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ÇlKARKEN 
İlk sayımızla, sizlerle kucaklaşmanın sevinci ve heyecanı ile merhaba ! .. 
Fırtınalı bir siyasal dönemde verilen külttür ve sanat kavgasında, bizde yerimizi 

almaya karar verdik. · 
Bir halkın ancak ulusal değerleriyle varlığını sürdürüp yaşatabileceğine 

inanıyoruz. Tarih boyunca binbir ernekle yaratılan maddi ve manevi değerler in
sanlığın ileriye doğru yürüyüşünün en büyük itici gücü olmuştur. Sanat ve kültür, tari
hi süreç içinde oluşmuştur ve tarihsel bir kategoridir. 

Bu gerçeği bildikleri içindir ki; zorbalar, halkların tarih, kültür, dil ve sanat 
değerlerini yok sayarak, ortadan kaldırarak halkları yok etme, baskı altında tutma 
yolunu seçmişlerdır. Ulusal değerleri yok edilen bir halk, kökü çürütülmüş, kurumuş 
bir ağaca benzer. Tarihi, dili, ulusal benliği yok edilen bir halk, içeriksiz bir 
kütleden başka nedir ki? Kolani tacirleri bu yöntemle Aztek ve Maya uygarlıklarını 
ortadan kaldırmadılar mı ? 

Ne varki bütün zor ve asimilasyon yöntemlerine rağmen ulusal değerlerini inatla .-.J 1iDruyup yaşatan halklar da var ve bugün de bunun kavgası veriliyor. 
l · Bu bilinçle yayın hayatına başlayan CIOVEHD var olma yürüyüşünün bir neferi J o.{tq~-lfXZ karar verdi. Büyük iddia sahibi değiliz. Ancak, varolma mücadelesinin 
! gerÇek sahipleri olan yığınların beğeni ve estetiklerinin geliştirilmesinde, düzgün, l d~<yli düşünsel donanımında kültür ve sanatın yaşamsal öneme sahip bir araç 
ı ·olduğunun bilincindeyiz. Halkımızın bin yıllardır ürettiktirini gün yüzüne çıkarmak, 
d~vrimci özlü olanını ayıklayıp kültür alanında da bir berraklaşmayı sağlamak ko
nusunda çaba sarfedeceğiz. Kültür ve sanat olgusunda ulusallık-evrensellik boyut
larının diyalektik bütünlüğüne inaniyoruz. Değerlerimizi, araçlarımızı, 

i ~ylemlerimizi estetizeleştirmenin gereği ortadadır. 
, İşte CIOVEHD bu anlamda kendi çapında bir müdahale olacaktır. 

Bu amaçlarla yayın hayatına başlayan bir derginin önündeki güçlükler bilin
meyen şeyler değildir. Büyük çoğunluğu tahripvetalan edilen,yozlaştırılan ulusal 

,~ değerleri gün ışığına çıkarmak kolay bir iş olmasa gerek. Yurtsever bir derginin 
· karşılaşacağı baskılara, cabadan ekonomik ve teknik sıkıntılar da eklendiğinde 

böyle bir yayının yaşam süresiyle ilgili bir şey söylemekde zordur. 
Dergiler okuyucularıyla bütünleşfiği oranda güç kazanırlar. Bunun bilincindeyiz. · 
,Eksikliklerimiz çok, CIOVEHD eleştiriterinizle güç kazanacak, gelişip ~engin

. leşecektir. 
plumlu olumsuz ama düzeyli eleştirilerinizi yayınlama imkanlarımızı zorlaya

.- ı cağımızı bilmenizi isteriz. 'J , Coşkulu akan nehirde bir damla olabilecekstk sevineceğiz. 
j 

1
- Yeni sayılarda kucaklaşmak umuduyla .. 

li 
1 
1 

GOVEHD 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SANATÇI VE SANAT iÇiN BiR KAÇ SÖZ 

Sanatı, insanı insanda arama,insan 

ve doğa bütünselliği içerisinde insanı 
o 

öne çıkarıp giderek güzelleştirme, 
güzel gizlerini b i r e s t e t i k o 1 a -

rak ortaya çıkarıp iyi anlaşılır ya

lınlıkta insan ki Helerine an la tma 

uğraşı olarak tanımlamak yanlış ol

masa gerek. 
Sanat, her biri ayrı bir estetik olan 

çeşitli dallardan oluşur. Doğa ve 

yaşamın kendisinde gizli olan tüm 

gerçekleri, sanatın herhangi bir dalıyla 

DILOVAN 

,gözlemcinin gözlem merkezi değişse de 

gözlenen hep insan olduğu için, gözlemin 

sonucunda birbirine yakın sonuçlarm ev

renin her noktasında var olması 

kaçınılmaz olacaktır .Bu yüzdendir ki 

evrenin herhangi bir noktasımda; 
ı 

yaratılmış bir sanat eserin-
de, ki hı resim, şiir, roman,heykel · 

,öykü, v.s. olabilir, yine dünyanın her

hangi bir diğer noktasındaki okuyucuya 

veya gözlemciye ait bir şeyler vaııdır; 

veya okuyucu ile gözlemci bu sanat ese-

Sanatçı, ha türlü sömtifi9-'e m~ bırakılan, her türlü gen1iğe - ~· 

kum edilm _geniş halk yığınlmmm kıran kırana yürüttüğü ;_· .. ·· • · ·· .. ··. 
. ""'··':'ı 

Juıvgasında, taraf olmalıdır. Ancak bu kavgadaki yerini al.,....,. 

sanatın evrensel değerfetini dar ideolojik perspektijfwe sıluştır- ~·- j 

alnbildiğine öZgürce düşünmeli, lwrfıusuzaı haykınnalufır. 

an la tmanın olanaksızlığı,sana tın dal
lanıp boyuttanmasının temel etkenlerin
dendir.Sanatı evrensel kılan,özel ile 

genel arasındaki kopmaz derin diyalek

tik bağdır. Sanatçı, kendi estetikleri 

ö 1 çü sünde i n sa n ı araşt ı rı rken 

,gözlemlerinin merkezine maddi yaşam 

·iÇerisindeki kendini,özne olarak 

almalıdır .Sanatçı kendini çözüp ken

dinden hareketle insanı insana anıat

masıyla ,yaşamsal gerçekliği kendi es
tetik ölçüleri ile dışa vurmasıyla ,özel 

ile genelin,öznel ile nesnelin, yerel ile 

evrenselin bağlaşık ilişkisini ortaya 

koymaktadır .Yenilersek; sanat ,insanı 

birazda araştırma uğraşı olduğuna göre 

rinde kendine ait bir şeyler b 

çıkaracaktır. Sanatı evrensel kıl 
budur .Bunu başaramayan da sa atç • 

olamaz... · 1 

Sanatçının görevi ,diğer pozi~if bi-+ '· · 

limlerle uğraşan bilim adarolart gibi 

doğadaki mevcut görünmez 
bulup gün ışığına çıkarmak 
gerçeği somutlaştırmadan bile 
bir bütün olarak ortaya çıkar 

yalın halde görünür bir duruma 
rnek tir. 

bütünüdür. Burada estetik, burju 
anlayışında_ olduğu gibi salt bı1..au.ııt1: 

"güzellik" olarak algılanmam 
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• 

Aynı zamanda estetik kavramından, 
yaşamsal gerçekliğin öz ve biçim olarak 
ahenkli ve uyumlu bir biçimde dokun
ması sonucu yaratılan sanatsal değer 
anlamını çıkarmak gerekir. Sanata 
bütünsel bakışımızı zorunlu kılan bu 
gerçeklik tir. Buna karşın her sanat 
dalının kendine özgü yöntemleri, kendi
ne özgü açıklama biçimleri ve dayanak
ları vardır Genel anlamda sanatın konu
su insan ve insanı saran doğal atmosfer 
olduğuna göre, gerçekte, tüm sanat dal
larının konusu ortaktır; araştırılan in
sandır .Ancak her sanat dalinın 
araştırma yöntemleri ,anlatım ve dışa 
vurum biçimlei farklıdır. 
Örneğin;renkler bütünü olan resim göz 
ile beyin arasındaki iletişim ağından 
geçerek, mantığı duygu ile besleyip 

:/süslerle zenginleştirirken,şiir, duyguyu 
. e.n üst noktasından kabartarak 
: coşturmaktadır. İşte bu mantık ve duygu 
'bütünlüğü ve büyük coşku,bireyi, in-
sanlığın aydınlana sürecinde daha etkin 
hale getirerek özgürlük kavgasının de
rinleşip hızlanmasına katkı 
sağlamaktadır. 

Her sanat dalının kendine özgü 
yöntemleri ,açıklama biçimleri ve 

· dayanakları olduğuna göre,diğer yan
dan sanatçıyı saran maddi yaşarn 
·koşulları sanatçının temel dayanağı ve 
ilham kaynağı olduğundan,her 
sanatçının kendine özgü sanat anlayışı, 
yöntemi ve estetiği ola-
caktır.Dolayısıyla yaratılan sanat 
·eseri bu estetiğin çizgilerini 
'taşıyacak tır. Bunun yanında,herhangi 
bir sanat dalı diğer bir sanat dalı için 
esin kaynağı olabilmektedir. Bunu şiir 
·He müzik ilişkisinde net bir biçimde 
görmek rnürnkündiir. Bu somut durumu 
'formüle etmeye çalışırsak;bir günümüz 
<'debiyatçısını, eski zaman ozanına 

bağlayan bağlar ne kadar koprnaz ve 
sıkıysa, bir edebiyatçıyı diğer ede
biyatçıdan ayıran temel estetik ölçüleri 
bir o kadar ayrı ve açıktır. Bu öyle 
olmak zorundadır. 

Her sanatçı farklı bir gözlemci, 
farklı bir estetik değerdir. Dolayısıyla 
her sanatçının kendine özgü bir 
algılama ve dışa vur um yön te mi 
olmalıdır. Bunu zorunlu kılan, her sanat 
dalının kendine özgülüğünun yanı sıra, 
organik bir yapı olarak sanatçıyı 
çevreleyen doğal yaşam koşulları, 
birey-ortam ilişkisi ve bilgi 
donanırnıdır. Bu bilgi donanırnı, evren
sel diyalektik süreçte türün doğal 
ayıklanrna süreci boyunca kazandığı ge
n etik kalıtsal bilgiler ve sonradan 
kazanılan "dolaylı bilgiler" dediğimiz 
birey-ortarn ilişkisi sonucu elde edilen 
bilgilerdir . 

Sanatçı-doğa , sanatçı-top! um 
ilişkileri derinlernesinedir. Yani sanatçı 
derinlernesine yaşarnayı bilen ve bu 
derin sezgilerini sornutlaştırıp toplumla 
paylaşmaya hazır olan insandır. 

Sanatçı derin bir duyarlılığa sahip
tir. Toplumsal yaşarndaki çelişkileri en 
ince noktasına kadar yakalar, çirkin ve 
güzel olanları ayırır, bunlardan güzel 
olanları toplumla paylaşmak ereğiyle 
geleceğe armağan· eder. 

Sanatçı, en ince ayrıntısına kadar 
yakaladığı maddi yaşarn çelişkilerini 
anlaşılır duruma getirerek topluma sun
makla yetinrnerneli, güzeli aramaya 
devarn etmeli, güzeli önermeli, toplu
mun bağrında taşımakta olduğu gerilik
leri, toplum yaşamından söküp atma 
kavgasına girmelidir. Topluma güzeli 
egemen kılma kavgasında en ön saflar
daki yerini almalıdır. Açıkçası her 
türlü sömürü ye maruz bırakılan, her 
türlü geriliğe mahkum edilen geniş halk 

10VEND Sa fa 3 
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yığınlarının kıran kırana yürüttüğü 

özgürlük kavgasında, siyasal kavgada, 

taraf olmalıdır. Yalnız bu kavgadaki 

yerini alırken, sanatın evrensel 

değerlerini dar ideolojik perspektifiere 

sıkıştırmamalı, alabildiğine özgür 

düşünmeli ve korkusuzca haykırmalıdır. 

Ülkemiz benzeri sömürge ve diğer yarı 

sömürge konumdaki ülkelerde sömürü çok 

boyutlu ve çok daha katmerlidir, 

düşünce yasaklıdır, tabulaşan her geri

lik bir yasadır ve yasakçılar birer Hit

ler kalıntısıdır. Gerçek sanatçı ve 

düşünürlerin "vatan haini"sayıldığı bir 

ülkede, sanatın gelişmişlik düzeyini ve 

sanatçının durumunu tahmin etmek güç 

olmasa gerek. Ancak gerçek sanatçı 

böyle ağır koşullarda bile susan değil, 

konuşan yatan değil üreten ve 

ürettiklerini ne pahasına olursa olsun 

yüksek sesle haykırandır. Bu ülkede 

herşeye rağmen namuslu sanatçılar da 

eksik olmamıştır. Bir Ahmet ARİF, 

onca işkenceyi, onca hapisliği göze ala

rak, "dostuna yarasını gösterircesine " 

korkusuzca şöyle haykırabilmiştir; . 
"( ... ) 
Bunlar 1 Engerekler ve çi yanlardır 

Bunlar 1 Aşımıza, ekmeğimize göz 

koyanlardır /Tanı bunları 

Tanı da büyü ... " 
Sanatçılık bir bilinç durumudur. 

Bilinç, sanatçıyı saran maddi ve mane

vi atmosfer ve atmosferdeki canlı devi

nimdir. Sanatçının görevi, bu gerçekliği 

yaşamak ve yaşadıklarını geniş insan 

kitleleriyle paylaşmaktır. Yani sanatçı 

,toplumsallaşmasını bilen kişidir. bu 

yüzden, sanatçı ile bilim adamı 

arasında yukarıda da değindiğimiz gibi 

yöntem bakımından bir karşıtlık mevcut

tur. Sanatçı öznelden hareketle 

karmaşığı yalınlaştırır, anlatılmaz 

olanı anlatırken, bilim adamı ise nesneli 

araştırıp somutlaştırır, ıaksi 

kanıtlanıncaya kadar kalıcı kılar. 
Toplumsal kavgada sanatçı, insanı 

merkez almak koşuluyla toplumun 

sıradan bireylerince görülmeyeri veya 

görülmesi mümkün olmayan, ancak igerçek 

ve acımasızca işleyen toplumsa:l 

çelişkileri yakaladıkça bunu hızla top-. 

lumsallaştırmalı ve çözümleri için • 

mücadeleyi kendine görev sa ymalıdıt. 
Bunu yapmayan, sanatçı olaJ.11ı.az, b 
şarlatandan başka bir şey değildir. 

Burada sanatçının temel düşünc~ siste

minin, ideolojisinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. İnsanı anlama yan, kendini 

tanımayan, insanı anlatamaz. 
Sanat adamı iİe bilim adamırtı 

birleştiren ortak nokta ise, şu şekille 
açıklanabilir; gerek bilim adamı gerek. e 

sanat adamı temel bir düşünce siı;teın -

tiği ve bilgi donanımına sahip olnltak z -

rundadır .Bilim adamı da, sanat !ad aıt' ı 

da yeni bilgiler almak ve aktarmak içın 

bir takım ön bilgilere ihtiyaçları ıvard~r. 
Bilimde, bilimsel çalışmanın ön koşulu 

deney olduğu halde, sanatsal çalışma 

için deney ön koşul değildir. Elbetteki 9n 

koşulsuzluk , bilgisizlik demek d~ğild~r. 

Zira sanatçı neyi nerede yakal~yacaiğı 

bilgisine ulaşmadan nesneye yöqelir ve 

ondaki gizi yakalayıp dışa vurur.!6unun 

içindir ki sanatçı mutlaka bilinçit bilgi-

li ve sıradan insanın ötesinde çqk daha 

duyarlı olmalıdır. Zira sanat ortaıını 

yalnızca insanı araştırarak insan~n bil~

sine sunma ortamı değildir ve sanatçıllık 

bir aktarıcılıktan da ibaret deği[dir.IO t: 

aynı zamanda duygu ve heyecan ver~n ı 
bir ortamdır. Bu bağlamda, s;ıı.natçı

toplum ilişkisi yalnızca bilgi alış verişi 

şeklinde algılanmamalıdır. Het sanat 

yapıtı insana bir duygu-dqşünce 
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bütünlüğünü sunarken, insanı güzel 
düşüncelere tatlı bir dokunuşla iterken, 
yine, insanı güzelleştiren duyguların 
içerisine sürükler. 

İnsanlık tarihi boyunca gerçek 
sanatçıların ölümleri pahasına gerçekleri 
haykırdıklarını biliyoruz. Bir "Yalın 
Ayak Sokrates"in düşüncelerinden dolayı 
yalan tarafından ölüme mahkum edildik
ten sonra da zehirtenerek öldüğü güne 
kadar büyük bir bilgilenrne ve bildikleri
ni haykırmaktan geri kalrnadığını, yine 
bu dönernde kendisine sunulan parlak kur
tuluş vaadlerini elinin tersi ile ittiğini, 
öte yandan Hallac-ı Mansur'un atıldığı 
ateşler arasında "Enel Hak" 
düşüncesinden vazgeçmediğini biliyoruz 

Burada bir vurguyu yapmak yerinde 
ol ur; sanatı salt bir bilgi ortamı, 
'sanatçı yı salt bir bilgi adamı olarak 
görenler, hem sanata hem de sanat 
adarnma kaba bir işlev yüklernekte ve 
içini boşaltmaktadırlar. Aynı zamanda 
sanatçıyı marjinal bir ideolojik kliğin rni
litanı, sanatı kaba bir ajitasyon ve slo
gandan ibaret görenlerin de aynı hataya, 
sığlığa d üştüklerini belirtrnek gerekir. 
Nazırn'ı hem bir militan, hem de evrensel 
bir sanatçı ya pan güç neydi? Bir 

Şolohov'u, bir Picasso'yu? ... 
İşte sanatçılarırnız bu gücün sırrına 

varrnalı, günümüz Tür~iye'sinde sanatın, 
içine düştüğü düzeysizlik çukurundan 
çıkarmanın çabasına girmeli, salt ticareti 
kaygıyla yola çıkanları ve bu kaygıyla 
mevcut "Sanat!" kurum ve kuruluşlarından 
bir "aferin" almak için her türlü 
şarlatanlıktan geri durmayan 
"sanatçıları!" susturmasını bilmelidir. 

Kürt kültür ve sanat yaşamı, Kürt'ün 
yaşarnsal düzeyine parelel bir konum sun
maktadır. Varlığı bile inkar lı, dili ya
saklı, devletler arası sörnü rge konurnun
da olan bir ülkede sanatın, kültür 
düzeyinin ileri boyutlarda bir düzey sun
ması zaten beklenernez. Ancak, herşeye 
rağmen Kürt aydın ve sanatçılarının , 
kayaları tırnaklarıyla kazımakla 
eşdeğer olan zorlu bir çalışmayla, kökü 
tarihin en derin noktalarına kadar inen 
zengin kültür mirasiarına sahip çıkarak 

' onu koruma ve olanaklar ölçüsünde 
geliştirmeye çalışmaları kaçınılmaz bir 
görevdır. 

Bu tavır, sanatta takınılması gereken 
devrimci tutumun bir gereğidir.O 

Acılarla donanan onca yaş an tım ız ın 
Elbet maviş insanları olacak 
Elbet beyaz günleri de olacak 
H üzünsüz geçen akşamlarıyla ... 

• 
Bıjar SERDIL 

jOVEND Sa fa s 
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KOGUŞTA GÜNLER 

Dışarda donuk bir Puşkin gecesi 

Diyarbakır'da kar 
Koğuşta gürültü 
Ve seni düşünmenin yalnızlığı 

Akasya dalı 
Dikenli tel donmuştur 

Penceremde buz donmuştur 

Bilmem ki nasıl anlatsam 

Sen devrimciymişsin diyorlar 

İşçi sınıfı demişsin diyorlar 

Baskı altındadır falan filan 

Sömürü son bulacaktır 
Demişsin diyorlar 
Bilmem ki nasıl anlatsam 

Camlarda bir demet buz 
Akasya ağacı dallarında kar 

Ve şaşılacak kadar güneşli bir gün 

İnsana serüveni 
Sevdayı ve zehri düşündürür 

İçerdeyiz 
ihanete ve yalana alışır gibi 

Linyit kömürüne, Bitlis cıgarasına alışmışız 

Sorgu suale 
Zulme 
Kavgaya 
Ve özgürlüğü 
Bir nefes tütün gibi çekmişiz 

KEMALDURKAY 
• 
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ROJEN ZiNDANE 

Lı der şeveke POşkin, cemıdi 
Lı Diyabekre berf 
Lı zindane galegal 
O tenayiya biranina te 
Nıha qerısiye dara akasye 
O tela sı ncıkin 
Lı pançıra mın kulilken cemede 
Çeme Dicle nı ha qerısiye 

Nızam ku çawa bejım 
Dıben tu şoreşger bOyi 
Te gotiye dı bın zulme da ye 
Sınıfa karkeran O Kurdıstan 
Dıben te gotiye, we bıghe dawi 
Zulm O zordesti 
Nızam ku çawa bejim 

Lı şOşa pençıra m ın qat bı qat oomed 
Lı ser dara akasye berf 
O taveke eceb dayeser erde lı der 
Ku serguzeştan tine bira merıvaı 
Evin o jehre 
Em zındani ne 
Hi ni komıra linyite O cıxara Bıtlise bOne 
Çawa ku hini bebexti O derewan bıbın 
Hini pırs O mahkeme 
Zulm O şer 
O çawa ku nefeseka ji cıxare bıkşinın 
Me azadi bı hesret kışandiye d ıle xwe 

KEMAL BURKAY 
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lik Tarımcı Bir Kürt'tü 

''Ergani Çayönü'nde yapılan 

kazılara göre; 
Yaklaşık 12000yılöncesona 

eren Buzul Çağıda insanlar· 

geçimlerini sadece avcılık, 

balıkçılık ve yabani bitkileri 

toplamakla sağlıyordu. Çalı 

çırpı ve deriden yaplıkları 

kulübelerde ve mağaralarda 

yaşar, yeni besin kaynakları 

aramak için kolayca yer 

değiştirebilirlerdi. 

Son buzullarda çekildiği 

iı.de, günümüzden l(XXX) (onbin) 

yıl kadar önce, dünyanın belirli 

bir kaç yerinde yeni şeyler ol

maya başladı. İnsanların bu za

mana kadar avcılık ve top

layıcılığa bağlı, tamamen 

• tüketime yönelik yaşamları 

değişmeye başladı. Yüzyılların 

verdiği deneyimler sonucu, insan

lar besinlerini elde etme yol

larını bularak bazı bitki ve hay

vanları evcilleştirmeyi 

başardılar. Bitki ve hayvan

ları evdlleştirme, tarıma 

yönelerek üretkenleşmek, onu 

yerleşikdüzene geçmeye zonmlu 

kıldı. Yerleşik hayat ve sürekli 

oturulacak yapıların yapımına 

başlanmasıyla daha sonraki 

uygar yaşamın temelleri atılmış 

d:lı 

Arkeolajik çalışmalar sonu
cu, bu yeni besi üretimine dayalı 

yaşamın, birbirinden bağımsız 

olarak dünyanın değişik 

bölgelerinde geliştiği kesinlik 

kazanmıştır. Güneydoğu Asya, 

Kuzey ve Güney Amerika'nın 

çeşitli yöreleri ve ootı kültürünün 

temellerinin atıldığı bölge olan 

Güneyootı Asya'da (Mezopota

mya) besi üretimine ooğımsızca 

ge.--ebildiğini kanıtlamıştır. 

Bilinen ilk tarımcı köy 

yer1eşınelerini Zagro> 
Dağları yamaçlarında, Güney 

Kürdistan'da dağ eteği ova

larında, daha oohda Suriye ve 

Filistin'dedir. Ancak; ilk 

tanmo, köy yerleşmelerine veri

lecek en iyi örnek yazımızın da 

kıu.aıru teşkil edenKürdista 

n'ınkuzeyinde, Diyarbakır'ın Er

gani ilçesine bağlı Hilar 

köyü'nun kuzeyinde,Tigris 

(Dicler Nehri'nin bir kolu olan 

Boğazçay'ın hemen kenarındaki 

Çayfuü Tep:si'dir. 

Çayönü halkının en çarpıo 

Nevin SOYUKAYA 

başarısı, mimari yapılarda keıt

dini göstermektedir. Andlk, ootı 

mimari yapıları yapmaya 

yöneiten bitki ve hayvan evcil

leştirme, tarımsal çalış-malar 

ve bütün bunları 

gerçcekleştirirken onun · · · ko

laylaştıran uzun den;ı:. so

nucu, bir takım hammaddeleJ!i 

işleyerek yapmış olduğU: 

gt:re;lerden sözetınd<~. 
Prehistorik ~ 

(Tarih Öncesi) M.Ö. i 
yaklaşık 7250-6750'ye tatihlenen 

Çayönü'nde ilk önce ~adece 

buğday ,son katlarda ise bezelye 

ve mercimeğin ev~ğini 
o dönemde çevresind~ yalııni 

olarak yetişen badem, fıstık, 

meşe palamutu, üzüm; yalııni 
bakla, bezelye gibi bitkileri de 

bilinçli olarak topladığını 

görüyoruz. Çağdışı diğer köy 

yerleşmelerinde olduğu gibi, 

Çayönü'nde de ilk başta, sadece 
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köpek evcilleştirilmiş, daha sonraki katınanıar
da koyun, keçi ve domuzu besleyerek Ekleet!W 
besin, yavaş yavaş yabani olanların )6ini, 
doğallıkla yerleşik yaşanun gerektirdiği düzene 
bırakmışbr. Çayönü halkının çevresindeki çeşitli 
malzemeleri biçimlendirerek yaşamını kolay
laştı.ran, üretkenliğini artıran araçlar yapbklannı 
görüyoruz. Taştan yontularak yapılmış kaseler, 
anndan (Op;idien) l:açaklar,kazıyıalar ve delici
ler, bitkisel besin hazırlığında kullanılan 
değirmen taşlannın yanısıra, basit gerdanlık ve 
lxncuklar,hattainsanheykelcikleri. ve ev model-
1eri hmaömekg&tedlir. 

Çayönü insanlannın gelişmişliğini gö;teren bir 
diğer kanıt: Bakır Çağı'dan 2000 yıl önce, 
yakınında bulunan bakın, ilkel dövme tekniği ile 
işleyerek basit araçlar yapabilmiş olın:in:k 

Aynı şekilde G.Kürdistan'da Zavi Çemir 
Şanidar Mağarası'nın Protoneolitik t:chıl<an:lı 
ve Tel Ramad'da bakır araçlan bulunmuştur. Bu 
araçlarda kullanılan bakırın, Çayönü 
yakınındaki Ergani bakır madenierinden almış 
olacağı düşünlmektedir ki, bu da o dti:'ani! 
Çayönü ile adı geçen yerler arasında bir 
OOğlanhnın olduğunu akla getirmektedir. Çayönü 
insanının, bumya en yakın bölgelerde yaşayan in
sanlarla ilişkisini gösteren bir diğer kanıt, çok 
uzaklardan, insan gücüyle buraya getirildij?j. 
düşünülen, ağırlığı. bir tonu bulan, penıCerenkli taşı 
yine buluntular arasında ele geçen denizkabuğu 
örnekleri, Çayönü'nün Akdenizle ilişkisiniaçıkça 

' <rtaya koyar. 
Çayönü kazıları, anıtsal boyutlarda, 

görkemli yapıların varlığını ortaya Qlamşbr. 
Izgara tasarılı, hücre tasarılı ve büyük oda 
tasanlı yapılar Çayönü insaıunın büyük bir sosyal 
organizasyoniçindeolduklannı ~ 

Bir çok kez yıkılıp yenilenen yapılan, 
yönlerinin hafifçe kaymasına karşılık yer 
değiştirmemiş olmaları ve açık alanlarm olduğu 
gibi konmması,Çayönü'nde,belirli bir yerleşme 
rtanlanması kavramının olduğunu gösmNııl:ir 
sosyal ve idareci sınıfın varlığını da ortaya 

~· 
Konut olarak kullanılan yapılara oranla 

daha büyük olan; ''Saltaşlı yapı", "Mozaik~ 
yapı" ve içinde çok sayıda kafatasının bultmduğu 
"Kafataslı yapı" olarak adlandırılan anıtsal 
yapıların toplumsal işlevli yapılar oldukJan ~ 
sroir. 

Höyüğün ortasında bulunmuş ''Meydan"~ 

adlandınlan geniş,~ alanın özenle inşaa edilip, 
birbirine bitiŞik, anıtsal yapılarla çevrelenmesi, 
bize Yunan ve Roma kentlerindeki Agoıabı 
(Kentmeydanlannı) anıınsabr. 

Çayönü'lülerin ölülerini, oturdukları evin 
altrnagömdükleri,mezarlarainsanm ana rahmin
deki (Hocker) şekliyle de gömülmesi CÜll<ıft 
ilgiıçir. 

1%4 yılından beri Chicago Üniversitesi Doğu 
Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesifuhis. 
torya Kürsüsü'nün birlikte yürüttükleri kazı 
çalışmaları sonucunda, günümüzden 9000 yıl 
öncesine verilen Çayönü'nün elde edilen veriler 
ışığında, yüksek bir düzeye erişmiş ok:iuğtmu 
kanıtlamaktadır .Ancak bu yerleşmenin öncüleri 
henüz bilinmemekle birlikte, en üst t:hi<aran 
doğal aşınıma uğraması, yıllarca tarla olarak kul
.lanıhnasısönucu, Çayönü'ndı::ki yaşmun nasıl sona 
erdiği, ne yazık ki anlaşı1mam:ışbr. 
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ID)JliP~Jl~ Y&R&ın~ 

JK101ırırç JE ~YJE ru oz G 10IRJL 10JJK ru 1 
"KOrt dili'ne özgtlrltlk beyannameğ" yurt içinde 

ve dşnda btlytlk yankılar uyandırdı. Türk~ ve 

gyasıl çevrelert bu beyannameyi, TOrk devletinin poli

tikrumdaki bir degiŞ.ldik gibi goserdilerve. peıvasz bir 

tartşna baŞaınlar. Hatta yurtiçindeve dışndaki kimi. 

siyaı;i çevreler, Türk devletini övmeye başlayarak bu 

yalancı yasıyı "olumlu bir adım" gibi göstermeye 

çalıştılar. 

Körfez Savaş.yla birlikte , Tork ht1ktlmeti, adım 

adım, gtln be gtln, hatta sıatten sıate degiş:n bir politi

ka ytlrtltttl. Ktlrthalkının ~dert tlzenine !Dmtlrgeci

işgalci devlerler (forkiye, Iran, Suıiye) arasndaki diplo

masi traligi gklaşlı. Peşpeşe beyanadar yayınlandı ve 

bagımsz bir Kordisıan'ın öntlne serler örtlldO. Irak'ın 

ve dolayısıyla Ktlrdistan'ın talam içirı ticart hesıplar 

yapıldı. 

Diger taraftanABD ve motteliklert o sıvdŞil strate

jisini en kısı stlrede S>nuçlandırmak Ozere belirle

miŞ.erdi. Arap t1lkesi:nin dayanıştıasl ve digerleri içirı 

şerbetdagınyorlardı. onlann bu şerbeli Türk devletinin 

agzını da sılandınyordu. Hani birafrui')zıl vardır, derler 

ki; "Evdeki hesıp çarşıya uymaz". Ttlrk devleti kollannı 

sıvaş içirı sıvadı ve Kardistan'ın, dolayısıyla Musul ve 

Kerktlk'tln elde edilmesi hayellerine daldı. Ancak Ktlrt 

ve Türk halklan'nın %90'1 sıvaşi karşı çıkarak, sıvaş 

planlannın öntlne ciddi bir engel oldular. Bu plamn 

çllrtlttllmesinden S>nra, TOrk devleti, KOrtleı:'in ve 

T11rkmenlerin garantörlllgtlne S>yundu. Şimdi Irak'ta 

Kılrt, Arap ve T11rkmenleı'denoluşm federal bir devlet 

kurulsıydı,Tllrk Devleti, KOrt ve T11rkmen Cumhu

rlyederi'nirı garantörtl olacaku. Tam bu sırada Ktlrtdili 

ve Newroz'a serbesdik beyannameğ Torkiye Cumhu

riyeti CumhurbaŞ<anı tarafindan yayınlanciL 

Bilindigi gibi 1983 Yılında 2932 sıydı yasıyla Ktlrt 

dili'nirı her tarlll kullamım (Çeviri, yayınlanma, radyo, 

televizyon, toplann vb.) yasıklanmışıı. Ancak, pratikte 

bu yası \e her tılrden baskı, tehdit Korıçe'

nin konuşılup yayınlanmasnın önOne geçemedi. 

DILSOZ 
Bu da bilinmelidir ki, bu yasıdan önce de Ktlrt 

Dili ve Kültt1rt1 yasıklarla zirıcirlenmiş1i. Bu yüzden bu: 
yası degşkligi kendine ozgıı radikal birdegşl<Uk getir

meyecektir. Zira Ktlrtdili bı$l yası roaddelert ve bent

leriyle(26ile 2B.Maddelergil:t)yasıklıdır. Ve29l2sıyıh 

yasının kaldınlması.yla ne KtlrtS>runu çOztlmıJnir, ne 

de Ktlrt dili ve kt1ltt1rt1 azerindeki aşn baskı ortadan 

kalkar. 
Kort dili'nirı serbestligiden sözedildigt zaman 

S)zedilen''serbesti'yalmzca evirı içindeki ko~ akla 

gelir. Bu "Serbeslik" haberi, TOrk ht1ktlmetince ş."Jyle 

açıklandı"Ktlrtdiliserbestisinden~tıigimizzamanşı 

. noktalan gözden uzak u.ıttnamak gerekir. Bu dil ile 

rtldyo ve televizyondan yayın yapılamaz,tQplann, 

goseri,ytlnlyOŞerde,sendika, ytlksek meı:di ve mahkeJ 

melerde· konuşulamaz,kitap dergi ve ~azete 

yayınlanamaz .... "ve bir Silrtl engel daha. Bunlann 

dışnda yalmz bir konuşma alam daha beliriyor ki, o 

da evirı içidir. Bu"serbestlik" yasayla Tork dili 'yle 

okuma- yazma seferberligi baŞayacak ve asim~on 

pohtikası daha da gııçlenecektir. 

Kısıcası ''KOrtdilirıe özgtlrltlk beyanname&" alay 

ve aldırmacadan başka bir şey degildir. özal Irak 

Ktlrdistam'ndaki hesıplan, Ktlrthamiligi ve se<tim he~ 

sıplan için, iç ve dışmuhalefetile uluslararası 4emok

ratik kuruluşlar ve insın haklan çevtelerini 

kandırmak için cambazlık yapıyor. Ozal ve T~dev

leti'nirı ikiyozlologo bu yasının kaldmlmasJyla da 

iyice anlaşldı. Bu yasıyı kaldırdılar, ancak, ''Terör 

Yasısı" ile bir Silrtl yeni zorluklar, yeni ehgeller 

sıırdüler, Ktlrthalkının mocadelesi ve dilirıirı önpne._ 

''KtlrtDili'ne özgOrltlk beyannameğ"nde ~te 

deger tekşey vardır. O da yetmişyıldan bu yarja utan

gaç bir agızla Kt1rthalkı ve di1inirı kabul edilmırdir. ' 

(Roja Nu Dergisinden çevrtlmi~tir) 
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]])) ce Jrce v ~m ll>~ lll am ll~ 
111 §<ı::ırlh<esıtlılJ!t 11 i!lııım&mı.l! IKınNiıll 

Beyana "serbesıkııma" zımane Kurdi lı welat Q 

deıvayi welatdeng da.Çapemeniya Tırk Q derdoren 
siya9, ev beyena han, wek guhannna ~ta dewleta 
Tnknişındanü munaqeŞ!yeke be S!rOberdestpe kır. 

· Hetta hım lı welat Q hım ji deıvayi welat l:unek der
doren &yaS, destbı pesndana hukumeta Tırkkınn Q 

ve beyana derewin wek "gaveke maqOl" damruyan 
Bı ~re Xelice ra lı Tnkiye gav bı gav, roj bı roj, 

hetta Slet bı S!at!!iyaS!tfn guh.erbar ha tın meşmdınl.ı 
S!r qedera gele Kurd,dı navbera dewleten dagırker 
(fnkiye, Iran Q SQriye) da trafik sxlet bO.. Lı dü hev 
beyan hatın dayin Q h peşiya Kurdıstaneke S!ıbıxwe 
bend ha tın lekınn.Jı bo paymalkınna Iraqe n bı taybeli 
Kurdisane hesıhen bazngani ha tın ajotın 

lı a1i dınAmerika Q hevalbenden wi stratejiya vi 
~ri Q encama wi züva kı1Ş kınbün, jı bo pıştgıriya 
welatenErebüymdın~ıbetbelavdıkınn.Şerbetawan 
zfdebrji, deve dewleta Tnk bı avdıkır. U gotıneki peşya 
heye ku dıbe : "hesabe male Q sOke lı hev 
nemheıt' Ango dewleta Tnkzend Q benc:le xwe jı bo~ 
bada Q kete xewn Q xeyalen bıdeSxısnna Kurdıstane, 
bı taybeli ji M1lsl n Kerküke. Leji %90 gele Kurd n 
bünasertgekemezmlıpeşyı!plarıfn~r. 

Pışli ptıçkınna ve plane, de:wleta Tnk kete dü heqe 
garantoriya S!r Kurd Q Tukmenan.Ango we lı Iraqe 
dewleteke federatif bıhata sazkınn Qı Kurd, Ere b Q 

Tırkmenan) Q we Tilkiye ji lı S!r komarenKurd Q 
Tırkınenan bıbünan garantor.Tam ji dı ve deme da 
S!rbesı:kınna zımane Kurdi Q cejna Newroze jı ali 51!

rokdewlete dewleta Tnkva hate beyarıkıım. 
Wek te zanin dı sala l983'an da bı qanüna 

2932'an, bıkaranina zıı:nan! Kurdi bı herawayi (dı per
werdegari, çapemeni,axafim, radyo,ıelevizyoo, petwerde-

DILSOZ 

gari, cıvin, xwepŞndan Q hwd.) hattbtl qedexe kınn.I...e 
dı pratik! da ve qanüne Q hemü ct:ıreyenz.ordesi Q teh
dide peşilıaxafiın Q J:1lVSandına zıınant Kurdi negırt. 

Dıve bete zanin la.ı, beıya ve qanüne ji zırİıall! 
la.ırdi Q çarula wi dı bın zınciren qedexeyan da hO.Jı her 
ve yeke rakınna ve qanO.ne we guhartıneke radibl bı 
xwe ra neyne, lewra zımane Kurdi bı gelek qanün Q 

benden dın (wek benden 26 Q 28) qedexekıri ye. O bı 
rakınna qan-una 2932'an, ne pırsgıreka Kurd çareS!r 
dıbe nejizoıdesiyaS!rçand fizınıane Kurdi radıbe. 

Dema la.ı behSl "setbesıkınna zımane la.ırdi " ıe 
kınn,S!ıbesi tene jı boaxafiına nava male yeEv "S!J'bes. 
li" jı ali hukumeta Tırk va weha dıhate şırovekınn: 
''Gavaem behsamıeıtkırnıazımani K:urdi dıkın, dıvtvan 
nuqteyln hanjı çav neyin dar kınn! Wt bı vi .zımani neye 
nıvisandın, dı perwerdekınn, radyo u televizyool da neye 
bıharanin, dı avin u~ da hcmil u sqıdi
~an da, lı dhfn fermi u dad~ da neye aıcqftın, putUh, 
rqjnameuhowarneytnçapkınn. .. 'tlgelek8$engmdınjı 
deıvayi vana tene ciheki axafime dımine, ew ji tene 
male ye. Bı ve "S!tbesiye" ra \ve hK\ltdsıneS!feıberiya 
peıwerdekınna zımall! Tırl<i jı dest pe bıke, ango we 
syaS!ta aSınilasyone be qewikınn. 

Bı kurti annanca beyana "Seıbestkınna zımane 
la.ırdi" ji melaqi üxapandme ~IJŞieki nine. Ozal jı bo 
hesıhen S!r Kurdıstana Irake,jı bo beıpmiyariya (hami
li) Kurdan,jı bo hesıben hılbıjartıne,jı boxapandına 
muxalefeta welatü dervayi welat,jı boxapandına sızıyen 
navnetewü yen inSlni Q demokratik cambaziye dıke. 
jıxwe durütiya Ozal n devieta Tnk dı rakırım ve qanüne 
da baş kı1Ş bü. Ew ve qanüne rakırın le bı "qanüna 
terore" gelek 8$engi Q dywartyen nü derxsın peşya tev
gera gele Kurd n zımane Kurdi. 
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Çend Çarin 

M'"" jt lnıitı hat. wek btJ 4 btJrtJtı. XBfll 4 xeytıl 
Lt He~Bj.çl bthtJr bj. çtlflltsitı 1111 4 stJrokltı deltJI 
Hqk 4 hol b4 dU. ceflltdi tJV 4 çtJv. ıekttıi seflltJtı 
Weıitı teyr 4 t4r. pel4 iua.l• erdi Htı xestıl 

Bt ktlaflltJ allili fiJesttı Hfll. wek litıtJ lnıitı. tJVtJ kaiyııtı 
Lt bBtıda wekhevi. lt bBtJdtJ tıtJtı 4 xwl. wek ber/tJ ıer çi:ya 
M ijtJ ser ıer flle da ı•rt. ktlaflltJ flle btri. tıivçe hqt 
E• stJrokltı Hf1ir. xorl 4 he:yıtl ıtıli. pltıc hestJr ctJtı 

Mtri tir'"· tıtJttrıttı. tıtJiıttı. wek hev '" flltri 
BitiBrd 4 blheq. tıe tıtJtı dıxwattı. tıe tJsıuli 
M tri wek Kurd'ttı. IJtrıtJ fVIJtı ıerl keıi tıiJIIitıe 
Ne lt Wtqitıgtotı. ~e lt Cetıevr 4 Helıitıki 

Dttıl uıtJ :ye. ger nrl i. xudi golttı 4 heq i 
Ger jtJr i. bttıdeıt 4 pef'iltJtı 4 tıeheq i 
Gtregtrltı vi dttıl 4 wl dttıl ptr tqt dtbltı 
Ll dt ri:ytJ tqtti 4 btqtti:yl dtJ ıebrtJ me teqi 

Dt ri:ytJ aıuli:yl dtJ hestJrtJtı hatttı. hestJrtJtı çjtı 
KtJ rojtJ •e1 Ewqa ıtıl4 se•• htJtttı çjtı 
Hlvidar be hevtJlo. dt tJVI dtJ fii.IÇe nh 4 xwitı 
Gel ••.ll gele SestJr 4 Hulagfl HtJtı htJtttı çjtı 

BARAN 
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BIRKAÇ DORTLOK 

Giillyiisilatltnı geldi iilil•. yoltnur ve rllsgor. hayal ve ta&o gibi 
Holepçe'de bohordı. çiçekler ve gflsel çocuklar ıoldu 
Ka&kotı keıildi yflrek. giis ve ıu doadu. durdu so•mı 
K111lor diikflltlil. yapro/ı ve iaıoa. yerde ceylmı oldular 

·-··-

Osgilrlilk tilrkllıilyle bfly#ldil•. giilfla •oviıi. ÇBf"'Bleria ıu_, gibi 
Eıltlik. ekmek ve tuu bekleyerek. kor gibi dolboılonada 
Slı kfl/lltulı bin. tilrllil•il6il keıti. yanda bırolıtı 
Bls dt çocukları. gnç ve ıekınlikler. bia bia cmı 

Toktur iililler. korkmalor. ocı duymalor. Iililler BJittir 
Dertlls ve hok'ııs. ae ekmek isterler. ae li6gilrlilk 
Kilrt gibidir ii/iller. ıorualon ki•ınia bt~~••• olnt•tu 
Ne Woıhiagtoa'da. ae Ceuvre'de. ae de Helsiaki'de 

Biiyledir dilayo. gflçlflıila btun. hak ve ıiis ıohibiıia 
Zoyıft•• bosn. elir ve periıo• ve hoht6ıtft 
Çok JBY ıiiyler. h ve iiieki dilayo••• bilyilkieri 
A•o çatiadı ıobn•ıs. borq ve gflseUik yoluada 

Bialerce geldi geçti. iisgflrlflk yoluadaa 
Nerde gilail•ils.haco yıl ve 6o•o• gelip geçti 
U•atlu ol orllodaı. geç•e• ıadmı. kmı ve ter 
YOJod• hfllj. o•o çok Sesor ve Hulogu Ho• gelip geçti 

BARAN 
Kilrtçe'ıi Rojo Nu. 2311989 
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KÜRT rfİYATROSUNA GENEL BİRBAKlŞ 

Tiyatro en kısa anlamıyla, insanı 
insana, insanla aniatma sanatıdır. Bun

dan yola çıkarak, tiyatro tarihinin in
sanlık tarihi kadar eski olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Tiyatro çeşitli toplumlarda, belli 
bazı olay ve ihtiyaçlardan doğmuştur. 
Kimi zaman av töreni, bağ bozumu, hay

van gütme ya da (Eski Yunan'da olduğu 
gibi) Tanrılar, tiyatronun ana temasını 
oluşturmuştur. 

Kürdistan'da da diğer toplurnlara 
benzer bir şekilde ortaya çıkan tiyatro, 
sadece halk arasında yaygınlaşmış, 

yazılı edebiyata pek geçmemiştir. Bu 
yüzden bu yazıyı pek belgelere 

dayandıramıyoruz. 

Genelde Kürt halkının acıları, 
sevinçleri ve çeşitli olaylara tepkileri 
olarak ortaya çıkan tiyatro, yaklaşık 
üç bin yıldır hükmünü sürdürmektedir. 
Daha çok pandomim adı verilen sessiz 
oyunlada (bu oyunun oyuncularına MİM 
adı verilmektedir) beslenen Kürt tiyat
rosu, folklor ve müzik ile bütünleşip, 
belli bir ritm kazanmıştır. Sözsüz oyunu
nun dışında kalan diğer kısım; 
yılbaşılarda, halk arasında "Sere 
Sale" adı verilen eğlendirici oyunlar ve 
Newroz bayramlarında Zalim Dah
hak'ı ve takipçileri teşhir etmek ve la
netlemek için hazırlanan oyunlardır. 

"Sere Sale " oyunlarında tiplerneler 
klasik ve bin yıllardır değişmezdir. 
Adam tipi (isminin aksine, yüzüne 
boyayla sakal ve bıyık yapan bir genç 

M. Sait ALPASLAN 

tarafından canlandırılır ) "kose" adını 
alırken, gelin tipi, ki bu da kadın 

kılığına girmiş bir genç tarafından can
landırılır, "Bük" adını alır. Ayrıca 
halk arasında oyun kırıcı görevini 
üstlenen bir adam da "Henekçi" (şakaa) 
adını alır. Kürdistan'ın dört tarafından 
da sevilerek izlenen bu yerel oyunlar 

gün ün olaylarıyla yüklenmiş ve 
yönetimi eleştirir bir tarzdadır. 

Qfkesini ve tepkisini dile getirmesi 
açısından,tiyatro Kürt halkının 
hayatında önemli bir yer tutmuştur. 
Öyleki Halepçe katliamında Tlirki

ye'ye "sığınan" sanatçı peşmerıteler, 
savaşırtarken bile, dağı kazıp ku!rduk~ 
ları üç direğe, perdeyi sembolize eden 
iki hattaniyeyle tiyatro yaptıkların~ 

belirtmişlerdir. · 
20. yüzyılda artık tiyatrodan 

ayrılan halk oyunları, Kürt tiyaıtrosu 
nun kimliğini bulması açısından dpnüm 
noktası olmuştur. Bu dönemde Kürt 
tiyatrosu oynanan oyunlar itibariyle 

Sa ta H GOV'ENi) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ikiye ayrılmıştır. 
Birinci Kısım; yaşanan süreci ve 

çağı anlatan oyunları oynamıştır. 
İkinci Kısım; Kürt klasikleri (Ör; 

Mem tl Zin, Siyabend tl Xece Vb.) ve 
Kürt tarihiyle ilgili oyunları oyna
mıştır. 

Bu bağlama iki kısımda önemli mi
syonlar yiiklenmiştir. Birinci Kısım, 

halka çağı ve çağın olaylarını anlata
rak bilinçli bir halk muhalefeti yarat
maya çalışırken, ikinci kısımda Kürt 
tarihini anlatarak, bir nevi ulusal 

bilinç uyandırma ve kültür toparla
yıcılığı görevlerini yapmaya çalış

maktadır. 

Bu çalışmalar yapılırken, Kürdis
tan'da tiyatro gelişip, belirli bir seyirci 
potansiyeline kavuştukça,egemen güç

lerin yarattığı engellerle karşılaş

maktadır. 

60'lı yıllardan sonra halkında 
iştirakiyle açılan kültür dernekleri 
(DDKO, DHKD, DDKD,) sayesinde, 
tiyatro Kürdistan'ın en ücra köşelerine 

dek götürülmüş ve hayli yüksek bir iz
leyici potansiyeli bulmuştur. Bu 
yıllarda, yönetime gerçek anlamda 
eleştiren oyunlar oynanmadığı için (Ge
nellikle edebiyatta hakim olan köy 
gerçekçiliği ve Kürt tarihiyle ilgili 
oyunlar sergilenmiştir) egemen güçlerin 
pek bir engeliyle karşılaşmamıştır. Bu 
dönem, AÇ-AÇ (askerlikte yapılan ve 

tüm eriere açık olan striptiz gösterisi. 
Bu gösteriye genellikle tiyatro adı ve
rilmiştir) diye kavranan tiyatronun, 
gerçekte ne olduğunu ve neyi anlatmak 
istediği halka aniatılmak istenmiştiı: 

Ancak yaşanan 12 Mart Muhtırası 

ve 12 Eylül Cuntası süreçleri, Kürt 
tiyatrosuna büyük darbeler vurmuştur. 
Yüzlerce sanatçı cezaevlerine atılmış, 

işkencede öldürülmüş ya da yurt dışına 

kaçmak zorunda bırakılmıştır. İşte bu 
dönem Kürt tiyatrosunda "Bilimsel 
Tiyatro" ya da "Ajit-prop tiyatro" 
çağını başlattığı gibi, halk kitlelerine 
hitap ettiği için egemen güçlerinin 
baskılarınında yoğunlaştığı dönem 

ohnuştur. 

Artık ciddi bir anlamda ve bilim
sel ~iJ şekilde öğrenilen tiyat
roya,Kürdistan dışında bulunan Kürt 
sanatçılarının Kürdistan'a düzenlediği 
turneler de büyük faydalar sağlamıştır. 

Egemen güçler ve Kürdistan'da kur
dukları ödenekli tiyatroları (Devlet 
Tiyatroları vb.) oyunların yasaklan
ması salonsuzluk (Çoğu oyunlar sinema 
salonlarında, bazen de kahvelerde, ma
salardan yapılan sahnelerde ) Kürt 

tiyatrosunun gelişimini engelleyen ana 
faktörlerdir. Sonuç olarak , Kürt tiyat
rosunun aslında daima halkın içinde 

çıktığı halk tarafından tek eğlence 
aracı olduğu ve gerek bayramlarda, 
gerek düğünlerde her zaman bu oyuncuk
ların oynandığıdır. Öyleki yaşadığımız 
modern çağın ilk yarısında, özellikle 
Erivan Radyosunda yapılan radyo 
tiyatroları, halk tarafından yoğun bir 
ilgi ile karşılaşmıştır. 

Ancak yine de günümüzde Kür
distan'da Ehmede Xane'den Gogol'e, 
Gorki'den Brecht'e kadar uzanan çeşitli 
yazarların eserleri, Kürt sanatçılar 
tarafından bütün haskılara rağmen, 
inatla oynanmaktadır. D 
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"Ekmek-Barış-Ozgürlük" 
konulu şiir yanşması birincilik öa,ifü 

MtJLTECI 
Bütün özgürlüklerimi bir solukta tükettim 
Mülteci bir sancıyım artık 
Bütün aşklanmı yanlış yaşadım sanki 
Paslı bir hançerim, yurtsuzum 
Durmadan kanıyor ekmelim ve sevincim 

lçime dallar gömdüm, sesime fırtınalar 
Her anım bir sızıdır, harcına katliam kanşmış 
Halepçe gecelerinin artılıdır bedenim 
Girdilim yataklar ısıtmaz beni artık 
Gecikmiş gurbetierde geceler benim delil 
Beynimin kılcalında çıllıklar hiç susmuyor 
Beni sılımak/ann bir balışı say 
Ya da daralan vaktin pusatsoz bir dilimi 

Her gün yeni bir göç başlar içimde 
Sökülür çadırlar ve at lar eyerlenir 
Adına yemin verdilim o çocuklar 
Sınanan birer ılgardır, yollara yorgun düşer 
·Yeni iskanlara ulanırlar 

Şimdi terk edilmiş bir kışialım yalnızım 
Töresini çilneyen bir suçlu gibi 
Kimlik diye bir yangın taşıyorum koynumda 
Bu künyenin altına bir gül kazımalıyum 
Bir gün bir çocuk okumak isterse geçmişini 
Adımı bilmese de olur, beni duymalı ama 
Bir çakılın, bir çakıla işledili ses gibi 
Bu benim sesim, bu benim diyebilme/i 

Yine kanımın alazında çalıyor çengi 
Yoruldum bozgunlar ezberlemekten 
Artık yeni ş_arkılar bulmalıyım kendime 
Yeni aşklar yeni yolculuklar başlatmalıyım 
Yoksa tarih hep yenik sayacak beni 

A.Hicri IZGOREN 
DlYARBAKIR 
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MUHACIR 
M ın yek bineki da qedand hemtl azadiye xwe 
f.di janeki muhacınm 
Dıbe qey bı xeleti jiyam hem tl evin tn xwe 
Xençere ki bı zınganm, bt welatım 
Bt sekın xwin U jı nant m ın tl jı şahuna m ın 

Çiyan htlndıre xwe da veşartım, tl bageran denge xwe da 
Her biranina m ın janeke, ku bı qetliamt h hevketiye xerct w i 
Bedena mıne ku ji şev tn helepçtda z.tde maye 
Mın germ nake tdi nıvintn dıkevıme nav 
f. mın ninın şevtn xeribiytn derengi 
Bt sekın qirin dı rehtn mtjiyt mın da hey~ 
M ın ji sıtargehan ra begşeki bıhesıbi nın 
Yan ji qetek ji keredengiy ek teng 

Her rojeki koçeki dest nt c'ıke dı dıltmında 
Kon ten rakınn, he~" 'ndıbın 

Wan z.aroktn ku mın bı navt wan sond xwar 
Heryek wek hespeki berdayi, dı nyanda dıwestın 
Hıldıkışın wartn nu 

W ek zıvingek terkkıri me nıha tl tent me 
W ek gunehkareki ptpes dıke qerdiş a xwe 
Dewsa navdankt da agır dıgerinın paşıla xweda 
G.er gtllek bıkolinım bın ve kunya hane da 
Roj ek zarokek ku bı xwaze diroka xwe bı xwine 
Nawt m ın nızanibeji dıbe, lt ger m ın bıbihise 
W ek denge xtlrdıkt ktl, dıbe deng h ser xtlrdıkt d ın 
Wa denge mıne, e mıne ger btje 

Disa dı şewqa xwina mın da ledıxe mırtıv 
Westıyam jıberkırına Ukçuyi yan 
f.di ger sıtranen nu bıbinım jı xwere 
Ger, dest bı evintn tl rtwitiyen nu bıkım 
Ya na dirok we hertım mın bındest bı hesıbine 

A.Hicri İZGÖREN 

AMED 
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Ahmed ARiF: 

"Engereğin dişlerine işledim seni" 

Bir pazar akşamıydı ve haziran smlsklan 
terliydi ... Takipsiz bir bulvar gezintisinidaha 
damıttım o akşam gökyüzüme. Gözlerim 
günbatımındaydı; güneşin gözlerine süıme 
çekmede dağlar ve bulutlar hüzünlü bir devinim 
içerisindeydi. Yıldızlar ... Yıldızlar gülmeye 
hazırlanıyordu Diyarb:ıkır'm gökyüzürrle. Yeşilin 
l:n:nzlaştığıkoyu haziranrenginde m imge düştü 
dilime .. Bir yıldız kaydı şiirin gökyiiziiOOe. 

Etisernde bir çift göz eksikti ve özgürlük 
şehvetinin dmıknoktasindaydım o akşam, meh
tabın allında bir bardak çay yudumklıııl 
Diyaıtru(ır işi, tavşan kanı ... Gözlerim 1elevizyro
da,kulaklanm, hep kara okuyan yirmihabede
rindeydi Hamıavat suyu dondu, Dide dörtpar
mak buz kesti haziran sıcağında; 
hüzrün'.in rmgine boğuldu "Diyarbekir Ka.,. 
lesi" "Adiloş'~- .. ..,..>'O.,ı., ... akar .1--da ..... w ı go ... 1~~ Oıau .. Mate-
min.karasına boğuldu Munzur, İnasu Deresi ve 
asi Fırat ... Kafkas utku,Aammülkii..Mengene, 
Nemrud ve Altındağ. .. Chıli. Çukurova. dört yön, 
onaltı rüzgar,yedi kıta ve beş iklim 

Kapatıp gözlerini bırakıp gittin ustam. 
Üşüyorum, ülkeın boydan boya "kar altıdl:k': 

'Tüfekgil:isesslıstu." . 
Oysaki o Dicle'nin kıyısında bir kıl ç:ıdı:rda 

ölmek istemişti. Ölüm ansızın gelip yokJadı 'ka
bı.ngımıın altını" ... Sinsice, kahpece vurdu ve 
kayıp şiirin gökyüzünde düştü kahramarıkmnın 
arasına, selam saldı. Spartaküs'e, B€dmHn\:ı, 
Köroğlu'na, Karayılan'a, Pir Sultan'a, Urfalı 
Nazif' e, Meçhul askere ve kalem yazmaz birnice 
~ya. .. 

Hayat bir kavgaydı Ahmed ARİF'te .. Ve 
~savaştıimgeninburçiannda; kaç kez ma
pusluk oldu, kaç kez kaldı nişangahlar 

Mazhar KARA 

aynaım:fa..YelmişyıldayaOOı.yürepj cehenn e m 
sıcağına, dolup dolup boşandı img~ 
mısra1arca ... 

Dİli, günümüz, entel aydınının dolamhl;.\ 
zikzaklı dilinin tersine Ahmed ARİF, bazen 
Çukurovalı bir çiftçinin, bazen Karacadağlı bir 
çobanın, 00zen. Egeli bir efenin,bir haımnalm, 00-
zense Di yarbakırlı toy bir delikanlı edasıyla ses
lendi Bunarağmenheparumut,arinanç ve dev
rimci bir mesaj taşıdı şiirinde ve hiçbir zaman 
kuru slogana, bir sığlığa düşmedi, aym.ıamanda 
birfelsefroir derinliğin' • .. • ....ı..:.ı Ahmed ARIF. , ŞDn uu.tU ... 

Özne kendisidir şiirinde. Sen ve o, biz, siz, 
onlar giriyoruzdünyasına vesoıua heplizcluyo
ruz Ahmed ARİF'te ... Şu dizelerini birlikte 
hahrlayalıın! 

ANAOOW 
'-) 

U1anmm 
U tanının fıkaralıktan 
Ele,günekarşı.QPak 
Üşürfidelerim, 
Hmnannnkesat 
Kardeşliğin ,çalışmanın 
Bemrerliğin, 

Atan güllerini:nkatıııa' aç1ığı 
Şairleıin,bi1gi dünyasında 
Kahnışım l:iıhışıma. 
Biıbışı:ma vetmık 
m;..,......,.... ? ...... yuuuusun. 

Dipten gelen güçlü bir dalganın sarsıniB.iıl; 
keskin bir çığlıkhr sesi Ahmed ARiFin. o, bir 
imge mahkumu, uzaktan yol gösteren biri değil; 
halkla birlikte yollara düşen gerçek b.ir halk 
ozanı ydı. Kendi ulusallığını, kendisini saran 
maddi yaşam abnosferini, güçlü diyalog,fO)Illt-
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lanına, estetiği ve derin felsefi b~uslaa 

dışa vurduğu gibi, sanabn eVTel"B3~ 

kol-kanat gererek ölümsüzlüğü yakaJ.anıagm 

l:ihniştir AlnnedARİF ... 
"Hal böyle böyle ve yol bu yöndeyken" ken

disiyle aynı atınasleri. payJaşan, tarihin en köklü 

halklanndan biri olan mazlum Kürt ha1kının 

içirdebulunduğu~güm:mesi.olmazdı. Bu 

yüzdendir'ki Ahıİıed ARiF, ulusal motiflerisıkça 

dokuduğuşiirindeKürt'lerinduunnnunu şöyle 

anlatır: 

''Bu dağ Mengere Thğıdır 

Tan yerlaianda Van'da 

&ı dağ Nmııui yavrusOOur 

Tan yeriatanda Nemrud'akarşı. 

Bir yannn çığtutar I<aft<as utkudur 

6ryanm~Aamınü1kü:iür 

Ihı.1kJaırla OOzuiJann salknnı 
.Rıari güvettinler suhışlarmda 

Vel<aıa:asüıüsü 

Keklik takımı" 

"Adı yasak" ülkesinin portresidir, ~ 

· .. .... 
. ~ 

.. ... . ~ 
.ı- . . 

;i:~~~-y· 

mğrafyasıdır,sa;yo-politikkroumudur ve tut

saklığmırı şiiridir. Kimliksiz l:irşiir değil " Has

relinden Prangalar Eskittim". 

Ahmed ARİF'e ilişkin yapılan hemen 

hemen tüm değerlendinne yazılarmda kimlik so

runu hep yadsmınış, göz ardı edihniş,gQülıre:reıi 

imkansız olduğu halde görmemezlikten gelin

miştir. Ahmed ARİF için "Kendi aşiretinjn şiirini 

yazınış"d.iyenler de var .Ama "( .. ) Kürdün gelinini 

söyler Malta'da biri ... " 

AHMED ARiFKİMDİR ? 

Asıl adı: Ahmet ÖNAL 

Bah:ısının adı:Arif HİKMEf 

Anasının adı: Sare' 

İnsanlar, babalannın adlarıyla ıbirlikle 

anılırlar. Ahmed ARiF bu gelenekten 1:iı:güı61ik, 

bir tad bulmuş olacak ki bu geleneği. tozı:nakiste

memiştir. Ahmede' ARiF, Ahmed ARiF olmıış 
~ şüıinadı.. 

Kısa yaşam öyküsünü kendi d.ilin<llen al& 

ralım: ''Benim çucukluğum,yani ilkokul~ ve 

ilkokul dönemi Siverek ve Harran'da ~ Sive

rek di yorsam, Karakeçi ve Dağlarbaşı 

bölgelerinde. Karakeçi ta Çerınik'e kadar Sive

rek'in kuzeyinden uzanan gerçekten büyii< 

dağlann,yalçınd<ruklannınyanşbğı bir )~!ei. Ka

racadağ'ınkuzeyi .. Siverek'te, yani şehir içinde 

Türkçe'den \cl< Za2aca konuşulduğu içint'aza::a'yı 

hemen öğrendim. Karakeçi'de çoğunl~a Kürt 

aşiretleri olduğu için Kürçe'yi de oıda~ 

Harran'da ise Arapça konuşuluyordu. atam 

Harran'da vekaleten kayınakamlıkgöreJmde bu

lt.mdu. fiverek'teisenahiyemüdürlüğü yaptı.. • 

Ahmed ARİF ortaokulu Urfa'da, lİseyi ike 

Afyon'da okur ve liseden sonra Ankıpa'da Dil

Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirir. başlayarak 

tam elli yıllık bir şiir yaşamı var .Alıımi 

ARİFin. Evet ömrünün elli yılını şiireadanıış. 

Yüreğini adamış.... Hem şiire hem de halkına 

adanuş yıi1arını. "Ben halkımm mazlum ve gari

b:m 1:ir ozanıyım. Böyle olmak da yüceibir onur

dur'di)u. 
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ONUR DA AGLAR 
Gözlerinin pınarında 
Bir bulut, 
Boşandı boşanacak 

Nerdeyse. 
Aklımdan geçenleri 
Okuyorsun su gibi. 
Dünya gördü, 
Bizi boğazladılar ... 

Tutma gözyaşlarını 
Onur da ağlar ... 
Bırak yıkansm gökyüzü 
Lacivert, yeşil, altın 
Işıkları günbatmın. 
İşte şafaktayız gene 
Çırılçıplak 

Ve mavi. 
İşte sanki dağ yeli 
Ve işte sanki meltem ... 

Kimse toz konduramaz 
Kesip attığımız tırnağa bile. 
Sen en güzel kızısm 
Bütün galaksilerin. 
Bense tözüyüm artık 
Akkor tözüyüm, 
Prometheus'u yakan 
Kara sevdanm ... 

Ne alnımızda bir ayıp 
Ne koltuk altında 
Saklı haçımız. 
Biz bu halkı sevdik 
Ve bu ülkeyi, 
İşte bağışlanmaz 
Korkunç suçumuz ... 

AHMED ARİF 

XİRET'Jİ DIGIRİ 
Kani ye ça ve wida 
Evreki, 
Valabu, valadıbe. 
Dıbeqeye. 

Tışten dı heşe mmda derbasdıbm 
Dıxilne veka av 
Dınedit 

Me xenıkan dm ... 

Negre hesre xwe 
Xiret ji dıgıri 
Berde bıra ezman be şuştm 
Hışine tari, beşine zere zerin 
Tirejen roj ava. 
Vaye em lı herhangene disa 
Rutu tazi 
Üheşin 
Waye dıbı qeye sura çiyan 
Ü waye dıbeqeye bah ki nerm 

Kesek nıkare toze deyne 
Ew nenuke meye je dıkm ı1 daven 
Tu keça pır rmdıki 
A hemı1 galaksiyan. 
Eii petım idi 
Peta sorxwin, 
A ku prometheus'e şewıtand 
A evinareş ... 

N e lı eni ya meda eyibeki 
Ne dı bm çenge meda 
Xaçe me veşarti. 
Me jı vi gele bezkır 
Ü jı vi welate 
Vaye gunehemeye ecep 
Ku naye efı1 kırın 

AHMED ARiF· 
Werger: DILOYAN 
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FOLKLORiSTiKA KURDi YA MUSIQi 

0 PROBLEM~N W~ 

Musıqa Kurdi Ya Geleri dı nav kultura 

gışti ya gelen rohılate da ciheki heja dıgre. 

Ev musıqa çawa dı nav Kurdan da, wusan ji 

dı nav gelen cinar da bı fırehi te naskırın u 

geleki bı nav u deng e. 

He dı dawiya sedsala buhuri da musıqa 

Kurdi ya folklori bala gelek kesan kışande 

ser xwe, wek folklorist, musıqvan, mviskar, 

geroken pır gelan u bı taybeti bo Ermeni

yan ev musıqa bu babeta gelek lekolin u xe

baten musıqi. 
Cara peşin xebaten musıqa Kurdi ango 

efrandınen ku jı me ra nenasın, jı aliye mu

sıqvane Ürıs P. Siyalski (1) hatın mvisan

dın. U bele ev mvisarana tene wek mvisa

ren dokumental ten hesıbandın. Jı bo berev

kırına stranen Kurdi, jı nav musıqvanen Er

meniyan da, ev kesana mijUl (xeriq) bune: 

Kara-Murza, Komitas, S.Melikyan, A. Ko

çeryan, K. Zakaryan, S. Gasparyan u M. Tu

macan. Dı ware parastma musıqa Kurdi ya 

kevnare u dı ware sazkırına dıbıstanen nete

wi yen musıqi da van xebatana ailarike Ip 

rumet nişan dan.(2) 

Dı nav jıyina çandi ya Kurden Ermenis

tana Sovyet da buyera mezın peydabftna be

revoken stranen geleri va destpekır, evana 

jı aliye folklorist u musıqvanen Kurd Nura 

CEWARİ u Cemila CELİL (3) da hatın m

visandın. Heft berevoken Nôra CEWARİ u 

çar berevoken Cemila. CELİL hatın weşan

dın. 

Dı nav xebaten C. CELİL yen dawin·(4) 

da gelek numuneyen musıqa Kurdi ya kem 

hatıne nıvisandın yan ji bı temami qet ne ha

tıne nıvisandın hene, wek perçeyen musı-

NOraCEWARi 

qi-instrumental, beyten sedsaliyen navin, 

stranen dirold yen ku naveroka van bereva

kan dewlemend dıkın. 

Jı hesatiye berbı çetnaye, lı ser ve pren

sibe ev perçen musıqi jı bo gelek komen 

xwendevanan hatıne amadekırın u bı riav u 

dengm. 
Ev teksten stranen lı ser zar u zunan 

baş hatıne berevkırın, wusan ji dı telsten 

musıqi da nezelali, kemasi hene, ev ji jl ber 

tesira materyalen ku nehatıne bıkariınin, 

peyda dıbın.(5) 

Çawa dı berevoken kevn, wusan ji dı be

revoken dawin yen Cemila CELİL da, stra

nen govendB (stranen listıke) ciheki ıtıezın 

dıgrın. Jı aliye dın 33 stranen govende dı be

revoka Ordixane CELİL u Celile CELiİL ya 

bı nave "Folklora Kurdi" (6) da cih gırtine. 

Dı rewşa iroyin da, dı ware berevkır~n

nıvisandma nımunen folklore yen m~qi da 

xebateke heja jı aliye musıqvaneıi h deri: welat 

Gı deri Sovyet) hatiye kırın. Dı sala 1(_f78'an 

da h Baxdade bı notan va stranen geleri dı nav 

berevokeke da, jı aliye Enver QERED~ hat 

amadekırın, ya ku jı dengbeje nav u de~ He: 

sen ZİREK ra hatiye diyar kırın.(7) 

Dı sala 1980'an da h Swede bı nave 

"Musıq u Huner" kovarek bı zımane 
1

Kurdi 

der çu. Dı nav 14 hejmaren ve kovare da, 

gelek bend (mvisar) h ser musıq u mqsıqva

nan, rastiyen musıqi yen cuda-cuda, perçen 

folklor~ stran, efrandınen xwediye kovare 

bı xwe ango Beşir BOTANİ jı Kurdıstana 

Iraqe (8). Disa jı aliye wi da berevokeke 

stran u helbestan bı nave "Aşiti u Evin" (9) 

hatiye çapkırın. 
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Çawa dı nav weşanen E.QEREDAX, 
wusan ji dı nav yen B.BOTANİ dastran fı 
metodiyen gundiyan fı bajari hene. W ana lı 
ser jıyina musıqi ya Kurden Iraqe tabloyeke 
gı.şti pekanine. U mıxabm ev mvisarana, jı 
ber jıhevderina xwe lı ser musıqa geleri fı nivi
sandııia tekniki angori merc fı daxwazen nfıjen 
yen folkloristika musıqi bı temami ne rek fı 
pek ın. 

Gelek materyalen dewlemend dı nav nı
visaren musıqa Kurdi, bı mekaniki ten pa
rastm. Ewana bı deste dewlete fı kesen şex
si da ten xwedikırm. Dı Instutita Edebiyata 
Oris AN, SSSR, dı Instutita Huner AN, 
Arın SSR, dı Konservatura Dewlete lı Tıb
lise. Hm mv,isaren E. EVDAL, X.KUŞ
NARYAN, A.KOÇARYAN, B.AXOBZA
DE. Jı nav van xebaten şexsi da xebaten G. 
CIXİKV ADZE, Cemila CELİL, Nfıra CE
W ARİ bı nav fı deng m. 

Dı ware folklora Kurdi ya musıqi da xe
bateke mezın jı aliye weşanen Kurdiyen Ko
mita dewlete ya Radiyo fı Televizyone lı ba
jare Erevane lı Ermenistane da te çekırm. 
Dengbej fı sazbenden here bıjarte dı van we
şanan da kar dıkın. Disa dı vi wari da xeba
teke berbıçav ji lı bajare Bexda fı Kerman
şahe da te pekanin. 

Dı ware legerina musıqa Kurdi da heta 
nıha kem xebat hat~e çekırın. Diyare ku, 
dı sala 1986' an da lı Beriine Komitas bı qe
dandına Konservatuare, lı ser musıqa Kurdi 
xebıti, le pır mıxabın, ev xebataria ne hatıne 
parastın. Heta nıha tene çend nıvisaren Ko
mitas lı ser musıqa Kurdi dı nav benden wi 
yen jı bo musıqa Ermeni ya geleri da hatıne 
nıvisandın, gıhiştme desten me. Dı ware 
pırsen teorik yen musıqa Kurdi da wusan ji 
van musıqvanen Ermeni baweriyen xwe di
yar kırıne; V.KORGANOV, S.MELİK
YAN, S.GASPARYAN. Dı ware pırsen mu
sıqa Kurdi yen cuda-cuda, ev xebatana be
şık xwediye mrxeki zanısti ne.(lO) 

Dı sala 1976'an da lı Ermenistane Instu-

tita Huner, monografiya Nfıra CEWARİ ya 
bı nave "Hunera Stanbejiya Gele Kurd" bı 
zımane Ermeni weşand. Dı nav ve xebate 
da pırsen jıyina musıqi ya gele Kurd, cure, 
usul fı stilen stranen Kurdi, hatıne peşkeşkı
rm. 

Het çıqas ev xebatana hatme çekırme ji, 
musıqa Kurdi ya geleri, dı ware folklora 
Kurdi da zede nebatiye legerin fı berevkı
rın, xebatan zede berdewam nekıriye. Dı 
rewşa iro da berevkırın fı legerina musıqa 
geleri hewcedari xebaten gelek bı fesal m, 
wusan nebe gelek nımfınen çanda gel yen 
kevn roj bı roj wunda dıbm. Xebaten ku iro 
ten çekırın ser hime helbestvaniye ten me
şandın, beşeka wana bersiven daxwazen zams
ti nadın. 

Dı ve munasebete da pewiste em lı ser 
pırsen kemala destxıstma berevkırma m
mfınen nuh yen efrandariya geleri bısekı
mn, jı ber ku heta nıha beşa bıngehin ya he
mu perçen musıqa Kurdi yen berevkıri jı 
stranen listıke-govende pek ten. Sedemen 
ve huyere baş nezanina jıyina musıqi ya gel 
e, bı 'zede hesayi binbuna gotınen stranen 
govende, dema mırov bı stranan (perçana) 
dı ware musıqa Kurdi fı zımane Kurdi da 
perwerdekarike cuda dıxwazın. Nımı1nen 
ku dı nav efrandariya gel da hene yen ku an
gori stranen Iistıke dı nav musıqa.. kevnare 
da cilıeki bılınd gırtıne fı dı efrandariya gel 
da dı nav qaten kfır da dıminın, gelek bı 
nırx u navdar ın. Ev stanen bı dılşewat, 
stranen bı serpehati, diroki, liriki, yen ku 
angori yen dawin jı perçen xwendına desta
neo gel fı serpehatiyen diroki pek ten. 

Perçen strani ya valahiyen çiroke-desta
ne tıji dıkın yan ji efrandınen bı sere xwe fı 
tam ın. Çirokbej bı normal lı ser huyere 
deng dıke fı perçen helbestvaDi dıstre, an ji 
tene perçen helbestvani dıstre, dıve em he
mu navdariya çiroke haj pe hebın. Ev stra
nan intibake baş nahelın, eger çirok (serpe
bati) bı xwe tune be. 
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Xenci stranen jorgoti dı nav gel da wu

san jı rumiinen ne zede hene, wek rumiine 

perçeyen destana (eposa) gel ya merxasiye 

"Dım-Dım" e stranen xebate, stranen jıyina 

malbate u herweki dm. 

Stanen heta ruha hatıne mvisandın u be

revkırm lı ser himen stranen govende peyda 

bilne u wusan ji musıqa gundan temsil dı

kın. Eva tışteki ecebe ku heta van demen 

dawin musıqa Kurdi wek musıqa gundiyan 

(ne bajarvani) dıhate zanin. Eva encamen 

we yeke yeku, ev stranen gundiyan angori 

stranen curen mayin dı nav efrandariya gel 

ya strani da, ciheki heri mezın dıgrm. Gele 

Kurd wek pewendiyen nezik u teng jıyina 

gunditiye va pek aniye, musıqeke gundiyan 

yeke dewlemend peyda kıriye, ya ku gıyane 

(ruhe) netewi destjehatınen efrandariye uru

çıken (wesfen) hunera bıkaranine temsil dıke. 

Baldarike ne pıçuk ya zanısti ji, dı curen 

stranen mayin da pek te, orjinalita wan ya 

eşkere ne tene jı cudabuna rolen wan yen 

bı taybeti te, cudabuna wan jı stranen gundi

yan jı ruçıken musıqi-helbestvani ten. Ev 

stranan yen dengbejiye, bajariye u olpe

restiye ne. 
Hunera dengbejiye ya Kurdi wusan ji dı 

nav hunera dengbeji-gunditiye ya gelen robı

Iate da cih gırtiye u perçeki beşa hunera 

dengbejiya rohılate pek tine. Ev hunera ça

wa dı nav Kurden Sovyet, wusan ji lı Kordıs

tane bı xwe te parastın u dı ware çanda gele

ri ya musıqi da ciheki gıring u bı hurmet gır

tiye, ev yeka iro ji berdewam dıke. 

Pekhatın u peşveçilna stranen bajari bı 

bejndana bajaren Kurd~ peydahiina ronak

biran (rewşenbiran) u hışyarbllna xwezani

na netewi ya gel va gıredaye. Van stranan lı 

Kordıstane destpekırme bedi-lıedi u geleki 

populer bllne. 
Dı efrandariya strani ya Kurdi da, ware 

heri tevlıhev (aloz) dı stranen olperesti da 

peyda buye. Ve gave em tene stranen olpe

resti yen Kurden Ezid baş dmasın. Ewana 

dı·nav Kurdan da tehr (form) u orjin~tek 

lı ser himen çanda putperestiye ya kevn, 

destxıstme. Stranen olperestiye wusanji;bın

gehen wan yen profesyoneli hene. 

Ukolinen lı ser şax u beşen efrandjui.ya 

strani gelek gıring ın, ev yeka wusan ji ~

riya izgeriyen dfu u direj dıke, jı bo berevkı

rma hernil rumiinen folklore. 

Beşeke gıring ya musıqa Kurdi ya geleri 

wusan ji, jı perçen musıqi yen instrumental, 

şıvaniye, liriki, listıke yen ku heta nıha gelek 

kem hatıne mvisandın, berevkırın, pek te. 

Perçen musıqi-melodi yen şıvaniye bin

nefeseke wan ya kfu-fıreh heye. Ewana 

şeng-şepali bedewiya jindariya hisen • şıva

nan ifade dıkın. Ewana jı destanen .liriki 

pek ten. Ev efrandmen han gelek hııQerbı

lınd ın, jı aliye dın bı stranan va tevayi dı 

konseran da ten gotın. 

Eva tışteki eceb e ku perçeyen musıqi 

yen Iiriki yen ku dı nav musıqa babeti da 

cih gırtıne, naveroken wan yen cuda hene. 

Serhatiyen (çirok) wan lı ser zımane ge( dı 
serboriya gel ya diroki da ten xweyikın:tı, her 

wusan ji beşeki hewcedariya pewist pek tinın. 

Stanen govende (listıke) ya melödiyen bı 

sere xwe ne yan ji melodiyen stranep. go

vende yen navdar ın. Ev beşbuna musıqa 

instrumental peyda dıbe. Ev strana bı nispi 

diyapzoneke wan ya fıreh u peştaçllyineke 

wan ya melodik heye. Beşa intresant: (bal

keş) ya musıqa instrumental wusan ji, jı cı

vin-merasiman pek te, wek perçeye~ dila

nan, neçire u her weki dın. 

Perçey n instrumental bıkaranina iJıstru

mentalen musıqi yen cuda va, beşeke ;musı

qa Kurdi ya dewlemend u gıranbıha pek ti• 

ne u ev perçeyen wusan baldarike 1 gıring 
peyda dıke. 

Jı deri dayarbuna van stran u perçeyen 

nuh baldarike taybeti (mexsus) dı ware hılbı

jartına wan da pek te. Musıqa KurcJi wek 

hunera musıqi ya gelen mayin karıtktere 

xwe ye xuri ( orjinal) heye. Lı ser hidıen ve 
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musıqe, sistema meqam-dengkırına cuda, 
prensipen peşketına melodiyan ii peydahii
na forman cih dıgrın. Dı rewşa iroyin da rii
çıken (xususiyet) stranan bı tehr ii usulen 
vuda va tene dı nav çarçeven gışti da diyar 
biine. Ukolin-hinbiina orjinalita musıqa 
Kurdi bı berevkırına rastin ya stranan va dı
kare derkeve madere. 

Wusan ji lı ser pırsa çekırın ii weşandına 
berevoken musıqa Kurdi yen folklori balda
ri {gulıdarike) mezın hewcedar e. Berevo
ken ku peyda dıbın karakteren wan yen po
puler hene, dı nav wan da materiyalen lı ser 
nexebıti hene. Lı ser metoden sistemkırma 
materiyalan dem hatiye weki kesen berpırsi
yar angori demen niijen sere xwe bıeşinın. 

. Karen dı ware berevkırın ii legerina nı
miinen musıqa Kurdi ya geleri da bı taybeti 
lı Ermenistana Sovyet hatıne çekırın ii ruha 
ji ten meşandın. Dı dema me da, ve deme 
musıqa Kurdi zede nebatiye legerin, lı ko
maren Yekitiya Sovyet, Gurcistan, Azerbey
can, Turkmenistan, Kırgıstan, Kazaxtan ii 
her wusan ji lı Kurdıstane bı xwe, ya ku dı 
navbera Irak, İran, Tırkiye ii Siiriye da hati
ye beşkırın ev karana kem hatıne lekolin. 
Berevkırın ii lekolina musıqa Kurdi lı van 
hereman (helan) we safikırma gelek pırsen 
gıring bı xwe ra tevayi bine. 

Jı der beşbuna axa (erd), Kurd wek gu
rub, zaraven cuda-cuda deng.dıkın, ev guru
bana gıredayi ve yeke ne ii dı nav wan da 
mezheben cuda hene. 

Pewist e be diyarkırın ku, xebaten heta 
nıha hatıne kırıne, jı aliye Kurden Ezdi yen 
ku zarave Kurmanci dıpeyivın, bı deste wan 
hatıne meşandıne. Eşkere ye ku dı nav pe
kaninen cıvaki yen cuda, merren-hoyen sos
yal, gıredayina bı gelek zarav ii mezheban 
da gel zarav ii devoken musıqi yen cuda 
pek aniye. Jı aliye dın folklora ku dı nav gel 
da beş bfiye, riiçıken (xususiyet) we yen ni
şandar hene, her wusan ji karektereki we 
ye hemii-netewi heye. Dı ve munasebete da 

ji problemen bıngehin yen folkloristika Kur
di yek ji, bı zanisti ruberi-hevkırına folklora 
gel jı beşen cuda ye, diyarkırına tevayi ii 
reng-awaze we yen navdar ın. 

Wek hunereke bı sere xwe, musıqa Kur
di jı aliye dın da xeleqokeke çanda tevayi ya 
gelen rohılate pek tine. Bı sedsalan Kurda 
bı gelek gelen mayin ra cinartİ kırıne. Uge
rina pewendiyen kultura van gelan bı hevra, 
tesiren wan lı ser hev, we bersiva gelek pır
sen nuh diyar bıke, alikariye bıde. 

Ajotına van karan we bı gelek nıfşan ba
jo. U hele iro bı gulıastına folklora gel ya 
kevn va tevayi, pewist e em pırsa perwerde
gariye, pısporkırına (gihandın) kadroyan 
arnade bıkın, ev pırsa pewist e hem Kurdza
nan, hem Rohılatzanen mayin mıjiil bıke. Jı 
her ku pırsen musıqi bı pewendiyen teng va 
bı Rohılatzaniye va hatıne ~i:idan. Diyarkı
rına pewendiyen çanden manevi yen gelen 
cuda kemala wan ya zanısti ii gıring heye. 
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Bir öğle sonrası 

Nemli,yapışkan ve boğucu bir hava 

kenti sanki kavuruyordu bu öğle 

uzeri.Tüm gölgelikler yitmişti..Yeni as

faltlanmış caddeden yayılan buğular,bu 

havayı dahada çekilmez bir hale so

kuyordu. Öyleki, (sıcaklarla birlikte 

türeyen) sinekler bile, gölgelik kuytula

ra çekilmiştiler. Ama hayat sürüyordu .. 

Ekmeğinin peşinden koşan binlerce 

insan, fabrikalarda, tamirhanelerde ya 

daı diğer mesleklerde durmadan ça

lışıyor, çalışıyor, çalışıyordu. İşpor

tacılar, tezgahlarını (bulabildikleri) 

gölgelik yerlere çekmiş, (ki, bu uzun 

kaldırırnın yarısını, Kuzey Iraktan 

gelen "sığınmacı" peşmergelerinişporta 

tezgahları kaplamıştı) bu sıcakta, 

hızla ve bezginlikle geçen tek-tük in

sanların alış-veriş yapmaları bekle

niyordu. Peşmergelerin bir çoğu daha 

siftah yapmamıştı. Gözlerinde kaygılı 

bir bakış, yarının ne getireceğini 

konuşuyorlardı. Bir süre sonra,herkes 

tezgahının ardına geçmiş, kamptan ge

tirdikleri ekmek çıkınını çözerek, 

yemeğe başlamıştı. 

ll 
Osman,tezgahının ardına oturmuş, 

kafasındaki düşüncelerin ağırlığıyla, 

elindeki domatezi ağzına götürdü ve 

yine aynı ağır devinirole çiğnemeye 

başladı .. Aklı,kampta, yeni doğan 

oğlunun hastalığındaydı. Eğer akşama 

kadar siftah yapamazsa, hasta oğluna 

ilaç alamayacaktı. (Oysa,yeni doğan 

çocuğuna Azad ismini vermişti; bu iki 

M.Sait ALPASLAN 

hecelik kelimenin ardında binlerce 

özlem,binlerce ümit yatıyordu. Toplama 

kampında doğan nice Azadlar pzgür 

büyümeliydi.. Esaret kimsenin kaderi 

değildir) Bu düşüncelerini getirdiği 

dalgınlık ve alışkanlıkla, elini 

tezğahın altında duran mataraya ata

rak,kana kana içmeye başlaqı. Bu 

sırada üç genç tezgaha yaklaşmı~, saat

leri inceliyordu. Osman'ın gözleri umut

la parladı. Ayağa kalkıp müşterilerle 

ilgilenmeye başladı. 

lll 
En son paralarını, dün gece aldıkları 

uyuşturucu hapa yatırınca p~rasız 

kalmışlardı. Sabahtan beri kala

balıklara girmişler ama bir türlü, yola

cak kaz bulamamışlardı. Bunun üzerine 

tezğahlara dadanmışlardı .. Recep,Erol 

ve Ramazan, uzun süredir izle4ikleri 

Osman'ı gözlerine kestirmiş olacaklardı 

ki-yaklaşıp saatleri incelt1meye 

başlamışlardı. 

IV 
Osman, henüz düşüncelerindep tam 

sıyrılamamanın verdigi dalgınlıkla 

gençleri inceliyordu. Ramazan, elinde 

tuttugu otomatik Japon saatinin nasıl 

ayarlanacagını sordugunda, saati eline alıp 

nasıl ayarlanacagını göstermeye başladı. 

Bunu fırsat bilip elindeki saati cebine in

dirmeye çalışan Recep, Osman'ın gözünden 

kaçmadı. Hızla Recep'in elini yakaladı. 

Ancak, Erol, arkadan Osman'ı itince tez

gahla birlikte yere devrildi. Ama :Recep'i 

bırakmamışu. Hırsla ayaga fırladı •. Sanki 
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bQtQn acıları bir damara toplanmış 

da,beynine baskı yapıyorriıuşcasına vur
maya başladı. Recep ise,başını kollarının 
arasına alıp korunmaya çalışıyordu 

.Osman'ın vurdugu her yumrukta,binlerce 
Halepçe,dört bin yıllık esaret,daglara 
özlem,kampta hasta yatan oglunun has
talıgı,sınırda aç geçirdikleri korkulu 
ganlerin hırsı yanyordu.Birden bir acıyla 
durdu ... Gozleri deliyz donmQş bir şekilde 
arkasına bakmaya çalıştı,ancak yeni bir 
darbeyle,biraz daha sarsıldı.BQyQk bir 
acıyla arkasına dondagande,QçQncQ dar
beyi karın boşluguna yedi.Sadece bir par-

OLUŞUM 

Zulüm 
Yaşlı bir adam 
Düşlerimde ölü 

lşkenceyle kınk kolum 
Mavi sulara gömülü 

Yaşar ALTÜRK 
DİYARBAKIR 

laklık ve her parlaklıgın ardında bayak 
bir acı gOrQyor,duyuyordu. Kelepçeleşmiş 

kolları çozalmaş,bunu fırsat bilen Recep 
ve arkadaşları, biraz da herkesin 
şaşkınlıgından faydalanıp kaçmışlardı. 

V 

Şimdi, gözlerinde, binlerce umudun son 
kırıntıları, bir eli karnında digeri ise, 
çalmaya çalıştıkları saatte, o ,tanrıların 

bile gölgeliklere kaçıştıgı kızgın ogle son
rasında,mutlu bir galamseyişle yaşamı 
taketti Osman. Şimdi, havada sinekler 
vardı. O 

Ç~BOYON 

Zulum 
Mıtöveki kal 
Dı xewnen mm da mıri 

M ıle mıne bı ledan şıkesti 
Dı aven heşinda çevkıri 

Werger: DILOYAN 
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KURŞUN DAMITILIYOR ŞAFAKLARIMA 

Somorgecilik ... 
Sonra 
Beterin beteri soluk 
O ne ustura dokunuştu soluma 

Kuşun gökte, 
Kelebegin çiçekte bir yüzü yanık. 

Mavi uykulara dalamam 
ugursuz ateşlerde yaktılar ay ışıgını 
Sonra, 
Kan demeye dilim varmıyor 
Kurşun damıtılıyor şafaklarıma 

Kengerin dikeni akrep 
Pınarlar agu oldu 
Daglar can çekişmede 

Penceremden sızan gün ışıgmı koyamam 
Koyamam, ekmegin, l;ıavanın yumuşaklıgını soframa 
Depreşen hasrettir özgürlük 
Bir giyimlik bayramlık bazan 
Kavgasız duramam 
Sulak uzak düştü bizden 
Durup bunca zamana kıyamam 

Be hey! Daglarımın mayınlanmış patikası 
Egertenmiş atıma dizgin vuramam ... 

Sonra ne kuştu boyle? 
Agaçsız dayanamam 
Tuzsuz ateşsiz 
Sen o karantile meyilli 
Ben sana 
Boyle sürmez tutsakbiç 
Bir sevdadır büyüttogomoz 
Aşka, dokundun 
Kavgaysa bana. 
Bir yaprak düştü rüzgarda 
üşodo toprak 
Birleşiyoruz , 
Tomurcuk dayanamaz sancıya 
Nevroz tez sarılır balıara 
Türkon dillerde, 
Hasrete Ozgürlük büyürken boyle 

Mazhar KARA 
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GULE DI DILOPİNIN BERBANGEN MIN 
Kolonyalizm ... 
Pa şe 
jı beteran b~ter bu bin 
Ew çıl~ xıstın bülı çep~nmın wek guzan? 
ı! çuçık lı ezmana 
e perperok h güle rukiwi şewıti. 

Ranazım dı xewen heşin 
Dı agıre kulede şewıtandın şewqa hive 
Pa ş~ 
Zıman nagere bejım xwin 
Güle dı dılopinın berbang~mın 
lstıny~n kengeran dupişk, 
Çewkani bu n jehri 
Candıdın çiyan 

Tireja tave danaynım, 
Danaynım sıfra xwe nermbuna nan 1l hewaye 
Azadi; ew h esreta dıpırpıte dı dılda 
Yek lıxwekırınek, eydaniyek caran 
Be tekoşin namimm 
Avi dur ketın jıme 
Betali evqas wext wında nakım 

Heylo! Şıverey~n çiyan, ~ mayin kıri 
Dızgin nadım hespe xwe ye zinkıri 

Paşe ew çı çuçik bu wıha? 
B~ dar naqedinım 
Be xw~. be agır 
Tu dıldara wi sosıne, 
Ez evindare te, 
W aha najo 1l na çe bındesti 
Evineke mezın dıkın em bı hevre 
Te dest lı evine xıst 
Tekoşine dest lımın. 
Dı bayed, pelek weşiya jı dareda 
Erd lerızi 

Em dıgh~ne hev 
Aj tebat nake jı sancuyan 

Newroz zQ hımbez dıke bobare 
Dı zımanda kılamen te 
Azadi hesreteda mezın bıbe ger wıha Mazhar KARA 

GO V E tl D Sa fa N 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MIS TO ~li!i!li!!ill·1~i!!l!:~ 

~ı~ıtr~r~r~r~r§er~~r~r~·r~~r~r~r§ 
Ha ber 

r r r 
Mıs to 

Ha herde, herde. 
M ın go, M ıst o, Dest~ mın herde. 
Ha herde, herde, herde 
M ıng o, teres, zend~ zer herde. 

Oda M isto lı hemher e, 
M ın go M ısto Dest~ mın herde, 
Oda M ısto Lı hemher e 
M ın go, teres, zend~ zer h erde. 

Kevr~ ort~ mermer e, 
M ın go Mısto, dest~ mın herde 
Kevr~ ort~ mermer e 
M ın go teres zend~ zer herde. 

Yara Mısto dilher e, 
M ın go M ıst o, dest~ m ın herde, 
Yara Mısto dilher e, 
M ın go ter es, zend~ zer herde. 

Oda Mısto pıçQk e, 
M ın go, M ıst o, dest~ mın h erde , 
Oda M ısto PıçQk e 
M ın go ter es, zend~ zer herde. 

de ber 

MIS TO 

de ber de mın go 

r J J 

mı n b er de 

FERHAD 

K~rang~ ort~ çOk e, 
Mın go, Mısto, Dest~ mın herde. 
K~rang~ ort~ çQk e, 
M ıng o, ter es, zend~ zer berde. 

Yara Mıstopıç1lk e, 
M ın go M ıst o Dest~ mın herde, 
Yara M ısto pıç1lk e 
M ın go, teres, zend~ zer herde. 

Oda M ıst o hezızi, 
M ın go M ıst o, desı~ mın herde 
Oda mısto hezızi 
M ın go teres zend~ zer herde. 

K~rang~ ort~ nzi, 
M ın go M ısto, dest~ mın herde, 
K~rang~ ort~ rızi, 

M ın go ter es, zend~ zer herde. 

K~ yara M ısto dızi, 
M ın go, M ıst o, dest~ mın h erde , 
K~ yara Mısto dızi 
M ın go ter es, zend~ zer herde. 

ll 

( Mısto evlidir, ancak, gönlü başkasında olan bir kıza sevdalanır. Kızı kaçırınaya yelte
nir. Bu türküyle kız : " Mısto'nun evi var karşıda 1 Mermer taşlı evi. 1 Mısto'nun yari 
var 1 Ufak, güzel yari . /Kim senin yarine göz koyup kaçırdıki Mısto? 1 Sellde 
kaçırasın beni." der. Mısto'nun onu kaçırınaya yeltenmesini kınar. Bunun yigitlige 
sıgmadıgını ifade eder.) 
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ZARGOTINEN KURD 

Bist u pe nce Ada re 

Rok rojek basmbare 

Mılyaket ha un xware 

Deng kınn lı buhare 

Buhar hat w ek güre ha re 

Xaç u xıdılyas 

Be rf bari bu kıdas 

Xaç u xıdılnebi 

W aveylık lı wi ku 

Mala xwe nebi 

STÜN Ü jlRIK 

Heftzip, heftxip 

Heft he w, heft hewedar 

Hefte dm e he buhar 

Ceneki şi da le 

Hewe heş vemicayi 

Ne verda cenek şero 

cenek tereva 

Ez hurmeuk to hurmeuk 

Reye mm u to kewta te 

To şo re ye xwera 

Ez ji şıra reya xwera 

Berhevkar: K.Deliti 

iPEKENI 

Rojeki bOk~ male dıxwaze jı troke arvan derxe; jıbo hevir jı malbate xwe ra 

çeke. Dema dest~ xwe dıreji troke arvane dıke, deste wi lı nav do stünan da dımıne. 

Dıke nake deste xwe ya arvan Uji, nıkare jı nav do stünan derxe. Dest bı qirine 

dıke O hem o malbat h ser komdıbın. 
Malbat~ boke dırarnı nararnı tO reki jı deste boke ra nabinın. Paşiye, ha Jll.rike 

gund dıkın. Jirike gund te lı deste boke dınen, qedereki lı dora stünan dere o te, · 

bıryara paşi dıde: 

- Ger deste bO k~ be jekınn. Jıvi peşteur tO re nin e! ... 

Malbat bo jekırına deste boke bırek tinın. Dema bırek deste boke dıkeve,bOk jı 

~şa, arvan~ lı deste xwe bela dıke O jı nışkava deste xwe jı nav stünan dıkşine. 

Hem o malbat o bok bı hevre dıbejın: 
- Jirike me bı rasti jire. 

F. KULİLK 
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: ................................................. Yaşı : ............. Tlf: ............ . 
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6 Aylık 15.000 /1 Yıllık 30.000 
Abonelik için abone kartı doidumlarak abone bedelinin bankaya yatınldığına dair makbuzla birlik
te adresimize postalanması gerekmektedir. 
ADRES : lnönü Cad. Kahraman lşhanı 2/13 DlYARBAKIR 
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