Çi ne?
Mamik an jî tiþtenok, ji wêjeya devkî ya gel beþeke bi taybetin. Weke 
ku ji navê wan jî tê fehm kirin bêtirîn ji bo perwerdeya zarokan 
hatine pêk anîn. 

Mamik û tiþtenok, çûriskên hêmaya fehma gel yên jiyanî ne. Kes 
nizane ku ew berhemên hêja di aliyê kî kesî ve û di çi demê de hatine 
afirandin, loma ewan ber û berhemên hizra gel in û divê mirov weke 
mal û mêrateya gel li wan binêrî. 

Ew berhem, pirs û hevokên qalib û kilîþe kirî ne. Di mamik û 
tiþtenokan de, pêþ de navê bûyerê, tiþt û têgîhê nayê dayin. Bi 
teþeyekê sergirtî tê xwestin ku bi remz û nîþanan ew tiþt an bûyerên 
hatî pirsîn bêtin dîtin û zanîn. 

Gel bi gelemperî bi vegotineka helbestî mamik û tiþtonekên xwe 
pêkanîne, bona wê ew berhemên ku li wêjeya zarokan re bûne hîm û 
bingeh heta roja me hatine. 

Mamik û tiþtenok bi gelenperî di forma pirs û vepirsînê de hatine 
holê û ew pirs, bûyerên xwazeyî, mirovan, giyanwerên wek heywan 
û nebatan, tiþtan, motîfên olî û çandî bi teþeyekê ser girtî, diwesifîne 
û bi remz û sembolan dide pirsiyar kirin. 

Hêmayên ku dibin wateya mamik û tiþtenokan, pêwîste bi remz û 
sembolan bêtin nasandin û yên li hember jî bi þopandina wan remz û 
sembolan bersîwa wê biþopîn in. 

Di mamik û tiþtenokan de zimanekî bi taybet ku gora xwezaya wan 
in tê bi kar anîn, ji ber ku mamik û tiþtenok ji bo zarokan in û zarok jî 
di asta hînbûn û karanîna zimanê zikmakî yê yekemîn de ne. 

Mamik û tiþtonek ji du beþan pêktên. ji van beþan beþa yekemîn pirs 
e, ya duyemîn bersiv e. Beþa pirsê, yan bi forma “Tiþtikekî min 
heye?” dest pê dike û pirsa sereke dawiyê re tê, yan jî raste rast bi 
pirsa sereke dest pê dike. Beþa duyemîn, bersîv e, bersîv carinan ji 
pêyvekê carînan jî ji hevokek e pêk tê.
1.  Axurekî mala bavê min heye; tê de têjî gayên beþ in?
2.  Agirekî min heye; dikeve avê natemire?
3.  Apkê min î rû kur kirî, bi þev û roj dar ve kirî? 
4.  Apikê sincik,  bezî quncik?
5.  Apkê minî'b çavekî, min da teresbavekî, wî da bin kulavekî? 
6.  Apkê minî'b lingekî, ber naxira gundek î?
7.  Apkê minî'd deþtê de, barek dirî piþtê de?
8.  Apkê minî'd tirbê de, çovî repî'd mistê de? 
9.  Melayekî bi kurk e, Axa erdê kun dik e?
10.  Barkêþ ê bar giran e, li mêrgê wek began e? 
11.  Ew bê can û bê rih e,  diaxîv wek meriv e? 
12.  Bê dest û pê hat ji çê, Da ber xwe bire deþtê?
13.  Ew bê dest û bê pêye,  digere'l dîwara ye? 
14.  Bê dest û pê gerok e, bê pere tebat nake, tiþtek jê xuya nake, ew xwe 
re nankorek e? 
15.  Bê reng e lê bi deng e, ew ji bo erdê þeng e,  ji pê hev tê diçilk e, erd û 
asman þil dike?
16.  Bê serî û bê ling e,  diçe bajar û gund e?
17.  Hespa mina çindirkî, tîza dave bi tirkî?
18.  Erewekî reþî simbêl badayî, diya te, tê ve radayî?
19.  Sorî qusandî, bin we re kiþandî?

Mehmet Oncû
Lekolîner-Nivîskar

ademan@gmaîl.com

1  YEK, 

2 DU (didu, dido, do) 

3  SÊ (sisê)  

4  ÇAR 

5  PÊNC   

6  ÞEÞ  

7  HEFT  

8  HEÞT  

9  NEH  

10  DEH  

11  YAZDEH  

12  DOZDEH  

13  SÊZDEH  

14  ÇARDEH  

15  PAZDEH  

16  ÞAZDEH  

17  HEFDEH  

18  HEJDEH  

19  NOZDEH  

20  BÎST  

30  SÎ (sîh)  

40 ÇEL(Çýl)  

50 PÊNCÎ (Pênce)  

60 ÞÊSTÎ

70 HEFTÊ  

80 HEÞTÊ  

90 NOD  

100 SED
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DI WÊJEYA DEVKÎ YA ZAROKAN DE
MAMIK Û TIÞTENOK

beqsol meqesperchemek

top

penîr

ordek

pênûs qaz

Otobus

pirteqal

pîvaz

Hêjmarok û Lezbareyên di Zimanê Kurdî de- Mehmet Oncû 

Di Zargotina Kurdan a Zarokan de Çend
Nimûne ji Hêjmarok, Lezbare û Zûgotinokan

xizonejkê, Tîto, tîto, 101. qor; Li herema Semsûrê 
Guhpejînkê...(1) berxa vîto, RovîHêkê Hêkê navê dafika civikan e.

navî dila, 4 Rovî rovî rindik e,Hêkê hêkê, (3)Lixwe kirin; wegirtin.
kete cila, boç û dêlê kindik e,du nazikê, Yeklo Duklo Me Da met çûye ber bîstan ê,
acîrê fiþ, çûye mala xalik e,çepê repê, Ger bîstanê me zeweþ e,
veqeleþ, aniye piþtiyek darik e,aravingê, Yeklo duklo me da ger, zeweþê dendik reþ e,
yek êmiþ, bêjmêre ku pêyvê rovî hestiyê kewê, çar çembîlê gulower, apê minî nexweþ e,
yek gamêþ, ne bîst û çar e,da bin kewê, þemqor(2) dada li kanê parçek zeweþ e,
du zobe di desta da, qetlê rovî li te helal e.çêle-dîk, hember, zeweþê metê xweþ e,
bire mala Fatê da. çav-sipîk... qulinga me hate ber, 11navê metê Ewêþ e,
Fata kinik, me pa li me bû êvar,2. Çîrokewêþa mange doþ e...
bezî darik, êvara me tarî, Çîrok çîrok,Kurê Mencê 6
Fatê rabû derket, qulinga me firî, mamkê kîrok,Kurê Mencê, Meta Zînê meþya, teþî jê de ket.zîpik li me barî... Bekrê yarê,Çû qezencê, metê, meta Zinê, 
85 ket kewarê,Gurek dît, kerê hildikþîne, 
Yeklo Duklo þûjin tê re,Xwe ve rît... Metê Metê kera bi zengil e, 
Yeklo duklo bi Tirkî, di boçê re,Metê metê metan ê,3 xwînê vile-vile, 
hew henarka bizirkî, Xec xatûnêli xwe kirî fîstan ê,(3) gêþtî nav mosil e, Hêkê Hêkê
mar û miþko li palê, Boç kemînê(1)Ew hêjmarokek e, mosil bavê giþta, Hêkê, hêkê, 
rovî berdan xezalê, bavî axa, dê xatûnê...(4)yekê kurek anî, hêlinekê, dema ku zarok dilêhîzin, 
qumqumoka ser darê, (4)Muhtemele ku ew yekê kecek anî, gula çepkê, bona ku li ber liskê kom 
pîrewoka ber malê. hêjmarok hêjmaraka li li ser estêr danî.çepil mijké, gurupan pêk bînin 
9 ber çîrokan e. te por gijkê, 7hevdu dejmêrin. hêjmarokên bi vî rengî Hêkê HêkêTîto, Tîto(2)Þem di destpêka çîrokê de Hêkê hêkê,

ji bona ku bala du nazikê,
guhdarvanên wê çepê repê,
çîrokê bikêþe ser aravingê,
çîrokê di aliyê çîrokbêj hestiyê kewê,
de tên gotin.da bin kewê,

çêle-dîk,
çav-sipîk...

Vexwarin—Ýçmek Geran—Dolaþmak
Birin---Taþýmak Bezan—Koþmak
Bezîn—Koþmak Bûn—Olmak
Barîn—Yaðmak Çûn—GitmekHatin—Gelmek Ketin—Düþmek
Borîn—Geçmek Sûn—BilemekXistin—Düþürmek Gihaþtin—Varmak
Þewitîn—Yanmak Cûn—ÇiðnemekXwarin—Yemek Revîn—Kaçmak
Týrsîn—Korkmak Dirûn—DikmekKirin—Yapmak Man—Kalmak
Pirsîn—Sormak Pûn—SerpilemekAnin—Getirmek Girîn—Aðlamak
Dizîn—Çalmak Birîn—KesmekDan—Vermek Peyivîn—Konuþmak
Rîn—Siçmak Çêrandin—OtlatmakGotin—Demek Þandin—Göndermek
Pan—Gözetmek Hejmartin—SaymakGirtin—Yakalamak Þkênandin—kýrmak
Zan—Doðmak Þandin—GöndermekKuþtin—Öldürmek Rijandin—Dökmek
Pêçan—Sarmak Weþandin—SilkmekÇûn—Gitme Xwandin—Okumak
Kelan—Kaynamak Revandin—KaçýrmakMirin—Ölmek Alastin—Yalamak
Çêran—Otlamak

FERHENGOKA LÊKERAN

BERSIV

DI NAV KURDAN DE ÇEND GOTINÊN SERSALÊ nahlê
Berê din av kurdan jî kevneþopiyeke pîrozkirina sersalê ya wekî * Serê salê binê salê xwedê evînekê bide xortê malê
têatreal hebû. Xortên û zarokên gund li mal û taxan digeriyan hem * Serê salê li hinda malê xwedê kalekî bide pîra malê
sersala maliyan pîroz dikirin hem jî ji bo pîrozkirina sersalê tiþtên * Serê salê binê salê xwedê bereketê bixe ardê malê 
xwarinê berhev dikirin û ew gotinên li jêr di wê demê de li ber Piþtî ku zarok û xortan tiþtên xwe berhev dikirin diçûn maleke 
deriyê malê bi hev re bi yek dengî digotin:  mêvanperwer û heya nîvê þevê lîstik dilîstin, çîrok û stran digotin 
* Serê salê binê salê li nava malê xwedê kurekî bide bûka malê û tiþtên ku berhev kirî bi hev re dixwarin. 
* Serê binê salê yê ku bide bereket bikeve malê yê ku nede gûyê Bi hêviya ku sersalên bi wî rengî zarokên me jî pîroz bikin

1 2
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kelemek. çi”… Pir caran jî tîpa “z” jî tê 
   Ez di nivîsa beriya vê de li daqurtandin û “e” bi tena serê xwe 

ser cih bi hev guhertina tîpan dimîne. Mînak bi vî rengî ye; (e) 
rawestîbûm. Di vê nivîsê de jî ez çûm ba wî/wê, (e) çayê venaxwim, 
dixwazim ku li ser daqurtandina (e) neçûm bajêr û hwd. Divê em 
tîpan bisekinim. bibîr bixin ku, mînaka “e zî” di 

Ew daqurtandina tîpan min Dimilî de ketiye axavtina Semsûrê. 
di axavtina kurdî ya li Sermsûrê de “zî” di zaravayê Dimilî de daçek 
bihîstine. Bi çend mînakan ez ê hewl (edat) e û di kurmancî de jî hemberê Wekî ku min di nivîsa beriya 
bidm ku bi xwendevanan re van wê daçekê (edatê) “jî” ye. Bêguman vê de jî gotibû; zimanê axavtinê yê 
tîpên ku tên daquertandin bi mînakan ew zî ji dewsa jî naye bi lêv kirin lê, gel serbest û ne standart e. Di nav wê 
parve bikim. bilêvkirina (zî) ji hebûna daçeka  zî serbestiya axavtina gel de min mînak 

1-cînavka “Hûn” ê ye. ya di Dimilî de sûdê werdigre.dabû, ku di hin peyvan de tîp cih bi 
Bilêvkirina vê cînavkê ya rastî wiha hev diguherînin. Ew yek belkî wekî 
ye, “Hûn hatin mal, hûn diçin mal 3-cînavka “xwe” ya pirsgirekekê bê dîtin, lê di hemû 
û hwd. Lê li Semsûrê ne bi rastiya vegerok(dönüþümlü zamir) e. zimanên ku ne zimanê perwerdehiyê 
wê, ew bi awayên cûda tê bilêvkirin. Bilêvkirina vê cînavkê ya rastî wiha ne de ew pirsgirek heye, heta di pir 
Çend mînak wiha ne; “on tên mal, ye;  “wî ji (xwe) re çayek anî, wê zimanên ku sedan salin bûne zimanê 
on terin(diçin) mal. Mînakeke din, halê (xwe) ji min re negot, wê nehiþt perwerdehiyê de jî heman pirsgirek 
“ûn tên vir, ûn herin wir” û hwd.  ku ez halê (xwe) li ber wê kim û rû didin. Belkî perwerde nikaribe bi 
Heta hevalekî me yê bi navê Þerîf hwd. Lê li Semsûrê tîpa “w” ya di temamî wê pirsgireka axavtina gel a 
heye, ew vê tîpdaqurtandinê gavek (xwe) yê de tê daqurtandin û rojane biguherînê, lê belê dikare 
din bi pêþve dixe û dibêje, “Hün” çi bilêvkirinên wiha derdikevin holê; e pirsgirekên ne standart ên axavtina 
dikin. Yanê “ü” ya ku di alfabeya bi xe neçûm  wir, min di ber xe de gel a rojane kêmtir bike û hinekî din 
kurdî de tunê tîne dixe alfabeya got û got, û hwd. nêzî santartîze bike. 
zimanê kurdî. Mînaka rastî xwenga min, Di vê nivîsê de ez dixwazim 

xweþika min çû mala xwe. Lê li li ser pirsgirekeke ku di axavtina 
2-cînavka “Ez” ê ye. Semsûrê dibe xa min çû mala xe. Semsûriyan de rû dide bisekinim.  Ji 

Bilêvkirina vê cînavka kesê yekem Wekî encam, diyarkirina van ber nebûna pergala zimanê kurdî ya 
wiha ye, “Ez nanî dixwazim, ez têm tespîtan ne ku axavtina Semsûriyan perwerdehiyê. Ji ber nebûna 
mal, ez terim(diçim) mal, ez avê ya kurdî kêm û têrê nake ye. Lê divê têkîliyên Semsûriyan ên bi bajarên 
vedixwim, ez þora li te nakim, ez ji em bi van tespîtan hewlkeke bidin Kurdan ên din re, dibe sedem ku 
wê hez dikim û hwd… ku, hêdî hêdî em zimanê xwe bibervî carina di axavtina kurdî ya 

Lê di axavtina Semsûriyan standartîzebûnê ve def bidin û Semsûriyan de tiþtên ecêb derkevn 
de mînak bi vî rengî ye; “e zî nên karibin ji her kurdî re bi zimanekî holê.  Ew pirsgirek heya cihekî 
dixwim, e zî têm ba te, e zî terim kurdî yê hevfamkirinê bidin û normal e, lê dema ku li Semsûrê li 
bajêr û hwd. Yanê ji dewsa ku bêjin; bistînin. ser kurdî xebateke berhevkirinê, 
Ez î nên dixwim, ez î çayê     Bi hêviya ku sala nû, aþtî û lêkolînê, yan jî xebateke hînkirinê 
vedixwim, ez î nexweþim, ez î serbestiyê bi qolincên zayînê bixe, dixwazî bikî, ew pirsgirek derdikeve 
evîndar im, dibêjin “e zî û nizanim sersala we pîroz be.pêþberî te û ji xebata te re dibe 

nesînî…” veþêrim, bi xwedê zira vî mêrî hat û zirî!” 
Kûçikê got; “Yanê gur li te pêyda bû!?.” 

Kuçik û ker çend deman man li wê derê, Kerê çîroka xwe û gurî gotarî wî kir pêy ve, 
ker li ser wê mexela xweþ û avsar qelewbû, kuçikê got; “De rabe ku em çalekê bikolin 
kêfa wan her li þûnêbû, bilî tiþtekî. Ew tiþt jî da ku ez xwe tê de veþêrim, dema gurî hat, 

Dibêjin rojeke ji rojan kerek, li ber zordarî nîþana kesetiya wî bû, divêt ji piþtê bêje; ez govanê te qebul nakim, ji ber ku 
û bê wîjdaniya xwediyê xwe revî, ewil li xwerinê têr vegeviziya û biziriya, lê kûçikê dinê gelek bêbext bûye, te çû ew bertîl kir 
malê paþê li gund bi dûrket ji xwe re ser hev ji wî re gotîbû, heke gur li te bihesin yê bên ku govaniya te bike.” Kûçikê bi pêyê xwe 
ve çû û çû… kovala te berdin erdê û te bixwin, lewra cîhê çalê bi kerê þanî da û got; “Ji gurî re 

kerê nediwêrîbû ku mercên kesetiya xwe bibêje, heta tu bixwe bi serê vê xiyaretê 
Ewqas bê hemd û bi hêz diçû ku kesî nezanî bîne cih… sond nexwî ez qebûl nakim, dema hat, ez 
ji ku ve û çiqas çû, ker hat ser hiþên xwe ku xwe bavêm ser wî bi gepira wî re bigrim, tu 
li çolêye, di nav tereþekî de du çav Rojeke biharê yê xweþ, têrtav û bi jî bi pêhnan lê bide heta me ew vêk re 
dibiriqine, xwe lê girt û çû. Dema nêzîkê rengîniya tîrojê xemilî kûçik çû neçîra kujtiye.”
bu bala xwe dayê ku kuçikek xwe li xwe, ker derkete mêrgê, zikê xwe li ew 
xeteriyeke veþartî wîsa li wire, got; “Tu ji gîhayê hêþin û taze têkrir pêy ve têre têr Li ser wê biryarê, ker û kûçikê bi hev re 
vê derê çidikî bi tenê? “Kûçikê got;”Bawer vegevizî û bê hemdê xwe got; “Zir!” û zirî. çaleka xwe vedan, kûçikê xwe tê de veþart, 
bike ez li zordariya xwediyê xwe revîm!” Ji dengê zira wî re gur pê hesa, hat li dora kerê bi pel û çilayan serê wî niximand, wîsa 
Kerê got; “Ez ji dest zordariya xwediyê wî zivirî. Dema kerê hatina gurî sehkir, revî li benda gurî man…
xwe revîm.” Kerê û bi kûçikê ve fehm kirin çû paþiya þikeftê, gurî got; “Kuro, çima bê 
ku derd û xemên herduyan jî wekî hev Di wê nêvberê de gur, ji bo xwe li 
in, kerê dest bi gilî û gazindên gurekî alîkar gerî nedît, roviyek bi 
xwediyê xwe kir û got; “Xwediyê berçavên wî ket, rast çû pêþa wî, piþtê 
m i n  g e l e k  b ê  w î j d a n  û  ku çaxêr li hev kirin, gurî got; 
berjewendperezbû, têr nedida min, “Xwerzêyê jîrek, xenîmetek qelew ji 
barên gelek giran li min bardikir û di me re daketiye, bêyî rex min, ji min re 
ser de jî gelek li min dida, rênc bi min govaniyê bike ku; ew kozik ya xalê 
dikir!” min gure, da ku em bixwin goþtê 

narîn û taze.” Ew pêþniyarê kêfa rovî 
Dema kûçik jî qala neheqî û zilma ku anî, rovî da duv gurî, bi hev re hatin 
xwediyên wî li wî kirî kir, got; “De ka þîkeftê…
bide pêyî min em biçin, heta ku me ji 
xwe re dereka sitare û ku em xwe Dema ji deriyê þikeftê re dikevine 
bikarin bispêrin dîtîye.” Kerê got; hindir, rovî bêhna kûçikê seh dike, 
“Malava, ma em ê bi kû ve biçin? berê xwe didê lê tiþtekî nabîne, gurî 
“Kûçikê got; “Dinê firehe, îleh dibêje; “Aha govanê min ew e.” Kerê 
dereka ku em lê bihebin dê hebe.” got; “Mam rovî, hele bêyî ka tu 

pirsiyar tu hatî ser koz û pawanê min? Ma Kerê got; “Hekê em xwe li maleke bigrin, govanê kî demêyî?” Ji ber ku rovî bêhna 
tu nizanî kozên holî bê xwedî nabin?”her çi mal be jî divê em ji bo danek xwerin kûçikê pitir sehkir, paþepêkî çû, got; 

ji wê malê re bibin dest û pê, ne wîsa be me “Baweke ez pîr bûme, çavên min tarî bûne, 
Kerê got; Ma kêngê ew koza bu ya te?” nahebînin û xwedî nakin.” ez baþ nizanim tîxûba gurî ew dere an 
Gurî got; “Ew koza mine û min qoqaniyên 

dereka dine. Ez nikarim xwe ji xwedê 
reþ pê hene û xelkê vî warî tev dizanin va Kûçik got; “Hey mal ava, çira em biçin bikim, îro ronahiye sibe tariye, zarokên 
koza di bav û kalan de ya meye.” Kerê got; mala, me bext li destê xwe ye, hemî der min hûrin ez nikarim govaniyê bikim…”
“Ez qoqaniya qebul nakim, te qoqanî bi fên mêrg û çîmenin, em ê biçin ser wa mêrgan, 
û fîtan li vir daye, esîl govane, hekê tu ji tê li ser ew avên sar û gîhayên hêþîn biçêrî, Li ser lêborîna rovî ker zivirî gurî, got; 
min re govanekî bînî min qebule.” Gurî têre têr vegevizî , ez jî dê ji xwe re nêçîrê “Dinya sonde an govane, te govan nîne, 
got;” Li ser serê min, xelkê vî helatî hemû bikim.” Li ser vê biryarê, herdu bi hev re ka bêyî ji min re sond bixwe ku ew koza 
dizane ku ew kozî ya me ye.”Piþtê gotinê ketin ber teniþta hev û çûn. Ji piþtê demeke teye.” Gurî got; “Ezê ji te re bi çi sond 
gurî çû…hatin li quntara çiyayekî li deriyê þikeftekê bixwim? “Kerê got; “Bêyî bi vê ziyareta 

rawestiyan, kûçikê got; “Ewder xweþ ji bin gelgelê sond bixwe.” Li ser þertê 
Dema gur çû ker wîsa ma li jor, êdî newêrî bingehe ji me re, av nêzike û çêre pire. Tu ji kerê, gur bezî çû ser çalê û got; “Bi vê 
derkeve, guhgêj û sor ma li benda kûçikî… xwe re ji vê derê biçêre, ez ji dê biçim vî ziyareta bin gelgelê be…” Gurî hê sonda 
Ji piþtê bêhnkê kerê dîyarkir ku kûçik çiyayî neçîrê, carna jî ezê biçim perê xwe temam nekirîbu kûçikê jer de xwe li 
derket û hat. Dema çavê wî li hevalê wî gundekî, divê xort û zarok qetek nan bidin nîgira wî da û kerî ew da ber pehînan, 
dikeve, dibêje; “Te çiye, vê roja xweþ wîsa min, belê agahdar û hiþarbe, heta me ew gurî kujtin û xwe jê tena kirin… 
tu ji mal de mayî? Kerê got; “Ma çi ji te der baþ naskiriye tu nezirî û tu kesî li me 

Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Belê piþtî demekê em dîsa gîhîþtin hev. Min navê quncikê 
xwe jî kir “þor-be”. Hêvî dikim ev þor-be tim û tim bikele, bi tama xwe 
devê we bitamijîne û hundira we germ bike. Belê çima þorbe? Peyveke 
semsurî ku li ber kurmanciya me pir delal e heye. Ew jî “þor” e.  Yanê 
gotin an jî peyv. Quncikê min jî an jî ez bêjim þorbeya min jî dê ji þoran 
pêkwere. Hêvî dikim pir þor jî nebe!

Baþ e, min di hejmara din de qala Osman Sebriyê nemir kir 
îcar jî ez dixwazim hinekî ji were qala þexsekî din ê hêja û qedirbilind 
bikim. Belê vê carê jî ji ser þorbeye min dê bêhn û kela sînemayê rabe. 
Ez bawer dikim hûn texmîn dikin ez ê behsa kê bikim. Jixwe sînema û 
Semsûr kê tîne bîra we? Belê we rast got. Ew kesê rûken ê xwîngerm; 
ew kesê zana û berxwedêr, kekê Sirri an jî Sirri Sureyya Onder e.

Sirri Sureyya Onder di  7'ê Tîrmehê sala 1962'yan de li 
Semsûrê di malbateke berxwedêr de hat dinê. Herwekî tê zanîn, bavê wî 
ne bi tenê berber bû herwiha  li Semsûrê serokê TÝPê(Partiya Karkerên 
Tirkiye) bû û kesên mîna Behice Boran, Nihat Sargin, Deniz Gezmiþ ji 
mala wan kêm nedibûn. Sirri Surreya Onder di malbateke wiha 
berxwedêr û kedkar de gihaye û hîn di ciwaniya xwe de heps nas kiriye. 
Di sala 1978'an de dema ku wî li Lîseya Semsûrê(Adiyaman Lisesi) 
dixwend, ji ber ku Komkujiya Meraþê þermezar kiribû ket hepsê. Piþtî 
ku ji hepsê derket, ji ber ku li Zanîngeha Enqere, Fakulteya Zanyariyên 
Sîyasî qezenc kiribû, çû Enqereyê. Lê li wir jî zext û zordariyan ew tenê 
bernada. Di derbeya 12'ê Îlonê de ew dîsa hat girtin û heft salên xwe di 
hepsê de derbas kirin.

Sirri Sureyya hîn di zaroktiya xwe de sêwî dimîne.Dema bavê 
wî dimire ew hîn 8 salî ye û di nava 4 zarokan de yê tewrî mezin ew e. 
Piþtî mirina bavê, malbatê gelek tund û tûjahî dîtine. Ji bavê wî jî 35 
hezar lîra dehn û gelek pirtûk dimînin. Dost û merivên wan dehnê wan 
didin û malbata Onder jî diçe li cem kalikê wî dimîne.

Ew di 8 saliya xwe de li cem tekane wênekeþî li Semsûrê wek 
þagirtekî dest bi kar dike û di ber re perwerdeya xwe jî didomîne. Sirri 
Sureyya li dibistanê xwendekarekî serkeftî ye; di pêþbirkên zanyariyê û 
munezereyên Milliyetê de dereceyên yekemîniyê digire. Yekemîn 
pirtûka ku wî xwendî pirtûka Orhan Kemal a bi navê Bereketli 
Topraklar(Axên Bibereket) e. Dema ku li Lîseya Semsûrê dixwîne 
mamosteyê wî yê edebîyatê wî bi Dostoyeskî re dide nasîn û ew êdî qet 
“Birayên Karamazov” ji destê xwe danayne. Hîn dema ku li lîseyê di 
pola yekê de ye di þopa bavê xwe de dihere û di rexistinên sosyalîst de 
cihê xwe digire. Jixwe dema di pola duduyan de ye, herwekî li jor jî hat 
behskirin, ji ber þermezarkirina bûyerên Meraþê tê girtin lê ji ber ku 
temenê wî biçûk e zû tê berdan.

Ji ber ku debara malbatê li ser mila wî ye, ew ji lastîkvaniyê 
bigire heya tamîra erebeyan di gelek karan de dixebite. Ji ber heman 
sedemê ew li zanîngeheke ku pêwîstiya berdewamiyê tune, digere. 
Xwendekarekî Mulkiye ku li girtîgehê nas dike rê nîþanî wî dide. Ew jî 
weke kesê duyemîn dikeve Siyasala( Fakulteya Zanyariyên Sîyasî) ku 
tekane tercîha wî ye. Li zanîngehê jî tevî xwendîne mecbûr e ku 
biþixule. Di karên cur be cur de dixebite. Di nav re jî carinan þevê li 
pawyonê diþixule. Sirri Sureyya Onderê ku di çûkiya xwe de dest bi 
lêxistina sazê dike, li vê enstrûmanê cimbiþ û ûdê jî zêde dike. Di 12'ê 
Îlonê de dîsa dikeve girtîgehê. 12 salan lê dibirin û ew bi grevên 
birçîbûnê û berxwedêriyê jiyana xwe ya hepsê berdewam dike. Sirri 
Sureyya 7 salan li girtîgehê dimîne lê dema dertê mafê wî yê xwendîne 
jî ji destê wî tê girtin.

Dema ku ji girtîgehê dertê û tê Semsûrê, êdî Semsûr ne 
Semsûra berê ye. Kardanê li wir berde kes silavê jî lê nake. Ew jî li ser 
vê yekê dihere Stenbolê û li þîrketeke Sîrkecîyê weke þoforê kamyonê 
dest bi kar dike. Bi rastî bajar bi bajar gerîn xweþiya wî jî dihere…

Belê rojekê bi dehn kamyonekê dikire û karê xwe bixwe dike 
û dûre dizewice lê belê piþtî çar salan karê wî jî zewaca wî jî xera dibin. 
Ji wê zewacê keçeke wî ya bi navê Ceren ku niha 16 salî ye,tê dinê.

Barê wî yê giran qet sivik nabe. Ew li Rûsya, Ûkrayna û 
Bulgarîstanê di înþeatê de diþixule. Dema ku di înþeatê de dixebite jî di 
wextên xwe yên tal û vala de romana bi navê “O Tozlar Bu Çamurlari 
Getirdi”(Wê Xubarê Ev Herî Anîn) dinivîse. Ev roman derbarê 12'ê 
Îlonê de ye. ( Bi qasî haya min jê heye, Sirri Sureyya Onder niha jî li ser 
vê romanê dixebite û tê payîn ku demeke nêz de were çapkirin.) Dema 
Senaryo Studyosu wî hildigire, ew li ser nîvîsandina senaryoyan xwe 
xurt dike û herwiha nivîsandina senaryoya vê pirtûkê jî di serê xwe de 
disêwirîne. Jixwe Beynelmîlê jî senaryoya xwe ji vê pirtûkê girtiye. 
Sirri Sureyya di wê wextê de li ser sînemayê gelek dixwîne û serwext 
dibe. Piþtî demekê debara xwe jî bi nivîsînê dike. Senaryoyên 
rêzefîlmên mîna “Kýzlar Yurdu”(Wargeha Keçikan), “Aþka 
Sürgün”(Miþextiya Evînê), “Emret Komutaným”(Ferman Ke 
Komandarê Min) jî wî nivîsîne.

Sirri Sureyya Onder bi fîlmê Beynelmîlelê ku di 2007'an de 
hat pêþandan gaveke qehîm davêje nava serpêhatiya xwe ya sînemayê. 
Fîlm ji festîvalên netewî û navnetewî gelek xelatan hildigire. Sirri 
Sureyya hem senaryoya vî fîlmî dinivîse û hem jî bi Muharrem Gülmez 
re tev  derhêneriya vî fîlmî dike. Ew karê lîstikvanî û mûzîkçêkeriyê jî 
dike. Li gel Beynelmîlel, Sirri Sureyya derhêneriya kurtefîlmê bi navê 
Taþ Yok mu Taþ? (Ma Kevir Tune Kevir?) jî kiriye.Tevî senaryoya 
Beynelmîlel senaryoya fîlmê O… Çocuklari (Zarokên O…) jî nivîsiye. 
Mûzîka Beynelmîlelê jî bixwe çêkiriye. Ew tevî ku di fîlmê Beynelmîlel 
de jî dilîze di fîlmên Ada: Zombilerin Düðünü “Girav: Daweta 
Zombiyan”(2010), Ejder Kapaný “Dafika Ejdiya” (2010), Sis ve Gece 
“Mij û Þev” (2007) de jî wek lîstikvan cih digire.

Belê, di van demên paþîn de em wî di rojnameya Radîkal'ê de 
wek qunciknivîs dibînin û di platformên cur be cur de jî ji fikrên wî yên 
zelal, eþkere, wêrek û dostanî sûdê werdigirin. Sirri Sureyya di van 
demên dawî de jî ji bo ku li ser bûyerên Meraþê fîlmekî bikiþîne, 
xebatên xwe dimeþîne. Hêvî dikin fîlmekî payebilindtir derkeve holê.

Tiþtên gotinê pir in lê ez yên mayî jî ji we re berdidim. Jiyana 
Sirri Sureyya Onder jiyaneke berxwedêrî, hêvîparêzî û serkeftinê ye. 
Hêvî dikim min karibû jiyana wî Sirriyane binivîsim û bi þorbeya xwe 
“zik”ê we têr bikim. Ez dixwazim nivîsa xwe bi hinek replîkên 
Beynelmîlel biqedînim:

-Gelo sosyalîzm çi ye?
-Sosyalîzm, di wexta hêjîran de hêjîrxwarin e... lê 

hêjîrxwarina herkesî ye.
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Hikmet bey, 6-Aziz bey tarafýndan kurulmuþtur. Kürt heyetinin baþýnda Seid Abdulkadir, Emin 
1918 eylül ayýnda kurulan cemiyetin baþkanlýðýna Mehmet Bedirhan, Mevlana zade Rýfat, Yüzbaþý 
Seid Abdulkadir, yardýmcýlýklarýna Mehmet Ali Emin, Binbaþý Avni Bey katýldýlar. Görüþmeler 
Bedirhan, Ferit Fuat Paþa, genel sekreterliðe Baban sonunda bir çok ana konu yanýnda, bölgeye 
zade Þükrü Bey getirildi. gönderilecek valilerin Seid Abdulkadir Seid Abdulkadir 1851 yýlýnda Çolemerg(Hakkari) 
Osmanlý Ýmparatorluðunda ilk yasal Kürt örgütü tarafýndan önerilmesi var.Þemdinli(Þemzinan) doðumlu. Nakþi Þeyhi Þeyh Ubeydullah 
Diyarbakýr'da 1908 yýlýnda kurulmuþtu. Bu örgütün 14. ocak 1922 günü bir yurt gezisine katýlan Nehri'nin oðludur.
adý Osmanlý Ýttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuþtu. Mustafa Kemal 16-17 ocak 1922 günü Ýzmit 1879 yýlýnda çýkan Þemzinan isyanýnda, Babasý ile birlikte 
Ayný yýl Ýstanbul'da Kürt  Teavün ve Terakki Kasrýn da gazeteciler ile yaptýðý konuþmasýnda, ayaklanmayý yönetti. Ayaklanma bastýrýlýnca babasý Þeyh 
Cemiyeti kuruldu. Baþkanlýðýna Seid Abdulkadir o gün Kürt Özerkliðine deðinmiþti. Bu Ubeydullah ile birlikte Mekke'ye Taif'e sürgün edildiler. 1908 
getirildi. 1918 yýlýnda Ýstanbul'da Kürt Teali Cemiyeti, 1919 yýlýnda görüþmeye 1987 yýlýnda izin verilince, Mustafa Kemal yýlýnda Meþrutiyetin ilanýndan sonra Kürt Teavün ve Terakki 
Kürt Neþr-i Maarif Cemiyeti, ayný yýl Kürt Hevi Cemiyeti ve Kürt konuþmasýnda “Baþlý baþýna bir Kürtlük düþünmekten çok Cemiyetinin kuruculuðunu yaptý ve baþkanlýðýna getirildi. Ömür 
Kadýnlarý Teali Cemiyeti,Kürt Milli Fýrkasý, 1921 yýlýnda Kürdistan anayasamýz gereðince  zaten bir çeþit özerklik oluþacaktýr. O halde  boyu bu cemiyetin baþkanlýðýný yaptý. Ayrýca Hürriyet ve Ýtilaf 
Teþrik-i Mesa-i Cemiyeti Kurulmuþtu. Seid Abdulkadir'in yakýn hangi bölgenin halký Kürt ise onlar kendi kendilerini özerk olarak Fýrkasýnýn kuruluþuna katýldý. 1910 yýlýnda Osmanlý Ayan Meclisine 
dostu Palulu  Kör Sadi Kürdistan Teþrik-i Mesa-i Cemiyetinin yöneteceklerdir.” 1921 Anayasasýnýn 21. maddesinde Kürtlerin atandý. 1918 yýlýnda kurulan Kürt Teali Cemiyetinin kuruluþunda ve 
sekreterliðine getirilmiþti. Kürt Teali Cemiyetinde yer alan “Manevi kiþiliðe ve özerkliðe sahip olacaklarýný söylüyordu.” baþkanlýðýný yaptý. 1919 yýlýnda Damat Ferit Paþa'nýn hükümetinde 
þahsiyetlerden Hicaz Valisi Mustafa Zihni Paþa,eski Harput valisi Madde þöyle: “ Ýl yönetimi yerel iþlerde manevi kiþilik sahibidir ve Þura-i Devlet Reisliðine atandý.
Kemahlý Sabit, Bediüzzaman Molla Said, Muþ valisi Ýlyas Sami, özerktir. Dýþ ve iç siyaset, dinsel, adli ve askeri iþler, uluslar arasý 19 Aralý 1919 yýlýnda Kürt asýllý Þerif Paþa ile Ermeni asýllý Boghos 
Kaymakam Abdulaziz, Baban zade Hikmet, Þeyhulislam Hayrizade ekonomik iliþkiler ve bir çok ili ilgilendiren iþler dýþýnda hükümetin Nubar Paþa arasýnda Paris'te yapýlan Barýþ Konferansýna, Fransa 
Ýbrahim, Mevlana zade Þevki, Çivrili zade Mehmet Nuri, Emin önerisi Büyük Millet Meclisi tarafýndan çýkarýlacak yasalar gazetelerine verdiði demeç ile destek verdi. Kürt Teali Cemiyeti 
Paþa, Dr Þükrü Mehmet, Kürdistan dergisi baþ yazarý Arvasi zade gereðince  evkaf, Medreseler, eðitim, saðlýk, ekonomi, tarým, Baþkaný sýfatý ile Kürt Özerk devleti ve benzeri bir statü talebi ile 
Mehmet Þefik, ayný derginin sorumlu  müdürü Mehmet Mihri, Jin bayýndýrlýk, sosyal yardým iþlerini düzenlemek il kurullarýnýn Ýngiliz temsilcilerle görüþmeler yaptý. Bu görüþmelerin duyulmasý 
dergisi sorumlu müdürü Hamza, Berzenci zade Abdulvahit, Hayrani yetkisindedir.” Denilmektedir. üzerine Bab-ý Ali'ye davet edilerek bu tür temaslardan uzak durmasý 
zade Kemal Fevzi örgütün ileri gelenleridir. Bu yýllarda faaliyet Seid Abdulkadir, Osmanlý bünyesinde yaþayan halklarýn demokratik istendi. 8.12.1919 günü Ýngiliz Ýstanbul yüksek komiserliði 
gösteren Kürt Neþr-i Maarif Cemiyeti kurucularý Bedirhan zade birliðinden yana bir çözümü savunmaktadýr. Dönemine göre oldukça müsteþarý Tom Hohler ile görüþerek Kürtler ile Ermenilerin Paris'te 
Emin Ali Bey, Mithat Bey, Kamil Bey liberal görüþlere sahiptir. Babasýnýn isyan döneminde Müslüman ve Ýstanbul'da anlaþtýklarýný anlattý. Damat Ferit Paþa'nýn, Ali Rýza 
Seid Abdulkadir, Þemdinlili Þeyh Ubeydullah'ýn oðludur. olmayanlara dokunulmamasý için fetva verdi, Müslüman Paþa'nýn hükümetinin düþürülmesi karþýlýðýnda Kürdistan'a özerklik 
Peygamber soyundan geldiði söylenen Nakþibendi Þeyh Ubeydullah olmayanlarýn  dokunulmamasý için evlerine mavi bayrak astýrdý. vaadinde bulunduðunu açýkladý. Ýngiliz Tom Hohler Þeyh 
1881 yýlýnda önce Ýran yönetimine, sonra Osmanlý yönetimine karþý S eyit Abdulkadir,  Þeyh  Sait  isyaný ile baðlantýsý gerekçesi ile 27 Abdulkadir'in baðýmsýz Kürdistan hakkýnda kararlý olduðunu anlatýr 
ayaklanan müritlerinden oluþan savaþçýlarýna raðmen, bir din alimi mayýs 1925 günü Diyarbakýr'da idam edildi. Seid Abdulkadir  idam ve kendisinin bundan çok etkilendiðini söyler.
olarak ilk defa Kürdistan kelimesini telafüz etmiþtir. sehpasýnda þöyle dedi; “ Zaten sizler yýkma ve harap etme Kürt Teali Cemiyeti Ýstanbul Caðaloðlu'da Sýhhat ve Ýçtýmai 
Bu dönemde Kürt hareketindeki geliþmeler hükümeti tedirgin etti. konusunda büyük bir þöhrete sahipsiniz. Burasýný da Kerbelaya Muavenet Umum Müdürü Dr. Abdullah Cevdet Bey'in apartmanýnda  
Osmanlý Hükümeti 10.temmuz 1919 günü sadarette hükümet üyeleri çevirdiniz. Þunu  biliniz  ki dehþet ve insafsýzca sömürü ile þan ve Seid Abdulkadir ile arkadaþlarý 2-Hüseyin Þükrü(Baban)bey, 3-Dr 
adýna Haydari zade Ýbrahim Efendi, Abuk Ahmet,  Avni Paþa katýldý. þeref kazanýlamaz.”Þükrü Mehmet(Sekban) bey, 4-Muhittin Nami bey, 5-Babanzade 

hindek tên kujtin hindek jî dikevin destê gundiyan. Ew pêvçûna 
ku li Pîranê derdikeve sekteyê li serhildanê dêxe. Bi rastî Þêx 
bixwe jî dizanî ku kurd ne amadeyî serhildaneke birêk û pêkin. 
Lewre Þêx, li Pîranê derket, derbasî Gêncê bû. Dema birayê 
Þêx Seid Tahîr, bûyerê dibîze, dest dide ser postexaneya Lîcê, 
roja din yanê 11 yê Sibatê teva sed siwarên ku çek hildayî tê 

Þêx Seid di sala 1865 de li navçeya Palu yê ji dayik bû. Kalê wî Pîranê, pere û belgeyên ku dest dayî ser dispêre Þêx Seid.  Ew 
yê Nexþî, Þêx Elî Septî di navenda sedsala 18. De li gundê herdu bûyerên ne di demê de dibin destpêka serhildanê, Þêx 
Amedê yê bi navê Septî koçî Paluyê kirîbû, xwediyê 5 kuranbû Seid dibe serokê serhildaneka zû destpêkirî... di 14 yê Sibata 
ji van yek bavê Þêx Seid, Þêx Mehmûdbû. Piþtê Þêx Eli diçe ser 1925 de bi 10.000 siwariyên çêkdar dest dide ser Gêncê.  
dilovaniya xwe bavê Þêxseîyd, ÞêxMehmûd koçî Xinisa Serokê Eþîra Mistan Feqe Hesen bi pêywîra Qaymeqam 
Erzurimê dike, li wir jiyana xwe berdewm dike. Þêx Seid, vedibuhte navçeyê û bona demekê wê derê li xwe re wekî 
perwerda xwe ya olî li vir bidawî dike. paytext êlan dike, her kurdekî di riya þoreþê de wekî mucahîd 
Serhildana Þêx Seid encameke xebata cemyetên Kurdanbû, qebûl dike. Serhildana Þêx Seid di demeke kin de li çar bajaran 
Cemyeta bi navê “Azadî” di sala 1923 de di aliyê belaw dibe û herçar bajar dikevin destê Þêx Seid û mirovên wî. 
siyasetmedarên kurdan ve hat damezirandin. Cemiyeteke Hêzên girêdayî Þêx Seid di 20 Sibata 1925 de destdan ser Hênê, 
îlegalbû û bi þêwaza hûcreyê dixebitiya û her hûcreyekê 5 Erxanî û Lîcê, Bajarokê Paluyê bû qerergaha 20 hezar siwariyê 
endamên wê hebûn. Endamên wê cemiyetê hevdin bi navên kod kurd. Þêx Seid li wir, ji hêzên xwe yên Mêrdîn, Erxanî û 
nas dikirin, cara ewil serokê wê Albay Xelîlê Cibranî bû... Madenê agahî distandin. Hêzêeka girêdayî Þêx Seid þeva 11 
Þêx Seid di nav civaka xwe de kesekî birû bû, xwedî paye û Adara 1925 an bi çekdarên xwe ên bijarte di Deriyê Mêrdînê re 
otorîteyekî bilindbû, lewma endam û rêvebirin cemyeta Azadî dikevin Amedê. Di heman þevî de ji hêzên Kurdan nêzî 150 
xwestin ku wî jî bêxin nav xebata xwe. Li ser vê biryarê ji çekdar ji jiyana xwe dest berdide, ji hêzê hindek jî dev ji bajêr 
endamên cemiyetê Yusuf Ziya rêkirin gel þêx Seid, ew çû bi berdidin vedigerin mala xwe. Þêx Seid bona vegera wan 
Þêx Seid re hevdîtinek pêkanî û ew îkna kir. fermaanekê diweþîne, çima ku bajar bi 70 hezar leþkerî hatîbû 
Seroktiya Cemyeta Azadî dorpêç kirin nekarîn vegerin.
Di zivistana 1924 de Pêþengên Kurd li Paluyê civînek pêk anîn, Þex Seid teva hêzên bi wî ve girêdayî þûn de vedikêþe, heta 
di vê civînê de biryara xurt kirina xebatên bixef derket. Di vê Dara Hênê diçin. Li wir ji hev belaw dibin û berbî Gênc, Palû û 
navberê de pêþengên eþîra Xormekiyan, Serokê Hukmata Çepaxcûrê diçin dewsa xwe didin wenda kirinê. Þêx û hevalên 
Enqerê, Mistefa kemal, li xebatên cemiyeta Azadî agahdar kirin xwe di 27. Adara 1925 de diçin Çapaxçûrê. Ji eþîrên Xarpût û 
û xebatên cemiyeta Azadî têvenan. Bi fermanekê Mistefa Dêrsimê hindek alikariya Arteþa Tirk dikin, bi vê sedemê 
Kemal, Yusuf Ziya beg û Albay Xelîlê Cibranî derdest dike û çembere li dor Þêxseîd hindekî din teng dibe, Þêx Seid û 
ewan diþîne Bedlîsê dada Eskerî. Li ser girtina wan Cemiyeta hevalên xwe piþtê demekê vedikþin navçeya Solxanê.
Azadî rêvebiriya xwe nû dike, Þêx Seid jî bona serokatiya Eþîra Xormekiyan bi 400 siwarên xwe derkete pêþiya Eþîra 
cemiyetê hildibkêre. Cibraniya, teva hêzên arteþê di demeke kin de hêzên Cibraniyan 
Armanca Cemiyeta Azadî ewbû ku di newroza 1925 de dest bi þikestandin. Di vê navberê li hember serhildanê rêvebirên 
serhildana xwe bikin. Di vê navberê de Þêx Seid diçe aliyê Komarê hindek zagon nû derxistin û hin tedvîrên leþkerî yên nû 
Dêrsimê, ku her çawa dike jî nikare pêþengên Eþîrên Dêrsimê hilanîn. Li herema serhildanê, yanê li bajarên weke  Gênc, Mûþ, 
îkna bike. Dema ku li Dêrsimê destevale vedigere, giraniya xwe Erxanî, Dêrsim, Amed, Riha, Siwêreg, Sêêrt, Bêtlis, wan û 
dide hoz û eþîrên din, di vê arê de gelek piþtgiriya gelek eþîran Colemêrgê siqiyonetim êlan kirin.
xezenc dike, gelek rêberên oldar bi aliyê xwe dêxe û teva wan Li piþtê êlankirina siqiyonetînê Meclîsa Komarê zagona bi navê 
camêran ser li bajarokên Licî û Hênê dide. “Taqrîr-i Sikûn” a meþûr derxistin û qanûn du salan di rê de 
Þêx Seid, teva sed siwariyên bi çek û beþek ji pêþekên eþîran, di dimîne. Piþtê derketina vê zagonê, Îsmet Paþa zagona Dadên 
5 ê Subata 1925 de li Hênê derdikeve, Tê Pîranê serdana birayê Îstîklalê da pêþa meclîsê û piþtê dengdanê dest bi damezirîna ew 
xwe Evdirehîm, li mala wî dibe mêvan. Di heman þevê de dadgehên meþûr tê kirin. Du dadgehên Îstîklalê tên 
Serleþkerekî ku navê wî Husnîbû teva mifrezeyek leþker tê damezirandin, ki van yek li Enqerê, ya din li wîlayetên Þerqê ku 
Pîranê û ji Þex Seid deh kurdên ku mehkûmin û li Pîranê ew dadgeh xwedî selehiyeteke bêsinor bû. Ji xwe ji piþtê 
dimînin dixweze. Li ser vê yekê dibêje; “Ew kesên ku hûn demeke kin, hukmatê berpirsiyariya erê kirina biryarên 
dibêjin nasê minin, ez li we hêvî dikim, heta ku ez li Pîranême daliqandinê da serleþkeriya li heremê pêywîrdar.
hûn deste wan nedin, piþtê ku ez li vir derketim, hûn bi qîma Dema destpêka serhildanê, Generalê bi navê Kemaledîn Sami 
xwe ne, werin ew kesên hûn dibêjin wê demê bibin.” digot; “Di mijara pirsgirêka kurd de sê pêyvîr li ber hikmatêne, 
Ûstexmenê bi navê Hûsnû efendî di biryara xwe de diritmîne, di ji van 1) Serhildan bi awayekî tûnd bê dagirkirin, 2) herema 
navbera leþker û gundiyan de pêvçûn derdikeve, ji wan leþkeran kurdan ji çekan bê paqij kirin, 3) Kurd li welatên rojava hindik 

hindik bên belaw kirin, gelheyeka tirk li welatên kurdan bên 
binecî kirin. 
Ji wê pê ve hikmatê, ew hersê þertên leþkerî kirin zagon û kurd 
bi wê þêwazê birêve birin. Li ser vê yekê fermandariya arteþê 
xilatek danî ser serê Þêx Seid û got; “Ger ku kî Þêx Seid bi saxî 
bine, emê xelateka ku ji 1000 zêr û 8000 lîre pêk tê, ger ku mirî 
bînin emê xilateka ku ji 7000 zêran pêk tê, ger ku hevalên wî wî 
bidin dest, emê serê wan wekî xilat bidin wan.” 
Di avrêla 1925 de bi xiyaneta Qasimê Cibrinî Þêx Seid û 25 
hevalên wî li Gênc hatin girtin. Li Amedê di aliyê dada îstîklalê 
ve hatin darizandin, di encama vê darizandinê de di 29 ê 
pûþpera 1925 de, biryara daliqandina 47 kurdên ku bi Þêx Seid 
re serhildabûn hat dayîn û di demeka kin de ew biryar anîne cih.
Þêx Seid li ber darve kirina xwe, weke gotinên dawî wiha digot; 
“Bî tabî, jiyana me bi dawî bû, çima ku min li riya miletê xwe 
de serê xwe da, ez ne poþmanim, ger ku di pêþerojê de neviyên 
me, ji armancî dijmin li me fedî nekin bes e. “
Semsûr

NAVDARÊN KURD
Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Seid Abdulkadir

Þêx Seyîd

Semsûr  bajerekî dîrokî ye. Þaristaniya Komagene  li ser axa 
Semsûre ava bûye. Pere û Samsate ji þaristanîye re dergûþi kirine. Li 
ku derê Semsûre bê mêzekirin, mirov þopên þaristaniya dîrokî dibine. 
Taybetiyeke din a Semsûre jî heye. Li ser axa Semsûre tenê þaristanî 
ava nebûne. Li ser vê axê cûr be cûr netewe û ol jî jýyane û hîn jî 
dijîn. Ev gel û ol herdem bi hev re di nav aþitiyê de jiyan e. 
Taybetiyên vî bajarî ne bi tenê ewin jî, min bi kurtasî ew anîn zimên.

Ji  hêla aborî de jî pirsgirêkên Semsûrê hene. Ez ê wan pirsgirêkan di 
nivîseke din de binivîsim. Eze ê di vê nivîsê de bi taybetî hela olî û 
netewî bînim zimên. Min di serî de jî gotîbû, li Semsûre cûr be cûr 
netew dijîn. Li ser axa Semsûrê ; Tirk, Kurd, Ermen, Suryanî, Qereçî, 
Gewende, û Dom dijîn. Ev gelan li ser vê axê bi çand û hûnerê xwe, 
xweser dijîn, Gelê Ermen li vir awarte ye. Gelê Ermen bi  qir kirinê ji 
ser vê axê koçber bûne, a niha pir kêm mane û yên mayî jî nikarin 
serbixwe, bi çand xwe ya otantîk bijîn. Bi gelemperî xwe vediþêrin. 
Wextê ku li ser Ermeniyan zordestî dibe, bi piranî koçber dibin û vê 
axê terk dikin. Bapîrên me digotin, wextê ku zordestî li Ermeniyan 
bû, Kurdan (bi teybetî Kurdên elewî ) ew star kirine. Dîsa jî li ser axa 
Semsûre Ermenî pir kêm mane. Kemasiya wan kemasiya çanda 
rengînî ye.

Min di temenê xwe de ne dîtiye, ne jî bihîstiye ku di nav van gelan 
de pevçûn çêbûye. Bi gelenperî van gelan, bi hev re di nav aþtî 
lihevhatineke berfireh de jiyane. Min gelek caran çavdêrî kiriye; 
wextê eyd û dawetan serdana hevdi  dikin. Pir mînak tunebin jî keç 
dane hev û bûne xinamiyên hev.

Semsûr ji aliyê olî de jî pir rengîn e. Li ser axa Semsûrê misilman û 
xiristiyan dijîn. Misilman jî di nav xwe de du cure ne. Misilmanên 
Sunî û Elewî hene. Gelê Sûryanî girêdayî dêra qedîm Sûryani an jî 
dêra Ortodoks Sûryanî ne. Ermenî jî ji zava(mezhep) katolîk in.
Tê zanîn ku terîqeta Neqþîbendî di nav kurdên misilman de cîhekî pir 
girîng digire. Menzîl navendeke mezin a terîqeta Neqþîbendî ye. Li 
vir misilmantîyê fêr dikin û þagirtan digihînin. Þagirtên ku li vir 
digihên li Tirkiyê belav dibin û Neqþîbendîtiyê didin nasîn. Lê belê 
bê Neqþîbendiyê terîqetên weke qedrî, rûfaî û whd. jî hene.

Semsûr bajarek ku hejmareke mezin Elewî lê dijîn e. Çawa ku 
Neqþîbendî terîqateke girîng e ji bo misilmanên sunî; ji bo elewîyan 
jî ocax hene .Ocaxê Axûçan ji bo elewîyan ocaxeke girîng e. Baskekî 
wê ocaxê li Semsûre ye. Li wî ocaxî dede hene û rê û rêzên Elewîtiyê 
didin nasîn. Elewî pir caran pirsgirekên di nav xwe de li wî ocaxî 
çareser dikin. Her çiqas ku di salên dawî de giringiya xwe winda 
kiriye jî hîna navendeke girîng e, ji bo Elewiyan. Di salên dawî de 
Elewî xwe bi komeleyan (Komeleya Çanda Hecî Bektaþ, Komeleya 
Pir Sultan) jî bi rêxistin dikin.

Gelê Sûryanî jî her sal cejna xwe ya bi teybet pîroz dikin. Sûryaniyên 
ku çûne derveyî welêt her sal di cejna xwe de tên Semsûrê û beþdarî 
cejnê dibin. Min bi xwe govanî kiriye; yên ku ji derve tên serdana 
cîranên xwe yên berê, dikin û jiyana berê ku bi hev re dijîn yad dikin. 
Min ji kalekî Sûryanî gotinek bîhîst û wê gotinê ez pir xemgîn kirim. 
Gotibû, “42 sal in ku min terka axa xwe û welatê xwe kiriye. Lê 
dîsa jî ez her dem di xewnên xwe de vira dibînim. Ez temenê rojeke 
vira bi deh salên wira nadim.” Kengê va gotina tê bîra min, mîna ku 
tiþtek di gewrîya min de bimîne, dibe û ez bêhna min teng dibe.

Hêvîdarim ku ev gel û ol herdem bi hev re, di nav aþtiyeke berfireh 
deî bijîn. Çima ku ez zanim ev rengînî rengîniyeke pir xweþ e û  
taybetiya axa me ye.

Elî Karadogan

Mamoste/nivîskar

BAJARÊ RENGÎN
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15. Li derdora Heskîfê, di bin 
sîwana Mîritiya Heskîfê de xuya 
dike. Li piþtê hilweþîna Mîritiya 
Heskîfê, eþîr koçî Semsûrê dike, 
tê li warê ku îro jî bi navê wan tê 
binav kirin niþtecî dibe. Eþîra 
Cêlikan di belge û lênûskên 
Osmaniyan de þaxeka ku girêdayî 
federesyona bi navê Reþiyane 
derbas dibe. Eþîr, heta nava 
sedsala 18. Li heremê jiyan dike. 

Cêlikan, berê bajarokbû(kasaba) û girêdayî bajarê Meletiyê bû, dema Di sala 1830 de bi fermanekê ,eþîr di 
sala 1954 de Semsûr, ji Meletiyê qetiya û bû wilayet, ew jî bû navçe aliyê Osmaniyan ve, li heremê tê 
û bi navê “Çelikhan” bi Semsûrê ve hat girêdayîn. Cêlikan li bakûrê sirgûn kirin. Bi vê fermanê eþîr li 
Semsûrê dikeve, navbera wê û Semsûrê 56 Km. ye. Navçe, teva 19 welatê Islehiyê tê niþtecî kirin û piþtê 
gundên xwe war û wargeha Eþîra Reþiyan e, di taximê Eþîra Kawa de demeke dirêj, di navbera wan û 
cîh digre. Cêlikan, li qûntara baþûrojhilatê Torosan Avadan bûye û bi Tirmanên herema Baraqê de þer û 
çiyayên bilind û navdar dorpêç bûye. Bilindiya navçeyê ya li behrê pêvçûn derdikeve. Li ser vê bê 
1388 e. Li bakûrê navçeyê Gola Evdilxirawê, li rojavayê wê Çiyayê aramiyê, hinek ji wan koçî Anatoliya 
Rûtikan, li baþûrê wê çiyayê herî bilind ku bi navê çiyayê Sipî tê navîn dikin, hindek þûn de vedigerin 
binavkirin û bilindiya wî 2700 metro ye cih digre, li rojavayê wê navçeya Cêlikan, hindek jî li war û 
Çiyayê Melê, bakurojavayê wê jî Çiyayê pîroz, Ulubaba cîh digre. wargehên li dora dîlokê binecî dibin.
Birastî ku meriv bi wateya pêyvê bibêje, navçe welatê çiyayên bilind, GIRAVOKÊN SER AvÊ
avên sar û geliyên kûr e, hawîrdora wê mêrg, kanî û daristanin. Berê li Navçeya Cêlikan goleka bi 
Li gor hêjmara 2009 an, gelheya Cêlikan teva gund û bajêr ji 15.396 navê Evdilxirawê hebû. Tevahiya wê 
kesan pêk tê, ji van 7.172 kes li navçeyê dijîn. Tevahiya gelheya golê giya, qamûþ(leben) û hedimokbû. Taybetiya vê golê ewbû ku 
Cêlikan Kurdin(gundek ne tê de) Sinî û Elawî bihev re dijîn. Mala ava wê tê diza, çima ku kaniya wê golê, gol bixwebû ava wê di binê 
Pîr(Ocaxê Axûçana) li bajarokê bilamê, taxa Quridere rûdinin. wê de lê zêde dibû, dibû çem û diherikî diçû. Li piþtê salê 1997 an 
Tevahiya Elewiyên Semsûrê tabî du ocaxanin û ji van herdu ocaxên dewletê bendavek li pêþa wê ava kir û ava wê di bendavê de gîha hev. 
mezin yek Mala Axûçanan in. Kurdên Cêlikan bi Kurmanciya bakûr Di vê navberê de çayirên di binî golê de teva kîtleyê axê derketin ser 
diaxîvin. Devoka ku îro li navçe û derdora navçeyê tê axavtin gelek avê. Li ser ava bendavê bi qasî 40-45 hêjmaran giravokên ku li ser 
xwerû û arkaîk e. Di aliyê fonetîkê de teybetî heremê ye. Eþîra avê ajnê dikin derketin holê. Ji van giravokan ya biçûk 70-100 M2. 
Cêlikan ku berê tevahî li war û wargehên navçeya Cêlikan binecîbû, Ya herî mezin bi qasî sahayeke futbolê mezinbû. Ew rûmetên ku li 
di aliyê Dewletî Osmanî de di sedsala 18. De hatiye sirgûn kirin. ser rûzemînê nimûneyê wan gelek kêmin, ewil rêvebirên bajêr û 
Sirgûnên eþîrê dîsa di aliyê Dewletî Osmanî ve bi darê zorê li 
bajarokê Islehiyê tên binecî kirin. Kêm malên eþîrê bi xurtiya xwe 
dikarin xwe li hember zora dewletê bigrin û di warê xwe de dimînin. 
Li piþtê goç dana Eþîra Cêlikan li aliyê Serhedê hin kurdên koçer tên 
li warê ku îro jê re Bîstikan tê gotin bicih dibin. Çawa ku tên bi bîst 
konan li heremê bicih dibin, lewma di aliyê niþteciyên heremê ve ji 
wan re “bîstkon” tê gotin û navê gûndê Bîstikana moderin jî di wir de 
tê.
Gelheya îro ku li navçeyê dijî bi hatina Pîrhemzikên Dêrsimî temam 
dibe.  Li piþtê fermana koçberiya Eþîra Cêlikan, navçeyê du afetên 
mezin derbas kirine. ji van yek erdhêja ku di sala 1869 de pêkatî ye. 
Di vê erdhêjê de gelek mal û xanî û karxane xirabûne û bi sedan kes 
jiyana xwe ji dest dane. Ya duyemîn þewba ku gel ew bi navê “mitik” 
binav dikirbû. Di wê nexweþiyê de gelek însan mirine û bi dehan mal 
û malbat li ber wê nexweþiyê koçber bûne. 
ÇAVKANIYA NAVÊ WÊ navçeyê heyîrandin. Li hember xirabûna wan tevdîr negirtin, gelekên 
Çima ku berê vir de navçe, teva derdora xwe warê Eþîra Cêlikan bû, wan bi lêdana bayî hatin û di reþahiyê de rûniþtin. 
bi wî navî dihat binav kirin. di nav gel de heremê re Cêlikan dihat Sitûriya giravokên ser avê 3 metroye û axa wê ya ku gile nahêle ku 
gotin. Þûna ku navçeya niha lê avadan bûye, gûndekî bi navê av derkeve ser rûyê wê. Ji wêye ku giyayê li ser rûyê wan bi ava 
“Komþîr”bû, navçe li ser wî gundî þên bûye. Piþtê damezirîna komarê baranê zindî dimîne, her sal nû ve ajdidin û hêþin dibin. li gor 
(cumhuriyet) navê wî gundî bi þeklê Çelikhan hatiye guherîn. zanyaran pêkhatana wan bihezaran salan dixweze û xirabûna wan 
                                                                                                                    malxirabiyeke mezin e. Em jî hêvî dikin ku ew giravokên ku taybetî 
ABORÎ navçeya Cêlikanin û ne li Tirkiyê ne jî li welatên din hempa û enteþên 
Li navçeyê sinayî qase ku mirov bêje tune ye kêm e. Di ew salên wan tinenin, rojekê pêþ de aliyê dewletêve bên parastin û qorî kirinê.
dawî de di aliye Ozel Îdareya parêzgeriyê(wîlayet) de tesîseke ZERBAN
(damezrawe) ava pakêtan hat damezirandin. Piþtê demekê wîlayetê                      
ew tesîs firot þîrketeke taybet. Îro di wê tesîsê de aveka bi navê Zerban ziyayareteke piroz e û li navçeya Cêlikan, li bajarokê Bilamê 
“Sersu” ku gelek hêjaye tê pakêt kirin û firotin. Li navçeyê tesîsa ye. Îro navê ziyareta Zerbanê bi jiyana Bilamiyan ve kelijiyaye û bi 
duyemîn li ser bendava Çatê tesîsa masivaniyê ye. Piþtê avhilanîna sedan salin Zerban Bilame, Bilam jî Zerban e. dîroka wê naye zanîn, 
bendavê di salên 2000 an þûn de di aliyê þîrketeke taybet de tesîseke lê ku mirov wateya Zerbanê li gor wêjeya devkî ya gel, çîrok û 
masî hilberînê li ser ava bendavê hat ava kirin, þîrket di wir de efsaneyên ku li ser wê ziyaretê tên gotin binirxîne, dîrokeke gelek dûr 
masiyên sore digîne û difroþe bajarên li derdora navçeye. û kevn derdikeve ber me. Di baweriyên Kurdên Zîlanî yên kevn de 
Gelê navçeyê debara xwe bi çandin û sewalvaniyekê kêm dike. Çima her eþîr, hoz û êlekê xwedawendên wanên parastinê hene. Berê li 
ku ava heremê pir û gelek sar e, titûnekî gelek baþ ku aromaya wî welatn Kurdên Zîlanî, her robarekê, her avekê, her çiyayekî, her 
taybetî wî ye li heremê tê digihê, gel bi hilberîna wî titûnî debara xwe girekî, her deþtekê û her daristanekê xwedawendeka/î xwe yê 
dike. Her çiqas ku bi qaçaxiya titûnê Eþîra Kawiyan gelek meþûrbe jî, parastinê hebû. Di baweriya Kurdên Zîlanî ya kevn de Xwedawendê 
îro titûn bona navçeya Cêlikan dahatiyeke baþ e û gelek malbatên Çemê Ferêt Akhelosbû, weke wê li ber zayînê Zel(Jêl), Zêw, Zêz, Zîn 
Cêlikî debara xwe bi bazirganî û hilberîna titûn dikin.  Titûna Cêlikan Xwedêwendên parastinê yên Kurdên Zîlanîbûn, meriv dikare 
gelek xweþ û navdar e. Li tevahiya Tirkiyê û rojholata navîn titûna “Zerbanê” jî di wê çarçoweyê de binirxîne. Îro di roja me de Zerban 
navçeyê tê zanîn û pejirandin.  kêþandina wî gelek baþ e. Ya herî baþ ziyareta Elawiyên Reþî ye. Di roja me de jî Reþiyên (Reþiyên Elawî) 
ew e ku kêþandina titûna Cêlik û Kawiyan li hawîrdora bazara heremê bi bawriyeke bê þik û paqij, bi parastina Zerbanê îman dikin, 
rojhilata navîn û Tirkiyê tê zanîn. Li navçeyê bilî titûn baxçewaniya çima ku hemû efsane û çîrokên di devê gel de, parastina ziyareta bi 
fêkiyan û fasîleyên hiþk tê kirin. Di fêkiyan de sêv, zerdalî, hinar û navê Zerban li xwe re kirine mijar û wate.
huliyên navçeyê navdar û meþûrin. Fasîleyên ku li heremê tên 
hilberîn jî gelek navdarin û di aliyê bazara Meletî û Semsûrê de tê Zerban, li Bajarokê Bilamê Aveke, aveka zelal û hûnike, di dera ku tê 
pejirandin. Piþtê ew çend salên dawî gelê navçeyê fetlûmên fistiqa dizê de gelek sekinî û bê deng e, dema ku ser çiyayan re dadikeve jêr, 
Þamê li darên xwê ên benê xistin, li navçeyê fistiqên þamê ku îro jê ew av hêl digre, bi hêz diherike, diçe xwe berdide ser Ava Cenderê.
re fistiqên entabê tên gotin jî digihên.
Berê li navçeyê û gûndên wê xalîçeyên ku taybetiyê eþaîriyê Li hawîrdora Semsûrê kesê ku navdariya ava Zerbanê nebîstî tune. 
radigirtin dihatin çêkirin. Ger hindikbe jî îro li hin gundên wê ew Îro li heremê bi sedan efsane, çîrok û serhatiyên zindî ku di wêjeya 
xalîçeyên otantî hê jî tên çêkirin û firotin. devkî ya gel de dijîn û û bi aliyê gel ve tên vegotin henin. Ji van 
Li navçeyê mêþvanî gelek bipêþ ketiye û hilberîna hinguvekî taybetî efsaneyan ya herî balkêþ efsaneya Zerban û Seydî Hesen bixwe ye. 
heremê tê kirin. Ji filoraya heremê nebatek bi navê gûnî heye ku ew 
giya bi tirkî weke “kewen” tê binav kirin. çima ku aromaya giyayê Tê gotin ku Zerban Keçeke saf û bêguneh, sêwî û berdestbû ye, lê di “Xwedêyo, tu bi dilan zanî, min bike kaniyeke pak û zelal, ku ez 
gûnî çêjeke xweþ dide hinguvê heremê hinguvê heremê li bazara ber serê wê re herdem þewqeke kesk û nûranî hebûye û ew li xirabî û neqenc û xiraban re bibi ruhstîn, dema rind û mesûman ji min 
Tirkiyê gelek tê pejirandin û bi navê navçeyê ew hinguv bûye marqe. bûyerên fena parastiye. Zerban gelek bedew û çelengbûye, navdariya vexwer, ez ji wan re bibim jiyan. Ku ez bi destên ew hovên bê qirar 
Li navçeyê gelek seyrangehên meþûr û navdar henin ku gelê Semsûrê çelengiya wê di ser sinorên welat re hilavitiye û bal û hizra gemarî nebim.” Tê gotin ku xwedê daxweza wê qebûl dike, Zerban 
havînan teva mal û malbatên xwe tên seyranê li ser ew avên hûnik desthilatdar û kesên xwedî hêz kiþandiye. Rindiya Zerbanê wîsa deng teva þewqa li rûyê xwe dibe avekê, tê dizê û av weke lê di ser ew 
demên xweþ derbasdikin. Ji seyrangehên navçeyê yên herî navdar daye ku li gelek derên welatan beg û pêlewan dihatin bilamê, siwariyên neqenc de werdigere, di demeke kin de ew heþtê siwar teva 
weke yên li jêr in. alayiþên qerase û bihiþmet dikirin. serok û serdarên xwe li wê meydanê difetisin û helaq dibin. ku çend 
Kaniya Mîr, siwarî li ber avê xilas dibin jî, ew þewqa li rûyê Zerbanê di ew þeva 
Ava Avþeriyê, Dilê Zerbanê li Seydî Hesenbû, Seydî Hesen jî bi eþqeke bêhempa reþ û tarî de dikeve pêyî wan, dibe gurz û pêtên li agir û di jor de ser 
Ava Zerbanê, girêdayîyê wê bû, di heman demê de jî kesekî xwandekar û xwedî wana de dibare, ew jî nikarin xwe li ber xezewa Zerbana paqij 
Ava Spî, îlmekî zorbû. Rojekê heþtê siwarên har û çavsor, davêjin ser Bilamê xilaskin.
Çemê Mestanê, ku Zerbanê li begê xwe re birevînin. Dema siwarên çavsor berê xwe 
Çemê Bilamê berbî mala Zerbanê dikin, Zerban pê dihese û diçe serbanê, serê xwe 
Çemê Recewê, dike nav çokên xwe, destê xwe li ber Xwedê digere, dibêje; 
Zozana Jarî
Bendava Çatê.

EÞÎRA CÊLIKAN
Dema meriv qale 
Cêlikan bike, pêwîste mirov qale eþîra ku navê xwe daye navçeyê jî 
bike. Di dîrokê de care yekemîn bi niviskî, em di kîtêba Mîrê Betlîsê 
Þerefxan ya bi navê “Þerefnamê” de rastî navê vê eþîrê tên. Li gor 
Þerefnameyê derdora sedsala 11. De heta sedsala 14. Eþîr di bin 
sîwana Mîritiya Botan de xuya dike. Di sedsala 14. De heta sedsala 

Li piþtê wê refek siwarî yên din bona tolwergirtina ew heþtê siwariyî 
dîsa davên ser Bilamê. Dema Seydî Hesen þehîd dikin, þewqa 
Zerbanê ser wan de jî dibe agir û pêtî, ew jî helaq dibin. lê tê gotin ku 
ew pêtê li agir bi tenê siwariyan dikuje lê hespê wan jî xusarê 
nabînin, çima ku xezewa Zerbanê bi tenê li ser zalim û nerindan e. 
Seydî hesen jî Zerban jî li gor efsaneyê ziyaretin. Gelê heremê diçin 
ber wan qurban û boraqan didin wan, loqmeya xwe dikin û lihev par 

dikin...

Ehmed digot; “Bi xwetirê we, bi xwetirê we herdu 
çavên min... Ez ji þevên reþ û giran ku serxweþiya 
wan li binî þîþe dayî têm, derewên min tunin. Di 
beriyeke min de gotinên dijwar, di beriya min a din 
de þekirê nav xetan, bona zarokan, ez wîsa dijiyam. 
Lê ez niha li xerîbiyême û xerîbiya we hemûyame. 

Bi xwetirê we!.. bi xwetirê we herdu çavê min...” 

Ew kurikê asê, dengekî ku ji Semsûrê hilatî û li Anatoliyê 
belawbûyî bû ... Dengê Ehmed ji kaniyên Cêlikan ên avsar û zelal 
de za, weke rehmeteka serhildêr dilê ketî û binketiyan av dida...

Dengê Ehmed, awazeka asêbû, li dijberê çekên xwînrijan, di ser 
Çiyayê Sipî re hildavêt û li meydanên bajaran dibû xunaviyeke 
havînî, dilê karker û xebatkaran yê ku bi derd û qesawetan peritî 
derman dikir. 

Malbata Ehmed ji Semsûrê, navçeya Cêlikan û gundê Bîstikan e. Hê 
ku Ehmed nehatîbû dinê bavê wî ji gundê xwe derket, çû li bajarê 
Meletiyê binecî bû. Bavê wî di fabrîkeya mensûcatê de karkerbû, 4 
zarokên wî hebûn, di sala 1957 de, bi hatina Ehmed a dinyayê 
zarokên wî bûn pêncan. Ehmed biçûkê hemû birayanbû. Di 
nehsaliya wî de bavê wî li wî re tembûrek anî. Ehmed di dibistana 
seretay de dest bi lêdana tembûrê kirîbû. 

Piþtê babvê Ehmed ji kar malniþîn dibe, bona jiyaneka hê baþ, dev 
dide riya Stenbolê, teva malbata xwe diçe li ew metropola 
merivxwur binecî dibe. Ehmed di aliyekî de xwandina xwe ya 
dibistana navîn berdewam dike, di aliyê din de warê mizûkê de xwe 
pêþve dibe. Dema lîseyê diqedîne, ew metropala merivxwur, bona 
wî qad û deriyekî nûye. 

Ehmed di bin bandora felsefeya nifþê 68 an de þêwazeke mizûkê ya 
protest bipêþ dixe û di wê rêçê de beste û sitranên xwe diafirîne. Êdî 
li ew metropola jiyanxwur bi sitranên asê û sirûdên þoreþgerî 
jiyaneke nû li ser riya wîbû. Çima ku haya wî li dengbêj û 
dengbêjiyê nebû, ew li metropolê di bin bandora Hosta Rûhî Su da 
ma. Bixwe jî bandora Hosta Ruhî Su ya li ser mizûka xwe tu caran 
înkar nekir, lê bi nêrîna wî di mizûka wî de tiþtekî kêm hebû, yê ku 
kêmasiya Ruhî Su temam kirî dîsa Ehmed bixwebû. Di salên li piþtê 
1980 yan teva hemû welatiyan bona Ehmed jî salên tarî û 
bizehmetbûn, lê bi wê ve jî Ehmed, di sala 1985 de albûma xwe ya 
bi navê “Aglama Bebegîm” derxist. Dema ku gelê di bin giraniya 
cîzmeyên Cunteya 80 yan de pelçiqî, bi vê albûmê dengê wî bîst, 
sitiranên wî weke dermanê kula li dilê xwe dibîne. Bi vê hilpekînê 
pirofîla girseya guhdarên Ehmed pêk tê. Êdî Ehmed, dengbêj û 
dildermankerê xwendewanên zankoyê, xismên girtiyan, çepgirên 
eþkence dîtî bû.  

Ehmed bi besteya helbesta Nevzat Çelîk, ya bi navê “Þefaq 
Tûrkûsû(strana þevaqê)” di hûnera xwe de gîha qada herî bilind û ji 
wê pêve girseyê guhdarvanên wî qatî serhev bû. Di demeka kin de 
Ehmed tarza xwe ya pirotest, bi hemû welatiyên Tirkiyê da qebûl 
kirin û hêdî hêdî teqlîtkerên wî derketin, riya wî þopandin û bi 
þêwaza wî besteyên nû pêkanîn.

Hûnermend, di demeke kin de hat asteka wîsa ku mizûka wî di aliyê 
kesên dîndar û yên dinên ku li pergalê xesar dîtî ve jî hat pejirandin, 
êdî qaset û CD yên wî di mala her kesî de dihatin dîtin. Meriv 
dikare bêje ku pergalê çar û neçar destûr da çepgiriya Ehmed. Lê 
dema ku Ehmed vegeriya ser hiþên xwe û bi xwe hesiya, yanê ku 
alîgiriya ketiyên ketî Kurdan kir, xwediyên pergalê li wî re gotin; “li 
çepgiriya te re belê. Lê divê tu çepgiriya xwe bi Tirkî bikî, ger ne 
wîsa be, emê te li ser erdê xwe, li bin ezmanê xwe sirgûn bikin!” 

Pergalê þika her tiþtî kir, lê þika ku bavê Ehmed ava Cêlikan ya sar û 
dijwar vexweriye nekir. Ehmed got; “Bavê min ava çiyayê sipî 
vexwariye, ne mimkûne ku ez li riya xwe vegerim, ez alîgirê 
ketiyên ketîme, ezê sitranên xwe bi zimanê bavê xwe yê serhiþk ku 
tu cara serê xwe ji we re netewandî jî bibêjim!” 

Hê ku pêyva Ehmed, di devê Ehmed de bû, ew pêxas kirin, paniyên 
wî pozkêr kirin, ew li ser erdê xwe, li bin ezmanê xwe sirgûn kirin. 
Li ser vê yekê Ehmed bi sitranên sirgûnê terkîwelat bû û çû...

Kula sirgûnê bû penceþêr di ser dilê Ehmed de rûniþt, ew camêrê 
çavreþ, ew çinarê dil bi eþ, di 16 yê kewçêra 2000 de bû kevokeka 
sipî, disa vegeriya ezmanê welatê xwe...
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