
Dünyada son yýllarýn makbul ve aranan düþüklüðüne sebep olmaktadýr.Ayrýca nar kýþ 
meyvelerinden olan nar'ýn anavataný aslýnda sýcaklýðýnýn -12Co derecenin altýna düþtüðü 
Güneydoðu Anadolu'dur. Dünyada yaklaþýk yerlerde yetiþmeye uygun deðildir.
olarak 2,5 milyon ton nar üretilmektedir. Bu þartlar göz önüne alýndýðýnda nar'ýn 
Türkiye'nin nar üretimi ise takriben yüz bin ton Güneydoðu için ideal bir meyve olduðu ortaya 
civarýndadýr. Türkiye'nin özellikle de Güneydoðu çýkar. Nar tarýmý Güneydoðu Anadolu da teþvik 
Anadolu'nun ekolojik þartlarýnýn, narýn edilirse yöre tarýmýnýn can simitlerinden biri 
üretimine çok uygun olmasý dolaysýyla, bu çok olabilir.Son yýllarda nar yetiþtiriciliðine ülkemizde 
aranan meyvenin üretimini birkaç misline ve dünyada yoðun bir talep bulunmaktadýr.Bunun 
çýkarmak mümkündür. sebebi nar'ýn insan saðlýðý üzerindeki olumlu 

Ama baþta yapýlan bir yanlýþtan dönmek etkilerinin yapýlan araþtýrmalarda ortaya çýkmýþtýr.
lazýmdýr. Nar Türkiye'nin her yeri için destekleme Nar bir çok hastalýðýn tedavisi için 
kapsamý içine alýnmýþtýr. Þöyle ki;Türkiye de en kullanýlmaktadýr.Son yýllarda AIDS için kullanýlan 
geliþmiþ tarýmsal ürün deseni,en geniþ alan Akdeniz yiyecekler sýnýfýna alýnmýþ ve Japon patentli 
Bölgesi,Ege Bölgesi ve Marmara Bölgeleri içinde ilaçlarda yer alan 9 bitkiden biri olmuþtur. Narýn 
bu teþvikler verilmektedir.Halbuki bu bölgelerde içerdiði flavanoidler ve polifenollerin güçlü bir ihracat potansiyeli bulunmaktadýr.Bu olanaktan 
yetiþen nar meyvesi Güneydoðu Anadolu'daki a n t i o k s i d a n t  e t k i y e  s a h i p  o l d u ð u  yararlanmak için acele etmekte fayda var.Devlet 
narlar kadar kaliteli olmamaktadýr.Adý geçen ispatlanmýþtýr.Meyve suyunun ve yaðýnýn nar ekimini desteklemeye devam etmeli; 
bölgelerdeki aþýrý rutubet narýn meyve kalitesini “çekirdeðindeki yað” ömrü uzattýðý,kalp Çiftçilerimiz ise modern kapama bahçeler 
bozmakta,kýþýn ise havanýn fazla ýlýk geçmesinden hastalýklarý ile kanseri önlediði açýklanmýþtýr.Bu kurmalýdýrlar.
dolayý nar bitkisi dinlenme periyoduna faydalarýn yanýnda  insan saðlýðý üzerine daha pek Adýyaman da yaklaþýk þimdiye kadar 30 bin dönüm 
geçememekte ve bu da nar da kalite ve verim çok yararlý etkisi ispatlanmýþtýr.. sertifikalý kapama nar bahçesi tesis edildi.Bu 

Ýþte böylesine mucizevi bir meyve olan nar bahçeler tam üretime geçtiðinde 60 ila 80 bin ton 
bitkisi baþta Adýyaman olmak üzere tüm yöre nar üretimi mümkün olacaktýr.Þimdiden bu ürünü 
çiftçileri için iyi bir kazanç kapýsý olabilir.Yeter p a z a r l a m a k  i ç i n  ç a r e l e r  a r a m a k  
ki hükümet ve çiftçilerimiz bu konuya gerekli lazým.Üretim,imalat ve pazarlanma, Adýyaman 
önemi  ve  özeni  gös ters in  Hem nar  yerelinde hayat bulmalýdýr. 
meyvesinin,hem de nar suyunun büyük bir Gazete Semsûr.M.N.Kaya      
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erecek” manasýna gelen bir 
ifade kullandý.
Baþbakan Sayýn Recep Tayip 
Erdoðan, Almanya ya yaptýðý 
bir ziyaretinde “asimilasyonun 
bir insanlýk suçu” olduðunu 
belirtti. Çünkü; Almanya 
hükümeti, Almanya da 

Asimilasyon Fransýzca  yaþayan Türklerin Türkçe 
kökenli  bir eðitim ve öðretim haklarýna 
kelimedir.Türkçede sýk sýk bazý sýnýrlandýrmalar 
kullanýlmaktadýr.Türkçeye getirmiþti. Almanya da 
“eritme” olarak çevirmek yaþayan milyonlarý bulan 
mümkündür.Asimilasyon göçmen Türklerin kendi ana 
kelimesi Kürtçede “Piþaftin ve dilleri ile eðitim öðretim 
Helandin” olarak görmelerine kýsýtlamalar 
açýklanabilinir. getirmiþti. Baþbakan haklý 
Eritme bir nesnenin fiziksel olarak Almanya'nýn bu 
özelliklerini deðiþtirmek gibi tutumuna karþý çýkarak bu 
anlaþýlmamalý; farklý dil, uygulamanýn “insanlýk suçu “ 
kültür,tarih ve diðer olduðunu söylemiþti.
özelliklere sahip bir halkýn zor Dünyanýn farklý ülkelerinde de 
kullanýlarak çoðunluk içinde Almanya'nýn tutumuna benzer 
erimesine, kendisine ait tüm uygulamalarý görmek 
özelliklerin kaybolup büyük mümkündür. Birleþmiþ 
parçaya benzemesi olarak Milletler Ana sözleþmesi ve 
anlaþýlmalýdýr.Asimilasyon, Avrupa Birliði müktesebatýnda 
Türkiye de tartýþmalara konu da asimilasyon konusu kesin 
olan bir kelimedir.Baþbakan ifadelerle reddedilmektedir. 
Kürtler için “inkar Devamý 2’de>>>
bitti,asimilasyonda sona 

Mehmet AKAR

KANÎ

demokratik iradenin gerçekleþtiði seçimler tarafýndan kaldýrýlarak dört Demokrasi Partisi ispatlamýþtýr.Halkýn bu arzusu hiçbir zaman 
olarak Türkiye siyasetinde yer aldý vekilin cezaevine konulmasý ile dördüncü kere y a p ý l a c a k  m ü d a h a l e l e r l e  b o þ a  

1960 askeri darbesi ile milli iradeye ve parlamentoya müdahale yapýlmýþ oldu. çýkarýlmamalýdýr.Halkýn parlamenter sisteme 
p a r l a m e n t e r  s i s t e m e  m ü d a h a l e  28 Þubat olarak anýlan, askerlerin hükümete olan inancý zedelenmemelidir.Demokrasinin 
edildi.Parlamento daðýtýldý, vekiller ceza ve parlamentonun yapýsýna beþinci kere esasi de budur.
evlerine konuldu baþbakan ve iki bakan idam müdahale yaþandý.Halkýn oylarý ile seçilen  Diyarbakýr'dan baðýmsýz olarak seçimlere 
edildi.Vekiller muhtelif hapis cezalara Merve Kavakçý parlamentodan apar topar atýldý. katýlan, seçmenlerden seksen bin civarýnda oy 
çarptýrýldý. Seçimlerde %5o leri geçen oranlarda 27 nisan muhtýrasý olarak anýlan müdahale ile alan Mehmet Hatip Dicle'nin YSK tarafýndan 
seçim kazanan Demokrat Parti iktidarýnýn bu altýncý kere parlamentonun serbest iradesine vekilliðinin düþürülmesi, seçmenin iradesine ve 

yapýldý.Bu seçim de demokratik teamüllerin müdahale ile düþürülmesine ne oy veren karþý müdahale yapýlmýþ oldu. parlamentoya yapýlan baþka bir müdahale olarak 
ruhuna aykýrý olarak seçmen oylarýný açýk seçmeninden ne de  Milletvekillerinden Yýl 2011, 12 Haziran milletvekili genel anlamak lazým. Demokrasi ve demokratik 
kullandý, oy tasnifi ise gizli yapýldý.Bu demokratik bir tepki gelmedi.1971 yýlý seçimi yapýldý.Halk seçim sandýklarýna giderek yaþamýn önemli kurumlarýndan biri olan 
uygulama ile ilk genel ve serbest seçimlere müdahalesi ile parlamento iþlevsiz býrakýlarak oyunu kullandý. %85 oranýnda katýlýmýn olduðu parlamentoya saygýnlýðý en üst seviyeye 
müdahale yapýlmýþ oldu. Bu tarz ile yapýlan ikinci bir müdahale daha yaþandý. seçimde, halkýn parlamenter sisteme olan getirmek baþta parlamentoda yer alan 
seçim serbest seçim olarak kabul edilemez, 1980 12 eylül askeri darbesi ile üçüncü kere i n a n c ý n ý n  n e  k a d a r  g ü ç l ü  o l d u ð u  parlamenterlerin görevidir. Her parlamenter en 
milli iradeyi yansýtmaz,dolaylý bir parlamentoya müdahale yaþandý.2 mart 1994 anlaþýlmaktadýr.Halk sorunlarýnýn temsilcileri az Þili devlet Baþkaný Salvador Allende kadar 
müdahaledir.1950 seçimleri her eksiðe raðmen yýlýnda Demokrasi Partisi millet vekillerinin tarafýndan çözüleceðine olan inancýný sandýk cesur olmalýdýr. Canýný parlamentoya siper 
demokratik bir adýmdýr.1954,1957 seçimleri dokunulmazlýklarý bizzat millet vekilleri b a þ ý n a  y o ð u n  i l g i  g ö s t e r e r e k  edebilmelidir. Gazete  Semsûr 

1946 yýlýnda ilk çok partili seçimler 

Min digot qey tu bi zimanî, 
ma tu bi kurdî nizanî 

                                                                                Cigerxwîn

Gazete
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Parlamentoya Müdahale Hep Vardý!
Demokrasi ve demokratik yaþamýn önemli 
kurumlarýndan biri olan parlamentoya 
saygýnlýðý en üst seviyeye getirmek baþta 
parlamentoda yer alan parlamenterlerin 
görevidir. Her parlamenter en az Þili devlet 
Baþkaný Salvador Allende kadar cesur 
olmalýdýr. Canýný parlamentoya siper 
edebilmelidir.

Adýyaman Tarýmýnda Alternatif Ürün  Nar

Asimilasyon
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Kýzýlyaprak

3.yy yýlýn baþlarýnda Samsatlý fakir bir ailenin 

çocuðu olarak dünyaya gelen Pavlos, hrýstiyan 

aleminin en büyük teolog(din alimi), ve mezhep 

kurucularýndan birisidir. Pavlos ilk dini eðitimini 

Samsatta ve Pere deki (Pirin) okullarda yaptý. 

Pavlos'un çok zeki ve yetenekli bir genç olduðunu 

gören yörenin din adamlarý onu dönemin en önemli 

dini eðitimi kurumu olan Antakya teoloji (ilahiyat) 

okuluna gönderdiler. Pavlos buradaki parlak 

öðrenim hayatýndan sonra din adamý ve teolog 

olarak çeþitli kiliselerede teolojik (ilahiyat) 

çalýþmalarýna devam etti.

Ünü hýzla yayýlan Samsatlý Pavlos nihasyet M.S. 260 

da o çaðýn en önemli hrýstiyan makamý olan Antakya 

patrikliðine seçildi.O dönemdeki Antakya 

pat r ik l ið i ,Roma,  Küdüs  ve  Ýskender iye  

patrikliklerinden önemce önde bulunuyordu.Henuz 

Hrýstiyanlýðýn Roma imparatorluðu tarafýndan legal 

(resmen)kabul edilmediði zor bir dönemde 12 yýl 

boyunca M.S.260 tan M.S. 272 yýlýna kadar Antakya 

patrikliðinde kaldý.Kendisini çok seven Antakya 

halký bizi put perestlikten kurtaran babamýz diye 

kendisine iltifat ediyordu. Hatta halk tarafýndan o 

kadar çok sevildi ki; Roma imparatorluðu adýna 

Süriye eyaletini otonom olarak yöneten 

Palmiyra(Tedmur) kraliçesi Zennuba onu 

patrikliðinin yayýnda ayný zamanda idari ve siyasi 

bir makam olan Antakya valiliðine atadý.

Antkaya patriði Samsatlý Pavlos'un asýl önemi;onun 

erken hrýstiyanlýk döneminde,Hrýstiyan þeraitini ve 

hrýstiyan alemini deriden etkilemiþ olmasýdýr.Pavlos 

o dönemde üzerinde hararaetli kristolojik tartýþmalar 

olan Hz. Ýsa'nýn ulûhiyeti ve trinite(teslis) 

konusunda þimdiki Ýslami görüþe çok yakýn savlar 

ileri sürüyordu.Baba,oðul ve ruhul Küddüs 

üçlemesini reddeden  Pavlos Hz. Ýsa'yý tam bir insan 

olarak vasfediyordu.Hz.Ýsa'yý Allahýn oðlu deðil,Hz. 

Meryemden Allahýn emriyle mücizevi bir þekilde 

doðan tam bir insan ve Allahýn peygamberi olarak 

görüyordu. Haç'a, ikonalara(dinsel resimler) ibadeti 

yasaklayan Pavlos,sünnet ve domuz eti yeme 

konusunda da eski ahitteki(Tevrat) dini prensiplere 

yaklaþýyordu.

Samsatlý Pavlos'un ardýllarýna Pavlusiyenler, 

bogamiler ve katareler ismi ile tarihte rastlýyoruz. 

Samsatlý Pavlos'un Hrýstiyan alemindeki etkileri 

günümüze kadar devam etmiþtir. Pavlisyan fikirler 

ikonoklast (resim kýrma) hareketini etkilediði gibi 

büyük Hrýstiyan din adamý ve þehit (Martir) Samsatlý 

Lukianus'u (1)Nikomedya (Ýzmit)Piskoposu 

Samsatlý Eusibus'u Ýskenderiye patriði Arius'u ve 

M.s.428 de Ýstanbul Patriði olan Nastoryus'u 

derinden etkilemiþtir. Tarihte bu dini akým 

Anadoluda Pavlisyanlar, Bulgaristan ve Bosnada 

Bogomiller, Ýtalyada ise katareler olarak geçer. Hatta 

günümüzdeki Nasturi, Protestan ve Angligikan 

Hrýstiyan mezhepleri üzerinde etkileri olmuþtur.

Not:Din adamý Samsatlý Lukianus'u adaþý ve 

hemþehrisi olan M.S.125 ile 192 yýllarý arasýnda 

yaþamýþ yazar ve filozof olan Samsatlý Lukianus ile 

karýþtýrmamak lazýmdýr.Hrýstiyan azizi Samsatlý 

Lukianus adaþý filozof Lukiyanustan yaklaþýk 150 

yýl sonra yaþamýþtýr.  

alýþveriþ ve hazýrlýk, imece usulü Ermeni, 271'inin Katolik ve 
ortaklaþa yapýlýrdý. 440'ýnýn Protestan olduðunu; 

Evde yapýlmasýnýn nedeni, Samsat'ýn çeþitli köylerinde 
epey uzun sürmesiydi; bazen Ermeni ve Protestanlarýn 
sabahlara kadar… Bu süre yaþadýklarýný; Gerger'in çeþitli  
boyunca sohbet edilir, köylerinde Ermeni, Katolik ve 
yenilir/içilir, türküler/gazeller Protestanlarýn bulunduklarýný; 
söylenir, 'yüzük oyunu' gibi Besni de 'Ermeni Mahallesi', 
oyunlar oynanýrdý… Ev, bir kural Katolik Mahallesi', 'Protestan 

Urfa'nýn 'sýra geceleri' epey deðildi elbette: Bazen dýþarýlarda Mahallesi' adýyla mahalleler 
ünlü; þu sýralar 'iç' turizmin yapýlan kapsamlý ve ortaklaþa olduðunu ve bunlara ait özellikle 
önemli bir dekoru… Urfa'ya yeme-içmelere de 'harfana' kiliselere bitiþik okullar 
özgü sanýlýyor ve doðrusu dendiði oluyordu… bulunduðunu belirtmektedir…
Urfalýlar bu geleneði iyi Bu gelenek nereden Gittiler… Hepsi gitti… 
pazarlýyorlar. Tabii her geliyordu?.. 'Mahlemizde Süryani' þimdi 
'pazarlama' gibi bu gelenek de Þurasý kesin: 'Sýra geceleri' yalnýzca bir türküde… Bir baþka 
pazara düþünce, içeriðinden epey gibi 'harfana' da yüzyýllar türküdeki 'Nemrudun kýzý'ný 
þey yitiriyor: Uyduruk kostümler, öncesinden gelen bir kent merak eden bile yok artýk… 
baðýr-çaðýr korolar, 'misafirler' kültürü; geç kentleþmiþ Kürtlerle Gidiþleri normal deðildi; 
önünde törensel bir düzülüþle ve özellikle tarihsel olarak aslýnda gitmediler, götürüldüler: 
oturarak ve minder altýndaki bugünkü kent merkezi uzaðýnda Kan deryasý içinde ölümlere 
yazýlý repertuara istinaden konumlanmýþ Adýyamanlý götürüldüler ve arkalarýndan 
söylenen türküler ve 'bitse de Kürtlerle pek bir alakasý 'kanlý dere'ler, 'kanlý ceviz'ler, 
paramýzý alýp gitsek' bakýþlarý görünmüyor.  'boðazkesen' gibi mahalle 
eþliðinde yapýlan plastik Resmi tarihe göre iþ çok isimleri  oluþturuldu… Bu 
'eðlence'… kolay tabii: 'Türk kültürü' deyip isimler hala var. Ama yalnýzca 

Ermeni olduðu öldükten geçiyorlar… bunlar deðil; onlarýn dilimize, 
sonra 'keþfedilen' Kazancý Bedih'i Bir görüþe göre bu gelenek, kültürümüze yüz yýllarca 
asýl öldüren de bu pazarlama eski bir ahi geleneði; kent esnaf iþledikleri de hala var…
sistemiydi. Sanýldýðýnýn aksine ve sanakarlarýnýn bir eðlence Demek ki, þuymuþ: Birilerini, 
Kazancý Bedih 20 Ocak 2004'te seremonisi… Baþka bazý hem de toplu olarak, 
ölmedi. O gün fiziki ölümü araþtýrmacýlar, bekar erkeklerden öldürebiliyorsunuz ama onlarýn 
gerçekleþmiþti ama Kazancý baþlayan daha eski bir gelenek kültürlerini öldürmeye gücünüz 
Bedih'in ruhu, Ýstanbul barlarýnda olduðunu söylüyor… Bu arada, yetmiyor; yapabildiðiniz, o 
geçim parasý için 'sýra gecesi birçok araþtýrmacý, ahilik kültürlere 'made in Turkey' 
taklidi' yaptýðý/yapmak zorunda kurumunun/geleneðinin Türklere etiketi yapýþtýrmak. Her 
býrakýldýðý 1990'larýn sonlarýnda 'baþkalarý'ndan geçtiðini de tarafýndan dökülen bir etiket…
zaten ölmüþ/öldürülmüþtü… vurguluyor… 'Harfana' dedik, nerelere 

Neyse; bu ayrý mevzu… Urfa'da 'sýra geceleri', geldik… Gelmiþken, 'harfana' 
Ama belki de alakalý mevzu; Adýyaman'da 'harfana'… Bu iki benzeri geleneklerin 

bakacaðýz… kentin eski kadim sakinleri tanýtýlmasý/yaþatýlmasý için sivil 
Urfa'nýn 'sýra geceleri'ne epey hatýrlandýðýnda ve 'sýra geceleri' giriþimlerden ve vakýf 

benzeyen kadim bir Adýyaman ile 'harfana' gibi benzer köklü faaliyetlerinden baþka odak 
geleneði de vardý, yakýn geleneklerin neden -mesela-  aramamak gerektiðini yolundaki 
zamanlara kadar: Harfana (ya da Kütahya'da ya da Yozgat'ta düþüncemizi de paylaþalým: 
'xarfana')… olmadýðý düþünüldüðünde bazý Devlet gölge etmesin, baþka 

Erkek erkeðe eðlenme ipuçlarý bulabiliriz… ihsan istemez… Çünkü 
kültürüydü bu ve 'dereye -içmek Baþka bir ipucu, þu olabilir: Türkiye'de resmiyetin elinin 
için- gitmek'ten farklý olarak, Doçent Said Öztürk, 'Osmanlý deðdiði yerde ot bile bitmez… 
evlerde yapýlýrdý. Sýrayla kimin Salnamelerinde Adýyaman' isimli Bir de piyasa tabii: Pazara 
evine gidileceði ayarlanýr ve araþtýrmasýnda, 18. yüzyýlda düþenin hali ortada…
varsa o gün evdeki karþý cins Adýyaman'ýn Eskisaray Halen Adýyaman 
zevat akrabalara falan Mahallesi'ne oturan 2718 kiþinin dolaylarýndayýz… Devamý 
gönderilirdi. Yeme-içme için 798'inin Müslüman, 1209'unun gelor…

Türkiye, Birleþmiþ Milletlere üye bir ülke. Avrupa Birliðine tam üye olma yolunda da gayret içindedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý ve diðer yasalar, Türkiye vatandaþý olan Diðer halk ve azýlýklara kendi ana 
dilleri ile eðittim ve öðrenim görme imkanýný tanýmamaktadýr. Baþbakan Sayýn Recep Tayip Erdoðan'ýn 
Almaya hükümetine hitaben söylediði söz ile Türkiye'de ki uygulamanýn çeliþtiði görmek lazým.
Türkiye'de sayýlarý 20 milyonu bulan Kürt halký en temel insan haklarýndan yararlanamamaktadýr.

Asimilasyon; egemen olan bir halkýn ve hükümetlerinin, azýnlýkta olan 
diðer halklarýn dil, kültür, inanç, sosyal hayata iliþkin diðer haklarýnýn 
baský altýnda tutmalarý ve bu haklarýný kullanmalarýný yasaklamasýdýr. 
Yakýn zamana kadar Kürt kimliði ve Kürt dili inkar edilirdi. Halen 
Kürt kimliði ve Kürtçe resmen kabul görmemektedir. Siyasilerin 
propaganlarýnda zaman zaman Kürt ve Kürtçeye iliþkin, yasak yok, 
tarzýndaki sözleri buza yazýlan yazý gibidir. Baþbakan bir 
konuþmasýnda Kürtleri kastederek, bu konular konuþulmaz ise o 
problem yoktur tarzýnda bir ifadesi vardý. Bu ifadeye bir benzerini 
Bülent Ecevit'te kullanmýþtý. Kürt kimliði ve dili yasalar ve anayasal 
teminata baðlanmadýkça yasaklý durum devam eder. Fiili durum 
yaratýlarak dilin toplumda konuþulur olmasý ve buna müsamaha 
gösterilmesi, Kürt kimliðinin ve Kürtçenin kabul gördüðü anlamýna 
gelmez.
Bir etnik kimlik ve o etnik kimliðin konuþtuðu lisan anayasa ve 
yasalarca teminat altýna alýnmalý. O dilin hayatýn tüm alanlarýnda 
kullanýmý zorunlu olmalý. Kiþi o dili öðrenmeyi yaþamý için ihtiyaç 
duymalý. Dilin üzerinde her türlü baský tehdit ve tahdit kaldýrýlmalýdýr.
Kürtçe üzerindeki yasaklarýn kaldýrýlmýþ olduðunu, asimilasyonun 
olmadýðýný söyleyebilmek için, Kürtçenin, kamusal alanda, 
Pazarda(ekonomik hayat),eðitimde, kültürel faaliyetlerde, politikada 
kullanýlmasýna imkan ve fýrsat vermekle mümkündür. Mehmet Akar
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TEQA MÊJÛ

Sumêran bi awayekî berbiçav bandor Mezrabotanê ji aliyê Sumêran ve 
li hemî cihanê kiribe jî bi taybetî hatiye damezirandin ku di navbera 
bandora Sumêran li ser Yewnan, B.Z.4000-B.Z.2350 de wek dewleteka 
Finîke, Roma û Babîlonan bûye û dîsa serbixwe li ser pê maye. Sumêrî bi 
bi saya Babîlonan çand û hunera piranî li; Elem, Eqed, Hittî, Gûtî û 
Sumêriyan li hemû cihanê belaw Asûriyan re þerên giran dikin. Di van 
bûye. þerana de Eqedî Sumêriyan sist dikin 

Di dewleta Sumêrî ya ku bi û Elemî jî bi hêsanî ji holê radikin. 
civîna parêzgehên wek dewletkî Sedema derketina þaristaniya 

“Dîrok ji Sumêran ve destpêdike..'' pêkdihat de teqrîben sî bajarên mezin gelek mezin a li Mezrabotanê; axên bi bi kurtasî qala yên herî girîng, Mezrabotan ku di navbenga ên sereke hebûn ku ji wan hinekên ku hilber, riyên bazirganî yên girîng, Zigguratan, bike; Zigguratên Sumêrî Anatolya, Zerya Zelal, Erebistan, navê wan têne zanîn ev in: Ur, Urik, hebûna av, xweþbûna keþ û hewa rêvebergeh bûn ku teqez di nava hemî Ê(y)ran ü Hindê de cihekî gelek Erîdo, Kîþ(Qij), Qedeþ, hwd. bûn. Bi saya van derfetên erênî bajarên Sumêriyan de jî hebûn. Ew girîng û stratîj digire wekî niha berê jî Nîpor(Nîppur), Legar, Legaþ, Þûrîpak Sumêrî ji xeynî çandinî(kiþt û kal) di Ziggurat ji bilî peywira xwe ya olî, xwedan ristekî mezin bû. Dîsa ji ber û hwd. ji ber ku va bajarana pir rastî derbarê: Nivîs, zimên, nojdarî, navenda aborî, perwerde, lêkolînên ew girîngiyê ji mêj ve rastî êriþên êriþên derdoran û yên biyanî dihatin, esmanzanî, matematîk, sêr, fal, ol, asimanî bûn jî. Zigguratên li ser heft gelek mezin û dûvedirêj hatiye û bûye berevaniyê re gelek razemenî kiribûn. avahî, wêje(mînak; destanên tayî bi sê beþan pêkdihatin. Beþa navenda þerên giran. Doraliyên bajaran hawêr sûr lêkiribûn Gilgamêþ, Afirînerî û Tofan), bendav, yekemîn wekî bargeh, ya duyemîn Bi kurtasî navbera çemê Ferêt û û helqên kûr û fireh lêxistibûn ku kes bend, lajwerdî, celb(cîlbeq) zuhakirin, wekî dibîstan û perestgeh, ya sêyemîn Tigrîs(Dijle) re Mezrabotan tê gotin nikaribe xwe bigihînê. Du babet(cur) sazûmanên av de gelek bi pêþketibûn jî ji bo lêkolînên asimanî dihate ku hîmê wê þaristaniyê ji aliyê êriþ li welatê Sumêriyan dihate kirin, û hemî cihanê re jî bûbûn mînak. bikaranîn.Sumêran hatiye lêkirin. Her çiqas ku ji wan yek ya navxweyî, ya din jî ya Ligel ev pêþketinana Sumêriya di Ji bo ku Sumêriyan di cihanê de di avabûna þaristaniya Mezrabotan de biyanî bûn. Sedema êriþên bajaran a nava cihanê de yekemîn car: yekemîn car þaristaniyeka mezin Sumêrî cihê herî girîng digirin jî ji bilî di nava hev de(þerê navxweyî), bi dest Nivîs(nivîsa bizmarî), demjimêra roj, avakirine û gelek tiþtî re bûna pêþeng, Sumêriyan dûgel û dewletên wekî; xistina riyên aborî yên girîng û serdest salnameya heyvî, çar kirariyên gelek netew û dewletan xwastiye ku Eqed, Elem, Babîlon û Asûrî jî kirina hinek bajarên derdor, an jî hemî matematîk bikaranîbûn. kok û binyata xwe bispêrin wan. Bi avakarên þaristaniyê bûn. Ji bilî ew welatê Sumêr bû. Sedema êriþên Ger ku em nexasim di nava taybetî; Ereb, Tirk, Ecem, Macarî di dewletên sereke di demên cuda cuda biyanî jî, bi destxistina dewlemendî û hunerên Sumêran de bixwazin ku li va riya xelet de ne û binyata angaþtên de hinek gel û dewletên wekî; Subarî, xakên(ax) Sumêr ên bihilber bû. ser avahiyên Sumêran bisekinin, divê wan jî þibandina hinek peyvên bi darê Samî, Kurd, Arî, Qarmatî, Êranî, Li keysarên(qral) Sumêran re ewil em bibêjin sedema ku li zoreyî ne. Belam ji bo Nebatî, Gûtî, Xurî, Mîtanî, Orarto, Ligel(lugel) dihate gotin ku Ligel di Mezrabotanê kevir zêde tunebû di lêzimiyê(merivatî) þibîna çend peyvan Êbranî jî di nava þaristaniya heman demê de wekî, serleþker, çêkirina avahiyan de ji axê sûd dihate ne bes e. Sedemeka vê ew e ku Mezrabotanê de cihê xwe digirin. serdadger û serkeþe jî dihate dîtin. Ji wergirtin, ji lewma jî gelek avahî zimanê Sumêr derdorê çar hezar sal e Þaristaniya Sumêran ya ku di bin ber peywira keysaran ya olî û bandora negihêþtine va serdema me, yek k u ji qada axavtinê rabûye, sedema bandora Misriyan de geþ bûye, di Zigguratan ya di nava dewlet û civakê sedema negihêþtina din jî ji ber êriþên din jî ev e ku, ji bo ku lêzimiyek diyar cihanê de nava þaristaniyên herî de ev dewlet wekî dewleteka biyanî hatina hilweþandinêne. Dîsa jî bibe divê Etnografî(zanyariya çand û kevnar de tête dîtin. Her çiqas ku teokratîk(oldar) dihate dîtin ku heman em bi saya hinek bermayiyan û huner), Antropolojî(zanyariya nijad), 
tiþt di heman serdemê de ji bo hemî berhemên nivîskî dizanin ku di nava Zimanzanî, Dîrok û 
dewletên cihanê derbasdar bû. þaristaniya Mezrabotanê de Sumêrî û Arkeolojî(þûnewarnasî) bi hev re 
Sedema bandorkirina olê ew bû ku, Babîlon pir bi pêþketine(Ziggurat, bixebitin û biryareka weha bidin. 
civaka ku gelek girêdayî olê bi hêsanî Baxçeyên Babîlon ên rez û gelek Mixabin heya niha jî di vê 
di bin rêkxeriyê de hêliþtin bû. nebat, quleya Babîlon hwd.) belam di mijarê(babet) de lêkolîneka ku têrî 

Yekemîn teþkîletaka ramyarî ya li bin bandora ol de. Ku mirov bixwaze mirov dike û zanistî hê nehatiye kirin.

    Bölge coðrafyasýnýn sunduðu zenginliklerde buna Her ne kadar kendi kurduklarý þehirler olmuþsa da, 
eklenince diyalog yöntemi daha çok benimsenmiþtir. genellikle þehirler yabancý iþgalcilerin kurduklarý 
Kendi coðrafyasýnda zenginliði yakalayan bu yörenin mekanlar ve yaþadýklarý yerler oluyor. Þehirleþme tüm 
yayýlma , baþka alanlarý iþgal etme gibi bir düþünceleri Kürtlerde olduðu gibi bu yörede de yabancýlaþmadýr. 
doðmamýþtýr. Çünkü var olan zenginlik kendilerine Dönem dönem iþgallere uðramýþ olsa da sonralarý 
yetiyordu. Mücadeleleri daha çok var olan iþgalden kurtulmayý bilmiþtir.Bunu yapamadýðý 2    Geçiþ bölgelerinin en temel özelliði kozmopolit bir 
zenginliklerini korumaya dönüktü. Bu en temel özellik dönemlerde bile iþgalci güce belli vergiler ödeyerek yapýya sahip olmalarýdýr. Yine coðrafik olarak bu geçiþ 
haline gelmiþtir. Aslýnda Kürtlerin en temel özerk yaþamýþtýr. Bu yüzden bölge tarihin uzun özelliðinin getirmiþ olduðu avantaj ve zenginlik daha 
karakteristik özelliðidir de. Kendisine dokunulmadýðý dönemlerinde kendi yaþamlarýný baðýmsýz olarak uzlaþmacý bir toplumsal þekillenme doðurmaktadýr. 
müddetçe, yaþam alanlarý daraltýlmadýðý sürece, kendi sürdürmüþtür. Bu bölgeye çeþitli dönemlerde farklý Ticaret ve toplumsal yaþamdaki zenginlik, çeþitlilik, 
içerisinde ve çevresine karþý uyumlu bir yaþam isimler verilmiþtir.Tüm kürt bölgelerinde olduðu gibi olay ve olgularý daha geniþ ele almaya ve 

benimsemeleri ama kendilerine yönelik bu bölgeye de adlandýrmalar hep baþkalarý tarafýndan geliþmeye açýk bir zihniyet yapýsý 
bir tehlike hissettiklerinde ise güçlü yapýlmýþtýr.Kimi zaman coðrafyasý ve yaþam þekline þekillendirmektedir. Yine çok çeþitli 
direniþe geçmeleri, baðýmsýzlýklarýna uygun, kimi zamanda iþgal eden komutanýn ismi insanlar ve gruplarla karþýlaþmasý deðiþik 
düþkün olmalarýndadýr. Adýyaman verilmiþtir.Tarihin ilk dönemlerinde bu bölge için yaþam tarzlarýnýn düþüncelerini, gelenek 
daðlýk yöresinde yaþam aðýrlýklý olarak Khuri, Kummuh ve Komagene olarak göreneklerini, dinsel yaþantýlarýný, 
hayvancýlýða dayanmaktaydý, bundan adlandýrýlmýþtýr.M.Ö. 3000 yýllarýnda Zagros kültürlerini tanýmasýný beraberinde 
dolayý yaþam tarzlarý yarý göçebedir. Ki daðlarýndan  mezopotamyanýn batýsýna yayýlan getiriyor. Bu sayede o yörede yaþayan 
kurduklarý medeniyetlerde isimlerine Hurrilerin(kürtlerin atalarý) anayurtlarý Fýrat ile Dicle insanlar veya toplumlar, kendi yaþam ve 
kadar bu gerçeklik yansýmýþtýr. Mesela nehirleri arasýndaki bölgeydi. Hurriler M.Ö.14.yy düþünce tarzlarýnýn tek doðru olmadýðýný 
Komagene  ismi “yarý göçebe aþiretler baþlarýnda Adýyaman yöresini egemenliði altýna görürler. Bu onlarýn tutucu olmalarýný 
diyarý” anlamýna gelmektedir.Tarým, aldýlar.(Bazýlarýna göre Nemrut daðýndaki maðaralar önleyen en temel faktördür. Eðer bu 
ticaret ve hayvancýlýk bölgenin en temel Hurilerden kalmadýr.) Yazýtlarda Khuri olarak geçen deðiþik kültürleri kendi baðrýnda 
özelliðidir. adýn maðara anlamýna geldiði, Hurri sözcüðünün ayný sentezleyebilecek gücü gösterebilirse 
Adýyaman'ýn hem verimli arazilere anlamda kullanýldýðý öne sürülmektedir. Ama Hurri görkemli bir uygarlýk yaratmalarý 
sahip olmasý hem de ticaret ve geçiþ ismi Sümerler tarafýndan yapýlan bir adlandýrmadýr. kaçýnýlmaz. Ýþte Adýyaman bu geçiþ 
güzergahýnda bulunmasýndan dolayý sýk “Ur” kelimesinden  gelmektedir. “Ur” kelimesi özelliðini yaratýcý bir tarzda tarihin büyük bölümünde 

sýk iþgal ve istilalara uðramýþtýr. Bu ayný zamanda bir Sümercede tepelik anlamýndadýr. Hurrî “yüksek kullanmasýný bilmiþtir. Kendi içerisinde bir çok 
direniþ geleneði de doðurmuþtur. Ýþte tam da burada memleketli halk” anlamýna gelmektedir. Adýyaman uygarlýðý barýndýrmýþ ve bundan bir sentez yaratabilme 
karþýmýzda iki yönlü bir gerçeklik çýkmaktadýr. bölgesine Khuri denilmesi bir yönü ile tepelik yerleþim kabiliyetine ulaþmýþtýr. Bu geçiþ özelliðinden dolayý 
Birincisi þehirler ve düz alanlarý iþgalcilerin hakimiyeti  bölgelerini ifade ederken, diðer yönden ise o Adýyaman kiþiliðinde en belirgin özellikler, uzlaþmacý, 
altýna girerken, ikincisi daðlarýn deriliklerine sýðýnanlar dönemlerde doðal yerleþim yerleri olan maðaralarda bu barýþçýl ve hoþgörüdür. Sorularýný þiddetle çözme 
özgürce yaþamaya devam etmiþlerdir. Bu yüzden, þehir ismin verilmiþ olmasý mümkün.yerine aðýrlýklý olarak diyalogla çözme yöntemini 
ve ovalarda yaþayan kesim özüne yabancýlaþýrken, benimsemiþlerdir.
daðlara sýðýnan kesim ise özünü daha fazla korumuþtur. 

 Adýyaman Tarihi Üzerine 
Bir Araþtýrma-3 Ali Çabuk 
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         Güneydoðu dýþýnda heyecaný olmayan bir seçim 
süreci daha geride kaldý.% 10'luk baraj nedeniyle 
Demokratik olmayan bu seçimde emek demokrasi 
özgürlük ve barýþ bloðu adaylarý tüm engellemelere ve 
ayak oyunlarýna raðmen seçimden baþarý ile çýktýlar.Bu 
baþarý Kürt halkýnýn tutarlý ve kararlý mücadelesini 
yansýtmaktadýr.Kýsaca demokrasi adýna Kürt halký 
kazanmýþtýr.Bu baþarýyý sindiremeyen diðer partiler 
hazinenin olanaklarýný kullanarak bu noktaya geldiler.
         Sistemin efendileri AKP nin liberalizm söylemi ile 
sermayenin küresel çýkarlarý gereði görevinin hala 
bitmediðine karar verdiklerinden yola devam 
denmiþtir.AKP almýþ olduðu görevle birlikte bir yandan 
orta doðudaki  Pazar paylaþýmýna destek sunacak, diðer 
yandan Kürtleri yok sayan þoven siyasetle ülkedeki 
yaðmayý sürdürecektir.Sýrada Ziraat bankasý, þeker 
fabrikalarý ve b-2 yasalarýyla hazine arazilerini rant alaný 
haline getirdikten sonra iþi  bitmiþ olacaktýr.Bu dönem 
baþbakanýn oldukça zorlanacaðý zor bir muhalefet 
beklemektedir.sivil anayasa projesiyle hem kadrolaþmayý 
tamamlamýþ olacak hem de Kürt halkýný ve emekçi 
yýðýnlarý terbiye etme görevini tamamlamýþ 
olacaktýr.Tabii Atlantik milliyetçileri ve CHP koltuk 
deðneði olmaz ise, AKP'nin baþkanlýk hayali ve toplumu 
terbiye etme misyonu da çökmüþ olacaktýr.
          1933 yýlýndan baþlayarak ABD TEXAKO petrol 
tekelinin önemli bir ortaðý olan  dede Bush'un finansal 
desteði ile birlikte alman tekelleri ortaklaþa Hitler'in 
iktidara getirilmesinde yoðun çaba harcadýlar. 2. paylaþým 
savaþý milyonlarýn ölümü ile sonuçlandý.Dünyaya nizam 
verme adýna milyonlarýn ölümüne yol açan bu ruh hali 
her dönem için sonu belli olmayan  tehlikelerle doludur.
           Bir yandan toplumu açlýkla terbiye etmeye 
çalýþýrken diðer yandan Ortadoðu ya seslenerek dünya 
liderliði havasýna girmiþtir.Bu arada hayali projelerle 
ekonomik yapýyý gizlemeye çalýþmýþtýr.Makro 
büyümeden söz eden sayýn baþbakan bu topluma 
doðrularý söylememektedir.Çünkü ithalata dayalý bir 
kalkýnma modeliyle makro ekonomik büyümeden söz 
edilemez.Yabancý sermayenin ekonomik taleplerine karþý 
irade koyamaz, olsa olsa iþbirlikçi olur, küresel sermaye 
adýna.Bu baðlamda sýcak para denilen yani kayýt dýþý para 
ile beslenen bu ülke üretim ve yatýrým yapma iradesini de 
yitirmiþtir.Bunun en aðýr yansýmasý güneydoðu ve doðuda 
yaþanmaktadýr.Birde demokratik olmayan uygulamalar 
eklendiðinde sorun baðrýnda bir patlamayý taþýmaktadýr.
            AKP'nin iki yýllýk bir görev süresi kalmýþtýr 
diyebilmek mümkündür, 4 yýllýk süreyi bitiremeden 
görevini tamamlamýþ olmanýn vereceði mutlulukla erken 
seçime gidilecek sonuç olarak ANAP'ýn yaþadýðý sonu 
yaþayacaktýr.Ondan sonra da küresel efendiler 
muhafazakar yeni aktörleri sahneye alacaktýr. Halkýn 
cephesinde ise inþallah bu defa iyi olur anlayýþý 
sürecektir. Çünkü demokratik olmayan her seçim halkýn 
bilinç potansiyelini ölçmek için bir araç olmaya devam 
edecektir.Onun için Aziz Nesin yýllar önce doðru bir 
tespit yaparak toplumun tepkisini üzerine çekmiþti. Süreç 
onu haklý çýkardý.Cahil toplumu her vasýfta kiþilerin  
yönetmesi mümkündür. Aziz Nesin her zaman haklý 
çýkacaktýr. Kürt halký mücadelesi ile bu oyunu bozmuþtur. 
         Bu toplumu, refahtan pay daðýtan demokrasi adýna 
sahneye çýkan fedakar, cesur ve  bilge insanlarýn 
yönetmesi zorunludur, Yoksa kirli savaþlar bitmeyecek 
daha çok acýlar yaþanacaktýr.Ýnsanlar kendi topraðýnda 
sürgün hayatý yaþayacaktýr.Kabul edilemez olan budur 
ramazan gökay

Ramazan Gökay

kümesiGS) Besni
Besni Ýlçe<Behesni(Süry Bhesni “kalearasý”) Gerger
Akdurak köy<Kösyanlý(Kürd Köseler GS) Gerger ÝB(1958) ilçe<Aldüþ Ýlçeye adýný veren asýl 
Akkuyu köy<Bîregewr(Kürd) Gerger,
Alýçlý köy<Çakallý mamibiþ(Kürd+Tr “Çakallý”( * Þimdiki Oymaklý köyüdür. Ýlçe  merkezi 1958 de 
aþ.) Ýbrahimamca”) Aldüþ köyüne taþýndý.
Beþyol bld<Sahandil? Aðaçlý köy<Þekvan?
Çakýhöyük bld<Keysun(süry Kayþûm)(Ar Aþaðýdaðlýca köy<Aþaðý Erbaun(Ar/Süry Erbaûn 
Keysûm “kýrklar”)
*(Yun) Kaison/kaissounion biçimler kaydedilmiþ. Beþgöze köy<Kürdiyan(Kürd Kurdiyan aþ.)
11-12 yy.beylik merkezi olmuþ. Budaklý köy<Aldüþek
Çaykaya köy<Kevçalý(Kürd Kevjal “yengeç”) Burçaklý köy<Jandýrvenk(Erm )
Doðankaya köy<Þenikçi? Cevizpýnar köy<Bigo?
Egerli köy<Cendere? Çamiçi köy<Þengil?
Güneykaþ köy<Gelbulasýn Çifthisar köy<Merdis ÝB *Merdis nahiyesi merkez 
Harmanardý köyTilek(Kürd Tîlek “tepecik”) köyü idi.
Ýnce mah.<Kesmetepe<Ýncearaplar *Ancak Çifthisar adý eskidir.
Karagüveç köy<Kitiþ? Çobanpýnar köy<Bileyle?
Kesecik köy<Marguza veya (Malqûzî GS) Daðdeviren köy<Hasanhamzan+Ûsan(Kürd)
Kesmetepe bld<Mehmanlý(Kürd Dallarca köy<Bagöz?
Mêman/Mehman aþ.) Demitaþ köy<Melho(Süry Melho “tuzla”)
Konuklu köy<Yusufan(Kürd/Tr “Yusuflar”) Eskikent köy<Taraksu ÝB<Temsiyas
Kurugöl köy<Memadikli(Kürd Geçitli köy<Everek(Erm Averag “ören”)
Memedik/Memedan aþ.”) Gölyurt köy<Tillo(Süry Têllo “tepe”)
Kutluca köy<Fal? Gönen köy<Helime?
Oyalý köy<Hamziyan(Kürd Hamziyan Gözpýnar köy<Kesrik(Kürd Qesrîk “kalecik”)
“Hamzalar”) Gümüþkaþýk köy<Kferdiz(Süry “köy”?)
Pýnarbaþý köyKilisecik Gündoðdu köy<Miþrak(Kürd Mihrak, odak GS)
Sarýkaya köy<Hementil? Güngörmüþ köy<Pütürge(Kürd Pütürgeh “Putyeri”)
Sugözü köy<(2006)bld<Eskiköy Gürgenli köy<Peþval veya Pêþval
Suvarlý bld<Hevidi(Kürd Hevidî/Hevidan aþ.) Güzelsu köy<Cimik(Kürd Cimikî/Cimikan “yaylalý” 
Taþlýyazý köy<Terbizek(Erm Tarbzag “saraycýk”) aþ.)
Tekaðaç köy<Kötüre(Kürd Koturê “Güvercinli”) Kaþyazý köy<Laðýn?
Toklu köy<Biriþme? Kesertaþ köy<Berdeso/Perdeso
Üçgöz bld<Sofraz? Kýlýç köy<Piyanko(Kürd Piyonk “Süngertaþý”)
Yayýklý mah.<Sarýyaprak<Zirce Konacýk köy<Bibol(SüryBeth Bola
Yelbastý köy<Büyük þamuþaðý (Kürd/Tr aþ.) *11.yy daErm Babula biçimi kaydedimiþ.
Yoldüzü köy<Mýrýhtýl? Korulu köy<Berzo(Kürd Berzo “yüksekçe”)
Çelikhan Koþarlar köy<Nirin?
Çelikhan ilçe<Cêlikan(Kürd Cêlikî/Cêlikan aþ.) Köklüce köy<Ülbüþ?
Aksu köy<Deveboynu Kütüklü köy<Haþur?
Altýntaþ köy<Direði Nakýþlý köy<Horiyan(Kürd Horikî/Horikan aþ.)
Bozgedik köy<Koltik (veye Qoltik GS) Onevler köy<Helûl?
Çampýnar köy<Pirhamzik(Kürd Pîrhemzik Ortaca köy<Haburman?
“Hamzadedeli”) Oymaklý köy<Nefsi Gerger(Erm Gargar “Büyüktaþ 
Gölbaðý köy<Abdulharap yapý”)
Ýzci köy<Askeran(Kürd Askeran aþ.) *Ýlçeye adýný veren eski Gerger burasýdýr.11.yy dan 
Karaçayýr köy<Hýdýran(Kürd Xidiran aþ.) itibaren
Karagöl köy<Gölreþ(Kürd Golreþ “Karagöl”) Yun.Karkaron biçimi kaydedimiþ.
Korucak köy<Rutikan(Kürd Rûtikan “Çýplaklar” Saraycýk köy<Masroni?
aþ.) Sutepe köy<Hýzori(Erm Xntsori”elmalý”)
Mutlu köy<Þifrin? Üçkaya köy<Kömek(Erm/Kürd Komig/Komik”aðýl 
Pýnarbaþý bld<Kevenli<Bulam? yada aðýllar”)
Recep köy<Avisipi(Kürd Avspî “Aksu”) Yaðmurlu köy<Vakuk(Erm Vank'ig”manastýr”)
Salkonak köy<Bügezi(Kürd Bigezî “ýlgýnlý”) Yayladaðý köy<Givdiþ?
Taþdamar köy<Þerefhan(Kürd/Tr Þerefhanlý (aþ) Yenibardak köy<Hýrso?
Yaðýzatlý köy<Bistikan(Kürd Bestikan Yeþilyurt köy<Venk(Erm Vank”manastýr”)
“Derecikler) Yukarýdaðlýca köy<Yukarý Erbaun(Ar/Süry 
Yeþiltepe köy<Dursunlar Erbaun”kýrklar”)
Yeþilyayla köy<Göv veya Gov(Kürd aðaç 

CAHÝL BÝR TOPLUMU HERKES YÖNETÝR 
AYDIN BÝR TOPLUMU BÝLGELER

ADINI UNUTAN ÜLKE
Adýný unutan ülke adý ile yayýnladýðýmýz bu araþtýrma, Sevan Niþanyan'ýn “Adýný Unutan Ülke” adýndaki 
eserinden alýndý. Sevan Niþanyan'ýn çalýþmasýnda bazý köy adlarýnýn etimolojisi boþ býrakýlmýþ. Adýyaman 
köylerini yakýndan tanýmýþ olmamýz ve halk mitolojisini yakýndan takip etme þansýna sahip olmamýz nedeniyle, 
Sevan Niþanyan'ýn eserinde boþ býrakmýþ olduðu köylerin yerel söyleniþini ve Kürtçedeki anlamýný açýklamaya 
çalýþtýk.Yapmýþ olduðumuz çalýþmayý Gazete Semsûr(GS) rumuzu ile tanýmladýk.
Yaþadýðýmýz çevrede yer alan nesneler, etimolojik özelliklerine uygun olarak adlandýrýlýr.Genel olarak bu 
adlandýrma o bölgede yaþayan halkýn dili ile olur. Halk bu ad koyma ritüelini kültürel mitolojisinden devraldýðý 
birikim üzerine kurar. Yeni doðan bir çocuða ad koyma, o aile için ne kadar önemli bir olay ise, çevresinde 
bulunan dað, dere, göl, tepe, mezra, tarla,nehir, köy,kasaba,orman gibi her türlü nesneye ad koyma iþi de o yörede 
yaþayan halkýn için o derece önemlidir. Nesnelere ad koyma, o nesnenin fiziksel, coðrafi ve tarihi özellikleri 
dikkate alýnarak verilir.
Bir coðrafyayý egemenlik altýnda tutan güçler, o coðrafyada yer alan tüm deðerleri kendisine benzetmeye, 
uyarlamaya kalkýþýrlar.Mezar taþlarýnda yer alan yazýlardan tutalým, çocuklarýn isimlerine kadar her þeye hüküm 
etmek isterler. Hüküm eden güç kendinden önce ki gücün eserlerini yok sayar veya imha eder.Semsûr 
coðrafyasýnda da bunun bariz örnekleri çok.Roma Ýmparatorluðundan günümüze kadar gelen egemenler, 
coðrafyamýza ait ne varsa yerli halka raðmen, tüm deðerleri kendisine benzetmeye çalýþtý. Ancak yerli halkýn bu 
tür uygulamalarý, vücudun yabancý bir maddeye karþý gösterdiði reaksiyon gibi reddettiði görülmektedir. 
Her kültürel deðer, asýrlarýn birikimi ile tarihin derinliðinden ve süzgecinden geçerek günümüze kadar gelen 
zenginliklerdir. Bunlarýn korunmasý bir insanlýk görevidir. Semsûr coðrafyasýnda yer alan köy ve diðer coðrafi 
isimler, baþta Kürtçe olmak üzere Süryanice, Ermenicedir. Bu her üç halk bölgenin en kadim halklarýdýr.Yeni 
gelenin eski deðerlere saygý göstermesi lazým. Her isim kendi içinde anlamlýdýr, zenginliktir ve 
güzelliktir.muhafaza edilmelidir.
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Li gorî we ji van kîjan yekemîn romana kirin, kîngê tê pîroz kirin? b- 16.
kurdî ye; c- 17. a- 21'ê adarê
a- Bîra Qederê Kurdên ku nikarin xwe bi kurdî îfade 

b- 15'ê reþemiyê
etmîþ bikin, bi kîjan zimanî deng dikin?b- Jana Gel c- 15'ê gulanê a- FransîYekemîn rojnameya rojane ya bi kurdî c- Þivanê Kurd

kîjan e? b- Îngilîzî
elfabeya kurdî ji çend tîpan pêk tê?

c- Þildim Bildima- Jîna Nûa- 28 Þaristaniya Komegeniyan di aliyê kîjan 
b- Ozgur Gundem

gelî ve hatiye damezirandin?b- 31 c- Azadiya Welat 
a- Kurdên Zelanî

Yekemîn Tv-yê stalaytî yê kurd kîjan e?c- 30 b- Faris
a- Roj tv c- YewnanYekemîn rojnameya kurdî kîjan e?
b- Med tva- Hawar Têbinî: xwînerên hêja yên rojnameya 
c- Kurdistan tv

Semsûrê, va ye em bi anketekê pêþberî we b- Riya teze Yekemîn Redyoyê bi kurdî di kîjan salê 
ne. Me ji gencîneya rabirduyê ya zimanê c- Kurdistan de dest bi weþanê kir?
kurdî bi çend pirsan anketek amade kir û em Yekemîn rojnameya kurdî di kîjan salê de a- 1924 vê anketê pêþkeþî zanîna we dikin. Kerem derçû ye?
bikin, pirsan bibersivînin û bigihînin me. b- 1940a- 1898
Rojnameya Semsûrê xelatê dide kesên ku c- 1957

b- 1921 anketê rast bibersivînin . Keleha Dimdimê romana kê ye;
c- 1932 Va ye ew in xelata rojnameya Semsûrê:a- Mehmed Uzun
Zimanê kurdî di malbata kîjan zimanan 1.mîn bîranînên Osman Sebrî b- Erebê Þemo
de cih digre? 2.yemîn romaneke Mehmed Uzunc- Hesenê Metê
a- Ûral-Altay 3.yemîn dîwaneke CegerxwînJi vana kî nivîskarê sirûda Ey Reqîb e?
b- Samî Duyurua- Osman Sebrî
c- Hînd-Evrûpî Gazetemizin tertiplediði anket Kürtçe olarak 

b- Yûsiv Dildar hazýrlandý. Maksadýmýz kürd dilinin Çend zaravayên zimanê kurdî hene? c- Cegerxwîn okurlarýmýz tarafýndan okunup yazýlmasýna a- 2 Yekemîn Helbestkarê Kurd kî ye? ilgilerini artýrmaktýr. Anketi doðru 
a- Balûlî Danab- 4 cevaplayan bir kiþye Osman Sebri'nin bir 

c- 3 kitabi,bir kiþiye Mehmet Uzun'un bir b- Elî Herîrî
Ji van kîjan ne zaravayê kurdî ye; kitabýný,bir kiþiye Cegerxwin'in bir kitabýný c- Baba Tahirê Uryan 
a- Kurmancî “xelat”olarak verilecek.Cevaplar Yekemîn pirtûka dîroka kurdan a bi navê 
b- Dimilî <mehmet > adresine “Þerefname” ku ji aliyê Þerefxanê Bidlîsî 
c- Tirkmancî gönderidiðinde,doðru cevaplayanlar ve hatiye nivîsîn, di sedsala çendan de 
Cejna zimanê kurdî ya ku di roja arasýnda “pêþk”yapýlacaktýr.baþarýlar.hatiye nivîsandin?
derketina kovara hawarê de tê pîroz Gazete Semsûr a- 15.

semsur@gmail.com

JI GENCÎNEYA KURDÎ ANKETEKE ÇANDÎ
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hezaran gundên te hatibin þewitandin xweþ digerînin lê, lê hûn???... rewþ û halî de jî daribin govendê, lê 
û wêran kirin, jiyan ji te hatibe Lê dibêjin na. Dibêjin na, þa yên ku piþtgiriya þerê qirêj kirî xwe 
tarûmar kirin, li ser bedenên ji nebin, hez nekin, li ber dohl û zirneya sil dikin.    
heftsaliyê bigire ta yên heftê salî aþtiyê ranebin govendê. Lê, kes Kes tunê ku ji van re bêje, ma 
sikenceyên ku nayên zimên hatibin napirse, kes nabêje aþtî bi govendê tê ewqas jî nabe. Kes tunê ku ji van re 
kirin, lê dîsa jî, tu rabî û bo aþtiyê pêþwazî kirin. Aþtî bi dîlanê tê bêje, ma hûn ewqas jî dûrî mirovahiyê 
bililînî û govendê bigerînî… pêþwazî kirin. Kes nabêje, li cîhanê tu ketine, ku hûn ji bo aþtiyê xwe sil 
Þîrovekirina vê yekê ez nizanim. netewan bi qasî kurdan aþtî heq dikin û ji yên ku bo aþtiye radibin 
Bêgûman, ku heye sedemeke xwe. nekiriye, tu gelan bi qasî kurdan di govendê re bi hêrs dikevin. Ma þer û 

Di demeke berê de Kurdek û Tirkek ji 
Belkî jî hesabê hemû dayînan ji can û riya aþtiyê de ronahiya çavan tarî nijadperestiyê ewqas xwîn, dil û 

ber sedema tewanekê bi hev re hatine 
mal, ji bo kurdan aþtiyeke bi rûmet e, nekiriye. A loma jî kurd bi wê hesretê mêjûyê we herimandiye ku hûn li 

darizandin. Dadgehê di encama 
sedema govendê?... derdikevin ser riya aþtiyê û li ber hemberî aþtiye serî radikin. 

darizandinê de bo herduyan cezayê 
Û dîsa jî kurd, ji bo aþtiyê govendê neweya aþtiye govendê digerînin. Ma Gelo, di civaka we de kesekî hê hiþ 

daliqandinê daye.
digerînin.    ya ku bê kirin ne ew e, ma ya asayî û nexwariye tunê ku bêje, ya ku hûn 

Dema hatiye û herdu kes birine ber 
Kes napirse, çi gunehê xwezayî ne ew e?. dikin li gorî pîvanên mirovahiyê ne 

sêdarê. 
govendgerandine heye. Gelo, li ku Gelo tiþta herî rast, bo aþtiyê ne asayiye, divê hûn bo aþtiyê þa bibin, 

Ji edetê ye, li ber sêdarê dipirsin ka 
dera cîhanê mirov bo aþtiyê, ku bo govend gerandin e? Yan em þaþ in?. bextewar bibin û ku ji we heye ew 

daxwaza dawî ya kesê/a ku dê bê 
pêkhatina wê çîrûskeke biçûk jî hebe Yan jî, gelo ji bo þer govend tê huner divê hûn jî rabin govendê. 

darda kirin çi ye. Ewil ji yê Kurd 
wê þa nebe û ger ku wekî kurdan dohl gerandin em nizanin?. Lê kes napirse. Lê hemû pispor û zanayên vê civakê 

hatiye pirsîn ka daxwaza wî ya dawî 
û zirneya wan jî hebe wê çawa Kes nabêje çima hûn bo aþtiyê jî qey qaþo zana û pispor in, loma ew 

çi ye? Yê Kurd gotiye, ez dixwazim 
ranebin govendê?. Çima kes napirse û ranabin govendê, lê ku tirêjeke biçûk jî dibêjin, çima kurd bo aþtiyê radibin 

cara dawîn dayika xwe bibînim. Ji yê 
nabêje, çima hûn wiha bi hêrs be jî ew hêviya aþtiyê, gelo çima hûn govendê. Gelo civak nas, ji bo 

Tirk hatiye pirsîn bê ka daxwaza wî 
dikevin, çima hûn wiha xwe dixwin ranabin govendê û berevajî, hûn xwe rewþeke wiha çi dibêjin. Ji vê rê 

ya dawîn çi ye?  Yê Tirk gotiye, 
ku mirov, ango navê mirovahiyê yê reþ girê didin?... derketinê re, gelo zanîstê pênasekê 

daxwaza min ew e, bila Kurd dayika 
din; kurd bo aþtiyê radibin govendê. Ên ku jiyana xwe serobinî bûyî kurd nîne. 

xwe nebîne…
Gelo aþtî bi çi awahî tê pêþwazî in, ên ku bi hezaran kesên xwe winda Gelo þaþiyek di vir de tunê qey, “ku 

Kurd bi hezaran êþ, bi hezaran 
kirin?. Gelo mirov wê bo aþtiyê û bêgor in kurd in, ên ku agir hê civakek ji þer re bide çepikan û ji 

jan, bi sed hezaran windahiyên xwe 
ranebe govendê, lê wê bo çi rabe gundê wan diþewitîne dîsa kurd in, ên aþtiyê re jî xwe reþ girê bide”!!!. 

yên bêgor û bi sedan sal in ku bi 
govendê?. Aþtî daweta herî bextewar ku di bîrên asîtê de hatî þewitandin Lê dîsa jî, kurd dîlan û govendkêþ 

mîlyonan rondikên xwe ve, li ber 
û xweþ e, kurd govendkêþên pir baþ dîsa kurd in, lê… lê belkî di rewþeke in, û ji bo aþtiyê radibin govendê. 

neweya aþtiyê, bi hestên rehm û 
in, û govenda herî rengîn û þên, ji bo asayî de yên ku hesaban bikin an piþtî Eger ji we jî heye ew huner, fermo 

afûkirinê govenda aþityê digerînin. Li 
aþtiyê tê gerandin. A loma jî kurd ewqas êþ û derd ranebin dîlana aþtiyê hûn jî bikevin vê govenda 

tu dera cîhanê mînakeke wekî vê tunê. 
govendê hez dikin, a loma jî kurd bo kurd bin, û yên ku rabin govendê rik- aþtiyane...

Bi sed hezaran bêgorên te hebin, bi 
aþtiyê radibin ser piyan û govendê kêþên kurdan bin, lê na, kurd di vê 

—Tu çima wisa dibêjî? Ez ne dûpiþkekî xirab im. 
Çima kes ji min hez nakê? Her kes ji min direvê, kes 
bi min re nabê heval. Û bi ser de min alikariya te 
divê. Tu xêrekê ji min re nakî gelo?
Dilê beqa piþtþîn bi dûpiþk þewitî û got:
—Alikariya çi? Tu çi ji min dixwazî?
—Ez dikim ser çêm re derbas aliyê din bim. Lê ez 
avjeniyê nizanim.  Tu dikarî min li piþta xwe siwar 
bikî û derbasî aliyê din bikî. 
Beqa piþtþîn bi gûman:

“Di nava gelên cîhanê çiqas hene meselok
Em nikarin bibînin meselokek bê çîrok
Çîrok ji bîra diçe, lê meselok dimîne
Eger meriv bizane hin aqil jê distîne.”
Çiqas xweþ gotiye Apê Osman SEBRÎ yê gorbihiþt! 
Wekî ku tê zanîn çîrok ango meselok ji bo zarok pê 
xew kevin tên gotin. Lê em ê çîrokên xwe, 
meselokên xwe ji bo zarok û xelkê xwe yê di xew de 
hiþyar bikin bibijên…
Payiz bû lê rojek germ bû. Beqek piþtþîn, xwe dabû 
ber tavê û bi dilþahî distira. Wê gavê, di nav qamîþan 
de dûpiþkekî sereþ derket. Bi biþîrîneke xapînok got:
—Roj baþ! Çiqas rojek xweþ e, ne wisa beqa delal?
Beqê guh neda dûpiþk û tu bersiv nedayî. Lewre wê 
rojê, dûpiþk bi du birayên beqê ve dabû. Lê dûpiþk 

—Lê ku tu nerindiyê li min bikî? Ez ê çawa bi te 
dil tûne bû ku dev ji beqê berde.  

piþtrast bim. 
—Qey te dengê min ne bîhist? Min bi dostanî silav li 

—Na na, xwîþka min tu qet xeman nexwe. Ez ne 
te kir.

dûpiþkekî nankor im. 
Beqa piþtþîn dûpiþkê sereþ bersivand: 

Beqa xêrwaz bi van gotinên dûpiþk xapiya û got:
—Bila be. Fermo, were li piþta min siwar be. Ez ê li 
ser piþta xwe, te derbasî aliyê din bikim.
Dûpiþk bi bayê bezê piþta beqê siwar bû û þûna xwe 
xweþ kir. Beqa dûpiþk li ser piþtê, da nava avê û bû 
hilke hilka wê.  Di nava avê de avjenî kir. Pir nemabû 
ku bigihên keviya  çêm, dûpiþk derziya xwe yê jehrîn 
di beqê de anî xwarê. 
Beqê bi þewata derziya jehrîn re kire nalîn û zarîn:
—Te çima li min wiha kir, hey bêbext? Ji va qenciya 
min re ev xirabiya te çi bû? Heyf ji te re !
Dûpiþkê sereþ wiha bersiv da:
—Ev xûyekî min î kevn e xwîþkê. Ez dikim û nakim, 
nikarim va xûyê xirab berdim. Ji vî xûyê xwe nebûm 
û hey nebûm.
Gotina beqê ya dawî wiha bû:

—Tu û dostanî… got û pê de çû: “Tu li kû derê, —Rast e. Min çawa ji bîr kir ku, 'kurmê þîrî heta pîrî 
qencî û baþî li kû derê? ye.'
Dûpiþk bi kelogirî bersiv da beqê: Çavkanî: Jean De La Fontaîne
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Tarih 2 Temmuz 1993, yer Sivas, Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinin 
dördüncüsü yapýlýyor.
Anma etkinliðini Kültür Bakanlýðý organize ediyor. ... Ve birden bire birileri 
'galeyana geliyor', etkinliklere katýlmak üzere Sivas'a gelen aydýn, yazar, 
sanatçý ve semah dönmeye gelen canlara saldýrýyor!..
Tarih 3 Temmuz 1993 gazetelerin bazýlarýndaki ortak baþlýk; 'Aziz Nesin tahrik 
etti 37 ölü var!' Diðer gazetelerin bir bölümü ise; 'Þeriatçý kalkýþma 37 ölü var!' 
diye baþlýk atmýþlardý.
Dönemin Baþbakaný Tansu Çiller, “Çok þükür halkýmýza bir þey olmadý!” 
demiþtir.
Dönemin Baþbakan Yardýmcýsý Mesut Yýlmaz “Bu kadar ölü bir futbol maçýnda 
bile oluyor!”
Oysa Madýmak Katliamý o gün planlanan bir katliam deðildi. Madýmak 
Katliamý'ný yapanlar için katliam yapmak bir gelenek ve sýradanlaþmýþ bir iþti! 
Katiller fetvayý taa Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlý devlet geleneðinden ve 
þeyhülislamlarýndan almýþlardý. 
'Kýzýlbaþlar mum söndü yapýyorlar.' Hakaretini ilk yapanlar Bizanslýlardý. Ve 
Bizans devletine göre de 'Kýzýlbaþlarýn katli vacipti.' 1239'da Malya Ovasý'nda 
'canlý bir tek kiþi kalmamacasýna katledilen' Baba Ýshak yarenlerine gücü 
yetmeyen Selçuklu, Bizans'tan devþirdiði güçlerle ortak bir katliam yapmýþtý. 
Peki, Bizans'ýn, Selçuklu'nun, Osmanlý'nýn ve Madýmak Katliamý'ný yapanlarýn 
ortak yönü neydi? Bunlara göre neden 'Kýzýlbaþlarýn katli vacipti?'
Çünkü bu Ortodoks kafalý iktidarlara göre Kýzýlbaþlar önemli bir tehlikeydi! 
Merkezi iktidara boyun eðmiyorlar, devlete vergi vermeyip kendi ocaklarýna 
Hakulah veriyorlardý. Devþirme asker vermiyorlardý. Davalarýný kadýlarýn 
yönettiði þeriat mahkemelerine götürmüyorlar, kendi yol ve erkanýna göre 
cemlerinde çözüyorlardý. Eþit ve paylaþýmcý bir yaþamý savunuyorlar, vahiy ve 
kitabý sorguluyor, ruhban ve ulema sýnýfýný tanýmýyorlardý! 'Daha da vahim 
olaný', kadýn erkek ayrýmý yapmadan cem oluyorlar, cemlerinde saz çalýyorlardý! 
Bir de 'Yetmiþ iki millete bir nazarla bakýyorlardý!' 
Bu durum 'Allah adýna cihat yapanlar' için tehlike olmasýn da ne olsundu? 
'Kýzýlbaþlarýn katli elbette ki vacip olmalýydý.' 
Bizans'a göre 'Hýristiyan olmayanlar ölümü hak ediyordu.'
Selçuklu ve Osmanlý'ya göre 'Müslüman olmayanlarýn katli vacipti.' 
Kýzýlbaþlar öz yurtlarýnda baský, zulüm, sürgün ve katliamlardan yaþayamaz 
hale gelmiþlerdi. 
Yüzyýllar sonra Çelebi Mehmet'in (Nasýl Çelebiyse?!) Yavuz'un, Kuyucu Murat 
Paþa'nýn, 2. Mahmut'un ve yakýn zamanda Koçgiri ve Dersim'de devlet adýna 
katliam yapan Sakallý Nurettin Paþa ve Topal Osman'ýn, Dersim Katliamý'ný 
yapan “dünyanýn ilk kadýn pilotu” Sabiha Gökçen’in (Ki dünyanýn ilk toplu 
katliamcý erkek devþirmesi kadýnýdýr!) ve paþalarýn torunu olan, Maraþ 
Katliamý'ný yapanlarla 'ülküdaþ' olan Madýmak katilleri, soyundan geldiklerinin 
vasiyetini tutmayacak mýydý? 
Ne de olsa okullarda okutulan tarih kitaplarýnda, camilerde okunan hutbelerde 
Kýzýlbaþlar için 'isyancý, bozguncu, devlet düþmaný' deniyordu. 'Devlet 
mübarekti' ve 'Mübarek olana baþkaldýrmanýn cezasý ölümdü!' 
Madýmak Katliamý bir günde olup bitmemiþtir. Madýmak Katliamý bin yýllýk devlet 
geleneðinin yarattýðý 'Kendinden olmayaný kendine benzet, benzetemezsen yok 
et!' zihniyetinin ürünüdür. 
Türkiye'deki katliamlar, 'faili meçhul cinayetler', farklýlýklara tahammül 
edemeyen ýrkçý zihniyet bu kirli tarihin ürünüdür. 
Ancak sistemin egemen zihniyetini kurgulayan anlayýþ hâlâ bildiðinde ýsrar 
etmeye devam ediyor! 
Baþbakan siyasi þov yapmaya gelince Dersim, Maraþ ve Madýmak için 
'katliamdýr' diyor ama bunun insanlýk tarihinde, temel hak ve özgürlükler söz 
konusu olduðunda, toplumsal vicdan söz konusu olduðunda ne anlama 
geldiðini görmezden, duymazdan geliyor. 
18 yýldýr Madýmak'ta yapýlan katliamýn izleri hâlâ duruyor. 
Güçlü devletimizin' gücü her þeye yetiyor ama Madýmak Oteli'ni kamulaþtýrýp 
müze yapmaya yetmiyor. 
1993'ten bu yana kaç cezaevi yapýlmýþtýr? Kaç hortumcuya ihale verilmiþ ve 
yapýlarýn temeli dahi ortada kalmýþtýr? Kaç banka batýrýlmýþtýr? Kaç askeri 
operasyon yapýlmýþtýr? Kaç 'Deniz Feneri' söndürülmüþtür? Örtülüsünden, 
açýðýndan kaç bütçe batýrýlmýþtýr? 
Ama 'Güçlü devletimizin' gücü Madýmak Oteli'ni kamulaþtýrmaya yetmiyordu! 
Þimdi güya “Kamulaþtýrýldý” ama “Aný evi” yapmak için!... Kim sizden “Aný evi” 
istedi ki? Ýþi sulandýrmayýn efendiler. Ne “Anýsý” orada yaþanan anýmsanacak 
güzel anýla deðil ki!... Katliamýn “anýsý” aklýmýzda kalsýn diye mi yapýyorsunuz 
bunu? Oysa biz “Utanç Müzesi” istiyoruz. Yoksa “Utanç müzesi” kavramý sizi 
utandýrýyor mu? Bunu katliama sessiz kalarak, katliamcýlara destek vererek, 
katliama ortak olduðunuz zaman düþünecektiniz!... 
Toplumun demokrasi, adalet, eþitlik ve özgürlük talepleri söz konusu olduðunda 
adeta bileðinden güç fýþkýran 'kudretli devletin' gücü 17 yýldýr Fransa'da tatil 
yapan Madýmak katili Cafer Erçakmak'ý Türkiye'ye getirmeye yetmiyor! 
Madýmak Katliamý fiilen 2 Temmuz 1993 tarihinde oldu. Katliamcýlar kendilerine 
öðretilen tarihin 'küçük bir tatbikatýný' yaptýlar. 
Ancak Madýmak Katliamý 'mahalle baskýsýyla', zihinsel, kültürel, inançsal 
yozlaþma ile devam ediyor. Alevilik halla yasaklý bir inanç! Halla 'Farklý olaný 
kendine benzet, benzetemesen yok et!' zihniyeti meþru ve güçlü! 
                                                                                                    Kemal BÜLBÜL

Madýmak Katliamý'nýn arka planý

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rûpel / Sayfa 72011 Temmuz / Tîrmeh NAVDARÊN KURD
Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Nûredin Zaza'nýn Eþi Gilberte Favre ile Yaþamým” isimli kitabýnýn radaksiyon ve 
söyleþi yapan Hülya yetiþen'ýn bu basým iþlerini üstlendi (1982)
çalýþmasýný gazetemizin bu sayýsýnda 1988 yýlýnda eþi Nurettin Zaza'yý 
yayýnlayarak hem Nûredin Zaza'yý bir kaybeden Bayan Favre, Paris Kürt 
kez daha eþinin gözü ile tanýmayý hem de Enstitüsü'nün de desteði ile “Nuredin 
bir evvelki sayýmýzda eksik býraktýðýmýz Zaza Basýn Ödülünü” oluþturdu. Ýlk 
yönlerini tanýtmaya çalýþacaðýz. Evvela ödül, Gazeteci Antonie Bosshard ve 
Nûredin Zaza'nýn eþi Gilberte Favre Bernard Langloise'e verildi.
Zaza kimdir? Nûredin Zaza'nýn eþi Savaþýn yoðunluk kazandýðý 1991'de 
Gilberte Favre Zaza. Gilberte Haným G ü n e y  K ü r d i s t a n ,  Ý s t a n b u l  v e  
Ýsviçreli ünlü bir gazeteci. Yayýnlanmýþ Diyarbakýr'da kaldý. Buradan Cenevre ve 
çok sayýda kitabý ve çalýþmasý var. Daha Liberation Gazeteleri'ne çok sayýda haber 
da önemlisi Bayan Zaza, bakýp gören bir geçti. Ayný yýl Mesut Berzani ile birlikte 
gözdür. Kürtlerle sýhri (evlilikten bir TV programýna katýldý. Paris Kürt 
kaynakli) akrabalýk kurmuþ olan Enstitüsü'nün de önerisi ile 1992 yýlý'nda 
Avrupalý aydýn bir kadýnýn gözüyle Kürt Güney Kürdistan'da yapýlan parlamento 

beni çok etkil iyordu. 1967 yýlý  nedenle bu ödül, kamuoyunu Kürt toplum iliþkilerine ve Kürt sorununa ve seçimlerini izlemek üzere Ýsviçreli 
Haziran'ýnda, Ýsviçreli dostlarýmla, Ýsrail- sorunu konusunda yaptýðý baþarýlý Nûredin Zaza'yý tanýmýþ olacaðýz. gazetecilerden bir gurup oluþturdu. 
Arap Savaþý'ndan bir hafta sonra haberlerle duyarlý kýlan gazetecilere  Nûredîn Zaza kimdir? Güney Kürdistan'a gitti. Burada Talabani 
Ý s v i ç r e ' d e n  ç ý k t ý k .  T ü r k i y e  veriliyor. Ödüle iliþkin detaylý bilgileri Nûredin Zaza'nýn 1919'da Maden'de ile ikinci defa görüþtü ve röportaj yaptý.
Kürdistaný'ndan geçtik. (Bu arada Aðrý aþaðýda belirtilen adreste bulabilirsiniz.baþlayýp, 1988'de Lozan'da noktalanan Bayan Zaza, “HÊVÎ” isminde Güney 
Daðý'nýn muhteþem manzarasý, Erzurum (voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/ yaþamý, Kürt halkýnýn yaþadýðý trajedinin Kürtleri'ne yardým amaçlý bir dernek 
v e  D o ð u b e y a z ý t ' t a k i  h a l k ý n  Prix_Noureddine_Zaza/Nuredin Zaza bir tutanaðýdýr. Celadet Bedirhan, kurdu. Burada toplanan nakit para ve 
m i s a f i r p e r v e r l i ð i n i  u n u t a m a m ,  ödülü)Nurettin Zaza için Kürtlerin Çehov'u der. diðer yardýmlar halka daðýtýlmak üzere 
muhteþemdi). Bizi Ýran'a geçirdiler. Hülya Yetiþen: Nurettin Zaza'dan bir Kuzey Kürdistan'daki Þeyh Sait ve Aðrý Güney Kürdistan üst yöneticilerine teslim 
Irak'ta durum çok gergindi. Develerin oðlunuz var. Ýsmi Cengo. Cengo þu an ne ayaklanmalarýndan sonra birçok devrimci edildi.
fotoðraflarýný çekiyordum. Bunun üzerine iþ yapýyor? Babasýnýn politik mücadele Kürt yurtseveri Suriye Kürdistan'ýna 1993 yýlýnda “Ma vie kurde” 'un ikinci 
Irak polisi bana ajan muammelesi yaptý ve yaþamýna yaklaþýmý nasýldý, þimdi nasýl? geçer. baskýsý “Bir Kürt Olarak Yaþamým” 
Irak'ýn Kuzey'ine geçmemize izin Kürt tarihini ve Kültürünü ne kadar 1938 Yýlý'nda Kürt Gençlik Kulübü Labor ve Fidès yayýnevi'nde yapýldý. Bu 
vermedi. tanýyor? Kürtçe konuþabiliyor mu? (Klûba Ciwanên Kurd)'ün etkin üyeleri kitabýn ayrýca Arapça ve Kürtçe basýmý 
 Suriye, Lübnan, Kýbrýs, Ýsrail olmak Gilberte Favre Zaza: Doðduðundan beri arasýnda Zaza da yer alýr. Bu kulübün da yapýlmýþtýr. Gazetecilik mesleðinden 
üzere yolculuðuma devam ettim. Daha oðlumuz Cengo babasýnýn büyük ilgi ve üyeleri arasýnda Cigerxwîn, Qedrîcan, emekli olan bayan Zaza þu anda 
sonralarý mesleðim gereði, sýk sýk sevgisini gördü. Babasý hasta düþtüðünde, Osman Sebri, Dr. Ahmed Nafiz gibi Nureddin Zaza için arþiv çalýþmasý 
Ortadoðu'ya gittim. Olaylarý yerinde o n i k i  b u ç u k  y a þ ý n d a y d ý .  O n u  ö n e m l i  k ü r t  þ a h s i y e t l e r i  d e  yapýyor.
gözlemlemek, ve Golda Meir, Kamal kaybettiðinde ise 15 yaþýnda. Babasýný bulunmaktaydý. Nuredin Zaza, Ýkinci Hülya Yetiþen: Sevgili Gilberte Haným 
Joumblatt, Pierre Gemayel ve diðerleri ile kaybetmesi onda, benden daha büyük bir Dünya Savaþý'ndan sonra Ýsviçre'ye Nurettin Zaza ile nasýl ve hangi 
röportajlar yapmak için. Savaþ sýrasýnda travma yarattý. Oðlum Cengo, ne benim yerleþti ve Lozan Üniversitesi'nde yüksek koþullarda tanýþtýnýz?
Lübnan ve Ürdün'de bulundum. Ayrýca ne de Nureddin'in ailesinden destek öðrenime baþ lad ý .  1956 'da  i se ,  Gilberte Favre Zaza- Nureddin 
1988'de Lübnan Savaþý'ndaki çocuklara görmedi. Nureddin'i kaybettikten sonra, Kürdistan'ýn tüm parçalarýndan gelen 17 Zaza'yla 1971 yazýnda, Ýsviçre'de 
adadýðým, önsözünü kýsa bir süre önce ailesi, bizi terk etti. Ne manevi ne de arkadaþýyla, Batý Almanya'nýn Wiesbaden Fransýzca yayýnlanan “Illustre” adlý 
Paris'te ölen büyük Þair ve Yazar Andree maddi güvence saðlamadýlar. Cengo bir kentinde Avrupa Kürt Öðrencileri magazin dergisinin bürosunda 
Chedid'in kaleme aldýðý bir kitabým var. yýl Paris'te eðitim gördü. Cengo, Derneði'ni kurdu. karþýlaþtýk. 1969 yýlýndan beri çalýþtýðým 
1967'de Türkiye Kürdistaný'ndan geçiþten Amerika'da eðitim görmek için giriþimde Nûredîn Zaza, Lozan'da Eðitim Bilimleri bu derginin Yazý Ýþleri Müdür 
sonra, Ekim 1991'de Irak Kürdistaný'na bu bulunurken, burs çýkartacaklarýný doktorasýný tamamladýktan sonra, 1956 Yardýmcýsý, Nuredin Zaza'yý bana Kürt 
sefer röportaj için gitmiþtim. Ýnsanlar kötü söyleyen Kürtler verdikleri sözü tutmadý. Yýlý'nýn sonlarýnda Suriye'ye dönerek ve yazarý olarak tanýtmýþtý. O da Zaza'yý 
koþullarda, yýkýntýlarýn ve karton çatýlarýn Bu oðlumda büyük bir hayal kýrýklýðý 1957 Yýlýnda kurulan Suriye Kürdistaný erkek kardeþinin evinde ortak dostlarý 
altýnda yaþýyorlardý. Mesut Barzani ile yarattý. Bu süreçten tek baþýna çýktý. D e m o k r a t  P a r t i s i ' n i n  ( K D P S )  Gilbert Baechtold aracýlýðýyla tanýmýþ. 
röportaj yaptým. Dönüþte bu röportajý Yazmaya yetenekli, yabancý diller baþkanlýðýný yaptý. Þam Üniversitesi'nde Orta Doðu'ya olan yakýnlýðýmý 
'Liberation'da ve Ýsviçre basýnýnda konusunda olsun, sinema ve müzik ise iki yýl boyunca öðretim üyesi olarak bildiðinden, bu karþýlaþmanýn karþýlýklý 
yayýnladým. Radyo ve Tv'de bu konuyla konusunda olsun oldukça baþarýlý bir çalýþtý. olarak bir ilgi uyandýracaðýný 
ilgili programlar yapýldý. Onu izleyen çocuk. Hayatýný serbest ticaret yaparak Nurettin Zaza, 1960'lý yýllarda Suriye, düþünmüþ….
yýlda, seçimleri izlemek için Irak kazanýyor.Lübnan, Ürdün ve Irak cezaevlerinde Hülya Yetiþen: 17 yýl birlikte yaþadýðýnýz 
Kürdistaný'na davet edildim. Aralýk 1972 Çocukken Kürdçe, Ermenice, Türkçe, hapis yatarak aðýr iþkencelere ve hücre Nurettin Zaza'dan geriye kalan ve sizi en 
yýlý'nda Bussign'de konuðu olduðumuz Arapça, ingilizce, Fransýzca ve Almanca cezalarýna maruz kaldý. fazla etkileyen özelliði neydi? 
Mahmud Osman'ýn evinde, önemli parçalar söylerdi. Nuredin ona Kürtçeyi Zaza politik kimliðinin yanýnda Gilberte Favre Zaza:
þahsiyetlerin de bulunduðu bir ortamda öðretmedi. Nedenleri vardý. Ortadoðu'ya edebiyatçý yönüyle de aktif  biridir. Kürt Nuredin Zaza her zaman kalbimde 
tanýþtýðým Celal Talabani'yi tekrar tekrar dönüp, projelerini gerçekleþtirmek Dili ve Kültürü'ne katkýlarý büyüktür. yaþayacak. Onu düþünmediðim tek bir 
görmüþtüm. En son olarak da 2007 Yýlý istediðinde, her defasýnda büyük acýlar Ö y k ü l e r i n i  H a w a r  v e  R o n a h î  gün yok. Sadece geçmiþte deðil, þu anda 
b a h a r ý n d a  3 .  d e f a  I r a k  yaþamýþtý. Bu nedenle oðlunun Ýsviçre'de dergileri'nde yayýnlamýþtýr 1969'da da yaþýyor. Ondan çok þey öðrendim. En 
Kürdistaný'ndaydým. Bu sefer, oðlumla eðitimini tamamlamasýný ve yaþam Lozan'a dönerek, edebiyat alanýnda çok zekâsý, dünyaya açýk kültürü, ahlâký, 
birlikte, Nureddin Zaza'nýn yaþamýný karþýsýnda donanýmlý olarak silahlanýp önemli çalýþmalara imza atar. Paris'te Kürt insani yönü, cömertliði, yaþam aþký ve 
anlattýðý kitabýný Kürtçe yayýnlayan Aras mücadele vermesini istiyordu. Onu spora Enstitüsü'nde yer alýr. Ölümünden bir yýl ruh soyluluðu beni çok etkiledi. Onun 
Yayýnevi'nin davetlisi olarak gitmiþtik. ve müziðe yönlendirdi. Cengo beþbuçuk önce yani 1987'de, Ehmedê Xanî'nin Mem affetme yetisine ben hâlâ eriþemedim. 
Kitabýn basýmý için bizden onay yaþýndayken keman çalýyordu. Babasýnýn û Zîn eserini Fransýzca'ya çevirir. 1981 Ailesinden ona ve dolaylý olarak da 
alýnmadýðý gibi, kitap kapaðý da aslýna hiç ölümünden sonra çalmayý býraktý. Ama Yýlý'nda Fransýzca olarak yayýnladýðý Bir oðlumuza zararý dokunanlarý ben 
uygun deðildi. Ýki intihar saldýrýsý, Irak bugün hâlâ müziðe çok düþkün. Eðer Irak Kürt olarak Yaþamým/ Ma Vie Kurde affedemiyorum. Bana yapýlanlarý 
Kürdistaný'na yaptýðým yolculuðun sonu, Kürdistan'ýnda yaþýyor olsaydýk, bugünkü Avrupa'da büyük yanký uyandýrýr. 7 Ocak affedebilirim ama ona ve oðluma 
saðlýðým üzerinde ise, bugün bile izlerini yaþamýmýz da farklý olacaktý.1988'de Lozan'da kansere yenik düþerek yapýlanlarý hayýr.
taþýdýðým bir sonuca neden oldu. Nuredin 1978'de Ýsviçre'ye geldi. Ve sürgünde ölür. Hülya Yetiþen: Nurettin Zaza ile 
Hülya Yetiþen: Paris Kürt Enstitüsü'nün k o l a y  u y u m  s a ð l a d ý .  L o z a n  Gilberte Favre Zaza tanýþmadan önce Kürdleri tanýyor 
da katkýlarýyla Nurettin Zaza adýna Üniversitesi'nde Fransýzca eðitimi yapan 1945 yýlýnda Ýsviçre'nin Sion (Valais) muydunuz? Kürdistan'a ilk defa ne zaman 
düzenlediðiniz bir ödül yarýþmasý var. Bu tek Kürt'tü. Ruhu da Kürt'tü. Ama en kentinde doðdu. Gazetecilik eðitimini ve hangi amaçla gittiniz?
ödülü oluþturmadaki amacýnýz neydi ve yakýn arkadaþlarý Ýsviçreliydi. Kültürü bitirdikten sonra, 1967'de Kuzey Gilberte Favre Zaza: Ýlk olarak 1965 
bu etkinliðe ne zaman baþladýnýz? hem Kürdi hem de Batý'lý melez bir Kurdistan'a ve Orta Doðu'ya gitti. 1970 yýlýnda, Gazetecilik eðitimi yaparken 
Gilberte Favre Zaza- Nureddin'in kültürdü. Mozart'ý dinlerken. Fransýz Yýlýnda Ürdün'de ortaya çýkan Sivil Kürtlerden bahsedildiðini duymuþtum. 
ölümünden sonra, O'nun 'bilinç Edebiyatý'ndan Výctor Hugo'yu, Elouard'ý Savaþ'la ilgili olarak Kral Hüseyin'le Ortadoðu'ya bir yolculuk tasarým vardý. 
uyandýrýcý'lar olarak gazetecilerin ve Aragon'u okurdu. Bir taraftan Nazým röportaj yaptý. 1971'de Nuredin Zaza ile Hocalarýmdan biri bana Hollanda'daki bir 
üstlendikleri role büyük önem verdiði Hikmet'i okur, sürekli olarak Þivan'ý, Ayþe karþýlaþtý. 1972 yýlýnda Berlin'de þirketin baðlantýlarýný verdi. M. Silvio Van 
düþüncesinden hareketle, aklýma böyle Þan'ý, Aram'ý dinlerdi. Cengo politika ile Nureddin Zaza için düzenlenen mitinge Roy, bana daha sonra General Barzani'ye 
bir fikir gelmiþti. Düþüncemi Paris Kürt ilgilenmiyor, sanata ve genel insanlýðýn Hemreþ Reþo'nun davetlisi olarak gitti ve iletmem üzere tavsiye mektubu verdi. Irak 
Enstitüsü'nün de desteðiyle yaþama sorunlarýna yönelmiþ durumda. Babasýnýn ayný yýl Nuredin Zaza ile evlendi. Bir yýl Kürdistaný'ný keþfetmek ve Ortadoðu'da 4 
geçirdik. Ýlk ödül 1989'da verildi. Ýsviçre'de geçmiþ politik mücadelesinde sonra da Cengo isimli bir çocuklarý oldu. ay boyunca sürecek bir yolculuk 
Ödülün amacý, Nureddin Zaza'nýn gördüðü iþkencelerden dolayý yaþadýðý 1972 yýlý Aralýk ayýnda Celal Talabani ile düþüncem vardý. Azýnlýklarýn kaderine ve 
anýsýný yaþatmak, ve sessizlik bedensel aðrýlarýna, hem profesyonel hem röportaj yapmak üzere Güney Kürdistan'a uðradýklarý haksýzlýklara, baskýlara karþý 
komplosunda kurban edilmek istenen bir de özel yaþamýnda karþýlaþtýðý zorluklara gitti. 1973'te Lübnan'a gitti ve Dürzi Kürt duyarlý ve ilgiliydim. Çünkü ben de daðlýk 
halký unutturmamak için, gazetecileri tanýk oldu.(devamý 12.sayýda)Lider Kemal Canpolat ile görüþtü. bir bölgede doðmuþtum(Le Valais'de). 
duyarlý olmaya teþvik etmekti. Bu Nurettin Zaza'nýn “Bir Kürt Olarak Irak Kürtleri'nin gayreti ve mücadelesi 
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Samsatlý Fawle gibi din ve düþünce adamlarý, ünlü mozaik 
ustasý Samsatlý Zozimos, Barsoma manastýrýnda 
öðretmenlik yapmýþ ve hemen hemen bütün yaþamýný 
bölgede geçirmiþ, yaþadýðý 13 Yy. da 2 ciltlik bir Dünya 
Tarihi yazmýþ, yazdýðý bu eserle az da olsa Tarihteki ünlü 
Baba Ýshak Ýsyanýna ýþýk tutmuþ, muhtemelen Adýyamanlý 
olan Süryani bilgin Ebul Faraç(Bar Hebreus) gibi tarihi 
þahsiyetler yetiþtirmiþlerdir. 
BARIÞIN 2000 YILLIK TARÝHÝ
Hemo Pêþeng
Güneþ'in en güzel renkleriyle üzerine doðduðu, doðarken iç 
gýdýklayýcý huzmeleriyle bütün bir coðrafi alaný kýzýla 
boyadýðý ve kýzýla boyalý bu topraklar üzerine, Fýrat 
nehrinin batý yakasýna bir gece dinginliðinde kurulu, sakin 
ve þirin bir kent. Bu kentin en az kendisi kadar sessiz ve 
kent ikliminin yumuþak doðasýyla uyumlu, kendi indinde 
yaþayan, hemen her mesleðin ustalarý olan, þimdi Adýyaman Merkez inde, Hýsn-ý Mansur Kalesinin 
yitirdiðimiz için ardýndan aðýtlar yaktýðýmýz, bir de Süryani Güneybatý tarafýnda yer alan Kilisenin Ýlk olarak ne zaman 
ve Ermeni sakinleri vardý. Çok kültürlülüðünü kendi tarihi ve kimler tarafýndan inþa edildiði bilinmemektedir. 
kodlarýndan alan, bir arada yaþamanýn zenginliðini ve Cemaatin Sözlü Tarih belleðine göre bu kilisenin 4. Veya 5. 
erdemini kent belleðine nakýþ gibi iþlemiþ bu þehir, eski Yüzyýlda yapýlmýþ olabileceði söylenmektedir. Bugün halk 
adýyla Ademan, cumhuriyet döneminde dönüþtürülmüþ tarafýndan Mara Mahallesi olarak tabir edilen mahallede 

bulunan Kilisede 1905 tarihinde yazýldýðýný bildiðimiz 
Süryani Dilinde yazýlmýþ, birbirinin ayný metinleri içeren üç 
kitabesi mevcuttur. “Allah'ýn adýyla, kutsal üçlünün 
yardýmýyla, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi yardýmsever 
Süryanilerin yardýmýyla 1905 te imar edilmiþtir.” Þeklinde 
tercüme edilebilecek bu kitabeden söz konusu tamiratýn 
Kilisenin batý tarafýndan gerçekleþtiði tahmin edilmektedir. 
Kilise bir bahçe içerisindedir, bahçe kapýsý kilisenin 
güneydoðu köþesine bitiþiktir. Düzgün kesme taþtan 
yapýlmýþ olan kapý, fazla derin olmayan büyük yuvarlak 
kemerli bir niþ ile onun içindeki basýk kemerli kapý 
açýklýðýndan ibaret bir portal þeklinde düzenlenmiþtir. 
Bahçenin güney tarafýna papazýn konakladýðý modern bir 
konut ile doðu tarafýna kilise yerleþtirilmiþtir. Kilisenin batý 
tarafýnda 3 gözlü narteks vardýr. Bu narteks iki katlý olup, göçtüler. Göçerken beraberinde mesleklerini de götürdüler, adýyla Adýyaman'dýr...
alt katýnda eski Hýsn-ý Mansur Metropoliti Alphai'nin bu da kentin mesleksizleþmesini saðladý. Mesleksizleþen bu Adýyaman, coðrafyasý itibariyle Antik dönem 
mezarý bulunmaktadýr. Kilise doðu-batý istikametinde kentte, meslek göçünü sermaye göçü takip etti, çünkü uygarlýklarýndan, Zelani Kürtlerinin kurduðu, Arsemia'daki 
uzanan dikdörtgen þekilli bir yapý sergilemektedir.  mesleksiz bir toplumda sermaye boþa çýkar, ayaklarý havada tokalaþma stelini kendisine simge edinmiþ, bu tokalaþma 
Kilisenin içinde ahþap bir sunak bulunmaktadýr, bu sunaðýn kalacaðý için batar. Bu meslek göçünden sonra batmayý steli ile Dünya'ya ilk barýþ ve dayanýþma mesajlarý veren 
1890 yýlýnda Urfalý Süryani marangoz ustalarý tarafýndan göze alamayan yerel sermaye de sanayi illerine göçtü, Komagene Medeniyeti'nin de merkezidir. Bu gün 
yapýldýðý bilinmektedir. Bunun arkasýnda çok renkli 1970'lý yýllara gelindiðinde Adýyaman gibi daha birçok Kürt Adýyaman ilini kapsayan geniþ bir coðrafi alanýn hemen her 
boyalarla bitkisel süslemeli dokuz basamak ile onun kenti de mesleksiz, sermayesiz, yoksul büyük köylere karýþýnda silinmesi imkânsýz izler ve paha biçilmez bir 
arkasýnda kucaðýnda çocuk Ýsa'nýn oturduðu Meryem dönüþtü. Daha sonralarý, kýrsal kesimlerdeki nüfus artýþýyla kültür mirasý býrakan Komagenelilerin,  yaþamýn her 
tasviri, iki yanda haç tepelikli dik dörtken þekilli yan baþlayan yaþam alanlarýnýn daralmasý sonucu, kente büyük alanýna dayanýþma ve barýþý egemen kýldýðý býraktýklarý 
bölümlerle, geçit veren kapý açýklýklarý mevcuttur. El emeði göçler baþladý ve Kürt köylüleri kýrsal alan alýþkanlýklarýyla kültür mirasýndan okunabilmektedir. Doðu-Batý senteziyle 
ve Süryani Ahþap iþçiliðinin estetikte doruða ulaþtýðý bu beraber, þehirde Ermeni ve Süryani vatandaþlar ile birçok inancýn bir arada yaþamasýný kendisine felsefe eden 
sunakta, ayrýca vazodan çýkan çiçek desenlerine yer Osmanlý'dan sonra Cumhuriyet yönetimine de göbek ve insan merkezli yeni bir dinin de kurucularý olan, küçük 
verilmiþtir. Adýyaman Süryani Kilisesi(Mor Petrus-Mor baðýyla baðlanmýþ olan sermaye sahiplerinden boþalan ama güçlü bu medeniyetin mirasçýsý olan Þehri-Ademan, 
Pavlus Kilisesi) Adýyaman Ýlinin Kültürel Miras listesinde yerleri doldurdular. kendi topraklarýnýn kültürel kodlarýný iyi okuyabilmiþ, bu 
adý geçen, tescilli bir yapý olup, bugün için küçük bir Cumhuriyet rejimi bu Kürt Ýllerini asimile ederek kodlarda var olan bir arada ve barýþ içinde yaþama 
Süryani cemaati tarafýndan kullanýlmaktadýr. Türkleþtirmeye çalýþýrken, tersine göç bu kentlerin etnik erdemini, tarihi süreç içinde evirerek içselleþtirmiþ bir barýþ 
Ama bir zamanlar Süryanilerin adýna Klewdiye dedikleri olarak %100 Kürtleþmesine yol açtý. Türkleþtirmede sýnýfta kentiydi aslýnda...
Adýyaman'da çok sayýda Hýristiyan Arami, Süryani ve kalan devlet, yýðýnla sorunlarý olan ve artýk iþsizlik ve Osmanlý döneminin sonlarýna kadar bu özelliðini koruyarak 
Ermeni nüfusu barýndýrdýðýný hem kilise günlüklerinden yoksulluk üreten, merkezden yönetilmesi olanaksýz, gelebilmiþ, bu küçük ama güçlü dinamiklere sahip kentin, 
hem de gayri resmi tarihi kaynaklardan biliyoruz. kocaman Kürt kentleriyle karþý karþýya kaldý. Bu gün üç sosyo-kültürel dokusuna ve tarihten besleyerek getirdiði 
Süryaniler yaþadýklarý bu bölgede, dünya düþünce tarihine ayrý kategori de deðerlendirebileceðimiz bu Kürt kentleri, barýþ ruhuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ felsefesinin 
damgasýný vurmuþ Samsatlý Lukianos, Samsatlý Pavlus, daha sonraki yazýmýzýn konusu olacaktýr...   Gazete Semsûrana eksenini oluþturan tekleþtirme ve tek tip insan 

yetiþtirme politikasý, sonradan telafisi mümkün olmayan 
aðýr hasarlar vermiþ, birçok trajedinin yaþanmasýna sebep 
olmuþ, kentin böðründe iflah olmaz yaralar açmýþtýr.
Osmanlý Devleti, parlak tarihinin son dönemlerine 
geldiðinde, devlet içinde hâkim olan etnik milliyetçi, Ýtaat 
ve Terakki anlayýþýnýn, aðýrlýklý olarak Kürt Ýlleri'nin 
merkezlerinde öbeklenen, o dönemlerde Ýngiliz mallarý 
satarak büyük servetler edinen, gayrimüslimlerin elindeki 
sermayenin büyülüðünü görünce, iþtahý kabarýr. Ýtaat ve 
Terakkicilerin kabaran iþtahý daha sonra bir akýl tutulmasýna 
dönüþerek, bu devasa sermayenin kendilerine göbek 
baðýyla baðlý gruplarýn eline geçmesini saðlamak için yeni 
bir politikaya ihtiyaç duymuþ, sonunda gayrimüslim 
sermayeye karþý bir operasyon baþlatma kararý almýþtýr. 
Adýna “sermayenin el deðiþtirme operasyonu” 
diyebileceðimiz harekâtýn tarihi arka planý 1894 de baþ 
gösteren Ermeni isyanlarýydý. Bu durum sebep gösterilerek 
1909 yýlýnda Adana'da bir operasyon yapýldý, daha sonra 
meþhur 1915 Tehcir Yasasý ve buna paralel geliþen 
1915–1921 yýllarý arasýnda 6 yýl süren Maraþ, Antep,  
Malatya, Urfa, Muþ Van, Bitlis ve Diyarbakýr'daki Ermeni 
olaylarý, ardýndan da Ýtaat ve Terakki'nin 
tamamlayamadýðýný tamamlayan Cumhuriyetin 
homojenleþtirme politikasý...
Bütün bunlar olurken yüzyýllardan bu yana, önce Pawlaki, 
Maniheist, Yahudi, Dürzî, Êzdani ve Zerdüþt inancýnda 
olanlarý, daha sonra Hýristiyan Aramilerle Ermeni ve 
heterojen Müslüman mezhepler ile Êzidi inancýna mensup 
topluluklarý bir arada, barýþ içinde yaþatan Adýyaman ne 
kaybetti? Bu tekleþtirme politikalarý karþýsýnda 
tutunamayan gayrimüslim vatandaþlar, Adýyaman'ý terk 
ederek batý illerine, önemli bir kýsmý Halep'teki 
akrabalarýnýn yanýna, bir kýsmý da çeþitli Avrupa kentlerine 
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Dinav sitranên gelêrî de bir'ek sitran henin ku di 
aliyê dengbêjan ve, bi navê “delal” hatine gotin. 
Mijara wan sitranan tevahî hezkirin û ewîne. Ew cur 
sitran di aliyê gel ve bi çoþ û hezkirinek pir zêde tên 
guhdarkirin. Dema mirov guhdarî van sitranên bi 
navê “Delêl” hatî gotin dike, di aliyê mijar û bûyeran 
de ewîneke zorbilind û ku lehengên wan cangoriyê 
hevin, derdikeve himber mirov. 
Þik tine afirîner û hilberînerên wan sitranan dengbêjin. 
Ew sitranan him di aliyê honandinê de him jî di aliyê 
hemayê(îmge) de sitranên dilan in û ewîneke gelek 
bilind û bi qasî bilindiya xwe jî dilsoj dihêwirînin.
Delalê Keçikan, Delalê Baronekê, Delalê 
Qeregeçî(Qerejdaxê) û Delalê Edûlê (Dewrêþê Evdî) 
ji sitranên ku di aliyê dengbêjan ve û bi navê “Delal” 
hatî gotin bi tenê çendekin. Min di nivîsa xwe ya vê 
carê de, ji bo we tomariya teksta “Delalê 
Qeregêçî(Qerejdaxê)” kir.
Ji bo ku mijar û vegotina sitrana “Delalê 
Qeregêçî(Qerejdaxê)” ya bilind, ku di aliyê wêje û 
vegotinê de bêje gîhandî asta xwe ya herî bilind, 
xwaþiktir bête fehm kirin û hûn tehm û çêja wê 
karibin hildin, min ew tekst bê þirove lijêr weþand. 
Berdevama vê nivîse di hêjmara 12. de ye...
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Mor Petrus-Mor Pavlus Kilisesi
“Haftada Bir Defa Bile Çanýn Sesine Ýzin Verilmeyen Kilise, 
3 Temmuz’da Yenilenmiþ Haliyle Cemaatinin Hizmetinde”
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