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SUNU 

Yeni yılda ba§Cin ue mutluluk dileklerimiz/e merhaba! 
İkinci sayımızla sizlerle yeniden kucak/aşmanın seulnclni ue heyecanını yaşıyo

ruz. Bu seuinç ue heyecan, çalışma azmlmizi her geçen gün daha da arltınyor. 
Yeni bir yıla daha girdik. Bu güne değin, her gelen yeni yıl için dilekleri miz, ba

nşın ue esenliğin egemen olduğu bir dünya oldu. Ne uar ki, yeni bahar/ara olan öz
/emlerimizde büyüyen onca umuda rağmen, biz Kürtlere düşen yine hep kan, acı, 
gözyaşı ue hüzün oldu. 

ilk sayımızın çıkışından bu yqna, geçen iki aylık süre içerisinde yeni gelişmele
re tanık olduk. Yeni kurulan koalisyon hükümeti, Kürt rea/itesinl yeniden "ke§/etti". 
Ancak, kan ue barut politikasında da daha usta olduğunu kanıt/adı. Bugün de Kürdis
tan'ın her yeni şafağı, Kürdün kan renginde açıyor, analann gözyaşlan her yeni gü
nü bir başka hüzüne boğuyor. 

Çıkarken başlıklı yazımızda, Govend gibi Kürt kimlikli bir kültür-sanat dergisi
nin karşı/aşabiieceği muhtemel zorluklardan sözetmiştık Govend hakkında Diyar
bakır Cumhuriyet Sa!!cı/ığı'nca soruşturma açılması, düşüncelerimizde ne kadar 
haklı olduğumuzu göstermeye yeter bir kanıttır. Ancak herşeye rağmen Govend, 
yüklendiği misyon/ann, okuyucuianna uerdiği sözlerin sorumluluğu ue bilinciyle ya
yın yaşamını ısrarla sürdürme kararlılığındadır. İlk sayımızcia gördüğümüz ilgi !!e da
yanışma bizi seuindirdi !!e yüreklendirdi. Bu yüzden diyoruz ki, Go!!end, aydınlan
ma sürecimizde bir meşale olmasa bile; bir mum, bir çıra olacaktır. Govend, bu 
noktada düşünsel duyarlılığını, çaba !!e katkılannı ger geçen gün biraz daha yoğun
/aştırmanın uğraşı ue kaugası içinde olacaktır. 

Bu arada, son iki aylık süre içinde Diyarbakır' da; halkımızın kültür kaugasında 
yeni bir meuzi olacak Halk Kültür Derneği'nin açılması yanında, yeni kültür-sa
nat dergilerinin de yayın hayatına atılması, olumlu ue sevindirici ge/işmelerdir. 

Sanat düşünceyi, yaratıcılığı ue duyarlılığı ortaya çıkaran bir eylemdir. Govend, 
okurlanndan aldığı güçle bu kauganın kararlı bir neferi olmaya deuam edecektir. 

Bu sayımızda, Nesiml FIRA1U'nın "İlk Kürt Kültür Derneği ue Tüzüğü: Kürt 
Neşr-1 Maarif Cemiyet! ue Nizamnamesi" adlı çalışmasının yanısıra, Kürt ue Dünya 
klasik edebiyatının iki seçkin yazan, Melaye Cızıri ue Victor Hugo konupumuz ola
cak. Kültür ue sanat üzerine yazılmış iki özgün çalışma i/e, deurimci tiyatroya bakış 
konusunda yazılmış başka bir çalışmayı da bu sayımızın sayfe/an arasında bulacaksınız. 

Ay nca, 14 yıllık bir aynlıktan sonra ilk kez, Deng'le Dayanışma Geceleri'ne ka
tılmak için Dlyarbakır'a gelen değerli Kürt ozanı Said Ge bari ile yaptığımız söyleşi
nin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Üçüncü sayımızcia sizlerle kucak/aşmanın umudu ue heyecanıyla, seugi ue say
gılanmızı sunuyoruz. · 

GOVEND 
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.-----------------------------------------------~·-

KÜLTÜR VE SANAT KAVGASI ÜZERiNE 

"Belki, guzel/il tiefJrim yapamoyacoktır; ama tltvrimlerin 

güztllige gereksinim duyacaklan gtin, /Jer Ofl gtltbilir." K.: RONAHİ 
CAM US 

"KO kOr tarihsel bir fenomendir ve onun gelişimi 

sosyo-i!konomik formasyonlar dizisi tarafından belirle

nir. Her toplumun kendi üretim ilişkilerı zemininde, 

oluşmuş sınrtlann herbirinin kendine özgü kOttllrleri 

vardır. Marksizm kükürünün temelini maddi metaların 

üretiminde görür.' 
Kükürel bir kurum olarak sanat ta bu tarihsel ka

tegori içerisinde insanlık tarihiyle ortaya çıkmış, top

lumsal bir olgudur. Sanatın evrim süreci insan ik tarihi

nin evrimsel soreç ve basamaklarıyla sıkı sıkıya 

Ilişkilidir. 

Bu yüzden kültür ve onun bir kurumu olarak 

sanatı daha iyi anlayabilmek için insanhQın geçirdi(li 

tarihsel ve sınrtsal dönüşüm ve yapılanmalara bakmak 

gerekir. 
Toplumların yaşadıQı küttür ,sanat ortamı hiç 

kuşkusuz yaşanılan sosyo-ekonomik yapıdan baQımsız 

bir unsur olarak ortaya çıkıp işlemiyor. Küttür ve sanat 

· esas olarak sosyo-ekonomik yapı temeli üzerinde 

gelişip şekillenmekte buda onlara genel olarak sınıf 

karekıeri anlamını yüklemektedir. 

Kürdistan gibi agır sömürgecilik koşullarında 

bukınan dört parçaya bölünmüş ekonomikgeüşiml en

geilenerek baQımlı ve içten çürüyen bir ekonomik 

yapıya sahip bıraktırılmış bir ülkede sosyo,ekonomik 

yapının ne kadar geri ve güdük oldugu açıktır. Bu 

denli geri bir ekonomik an yapının birer üst kurumu 

olarak kültür ve sanatında gelişmiş olmaları beklene- . 

mez. 
Ayrıca bakılması gereken bir nokta daha vardır. 

Buda Kürt konurünün sınrtsal karekteridir. Toplumun 

bUyük kesimini koylülügOn ve küçük burjuva sınrtlarının 

oluşturduQu Kürdistan'da kültür ve sanatında bu 

sınıfların etkisinde olacagı açıktır. Açık yoreklllikle 

kabul etmek gerekir ki bu sınrtsal zemin üzerinde 

gelişen Kürt kükOr ve sanalının yoksek bir düzeyde 

olması beklenemez. 
Ekonomik anyapı ve taşıdıQı sınıf karekıert 

yönünden bu durum kuşkusuz Kürt kOHOr ve sanat 

ortamı için engelleyici ve bozucu bir faktördür. Bu 

yüzden Kürt kOnürO esas olarak Kürdistan'da Sosyo

ekonomik attyapı yeniden düzenlen-dlgi zaman kendi 

gerçek ve yetkin antımını bulacaktır. 

Açıktır ki sanat özgur ortamlarda anlamını bulut 

ve gelişirYetkin anlarnda sanatında, küttüründe ve bifi

mlnde gerekilgi özgur toplumlardır. Kurt halkının 

yüzyıllardır özgüriOQü elinden alınmıştır. Kendini 

özgürce Wade edebilmenin tom olanak ve araçlarından 

yoksun bırakılmıştır. 

Ama bununla da yelinilmemiş basın, radyo, tele

vizyon ve diQer tüm medyalar aracılıgıytı asimilasyon 

ve dejenerasyon daha da derin kıştirilmiştir .Bu medya

laıla Kürt halkına kapitalizmin tüm çirkinlikleri sunu~ 

muş ve kendi doQasrna, tarihine kükürüne yabancı 

kılınmıştır. 

Bu Kürtlerin yaşadıgı tablonun bir yOzüdür. Tab

lonun diQer yüzünde de feodal deQer yargılaıınrn 

yogun etkisi anında kalmış KUrtler vardır. Ortaya çıkan 

tablo KUrt halkı adına bir külter şlzoflenizmidir. Ve 

Kürtler bunu ilk olarak yaşamıyor. 
Kürtler kendilerini dogaya, yaşama, lnsanave 

önemlisi ulus olarak kendine yabancılaşmasını 

saglayan ve bunun bir uzantısı olarak oluşan bu 

düşünsel ve ruhsal böiOnmOşiOQü görmek ve buna 

karşı durmak zorundadır. 
Bunun en baştaki yoluda kendi ulusal varlıQını 
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görmek ve buna att deQerleri ortaya çıkarıp, bunları 

sahiplenmektlr. Dayatılan bu ulusal yabancılaşma ve 
kURUr şizofreniı-mine karşı tamda bu noktada ulusal, 
kURUr ve sanat mu cadelesinin büyük öneml ortaya çıkar 
ve bu mücadele genel anlamda mücadelenin bir ;;ıyagı 
olarak ta ayrıca bir öneme sahıptır. 

Peki bu ulusal kükür mücadelesinin anlamı ve 
yönü ne olmalıdır? Kürt kükür ve sanat mücadelesi 
biçimde ulusal özünde sosyallsıçe olmak zorundadır. 
Bu mücadelenin ulusal yanı asırlardır yok edilmeye 
çalışılan bir kURürO tarihin derinliklerinden çıkarıp onu 
geliştirmelidir. Kendi halkına bir varhk olarak mal et
meti sonrada Insanilgın ortak evrensel kURUr mirasına 
katacak biçimde olmalıdır. Sosyalist yanıda,bu 

kOROrUn IçeriOini hümanizm,kollektlvizm ve enternasyo
nalizm ile yogurulmasını saQiamak olmalıdır. 

KURUrlerde etkileşme hem dikey hem de enine 
boyutlardadır. Dikey yönü kOROrün geçmişinden kalka
rak bugünü çözmek ve gelecegi anlamaya yönelik 
yönüdür. Enine boyutu ise bir bütün olarak kOROrün 
bugünkü mevcut tom ilişkilerini kapsar. 

Burada belirtmek gerekiyor.Kürt kURürüne ulusal 
yakaşım hep geçmiş dönem Kürt kORUrlerinin erdenı
leri uzerinde durmak ve bunlarla övünmek degildir. 
Kuşkusuz eleştirisel anlamda bir sag yaklaşım olurdu 
bu. Geçmiş dönem Kürt kUltür ve sanatının tüm 
degerieri yok sayılıp yeni ve saf bir KUrt kükOrO 
oluşturmak yönündeki nihistik yaklaşımlarda bir çeşit 
sag yakaşımda anlamını bulur. 

Yani konurler ıcad edilmezlerVar olan tom 
kültUrler geçmişten beri süregelen kültür 
yogunluklarının, birikimlerinin bir uzantısı olararak 
oluşurlar.Yeni kültürlerin kökleri hep geçmiş 

dönemlere kadar uzanmıştır.Geçmiş dönemin bize 
kalan artistik, felsefi ve devrimci yanlarını ayıklamak, 
canlı unsurları ayırtetmek gerekiyor. bu anlamda Kürt 
ulusal kUROrunon Ilerici yanlarının bulunup ortaya 
çıkarılmasının önemi büyüktür. Çünkü sömUrgeci 
yaklaşım zihniyetinin bir ürünü olarak şimdiye degin 
işlerınıeye çalışılan hep geçmiş dönem kOROrUmüzün 
olumsuz, önemlisi feodal yanlan olmuştur. Sunlada yüzü 

ileriye deQil ama geriye dönük insan tipi yaratılmaya l 
çalışılmıştır. Yüksek erdemler diye gösterilen bu 
degerlerle doşonen. araştıran reddeden deQil ama 
boyun egercesine herşeyi kabtii eden, kulııgu benim
seyen insan esas alınmıştır. Çünkü politikaların rahat 
sOrdOrebllmesi Için bu tip insana gerek duyu/muş/ur. 

Bu yüzden Kürt aydınının önünde geçmiş 

dönemin gerici tüm yanlarını e/emek, antik çagdan 
başlayıp şimdiye deQin tom zorluklarına karşın Kürt 
kOIOrunon felsefi, artistik ve devrimci unsurlarını bulup 
ayırt etmek ve Kürt halkına mal etmek gürevi düşüyor. 

KORUrlerin tarihsel topluluklar temelinde gelişen 
biçimsel ve toplumsal sisieniler temelinde gelişen 
ldealıjik ögeleri vardır. Kültürlerin daha iyi 
anlaşılabilmesi için, onların ideolojik ve biçimsel 
ögelerinin bulup ortaya çıkanlması gerekiyor. 

Kürt külüro şimdiye degin tarihsel topluluklar ve 
top~msal sıstemler dahilinde sistematik olarak ıncele
nememiştır. Bunun pek çok neden leri var kuşkusuz. 
Ama bir onemli nedende Kürt kO KOrlindeki semiotik 
çalışmalarının yeters~ll!)l yada yokiUQudur. 

Konorumuzun ögelerini tek, tek bulup çıkarmak 
bugün herkesin ononde önemli bir görev olarak dur
maktadır. Buda hiç kuşkusuz devrimci ulusal 
külorumuzun zenginleşmesinde önemli bir yönelim ve 
katkı olacaktır. 

Devrimci ulusal sanatlarda öZü geregi lirizim 
daha ön pılana çıkar. Kürt sanatçısının esin kaynaoı 

o an Kürt halkının yaşanııda zaten lirlzimle doludur. Li
r~mı işiemekten korkmamak gerekir. 

KUrt sanalının, KUrt ulusal kişiliginin 

biçimlenmesine katkıda bulunması. gerekiyor. Kurt 
aydın ve sanatçısının katkısı çogu zaman fedakarcadır, 
küçümsenemeyecek boyultadır. Ama yetersiz olmuştur 
hep. Öyle ise nedir Kürt aydınının konumu? Yapabile
cekleri nelerdir? 

Herşeyden önce sahiP' olduou sın~sal karekler 
ve içinden çık!ıgı kendi halkının gerçegı Kürdistan'da 
aydınların yetişmesini kısıtlamakla ve 
go d okleştırmekledır. 

Ayrıca Kürt aydını kendi kimiiDinin tamamlayıcı 
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ögesi olan özdeşleşme olgusunu tamamlayamamıştır. 

Keııdi halkıyla özdeşleşememiştır. KlmiiQinin bu yönü 

eksik kalmıştır hep. Böyle oluncada başka yerlerde 

hep güzelikler aramışlw. ıı~amı uzak diyariarda bu~ 

maya çalışmıştır. Kendi ülkesinde bulunan sonsuz 

güzelikt.ekl esin kaynaklarını 

görememiştır, öykünmoştor. öykündükçe de kendi 

kimliQinden .daha da uzakl!ışmış ve teslim olmuştur. 

Kendi de.Qerlerinden korkan,onu küçük gören 

yapısından ·ötürOde kendi ulusal kOIOru ile evrensel 

küttür aras111da bir köprüde kurarnarnıştır. 
Yalnızlık, içe dönüşü., lçsellij)ianıatw. Sonu ge~ 

mez içsel bir hesaplaşmadır yalnızlık. Kürt aydını çoQu 

zaman yalnıtolmuştur. Kuşkusuz buda onun üretic~.ve

ri.mli yanını törpülemiştir hep. Kürt aydını,Kürt sanatçısı 

çoQalmalıdır,önce kendi içinde sonrada yaşamın her 

alanında ama, en başta halkıyla cogalmalıdır. 

ÇoQaldıKça güçlendiQinl görecektir. Güçlendikçe daha 

verimli olacaktır. 
Hiç kuşkusuz eklemek gerekir ki Kürt aydın ı pek 

çok nedenden ama en başlada özgür olmadıQı için 

gelişmesi zaydtır, üretimi yetersizdir. 

Kurt küttOr ve sanatının kendi gerçek anlamını 

bulması,gelişmesı ve yetkin bir duruma gelmesi bir 

özgurlük sorunudur.Buda üretim llşkilerin.in ve toplum

sal örgütleme biçimlerinin degiştirilmesi ve bunların 

azerinde yenı toplumsal bifiııc; biçimlerinin oturlul

masını gerektiriyor. Bu da tastarnam bir devrim soru

nudur. 
Ama Kürt küttür ve sanat mücadelesi yaşamın her 

alanında kendini hisseliiren ertelenemez bir 

gerçekfiktir.Onun gerçek anlamını ,özgürlük ortamında 

bulması demek bu mücadelenin rafa kaldırılması 

demek deQildir. Sorun bir önçelik sorunu olup 

olmadıgıda degildir. Mücadelenin pek çok ayak

larından biri olarak küttür-sanat kavgasıda bir bütün 

olarak pek çok katkı ve yeni açılımlar sagıama gücOne 

sahiptir.Yoksa tüm ulusal degerierini sonuçta kendi 

ulusal benligini yitirmiş bir halkın nasıl saQiıklı bir ulu

sal mücadelesi olabiirki? 

OOi1eı .bı! Mılliı Wı9i am. geti 

'VaJ\Qıd~ 

ıattı ~ ıjıBılıe kış 

aıBifı gODnç s:ı.ıj ~ 
Oı.ı llB1iıe kış tımiJı )IJireZ nıiıt 

~ sıljr,m ~ teBıiJı edeli tııgr.' 

GiYA'YtN DERMANAN 

Va ne nav~n çe nd giyayE!n ku. dı hekimiya kurmanci de bı kar tinın. 

Gelo h un ma na wan bı. tu zımanE!n d ın dızanın? 

Meyremxurt 

Tırşok 

'QahfıJr 

· Pelew~sk 

Ka ri 

GıJrız 

N use k 

Doçbızın 

(Jı rojnameya Kurmanci, weşana Enstituya Kurdi ya Paris E!) 
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TOPl.UMSAL ÖZGÜRLEŞME SÜRECINDE 
KÜL TÜR VE SANA TlN ROLÜ ÜZERINE •.. 

Ikibin yılına az kaldı. Insanlık, lsa'dan buyana iki
bin yılını daha geride ·bırakırken. her yenı gün yeniden 
dogarken bir önceki günden farklı bir hayat ısıtıyor 
adeta. Ikibin yaklaştıkça. yaşlı yorgun Dünyamız, yaz 
güneşlerinde pişmlş, kavrulmuş yapraklarını döküyor. 
Bir yeni bahara hazırlanır glbL 

özcesl. dünyamız hızlı bir devinim içerisinde 
degişiyor. dönüşüyor ... Yeni bir çag, yeni bir dünya, 
yeni bir toplumsal yaşam dogurur gibi ... Insanlık ken
dini yeniden üretiyor, örgütlüyor. 

Deglşim. dönüşüm, yeni bir toplum, yeni bir 
dünya vs ... Bu nakaratı beş vakit okuyor, tartışıyoruz. 
Ancak sormak gerekiyor. Bu gerçekilgin özü, anlamı ve 
biçimi nedir? Tüm bu sorunlara yanıt aramaya karar 
veren herkes. işin öznesi durumundaki insanın kendisi
ne yönelmek durumundadır. Maddi hayat üretimi ve 
bunun toplumsal ilişkilerin üretimine yansımaları ve bu 
gerçekilgin gerek matematiksel ve gerekse felsefi an
lamda bilimsel olarak formulleşen yasaları. Iyi bilinen 
şeylerdir. Ancak yazımızın konusu geregi bir üst yapı 
kurumu olarak sanatın, an yapıyla etkileşimi tartışmak 
gibi bir niyetimiz var. Bugün yaygın olan düşüncede 
oldugu gibi, eger. 'aR yapı herşeY'dir anlayışını temel 
alırsak o zaman sanatı. sahte bir lüksten ibaret olarak 
görmekten kurtulamayız. 

Kaldı ki, sanata bu anlamı yOkleyen, bu içerigi 
kazandıran, kendi çıkarlarını uygun bir insan tipinin 
yaratılmasında etkin bir araç olarak kulananlar. tarih 
boyu hep egemen çıkar çevreleri olmuştur. 

Sanat gerçekten buysa, hergün yeniden degişen 
bunca şeye ragmen, sayıları sayılmayacak kadar Insan 
özgürleşme kavgası sürecinde tutsak edilirken, bu 
degişimler adına kurban edilirken, sanat kimin 
çıkarlarına kollayacak. neyidillendirecek? Sadece •es-

MaZhar KARA 

!etik-estetik' d~e mi haykıracaktır? B,unca vahşetin 
ortasında. Öyleyse gerçekten sahte bir lüksten ibaret 
okır sanat. Bununda ötesinde topluin istegiyleyetinen 
sanat sadece bir eglence aracı oltir ve ondan öteye gl
demez. Oysa. ki toplumsal hayatın yeniden 
Örgütlenmesinin olmazsa olmaz araçlarından biridir 
sanat. Maddi hayat kendini yeniden üreterek 
gelişirken, sanatsal çaba ona üretlm süreçleri boyunca 
katkı vererek deQiştirir, giderek güzelleştirtr. Sanatsal 
çalışmalar hiç bir zaman toplumun korumaya çalıştıgı 
mevcut düzey ile yetinemez, hızla gefişlr gefişmez zo
rundadır. Ki bu tür çalışmalardaki gerileme sözkonusu 
olmayacaQı gibi duraganlaşması bile özgül yaratmanın 
esası sayılan sanatçının düşOnme, üretme, yaratma ce
saretinln kırılması ve giderek.kısırlaşması demektir. Bu 
durum, insan· ve doQanın yaradılışına aykırıdır; 
yaşamın duıması antımına gelir. 

Herşeye ragmen deQişimin, dön~Umün ana un
su uru olan insanın, bireysel öze dönüşü veya böyle bir 
özgürleşme yOnelimine gimniş olııiası. bir osi yapı ku
rumu olarak sanatın özerk durumda yapılanma 
egilimine girmesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu 
durum çagımız insanını çeşitli dar sosyal kurumların, 
ldeolojilerin agır etkisinden kurtulma, giderek 
özgürleşme ve özgur yaratma eQilimlne ·girmesiyle 
açıklanabilir. Bu gerçeklik tom çıpliıklıgıyla küRürel ve 
sanatsal çalışmalara da yansımaktadır. Bir takım so
syal kurumların, ideolojllertn -etkisinde kurtulmuş, yeni 
bir yaklaşımla bireysel öze, özgür yaratıcılıga doQru 
bir egnm gösteren sanat bu hallyle salt bir söylem 
ustalıg,ı etkin bir ~adelendirme to.kniQi, özeesi sahte 
bir lüks olmaktan kurtulup, yenı özgün ve özerk bir 
bifinç durumuna yönelmiştir. Kanımca devrimci sanatın 
lfadeside budur. Bu tarihsel: toplumsal kültür 
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deQerlerinin yeniden yorumlanması, sorgulanarak ye

niden üretilmesi ve bir üsl aşama olarak 

deQiştirilmesının de ifadesidir aynı zamanda. 

Şimdi bu belrlemeyl yapmak yerinde "Qllr. Sanat 

deQişen üretım ilişkilerinin bir sonucu olarak 

deQişebildiQI gibi, aynı ııımanda özerk ve etkin bir üst 

yapı kurumu olarak onun nedenlerindendirde. 

Bilimsel teknoloJik devrim, üretim ara~ıarından 

özerk bir bl~imde örgüt-lenmiş bulunan bilimsel 

ı;aişmalann bir sonucu olduQu ger~glnden hareketle 

yine, bilimsel ~lışmaların hayal gücü derin soyutlama 

yetenekleri ile gelişip zengin leştıQ i, bu yeteneklerinse 

sanatsal duyarlılk ve engin hayal gücüyle ~oQu zaman 

mümkün olduQunu biUyoruz. Şöylekl; F:m. C2 Eins

tein'ın hayat güctın ün bir sonucu olarak somutlaşan br 

ger~klik, bir doQayasasıdır. Savaş ve Banş ise Tols

toyun. Veya Nazım'ın hayat gücü 20. yüzyıl Türk Şiirin 

in adı olmuştur. Bu noktada birisi pilimsel teknolojik 

devrimin gerçekleşmesi i~in yeni uluklar a~rken, 

diQeri, devrimci, yaratıcı bir sanat~ı kişiliQin 

şekillenişini olumlu yönde etkilemiş etkin, entellektüel, 

devrimci insan tıpinin oluşmasına katkı vermiştir. 

Kültür Kavra• ÖDeleri 
Ve Teaiden Dretiıal 
Küttür kavramı açmadan önce, daha az kOttürlil 

veya küttürsüz söylemlerinin bilimsel temelllerden yok

sun oldugunu ortaya koymak gerekir. Zira insanlık tar~ 

hinin kimi sOre~lerinl, kimi kıtalar, böge ve halkları 

külto(SUZIUkle suçlayanların belli bir krtanın, halkın 

veya sınıfsal katmanın uygarlıgını, küttürünü merkez 

alan, dll)er kıtaları, halkları, sınrtsal katmanları yok 

sayanlar, dar, çarpık bir ideolojinin temsllclleridir. 

Çünkü, kOttür toplumsal evrim sOr%1erinin herhangi bir 

dönemine özgü olarak ortaya çıkmış deQillerdir. Top

lumsal evremin herbir sürecinde, herbir kıtanın, herbir ' 

halkHı özgün küttüründen söz etmek mümkündür. Zira 

kOttür, maddi hayatın yeniden öQretilmesl silre~lerinde 

insamn kendisini, doQayı, yaşam koşullarını ' 

dej)iştirmek IÇin gelişen ıradesine paralel bir düzey 

sunan, biln~li tasanmları, dönOştorme, güzelleştirme 

yöntemleri ve deney birikimlerinin somut Kadesi olarak 

ortaya çıkar. Bu insan ile doga arasında çaglar boyu 

süre gelen aınansız kavganın dogaı bir sonucudur. 

lnsan-doQa ilişkisi sonucu gelişen ve her süreÇle 

yeni bir düzey sunan bilinç, düşünce, bilgi ve deney 

birikimi özgün öQretim ilişkilerineuygun bir tarzda es

kisiyle birleşir ve ulaşılan üretim tarzının geliştirilmesi, 

sürdürülmesinin bir öQesi olarak yeniden örgütlenir. 

Elbetteki bir yeni durum, pratik içeriQI, ideoloji temel 

ve hedefleri, yaşanan dönemde, söz konusu halkın, uiJ

sun, sınrtın vs. özelliklerini, yaşam ı;iıgllerini taşır. 

Günümüz sınrtlı toplumlarında ~kışan ve ~tışan 

iradelerin herbir biçimi i~rislnde, egemen siyasal Ikti

darların geliştirmeye ~lıştıQı kendi sınrtsal nitelikleri

nın izlerini taşıyan, egemen kültürel deQerterinden 

farklı ve hata onun tam karşıtı olarak, iktidar dışı 

sınrtlann duyuş, düşünüş ve davranış tarzını, ilişkisi ve 

ereklerinin çizgilerini taşıyan yeni bir eQilim doQar; 

yeni bir devrimci küttür büyür. O halde küttür tarihsel 

eylemin bir biçimi, yani gündelik hayatın içinde, 

gündefik eylemin hembir sebebi hemde bir sonucu, 

onu geliştiren, dönüştüren ve sürekliligini sagıayan 

ilişkiler bütünüdür. 
Sanalla bihmin, hayatla olan kopmaz diyalektik 

baglarının kolay Kadesi için şu genellerneyi yapmakta 

yarar var. Küttür tarihsel eylemin bir sonucu olarak, 

yaratılmış deQerlerin butünüdür. Kuşkusuz sanata 

bunun kapsamındadır. 

Bugün yaşamakla olanatt-üst oluşların bir sonu

çu olarak sarsılmakta olan dünya dengesi, gelişmekte 

olan yenı poütik küttür ve hızla deQişen, degişmekte 

olan evrimsel sürece bir göz atıldıQında, tiu degişimin 

sanat takl yansımaları çok belirgin ve ~rpıcı oldugu 

görülecektir. 
BilindiQi üzere sanat, gerek antik uygariklar 

döneminde ve gerekse orta~Qda, dinin agır etkisi 

attında ve onun emrindeydi. Bu dönemde herbir imge 

mistik bir derinliQe sahipti. Ancak kapitalist dünyada 

sanat, giderek aristaraktik toplumların fantastik süsü 

durumunu aldı. Ancak, günümüze dej)in yaratılmış in

sani deQerlerin gerçek sahipleri olan devrimci. 

sınrtların, Makrx'la başlayan başlayan blllnçn mudaha-
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.. 
le surebinin bir sonucu olarak, sanatın özerk bir 
yapılanmanın, kurumlaşmanın sancılarını yaşamakta 
oldugunu söylemek kanımca mümkündür. Bugun bu 
gerçekligin Kültur sanat adamlannca, çevrelerince 
tartıııımasıve giderek egemen bir anlayış bir durumu
na ulaşmış olması, sanat toplum içinmidir, sanat sanat 
için midir? şeklindeki ·dar bir noktada odaklaşmış olan 
kısır tardtışmalandı berteraf edebilir. 

Öqlirleten Insan Parçalanıukta 
olan imgenin ifadesi ni? 

Insanın ilk yolculuguyla başlayan ve hala baş 
döndurucu bir hızla sormekte olan insan ogıunun 
yaşamsal seruvenl ve bunun temel kaynagı olan nesnel 
dünyayı gonümoze degin dört ayrı algılayış tarzı ile 
kavraya geldik. Bu kavrayış biçimlerini dinsel, sanat
sal, polink ve blUmsel olarak sıralamak mümkündür. 
Dolayısıyla bu duruma baQiı olarak tarihsel sureç 
içerisinde dört temel imge kategorisi var olmuştur. Her 
biri belli bir sosyal süreçte toplumsal yaşayış tarzını 
sosyal-siyasal aktivfiesine yonetmiş yönlendirmiştir. 

Burada imgenin tanımlanması bir zorunkık olarak 
öne çıkıyor. Anca imgeyi saQiıklı bir perspektife oturta 
bilmek için onu degişik boyutları, kimi bileşenleri ve . 
ayrışanlan ile birlikte ele almak gerekmektedir. 

örnegin imgeyi simgeden ayıran en temel yanı, 
direk temsil, yerıne geçme, ikame'deQilde, yeni bir 
takım çagrışımlan saglıyabilmesi, yeni bir takım 
duyarlılıklar otuşlurabilmesidlr. Diger bir deyişle 
·imge, bir olguyu turlU biçimlerde çagrıştıran, yeni bir 
duyuş, yeni bir atmosfer oluşturan araçtır. Işte bu araç 
deQiŞik sosyal süreçlerde bazen dini, bazen pelttik li
derler (peygamberler, şeyhter, papazlar, şahlar, kral
lar vs.) bilim adamlan ve sanaıçı duşonurter taratında 
bazen doQru, bazen eQri ve yanlış, bazen ayaQı havada 
ters yüz olmuş durumda ve bazense tomden yanmış 
biçimterlde algılanan nesneLdOnyanın dinsel, politik, 
blimsel ve sanatsal Şekillenişidir. 

Bu imgeler · kategorisinden herbirinin 
parçalanması, tılsımının yltirişi diQer birisinin 
gOçlenmesi demektir. Dini 1ımgelerin parçalandıQı, 

. zayıfladıQı dönemlerde bllimSııl, politik imgeler top-

tumlan etkisi anına atırak güçlıniyor. Ki bu temel imge 
kategorileri birbiri ile sorekn çatışma halinde olmuş ve 
herbir tarihsel süreçte birisi güçtenerek eQenen duru
ma yükselmiştir. Bugün gerici çıkar çevrelerince yen~ 
den palazlandınlmaya çalışılan dinsel Imge, ancak bi
limsel imgenin gO çlenmesi ile gerileti imiş. Gerçektende 
hak ettigi karanlık noktaya dogru soroklenmlşlir. Ne 
yazık ki bu süreç zaman zaman lersine de işlenmiştir. 
Bu gerçekliQin sanaıtakl Ifadesi çarpıcıdır. Kimi sosyal 
süreçlerde iktidar dışı devrimci sın~ların gündeme ge
lirdiQi yeni devrimci anlayışların sanatsal çalışmalara 
da yansrtılması egemen siyasal iktidarlan (gerici iki
darlann) temel dayanagı olan imgeleri yeni bir duyuş, 
yeni bir kavrayışla ustaca parçalamalan sonucu politik 
ve bilimselimgelır güçlenerek yaşama damgasını vur
maya başlamışktır. SUrekli devinen doQada insanoglu 
herşeye ragmen halen de ileriye dogru olan 
yürüyüşUnU ısrarla sürdürmekle, bu ısrarlı ve biünçll 
modahalesiyle gerıcı imge ve imajlar parçalandıkça 
daha özgür bir toplumsal yaşama doQru yeni saQiam 
adımlar almaktadır. Ancak bir insanın deQerlerin 
üretim sürecinde geçmiş kuşaklann yaratmış oldugu 
deQerler hiçbir biçimde yatsınamaz, küçümsenemez. 
Zira bugün yeniden üretilip örgütlenen degerierin 
tomü, dün yaratılanların bir üst düzeyde yeniden yo
rum lanması , örgütlenmesidir. Ancak hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın imgeler parçatandıkça tablar 
kırılıyor, tablar kırıldıkça insan oQiu özgürce kendini 

,bulmaya, kendisine ulaşınaya yöneUk tarihsel eylemi 
Içerisinde yeni deger~r yaratiyor. Işte bu süreçte bi
limsel imge hızlı adımlara öne çıkıyor. Bunun özelinde 
şekillenen devrimci sanat dini imgeleri amansızca 
parı;aliyor, gerici,çıkarcı çevrelerin efindaki bu büyük 
sillah alınıyor. 

örnek ıstenirse, !800 li yıllar dini imgenin tom 
dünyaya etkisi altına alrıgı, kasıp kavurdugu yılar 
olmuştur. Markı<ın çıkışı larnda bu döneme tekabül 
ediyor. Bu dönem ayni zamanda bilimsel felsefi 
lmgenıgn gefiştigi dünem oldu. Bu yılarda gelişen 
devnmci külür, ınsanın geliş ozgurleşmesine sunduQu 
katkı büyük olmuştür. Ki bu gerici,dini imgelerin 
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parçalanmasına tekabul eder. 

Bugün dünya insanligının kendi deQerlerini ye

neiden öretme sürecinden önce oluşmuş bulunan du

manı hava, reel sosyalizmin çüküşü ve botün bunların 

beraberinde getirmiş oldugu moral bozukluQu bilimsel 

imgeyi zayıflatmıştır. Bunu bir trsat bilen sümürücü 

çıkar çevreleri gerici imge ve imajlan yeniden palaz

tandırma çabasına glrm~lerdir. Çünkü, egemen çıkar 

çevreleri, tabulaşan dini lmgelerle maskelendikleri 

oranda emekçi yıgınları için. cehenneme dönen 

düzen lerini yaşatabiliyorlar. 

BlUmsel imgelerle dünyayı yeniden yorumlama, 

yeniden üretıp örgütleme, bu etkin silahı zorbaların e~ 

lerinden almanın yol ve yardamlarını yeni devrimci bir 

yaklaşımla tespit etmek gerekir. Avrupa kü~ürü temel

dir, 'diger halkların yarattıgı degerierin tümü gerici

dir' mantıgı çarpıktır. Gerici dinsel imgelerle maskele

neo çıkar çevrelerini a~etmek için, dünya halklarının 

günümüze deQin yaratmış oldugu küRür degerierinin 

tümünü yeniden yeorumlamak, devrimci özlü olanlarını 

ayıklayıp öne çıl<armak bir zorunluluktur. 

Dünyamızın bir ucunda sanat, insani merkezde 

özerk kurumlaşmaya dogru yol alırken, diger bir ucun

da halen en geri dini imgeleri yaşamaktaykan tutup 

evrensellik adına devrimci sanat anlayışımızdan., so

rumluluklarımızdan uzaklaşamayız. Tabulaşan dini im

geleri parçalayarak halkımızın yaşamından söklip atma 

sorumluluguyla yüzyüzeyiz. Bizi özgürleştirecek olanda 

bu kavganın ta kendisidir. SömUrgenlerin 

maskelerini nasıl düşOreceQiz, tom olumsuzluklara 

hangi temelde nüfuz edecegiz, yol ve yardam nedir? 

Kuşkusuz yöntem insanımızın yaşamına derinle

mesine işlemiş olan kORUr degerlerini, horgörmek, 

küçümsemek, ilgilenmemeye ugraşmamaya deger 

görmemek deQildir. 
Bir avuç devrimci insan degil midir dünyayı sar

san on günün ömesi? ... 
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YENIK DEÖILIZ 
Yenik de!jiliz 

Boşa gitmedi çekti{)imlz acılar 
likyaz ya{jmurlarıyla yaşeren 

Tohumlara bak 
Bir yangın gecesini andıran 

Sesleri dinle 
Savaş alantarında çarpışanlar var 

Yenik da{jiliz 
Etseler de bizi ekme{)imizden 

Yardan ayırsalar da bizi 
Çoçuklarımızın bu{jday başa{jı saçlarından 

'Ve uzak dOşsek de da{)larımızdan 

yenik de{)iliz 
Işte yeni bir bahar, yeni bir hasat mevsimi 
· ··· lşte.ışıltısı tırPanların,oraklann 

Ve ôrse inen çekiçin sesi 

Yenik de{)iliz 
Torbamız tohum dolu 

Kanımizde bir pınar gibi kaynayan hayat 
Koşar adım gidiyoruz kavgaya 

' Kemal BURKAY 

.. ,, ·~: 

EM NE BINKETI NE 
Em ne bınkati ne 
Av{; da ne çıln jan ıl {;ş{;n me 
BınMr tov{;n ku hf;şin i:libın 
Bı baranf;n bıhar{; 
Guh bııle dengan 
Ku mina şeveki şewatd ne 
Lı meydana şer mdrxıis hene 

Em ne bınkati ne 
Ku nan{; me ji dest me bıgrınji 
Yar{; jı me dilrıonın ji 
o jı por{; zarok{;n ine, wek ser{; genımf; zer 
O dılrkevin ji jı çiyay{;n me 

Em ne bınkati ne 
BınMr bıharek dın, b{;derek dın 
BınMr şewqa kf;lendi ıl. dasan 
O dengd çakılç lı ser sından 

Em ne bınkati ne 
Tılr{; me bi tov tıji 
Xwina me da jin dıkele wek çavkaniyek 
Bı dıl O can dıçın şer 
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ILK KÜRT KÜLTÜR DERNECI VE TÜZÜCO:·KORT 

NEŞR-1 MAARIF CEMIYETI VE NIZAMNAMESI" 

Türkiye'de kürt halkı

nın ulusaklemokratik hak- • 

larının red ve inkaıı politi

kasının ikame edildiQi 

1925 tarihli "Şark Isiahat 
Planı"nın uygulanmasına 

kadar bir ,ok Kürt siyasal, 
sosyal ve kültorel örgütü 

kurulmuş ve serbestçe faa

liyet göstermiştir. özeiDkle 

IL Meşrutiyet hareketinin 

getırdiQi özgürlükçü ortam

da bu örgutlenrnelerde bir 

yogunlaşma oldugunu 

görüyoruz. Bunları 

doQrudan ve dolaylı 

örgütler o lmak o zere ikiye 
ayırabiliriz. 

~~'\Sı.. ,.,)Y.- ":.'.J ~·-··._; 
''~' J,.; . .u,~; 

\TT'\ 

Dogrudan Kürt örgütlerinin ilk ak_la gelenlerini 

şOyle sıralayab lllrlz: Dsmanl Kürt Ittihat ve Terakki Ce

miyeti (1908), Kürt Teavon ve Terakki Gerniyeti 

(1908), Kürt Teali ve Terakki Cemiyet! (1910), Heviya 

Kurd (KUrt ümidi) Cemiyetı (191 O), Kürt Neşr-i Maarif 

Gerniyeti (1910), Kürt Talebe HeVi Cemjyeti (1912), 

KUrdistan Teşrik-i Mesai Gerniyeti (1912), Kurt lrşat 

ve lrtika (Aydınlanma ve Yükselme) Gerniyeti (1912), 

Kürt Tamim-i Maarn ve Neşriyat (KU(BiHıiılerl ve 

Yayınları Yaygınlaştırma) Gerniyeti (1918), Kürt 

Kadınlar Teali Gerniyeti (1919), Kürt Milli (Millet) 

Fırkası (1919), Kürdistan Gerniyeti (1918), Kürt 

Teşkilat-ı lctimaiye Cemiyeti, lstihlls-ı Kürdistan Ge

miyetL. 
Bunlar dışında bir de Osmanlı Demokrat Fırkası 

(1909), Hürnyet ve Ililaf Fırkası (1911 ), Selamet-i Os

maniye Fırkası (1918), Osmanlı Iyia-yı Vatan Gerniyeti 

(1920), Vilayet-ı Şarkiye Müdataa-i Hukuk-u Milliye 
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Cemiyeti, Müsalemet lttnakı (Barışıklık BirliQi) (1920) 

gibi Kürtlerin yoQun biçimde katıldıkları örgotler bulu-., 
nuyor. 

Belirlemeıenm~e göre Kürt Kadınlar Teali Gerniyeti 

ilk Kürt kadın örgotü, Kürt Neşr-1 Maarif Cemlyeti ise 

ik Kürt konur örgütü oluyor. 

TüzüQOnden de anlaşıldıQına göre derneQin amacı, 

eQttim- öQretim nimetlerindenyoksun Kürtler arasında 

eQitim- öQretim, sanat' ve kUltoro yaymak ve 

yaygın laştır:maktır. 
lık Kürt külür örgütü olması bakımından Kürt tarihi 

açısından büyük önem taşıyan Kürt Neşr-1 Maarff Ge

miyeti'rıin 'N~mname'"ni (TUzOk) aşaQıda veriyoruz. 

Ziya Gökalp'in, bir yıl önce 1909'da Diyarbakırda 

çıkan Peyarn gazetesinde yer alan şu sözleri 

hatırlanırsa. DerneQin amacı daha iyi anlaşılır: " ... 

Kürtlerin yanlız bir derdi vardır. o da cehalettlr. Bu 
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derdin dermanı okumak, yazmak ve dünyayı 

öQrenmektir. Bundan böyle Kürtçe kitaplar yazılacak, 
Kürtçe gazeteler neşrolunacak. Mekteplerde Kürt 
Hsanıyla ilim ve maarHet öQrenilecek. O zaman Kürtler 

Dernek TüZUQü'nün künye bölümü şöyle: 

de zengin olacaklar. bahtiyar olacaklar .• Iyi yaşamak 
usulüne agah olacaklardır." (Bkz. Mehmet Malnıisanlı: 
•osmanlı Döneminde Yazılan ve Basılan Kürtçe Eserler 
üzerine', Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı: 54-55/198 

KÜRT NEŞR-1 MAARIF CEMIYET! IIZAMNAMESI 
Matba-l Arnedi 

DüyOn-u Umumiye eMınnda 
Su!an Meklebi sokagında 

Numara 23 1326 (Rumi) 191 O (Milad i) 
"KÜRT NEŞR-1 MAARIF CEMIYETIIIZAMNAMESI• 

Madde-1) Kürt Neşr-i MaarH Gerniyeti namıyla münhasıran ıımrve edebrve sanarlstanburda müstakil bir ce
miyet-i merekziye teşekkül etmiştir. 

"Celllyetln Maksadi" 
. Madde-2) Cemiyetin maksadı ve amaı-ı mukaddesesi evıad-ı vatan içinde en ziyade nimet-I maarHden mahrum 

olan (eQttim-öQretim nimetlerinden yoksun olın) Kürtler arasında maarf ve sanayii neşr ve tamim etmektir. 
Madde-3) Cemiyet şimdilik lsianbulda Kürt çocuklaona mahsus mekteb-i ibtidai (ilk öQretim okulları) tesis ve 

lhyasıyla meşgul olacak ve ahval-i maliyesi erbab-ı hamiyyet ve gayretin muavenet-i insaniyel karanesiyle milsait bir 
hale gekllkçe ekseriyet sekenesi (oturanlarının çoQunluQu) Kürt olan kasaba ve karyelere ve bil-lercih mazlum bir 
hakle kalan aşaır ve kabail arasında mektepler ta•sıs ve teksiriyle izale-i cehaletlerine çalışacaktır (öncelikle mazltım 
bir hakle kalan aşiret ve kabileler arasında okullar açılıp yogunlaştırılarak, geri kalmışlıklannın giderilmesine 
çalışılacak! ır). 

•cemiyet Müessislııri" 

Madde-4) Gerniyete mııessis olabilmek için bidayetü'l-ekall (başlangıçta en az) iki lira ve şehriye (aylık) bir 
mecidiyeden dOn (aşaQı) olmamak üzere munıazaman vermek şartıyla bi~efrik-i cins ve mezhep (cins ve mezhep ayırt 
etmeksizin ) her monevverü'~fikr olan (her aydın düşüneeye sahip kişi) moessis olabilir. 

Madde·5) Bir kimse her ne vakit isterse moessisllı meyanına (kurucular arasına) dahil olabilir. Fakat geçmiş za
mana ait ianeyi (yardımı, bag ışı) def'aten veyahut taksiten vermek mecburiyetindedir. 

•cemiyete D uhOI Şeraiti" 

· Madde·l) Mektep için bidayetenO'I-ekall (başlangıçta en az) bir mecidiye ıane venp ayda on kuruş ıanede bu
lunmayı deruhte ederek lfa-yı taahhüd eden bi~efrik-i cins ve mezhep her muhibb-i marif (her egitim, kültur ve 
aydınlanma yasası) bu cemiyet-i ilmiyenin aza-yı müşaveresinden (danışma üyesi) olabinr. 

Madde-7) Aza-yı muaveneden olmak için duhOiiye on kuruş ve şehriye beş kuruştan dOn olmamak üzere bir 
me b laQ vermek icabeder. 

Madde ·81 Aza-yı tabll\o'eden (dogaı üye) olmak Için ibtida-yı duhOida (ilk girişte) beş kuruş ve şehrr yOz pa
radan dOn olmamak üzere bir meblag vermek icabeder. 

Madde -91 Cemiyet efradından addelibelmek için ibtida duhOKia ~-ekall üç kuruş ve şeM bir kuruştan dOn 
olmamak üzere bir meblaQ tediyesi lazımdır. 

Madde-10) Balakla (yukarda) beyan olunan miktardanfaz~ eshab-i hamiyyet (yardımseverler) tarafından veri-
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lecek ıanat (bagışar) ma'aiHtihar kabul olunur. 
•Heyet-i Idare• 

Madde -11) Moessislh ve aza-yı moşavere otuz oç zattan muteşekkilbir heyet. ekseriyet-1 ara-yı haliye uzerine 

(gizli oy çokluQuyla) Içlerinden bir reis ile iki reis ~ sanı (ikinci başkan) tayin ve lntlhap edecekiir. 

Madde-12) Gerniyete bir reis-i ewel (birinci başkan), iki reis-i sani ve tedvir-i mesaHh ve. wnOr- için (işlerin 

yorutoımesi için) bir kalib~ umOmi (genel sekreter, yazman) nam~ı:ı h~met-i tahrirt,'eslne mukabil (yazışma ~metleri

ne karşılık) bir maaş-ı şehri (aylık ocret) tayin ve tahsis edikıceldir. 

Madde-13) Cemiyetin menkez-i umumisi şimdilik lstanburda olup, vilayetlerde ve llvalarda ve katalarda da 

birer kulüp ve nahiye ve karyelerde de (köylerde ) birer şubesi bulunacaktır. 

Madde-14) Şubekır kazalar lle, kazalar livalar ile, livalar vilayetler ile doQrudan doQruya merkez-i umumiye (lle 

) muhabere etmeye mecburdur. Ande'l .:ıcap (gerekti!)inde) şube ve kUIOplıır merkezle doQrudan doQruya muhavere 

edebilirler. 
Madde -15) Her şube ve kulüp atı ayda bir vandaı ve masarnatın merbut oldukları mahalle moıeseiSilen ve vi

layet dahi merkeze bildirecek ve fazla varidat olursa ise merkezin kararına göre sart veya nema edilecektir (harcana

cak yada biriklirllecektir). 
Madde- 11i) Aza-yı moessese ve moşavere ve muavene ve tabi~e herhangisi bilaözr-U şerroç aybldyane 

terakOrnde kalırsa (Oç aylık baQış üzerin~e kalırsa), Cemiyet kendisine mostali nazarıyla bakacaklır. 

Madde-17) KOllplerde her türlü menhiyyat (dinin yasakladıQı şeyler) ve kuoor ve lşret kat'lyen me11111~diır. 

Madde-18)Aza-yı moessese ve moşavere ve tabiiYeden oldukları mektepte bir hidmet-i 

muvaızafa ile mokellef bulunanlar (bir görevle yokOmiO bulunanlar),eshab-ı reyden olmayıp (oy-verme hakkına 

sahip olmayıp) yalnız memuılyetlerlne dair ilahat kendilerinden talep edilebilir. 

Madde-19) Mektebe ve Cemlyete mostahdemlhin dahil dahi otooları şarttır. Cemlyete dahil olmadıkarı taktirde 

maaşatın yozde-oço nlspetinde bir mebaQı SandıQa terk etmeye mecburdurlar. 

Madde-20) Köy ve kasabalarda masaril-i zaideden tevakki (sakınmak) maksadıyla reis ve azadan birinin ha

neslnde veya monasip ve ehven bir mahalde içilma etmek mecaz ise de (çıkar yolsa da) sancak ve merkezlerinde be

hemahal bir kutop islican (kiralanması) zaruri oldugundan, kulobon bedel~ icaresi inasaril-l zarurıye ve haderne ayk!lı 

verilecektir. 
Madde-21) Sanafve ticari her torlü fabrika ve ticarethaneler zaman-ı VOs'at-ı maliyede (ekonomı~ ıkırumun 

zaman Içinde iyileşmesiyle ?) te'sis edilmek Cemiyetin mecburdur.(?) 

Madde-22) Merı!klz-1 vi~yette te'sis edilecek kulüplerin meclis+ idareleri bir reis ile iki reis-i saniden ve yirmi 

azadan moteşekkil olup katipteıle kasadar işbu azadan merakiz-i livadaki mecliS idareleri bir reis ile Iki reiS-I sanı ve 

on azadan ibaret olup veznedar ve kanper bu aza mayanından ve kaza kulüpleri mecl& idarelerının mevcudu beş aza 

ile bir reis-i saniden ve nahiyeler lle karlyeterdeki aza ve bir reis vekilinden murekkep olacaktır. 

"Mesarlf-1 Ta'sise-1 Mekitlb" 
(Okul Yapım Giderleri) 

Madde-23) Açılacak rnekalibin mesar~-i tesisiye ve sairesi, muessiskırln, Kürtlerin ve di(ler maaın-perver va

tandaşların laneleriyle te'min olunur. 
·suret-i Idare-i Mekteb" 

(Okulları Yönetme Biı;imi) 

Madde-24) Mekteb-1 moesseslerden (kurulan Okullardan) salahiyel-i mahsusayı haiz ve beş zaıın nezareti 
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aNında bulunacak ve .verilecek ianaı usulü dairesinde bir makbuz mukabilinde mU'essislhce (metinde yanlış yazılmış) 
iltWak ·veya ekseriyet-i aııa ile (oyblriiOi ya da oyçokıugızyla) şimdili~ fahrf otarak ta'Yin kılınacak sandık emini 
taıafından ahz ve kabz olunacaktır (koruma attına alınacaktır). Tesavi-i era zuhurunda (oy eşitfigi durumunda) retsin 
reyı reye-i muzaat (iki oy) addolunur. Riyaset her ln'ikadde kura ile tayın olunur. 

Madde-251 Mektep sand~ında elli liradan fazla bulunmayacak ve ziyade oldukça bankaya tevdl edikıcekllr. lladde-2-'1 Meklebe kabul olunacak takıbenin husn-o Ml ashabindan (iyi huylu, iyi durumlu) olması şarttır. 
Madde-271 Bitatelrik-i cins u mezhep her talib-i im (bmm. ö(lrenme istekisi) mektebe kabul olunur. 
llallde-281 Kürdistanın ihtiyac-ı fevkaladesine binaen her sene iki takıbenin ziraat tahsiline sevk. edilmesi ve 

bunun taıım gelen mesarilin cemiyet sandıQnıda tesfiye edilmesi. 
"llektep Miidiirü• •. 

lladde-28) AzA-yı müessese tarafından-lntihab ve tayin akmacak Mektebln müdUrU mektebe n ezaret le mükellef 
.olup leddU'I-icap tebeddol edecek olan beş aza-yı müessesenin umumu tarafından iliilak-ı aıa veya ekseıiyetle Iki sene Için intihap olunur .Ve bu beş aza-yı müessesenin umumu tarafından intihap edilir. 

•Undık Emini" 
lladde-301 Sandık Emini yirmi Uçünço maddade beyan kılıodıjjı vechile ta')'in ve muessisler meyanırıda.veya 

moessisler tarafından intihap olunacak ve muntazam defatir (defterler)tutacaktır. 
lladde-311 Hey'et-1 Mliessise haftada bir gün muntazaman ıcııma eder ve mukarrerafı eksenyel-i aıa .ile ittihaz 

olunurka-yı müesseseden selasanın vücuduyta da mukarrerat ittihaz olunabilir. 
lladde-321 Cemiyet-i Maarif-i Umumiye Nizamnamesine tabi olup, başka hiç bir rıOfOs ve tesir attında 

deQildir.Mektepte okunacak derslerin programları hey'et-i müessesenin tenslbiyle ta'Yih olunur. 
lladde-331 Meklepte okunacak derslerinprogramları ve Cemiyetin muameıat-ı umumiyesin i~ her sene bir, tez

lekesi tertip ve tab'oiınup aza-yı moşavereni kafiesine (tomone) veya azadan talep.edenlere birer-nosha gönderlür.Bu hususta motalaan nazar -ı dikkate alınır. 
lladde-341Aıa-yı müessesenin ittifak veya ekseriyet-i aıa ile işbu nizamnamenin tevsO ve ta'dlli caizd~. 

lot: Parantez Içindeki Türkçeleştırmeler, tarafımızdan yapılmıştır. 
Bu cemiyel'in (Dernek).adı ve tozugu, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya'nın 'Türkiye'de Siyasal Partiler adlı kitabında 

butunrnaıııakladır. 

DIYARI .ii ŞEHIDAI RA 

Ew ıev, jı bo watatAk Azad mırıne 
. Dara azadiyıl bı ICWina xwe mezın kırıne 
Desı~ dıjmınA xwınxwar ew şıkastıne 
Riya gel bı xwin o keda_xwe ronahi kırıne 

Ew jl dD<West bı dılxweşi ıev bıjin 

lı rOkA cihane.be guman peşve bımeşın 
Jı bo aşili O bırali wan dıkır tekeşin 
Şehid~n şoreş~ namırın, ew dı dılan da dı] in 

'E.ZINAR 
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ATEŞIN KEHANETI 

TEZ:Sosyal Hayat Ateşle Başladı. 

Ateş gelmeden önce hiç bir şey yoktu.Her şey 

ateşle başladı. OoQaya henuz bilinç yerleşmemişti. 

Renkler bllinmiyordu. Ad,lln, söz şiir hiç bir şey yoktu. 

DoQayı bir ilkellik kemlrlyordu halıiıe. Karışık, 

dUzensiz bir kaos egemendi tabiata. "Insan• kendi etini 

ylyiyordu.Zay~ gQçlllnün daimi bir tutsaQıydı. Korkunç 

sesler, çıQtıklar kopuyordu her yerden. "Insan" 

şaşkındı. Kaçışıyordu sıQınaktara, kovuklara doQru; 

saklanıyordu. 

Zay~ ve çıplaktı 'insan'.MaQaraların dehlizlerine 

kapamyordu soQuk fırtınalarda, acımasız llpiler

de,öldUrllcO ayaztarda maQara zeminindeki topracı 

yiyiyordu.Kışın doQanlar yaşamıyordu. Bebeler hiç bir 

zaman baharı göremediler bu çaQda. 

Karantıktı.Her çaba el yordamıyla oluyordu."lnsan• 

çevrede dolaşırken kördo.Engellere çarpıyor,dipsiz 

uçurumlara yuvartanıyordu.Her yer sayısız tehlikilerle 

dotuydu.Hayatı saran korkunç kabuslar ve vahşi tuzak

lard ı. 
Sonra ateş geldi! 

lik ateşi söndürdUier ihllmalki. Karışıklık, itişip 

didişme lik o anda başladı insanlar arasında. Ateşi 

geri istediler.ötenter öldürülenler oldu bu 

yüzden."lnsanın"ilk kavgası da ateş için çıktı. 

Çünkü, ateş ilk ön ~iS gözlerini açmıştı' insan~n. Ka

ranııoı yırtmış, kör geceleri aydıntatmıştı. SoQuktara 

karşı insanı muhafaza etmiş, zayd, çıplak bedenlerini 

ısıtmıştı. "Insan• gördü bunu ve unutmadı. Unutmadı 

ateşin onu korudugunu ... 

Koruyan ve esirgeyen ateşti 1nsan•ı. 

SoQuk karanlık, vahşi bir biçimde uQuldayıp 

gürleyen bir gecede gökte ard arda pallamatar oldu. 

Bulutlar arasından zik zaklar çizerek yere doQru akan 

Yusuf AREZ 

bir ışık seli boşandı. Köhne bir aQacın göVöesine 

yapıştı.Aievler,ataztar,sarı,kor,kıvıtcımlar uçuştu ordan 

oraya.Ateş aQacı sarmış,çrtır ı;rtır yakıyordu. 

Kovuktarda,soQuk sıgınaklarda uykusu bölünen 

'lnsan"tar b~nu gördll.Önce,korktular.Ateşe 

yaklaşamadılar .Kaçışanlar,vahşi çıQ lıklar kopararak 

orayı terkedenler de oldu.Ama ayrıtmadı "insan•.önce 

uzak bir mesateden,ihtiyatlı Izledi ateşi. 5ir gece ,bir 

ateşe baktı.Ayrımı gördO.EIIertni uzattı ateşe doQru.ısı 

elinin iı;ini okşadı.Ne gllzei!Yürtldü.Giderek ısı elinin 

içinden çıplak bedenine tesir ediyordu.Yaklaştı.Ateştn 

mavi dumanının kokusu sin di bumuna.lç çekitAteşin 

sıcaktıQı tüm bedenine yayıldı.Baktı:ateş,aQacı 

yakıyordu.Uzanıp .bir dal parçası atlı ateşe lhllyat

la.Hemen yan maya baş tadı. Gördü ve 

anladı.Sönmemesl için ateşin,sürekU beslemek tazımdı. 

Acımasız soQuQun örttüQü gecede,"insan"ateşin 

yanına oturdu.Bir yandanda yapraklarla,dal 

parçalarıyla ateşi besterneye başladı.Uzaktan Izleyen

ler de bir süre sonra tek tek gelmeye,ateşln çevresine 

oturup haylka oluşturmaya yöneldiler. Onlarda.tıpkı ilki 

gibl.dal parçalarını,yapraklarını ateşe atıılar.Bedenlerl 

ısındıkça ateşi habire,neşeyle beslerneye devam etıi

ler.Neşeli çıQkktar,sester çıkararak ateşin etrafında 

dönmeye başladılar. 

Ateş on lan ısıtıı.Onlar geceyi korudular; gitmemesi 

için surekli ateşi beslediler. Ayrılmadılar yanından bir 

dakika için. 
Ancak bir sorun çıktı hemen ortaya: Açtık ... Bu Ih

tiyac, bazı insanıarın ateşi koruyup gözetırken. 

bazıtarının aynlıp yiyecek bulmasını zorunlu kıldı. 

lşle,ilk iş bölOmunun ortaya çıkması burada oldu. 

Yiyecek bulup dönenler her şeyi ateşin onunde 
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paylaştılar.Ateşin öııl)ııde halka oluşturup 

koklaştılar.Birl>irlerine alıştılir.lşbölomo grup yarattı. 
önce; ataşe b~ ad verdiler.Sonra, işböiümüne 

giren•etktnııoe, Daha sonıa Halka'daki tek tek kişilere 

adlar,sılatlar veıildi.Di!rken· dil ~ıktı ortaya. 
Ateş ilkel insanıbiraraya getirdi;onlara işbirliQI ve 

paytaşıma yönetti. 
lnsan,iki ayagı Uzerine dikiip dogrulmayı da ateşin 

OnOnde ger~ekleştlrdi.Derken sopayı,laşı aldı 

eline.EIIerlnl kullanmaya başladı.Ayakları lle 
yoromeyi;elliriyle toplama ve avlanmayı öQrendi.Bu 
kadar·deQII elbet.Bundan başka Ateş'In grubunun 
kendi billnci oluştu.Grup Oyeleri,öteki ilkellere karşı 

hem ateşi,hem de grup insanını koruma,onlan tehlike
lerden sakındırmak bilincini edindiler.Bu yüzden de ilk 
kez kendi türüne. karşı zaman zaman silah kullandır 

Grup blinct.zor anlarda toro ikinci plana dOşUrüyordu. 
Ateş kabilesi giderek· ~oQaldr,bUyUdO.ÇoQalrp 

bOyOdilk~e ~lrşkanliklar,etkinlikler,iş bi~imleri de 
çoQaldr. 

Ateş onlara her gün yeni bir şey öQretiyordu.Eti 
orada pişirdiler.Srrtlarrnı soguktan korumak i~in ilk 
deri giysiyi orada dikti lnsan.Sonra madeni ergitıp 

eriltiler.Mahir,yaratıcı,koruyucu ateş giderek kabilenin 
tek ve en onıo· kUito oldu.Ateş kut
sandı.GOcOnden,işlevinden dolayı,Ateş'ln kaynaklık 

etliQi inan~lar,lnanlar ~ıktı ortaya. 
ilkellikten kabileye,kabiieden u lu sa geçlnçeye 

deQin Ateş her toplumda ya da toplulukta şöyle ya da 
böyle her zaman kendisini,varlrQını simgeleyen 
şeylerle gösteregeldi.Bu gon yeryüzündeki ulusların 

çogunda,bayraklarınrn renklerinde mutlaka 
kırmızı,yani ateş rengi vardır.Bu rengin öykU;U 
sanıldıQından da ~ok derindlr.Ateş ile insanın 

buluştugu noktaya kadar gider. 
Biz Kürtlerde de Ateş her zaman önemini korumuş 

bir kOtttor.KOrtler,ari rrktandır.Bu srtaı tarihin bir 
tesadüfü sonucu Kürtlere malolmamıştır eRıet.Ari 

ırk,Türkçe deQişiyle,Ateş ırkı demektir.Kimi bunu 
Kürtlerdeki Zerdüşt inancından ve etkisinden geldiQinl 

savlar.Zerdoşt inancınnı etkisi hiç kuşkusuz önemlidir. 
Hatta ileri sordogomoz sava da uygun dOşoyor.Fakat 
burada Zerdoşt inancı· sadece bir· halkadır savımıza 
göreTemel bir çıkış noktası deQildir.öyle de o~.Kort 
kOltorOnde ateş daima egemen bir moiH olarak 
gonumoze kadar gelebllmlştlr.Toplumsal hayatın biri
cik oge~ olarak insan yaşamına ve her çag ve her·de
virde kalıcı iZler bırakan ateş,Kürt küttüründe,taıihSel 
süreçlerdeki kimi toıılumsat olay~ırla da bottinleşerek 
çok daha: farklı bir bl~lmde evrime ugramıştır,BilindiQi 

gibi Newrol'da esas manasını ateşin biZzat ateşin ken
disinden almaktadır ve taiihin tespit ettiQi güventir 
kaynaklara bakılırsa,Newroz.Zerdüştte~ önceki tarihi 
bir sürecin ürünüdür.Bu konudaki bigiler gonomoz ta
rihi için karanlktırYani Newroz bayramı,ya da kORO 
esas olarak hangi tarihi olayın gerçek motnidir bile
miyoruz.BilebildiQimiz şey, Newroz. halk arasında ve 
ilişkilerinde yaşayan temel bir öQedir sadece.Ancak,ne 
anlama geldiQini,işlevi nedlr;hangi temel motif temel 
plandadır ,az çok bilme oıanagına sahib~ yine de. 

Newrol'da temel moıw ateşlir.Ateşe yüklenen mana
da ·uygun toplumsal Işlevlere sahip
tir.Ateş:d irilig i, dirilig In sorekliilgin i,can lılıQın ı, hayatın 
goclo yaratıcı dinamizmini nade iıdlyor.Bir de zatert 

Neyin zaterini nade ediyor?Eibet doganın kendi 
biincinin zaferi...BOtün bunlar ateş merkez yapılarak 
ortaya ~ıkan özgün motiller.Ama hepsine,kaynaklık 

· eden daima ateş . olmuştur.Ateş,insanta 
birleşerek,insanla doQayı fethelmedi mi? 

Işle, biz Kürtlerin kORüründe insanlaşmanın ilk et
ken lerinin motnlerlnln bugün bile hala en canlı yanıyla 

.soruyor olması,aynı zamanda,Kordon he kadar 
geçmişine sahip ve bir o kadar da sadık oldugunu 
a~rkça gözler önüne serebiliyor. 

Ateş,Korı kOkOrOnde,sorekliliQin bir manası 

oluyor.Bu konur bugün hala yaşamaktadır.Ocakta,ateş 
vardır.Kort inancında ateşin sönmesi,hayatın kuru
masıdır.Ocagın sönmesi,hayatın sonmesi olarak gele
nekiere kanşmıştır bugün de. 

'Ocax kOr".Yani ocagı körelmiş, demek. Birinci-

G O V E N D o;a t.ı ı :ı 
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si,KUrt geleneOinde ve anlayışmda. hala yaşayan. bir 

şey.Öyle okJuQuna. göre,b~radaki önemli öQe,Ateş'in 

hayatm sUrekDIIQini ifade etliQidir.Bayragımızdada bu 

motH vifdır.Geleneklerimizde de yaeşıyor.Bundan 

başka,Ateş,bir çok inançta da,bu anlamda önemli bir 

öQe.Ateyıtıkte,mevtevilikte,bektaşitikte,hemen tom 

inançlarda Ateş mutlaka yer ahyor.Ateş,ta ilk çaQdan 

· şimdiye kadar,hep insan hayatı ile birlikle,dalma kuv

vet,Sf)rekliUk,yeniHk,dinamilim;ilerleme,yaretıcıhgı mo

tive etme ögesi olarak varlıjjını.sUrdüre gelmiş,ve son

suza doijfu. böyle gldeceıııne inanıyorum. 
Bugünde Insan hayatının en önemi unsuru yine 

· ateştir,enerjldlr..Ateştir demiri eri-

ten.eıglten,biçimlendiren hala.· 
Hayat,sosyal hayat,dll,çabşma,böiOşme,duygular 

aşklar ,adlar,tom tutkular, istişareler,doga ·bilinci hep 

ateşin etrafında ve. onunla başladı.Onunla devam 

ediyor. 
Ateş biriiQi yaşattı.Birlik insanı insan

. laştırdıUygarlıklar hep ·ateşi!ı cevresinde getişti.Hayat 

ondan aldı gOcünO,diriHgini.Bugon de ateş biz Kürtler 

Için en önemil birlik motm oluyor.Newroz 

Ll SER NEWROZt 

Lı gund O ba]ar,deşt o çıya 
Lı ser ~naran heşin bO giya 
Gul O sosınen rengin pışk~in 

ateşlerle,kuvvetl k~ıl meşalelerle tom Kürtlerce kul~ 

lanıyor.Ateş insanlar arsıiıda ~iriiQI yaratrrnljtı.Bugon 

Kürtler hala ateşe bu manayla bakıyor.Kutsuyıır, 

u ı usa ı bir ateş yar.·, qugün 

yürüklerimizde.Söndorolmek,yokedilmek i~leniyor. 

AydınlıQın ,soreklillgin düşmanı güçler tom güçleriyle 

bu ateşin uzerine yoroyor. Hayat,teklar birilgi dayatmış 

durunıda .KarenlıQa, tutsaklıQa karşı tom Kürtlerin ulu

sal ateş etrafında biraraya gemeleri,orada birUk olma

ları tarihin dayatmış olduguJıir zorunluluklur.AydınlıQa 

ve didiliQe çıkmak hep böyle baştamıştır Ateş,ozgor)lik 

ve kurtuluştur.Ona sahip çıkmalı,ocagımızı asla 

SOndOnneme !iyiz. 
Söz,ad;On,şiirden öıtCe ateş vardı.Sosyal 

hayatı;topluluQu,uıusu ve ~unun blllncinl de ij.leşe 

borçluyuz.Din,dil,duygu ve aşklar hepsi ateşin 

etrafında· gerçekleşti, 

Ve son soz olarak,ateş lılıihte ilk önce Anadolu 

insanının bir buluşuydu. uyOarllkarıif. wm.ka~ı da 
bu havaliden çıktı ortaya. Ateşle beraber bOyOda In

sanlık burada ... 

~n bO ax, belav bO ewr,kullkmeşin 

Bı xer o xweşi cardın hat NEWROZ 

Lı gelln bındest o zahmet keşan ba piroz 

Dı Mm bıra bındestl O kedxwari tunebe 

Lı rO ka cillana wekhevl o AZADI ça be 

Ev roja şahi lı me plroz bO 
Lı çiyan, deşt O zozanan ku lik vebO 

Deste hev bıgrın a çekın dilanek şahi 

Sıra bıtırsın zordest, lı welat bıbe iönahl 
E.ZNAR 

S'"v'' t" GOV END 
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Bızanıbın: Nan5 gelıı 'dadmendi 
We rııh.3rt carna z.3de M wi na ne han.3. 

· W& iıltı4rt k.3m 
We nıh.3rt carna b.3 tapkırıne tama wi 
Carna ji xerab 
Ku k.3m M naı:ı, bırçi bil n bere bı te 

.. Ku xerab bil tamawi, dılnexweşi ç.3 dıbe 

'· Ey dadmendiya gemıri, basa .3di 
Ey dadmendiya bı dest.3 ,ıceşım hevir biye 
Dadmendiya baş ne pati, bese .3di 
Dadmendiya W qatıx, bı qalıke reş, bese 
Dadmendiya ku bı sakın mıju biye bese edi 

Ku zade bil narıli bar mırov il bı tam bil 
Çav bı xwarınEI dırıli da veji dıbe 
Lll her tışt cida zElcia nabe ku 
Hıln zanın, çawa kedçEidıke gumrahi 
Waxte ku bı na ne dadmendi xway bıl 

Çawa ku nan har roj pEiwiste 
· Dadmendi ji wusa pEiwiste her roj 
Hı m ji ew rojEI çend ca ra pewista 

Jı sıvEI hata ElvarEI, lı kargeM da, lı dilant!i da 
Lı xebata can ıl dıl da 
Dı xeman da, dı..ıilılxweşiy.3 da 
Hewc.3 gel heye jı narıli pır ıl pıjiya ra 
HewcEI gel heye jı nanEI dadmendiye rojin ra 

Ku wusa gıringe nan4 dıidmendi 

Hevalno ki gere wl bı pıjine, bı vEijin 

Nane dırıli ki dıpiijine? 

Na ne dadmendiye ji 
Gel bı xwe gere bıpejine 

. Mina nane rojin 
" Pır, pıjandl ıl bırışı 

BERTOLT BRECHT 
Werger: Bıjar SERDIL, jı pırtı:lka 'Nane Gel' 

GOVENLI ~c"'fa ı. 
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Jl NAV. E:DEBIYATA KURDI YA K• ASiKI: 

MELA'Yt CIZiRi (1570-1640)* 

A.NOBAR 

Hozane edebiyata kurdi ya klasiki Mele Ehmed! 

c~ti, yek ; şairen yen heri mezın e. Helbeslin wi iro ii jı 

aliy! ronakbiren Kurd, kesen dindar (mele O feqiyan) va 

baş Wne zanin. Melay! Cıziti, i Cızta Botan e. Wi lı 

Cızit! Medresa Herııa (Medresa Sor) ders dıda. Gora 

(mezeO wi lı neziki ve Medrese (ku h dora C~re di(eve), 

dı qObeki da ye. 

Melaye Cairi lı dO xwe diwanek hışliye. Diwana 

Melay! Cıziri ~awa dı ede~ kurdi ya klasi<i da wısa 

ji dı helbesta rohılat! da nmlneyeke berbı~av e. Melay! 

Cıziri yel<eım şare Kurd e, ku heıııl ş!weyen helbesla 

rohılaW ya klasiki o wezne anız dı helbesıa kurdi da bı 

kar aniye. 

Destnıvisaren Diwana Melay! Cıziri heta nOha · 

gelek ~aran halıne ~apkınn. Cara pfişin dı 'llia 1904'an 

da lı Berlin! jı ally! Fon HARlMAN wa hat~' ~apkırın. 

1924 stenbol, 1958 Qaernşlo, 1964 h Hewlere bı deste 

Givi MUKRIYANI, 1977 1 Bexday! bı deste Sadık BA

HADDIN. 1982 lı Tehran! bt deste Hejar (Bı şerha w! 

va), 1983 lı Stockholm! ; ali weşanıcana ROJA NÜ 'la bı 

tipen Lıitini O Erebi hatiye neşırkırın. Her wıha lı 

Kıırd~ıana Trkiye i gelek cara bı d~i hatiye ~apkm 

Maelay! C~iri bı 'li/lO sofi bO, lemı dı helbesWn wi 

da babola sereke 'li/IOde o din e. Lô jin, evin, p•s!n cıvaki 

o welatperweri p, helıest!n Cızi'i da tellllyen g•ing ın. 

n gotın weki Mele Ehrnıd! Cıziri. hellosten 'li/lO yen 

evine lı ser xwişk yan ji ~a mir! Botan (ku nave wi 

Setma ye) gotiye. dı heRıeslen wi da silor! dı nav bela 

evina (eşqa) xwede O evina jin! da gelek caran p ; 

xwendevanan ra ne diyare. 

Jı bo ku xwendevanôn Me~ bıkanlln wi baş faırlııkın, 

pôwiste lı ser felsefe O edebiyala Jasawıfi zanina wan 

heba. Wek nırıılne dı edebiyala ıasaw~i da in O şerab, bı 

mecazi evirıa (ilahi) serıtıolize dıkın. Oı helbestan da ew 

; bo Jasvirknı O şirovek~~na xwed!.bt kar. Wn aniı. Hel-

besten Melaye C~iri yen ku lı ser evine O yen dı derbari 

pırs!n cıvaki da hatnıe gotın, bı kurrranciyeke zelaltır 

hatıne J<OOandın ·o tıaştr ten faffi<ırın. 

Melaye Calri, dı gelek helbesten xwe da pırsen , 

c •ak i (sosya~ bı hosıati line zırran. Lı ciheki, lı dıji zor

destiya rrir ~ derebegan o bındesliya xelk! wila dıb!jı: 

/.azıme ll sulan O miran 

PITskmn 11 mı/e esiran, 

Em kmn atmanel /ilan 

Süx/e}'ln dermande ye, 

/Mj mmm mil di bir m, 
Zan11 em slh sal esir m 

i;ıilwneri p11sek emir m. 

(Diwana MCizki-Hejar-Rup.602) 

Lı ba Melaye C ~iri welatperweriyeke rorranlik 

heye. VI yeke rıırov dı gelak r!zen helbesten wi da 

dıbina. C~iri, 'li/lO wek 'Şe~·~ .şebi Kıırd~tan· p!şan 

dıde o pesn! helbesten xwe dile: 

'Ger p lu1uye mensuri jı nezrııl ta dıxwazi. Wer 

şı'lre Mele bıiı, te bı şirazi ~ı haceı.• (Yani eger tu hel

besten nezim rıııriy!n belavbOyi (inci) dıxwazi ware 

halbesten Mole· bıb~e. ~ı ilıtiyaciyate bı helbesten Şirazi 

· heye.) 

Lı gor baweriya Mele Cıziri, helbesWn wi, hel-

bestôn şaire Farsi ye rnızın Şirazi danaxOn. Mırov 

d bre bôja, weki ew pesnın han ne tene i bo hallesten 

wi bı xwe ne, dı vr da Cıziri dıxwaze bı zanıste rorreıa 

nillin edeba kurdi bılnıd bıgre. Jı ber ku sedsalan navin-

da, helbesta Farisi a Erebi geleki pôşda tıU O bandoreke 

rrezrı lı sar şai!n gelen d ın dıkr. 

Oisan lı ba Cıziri, xweştıren welat hererra Botan e, 

rrirfi Botan wıtıa h!jayl pesnane: 

Ey Şehinşahl milelZem heq nigehdare le bi 

Sureye '/nna Felehna' dor Omadere te bl 
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Ney tm~ Tebriz O Kurdistan h ber /Uikme te bm 
Sed weki Şah~ XOrasani di lerwar§ te bm 
C~iri, dagrgeriya (~lila) Ceng~-xan ü Temlr-Lenk 

rexrıo dıke O h dıj erişen Moxo~n wıha dıMje: 
Sel set turk O moxo/ dOkeş O hmdi h kemın 
81 cezh hatm• cenge trebeş O rom O treng, 
Mir O kurmanc /1 ho/arı qederek westam, 
Le di nive sel O lipe ereb hatme ceng. 

T~BINI: 

* Dı derbari salen lıılyiı O rrorma Melaye Cızii da 
gekıl< fıkr ı1 lexrriiıeri ; hev cuda hene. Hm ooebiyalnas O 
ligeren dlroka idebiyata Kurdi salM bOyin o mırına 
Mele Cıziri wıha nişln dıdın: 

Sedsala XVI-XVII (D.N.Mackenzie:1570-1640) 
Sedsala 'IN (Edebiyatnase Kurd Eladdin Seca

di:1407-1481) 
Sedsala XII (Wezire Nadıri: 11 01-1169) 

DIL JI MIN BIR 

Şox ıl şengol zuhrA rengA 

Dıl jı mın bır, dıljı mın 

AwurAn heybet-pelengA, 
Dıl jı mın bır, dıl jı mın 

W{J şepaiA mıski xaiA 

Dem-dılre gerden şamale 
Cebheta bıskan semalll 

Dıl jı mın bır, dıl jı mın. 

Zulf ı:ı xalan nıln ı:ı dalan, 

Wan jı mın dıl bır bı ta lan, 
GoşeyA qewsA hilalan 
Dıl jı m ın bır, dıl jı mın 

Dem nedlrA bo eblr{J 
Xemri yıl gis ı:ı herir{J, 

Sinekır armanc{J tir{J, 
Dıl jı mın bır, dıl jı mın. 

Şılr şirine nazenine, 
Kuştın ı:ı nakıt yeqine, 

WA bı çengela evinil 
Dıl jı mın bır, dıljı mın. 

Fetl ı:ı taban da xuraban, 
Ebleq ı:ı cuht{J şebaban, 

DemA ber pencAw kulaban, 
Dtl jı mın bır, dıl jı mın. 

Xwoş xeram6 ez xulamA, 

Naziki şirin kelamA. 
Tıltiya eywan meqame 
Dıl jı mın bır, dıl jı mın 

Melayi C1ziri 
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KADlNIMI ÖPMEYE UTANIYORUM 

ölülerimi gömüyor 
kum ve rüzgar 

ölülerimizi gömmeye zamanımız dardı 

ağacın gölgesinde 
taşın altında yerimiz kalmamıştı 
onları gömüt taşsı.z.bıraktık 
hdınlarımızı öpmeye utandık 

çığlığıını yalıştırmaya çalışıyorum 

bakışlımını yalıştırmaya çalışıyorum 

barıştan sözediyorlar başka kentlerde 
bir çiçeği sulamaktan 
kuşlar uçuruyorlar sonra 
yağmurlardan ısianıyorlar 

koynunu açıyor sevgilileri 
öpüşleri kurutuyor canlarıru, tüylerini 
yaşam da çocuklarımızı büyütüyor 
tüket kendini lanetlenmiş beden 
lanetlenmiş sevişme 

taş bile doğurma 
yurdum gömütlük 
kadınımi öpmey~ utanıyorum 

naylon ctımhuriyetler, biz öldürülüyoruz 

kimi yerimize tütüne toprak beğendi 

biz öldürülüyoruz 
taşta ses yok 
uzun yaşasaydık kıran mı girerdi üzüm bağına? 

cevizler küflenir miydi? 
uzun yaşasaydık bize mi·kalır sandınJZ 

ışığı, rüzgarı ve yağmuru dünyamn 
naylon.cumhuriyetler, orospu çocuklan 

bu toprakların kumuna ve rüzgarına bırakaaığız 

çıktım taşın içinden 
bunu böyle bilesen ömrüm 

ölümlü bedenimizi-

çpkça yaşamak kaplumbağalara kalsın 
düşlerle ve anılarla yaşlanmak istemiyorum 

ben canımın eyüb'üyüm. 
bir gülün açılmasını seyrettik bu topraklarda 

İb:rahim MALGAÇ 
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.JI NAV EDEBIYAYA CiHANE : 

Victor HUGO 
Nıvıskare ·romana "Belengazan• (Seliller) Victor 

HUGO. dı nav edebiyata cihaM da cihekl gırtng dıgre. 
Nav O eseren HUGO, pıştl sedsalan jl h.A jindar il bı 
rOmet ı~. Jı ber ku aliye hunellda etrandın~n wi 
MjabOna xwe lro jl dıp~ın O,ya.O'uwemiıı ji babeten 
ıoman. serpetiali O tiyatroyen vi iro Jl h mederıl hene .. 
Çawa te ıanln wl hurrera xwe ji bona avakınna jlyaneke 
çetır pAşkeşi şere zehmetkeşan kır. 

Victor HlJ!lO, dı xortaniya xwe ~a -lıinge hljdeh sali 
bO- desl bı xetıata ed~i kır. Demeke kurt da, nave xwe 
dı helbesı. serpehall il .romaıi':O tıyatroyıln xwe wa ~ te
marniya Fııınsayıl da bı.hlstm. 

Çawa te ıanin, Victor HUGO have edebiyata roman
tiki ıe neskırın. Le brwexte ııı efiandmen ıııstbini (rea
ııst) ji daye. 

Çawa te ıanin hA iro Jl raberzina "Huner jı bo hunere 
ye• o "Huner jı bo cıvaıe ye• domd.ıke. HUGO, bersMJ 
xweYSeı .va ııatıei~ dı wexte· d~ >(!aye. Ew ne keseki 
sosyalist bO, ıe jı bo peşketına mırovaııye, bo wekhevlya 
cıvaki pır xebıti. Lewııı jiyana wi ya siyası ji heye. Le 
destpekhw dı nav muhafaz;ıkaran da xebrti. Wl wısa 
bawer dlkır ku, xelasiya mırovatıye, peydalanna wekhe
viya cıvaki we bı desıe Mzıln rast (saı!J pek MH wı dı 
paşeroje da dn ku ,rasli ne wısaye. Pışti ku hukumeta 
ıasıe ~ ser kalker o zehmetkeşan zordesti o rnekaniZme
ka hışk dan i, hAIIiya xwe jı wan bıri. Lı ser ve yeke roye 
xwe jı wan guhast O kete nav komariyan (cumhu
riyetçiler). 

Dı saıen 1840'an da lı Fransaye tevgera çini bı 

F. ŞEXANt 
avaki fıre geŞ bO. 

sosyallstan O komariyan bı hevre bang h gel kınn, 
ku 1 dıji erişAn burjuvazlye rawestın. Lı hember ve bur
juvaziya Fııınsl, bı hemo Mza xwe ertş bıre ser karka
ran. Dı bOyeren 1840'an da, bı heıaııın karker hatm 
kuştın il 25 heıar kez halin gırtm. Vlırı Myeııın lı ser 
HUGO tesireka gring h~t. Dı sali! 1851'an da, dı hatına 
cuntayeke leşkeri ra rejimeka dikta hale ava kınn. ve 
karine ( iktidar), HUGO şande netiye (sorgtin) o du 
kuren wl avetın gırtigehe. HUGO 19 salan lı Belçikayıl 
j~nan n~!itiyıl kışand. HUGO, we deme gelek belenga
ii O perişan ı dil, ıe bawerlya xwe jı bo roj en azadiye o 
vegerina welat wında nekır. Pışti ku Napo~one duwe
mln jı ser hukuni hate dOrxıstın (4 lion 1870) HUGO 
vedıgere Fıransaye. Geıe Fııııns~ bı hezkmn o teıahura
teke mezın hatına HUGO piroz dıka. 

Wek me lı jorılji got, HUGO ne korninist bil il lema 
tevi ıevgera 1871 •an ne bo. Le ew aliye kominlstan bO. 
Dı 69 sallya xwe da bO mebils. Jı ber ku nıkarıtıO 
denge xwe bıde bıhlstın, jı mebusiye lst~a kır. HUGO 
parezvaneki azadiye xurt bO. Wl lı .dıji cezaye mınılti xe
bateke heja kır. Wıha dıgot HUGO: "Her b kljan ciM ce
zaye mırıne heye, ll vır batbari il xwınxwari lı ser hUkom 
e. Bı cezayıl mmne hQn d~wazın çı h ini mırovan bıkıh? 
Kuştıne? Başe, hQn çawa pewlstiya mınne h in 'dıkın? 
Bıkuştıneı· 

Em vi hOzanA mezın bıgırani bıbirtinın o qimeteke 
heja dıdıne. 
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Bl SEID GEBARI RA HEYPEYYlN 

"HUNERMEND ZIMANİ GELİ XWE YE" 

DILOVAN: Kek Seld, beri hertışt tu bı xw~r a 
xweşl hali welat. Bı va hatına xwe te dıli!nıe şa o 

germ kr. 
Kerenıa xwe tu dıkari xwe bı xwendevan@ Govand

ra bıdi naskınn. Kiye Seid Gebarl? 

SEID GEBARI: Pır sıpas jı bo va çavp@ketın@. 

Sılava xwe dışimm jı bo wan hevali!n ku vi kovara delal

a rınd amadeyi gel dık11. 

Jıyana mın wek jıyana her insaneki "Kurde. Çı 

Mjım, bı nexweşi Q bı derdeseri O bı bextreşi hatiye 

derbaskınn. LA yek rojek ji jı bir Q baweri y@ xwe sıst 

nebQm O nehatım ~-
. Ez jı gund6ki Kurdistan@ sala 1956 hatıma dına. 

Dı11-12 saliya xwe damın jı rOy@ qetxwara çava xwe 

dest da. Denıa mın ı;ave xwe dest da, bınanıale me 

bınemat@ki şoreşger bO bir o baveriya vrelatparl!zi da 

weki mektebeki bO. Bo va yek@ mesela netevi hertım dı 

saremın .da bO. 

13 saiya xwe da mın dest avaı kılama o gol. P~ti 

ı;ava mın çO, mın dlt jiyana mın da vaıatikl heye.Ger 

tazıme va vaıaııye dagırtarna. LA mın nızanıbOm va vaıa
tiya çawa di!!Jrım. 

Hezar caran rahmeıe xwede l@bı, sıtavan hemO 

kurdın şoreşger lı serbı,Mamoste Cigerxwin mın jı 

bav@mın stend O çend satadı hemb@za xwe da per

wende kır. Pır jı bo xwe fexr O şeref O şanazi dıbınım 

ku ez yekım Jı xoıame Clgerxwin ku mın desta wı ye 
nazik pır caran hejandiy@ O k ber dest@ wl, mekteba ~ 

ez Mtır hiıTI kılarn O bir O bawerly@n weıatparl!zi bOm. 

Pır sıpas jı vır heta erdA Oarnışlo, bo turba Seyday@ 

Nemır, dıbıstan o nıekteba her mezın@ geli! Krırd. 

Mın dest avet kılamAn welatparezı O gol. Pır 

xelk@me dıji mın sekınin O nexweşi çAkır. LA Clgerxwln 

roj bı roj h@z@ mın qewltır kır o deste xwe h pışta mın 

xıst O soz damın: ku serkatın bo geli! kurde o ew reki 

durust o raste. 
Mın sala 1973'an da dest avaı helbesıa, helbest 

ç@kr o jı bo gei! xwe gol. Helbesta yeken11n nişan@ Cl

gerxwln da, go 'dıxwazım ıu lı ser bıçi.' Mın va şireta 
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wi xıste goye xwe. 
NUha salemın dıkeve 35'an. Hınji berdewamım, i 

ser bızav O xebata xwe jı bo gelıl kurıl. Gere ez egoisi 
nebını. Millet hekiıml meydana ye. Eger lı ser van bir o 
baYieriya mırım, başe. Eger xırab bım, we gel jı 
paşmın kevııa bav_a ının ... 

DILOVAN: Kek Seld, ango dıxwazım i ser çand O 
hunerıl kurıli pırskım; bı diliniye te lro çand a hunera 
kurıli çı rewşe da ye? 

SEID GEBARI: Bele keke mın; çand O hunerıl kurdi 
jı pır tıştan pek hatiye. Her wıha dıbinım renga çand o 
hunera kurıli pır paşta çOye. Beri n Olla lı weıata me, lı 

Kurdıstana her yek radıhışt tambOra xwe "Heııme 

Cane• dıgot. 'Hel~ .ean~· ser çava; kolura me ye. 
Her in.sanek, her gele k eger ku ~u ra wi ne be nı kare 
trşteki.ml ji beje.te ıro ro, rewşa çand o hunerıl kurıli )ı 
gelek babatan dest pekıri ye. Yanı pır gene! me dest 
avetıne helbestan, çirokan, serpehatiyen bav a qalan, 
ev beşek, beşek dın, gencen me ye dest zartn ez bala 
xwe dıdıme dest avetıne tiyatroya kurdi )i a kurdi jı 

peşıa bınne. Lı hAJa -d ın ji ıewşa hunere kurdi, çanda 
kurıli bı aliyıl koro, ku ejnebi ıe ra dıben opera, lı vır 
nızanım, ıe lı Ewropa pır pır paşta çOye. Mamoste ki 
pır delal Jltlşkeşiya vi karı! dıke: lqbale Heci. xelke 
Senendeo.e, )ı Kurdıstana lrane ye. Pır koro yen delal, 
operayan delal çedıke o hın xorte dın ji wek wi... 
Rewşa -hunerıl kurıli lı nav ve 10-15 sali'YM der
basbayi da roleki xwe ye pır bılınd list, dı rılka bızav O 
raperin o berxwedana gele kurıl da ... Hozanen kurıl ji 
disa wan saren çayin da roleki mezın list. 

Pır kese me ji dı we reka şerefe da hatın 
xenıkandın, lıl cardın reka xwe bernedan. Wekl M. 
Qadır Dilani, Erdewan Zaxoyi, Eyyaz Zaxoyi O pır 
kesen dın bı sactar da kınn, ıe cardın ji hunermende 
me çı lı hındırıl wetat o ı;ı ~ dervayl wetat, roleki mezın 
list ın dı mesela çan d O hunerda. 

Çanda kurdi dı nerinarnın da jı beriya 2730 sal 
wırda hatiye keşıfkınn. dı aliye der a cinare me da. Le 
hezar mıxabın, pır tışteki çewt a xe~t dıbinım hınkes 

·!abOne bı nave hunermanda, bı nave hozana wt ku~ura 

gele kurd dıdızın O dıdın blyaniyan. Tışteki p~ eyb O 
xelete. Ez b@me zlndankınn, yan ji heval Şıvan, yan 
edın, yan ji lı Zaxo ye, i Dıhoqe serı! hın hevalıln huner
mend bo kuluro huneran kurıli we serı! wan be jakınn 
a hınki dın Ji bı rehati we dıjitiya geıe kurıl bıkın a her
daim we rakevın, mıxabın ku kurdın ji, çave wan i 
deva hozana kurılanın. Kawe çı baje, whhe sıbe herın 
bıdızın a we ıaxın bın. mes~hata xwe, yan )i ewe bıdın 
biyanlyan. (Wek lbra~im Tatlıses, wek Buıtıan Çaçan 
hwd. bn.) Le wek kunnanc dıbe ]ı. •Derya bı deve 
kOçık nahenne'. Ez dıkarım tışteki bejım. Hezar hezar 
weki wan ji rabın a hunere kurdi bıdızın. hunera kurdi 
wek zereki dı cıye xwe da ye, naye guherandın. Ew )ı 

hunerıl kurıli ra ç8IGs awazen tırkl, yan erebi, yan ji ef
gani deynen ser, ew huner herkurıllye. Yani tu car 
nıkann we jı qalıba wi ye kurıli deıxın. 

Cardın ji dıbejın, iro ji hunera kurıli gelek peşta ye; 
tevi zulıml tevli zore, tevfl nexweşlye, ıevli imkane me 
kemın, ll hunera kurdipeştaye. 

Dıkarım lı ser ve mesele tıştek )ı jlyana xwe bejım: 
Ez sala 1983'an da lı zindana lraqe da gırtibOm. 

Havaternın katemer bO. Pır tırnın dıdan, işkence dıkınn. 
Hevalılmın jı wan pırsl, got: 'h On vi menve noxsan çıma 
ewqas dıdın işkenca". Bersıv dan, gotın: 'her gotınek 
wi jımera topeke'. Va gotınawan jımg şerefeka bO. Mı 
got, her tırnın xın a eza· her topa bavem we. 

DILOVAN; Belıl, 'Nlllt ıa zanin ku, her gotınen huner
menden şoreşger jı bo neyaran topeke. Ez dıxwazını 
bıpusım; dı jiyana Insanda c~a çand a huner çiye? 

- SE ID GEBARI: Ewo! ku bfjı ez ilisanını a insandost 
be, dıkarım bejlll çand a huner bıllwa jı nıve jlyana in
sana. Ez bırçlbım ji, dıkarım her daim lı temborexım, 

yan saza xwe Mjım, yan Ji kareki wısa bıkım. 
Hındek hozana me heye, ku hozana rast o geteri, 

dıtıtnım xorten wan batırıı jı e orgut o paıtlyan. Çımki. 
huner dı dıllwan da ye. dıbinım dema hozanek dıçe 
ser sehneki bı hezaıan çepık o gut a nergız O destex
weşljı bo dıçın. Wek dıbinını mezınek orguteki dıçe 
ser sehna çend çapıkan j6ra lld~ın a xetas. 

Yani delil ku, ge te kurıl çend hatiye eşandın ji hu-
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neıa xwe bernedaye... . 
DILOVAN: Ango dıxwazım h ser xebala le ya 

musıqi o edebi pırskım. Dıkari h ser ~ xebata xwe 

ya musıqi O edebi jımer h ın liştan Mj i? 

SEID GEBARI: 3 krteb helbest. 2 kıteb çirok O hA 

gelek xebatamın hene. le ez nOke dıbejım hin dı 

desıpekada me. Hln mın .. ıışıekl nekırlye, yani jı de

ıyayA nıqOtek av negırttye. Dıxwazım emre mın hin 

dınljbe. da bıkarım bo gekl xwe xızmeteki dın bıkım. 

NOka pw tışta ez bı xwe dınıvısinım:ZemanA mın sedi 

ştSt ]ı çarıd o huner ıa ye. 

· DILOVAN: Herzanım ku mamoste yen mezın, hu

nermend O hozanwanen zana, dema tu vi pırsa jı waıı 

d ıki, ı~v wek·te dıbejın. 'Me .ha mı.ustpekınye." sını 
Wi ÇPfe? Jı mezıntayi ya çand O hunenl. yan jl nnezıntayi 

ya hunermendlll ye? ' . 
SEIO GEBARI-: Hmek hene·-dıxwazın tım O lım ve 

mesel@ bıMjın. Jı bo gekl wl rojeld şor. neke. ku ew 
nefsa xwe mezın dıke. Eva yek,.ya duwemin jiez lıştekl 

dın dlbirıım, çuqa ez biXeb~ım~lmadem mın gel! xwe 

azad nekırıye, madem kU gekl mın jan o petişane mın 
tıştekl nekıriye. 

DILOVAN: Kek Seld, heta iroj çend xebaiQ te yOn lı 

ser musıqi heye? .Te çend qasel çekınn? 

SEID GEBARI: Mese'a stıdyo musıq pır astengi o 
nexweşlyQn zllde bo me anirıe. Çımki mın kılarn dıgotın 

h Kurdıstane, h ser çtya, dı rıav peşrnergan da, yan ji 

Kumıstana Suriye. yan Jl lı Kurdıstana lıaqL. Bı vi 

rengi dengemın· pır zAde belav nedıbO. Mıxabm ev ji 

sucı!mın nine,sucl! dtjmhıe. Mın 17 sale br durusU karA 

musıqi kıriye o qasetamına 35'a weştyayi a a 36'an Jl 

.Wt1· çendeki dın denl .. · 

DILOVAN: Wek ıe-zanln zımana kumi lı Kumıstana 

Tııkıye qedexe bO. Jı ber ve yek& xetıaıa çand o 

hunere kurdi bı dızı dıhat kırın. lro qala serbestiya 

zımane kurdi, çan d o huneıa kurdl dıbe. Bekl zanım ku 

vtya bı takoşin O x~a wetaıparılz O şoreşgeıan bOye. 

Ev tışta wa çarıd O hunera kurdi, musıq O edeblyata 

kurdi bı kijan alive kaştııke? 

SEIO GEBARI: Nerinakl mın heye. Ev.lışt& ku ew 

dıbAjın xweşl O reheli daye, lll ew tışl hina biXwe neiıa-

liye, lll bAhnawi ıe. Te di mırov dere malekl, behna 

xwarıneW·ıtWeş tt. Le mırov 2-3 seet ji dısekıne ew 

xwarın naye. 
lro ew tım ıl tım dıbejın ema ·xweşi o relıati bıdın. 

Hata nıha ji pır caıan gotın. lro hina jl 'goto'ye. Eger bı 

ıasti gotınen xwe binın ci. ewe musıqa kurıli O hunere 

kumtwe peşta here. Le eger disa ıene 'goto~.be, heta 

em azadbın. ewe wek bere bınneşı.le belA inuslqa 

kurdi her ewa pAşta here. Çımki, xwediyA musıqa 

kumi ne razaye: Yani ew tırsende bıdın o nedın, wa gel 

her daim karıl xwe zor o rehat wa bıkın. 

OILOVAN• Kek Seid, dtve deme da şireten te wa jı 

bo hunemıende kum çıtıın? -

SEIO ~: Pır dıklmın tıllye ~ bo hunermetıdan. 

Ez dıbejm hunermend zırııan6 gelil xwe ye. Bethoven 

(Musıqvaneki enternasyonalist) dıbeje, •eger tu 

b1XW3ZI bınhen Peşta çana mılleteki heta ı;ı dereceye, 

gohdanl musıq O huneıa Wi. bıke'',. 
şıreıemın bo hunermenda ewe; nca dıkım se tışte 

nekın. Yek; dOr bın jı egoizmA a ez ezlyA. Nefsa·we 

bıra bıçuk be. Xwe bı geıe xwe bıdın · qebOJkım, 

bıkevın nava dılil gelıl xwe. ·Ya dudGya; eyb O şerm a 
qebeheta heri mezın ewe ku, hunere geta xwe bıdızm O 

ku!ura Wl bıdın biyanlyan. Hunermend tazııre vlya 

neke. Ricak mın h eye xwendavanen kovaıa Ilavenda 

delal. Ev kesen ku ku!uıa kurdan dıdızın dıdın•.biya

nlyan, bıra~aset o tışıewane dın h'mala xwe xweeı 

nekın. Ya sısiya ewe, her hunermend me go zımanf 

geiA xwe ye, ger bare heri gııan hılgwe. Hunermend 

ger bo azadiya welal gıranlya xwe bıde ser kılamA ge

leri a weıaı pe şiyarke. 
Jı bo hunennend eyba heri mezın ewe ku, jı bo 

şexsa bıbe je. Jecrubeklmın heye, ez bAjım ... Telabani 

O Mete Mıstefa sala 1966'an da ilesi bı şenl bırakuji 

kırın. we roja reş qet birnakım. Ez we. çaxe h evalll Ser

ıani bOm. Mın rabu helbestek ı;ılkır, helbest wısa bO: 

Çaşıken şesı o şeşa her bızınn gav o sal . 

Sed Celal O Telabani gori O qurtıan e lo 

Çend satçıl ew h hev hatın. ~ rOreş O fedikar mam 

ez. Celal Telabani ı şame ez gırtım. Gol: 'Kek tu ı;ı eliila 

mın çaşım kunlh'. Yani go ez çaşım. Mın go na welle 
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Ke~ ez şaşım. 
Ehmede Xanı, Meıaye Cıziri, Eli Heriri, Şerko 

Bekes. Hecl Qadırl O Glgeıxwlne Nemır, hunermend O 
ıana o rewşenblra kıırıla jı bo 'kı kı axa o ıe ıa ıatıke' jı 
nav ku rdan ra km gele k xebıtin. 1 ro d ı çeıxa b ıstada 
cardın axa wıl bıjin, cardın wıl axa ye nO bı kıraseki nO 
rakın, bı rasti pır eybe. lro hınek hunermende kurd 
hene heyran e şexsafie. 

DILOVAN: Kek, dıxwazi jı bo xwendevane kovara 
Govend çı beji? Daxwazeıe çıne? 

SEID GEBARI: DD<Wazım jı bo xwendevanen de~l 
pır tışta bejım. Tu welat bı qurbani o bı heyranı rızgar 
nabe. Le em nıkann xwe rızgar bıkın bı ser ışki o bı 

· qamçı. Gere xebatame ii hebe, h hember xeıiata e me 
bındest kınne. Ger ruıme mırov gotıne rası o nerası jı 

hev bıqeline. Bııyara xwe bı go ra gotına rası b ıd e. 
DILÖVAN: Kek Seid, me wan demete ye gıring 

gırt, me te ec~kır, jı bo hertışt pır spasi... 
SEID GEBARI: Ez ji spas dıkım ıı wera ku, we ez O 

xwendevan xwe bıhev da naskırın. pır spas. 
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DEVRIMCi TiYATRO ANLAYlŞI ÜZERINE 

Çalışma sürecinde ortaya çıkan tiyatro. dünya 
kükürterinin herbinnde ayrı zaman ve koşulda ohışmuş 
olmasına ıa(lmen "insanı insana insan la antatma sanatı• 
olarak evrenset niteliQini kazanmış, insanın binlerce yıl 

süren macerası içinde oldukça önemli bir yer 
tutmuştur. 

Bir toplumun yaşantısında varlık gösteren 
kültürel farklılıklar yaşamın bütününde oldugu gibi 
tiyatro üzerinde de etkili olmuştur. Her tiyatro bag lı bu
lunduQu külturun baQrında filizkınmiş ve gelişmeye 
başlamıştır. Bu gelişim süreci içerisinde tiyatro dış 

küttOrlere açılmış, bu kOROrlerin Jiınınmasılçin önemli 
bir yere sahip olmuştur. 

Tiyat!O bugün de insan topluluklarının 

yaşantısırıda öneml bir yere sahiptir. Onun ~ıı:avl her 
geçen go n daha da artmakiadır. Fakat ne yazık k; ianh
sel gelşim sürecinde de oldugu gibi bugün de geniş 
halk yıQmları tiyatroya son derece yabancı. ondan 
uzaktırlar. Gerçekte bir halk sanatı olan tiyatro bugün 
donyanın pekçok yerinde sak belli bir kesimin sanatı 
gibi görünmektedir. 

·Bunun böyle olmasında, benimsenen tiyatro 
anlayışlarının ntteligi oldukça etkileyici olmaktadır. 

Halkın çıkarlarından harekette halka gitmenin 
araçlarından yalnızca bir tanesi olan tiyatro ancak 
saQiıklı bir anlayışla temeltendirlldiQI sürece halkın 

sanatı olma özetligini koruyacak ve sak belli bir kesı
min deQil, geniş halk yıgınlarımn sanatı olabilecektir. 

Tiyatro anlayışları sıin derece çeşttidir. Bunlar 
herkesin ve sınrtın kendi çıkarları dog.rukusunda sana
ta yaklaşımından kaynaklanır. Buıada 'sanat sanat için 
mldlt, sanat halk için midir' klasik tartışmasına girmek 
niyetinde deQIIIm. Bukındugumuz konum itibariyle biz-

A. ASLAN 

ter sanatı ve bir sanat dalı olan tlyatroyu da ozlenllen 
topkımsal dönüşüm ve devrimterin hizmetine sokınayı 
amaçladıjlımız için. sorunu daha çok nasıl bir anlayışla, 
nasıl bir tiyatroyla halka gttmek şeklinde ortaya koy
mak gerektiQini düşünüyorum. 

Bizler yaptıgımız her eylemde ve dahr 
yaşantımızın kendisinde insanların mutıuıugunu 

düşünüp bu dogruluda hareket etmek ve herşeyi bu 
amaca kanalize etmek gibi görevter taşımaktayız. Bunu 
yaparken de Marksizmin bir· mücadele biçimi 
oldugunu. ama sak bir mücadele biçimi olmadıjjını, 
aynı zamanda da bir yaşama biçimi oldugunu unutma
dan bu yolda bizimle halk yıgınları aıasında köprü 
görevi bulunan sanat dallarını saglıklı bir şe 

kilde tahlil etmek zorundayız. 

Tiyatro, öz olarak geniş halk yıgınarına gitmenin 
yollarından, aıaçtırından biridir. Bunun Içindir ki tiyat
ro çeşiti dünya görüşlerinin bir uzantısı, onun pratik 
bir zeminidir. Bu pratik zemin oluşturulurken bu aıacın 

başkalarının elinde de oldugu, onların bu aracı ne 
.şekilde kullandıQı Iyi bir şekilde kavranmalıdır. Halka 
gitmenın yollarından biri olan tiyatronun devrimci 
anlayışı oluşturulurken de burjuvazinin, egemen 
sınrtların bu aracı nasıl kullandıQı iyi bir şekilde tahlil 
edilmeli, ohışturuan proleter tiyatro lle bu~uva tiyatro
su arasında kesin çizgiler butunmalıdır.Tarlhsel 

gelişim süreci boyunca proleter tiyatronun zaman 
zaman burjuva ideolojisinin ve küçük burjuva tiyatro
laiinın elkisinde kaklıQı, devrimci çizgiden uzaklaştıgı 

görülnüştor. Bu tiyatrolar zamana küÇOk burjuva tiyat
rolan haline gelmiş, topaılanamamış ve yavaş yavaş 
mücadele sahnesinden çekllmişterdlr. Marksist Ideolo
jide tiyatro sOrekli olarak proleter özünü korumayı, 
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~şnli burjuva, küçük burjuva akımiarına karşı anernam 
oluşturmab ve bu akımınların etkisinde kalmamalıdır. 

Proleter tiyatronun özü yaşantının nesnel 
ger~kliQidir. Bu kimi zaman tıajik, kimi zaman dıamalik 
ve kimi zaman da komik bir şekikle halk kiJielerine sunu
lur. Oynanan oyun aynı zamanda benimsenen Jiyatro 
anlayışını da yansıtır. Tiyatro anlayışının 

yansrtılmasındaki en büyük aıaç oyunun kendisidir. 
Devrimci-proleter tiyatroyu diger tiyatrolardan ayııan en 
önemli ogu oyunun Marksist özüdür. 

Oynanacak oyunun seçimi son derece önemlidir. 
Oynanavak oyun seçilirken seçilecek oyunun tiyatro 
anlayışına ne kadar denk düşeceQi iyice araştırılmalı, 
seçilecek oyunun yaşamın kendisini yansıtmasına, 

ÇOzüm önerilerinde bulunmasına, izleyleiye yani halka 
düşünme payı bııakmasına önem verilmelidir. 

Tiyatronun en temel ve elzem ilkelerinden biri, 
onun en geniş halk yıgınlarına hnap etmesi, halktan 
kopuk oyunların sergilenmemesl, sergilenecek oyunun 
yaşamın gerçeklerini yansıtmasıdır. Izleyici kitle oyunda 
kedisini yaşamalı, verilen mesajı alabilmelidir. 

Devrimci tiyatronun en az diQeri kadar önemli bir 
likesi de -ki bu onun küçük burjuva tiyatrolanndan da 
ayn bir yönüdür- oyunun sonuçta Çözümü sunabilmesi
d ir. EKıetieki çözüm örgotlenmedir, varolan düzene 
başkaklındır ve son tahlilde çözüm devrlmdir. 

Devrimci, proleter bir tiyatro anlayışı tom bu n lan n 
uzerine kurulmalı ve küçük burjuva sanatını, onun tiyatro
sunu teşhir elmelldlr. 

Sorunla ilgili diger önemli konular ise, daha çok 
konunun lşlenmesindekl taktiklerdir. Oynanan oyunda 
herşeyden önce kullanılan dil halkın dili olmayınca o 
oyunun halkın yaşantısını yansıtması da mümkün 
deQildlr. Oyuna anlaşıhrlıgı saglayan temel etken dlkllr. 
Oyunun anlaşılır olmasına dikkat edilmeli, sevgi 
sözcogonden kOfariere kadar herşey halldan olmalıdır. 

Halkın tiyatroya gelmesi beklenmemell, tiyatro 
hatkın ayagına gidebilmeDdlr. Bunun için gerekiyorsa -

ki gerekiyor- pratik çalışmah, oyunlar açık havada oy
nanmalı, san sahne duvarlarına bagh kalınmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki hak sahne duvarıanna oldukça ya
bancıdlr've tiyatroyu halk için cazip kılabilmenin yolu, 
onun yaşantısının her yanını bir sahne duvarı halne ge
tire bilmektir. 

Aksesuar, dekor, kostüm, ışık gibi tekniki işler 

tiyatroda beli bir yere sahipse de pratik çalışmalaıda 

bunlar ön planda tutulmamalı, oyunun içerıgı ve 
içeıdiQI mesaj gözönünde bulundurularak oyun sergi
lenmelldlr. Bugün Kürdistan gibi Dikeleide halkı tiyat
roya çekebilmak çok zordur. Oynanan tiyatrolara san 
belli bir kesimin, öQrencl ve aydınl:ırın gittiQI zaten bi
linen bir gerçektir. Hatkın gidecegi tiyatro ise ancak 
halkın ayaDına giden bir tiyatrodur. Halkın ayaDına 

giden tiyatro da sahne duvarlanndan eyrılmayla akse
suar, dekor, kostüm, ıŞık gibi tekniki işlerden de 
önemD ölçüde ayıılmış olacaktır. 

Bütün bunlann dışında oyuncu kadroda bulun
ması gereken bir takım özellikler vardır. Oyuncuların 
herbiri satt kendi başına dahi bir tiyatro olabilmelidir. 
Tiyatro anlayışı oyuncuların tümü tarafından benimsen
men ve bu anlayiştan grup ve birey olarak hiçbir taviz 
verilmemll. Tiyatro kadrosu sorekli olarak teorik ve 
Ideolojik çalışmalar yapma&, Marksizm ve Lenlnizmi iyi 
ögrenmeli, ahlakını bu yaşam anlayışına göre 
geliştırmeıı , yönlendiımelidir. Ancak iyi bir teorinin 
Uzerine iyi bir devrimci pratik inşa edilebiDr. EQiliml iyi 
bir şekilde yapan oyuncu güncel olayları yakalayıp, 

degerendlrlp çozmelldir. Oyuncular ufkunu geniş tutu- • 
malı, gündemi yakalayabllmelidirler. Evrensellige 
önem vertimeli dünya halklarının mücadelesiyle 
yakından ilgilenilmelidir. 

Böylesi bir tiyatro anlayışıyla genış ~alk 
yıQınlarını kucaklamanın daha kolay oldugunu 
düşÜnüyorum. 

GOIIEI'tD Savta 27 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



OWilliam Eagleton'un Yeni Kitabı: 

.. KÜRT HALl v~ DOKUMA SANATINA GiRiŞ .. 

"Dogu halıları belli başlı beş büyük bölümden 

oluşuyor. Kürt halılarının bunun önemli bir bölümünü 

oluşturdugunu söylersek, hiç de abartma yapmış 

olmayız... ve Kürt halı ve dokumacılıgı, bunlar aıasında 

hayal gücü en gOçlil ve zengin olanıdır. Bu. gerçekten 

de böyledir." (Knabın önsözünden) 
"Mehabad Kürl Gumhuriyııli-1946' (') adlı 

kilabı ile tanınan ABD'li diplomat William Eagelelon•un 

"Kürt Halıları ve Dokuma Sanalına Giriş' adlı yeni bir 

kilabı IngiliZce olarak yayımlandı. 
William Eageleton, 1951 yılın~an beri ABD 

dışişleri görevlisi olarak. Ortadogu ve Kuzey Afrika 

ülkelerinde çalıştı. O, 50'1i ve 60'11 yularda Irak ve 

lıan'da görevli iken, Kürt sorunu ile lanıştı. 1959-61 

yıllarında ABD Tebnz korısolos görevlisi iken, "Meha

bad Kürt Cumhuriyeti-1946" adlı kitabı içi: gerekli 

bilgi ve belgeleri topladı. 198(),1984'te ~.•Qdat, 

emekliye ayrıldıgı 1989 Guzone kadar ise sözkonusu 

ülkelerde ABD Büyükelçisi olara!< görev yaptı. Eagele

ton, bu süre Içinde de sözkonusu kitabını hazırladı ve 

onun için gerekli aıaşlırmaları yaptı. 
Yazar kitabında kapsamlı bir şekilde Kürt 

halıcılık. ve dokuma sanatını inceliyor; bunu, Kürt 

halkının ıarihsel, kültürel ve toplumsal yaşam 

bUlUnseJUQi içinde akıcı bir .dil ile okuyucuya aktarıyor. 

Çeşitli halı ve kllim örneklerinin renkli resımıeri

nin yer aldıgı büyük boy kilap, Uç ana başlıktan 

oluşuyor. ön ve arka iç kapakla Kürt halkının ülkesini 

gösteren bir harila var. Harna. kitapta sözkonusu Kürt 

aşiretlerinin yaşadıgı bölgeleri ve belli başlı Kürt mer

kezleri lle gelişen Kürt halıcılıgı ve dokuma sanatının 

"kalbini' gösteriyor. 
Birinci bölümde Kürt halkının larihine ve Kürtlerin 

kökenine ilişkin genel bilgller yer alıyor. Ikinci bölüm 

Uç ara başlıktan oluşuyor. Burada Iran. Irak ve 

S.MtRXAS 

Türkiye'deki konu ile ilgili ikiyüzden faztıKUrt aşirelinin 

isim lislesi, yerleşim atıniarına göre sıralanatak onlara 

ilişkin bilgiler aktarılıyor. Böylece okuyucu, bu küttürel 

degerieri yaratan loplumu bu bilgiler ışıQında tanıma 

olanagına kavuşuyor. Üçüneo böiUmde de genel hallan 

ve onu diger halılardan ayırt eden özellikleriyle kürt 

halı ve dokuma sanatının dökümü yapılıyor. 

"Sali insanı büyü leyen halıcılık dokumacılık 

sanatı ile degıı, ulusal onuru ile Kürller, Drtadogu ile i~ 

gilenen herkesin ilgi alanı içindedir,' diyor .yazar. 'Kürt 

halılarının başarısının, onun göçebe özelligini koruya

rak kentleşme ve pazarlamanın etkisinde kalmayatak 

olonlik yapısını korumasında yaltıQı' da yapılan tespit

ler arasında. Bu genel bilgilerden sonra sırası ile 

Kürdistan'ın lıan, Irak ve TOrkiye parçalarındaki halılar 

örneklere inceleniyor. Ve her bölümü n sonunda renkli 

resimlerin eşilginde ıemel molüler detayları ile 

anlalılıyor. Bu yapılırken ilmik sayısı, biçimi ve molif 

özellikle anlatılıyor. Toplam olarak yüzyirmialı seçkin 

KUrt hah ve kilimi böylece resimti olarak ıanıtılyor. 
Sonuç bölümünde de Ortadogu'da göçebeilgin 

ortadan kalkmasıyla, halı e dokuma sanatının da kalka

caQı iddiasında bulunan uzmanları~ yanıldıgını 

söyleyen yazar, bunu Kurt örnegi .ile kanıtlamaya 

çalışıyor. yazar kitabını şu cümleler ile noklalıyor: 

"Geçmişle böylesi güzel sanat degerieri oreten · 

Kürt kadınının, onumuzdeki dönemde de bizleri sanat 

deQeri yüksek .bu güzelliklerden ·yoksun 

bır.ıkmayacagını umut ederim." 

(')"Mahabad Kürt Cumhuriyetr Türkçesi Meh

met Emin Bozarslan, Binnci Baskı1976 Istanbul; Ikinci 

Baskı Komkar Yay. 1989 Köln; üçüncü Baskı Koral 

Yayınları t99t Istanbul. 
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ZAROKEN ME 

Dama ku bajer bı rO evarve dıçe, insan bere xwe 
d ıd ın mara xwe. we derr.ı roj h sere çiya vedıgen, che 
jı hemO cha bılındtır sor dıbe o paşe hadi hadi wnda 
dıbe. Ew sor, soreki geşe wek agıre. Le bekl rO 
mınnılva dıçe ... Wan dema, şıvan ]1 Mi namine ıı çlya. 

, Denge bıi(Jia wi ji naye ... tdi roj ava dıbe. · 
Pıçek dltır lı xwar çend kani hene, Lı ser wan ji ne 

denge qulınga, ne Ji denge kewen pe sor, nıkıl sor 
naye. Hema mıjek tari dıkeve weıatemın O ç~ayemın ... 

Gelek keme vi deme sakl bajeremın cıvina zaroka. 
Qet naleyıze. Lı kolanan na kevın pey hevdO. Govend 
nagrın. Holane naleyızın. Bırkane, şeg o 
pııne,ışgilgane, keıane naleyizın. Na, na ... Jı birawan 
neçOye, jiyan na Mle ew bıleyizın. 

Denge melan lı herderi bılınd dıbe. Zaroken za 
mezın buyin jl rO ma~n xwe ve d ıçın. Ez, ji wanra gelek 
xemginm.Çıma emji wek zarakan mayin naçın, nıkann 
bıçın dıbıstanan? Ez baş dızanım kO; hun ji wek mın 
bersıva ve pısyare dı zanın. Lewra dıle we jl bı kO le ... 

Ne tene zaruken iıı mezın buyin,e ku lı kolanan ke
lopel, ı eki a pıncaı dı~ruşın j i he ma ra mala xwe va 
dıçın. Che gerid kl dı revin, ew dıkevın reze. ka kenge 
we dor bete wan O zo b ıçın matan xwe. 

Ez Jl rayen wan baş dıxwinım k~. ewan tu bazaren 
xweş ne kınne. RO sı ken ew naçın maıan xwe. Lewra 
hın bın çenge xweda fekiyen ku ne halıne tımton 
dıgınn, hın sandoken fGkiyan dıbın mal da ku zıvıstane 
bı şewıtinın, hın ji, jı bıl nan tışteke nabın mal. ji ber ku 
ewan tıştek ne !rutın e. 

Ewı!n ku peşiya memure rOmi dıçın malen xwe, 
bawerım ku hGja ıe negihlştine, na halıne bajer. Wan, 
gO nden xwe, makl-peze xwe,baxçe a rezen xwe helane 

O halıne. Hındi lı wanderan ıırsane, lewra za dıçın. 
LG ewı!nen ku ıe gehişti, dırentır d ıçın. Oızanın bazaı 
lı we demıjmariye pır zMeye. Jı b ıl. we, ]ı şeve ji 
natırsın ... 

Zaruken me en zo mezın buyin, sıba zO dırabın. 
Bere xwe dıdın bajer. Her yeki desı bı şole xwe 
dibe. .. Solla paqıj dıkın, lalenge, sev, hırml, henar, 
hısfınac, gezer, bacan, fırıngi, xiyeaı, cehferi, kahO, 
pıncar a takiyen mayin d~ıroşın. Hınek cıxaıen biya
ni hınek kisen naylo, hınek ji kelopekln Honkonk'e 
dıfıruşın. Her yeke ]ı bıne piye xwe dıdın qera; 
werın ha werın !!! 

Jı xwe hemallı bara wane! 
Le disa jl ew ser bı ser hewlsanaıı jiyanene. 

Çend gerdOn jiyane ji wa nasdıke o him dıbe 
Jlyana her insaneke sıbeya wa h eye, e me a wan 

zarakarı ıuneye. Çend xebata wan. bedekl qırşege ji 
nine. Ew qırş ji zıge wan ıer nake.~ıber we ye ku 
nave wan dıze, hıze, çlyayi O 'be xune •, hınek caran 
Jl eaş a bıkurlye. 

Gelo çıma isaye? 
Heıııa ev tıştane ji mera qedere. Ke nivislye ev 

qeder, ka ke niVisiye, de ha? 
Ew zaroken ha. e di naxwazın şıkalan 

paqışbıkın, lı sukan teki O pıncar bdroyşın. Jıber 
poUse rumi kolın, ko lan bırevın. Edi ve naxwazın. 

Ji ber ku çaven wan ji Mi vebu, jiyan naskırın. 
Ew jiyana ku hlme herkeseke dayln. Ew jiyana ku bı 

namusa şeref ... 
VAN 25.Rebendan. 1991 
GURGINt XAl.fT 
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SE HEMU SE lE 
Yeki h beriya seyek dı bın siyll da dl. RaM kevıreki mezın serı! se xıst kuşt. 

Havalll wl gota: 
Maiavo,tu ji xılda natırsi, te ev se)'ll be eleqet kuşt? 

Hevıill wt gol: 
Ne tu nııani,par dı zozanada seki ez gırtım.Le bO ez bıxwarama. 

Hevali wi got: 

~ mal ne xrab,seya ıcıane lı ku, ev sayadeşte lı ku? 

Go: 
Na, se hemO se ne ... 

GUR 0 ROVI 
Gur O reviki dıbın desl bırayerı hev.Gur rojeke bırçi dıbe O jı rovi re dıbeje: 

'EZA te bıxwım• 

Rovl: 'Malavayo ma ez O te em destbı~n hev ın. T~ çawan jı mın re dıbeji ezA te bıxwıın?' 

Gur: "Bırayo qet lede nake, ezıl te bıxwım• 

Rovi: 'Baş e. Fıkreke mın heye. Ku ez jı bo te lışteki çe bıkım O tu bı pA bı roj herl nav keriyerı mlh O beıxan O kes 

ji te nebine, tA mın eıo bıki?' 

Gur: 'Ger tu jı bo mın tışteki were çe bıki, ezA lı dınyaye qenciya te ji bk nekim.' 

Rovi: 'De bıoe pe mın, em henn.• 

Gur O Rovi dıılın pe hev, dıçın sera çlyayeki. RovlyA ıerıek hema şıvan ter jMıke O ~ ser hev kom dıke. DO ra 

dest bı çAkırına quleke mezın dıke. ().ıfa xwe dıgıheT!e nıvı O banga gur d ike. 

"Bırayo, de were ı e da ro n e· 1 
Gur lA, te da rOdıne O rovi Md i h Mi deva gu!A dıgAhene hev O qenc asA dıke. Rovi ji gur dıpırse: ~wa 

ye? Teng e yan !ere ye?' 
Gur: 'Ci)'ll mın pır O pır baş e" 

Rovi bı hemo hAla xwe ve gu!A jı serı! çiya gır dıke. Gur dı nava guıe da bı serjM ıe nava gund. Zar o zeçen 

gund i ser gula gur ten hev. bı kevır O kuçıkan gur dı gllfe da dukujın. 
REMEHEMO 
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. HA MIN Dİ 

• ; •. 
Harnın dı jı ma lan jl ro ber j6 ro 

FERHAD 

HA MIN Dİ 
Ha ının di malan berjero, berjero, 
Ha ının di malan berj~ro,berjero, 

Şıvıka destan kennero, kennero, 
Şıvıka destan kennero, kennero. 

Çı bıkım yara bı mero, bı mero, 
Çı bıkım yara bı mero, bı mero. 

Ha ının di jı malan hawa çU,hawa çU, 
Ha m ın di jı mala n hawa çu,hawa çu. 

Ber bı mala keya çu, keya çU, 
Ber bı mala keya çu, keya çU. 

Siwari hat u peya çu, peya çU, 
Si w ari hat ii pe ya çu, peya çU. 

Dıle xortan vera çi\, vera çu, 
Dıle xortan vera çii, vera çu. 

El A E 
ÇB'ERA5T 

ı-Dı sala 1903'an da lı navça Merdine lı gunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Hesare hatiye dıne. Nave vi ya rastin şexmus 
Hesen e. Hunernu!ndek mezm u bı nav u~ 1 
Roja 22Çıriya P~in 1984'andalı S~JWıa 

2 
1--+----1-+-

~giştser heqiya xwe. . .2-Zeviya bı bere
·J6..Ih3-0rganekmırovan. .. 4-Nave qevmek... 3 
5-Nav€ DiyaıbekııiL Beyrak. .. 6-Sembola per e 
Trrkiye (BeropaŞ) ... Nave heyvanek ... 7-N ota- 4 
}'k..Kuçık... &Aiikaredin... 5 

~ 
1-Merxas. .. Notayek... :z.Gjı.. Tcıaq .. 3-N a v e 6 
heyvanek rote ... Nave auna mikroskooe (Bero-

7 pış).. 4-Ezayl! rl!xısbnan ... Kuçık. .. 5 -Bı Erebi 1--1--
"ez" .. .Notayek. .. 6-Bı kurti sembola dıxtoran... 8 
7 -(k) bıkev€navberedıbenav€ vexwaınk. L----'--.l..-----'---'---'---'----''---
8-Nave bajaran bı Trrki. .. Nave vexwaınk. 
9- Naveki ınırova. .. 

GO V E N D S rı ia 31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



NAMEYEN XWENDEVANAN 1 OKUYUCU MEKTUPLARI 

Sevgın Govand'li dostlarım,arkadaşlanm. 

Govend hoş geldi, sefa geldi yazın dünyasına. Hoş gelir, sefa geUrken yepyeni şeyler getırecegine de 

Inanıyorum. 

Yaşatın GOVEND'I. 
Selam, sevgi, dosll.ıkla. 

Jl KDVARA GOVEND'f RE 

Hevaıen heja! 

Muzaffer IZGÜ 

Bere her tişt ez dixwaıim kO tıııjim: Di pewisten ~oyfde, di ve povajoya girlhg de, li hembar zulm O zordarl\'3 

dewleta mftingehkar, ji bo geşklrln O peştebirina o;ande O hOnera Kurda derketina we bi dil O can pnoz dikim. 

Bawer dikim ku bl derxistina Kovara Govend'A li alro;ande O h6nera kurdan wl'karAk girlhg O gıran hlldaye ser milıl 

xwe. Di herxebate de çewtro keınast\'ı1n mlrovan dıbe, le belıl glrlhgtir ewe ku, nıtrov kıtıge çewıro kerııasll'ıln · 

xwe billllıe hewceye ku demek kurt de serrast blke. Ez dll<wazim li ser kovara Govelld'e di ve babete de, 

peşnly.ıren xwe peşkeşf we bikim. 

1-Min dixwest ku Kovara Govend•e t~bi Kumfbihata nl'lfliandlne. Ji bo ıru, kovar ll ser çande o hOnera 

Kurdfye, ne ye Twkfye Çande O haner bı avakfpir girlhg ji zirnan ve girMan e. · 

Ne hewceye kO Kurd xebathwe yen weje, hOner, ı;an~eyr o her wekhan, bi Tırf<fır binM!>inin. Eger yeke 

Tırk bixwazlbe ji çande, hOner O wAjeya Kurdi hınek berilema jı bo dewkımentklrlna çande, hOner O wejeya Tirkan 

kar blhe bila ew bixwe wergerllıe. 

2-Xebat, tışte kO winda dibe hewceye ji bo xelasklrlna wan çebe, yan jftişten kO no hatine afirandın (atlrandın) 

Mte weşandın. Tışten kO hebın yan jfhatibin nivisandln caroe weşaııdiııa wan nehewceye. 

3-Hewceye di kovare de bı zaravaya dinıllf(zazakQ ırtııı nivisandlh. 

Serkeftina we dixwazlm. 23.12.1991 

"GOVENDA GOVENDf• 

Sırayıl delili O berez! ... 

Set! Venoj 

Mın kovara GOVENIJ a yekemin gırt o mın xwend. Ez geleki pe kefxweş o dılşa bOm. 

GOVEND bı nıvısarAn xwe, o;and o huneri ya xwe jı kovarAke heja O tekOz e.Ev koYara 

Mja o xweş wek gulekgutav e. Bı ve şıkll hatiye çapkm Ez hevidanm kO, GOVEND jı ber .pere o )1 ber 

nıviıı<ıraıı ~et AekeYe tengasiye, nemle: K erdem bıgehe deste xwendevana. Lı gor kO ez dızanım 1lı rewşa iroyln da 

dO kovar bı zımanA kurdi ıe çapkınn. Jı vana yek kovara Deng e, ye dın ji GOVEND'e. 

Çapkınna GOVEND'e xebateki nogave, Çariili o gelye. Sed heyf o mıxabın kom Kurdi dı gel da hındıkın. 

HeyfekO çandek ninın, ev ji kemasiye. 

Çanda gel hebOna gele. 

Ei )14'lldanm ku GOVEND rOplllan xwe jı her xorte xwendevan ra veke. 

GOVEND bı ı;andiya gele me bıxernıının. 
Ez Jı xwediye GOVEND\l ra o jı xebatkar o xwendevanen we ye getparAZ ra sılaven germ dıkım. Zor spas. 

18.12.1991 
F.ÇAVREŞ 
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Bazı insanların ortak yönleri kitap okumalarıdır ...... . 

Eğer yaşantınızı kendiniz yönlendirmek istiyorsanız, 

Yeni bakış açıları için kitaplığınıza renk katın. 

D iLAH 
KiTfiBEVi 
% 15 - % 40 indirim devam ediyor 

Bulamadıgmız, sipari1 ettirmek istediginiz .kitaplar temin edilir. 

Vilayet arkas1 Yenişehir Mah. Lise Cad. GAP Apt. Alb 

TLF: 198 10 DIYARBAKlR 

Şair/er, Yazarlar, Yay1nevleri, 

MatbaacJ/ar, 

Doktorlar, Öğrenciler 

"------···elter yaşamınızda esl'etilte önem 
veriyorsanız yazınsal 

eserlerinizin prodüksiyonunda 
farklı biçem/er için ....................... " 

----
PRODÜKSIYON 
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