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bulamayan insanlarýmýz neden baþka 
yerlerde iþ arar duruma geldiler.

   Suyu, topraðý ve iklimi ile tarým için 
ideal olan Adýyaman neden her yýl on 
binlerce insanýný baþka illere mevsimlik 
tarým iþçisi olarak göndermek zorunda 
kalýyor? Bölge insanlarýmýzý bulunduðu 
yerde iþ sahibi yapabilmenin þartlarý neden 
yaratýlamýyor?

50-60 bin insan tarým iþçisidir.Bu 
70 li yýllarda bir slogan vardý! insanlarýn kendi topraðý olsa  baþka yerlerde 

“Toprak iþleyenin, su  kullananýndýr”. O bin bir zorluða katlanarak ekmek parasý 
günlerde bu söz çok kabul gördü. “Benim peþinde koþmak zorunda kalýrlar mýydý? 
sadýk yarim kara topraktýr” sözü büyük Mevsimlik iþçilik, bölge insanlarýnýn 
ozanýn topraða verdiði önemi anlatýr. olaðan yaþam halini almýþtýr. Bölge insani bu 
Topraktan geldik, topraða gideriz! “Su gibi yaþamý kaderi gibi kabullenmiþ görünüyor. 
aziz ol” Ne güzel sözler. Toprak,su,güneþ! Yaþamýndaki zorluklara boyun eðmiþ gibi 
Yaþamýn kaynaðý bu üç sözcükte gizli. Ve görünüyor.  Otoritelerin kendilerine dayattýðý 
bu üçü de bölgemizde fazlasýyla var. yaþama tarzýna teslim olmuþlardýr. Bu 

 Yukar ýdak i  söz ler in  gereði  meþakkatli yaþam kader deðildir. Bu yaþamý 
yapýlmadýðý için, bugün Adýyaman tarým insanlarýmýza layýk gören etkili ve yetkililer, 
iþçileri baþka bölgelerde iþ arar hale vatandaþlarýna bu yaþamý reva görmekten 
geldiler. Ve bugün her yýl, her mevsimde utanmalýlar. Yetkililerin soruna yönelik 
50-60 bin insanýmýz ekmek parasýný çözüm çabalarý iþçilere tuvalet ve çadýr 
Adýyaman dýþýnda aramak zorunda kalýyor. temin etmekten ileri gitmemektedir.

  Dünyanýn ilk tarýmýnýn yapýldýðý,  Yetkililer, þunu mu demek istiyor? “Biz 
topraðýnda ilk buðday ekiminin yapýldýðý bu burada sizlere iþ imkaný bulamýyoruz. Sizde 
topraklar bugün insanlarýna bakamaz bu halinize þükredin” 
duruma geldi. Adýyaman topraðýnda iþ 
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Demokratik Toplum Kongresi  ilan Kararý AldýDemokratik ÖzerklikDemokratik Toplum Kongresi  ilan Kararý AldýDemokratik Özerklik

Sabah saatlerinde BDP Diyarbakir il Temmuz'da Demokratik Özerkligin ilanina Kürt sorununu çözmesi gerektigini dile 
binasinda bulunan Vedat Aydin Konferans yönelik karar aldi. getirmistir. Ancak AKP’nin politik parti 
Salonu'nda baslayan ve DTK Es baskanlari oligarsisi kendi çikarlari  için politika Diyarbakir'da düzenlenen toplantida sonuç 
Ahmet Türk ile Aysel Tugluk, BDP Es Genel ürettiginden buna yanasmamaktadir.bildirgesini okuyan Aysel Tugluk özetle sunlari 
Baskanlari Hamit Geylani ile Filiz Koçali, tüm söyledi. 4- Kendimizi yönetme, güç ve iradesine sahip 
BDP grubu mi l letveki l ler i ,  belediye oldugumuzu belirtiyoruz. Demokratik özerklik 1-Sorunun çözümü Kürtlerin halk olarak 
baskanlari, sivil toplum örgütü, kadin ve sadece Kürt halki için degil, tüm Türkiye taninmasi ile çözüm bulunabilinir.
gençlik temsilcileri, aydin, yazar, gazeteci, halklarinin inanç ve kültürlerinin kendisini 2- Kürt halki artik ulusal varligini statüsüz bir 
kanaat önderleri ve halk delegelerinin özgürce ifade edecegi bir çözüm modelidir. halk olarak yasamak istememektedir. 
aralarinda bulundugu 850 delegenin eksiksiz Tüm toplumlarin dogal yasam sistemidir. Dünyada Kürtler gibi 40 milyondan olusan, 
katildigi toplanti yaklasik 6 saat sürdü. Daha Demokratik özerklik bir devleti yikmak haklari gasp edilmeye çalisilan baska bir halk 
önce DTK'nin aldigi Demokratik Özerkligi insa degildir. Ayni zamanda bir devlet sistemi de yoktur.
sürecinin baslati lmasi , hizlandi ri lmasi  degildir. Halkin devlet olmayan kendi 3- Kürt halkinin dogal bir halk olmaktan 
kararlari ndan sonra delegeler, Kürt cografyasindaki öz yönetime kati lma haklari, dili yasami yok sayilmaktadir. Türkiye
mücadelesinde önemli bir gün olan 14 sistemidir.içinde ve disinda bir çok çevre, Türkiye’nin 

Demokratik Toplum Kongresi Diyarbakýr'da14.07.2011 günü Demokratik Özerklik Ýlan Belgesini açýkladý. DTK 
toplantýsý sonrasý açýklama yapan DTK Eþbaþkaný Aysel Tuðluk, Demokratik özerkliði ilan ettiklerini açýkladý.

Demokratik özerklik; bir devlet  5- Salt “Etnik” ve “Toprak” temelli özerklik uygulamakla görevlidir. Bakanlýklarýn yýlýndan sonra ilk kez 1999 yýlýnda kendi 
çatýsý altýnda siyasal egemenliðin deðil anlayýþý yerine kültürel farklýlýklarýn taþra teþkilatlarý da ayný prosedüre tabi parlamentosunu seçen Ýskoçya, 'da 
ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün özgürce ifade edildiði bölgesel ve yerel bir olacaklardýr. Ýl Genel Meclisleri, Belediye özerk konumu bulunan ülkenin vergi 
y e r e l  s e ç i l m i þ - t e m s i l i  y a p ý l a r a  yapýlanmayý savunur. ve Muhtarlýklar gibi diðer idari yapýlar gelirleri açýsýndan en zengin bölgesi 
devredilmesidir. varlýðýný korumaya devam edeceklerdir.” Güney Tirol, Portekiz'de Azor Adalarý ve 6- “Bayrak” ve “Resmi Dil” tüm “Türkiye 

Bugün DTK (Demokratik Toplum Madeira, Belçika'da üniter devlet Ulusu” için geçerli olmakla birlikte her AVRUPA'DA ÖZERK BÖLGELER  
Kongresi) tarafýndan ilan edilen, BDP statüsünden federal sisteme geçilmesiyle bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve Avrupa'da resmi açýdan tanýnmýþ, özerklik 
(Barýþ ve Demokrasi Partisi) tarafýndan da tanýnan ancak Valon ve Flamanlarla eþit sembolleriyle demokratik öz yönetimini dereceleri ve biçimleri birbirinden farklý 
benimsenen ve programýnda yer alan statüde olmayan Alman Bölgesi,  oluþturmasýný öngörür. birçok özerk bölge bulunuyor: Finlan-
“Demokratik  Özerklik”in çerçevesi, þu M o l d o v y a ' d a  G a g a v u z  b ö l g e s i ,  diya'nýn Aland Adalarý, Danimarka'nýn 7- Demokratik özerk yönetim, “bölge 
þekilde tanýmlanýyor: Ukrayna'da Kýrým v.b. bölgelerde halk  Faroe Adalarý, Ýspanya'da Galiçya, Bask meclisi” olarak örgütlenir ve meclislerde 
1- Türkiye siyasi ve idari yapýsýnda ve Katalunya'nýn öne çýktýðý ayrý özerklik özyönetimi ile kendilerini yönetmek-görev alan kiþiler de “bölge meclis 

tedirler.demokratikleþmeyi saðlamak amacýyla dereceleri bulunan 17 ayrý bölge, 1707 temsilcisi” olarak tanýmlanýr. Meclis hem 
köklü bir reformu öngörür. meclis baþkanýný hem de görevli olduðu 
2- Sadece devlet sistemini deðiþtirerek alandaki iþleri yürütecek yürütme kurulu 
sorunlarýn çözülemeyeceðinden hare- üyelerini ayrý ayrý seçer. Baþkan ve 
ketle, toplumun öz yeterliliðini esas alýr. yürütme kurulu üyelerinin, meclisin aldýðý 

kararlarýn icrasýndan sorumlu olmalarý 3- Sorunlarýn çözümünde geliþtirilecek 
öngörülür. yöntemler için, yereli güçlendirme, halký 

söz ve karar sahibi kýlma felsefesiyle 8- Bölgelerin her biri o bölgenin özel adý 
hareket eder. veya bölge meclisinin yetki sýnýrlarý içinde 

bulunan en büyük ilin adýyla anýlacaktýr. 4- Halkýn karar süreçlerine dâhil olmasý 
için demokratik katýlýmcýlýðý savunur ve 9- Demokratik özerklik modelinde il valileri, 
tüm yerel birimlerde meclis sistemini esas hem merkezi hükümetin hem de bölge 
alýr. yürütme kurulunun aldýðý kararlarý 

Ýtalya

DEMOKRATÝK ÖZERKLÝK NEDÝR?DEMOKRATÝK ÖZERKLÝK NEDÝR?

TARIM VE KÖYLÜLÜK CAN ÇEKÝÞÝYOR
1980 Askeri dar- büyük ( ortalama 20 bin 

besinden itibaren Tür- d ö n ü m )  ç i f t l i k l e r d e  
kiye'de tarýma, köylülüðe yapýlmaktadýr. Bunlarýn 
ve köy tipi tarýmsal üretim ürettiði tarýmsal ürünün 
biçimine verilen önem girdileri düþük ve verimleri 
günümüze kadar tedricen fazladýr. Baþka ülkelerin 
azalarak devam etmek- tarým sektörünün bunlarla 
tedir. Hâlbuki dünyada hem rekabeti çok zordur.
bir yerleþim birimi hem de Türkiye'de ise 
tarýmsal üretim biçimi yanlýþ toprak ve tarýmsal 
olarak köycülüðe ilk defa po l i t i ka la r  yüzünden  
Anadolu'da rastlamaktayýz. çiftçilerin elindeki topraklar parçalanarak 

Dünyanýn baþka yerlerinde mesela daha küçük parsellere bölünmektedir. Bu da 
Latin Amerika ülkelerinde Lâtifundia tipi o p t i m u m  b i r  t a r ý m s a l  ü r e t i m i  
çiftliklerde önceleri tamamen köle iþ gücüne sýnýrlamaktadýr. Hem üretimdeki topraðýn 
daha sonralarý ise ucuz iþ gücüne dayanan küçüklüðü hem de tarýmsal girdilerin aþýrý 
devasa çift l iklerde tarýmsal üretim pahalýlýðý (mazot, gübre, ilaç, elektrik) 
yapýlmaktadýr. Avrupa'da ise ultra çiftçinin topraðýný terk edip þehirlere 
makineleþmiþ aile çiftlikleri tarýmsal üretimin özellikle de metropol kentlere akýn etmesine 
ana gövdesini teþkil eder. Tarýmsal üretim, sebep olmaktadýr. Þehirlere bu aþýrý ve 
ABD ve Kanada'da tüm alt yapýlarý zamansýz akým altyapý, eðitim, saðlýk gibi 
tamamlanmýþ ucuz girdi ve finansman temel ihtiyaçlar açýsýndan baþ edilemez 
kullanan þirketleþmiþ, sanayileþmiþ çok problemler yaratmaktadýr.

B u g ü n  M a l a t y a  Ý n ö n ü  Ü n i v e r s i t e s i  
yerleþkesindeydim. Binlerce öðretmen adayý, aileleriyle 
birlikte KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) denen 
iþkenceyi çekmek üzere, üniversitenin bahçesini 
dolduruyor. Herkes sýkýntýlý, herkes endiþeli… Yüzlerde 
umuttan, mutluluktan eser yok.

Öðrenciler, denemez öðretmen adaylarý içeride, 
öðrenci yakýnlarý dýþarýda ecel terleri döküyorlar. Müzik, 
resim, beden eðitimi, Türkçe ya da Ýngilizce öðretmenine 
en zor cebir sorularýný soruyorlar. Bu öðretmenlerin mesleki 
ya da özel yaþamlarýnda iþlerine yarayacak mý peki sizin 
cebiriniz? Hayýr. Bu yapýlana 'cebir' denebilir. Yasaya, 
yönetmeliðe koyarsanýz, yaptýðýnýzýn adý seçme sýnavý 
olur; ama aslýnda bir 'cebir'dir.

ÖÐRETMEN ADAYLARINA  ÝÞKENCESÝKPSS
“En iyi rejim, halkýna yaþamý yaþanabilir kýlandýr.” Gazete Semsûr

Devamý 2’de

Devamý 6’da

Devamý 2’de

1.8.2011 tarihinden itibaren “Rojnameya Semsûr” adýyla www.rojnameisemsur.com adresiyle internetteyiz.
Rojnameya Semsûr ji 1 ê gelawejê (2011) pêve di internetê de li ser malpera xwe ya www.rojnameisemsur.com di weþanê de ye.
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TÎROJ

Mahmut Nedim KAYA
Araþtýrmacý yazar

olmuþ, falan… zor, söylenmesi kolay deðil' 

Býldýr bazý arkadaþlarla diyorlarmýþ; zaarki ordan gelor 

konuþorduk bu konuyu, birisi de 'Adýyaman'…

“Adýyaman lafý, Kürtçeden gelor; 'a Epey çetrefilli iþler bunlar… 

diya min'… yani anaerkil Adýyaman aðzý gibi… 'Gelom-

dönemden…” filan dediydi, bi gidom'lar nerden gelor?.. Bu da bu 

alelusul kitaptan apartarak… O da bi sýcaklarda allefiringilli baþka bi 

garip gelmiþti bana… mevzu… 

Þunun için: Aslýnda tarihte yok Adýyamanlý Küllihýþtýgiller, 

'Adýyaman' lafý… Semsûr, var, Bumbumgiller, Hacý Höttogiller, Pis Her taraf caf caf yanor… 'Çul 
evet… Ama ellehem  'Semsûr', Ýmamgiller vs bu mevzulara kafa yakan sýcahlarý' denor buna… Kol 
'çevreden', Kürtlerden gelen bi yormadý, kafa yormalarý da gibi çaylar çörrikten daha fukara… 
adlandýrma… (Bu adlandýrmanýn beklenmezdi. E peki üniversite, Kurumuþ her yer… “Evvelden böyle 
'Samsat', 'Samosat' uygarlýðýyla bi üniversiteliler?..deðildi, bi sivik altýna girdinmiydi 
alakasý olduðu da kesin.) Yani Ellehem 'artýk en cahiller fenikmezdin… Evvelden de yakardý 
buralardaki Kürtler için 'Adýyaman' üniversite binalarýndan çýkýyor' diyen Adýyaman'ýn sýcahlarý, amma 
hemen hemen her daim zat, boþuna laf etmemiþ…gölgelikler efil efil olurdu… Þu GAP 
'Semsûr'du… Neyse, en iyisi bu sýcaklarda barajý geldi, arbet aþeret oldu her 

Þehir merkezi manasýndaki guncik bir yer bulup beyinlerimizi þey” diyor konu-komþu…
'Adýyaman' için en mesböh muhafaza etmek…Bu sýcaklarda insanýn aklý da 
açýklama, þu: Bilinor; Adýyaman Bi de pisik yumacý yapan hengelleþor, afin-tefin olor… 
þehir merkezinin eski adý, Emevi olsa… Yanýnda da manca…Misal; benim aklýma 
sultaný Mansur Ýbn-i Canena'nýn  Çar-çapik bi yazý oldu; çul 'Adýyaman' adýnýn nereden geldiði 
toprak kaleden mülhem, 'Hýsn-ý yakan sýcaklar utansýn… Kýþýmýzý gelor… Elhem baþka mevzu da bu 
Mansur'dur; yani Mansur'un kýþ, yazýmýzý yaz olmaktan sýcaklarda bi kýrtik aðýr olor..
Kalesi… çýkaranlarýn bi yandan emdikleri kan Lafý lýðlamanýn manasý yok: 

Kürt gýrtlaðýný zaringil eden bi ola, öbür yandan emdikleri irin ola… Bir sürü allek birçok þey demiþ bu 
Memleketimizin adýný-ahvalini addýr bu… Kürtler, her bahsi konuda: Yok efendim 'Yedi 

bile bize belletmeyenlerinse, geçtiðinde, Hýsn-ý Mansur için 'adý Yamanlar' varmýþ da vakitle böyle 
soyhalarý ortada kala… 

ABONELÝK KOÞULLARI
Yurt içi yýllýk: 20 TL Yurt dýþý yýllýk: 25 Euro

Yapý Kredi Adýyaman Þubesi 86467858

IBAN: TR42000670100000086467858
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YEREL EDEBÝ KÜLTÜREL VE SÝYASÝ GAZETE

SAHÝBÝ-XWEDÝ
DÝALOG TANITIM BASIN YAYIN

Ayda bir Kürtçe ve Türkçe yayýnlanýr

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ 
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ

MEHMET AKAR
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MEHMET AKAR

EÞREF DOÐANER

EL CEZERÝ ( 1145-1220)

Rûpel / Sayfa 22011 Aðustos / Gelawêj

Bediüzzaman Ýsmail ( Ebul Ýz) El Cezeri, 
Kürtlerin tarih boyunca yetiþtirdikleri en ünlü alimlerden 
birisidir.1145 yýlýnda Cizre'de doðan El Cezeri Orta 
çaðýn en büyük sanayi mühendisi ve mekanisyenidir. 
Ýngiliz bilim dergisi “Nature ” El Cezeriyi; Sibernetik 
biliminin (otomatik makineler) kurucusu ve ilk robotu 
yapan bilim adamý olduðunu belirtir.(Nature 1974- 
Londra)

Yüzlerce keþfin ve yeni icat ettiði makinelerin 
günümüzde bilinenlerin bir kýsmýný ancak sayabiliriz. 
Bunlardan içki sunan robotlar, çeþitli tipte ve deðiþik 
çalýþma metotlarýna göre çalýþan saatler, su gücüyle 
çalýþan hidrolik pompalar, dairesel hareketi yatay 
harekete çeviren aygýtlarý görebiliriz.

Avrupa Rönesans'ýnýn büyük dâhilerinden olan 
Leonardo Da Vinci'ye bile ilham kaynaðý olduðu 
söylenen El Cezeri'nin birçok icadý günümüzde hala 
iþlevselliðini korumaktadýr. Konik ve küresel vanalar, 
rüzgâr gücüyle çalýþan su pompalarý, kapalý kum 
kutularýnda, pirinç ve bakýr döküm teknikleri, 
tekerleklerin balans ayarý, ahþap þablon kullanýlmasý, su 
akýtan savaklarýn ayar edilmesi, ahþaptaki çarpýlmayý 
önlemek için ahþabýn (tahta) tabakalar halinde 
kullanýlmasý ve dairesel sektörlü diþlilerdir. Bu 
aletlerden bir kýsmýnýn yüzyýllar sonra Avrupa'da 
yeniden keþfedilmesi için yüzyýllarýn geçmesi 
gerekmiþtir. Mesela Avrupa'da kapalý kum kutularý ile 
döküm ancak 16.ncý yüzyýlda baþlamýþtýr. Konik 
vanalardan Avrupa'da ilk söz eden Leonardo Da Vinci, 
Cezeri'den 400 yýl sonra yaþamýþtýr. Su saatlerinde 
seviye kontrol cihazýna benzer ve buhar makinelerinde 
kullanýlacak bir aletin patenti Ýngiltere'de 1784 yýlýnda 
alýnmýþtýr. Cezeri'nin makinelerinden sadece biri su 
çarký ile iþleyen tulumba (pompa) bile modern 
mühendisliðin geliþmesinde doðrudan doðruya katkýda 
bulunmuþtur.(Ýslam Ansiklopedisi – Diyanet Yayýnlarý)

El Cezeri, bilimsel çalýþmalarýný ve keþiflerini 
anlattýðý birçok kitap yazmakla beraber günümüze 
ulaþan en meþhur eseri EL HÝYEL adýndaki kitabýdýr. 
Günümüzde bu kitabýn bazý nüshalarýna Topkapý Sarayý 
3.Ahmet Kütüphanesi'nde ve Mýsýr'daki Ýskenderiye 
Kütüphanesi'nde rastlamaktayýz.

El Cezeri'nin icat ettiði bir kýsým makine ve 
saatlerin týpký yapýmlarýný yapan Profesör Fuat Sezgin, 
Frankfurt Göthe Üniversitesi Ýslami Bil imler 
Enstitüsü'nde ve Ýstanbul Gülhane Parký Ýslami Eserler 
Müzesi'nde birebir yapýmlarýný yapýp sergilemiþtir. 
Gerek Göthe Üniversitesi Öðretim üyesi Profesör Fuat 
Sezgin'in gerekse Ýngiltere Bilimler Müzesi'nin ve 
Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nin El Cezeri'nin 
makinelerinin týpký modellerini yaptýklarýnda bunlarýn 
günümüzde de kusursuz çalýþtýklarýný görmüþlerdir. 
Profesör Fuat Sezgin hem Almanya'da hem de 
Türkiye'de El Cezeri ve onun keþiflerine dair 
çalýþmalarýna devam etmektedir.

El Cezeri,1175 yýlýndan 1185 yýlýna kadar 
Artuklu devlet inde Artuklu hükümdarlarýnýn 
baþmühendisi olarak çalýþmýþtýr.1185 yýlýnda Diyarbakýr 
(Amida) Artuklu devletinin Eyyubiler tarafýndan 
fethedilmesiyle El Cezeri,Eyyubi devleti hizmetine 
girerek iþine aynen devam etmiþtir.
Ömrünün son yýllarýnda memleketi Cizre'ye dönen 
Bediüzzaman Ýsmail El Cezeri 1220 yýlýnda Cizre'de 
vefat etmiþtir. Halen türbesi Cizre'de olup ziyarete 
açýktýr.

1. Sayfadan devam sorumluluktan kaçýp olayý yaþanmadan kendi evinde kalarak 
geçiþtirmek isterler. kendi iþini yaparak geçimini    Çocuklarý ile birlikte, çalýþma 
 Adýyaman mevsimlik tarým iþçileri saðlama imkaný bulurdu.statüleri olmayan, günde 22 tl ye 
sorunu geçiþtirilmeyecek, zamana     Adýyaman esnafý da 50-60 bin 10-12 saat çalýþmak zorunda 
býrakýlmayacak önemde bir insanýn bölge dýþýna çýkmasý býrakýlan, buna karþýn haklarýný 
olaydýr.Türkiye'nin bir iþsizlik nedeniyle iþlerinin kötü gittiðini arayabilecekleri bir mercii dahi 
sorunu var. Ancak Adýyaman'ýn ifade etmektedirler. Bölgeler arasý bulamayan çaresiz insanlarýn 
daha büyük bir iþsizlik derdi var. gidiþ ve geliþlerde yaþanan gittikleri yerlerde, bölgenin halký 
Bu dert toplumu için için kazalarda  sönen ocaklar, çekilen tarafýndan hakarete maruz 
kemirmektedir. acýlar ve üstüne üstlük hiçbir kaldýklarý, aþaðýlandýklarý, 
   Adýyaman'da tütün, tarým hayat güvencesi olmadan, potansiyel suçlu muamelesi 
çalýþanlarý için hayati önemde bir kendilerini yaþamýn akýþýna gördükleri bilinmektedir.
iþ alaný idi.Tarým iþçisi býrakan insanlarýmýz için köklü Ekmek parasý uðruna her gün 
bölgesinden ayrýlmadan zorluklar tedbirler almak lazým.aþaðýlanan insanlar, zamanla 
ve maðduriyetler, aþaðýlanmalar insani bir çok meziyeti yok 

olur.Artýk onun için eþitlik, 
özgürlük ve onurlu yaþamanýn 
önemi yoktur.Bu haklar hiç bir 
önem taþýmamaya baþlar.
 Ýþsizlik bir devlet 
sorunudur.Devlet bu sorunu 
çözemiyorsa, insanlarýn yaþamýný 
bildiði kriterlere göre tanzim 
etmekten vazgeçmelidir. mesele, 
ne yazýk ki, tüm olumsuzluklarý ile 
kendi haline býrakýlmýþ. 
Problemlere çare aramak yerine 
beylik laflarla; “efendim burasý 
özgür bir ülkedir, her isteyen 
istediði yerde, istediði iþi 
yapma hakkýna sahiptir” deyip 

Z. Abidin

Kýzýlyaprak

'Adýyaman' üzerine, 
lappýdanak…

Kurdî ji bo min, nasname ye.
Rojekê yekî ji min pirsî:
-Kurd kî ne?
Ez sor mor bûm.Min fedî kir.
Min nedizanî çi bibêjim.
Berî niha jî hevalên min ji min pirsîbûn.
Hîngê jî min nezanî.
Ji ber ku min li ser Kurdan tiþtek nedizanî.

Dema ji min dipirsîn,
Min fedî dikir û dixwest li ser tiþtekî din bipeyivim.
Lê hevalên min ên swedî dixwestin ez ji wan re qala kurdan bikim.

Min jî çend gotin digotin, lê ew îqna nedibûn.

Dîsa dipirsîn, min dîsa digot, min fedî dikir, ez digiriyam.
Ev e çîroka min, tirsa min, xewna min.
Min dixwest ez bibim mîroveka din;
Min nasnameya xwe, kurdbûna xwe vediþart.
Ez li nasnameyeke din digeriyam.

Hema çi be: Swêdî, Tirk,Ereb, Faris çi be.
Lê ne Kurd. Min nedixwest ez bibêjim ez keçeke Kurd im.

Lê min riya xwe peyda kir. Ez çûm dersa Kurdî.
Min zmanê xwe, welatê xwe, kulturê xwe û min  xwe nas kir.
Û min parçeyên nasnameya xwe hêdî hêdî dan hev.

Min nasnameya xwe ya kurdî û rûmeta xwe ji nû ve tamîr  kir.
Êdî ez dizanim ku zimanê min Kurdî ye.
Ew nasnameya mi e.

Ez êdî ji kurdbûna xwe fedî nakim. Pê serbilind im.
Bi xwe ev ne çîroka min bi tenê ye.
Belkî gelek zarokên kurd ên wekî min hene.
Lê ez yek ji wan mirovên þa me ku bi zimanê xwe dixwînim.
Ez Swedî,Tirkî, îngilizî dizanim.
Lê yêk ji wan jî heyecana peyivîna bi kurdî nade min.
Carna rûhê min ê kurdî min dixe nav baskên xwe difirîne.
Kurdî ji bo  min nasname ye.
Nasname jî ez im:Aryan im. 

Aryan

Dervayi Welêt, Nameyek Ji Keçeka Kurd

TARIM VE KÖYLÜLÜK CAN ÇEKÝÞÝYOR
1. Sayfadan devam

 Dünyanýn en geliþmiþ 
ülkelerinden olan ABD, 
F r a n s a ,  H o l l a n d a  v e  
Avustralya gibi ülkeler sanayi 
ve ticarette kullandýklarý 
sermayeyi tarýmdan elde 
e t t i k l e r i  b i r i k i m l e r l e  
saðlamýþlardýr. Adý geçen ülkeler dünyanýn baþta gelen 
sanayi ülkeleri olduklarý halde ülke tarýmlarýný asla ikinci 
plana atmamakta ve tarým sektörlerini gözü gibi 
korumaktadýrlar. Oysa Türkiye'de tarým sektörü üvey 
evlat muamelesi görmektedir. Ak Parti hükümetleri, 
makro ekonomide, ulaþýmda ve saðlýkta ulaþtýðý nisbi 
baþarýyý tarýmda asla gösterememiþtir.
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TOPLUM VE YAÞAM
Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Zekî Akdax
Nivîskar/Lekolîner

TEQA MÊJÛ

Anadolu'ya geliþ tarihlerini göz önünde bulundurursak Hurilerin egemenliðine son verdiler. Mitanilerde ayni dini 
bunun pek fazla bir gerçekliði ifade etmediði ortaya inanýþa sahip, ayni kültürden gelen ve ayni dil grubunda 

yer alan Mitaniceyi kullanmaktaydýlar. M.Ö.15.yy dan çýkacaktýr.(gzt Semsûr notu: Adýyaman adýnýn geldiði 
sonra özellikle Kerkûk yazýtlarýnda, yine Mýsýr son görüþ ve rivayet, zaman,zemin ve olgulara 
belgelerinde onlardan, Mitanni, Maiteni, Mitan adlarýyla uymamaktadýr. Egemenlerin, egemenliklerini 
söz edilmektedir. Mitanilerin M.Ö.15.yy ortalarýnda mitolojik olaylar ve rivayetlerle güçlendirmeyi 3    Bölgeye verilen baþka bir isim ise Komagenes, 
Malatya , Adýyaman ve yöresinde egemen olduklarý hedeflemektedirler anlaþýlmaktadýr.)Helen kökenli bir adlandýrma olup “Kom” halen Kürtçede 
bilinmektedir.Adýyaman yöresinin M.Ö. 14. yy baþlarýnda Hurriler “Gom” anlamýna gelen yarý göçebe topluluklara ve 
Kummuh Krallýðý(M.Ö.1000-708) ; Hitit yýkýldýktan sonra tarafýndan egemenliði altýna alýndýðý söylenmektedir. yerleþim yerlerine verilen addýr. “Genes” ise soy, kabile 
özellikle yukarý Mezopotamya'nýn siyasal yapýsýnda Zaten Samsat Hurrilerin en temel kentlerinden biri anlamýný taþýrken , Komagenes “yarý göçebe diyarý” 
büyük deðiþikliler ortaya çýktý. O zamana kadar bu olmakla beraber, Kom agene krallýðý döneminde de anlamýna gelmektedir. Adýyaman'ýn bir diðer adý “Hýsn-ý 
bölgede aðýrlýklý olarak Hitit etkisi vardýr. Fakat þunu baþkent olduðu bilinmektedir. Burada Hurilerin bölgeyi Mansur” dur. Bu ad, M.S.7.yy da bölgeye gelen Emevi 
belirtmek gerek ki Hititlerin temel politikasý kendine fethetmesi deðil de birleþmesinden bahsedilebilir. Çünkü komutanlarýndan  Mansur Ýbn-i Canena'nýn Bizansa 
baðýmlý olan yerleri esnek bir tarzda tutmaktý. Böylelikle hem Hurriler hem de bu bölgenin insanlarý ayný etnik karþý yaptýrdýðý Hýsn-ý Mansur “Masnu kalesi” dan dolayý 
o yerler bazý tavizler karþýlýðýnda kendi içsel gruptan gelmektedirler. Ayný inanýþa ve dile sahiptirler. bu isim verilmiþtir. Bazý kaynaklara göre de Abbasi 
geliþimlerini(sosyal,siyasal,idari) devam edebiliyorlardý. Her iki halkýn kullandýðý dil Aryen dil grubuna halifesi Ebu Cafer El Mansur'dan aldýðý söylenir.
Bu durum bu bölgeler için de geçerli bir husustu. Daha girmektedir. Aryen kelimesi, tarýmda tarým da uðraþan     Diðer bir adlandýrma günümüzde halen Kürtler 
sonra Mitanilerin etkisi altýna giren yerlerde  bu politika topluluklar anlamýna gelmektedir. Bu durum ayný arasýnda yaygýnca kullanýlan “Semsûr” ismidir. Bu 
devam etti.Hititlerin Yýkýlýþýndan sonra Mitanilerin etkisi halktan, çeþitli krallýklarýn kendi çevrelerinde hakim olma isminde Komagene döneminde kalma bir isimlendirme 
olduðu yerlerde yeni krallýklar oluþtu.Bunlardan bir mücadelesidir. Nitekim daha sonralarý Mitaniler(Babil'in olduðu büyük bir ihtimaldir. “UR” kelimesini daha önce 
tanesi Adýyaman bölgesinde kurulan Kummuh kuzeyinde Dicle ile Fýrat arasýnda kurulan devlet) açýmlanmýþtýk, Semsûr isminin de “ur” kelimesinden 

krallýðýdýr., Kummuh kelime anlamý olarak türediði büyük bir ihtimaldir. 
Komagene'ye yakýn bir anlam taþýr. Yani “yarý göçebe     Türkçede bir adlandýrma olan “Adýyaman” ismine 
halklar diyarý” Burada þu hususa vurgu yapmak iliþkin çeþitli söylentiler vardýr.Kimi kaynaklara göre 
gerekir. Her ne kadar bu bölge kurulan çeþitli isimlerde “Vadi Leman” güzel vadi sözü sonradan 
kralýklar olsa da, bunlar özünde ayný geleneðin devam Türkçeleþtirilerek Adýyaman'a dönüþmüþtür. Kimi 
ettirilmesidirler. Bu uygarlýk ve krallýklarýn isimlerine de kaynaklarda da Komagene döneminde yaþayan bir 
baktýðýmýzda da (Hurri, Mitani,Kummuh, Komagene olaydan hareketle Adýyaman ismi verilmiþ.Rivayete göre 
v.b.) anlam olarak birbirine yakýndýr. Bir kültürün kime Sargon din adamý yöreninin güçlü kiþisi konumundaydý. 
ait olduðunu belirleyen kanýtlardan bir taneside o dilin Putlarý kendisi yaparak, kendiside tanrýsal özellikler 
etimolojik yapýsýdýr. Çünkü bir toplumun maddi, olduðunu iddia etmiþtir. Sargon'un yedi oðlu birleþerek 
manevi, kültürel,teknik, duygu düþünce, sevinç, hüzün babasýna karþý çýkmýþlardýr. Bu baþkaldýrý sonucunda bir 
v.s.lerini onun dilinde bulmak mümkündür. Ki dillerde komplo ile her yedi oðlunu da katletmiþtir. Yedi yaman 
bunlarýn açýða vurulmasý ve taþýyýcýlarýdýr. Bu açýdan ismiyle anýlmýþlardýr. Bu yedi kardeþinde gömülü olduðu 
yukarýdaki karþýlaþtýrmalardan da anlaþýlacaðý üzere yer bugünkü Adýyaman kentinin güneyinde yedi kardeþ 
etimolojik olarak bunlarýn ayni kültürden geldiðini diye anýlan yerde olduðu söylenir. Adýyaman isminin de 
ortaya koymaktadýr.bundan esinlenerek verildiði iddia edilir. Ama Türklerin 

 Adýyaman Tarihi Üzerine 
Bir Araþtýrma-3 Ali Çabuk 

ÞEVA ÊNTER

Rûpel / Sayfa 32011 Aðustos / Gelawêj

Rojekê li gundekî mirovekî bi navê Enter hebû, ku 
xwediyê du jinan(afret) bû. Ji wan yek dotmama wi bû, ya 
dinî yad(xerîb) bû. Enter her di rêya kavraniyê de 
bazirganî dikir û bi vî hawî jî debara malê dikir. Rojekê dîsa 
dem hat û Enter di çileyê zivistanê de derket bazirganiyê. 
Dema derket bazirganiyê çil rojên çile yên sar liber wî bû, ji 
bo ku hesabê rojên çile jihev derxe, çil heb mewîj avête 
berîka xwe ku rojê yekê bixwe, bi vî hawî bizanibe ku çil 
rojê çile timam e. Entêr bi vî hawî hesab kiribû. Her roj 
mewîjek xwar, belam di roja sih û nehemîn de pê 
nehesiya, du mewîj bi hev ve zeliqiyabûn, du mewîj bihev 
re xwarin. Wî bi xeletî mewîj xwarin û þûn ve ji ber ku mewîj 
jî xilas bibûn, got; qey çileyê zivistanê xilas bûye, lê hê 
rojek mabû. Ji ber ku nizanibû hê rojek çile maye, bi þev 
derket rêwitiyê. Ji ber ku çile bû, þev giran bû û erd û 
ezman tevlî hev bû. Pûgê da ser. Her ku çû þev dijwartir 
bû, dît ku tu çare nemaye hûrê hêþtirê veqelaþt û xwe 
sipartê. Di vê navberê de jî ezman heft cara giran bû, heft 
cara sayî bû. Di heman demê de jî qet xew neket çavê jina 
wî ya ku dotmama wî bû. Çavê wê her li êzmên bû, wê jî dît 
ku heya sibê heft cara pûgê da ser, heft cara jî ezman çîk-
sayî bû.

Enter bi saya hûrê hêþtirê ji ew þevê rizgar bû. Ku 
rizgar bû û hat mal xwast ku li jinikên xwe bipirse ka þev 
çawa derbas bûye. Cara yekemîn li jina xwe ya yad pirsî:
-Qîzêy îþev þev çawa derbas bû?
Wê jî weha bersiv da:
-Wekî her car derbas bû. Sibê ez rabûm ku þev nixte(þilî) 
bariye û niha jî eyamî çîk û sayî ye.
Ku wê wisa bersiv da îcar ji dotmamê pirsî û dotmamê jî 
weha bersiv da:
-Wekî her car bû.
Ku dotmamê wisa got, êqiniya Enter neket û carek din jê 
pirsiya. Ku carek din pirsiya bersiveka weha girt:
-Tu dizanî ku çawa bû?
Ku dotmamê weha got, Enter jî got:
-Ez zanîna xwe dizanim, belam ez zanîna te dixwazim.
Ku mêrik wisa got û þûn de jinikê jî weha dewam kir:
-Heft cara çîk û sayî bû, heft cara jî pûg.

Ku dotmamê weha bersiv da Enter jina xerîb 
qewitand û jiyana xwe ya mayî jî li gel dotmamê bi dilsozî 
domand. Ji lew re þeva çileya zivistanê ya dawîn re dibêjin 
'Þeva Enter'.

Sultan KILIÇ

sultankilic44@hotmail.com

Mor Petrus ve Mor Paulus 
Kilisesinin Açýlýþýnýn Ardýndan:

S e n e d e  i k i  g ü n  b u r a d a y ý z ,  kaydeden Yusuf Çetin, bu bölgede çok 
y a n ý n ý z d a y ý z ;  a m a  h e p i m i z  büyük din ve bilim adamlarýnýn 
Adýyamanlýyýz…” yetiþtiðini, kiliselerin ve manastýrlarýn 
           Patrik Vekili Metropolit Yusuf olduðunu hatta binlerce rahibin bu 
Çetin, ayinin sonunda yaptýðý manastýrlarda yaþadýðýný, ancak göç 
konuþmada, kilisenin kuruluþ yýl nedeniyle çoðunun yurt dýþýna gittiðini 
dönümü do lay ýs ýy la  y ý l la rd ý r  dile getirdi. 
düzen lenen  “büyük  ay in ”de ,             Adýyaman Mor Petrus-Mor 
Adýyaman'da doðmuþ, büyümüþ ve Pavlus Kilisesi Metropoliti Melki Ürek de 
bu þehirden göç etmiþ cemaatlerinin ayinin kendileri için en üst düzeydeki 
bir araya geldiðini söyledi. Cemaatin manevi icraat olduðunu… Suriye'nin SÜRYANÝ METROPOLÝTÝ: TARÝH, 

kendi topraklarýný görmekten mutlu barýþa huzura kavuþmasý için dua ÖLÜLER ARASINDAN DÝRÝLÝYOR…
olduðunu ifade eden Yusuf Çetin, her ettiklerini… Yeni yapýlan Metropolitlik 
geliþlerinde Adýyaman'ý biraz daha binasýna katkýlarýndan dolayý emeði Dünya Süryaniler'i Adýyaman'da 
geliþmiþ bulmaktan memnuniyet geçenlere teþekkürü borç bildiklerini Buluþtu
duyduklarýný dile getirdi. Yusuf Çetin, ifade etti. 
þöyle konuþtu:            ABD'de yaþayan Adýyamanlý 13. Süryani Kadim Cemaati Büyük 
           “ Patriðimiz, saðlýk durumu bu Süryanilerden Mari Kaçolla ise “Çok Ayini, dünyanýn birçok ülkesinden ve 
yolculuða el vermediðinden gelemedi; sevinçli ve mutluyum. Bugün çok güzel Türkiye'nin çeþi t l i  kent ler inden 
ama dualarýyla yanýmýzda. Dünya barýþý þeyler oldu. 50 yýldýr Amerika'da Süryanilerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 
için dua ediyorlar. Patrik adýna ayini yaþýyorum ve sýrf bugünü görmek için Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani 
yönettim ve açýlýþta da kendilerini temsil geldim buralara. Çünkü doðduðum Lideri Yusuf Çetin, Suriye Halep 
edeceðim.1999'dan bu yana Ýstanbul, yerlerin özlemini hep çektim. Eski Metropoliti Hanna Ýbrahim, Adýyaman 
Ankara ve Ýzmir Süryani Ortodoks dostlarýmý ve arkadaþlarýmý gördüm. Mor Petrus-Mor Pavlus Kilisesi 
Kilisesi Ruhani Lideri olarak kilisemizin Allah herkese bunlarý nasip etsin.” dedi. Metropoliti Melki Ürek'in yönettiði 
önemli günü olan Mor Petrus ve Mor            Ayinin ardýndan Patrik Vekili ayinde, kilise korosu ilahiler okudu. 
Paulus bayramýnda, cemaatimle Metropoliti Yusuf Çetin, Adýyaman Süryaniler dua etti, mum yaktý. 
beraber Adýyaman'a geliyorum ve Valisi Ramazan Sodan, Suriye Halep 
törene katýlýyorum. Bu sene tekrar Metropoliti Hanna Ýbrahim, yeni yapýlan Patrik Vekili Metropolit Yusuf Çetin, 
Ýstanbul'dan olsun, Güneydoðudan Metropolitlik binasýný, kilise korosunun Suriye Halep Metropoliti Hanna 
olsun, Türkiye'nin birçok bölgesinden okuduðu ilahiler eþliðinde açtýlar. Ayine, Ýb rah im' in  top lu luða h i tabýnda 
ve özellikle yurt dýþýndan ve Avrupa Adýyaman Emniyet Müdürü Mehmet tercümanlýk yaptý. Suriye Halep 
ülkelerinden Ýsveç'ten, Amerika'dan, Bi l ic i ,  Belediye Baþkaný Necip Metropoliti Hanna Ýbrahim, 15 yýl önce 
Arap ülkelerinden hatta Avustralya'dan Büyükaslan, Ýl Müftüsü Mehmet Þahin, kendi ler in i  bu k i l isen in iç inde 
bile gelenler var. Bu bizde kutsal bir sivil toplum örgütü temsilcileri, g ö r e b i l e c e k l e r i n i  h a y a l  b i l e  
gelenektir ve 2 bin senedir böyle devam Adýyamanlýlar, Malatyalýlar, Urfalýlar, edemediklerini… Mor Petrus ve Mor 
ediyor. Kilisenin gününde imanlýlar M a r d i n l i l e r ,  D i y a r b a k ý r l ý l a r ,  Paulus kilisesinin önceki adýnýn 
ayine katýlýrlar. O Aziz'in ya da inancý Ýstanbullular, ABD Adana Konsolosu Meryem Ana kilisesi olduðunu… 
uðruna þehit olmuþ kiþinin dualarla Daria Darnell, Türkiye'nin ve dünyanýn Patriðin, 150 yýl önce sultandan ferman 
þefaatini beklerler. dört bir yanýndan gelen binlerce davetli alarak kiliseyi onarttýðýný… Kilisenin, 
            Bizim ülkemiz çok güçlü bir ülke katýldý.çok eski bir tarihe sahip olduðunu… 
ve çok hassas bir dönemden geçiyor. Ka t ý l ýmc ý la r ýn  i f ades ine  gö re ,  Cemaatin de o kadar eski bir tarihe ve 
Demokrasi yolunda ilerliyor. Dua ve Adýyaman'daki cemaatin çoðunluðu, kültüre sahip olduðunu ifade ettikten 
temennimiz, ülkemizin daha güçlü Ermenilerden oluþuyor. Adýyaman'da sonra sözlerini þöyle sürdürdü:
olmasý ve esenlik içinde yaþamasý. Ermeni ve Süryaniler, Süryani Kadim “ Mor Petrus ve Mor Paulus kilisesine en 
Devlet büyüklerimize Allah yardýmcý Kilisesi Mor Petrus ve Mor Paulus'ta az yüz köy baðlýydý. Tarih, ölüler 
olsun. Biz Süryani toplumu olarak her birlikte ibadet ediyorlar. Yine Süryani arasýndan diriliyor. Süryaniler, tüm 
zaman her yerde bulunduðumuz Kadim Mezarlýðýný birlikte kullanýyorlar.cemaatlerle anlaþtý, çalýþtý. Birkaç ay 
toplumun ve ülkenin yasalarýna ve            Ek binanýn yapýmýnda emeði ö n c e  C u m h u r b a þ k a n ý m ý z ý  v e  
devlet büyüklerine saygýlý olduk. Ve o geçenlere teþekkür plaketleri ve baþbakanýmýzý ziyaret ettik. Bize, 
ü lkede yaþayan tüm insanlar ý  kilisenin kadýnlar kolu üyelerinin el Süryaniler hakkýnda güzel þeyler 
seviyoruz. O ülkenin birlik ve beraberliði emeði tablolarý sunulduktan sonra anlattýlar. 
için geliþmesi için her zaman duacýyýz.” binlerce kiþiye Adýyaman Mor Petrus-Süryanilerin tarihi, bu bölgede çok 
             50 YIL SONRA, Mor Pavlus Kilisesi bahçesinde yemek eskiye dayanýr. 1500'lü yýllarda Halep 
A M E R Ý K A ' D A N  A D I Y A M A N ' A  ikram edildi.Metropoliti ayný zamanda Adýyaman 
KUCAKLAÞMA  Kilisenin bahçesindeki konuklara Metropolitiydi. 
           Adýyaman, Malatya, Kâhta, Adýyaman'da çýkarýlan “Semsûr” adlý Suriye'de acý olaylar, sýkýntýlar 
Gerger, Diyarbakýr, Mardin, Þanlýurfa; gazete armaðan edildi. Adýyaman'daki yaþýyoruz. Müslümanlarla Hýristiyanlar 
Mezopotamya'da Süryanilerin çok eski muhalif duruþun yürekli duruþu Semsûr arasýnda güçlü baðlar vardýr. Suriye 
ve zengin bir geçmiþi olduðunu gazetesiyle tanýþýyor pek çok konuk.barýþý için herkesten dua istiyorum.

www.ne
tew

e.c
om



ARAÞTIRMA-ÝNCELEME
Wekhevî
Azadî
Biratî
Dad
Demokrasî

Eþitlik
Özgürlük
Kardeþlik
Adalet
Demokrasi

Milliyetçi anlayýþlarla yükselen savaþ ve saldýrý çýðlýklarýnýn 
yükseldiði bir süreçten geçiyoruz. Þahadet  üzerine kurulan 
savaþ ve saldýrýlarla Kürt kalkýna ait olmasý gereken 
demokratik aidiyetlerin önü kesilmek isteniyor. Bunu yapanlar 
biz Kemalist milliyetçileriz, tek vatan, tek bayrak, tek millet gibi 
çaðýn dýþýnda kalan sloganlarla sonuca gideceklerini 
düþünebilirler. Oysa milliyetçilik dünya literatüründe  tektir ben 
þu milliyetçiyim faþist milliyetçi deðilim demek durumu 
kurtarmaz. Milliyetçilik bir ulusun seçkinlerinin çýkarlarýna 
hizmet etmek demektir ve bilinen tanýmý þudur;
        “Kendi ulusuna özgü þeyleri üstün tutma, yabancý 
baský ve sömürüsünden kurtulmayý, kendi ulusunu sevip 
yüceltmeyi amaçlamaktan, kendi ýrkýný bütün baþka 
ýrklara üstün görüp onlarý egemenliði altýna almayý 
istemeye dek varabilen öðreti”(Dil derneði sözlüðünden) 
demektir. Taným budur. Ancak bu tanýmýn açýlýmýný 
yaptýðýmýzda farklý bir durum çýkýyor karþýmýza. Feodal veya 
kapitalizmin egemen olduðu toplumlarda bir aða ya da patron 
vardýr, diðer taraftan onlarýn deðirmenine para taþýyan emekçi 
insanlar yer almaktadýr. Patronlarýn ya da patron aða 
ittifakýyla oluþan bizim gibi toplumlarda oluþturulan devletlerde 
bir hazine kurmuþlar bir yandan hazinenin baþýna oturanlar 
diðer yandan hazineye para aktarabilmek için kanýný canýný 
verircesine çalýþtýðý halde 20 lira gibi komedi diyebileceðimiz 
zam alanlar vardýr. Böyle hukuksuz böyle insani olmayan bir 
yapýda gidip patronlara desek ki gelin bize öðrettiðiniz 
milliyetçilik bir arada kardeþ gibi yaþamamýzý öneriyor. O 
halde buyurun zenginliklerden de pay alarak kardeþ gibi 
yaþayalým dediðimizde!.. "olmazzz sizler kötü niyetlisiniz 
toplumu bölmek parçalamak istiyorsunuz ve tehlike arz 
ediyorsunuz, bu nedenle tehlikeyi kaynaðýnda boðacaðýz" 
derler ve saldýrýyý baþlatýrlar.Ýþte egemenlerin daðlarda 
ovalarda sürek avý baþlatmalarýnýn temel nedeni 
budur.Bilimsel ve cazip bir milliyetçilik tanýmýna karþýlýk 
özünde halk düþmanlýðý olan milliyetçilik Türkiye'de ve  dünya 
genelinde de budur. baþka bir tanýmý yoktur. Bu nedenle 
milliyetçiliðin kemalisti þusu busu olmaz. Sonuçta milliyetçilik 
faþizmin beslendiði bir anlayýþtýr ve halk kavramýný kabul 
etmez. Halký gereksiz bir güruh olarak görür. Milliyetçilik iki 
yüzlü bir yalandýr ve sermayenin çýkarlarý tehlikeye düþtüðü 
an canavarca kandan beslenir. Bu uygulamalar kendi 
tarihimizle birlikte dünya tarihinde yaþanarak ve bedeller 
ödenerek test edilmiþtir. Demokrasi ve özgürlük gibi talepleri 
ciddiye almaz, topuyla tankýyla kimyasallarýyla herkesi terbiye 
etme adýna sahneye alýr.
         Ýþte gencecik canlarý vatan millet Sakarya palavrasýyla  
sahaya sürenler öldürme yemini etmecesine diktatörlük 
estirirler. Sonrada þehidin kaný yerde kalmaz gibi toplumlarý 
provoke eden birbirine düþmanlaþtýran senaryolarý hayata 
geçirirler
         Tarih boyunca yapýlan savaþlara baktýðýmýzda kirli 
savaþlarýn hepsinin malzemesi insan olan bu savaþlarýn 
kazananý insan deðil, o savaþý baþlatan patronlarýn 
egemenleridir, tüccarlarýdýr. Kaybedenleri ise halklar üretenler 
olmuþtur. Yani toplumun büyük çoðunluðunu oluþturan ama 
toplumun zenginliklerinden deðil fakirlikten nasibini alanlar 
tarih boyuca mühimmat gibi harcanmýþtýr. Mühimmat gibi 
harcanýrken de milliyetçilik gibi iki yüzlü bir anlayýþla bunu 
yapmaktan geri durmayýp  üstüne þehitlerimizin kanlarý yerde 
kalmayacaktýr sloganlarýyla halklarý provoke ederek 
süslemektedir.
        Çünkü hazineden geçinenlerin yüreði asla sýzlamaz. 
Çocuklarý zekidir, nazlýdýr, geleceðin seçkinidir. .Bu nedenle; 
onlar kendi mühimmatlarýný harcamaya kýyamazlar kaybedilen 
fidanlar egemenlerin harcamasý gereken mühimmatýdýr.  
Mühimmatlar bu kadar çok ve deðersiz olunca, bir yandan 
yavrusunu yiyen timsahlar gibi timsah göz yaþý dökerler, diðer 
yandan þehitler üzerinden hamasi nutuklar atarlar.  
           Bombalarla sürek avýna çýkanlar ormanlarý ateþe 
verenler çýkarlarý söz konusu olduðunda dini kürsülerden 
referans vererek bizlere anlattýklarý-yaþ kesenin baþýný 
keserim sözünü bir an unutup ormanlardaki yaþý keserler. Ýþte  
milliyetçiliðin  özünde yatan bu iki yüzlülük her þeyi 
açýklamaya yeter. Hem de tüccarlara ve onlarýn iþbirlikçi 
dalkavuklarýna hizmet eden bir ikiyüzlülüktür. Bu kirli savaþý 
yürütüp genç fidanlara kýyanlar sonuçta özgürlüklerin 
kazanacaðýný bilmelidir Kürt halký kabile topluluðu deðildir. 
Ýþte insan olmak birey olmak, kaybedilen canlarýn kim olursa 
olsun dünyanýn neresinde olursa olsun tümünün acýsýný 
yüreðinde duyabilmekten geçer.

Ramazan Gökay

En erken 12.yy.da Süryani Mihail Efa ve Erm Þâmiþad(Þam 11. Sayýdan devam
vekainamesinde Gaktai adý görülür. âbâd,Yun. Samosato,Ar Sümeysât 

Kahta Ýlçe merkezi þimdiki yerine taþýndý. biçimleri görülür.
Kahta ÝB(1925) ilçe(Süry) Kocatepe köy<Hopak(Kürd *Eski kent 1988 deAtatürk baraj gölü 
 Gaktai<Kolik/Köllik(Kürd Hopak”bentli”) altýnda kaldý.Yeni yerde tekrar 
Kolik”çanak veya çardak veya kuruldu.Kozaðaç köy<Bibo?
tümsek veya aþ.) Baðaras köy<Babilge?Menzil köy<(Durak)
*Ýlçeye adýný veren asýl Kahta þimdiki (Balcýlar)x<Kantara(Tr Taþköprü)Narsýrtý köy<Karkûne veya Karkûn
Kocahisar köyüdür. Bayýrlý köy<Zurna?Oluklu köy<Karaçur(Erm 
Acýsu mah<Geldibuldu<Acoðlu K'araçur”Taþpýnar”) Doðanca köy<Merazi?
Adalý köy<Hinic/Hiniç(Erm) Ortanca köy<Susiyan(Kürd Göltarla köy<Birgenî(Kürd su 
Akalýn köy<Karselýð? Sûsiyan”meyankökü”) brikintisi)
Akçaalan mah Tuðlu<Gevozi Pýnar mah<Erikdere<Sako veya Kýrmacýk köy<Hayik?
Akdoðan köy<Hiþtur(Kürd Saqo Kovanoluk köy<Biriman(Kürd 
Xiþtur”sivrili”) Salkýmbaðý köy<Alut? Birîman aþ.)
Akýncýlar bld<Tokaris? *Eski köy baraj altýnda kaldý.Yeni Sarýsu köy<Sürce/Þünahce?
Akkavak köy<Aþurge? yere taþýndý.Sýrakaya köy<Kakþir veya Kakþêr
Akpýnar mah<Akdoðan<Bidos? Kuþtepe Susamlý köy<Güdülge<Süsük(Kürd 
Aktoprak mah<Erikli<Kileylan köy<Kumluca<Berfirat(Kürd Sûsik”meyan bitkisi”)
Arýlý köy<Bircik(Kürd Burcik”kalecýk” Berfirat”Fýrat kenarý”)Susuz köy<Küçük Bejyan(Kürd  
Aydýnpýnar köy<Þoma? Ovacýk köy<Tuzik(Kürd tere otu Bejyan”susuz kýrlar”)
Baðbaþý köy<Pilliþ? GS)Þahintepe köy<Bildiyan?
Baðlar köy<Bizirîn(Kürd kök hücre Örentaþ köy<Körsin?Tabaklý mah <Þamük(Kürd 
GS) (Sütbulak)xKilisan(Kürd Þamikî/Þamiyan aþ.”)
Bahçeli Kilîsan”Kiliseler”)Teðmenli köy<Kergürek?
mah<Geldibuldu<Tilbe(Süry”?tepe”) Taþkuyu köy<Birik(Kürd Teknecik köy<Güdan/Küdan?
Ballý köy<Hot? Birik”Göze”)Tepebaþý 
Belenlý köy<Perot? Tepeönü köy<Gevrik(Kürd Gewrik mah<Eskitaþ<Keferkuruþ(Süry)
Beþikli köy<Kefrî(Süry/Kürd “Kýrtoprak”)Tuðlu köy<Sivik(Kürd 
Kafro”köy”) *Eski köy baraj altýda kaldý.Yeni yere sêvik”elmacýk”)
*Eski köy1922 de baraja battý Yeni taþýndý.Tütenocak köy<Bersomik(Süry 
yere taþýndý. Uzuntepe köy<Sêlik( Kürd küçük Barþavma”oruçoðlu”(öz)
Boðazkaya köy<Hamþik? sac GS)*13.yy.dan önce inþa edilen  
Bostanlý köy<Kitiþ? Yarýmbað köy<Hornuf veye Barsawma Süryani Manasrýnýn yeri 
Bozpýnar köy<Arga? Xornîf(Kürd keçi boynuzu GS)idi.
Büyükyayla köy<Mazil? Barsawma”oruçoðlu ismini taþýyan Sincik
Büyükbey köy<Kirbiz? çeþitli Süryani azizlerinden, Sincik ilçe(Kürd Sincik “iðde”)
Çakýreþme köy<Kosan(Kürd  hangisinden ad aldýðýný tesbit Alancýk köy Laðýn?
Kosan”köseler”) edilemedi. Arýkonak köy<Komik(Kürd/Erm 
Çaltýlý köySalah(Süry Þilüho”dere” Ulubey mah<Gölgeli<Keftere? Komig/Komik “Küçükçiftlik”)
Çamlýk mah<Eskitaþ<Çamçin Ulupýnar köy<Buban(kürd Baklaya köy<Haçik(Kürd Xaçik 
Çardak köy<Biriman(Kürd Birîman Bûbkî7Bûbikan”gelincik”aþ.) “Hiristiyan”)
aþ.) Yamaçlý Çamdere köy<Polikan(Kürd 
Çataltepe köy<<Daragir(Kürd mah<Koçtepe<Týlfýdýr(Süry”?tepe”) Polik/Polikan aþ.)
daragir”tepeaðaç”) Yapraklý köy<Körüskil? Çatbahçe köy<Çatma bahçe
Çaybaþý köy<Bazuk(Kürd Yelkovan köy<Hamzeyin(Kürd Dilektepe köy<Kalikan(Kürd aþ.)
Bazikî/Bazikan”doðanlar”aþ.) manzalar) Geçitli köy<Zevikeri?
Çobanlý köy<Kayraþ? Yenikuþak köy<Yýðýnak<Horis? Hasanlý köy<Hasanbucur(Kürd 
Çukurtaþ köy<Markik(Erm *Yýðýnak köyü baraj altýnda kaldý. Cubur aþ.)
Markig”çayýrlýk”) 1988 de Yenikuþak adý ile yeniden Hüseyinli köy<Hüseyinbucur(Kürd 
Damlacýk köyTavsi(Kürd kuruldu. Cubur aþ.)
Tawisî”yezidî(Tavusî) Alut ÝB Yolaltý köy<Postin? Ýnlice köy<Arnot?
*Bucak merkezi eski Zeytinli mah<Yolaltý<Askeran(Kürd Pýnarbaþý(1968+) köy<Kýran
Alut(Salkýmbaðý) köyünden taþýndýðý Askeran”askerler”aþ) Sakýz köy<Sarýkýz)<Gelî(Kürd Gelî için Alut adý veridi. Ziyaret köy<Puþi? “vadi”)
Doluca köy<Keferne/keferme(Süry) Samsat Serince köy<Dud veya dot(Kürd kýz 
Dumlu köy<Honi?

Samsat evlat veya saðmallýk GS)
Eceler köy<Çepek?

ilçe(Yun)Samosata”Samês(öz) Serindere köy<Yusufan(Kürd /Tr 
Ekinci köy<Tezenüt?

kenti”) “Yusuflar)
Erikli köy<Berbut?

*Muhtemelen Asur kaynaklarýnda Söðütlüçeþme köy<Kunýdaným
Esendere (2006) anýlan Kummux kentidir. Þahkolu köy<Þakoliyan?
köy<Akpýnar<Kilisik(Kürd Kummaxa/Kommagne kralý Taþkale köy<Tiðinkar (Erm 
Kilisik”Kilisecik”) Þâm(Yun. Samês, Teðing'ar “sarýtaþ”)
Eskitaþ köy<Ancuz(Kürd M.Ö.2.yy) onuruna yeniden Yarpuzlu köy<Bîriþme?
Ancuz”Kalecik”) adlandýrýldý. 
Fýndýklýçalý(1968) köy<Ýlbeyi
Fýstýklý köy<Ofan?
Geldibuldu köy<Tille(Süry 
Têllo”tepecik,höyük”)
Gökçe köy<Birciyan(Kürd Birçiyan 
“açlar”)
Gökçeþme 
mah<Gökçe<Avnik(Kürd 
Having”yazlýk”)
Gölgeli köy<Bervedol(Kürd 
Bervedol”dereye doðru”)
Güzelçay köy<Kaliyon
Habipler köy<KökelanKürd 
Kokelan”daðkale”)
Hacýyusuf köy<Sarýdana<Bozmiþ
Hasköy köy<Horis?
Ýkizce köy<Tomak?
Ýslamköy köy<Þeyhmirik(Kürd 
Þeyhemirlik GS)
Karadut köy<Gölbe?
Kavaklý köy<Pirah?
Kayadibi köy<Horik(Kürd 
Horikî/Horikan aþ.)
Kocahisar köy<Eskikahta(Süry 
Gaktai)
*Antik Arsameia kalesidir.

Ötekileþtirmenin öteki adý milliyetçilik

ADINI UNUTAN ÜLKE
apranaksr@hotmail.com
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Kurdan dihêwirîne nivisandîbû. 
Cihê ku Zanyarê Tirk di nexþeya 
xwe de nîþandayî li bin Arz-ûl 
Azerî û Arz-ûl Daylem de, di 
navbera Arz'ûl Þam û Arz'ûl Iraqê 
de ye.
Jer ax e  (erde) Arz-ý Azerbeycan  

û Arzû-d Dayalîma  (Welate 
Fîlologê navdar û zanyarê Tirk Deylem )  û lî nav Arz- ûþ Þam 
Mehmûdê Qaþkarî di serdema (Surîye) û Arz- ûl Irakeyn' ne.  
dewleta Qerehaniyan de jiya  H. KAWÎ
ye(840–1212). Bi armanca 
nîþandana dewlemendiya 
zimanê Tirkî,  berhema xwe ya 
navdar, ya bi navê “Dîwan-i 
Lugat'ût Tirk” di navbera salên 
1072 û 1074 de nivisandiye. 
Berhem xebateka Ensîklopedîk 
a ferhengî ye.
Qaþkarî nexþeya ku bi navê 
“Xerîte î Gerdûnî”di dawiya 
kitêba xwe de nexþandî de cih 
dide welatê Kurdan û wî bi navê 
“Kurdistan” nîþan dide. Bi 
zimanê Erebî, bi þêwaza “Arz'ûl 
Ekrad” ku wateya welatên 

KURDOLOJÎ

DI DÝWAN-I LÛGAT'ÛT TIRKÎ 
DE WELATÊ KURDAN

1.8.2011 tarihinden itibaren “Rojnameya Semsûr” adýyla www.rojnameisemsur.com adresiyle internetteyiz.
Rojnameya Semsûr ji 1 ê gelawejê (2011) pêve di internetê de li ser malpera xwe ya www.rojnameisemsur.com di weþanê de ye.
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Kêþana lêkeran 5-Dema çîrokên dahatû=gelecek zamanýn hikayesi Ew bezîne- onlar koþmuþlar.
Lêker ketin e

Ezê biketama- ben düþecektim. -3-Çîroka hevedûdanî birleþik zaman hikayesi
1-Boriya têdeyî=dili geçmiþ zaman Tuê biketayî- sen düþecektin.
 Ewê biketa- o düþecekti. Ez dibezîm- ben koþuyordum.
Ez ketim- ben düþtüm. Emê biketana- biz düþecektik. Tu dibezî- sen koþuyordun.
Tu ketî- sen düþtün. Honê biketana- siz düþecektiniz. Ew dibeze- o koþuyordu.
Ew ket- o düþtü. Emê biketana- onlar düþeceklerdi. Em dibezîn- biz koþuyorduk.
Em ketin- biz düþtük. Hon dibezîn- siz koþuyordunuz.
Hon ketin- siz düþtünüz. 6-Çîroka herdem hevedûdanî-sürekli birleþik hikayesi Ew dibezîn- onlar koþuyorlardý.
Ew ketin- onlar düþtüler.

Ez diketime- ben düþmekteydim 4-Dema çîroka xwestek=istek birleþik hikayesi
2-Boriya Çirokî=miþli geçmiþ zaman Tu diketiyî- sen düþmekteydim

Ew diketiye- o düþmekteydi. Ez bibeziyama- ben koþaydým.
Ez ketime- ben düþmüþüm. Em diketine- biz düþmekteydik. Tu bibeziyayî- sen koþaydýn
Tu ketiyî- sen düþmüþsün. Hon diketine- siz düþmekteydiniz. Ew bibeziya- o koþaydý.
Ew ketiye- o düþmüþ. Ew diketine- onlar düþmekteydiler. Em bibeziyana- biz koþaydýk.
Em ketine- biz düþmüþüz. Hon bibeziyana- sen koþaydýnýz.
Hon ketine- siz düþmüþsünüz. ……………………………………… Ew bibeziyana- onlar koþaydýlar.
Ew ketine- onlar düþmüþler.

1-Boriya têdeyî=dili geçmiþ zaman, 5-Dema çîrokên dahatû=gelecek zaman hikayesi
3-Çîroka hevedûdanî=Birleþik zaman hikayesi 

 Lêker bezîn e Ezê bibeziyama- ben koþacaktým.
Ez diketim- ben düþüyordum. Tuê bibeziyayî- sen koþacaktýn.
Tu diketî- sen düþüyordun. Ez bezîm- ben koþtum. Ewê bibeziya- o koþacaktý.
Ew diket  - o düþüyordu. Tu bezî- sen koþtun. Emê bibeziyana- biz koþacaktýk

Honê bibeziyana- siz koþacaktýnýz.Em diketin- biz düþüyorduk. Ew bezî- o koþtu.
Emê bibeziyana- onlar koþacaklardý.Hon diketin- siz düþüyordunuz. Em bezîn- biz koþtuk.

Ew diketin- onlar düþüyorlardý. Hon bezîn- siz koþtunuz.
6-Çîroka herdem hevedûdanî-devamlý birleþik Ew bezîn- onlar koþtular.
hikayesi4-Dema Çîrokên xwestek=Ýstek birleþik hikayesi

2-Boriya çîrokî-miþli geçmiþ zaman
Ez dibezîme- ben koþmaktaydým.Ez biketima- ben düþeydim.
Tu dibezîye- sen koþmaktaydýn.Tu biketayî- sen düþeydin. Ez bezîme- ben koþmuþum.
Ew dibezîye- o koþmaktaydý.Ew biketa- o düþeydi. Tu bezîye- sen koþmuþsun.
Em dibezîne- biz koþmaktaydýk.Em biketana- biz düþseydik. Ew bezîye- o koþmuþ.
Hon dibezîne- siz koþmaktaydýnýz.Hon biketana- siz düþeydiniz. Em bezîne- biz koþmuþuz.
Ew dibezîne- onlar koþmaktaydýlar.  Ew biketana- onlar düþeydiler. Hon bezîne- siz koþmuþsunuz.

DESTPÊK
1. Bala xwe bide tîpên mezin û biçûk. Tîpan bi dengekî bilind bixwîne.

Perwerdehiya Destpêkî

Deng Û Alfabe

1.8.2011 tarihinden itibaren “Rojnameya Semsûr” adýyla www.rojnameisemsur.com adresiyle internetteyiz.
Rojnameya Semsûr ji 1 ê gelawejê (2011) pêve di internetê de li ser malpera xwe ya www.rojnameisemsur.com di weþanê de ye.
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kirine. 
Medrese serê pêþîn, bi armanca ku kurd ji hêla 

olî ve bên perwerde kirin hatiye damezirandin. Lê belê 
piþtî ku Selahaddînê Eyûbî di rêveberiya dewletê de cih 
girt, ew medreseyên ku tê de tenê zanistên olî didan 
xwendin de dest bi perwerdehiya zanistên din jî kirine û 
giranî dane ser perwerdehiya kurdî. Vê yekê jî kiriye ku 
ziman bi pêþ bikeve û di nava medreseyan de bibe 
zimanê sereke. 

Di medreseyên kurdan de 12 ders dihatin dayîn, 
lewma di nav kurda de ji yên zana re dibêjin 'Ji 12 îlman 
muntehî'. Ew 12 îlîm jî ev bûne: 

Tefsîra Qur'anê
Mantiq

Di Serdama Osmaniyan de medreseyan ji hêla Hûnera Axaftinê
perwerdehiyê ve cihêyekî girîng digirt û zimanê  Ragihandin 
perwerdehiyê bi gelemperî Erebî bû. Lê wekî ku tê zanîn Zagon (Qanûn) 
Dewlata Osmaniyan, dewleteke pirnetewî, pirçandî, Huquqa Mîrateyê 
pirzimanî û pirolî bû. Bivê nevê va rewþa heyî – Astronomî
pirnetewî, pirçandî, pirzimanî û pirolî bûn – wê bandora Tip
xwe li ser saziyên perwerdehiyê, li ser medreseyan jî bike Felsefe 
û kiriye jî. Xet û Xêz

Berî ku em têkevin nav hûrguliyên medreseyên Riyaziye
di Serdema Osmaniyan de, divê ewil em bizanin bê ka Di nav hemû medreseyên wê demê de, ev îlîm 
medrese çi ye ango tê çi wateyê.  tenê di medresyên kurdan de hebûne. Di medreseyên din 

Mederese peyvek erebî ye û di wateya “cihê ku de – yên qewmên din-  tenê îlma olî dihatibûye dayîn. Di 
ders lê tê dayîn” de ango di wateya “fêrgeh” an jî medreseyan de pirtûkên dersê ên bi Erebî hatî 
“dersxane” de tê bikaranîn. Li gorî hin lêkolînvanan, nivîsandin, dihatin wergerandin û bi wî awayî ango bi 
ewil medreseyên kurdî di dema Selahaddînê Eyûbî kurdî ders dihat dayîn. 
de; li gorî hin ên din jî di dema Baba Tahirê ûryan de Di nava civaka kurdan de serê malekê divê teqez 
hatine damizrandin. Yên ku dibêjin di dema Baba yek an jî dudu biçûna medreseyê û perwerde bistendina. 
Tahirê Ûryan de hatine damizrandin, bingeha ramana Ji yên di medreseyan de ders didan re digotin “Seyda” û 
xwe dispêrin Ansîklopediya Îslamê. xwendavanên medreseyê re jî “Feqî” dihat gotin. 

Li gel van nêrinên cûr bi cûr heke em li gor Xwendevanên medreseyê ji %30 jin bûn. Ji bo feqî bi 
nasnameya nijadî herin, ewil medresya kurdî, dora salên serkeftî bên hesibandin divê 100 pirtûkên ku Seyda 
950 de û di dema Baba Tahirê Ûryan de li bajarê destnîþan kiriye bên xwendin. Qedandina van pirtûkan jî 
Hemedanê; lê ku li gorî zimanê hînkariyê bifikirin jî divê dora du salan dajot. Piþtî vê îcazeta (destûrname, 
em bibêjin “Ewil medreseya kurdî di dema Selahaddînê dîploma) Perwerdehiyê dihat standin. Yên ku îcazet 
Eyûbî de hatiye damezirandin.”  distendî bi hêsanî bi Kurdî, Erebî, Farisî û Osmanî 

Ji ber ku tu mîsogeriyek û teqeziyek tune ne, em dizanîn. 
ê jî li ser her du dibetiyan bisekinin û li ser van esasan Hin keseyatên navdar ên ku ji van medreseyan 
xebata xwe bimeþînin. derketî ev in:

Li gorî demsala mîladî, di sala 950 de ewil Ehmedê Xanî
medreseya kurdî li bajarê Hemedanê hatiye Feqe Reþîdê Hekarî 
damezirandin. Damezirandina medreseyên kurdî re, li Feqiyê Teyran
gorî wê demê kurd û kêmarên di nav kurdan de dijîn yên Mele Ehmed Betayî 
wekî Ecem, Çerkez, Azerî, Laz, Gürcü… hwd. bi Seîdî Kurdî (nûrsî)
perwerdehî û ronakbîriyek bilind vedigerîn nav civaka Þerefxanê Colemêrgî 
xwe. Bi xêra perwehdehiya ku di medresyên kurdan de Elî Herîrî 
dîtîne civaka xwe perwerde kirine û pêþengî ji wan re 

Avgîz

Þêxo
Filik

MEDRESEYÊN KURDAN

1. Sayfadan devam
Ýþ veremiyoruz, diye bahaneler de üretiliyor. Sýnýf 

öðretmenini atamýyorsunuz, KPSS'den istenen yükseklikte 
puan alamadý diye. Çocuklara kimya bölümü mezununu, 
sýnýf öðretmeni olarak görevlendirmeyi pek mantýklý 
buluyorsunuz. Niye? Kimya bölümü mezununu ücretli 
ça l ýþ t ý r ýyorsunuz.  Asgar i  ücret  vererek günü 
kurtarýyorsunuz. Bir ülkeye yapýlabilecek en büyük 
düþmanlýk, eðitime vurulan darbedir. Sýnýf öðretmenini 
kadrolu atamamak için bulunmuþ bir tür hileli kýlýf iþte.

Sýnýf öðretmeni olarak diplomasýný alan birini deðil, 
ayný iþe ücretli birini atayarak baþarý mý bekliyorsunuz? 
Sýnavý, mademki öðretmenin yeterliliðini ölçmek için 
yapýyorsunuz… Yeterli puaný alamadý diye branþ 
öðretmenini atamadýðýnýz göreve, branþla hiç ilgisi olmayan 
birini nasýl atayabiliyorsunuz? Devlet görevlileri, devletin 
kendilerine verdiði yetkiyi kullanarak, devlet adýna hile mi 
yapýyor, diye düþünmez misiniz?

Bahçede baþlarýný ellerinin arasýna almýþ, kara kara 
düþünen analarla konuþuyorum.

Biri: “Çocuðum, sosyal bilgiler mezunu. Dört yýldýr 
sýnava giriyor. Bu arada da bize mahcupluðundan herhalde, 
özel dershanelerde çalýþýyor. Özel dershaneler de totaba 
gibi kullanýyor çocuklarý. Karýn tokluðu bile denemez 
verdikleri. Hatta beþ kuruþ vermedikleri de çok. Tecrübe 
kazandýrýyoruz size, diye bedava çalýþtýrýyorlar haftanýn altý 
günü, sabahtan akþama kadar. Ýnsafsýzlar.

Bu sýnavý icat edenler de çok insafsýz. Fakülteyi 
okudu çocuðum. Yeterli deðilse niye diploma verdiler? 
Diploma demek, yeterlilik deðil mi? Yeterliyse, bir daha soru 
sormanýn gereði neydi? Bu dersleri, fakültede okurken 
gösterseydiler, öðrenciyken sorsaydýlar sorularýný. Acaba, 
KPSS kurslarýna etek dolusu para harcatmak için mi 
yapýyorlar?”

Bir baþka ana: “Çocuðum, sosyoloji bölümünü bitirdi. 
Tezsiz yüksek lisans da yaptý. Geçen yýlki sýnavý, baþarýlý 
geçmiþti. Sýnavdan çýkýnca o rahatlýkla her þeyi sildi 
kafasýndan. Hýrsýzlar, uðursuzlar yüzünden sýnav iptal 
edilince periþan oldu. Þimdi o içerde, ben dýþarýda… 
Görüyorsunuz, ne haldeyim. Allah'ýndan bulsun, bize bu 
iþkenceleri reva görenler…”

Sahi, madem gençleri bir þekilde eleyeceksiniz… 
Bari bu Çin iþkencelerini yaparak hayatlarýný karartmayýn. 
En güzel yýllarýný çalmayýn.

Daha eðlenceli ve masrafsýz yollar deneyin. Çuvala 
sokun, zýplayarak hedefe ulaþsýnlar. Tepsideki yoðurda 
yüzlerini gömerek yoðurt yesinler. Uzun atlama, yüksek 
atlama, yüzme, koþma, develeme çevirme, sülü deynek, 
uzuneþek… Bakýn, ne çok eðlenceli yarýþma var. Hatta 
'eðlenceli eleme yarýþmalarý proje komisyonlarý' oluþturarak 
Avrupa Birliði fonlarýndan para bile çekebilirsiniz. Son 
yýllarda herkes projeci; sen aða ben aða bu ineði kim saða, 
hesabý. Hem eðlenin hem para kazanýn. Ama gençlere 
iþkence ederek gençlerin ve ailelerinin hayatlarýný 
karartmayýn.

Öðretmen adaylarý, ilk seanstan çýkýp yemek 
derdine düþecekler sanýyordum. Hepsi, bir ton dayak yemiþ 
gibi çýkýyor dýþarý. Aðýzlarý gözleri kaymýþ… Yirmi yirmi beþ 
yaþlarýnda ihtiyar tümü…

Onlarý bu halde görme iþkencesinden kurtulmak 
için duraða yaklaþan ilk mavi dolmuþa atlýyorum. Dolmuþ, 
öyle bir doluyor ki þoför yardýmcýsý genç, kapýya asýlarak 
gidiyor Malatya merkezine kadar. Fotoðraflamaz olur 
muyum? Ýþkencede preslenen öðretmen adaylarýný, onlarý 
doðuran yetiþtiren analarý, basamakta kapýya asýlarak 
Malatya'ya kadar düþmeden giden þoför yardýmcýsýný… 
Hepsinin fotoðrafýný çekiyorum. Bir tek iþkencecilerin 
fotoðrafýný çekemiyorum. Onlarý da bellekleri güçlü, deðerli 
okurlarýn hayal güçlerine býrakýyorum.

Gazete Semsûr-Sultan KILIÇ

ÖÐRETMEN ADAYLARINA KPSS ÝÞKENCESÝ

Rûpel / Sayfa 62011 Aðustos / Gelawêj

Ku bi peyvên ferhenga we tê dirûnkirin û 
dermankirin
Lê ku çiqas kêl têne avêtin û tê dermankirin jî
Ew hîn pirtir birîndar dibe

A baþ
Lêborînekê ji zimanê min bixwazin
Û 
Me tev bihêlin
Bi birîna me re

III
LI DERIYÊ DIBISTANEKÊ ZAROKEKE KURD IM 

I EZ
ÊN DU CARAN GUNEHKAR 

Li ber deriyê dibistanekê
Di piþavtinê de “du” gunehkar henin Ji kok de jê kirin zimanê min
Dagirker; Bi asîmlasiyona xwe Lê hînga ne xwîn jê hat, ne jî êþ da canê min
Bindest; Bi oto-asîmlasiyona xwe Bê birîn, ku ez derbasî polê bûm

Irtmeným got; “çocuðum bak!
Lê di navbera herdu gunehkaran de ferqek heye Agzinda yeni bir dil yeþeriyor”
Rojek were, dagirker dikare bi zimanê xwe afuyê 
bixwaze Nizanim sedem çi ye
Lê bindest, êdî nikare… Dê û Bavê min jî gotin em nizanin

Lê vayê ez dizanim, ji wê rojê û vir ve ye
II Êþek xwîn dike dilê min
EWIL LÊBORÎNA XWE BIXWAZIN

Yê me!
Bila kes nebêje 
Min xwe da alî, bê karesat
Filîtîm li wê belayê
Ne zimanê me tevan bû
Yê ku ji kokê de hatî jêkirin

Yê we!
Bila kes nebêje
Gunehê min di wê kirina neînsanî de tunê
Ne kêra ku zimanê min 
Ji kok de jêkirî 
Bi zimanê we hatibû sû
Binêr devê min 
Birîna wî, va bûn çend sal 

Welat
DILKEN

Belkî

 JI GUNEHKARÊN ASÎMLASYON 
Û OTO-ASÎMLASYONÊ RE 

ROVÎ Û REZ rêz. Rovî li pêþ vanên din li paþ, yek û 
Divên, wextekê mirovek hebû, rezekî wî yek di kûna dîwêr re derbase aliyê rêz 
yê tirî hebû. Ji bo qoruya rêz, hawîr dor dibin, wê demê rovî ji wan re dibêje; 
bi dîwêr veçewirandî bû, lê di zikê demê “Hevalên hêja, ne karê bûyînêye lê disa 
de kunek ketîbû dîwarê rezê wî. Roviyek jî mirov ya nebû nizane, hekê xwediyê 
hînî rezê wî bûbû, di wê kunê re, her roj rêz bi ser me de bê, divê em disa ji kûnê 
dikete rêz, têra zikê xwe tirî dixwer. re xwe xilaskin, hekê me derfet nedîbe 
Divên, rojeke dîsa rovî birçî dibe, ji bo ku me nekarîbû xwe bigêhnin kûnê, divê 
xwerina tirî di kûnê re dikeve nav rêz.  Ji em zarve mirinê bikin, xwediyê rêz 
ber ku rovî gelek çavbirçî ye, vê carê bixapînin. Wê demê xwediyê rêz wê bê 
gelek ji têra zikê xwe bitir dixwe. Guhê bi boçoka we bigre we ji ser dîwarê 
xwe bel dike ku dengê lingê tiþtekî têt, hewþê re bave devre, hûn jî wê rabin xwe 
xwe hema vediþêre dinêre ku ew xiþe daweþînin û birevin.” Pêþniyara rovî 
xiþa dengê lingê xwediyê rêz e, rovî hêz kêfa wan tîne, hemû bi hev re dibêjin; 
dike ku biçe lê ji ber ku gelek tirî xweriye “Bila” û dest bi xwerina tiriyê narîn 
zikê wî perçaf girtiye, gelek qelew bûye, dikin. 
nikare xwe ji kûnê re xilaske.  Ji niva Ji ber ku roviyê me xwedî cerebeye li 
xwediyê rez gelek nêzî rovî bûye, rovî têra zikê xwe zêdetir naxwe, lê sewa ku 
difikire hê ku xwediyê rêz ew nedîtîye roviyên din nezan in, heya ku bi wan de 
xwe li mirini dine.  Rovî ewqes baþ zarve diçe dixwin, zik li hemûyan dibe dol… 
mirinê kiriye ku dema xwediyê rêz tê wê demê rovî guhê xwe bel dike, dibêje; 
bala xwe didê dibîne ku roviyek li wir “Hevalno, bes werin ji xwerina tirî, 
dirêj bûye, ji xwe û xwe re dibêje; xwediyê rêz tê ye, de ka bidin pêyî min 
“Mêratî gelek zêde xweriye û pê mirî ku em ji kûnê re xwe xilaskin. Ji ber ku 
ye.” Bi bokça wî digre û ji ser dîwêre rêz rovî hindik xwerîbû, xwe bi rehetî ji 
re davêje der ve. Dema rovî ser piþtê li kûnê re xilas kir. Dema dor hate roviyên 
ser axê dikeve, hêze ser xwe dike, xwe din, ji ber ku hemû jî perçifyabûn, yekî jî 
dadiweþîne, bi kêf û henek direve diçe ba xwe nekarîbû ji kûnê re xilaske, tevahî 
hevalên xwe… man ji aliyê rêz. Rovî di kûnê re serê xwe 
Dema xwediyê rêz îvarî vedigere mal derdêxe, ji hevalên xwe re dibêje; “Xwe 
dixweze ku ji termê rovî binêre, dema tev de li mirinî binin, zarve miriyan 
diçe wê talê dibîne ku li þûna termê rovî bikin, netirsin.” Ji ber ku çareya wan 
ba digere, destê xwe dibe serê xwe û ji tunebû, hemûya bi hev re xwe li mirinî 
xwe û xwe re dibêje; “Rovî ez xapandim anîn, xwediyê rêz hat ser wan re rawestî, 
lê dema ew careka din bi dest min keve bala xwe dayê ku gelek rovî bi hev re 
ez zanim ku çi dikim serê wî…” xwe li mirinî anîne, got; “Mêvanê 
Dema dibe roja din, roviyê fênbaz diçe derewîn carek dixwe firavîn,  we carekê 
nav hevalên xwe, ji wan re dibêje; ez xapandim hê hûnê min çend carî din 
“Hevên hêja! Min ji xwe re rezekî tirî bixapînin!..” Hemû roviyan digre 
dîtiye, gelek parastî ye, lê min kûnek kifþ dikûje, çermê wan digro û dibe sûkê 
kirî ye, ez hercar di wê kûnê re derbas difroþe…
dibim, zikê xwe têr dikim, dîsa ji kûnê re Jêderk
xilas dibim têm. Hekê hûn bidin pêyî Herem: Semsûr
min ezê we bi hev re bibim wê behîþta Çavkanî: Usiv Karakoç
tirî, hûnê têr bixwin û ji min re jî gelek Temen: 50 sal
lawiya bikin.” Kar: Rencber
Li ser gotina rovî hemû rovî digihên hev Mêjû: Adar 1990
û didin pêyî rovî, rovî berê xwe dide rêz, Berhevkar Mehmet ÖNCÜ
gelek rovî li pê, diçin ber kûna dîwarê 

JI ZARGOTINA KURDAN ÇÎROKEK GELÊRÎ
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Dünyanýn her yanýnda istemiyorum. Euronews'in bir yayýnýnýn isminden 
insanlar ekonomik ödünç aldýðým gibi, onlarla ilgili konuda 'Yorum 
zorluklar nedeniyle, ya Yok'. Sonuç olarak Cengo ve ben Nuredin'in Hülya Yetiþen: Nurettin Zaza'nýn Türkiye 

yakýnlarýný terk ediyorlar ya da çalýyorlar. ailesinin ve ailemin yokluðuna raðmen hayattayýz.Kürdistan'ýndaki akrabalarý ile iliþkileriniz var mý? 
Nureddin'in ailesi için bizim hiçbir ilgi çekiciliðimiz Hülya Yetiþen: Kürtler, devletsiz kalmýþ dünyadaki Varsa ne düzeyde devam ediyor? Kürt aile 
kalmamýþ ki bunlardan bazýlarý politik anlamda en büyük nüfusa sahip bir halktýr. Kürt kültürü, dili yaþamýný, aile iliþkilerini nasýl 
Türklerden daha kötü Türk. (Kraldan daha kralcý) ve yaþamý tehdit altýnda, baskýlar hâlâ devam deðerlendiriyorsunuz? Diðer toplumlarla mukayese 
Ailesi 'sorumluluk ve dayanýþma' sözcüklerini ediyor. Dünya da bunu görmek istemiyor. edildiðinde olumlu-olumsuz yönleriyle nasýl bir 
bilmiyor. Kardeþleri Nuredin'in tek oðluna bile Oluþturduðunuz “Nurettin Zaza Ödülü” de bu ayýrým göze çarpýyor? 
sahip çýkmýyorlar. Bize gelince bu duruþ tabiki çok suskunluða karþý bir giriþim deðil mi? Dünya neden 
üzücü, Cengo'nun benden baþka kimsesi yok. Kürtleri görmek, duymak istemiyor? Bu suskunluk 
Onun bu yalnýzlýðý beni kaygýlandýrýyor. Bir gün nasýl aþýlabilir? 
ben gittiðimde o kimsesiz kalacak. Ayrýca, Suriye Gilberte Favre Zaza: Genelleþtirmemek lâzým. 
Kürtlerinden biri, babasýný cezaevindeyken Kürdler bugün 70'li ve 80'li yýllardan daha fazla 
dolandýrmýþ ve bu parayý vereceði konusunda tanýnýr bir durumdadýr. Birçok Kürd sinema 
Nuredin'e söz vermiþti. Cengo bu olayý biliyordu. yönetmeni, yazarý, þairi, ve diðer sanatçýlarýn 
Ve sözünü tutmadý. O öldükten sonra çocuklarý da varlýðý, Kürdlerin de var olduðunun birer delilidir. 
olaydan kendilerini sorumlu tutmayýp, hiç Unutmayýnki Irak Kürdistaný, bazý yatýrýmcýlarýn 
ilgilenmediler. oraya iþ yapmaya koþtuklarý Eldorado olmuþtur. 
Hülya Yetiþen: Siz Kürdistan'ýn birçok Türkiye'de gözle görülür geliþmeler varsa bile, 
parçasýnda(Türkiye, Irak…) bulundunuz.Çeþitli Kürdlere ayrýmcýlýk yapýlmaya devam edildiðinden 
devletlerin hegemonyasý altýnda uzun süre yolda yaya kalýnmýþtýr. Suriye'de Kürdler ise ikinci 
yaþamýþ Kürtlerin kültür, yaþam ve dünyaya bakýþ sýnýf vatandaþtýr. Ýran Kürdistaný'nýn durumunu 
açýlarýnda ne tür farklýlýklar gözlemlediniz? Sizce 4 bilmiyorum. Fakat Tunus ve Mýsýr olaylarý bize 
parça Kürdistan'ýn birleþmesi mümkün mü? göstermiþtir ki, demokrasi bulaþýcýdýr. Ve 
Gilberte Favre Zaza: Türkiye Kürtleri, Kemalist despotlarýn (Baþar el Esad), halkýn önünde 
rejim altýnda çok acý çektiklerinden, geliþmeleri parlayan bir gelecekleri yoktur. Bu iyi bir þey. Umut 
frenlenmiþtir. Uzun süre Fransýz mandasý altýnda ediyorum ki Suriye Kürdleri, Arap vatandaþlarý'yla 
kalan Suriyeli Kürtler ise entelektüel ve kültürel birlikte yakýn bir süreçte bu demokrasi rüzgârýndan 
açýdan (Celadet Bedirhan, ve Hawar çevresi vb…) yararlanýrlar. Çünkü herbirinin yaþadýðý topraklar 
tartýþmasýz Türkiye'deki kürtlerden ve diðerlerinden üzerinde demokrasiye ve mutlu olmaya hakký 
daha fazla geliþmiþtir. (Fakat Suriyeli Kürdler, vardýr. Demokrasi için diðerlerinden daha olgun bir 
Baas rejimi'nin kurulmasýndan beri hiçbir hakka halk yoktur. Bunu ileri sürenler de demokrat 
sahip olmadýklarý gibi, bugün hâlâ eziyet görmeye deðildir. Onlar demokrasiyi (ve para) kendileri için 
devam ediyorlar. Nureddin 1967'de Türkiye isterler, baþkalarý için deðil. Bu benim gözümde 
Kurdistaný'na döndüðünde ailesi ile arasýnda çok tolerans kabul etmeyen bir durumdur.
büyük bir kültürel boþluk yaþamýþtýr. Onlar sadece Hülya Yetiþen: Sizin bize söylemek istediðiniz 
Kemalist eðitimle kafalarýnýn yýkandýðý okullarda þeyler var mý?
eðitim görmüþler. O ise, Suriye'de Fransýz Gilberte Favre Zaza: Nureddin Zaza helvetique : Ne yazýkki hayýr. Nuredin'in ailesi bölünüp 
Lisesi'nde eðitim görmüþ, Lübnan'da ve Ýsviçre'de modeli üzerine baz alýnan bir Ortadoðu'yu hayal daðýlmýþ. Kimi Amerika'da, kimi Türkiye'de, 
yüksek öðrenimini tamamlamýþtýr. ediyordu: Herkesin, hangi etniðe, hangi dini inanca kimi de baþka yerlerde. Abisi doktor Nafez'in 
Hülya Yetiþen: Þimdi size gelelim. 12 yaþýnda ve kültüre sahip olursa olsun, toleranslý kýzlarýndan biriyle çok iyi iliþkilerim var. Onu 
yazmaya baþladýðýnýz söyleniyor. Gilberte Haným düþüncenin ve sosyal dürüstlüðün birlikte yaþadýðý Lübnan'da görüyordum. O da kocasýný 
insan niye yazar? Yazma itkisi nereden geliyor? Ortadoðu Devletler Konfederasyonunda yer kaybettikten sonra Amerika'ya yerleþti. Þu 
Bu ruhu bize tanýmlayabilir misiniz? Aðustos almasýný istiyordu.…..anda çocuklarý ve torunlarýyla orada yaþýyor. 
2011'de yeni romanýnýz çýkacak. Bu romanýnýzda Ýnsanlýk olarak, yerinde saymaya ve eziyet Nuredin'in kýzkardeþlerinin ve erkek 
neyi anlatýyorsunuz, romanýn konusu ve görmeye devam edilecek. Dünyanýn genel durumu kardeþlerinin kendi aileleri ve kendi kaygýlarý 
kahramanlarýndan biraz söz eder misiniz? da zaten biraz böyle. 'Ýnsanlýk mutlu günleri hayal var. Bize karþý hiçbir sorumluluk duymuyorlar. 
Gilberte Favre Zaza: Yazar Paul Auster'in dediði edemez' diye yazmýþtý. Ben de onun düþüncelerine Sadece Nureddin'in Türkiye'deki ailesinin 
gibi «kimse bir kitabýn nasýl doðduðunu nereden tamamen katýlýyorum. Bir de benim sürekli olarak durumuyla ilgili olarak deðil, Kürtlerin de aile 
geldiðini özellikle yazan bilmez» … Belki bu olumsuz etkilenip hayal kýrýklýðýna uðradýðým bir anlayýþýný da övemem. Ailesi bizi yüzüstü 
gereksinim bir yokluktan kaynaklanmaktadýr. olay var. Kürdler'in bir kýsmý, bana sormadan, býraktý, ne yaparsanýz yapýn dercesine…. 
Yazdýðýmýzdan bahsetmek, konuþmak çok zordur. iznimi almadan Nuredin'in yazýlarýný yayýnlýyorlar. Sadece benim oðluma deðil, Dr. Nafez'in 
Bu kitap iki babanýn hikâyesini anlatýyor: Birincisi Bastýklarý kitabýn bir örneðini bize de çocuklarýna da babalarý öldüðünde sahip 
hikâyeyi anlatan kiþinin suskun babasý, diðeri ise göndermiyorlar.çýkmadýlar. Nureddin'in Elazýð'daki erkek 
hikâyeyi anlatan kiþinin (bana göre) eþinin önce Badran Halil'in yönettiði Aras yayýnevi Nuredin'in kardeþinin karýsý(yani yengesi), Nureddin'i 
hastalýðý daha sonra ölümüyle karsý karþýya kaldýðý hayatýný Kürdçe yayýnladý üstelik benim rýzam 1967'de MÝT'e ispiyonladý. Nureddin bu yüzden 
zaman kendini yerine koyduðu Baba-Þair. Adý, olmadan. Hâlâ kütüphaneye sunmak için bir hapiste yattý. Bu olay Nuredin'in hayatýný alt üst 
LES INCONSALABLES (AVUTULAMAZLAR) olan örneðini bekliyorum……etti.
kitap oðluma adanmýþ. Ayný zamanda Nuredin'inde Irak Kürdleri petrollerini satmayý iyi biliyor. Fakat Nureddin öldükten sonra öðrendim. Yengesi ve 
tanýdýðý oðullarýndan yetim kalmýþ Lübnanlý büyük meslek ahlâkýnýn ve telif haklarýnýn kurallarýný hiç kýzlarý Nuredin'in yasal hakký olan mal varlýðýna da 
yayýncý Ghassan Tuéni'ye adanmýþ. Doðal olarak bilmiyorlar! Belki bir gün öðrenecekler. Ýsviçre'de el koydular. Cengo, resmi mirasçý kuzenler 
Nuredini'de bu kitabýn içinde özellikle anlattým, basýnda düzenli olarak yayýnlanan bir slogan var: arasýnda yer almasýna raðmen þimdiye kadar hiç 
rüyalarda. 'Yazarýn hakkýna tecavüz etmek, hýrsýzlýktýr.'bir hakkýný elde edemedi. Cengo kendini tam 
Yine de bu «Melekler ülkesinden (cennetten) Türkiye'deki durum da daha iyi deðildir. Avrupa anlamýyla bu olayda maðdur hissetti. Nureddin'in 
ayrýlmýþ babalarýn aþk þarkýsý» özellikle Konvansiyonu'nun üyesi konumunda olan Türkiye, büyük ablasýnýn oðlu 20 yýldan bu yana 
kurtuluþunu, kitaplarda bulan bir genç kýzýn Yazarlarýn haklarýnýn korunmasý doðrultusunda mektuplarýmýza cevap vermiyor. Nurettin'in en 
hikâyesi. üstlendiði sorumluluðu yerine getirmemektedir. küçük kýz kardeþinin ölümünü bile bize bildirmedi. 
Hülya Yetiþen: Aileniz yabancý biriyle ve üstelik Türkiye'deki yayýnevlerinin çoðu( Kürdler de dahil) Bu kardeþiyle Nuredin düzenli olarak yazýþýrdý. 
politik aktivite içinde bulunan bir Kürtle evlenmenizi aldýrmamaktadýr. Artýk ben de Nuredin'in ismini Cengo'nun yasal haklarýný almasý için bir avukat 
nasýl karþýladý? kullanan bu insanlara (birey olsun politik parti tuttum. Sanýyorum ki zaman aþýmýna uðradý.
Gilberte Favre Zaza: Baþlangýçta oldukça olsun) deðer vermiyorum. Bunun demokrasiyle Nureddin öleli 22 yýldan fazla zaman oldu. 
olumsuzdular, sonra annem ve babam -þu anda baðdaþýr bir yaný yoktur. Bu telafi etme Herkesin bir bilinci var. Ben kimseden yardým 
ikisi de hayatta deðil- Onlar Nuredin'i tanýmaya ve politikasýnýn geçersizliðini ilan ediyorum. Hiç kimse istemedim. Ýsviçre'de emeklilik yaþý olan 64 yaþýna 
deðer vermeyi öðrendiler. Özellikle Babam. Ailem ne Suriye'de ne de baþka yerde O'nun adýný kadar gazeteci olarak çalýþtým. Cengo'ya elimden 
Nuredin'in ölümünde benim ve oðlum Cengo'nun kullanma hakkýna sahip deðildir. Nuredin namuslu geldiði kadarýyla destek oldum, tek iþte 
yanýnda bulunmadý. Benim evliliðimi hiçbir zaman biriydi ve onu yaþamýyla ödedi.çalýþtýðýmdan emekli maaþým da çok yüksek deðil. 
kabullenmediler. Ve bu yüzden onlarýn yitiminde Kaynak: kurdistan-post.ruKürtler de bu durum açýsýndan diðerlerinden pek 
cezalandýrýldým. Onlarla ilgili konuþmak farklý deðil. Ne çok iyiler, ne de çok kötüler. 
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SITRANÊN 
DELÊL

Ay Delal, ay... Delal...
Were Delal, min li diyara, diyarê Selwînê. 
Tavek ketiye qerejdaxa þewitî, 
Gûlê Bavê-Mem-dêla rengîn e. 
Tirêjekê xwe berdaye welatê Boz-hewayê, 
welatê Culêb, beriya Bavê-Bozînê, 
Qasîda xelkê rewî û êlçî ne, 
Qasida min û Xelkê Delal, çelê mubareka Havînê, 
birîzkê berfê, 
peþkê baranê, 
helkîna bayê xerbî ne. 
Xwedêo, miradê ne ji dil be, 
bira ji axa gora re bimîne. Ay... 
Were Delal, lawiko çiya sare ji berfê re, 
Zozan xweþin ji kêf û gayê re,
Qerjdax xweþ ê ji goçeri ye re. 
Xwedêo, miradê ne ji dil be, 
Bira ji axa goran re bîmîne...
Delal ay, Delal ay. 
Delal ay Delal ay. 
Delal ay Delal ay... Delal.

Ay Delal ay, Delal...
Were Delal, Xwdêo beriya jêrin, nav riyan de, 
eþra rast, ji nigê xam ciwaniya delêl re. 
Min li diyara, diyarê Xana-Xerêbe, 
tavek hilkiþiya ye beriya Boz-hewayê, 
xwe berdaye beriya Culêbê. 
Were Delal, min û li diyara, diyarê Mêrege-Mirê, 
pezê lawikê min naxwe pelê melwendê, koka tehl li 
þîrê, 
ez bi qurbana tiliyê Delalê dilê xwe bim, 
qerimî'l ser darê bilûr ê, ay...
Delal ay, Delal ay. 
Delal ay Delal ay. 
Delal ay Delal ay... Delal.

Ay Delal, ay... Delal.
Were Delal, di ser me re çiya yê, 
di binyê me re Pozê-Cûrê, Pozê-Tugêl û Xêr û Yarimcê 
giþ xuya ye. 
Taximê sîng û berê min keçikê, 
Ji delalê dilê min re, 
mîna purtuqalekê'j purtuqalê yafayê, 
higivê Sêrteyê, 
xurmeka Bexdayê, 
hejîra Þingalêye. 
Na-na wele, taximê sîng û berê min keçikê, 
Ji Delalê dilê min re, 
Newala mêwîjê, 
hebaba dimsa Tizyanê, 
guþyek'j tiriyê Lawê Qoce-Cubûr 
li Diyarbekira þewitî, 
di sundiqan de, 
bi ser hev de þîrêz daye. 
Were Delal, hatiye nava mala sêvên zere, 
alemê kirî bi weqiyane, 
min ji delalê xwe re kirî'b rûn-berber e, ay...
Delal ay, Delal ay. 
Delal ay Delal ay. 
Delal ay Delal ay... Delal.

Ay Delal ay.... Delal.
Were Delal, xeberek ji min re hatî, 
dibên, Delalê dilê te ne xweþ e, 
li ser rê min got; “Rebî! ta delêl be, 
mirina wî be! rûhê min têkeve bere. 
Were Delal, mala me vaye, 
çira me veketî, agirê me dadaye, 
birayê min biçûke li mekteba ye. 
bavê min extiyar li odê ye, 
pîrek diya me heye, 
ji êvar de lihef li serê xwe werdaye. 
Delal were taximê sîng û berê min keçikê, 
ji te re muxela maye.
Delal ay, Delal ay. 
Delal ay Delal ay. 
Delal ay Delal ay... Delal.

Berdawam hêjmara 13

DELALÊ QEREGÊÇÎ(QEREJDAXÊ) 

RENKLERÝ, TATLARI VE KOKULARIYLA ADIYAMAN YÖRE MUTFAÐIRENKLERÝ,  TATLARI VE KOKULARIYLA ADIYAMAN YÖRE MUTFAÐI

Adýyaman Yemeklerinden Örnekler Semsûr 13’te

Adyaman mutfaðýnýn tarihsel birbirine benzerlik gösterirler. mantýðý da diðer yörelerinki gibi et 
arka planýna bakýldýðýnda; Adýyaman uzun süre idari yemekler i  merkezl i  o lmasýna 

Fýrat’ýn suladýðý geniþ ve a ç ý d a n  ç e þ i t l i  i l l e r e  r a ð m e n ,  A d ý y a m a n  m u t f a k  
verimli topraklarýn insanlýk baðlanmýþtýr. Bu nedenle az mönüsünde baþta bulgur ve diðer 
tarihiyle baþlayan iskâný, da olsa baðlý bulun-duðu buðday ürünleri olmak üzere, sebze, 

Ýpek ve Baharat yollarýný i l l e r i n  m u t f a ð ý n d a n  hatta meyve ve yaban otlarýyla 
kapsayan bütün bir coðra- etk i lenmiþt i r .  Ancak, yapýlan çok sayýda etsiz, ancak etli 
fyanýn ticari hareketlili- Adýyaman çevre illerden yemeklerden daha lezzetli yemek 
ðinden kaynaklanan ürün çok barýndýrdýðý kültür- türü vardýr. Uzun bir liste ile bu 
çeþitliliði, lerin mutfak anlayýþý yemekler tam anlamýyla vejetaryen 

Bu uzun tarihsel süreç üzerine kendi orijinini damak zevkine hitap ederler.
boyunca birbirinden farklý oluþturmuþtur. Deðiþik 2) Adýyaman yemeklerinde 
birçok kültürle yaþanan kül tür ler i  b i r  potada bulgur ve sümüt (köftelik ince bulgur) 
etkileþim, birleþtirip, eriterek çaða ile yapýlan yiyeceklerin fazlalýðý 

Bölgede uygarlýk kurmuþ uygun tarzla yeni kent dikkat çekmektedir. Sümütten 
hanlarýn, sultanlarýn, krallarýn, mutfaðýný kurma yolunda önemli yapýlan köfte çeþitleri Adýyaman 
mirlerin, emirlerin ve þeyhlerin mesafeler kat etmiþtir. Mutfaðýnda büyük bir öneme sahiptir.
saraylarýnda geliþen yeni tatlar, Yöremizin yemeklerinin temel 3) Adýyaman’da iç harcý çeþitli 

Halkýn kendi pratik zekâsýyla maddelerini; yaban ve kültür otlarýnýn yaný sýra, kýþ 
yarattýðý besin deðeri yüksek ama • Buðday ve buðday ürünleri, kabaðý kabuðu, patates, peynir 
ko lay bulunabi l i r  y iyecekler i  • Av hayvanlarý, türleri, kavrulmuþ ya da kýyma etten 
dönüþtürmedeki ustalýðý gibi deðerler • Hayvansal besinler, oluþan ve “Hýtap” (katma) diye tabir 
üzerinden yükselen birikimlerin • Kuru baklagiller, edilen, çok sayýda börek türü 
Adýyaman Mutfak Kültürünün • Çeþitli sebze ve meyveler, mevcuttur. 
oluþmasýna neden teþkil ettiði ayný • Bað ürünleri ve yaban otlarý 4 )  A d ý y a m a n  y e m e k l e r i  
zamanda modern çaðdaki yeni oluþturur. çoðunlukla uzun zaman alan incelik 
yapýsýný kazanmasýnda da rol Tat verici olarak bütün yemek- ve dikkat gerektiren yorucu uðraþlar 
oynadýðý görülür. lerde soðan, sarýmsak, salça, pul sonucu hazýrlanýr. Örneðin, piþmesi 

biber, maydanoz, kuru nane, kekik ve saatler süren “meyir” çorbasý, mutlak 
GENEL OLARAK ADIYAMAN diðer baharatlar kullanýlmaktadýr. surette ilk ateþe koyulduktan sonra 

VE ÇEVRESÝNDE BESLENME Tarihin evirilen süreciyle oluþa piþinceye kadar tahta kaþýkla 
gelen kültür deðiþiminin doðal karýþtýrýlmasý gereken yemeklerden BÝÇÝMÝ:
sonucu olarak Adýyaman mutfaðýnda sadece biridir. Av ve evcil hayvanlardan elde 
çeþit ve olgunlaþma yönünden büyük 5) Hemen hemen bütün tatlýlarda edilen et, süt, yað ve yumurta gibi 

baðcýlýk ürünü olan pekmez besinler ve onlarýn alt ürünleri, 
kullanýlýr, yakýn zamanda Baþta buðday olmak üzere 
birçok tatlýda pekmez yerine arpa, mýsýr, nohut, mercimek, 
bir sanayi ürünü olan þeker fasulye gibi bakliyat ve 
kullanýl-maya baþlamýþtýr. bunlardan elde edilen alt 
Adýyaman mutfaðýndaki kuru ürünler, 
tatlýlarýn önemli bir kýsmýný da Bir kýsým yaban ve kültür 
yine baðcýlýk ürünleri oluþtur-meyvesi, 
maktadýr. Her türlü sebze ve doðada 

6 )  E s k i  A d ý y a m a n  kendiliðinden yetiþen yaban 
mutfaðýnda ekþi olarak sumak otlarý, 
ve yine bir bað ürünü olan Y ine b i r  buðday a l t  
koruk kullanýlmaktaydý, ancak mamulü olan hamur ve hamur 
s o n  z a m a n l a r d a  d a h a  iþlerinden deðiþik baharatlarla 
zahmetsiz ve kolay bulunur sulu ve/veya kuru hazýrlanan 

geliþmeler olmuþtur. Bu geliþme olmasý nedeniyle bu iki tat yerini yemeklerin yaný sýra bað ürünü olan 
s ü r e c i  y ö r e m i z  m u t f a ð ý n ý  yavaþ yavaþ limona býrak-maktadýr.tatlýlar üzerine kurul-muþtur.  
zenginleþtirilmiþ olup, sebzelerin 7) Hemen hemen hazýrlanan Adýyaman mutfaðýnýn kendine 
yemeklerdeki kullanýmýný artýrmýþtýr. birçok sosta domates salçasýnýn özgü sosyal, siyasal, tarihsel, coðrafi, 
E k o n o m i k  d u r u m a  g ö r e  yanýnda biber salçasý kullanýlýr. ekonomik, demografik ve ekolojik 
alternatifsizliði kabullenemeyen Soslar genellikle kuru nane ve kýr-dinamiklerinden doðan renkleri ve 
Adýyamanlý hanýmlar etin yerine kuru mýzý pul biberle tatlan-dýrýlýr.tatlarý içeren yemekleri, çeþit 
baklagilleri ve man-tar gibi bazý yiye- 8) Adýyaman mutfaðýnda fýrýn zenginliði ve damak tadýna uygunluk 
cekler i  ikame ede-rek yemekleri önemli bir yönünden olduðu kadar, birçok 
yoksulluktan bile yeni yer teþkil eder. Bu yemek ve yiyecek türü ile saðlýklý ve 
d e ð e r l e r  y a r a t - yemekler  evde dengeli beslenmeye ve hatta 
mýþlardýr. Yine bu hazýrlanarak fýrýna vejetaryen mutfaðýna kaynaklýk 
mu t fak  b i l ge le r i  gön-derilir. edebilecek niteliktedir. 
(kadýnlar) doðayý 9 )  A d ý y a m a n  
tanýmadaki derin y e m e k l e r i n d e  ADIYAMAN YEMEKLERÝNÝN 
bilgilerini yaban otlardan eskiden aðýrlýklý GENEL ÖZELLÝKLERÝ
yaptýklarý çok sayýdaki olarak kullanýlan Adýyaman, yemek çeþit leri 
yemek ile mutfaklarýný ter eyaðý ve eritilerek bakýmýndan çevre illerle benzerlik 
biraz daha zenginleþ- terbiye edilmiþ kuyruk gös termek le  beraber ;  gerek  
tirmiþlerdir. yaðý yerine þimdilerde yemeklerin adý ve gerekse de yapýlýþ 

A D I Y A M A N  Y E M E K L E R Ý  a y ç i ç e ð i  y a ð ý  v e  þekli açýsýndan kendine özgü 
GENEL OLARAK ÞU ÖZELLÝK- zeytinyaðý kullanýlmaktadýr. farklýlýklar gösterir. 
LERE SAHÝPTÝR: Ýlçeler arasýnda da nüanslar 

1) Genel olarak Adýyaman mutfak vardýr ama genelde yemekleri 

1.8.2011 tarihinden itibaren “Rojnameya Semsûr” adýyla www.rojnameisemsur.com adresiyle internetteyiz.
Rojnameya Semsûr ji 1 ê gelawejê (2011) pêve di internetê de li ser malpera xwe ya www.rojnameisemsur.com di weþanê de ye.
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