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PEŞGOTIN 

Dı rewşa iroyin de ıı weLate me jiyan wek xwin sor u xwin ji sor wek 
jiyane dıherıke. 

Govend dı van rojen renge xwin de, dı vi keLekeL u germa şoreşa azadiye 

de, rUpeLen xwe jı bona xwendevane xwe bı eşq dıxemııine. Be şık, ev 
renge jiyane, ew renge sor radıheLe rnke rupeLen Govende ji. 

Dı vi rewşa sor da dısa mırın u jiyan wek tabLoyeki, wek wan rengen ku 

tabLayeki (weneyeki) rengin .dıxemıLinın, ıı cem hewın u hev du xurt dıkın. 
Apeki Musa hin dı heftsaıiya xwe da ye, ye dın ji dı hefte u çar saıiya xwe 
da bı deste hezen koLonyaListen kevnare u xwinmij hate qetıLkırın. 

Xwina Ape Musa renge jıyane betır sor kır. Ewi pore xwe ye sıpiye 
qerqaş bı xwina sor hıne kır. 

Ape Musa, şervanek kaL, porsıpi, hunermendeki jir u zana, pıspore çand 

u edebiyata geLe xwe ye bındest u nıviskareki xort u jehati bu. 
Ew, jı wi kuLa dıLe geLe xwe ra "Bırina Reş" gotıbu. Le poze "TlR"a xwe, 

poze wiye tuj, sıpartıbu nava kezeba dıjmıne xwinmıj, Lema dı hefte u çar 

saıiya xwe de, sınge wi bu nişana guLeyen neyaran. 
We qeıema Ape Musa ıı erde nemine! 
Dı nava vi keLekeLa jiyane, jiyana renge xwine de ji Govend hazıriya 

xwe ya jı bona peşeroje xurtır dımeşine; e rupeLe xwe jı 32 yan derxıst 
48'tan. We jı vır wıha betır cih bıde çand, edebiyat u temami cureyen hu
nermendiye. 

Dı nava borina wan her du meha da, bıryara here gırin jı bona Govende 
ewe ku hez daye xwe jı bona bıbe pıre, dı navbera çandi u hunermendiya 
geLe kurde Lı çaraLe dınye u Amed a rengin ji jı bona vi ŞıxuLe gıranbuha 
bıke navend. 

Govend bı jimara xwe ya şeşan (ev jımara dı deste we da); saLeki xwe 
tıji kır. Ew bU yeksaıi 

Dı du yeksaıiya xwe ra we hin xurtır u bedewtır bıghe deste we xwen
devane deLaL. 

Bı sıLaven Şoreşgeri ... 

GOVEND 
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'----__,J ME JIYANEK NU DARXIST 

Payizen serhede bı bab u bahoz u 
baranın. Roj kın, şev kur u dur reş u 
dırej ın. Le hınek roja, germa tave wek 
kelekela deste dayikan, ru yen mırov 
germ dıke. Wan ruyen ku lı her sur u 
sermaye sor qımılin e ... 

Em çar heb hevalen xwendevaniye 
bun, salen me dı navbera 13-16 da bun. 
Dı dıle med şahuna çuyin u dıtına 

bajer, destpeka jiyaneke nu u hinbun 
u elımandına tışten xerib. Destpeka 
:xwendın a dıbıstan a navin, qetandın a 
jı malbate, jı bav u de, jı xwişk u bıra, jı 
heval u hogıra, jı gönd, ew gund ku 
ciye leyztıken meyen zarotiye bu. 
Temkırına jiyana bajar ... Wek jı du
nyaye mırov bere xwe bıde merixe. Em 
herçar heval ji bı yek dılek nava xem u 
xeyalan da dıfıriyan. Çuyina bajar ... 
Destpeka dıbıstana navin... Hinbuna 
Tırki u bın tışten dın .... 

Me jı xwe ra xaniyek kıre kırıbu, 
pırtuka sıtendıbu, penuse meye nu 
hebun u deftere meyen pel sıpi... Ew 
yeka bu, Sederne clılşaiya meya kuvi, ya 
be ser u her. 

Tatos ... Çuyina tatose bıra jı jı mera 
bu dunyaki nu, destpeka dıbıstana 
navin bu destpeka jiyaneke şoreşgeri. 
Jı her ku em çar heb şoreşgeren pıçuk 
bun, çar dılen zarok .... 

Tatos, dınava bırçi bun u taziti u 
sermaya serhede da nave feqiriye u 
sermaye ye. Paştamayin tu dıbe qeye 

DILOYAN 
nıvisara eniya wi ye. Le dısi ji dınava 
wi sur u sermaye da dılen mıroven wi 
wek çengeki bıheşt germ u xweşe. Kefa 
desten wır qalındın wek germa rojan, 
tema nana tendure je ten. 

Ew xaniye me herçar hevalan jı 

xwera kıre kırıbu wek her xaniyeke 
tetose; dıware wi kevır u xweli, sere wi 
dar u xweli bu. Deri u pencere jı 

textıka hatıbun çekırın u bı naylon u 
kulav va hatıbun nıxamtın. Xaniye 
Tatose jı xweli bu le disa ji ew ne wek 
gunde me bu. Sukek wiye pıçuk hebu, 
dıkanan we, qehwexanen wi hebun. 
Televizyon ji tışteke pır xerib bu, f!W ji 
me lıwıra lı totose dit, le temaşekır u 
em eceb mayi man. Çıqas ji hebe tatos 
ji bajar bU. 

Sal 1978, roj wek çeme Erez 
dınerıkin, me tema pırtuk en qalın, 
qelemen nu u rupelen sıpi derdıxıst. 
Dı nava wan çenda da kovarek e nu 
gihiştıbu deste me. Kovara xweş a 
bedew; ew dunyaki jı dıbıstane u ji 
jıyana bajer ji wedatır u xeştır bu. Ew 
kowar dı navbera me u dunyeda bu 
wek paceki heşin a zelal, em kaşkırın u 
bırın çaxeki dın. Eşqa xwendıne u zani 
e dı dıle meda zede tır kır. Rojen me bı 
xwendıne dıçun ava u bı xwendıne 

dıdan der. Serma u bab u bahoz dı 
nava dılen germda zuda hatıbun jı 

bırkırın. Dı nava her çar duware xweli 
u kevıren reşda, dunya ki germ u roni 
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dıkelıji. Peda, peda denge şoreşgeran 
baştır dıgiha me: "Emejiyanek e xweştır 
darxinın ... Erne heviye, aşitiye u aza-
diye binın ... " Van dengan em her bı roje 
kışandın, germa dıle hevalan wa ye jı 
nuhada tek jı sermaye bır ... 

Roj, rojek jı wan rojan payizen ser
hede bu; sar bu derva. Ewre şıliye ruke 
ezman tari kırıbu u gurina ewran bu, 

bıruzke davit, vedıda. Ew roj hevalen 
mın nelımalbun, ez bıtene dınava çar 
duware xwelida, lı ser sewkiye 
runıştıbum, lı ser çoke mın Kovara 
Riya Azadi u ez dınava rupeli wida lı 
dunyaki xweş u germ dıgeriyam. 

Ketıbum nava xem u xeyalen kur u 
rengin dı ser ewranra, lı asimana 
dıgeriyam. Le lı derva şıliyek jı wan 
şıliyen dawiya sale dest pıkır bu u bı 
kerb dıbariya. 

Ez bı xuşina ava ra hişyar bum. 

Hişarbuna ku ez hişar bum u mın bala 
xedaye, çı bınherım, pırtuk u deftere 
me, çek u çole me, nane me, serggine 
me, heyani bıgıre nivine me, gışt bı ser 
ave ketın e, xuşine av tıjeyi mal dıhe. 
Ez raburo ser xwe le nıkaribum ji ser 
sewkiye peyaye jer buma. Hudur av 
tıjiye u lıderva tu dıbe qeye deve kuza 
herjer kırıne u jı ezmanda av te xare. 

Dı deste mın da kovaramın u be 
çare qaseki lı ser sewkiye runıştım. Le 
sekan derınane tu tışteki nine; Ev 
rewş çare dıxaze. Wek dı kovara mm a 
delal daji dınıvise. 

Mm şapıke xwe derani u da nava 
ave. Bı wan deste xweye pıçuk jı derve 
kevır u xweli kışan u peşiya ave da 
bırin. Paşe pırtuk u çek u çolan jı ser 
ave topkır dani ciyeki bılın. Dı du ra 
mın rahişt e elbık a ave u ave jı male 

kışan u rıjand e derva. Dı hında mala 
mera hınek merıv derhas. dı bun lı mın 
dınherın, çipe mın tazibun u mın fedi 
ji dıkır ... 

Şıliye hedi hedi kem bu u tesira 
xwewındakır. Dı du şıliye ra balıeki sar 
destpekır. Hevalen mın ha tın u çend 
hevalen dın ji bı xwera anin. Me dest u 
mıl da hev ave jı male kışan u sefikır. 
Le pel u pote me. sergin u şewate me 
tevde şıl bıbu. Hundure male şıl u pıl 
ma. 

Hın kesan bı vi hale me tınaze xwe 
dıkırın. lımeka ji heyf u gune xwe bı 
me tanin. Jınen taxe lı ser kaniye kom 
bıbun lı me temaşe dıkırın. Dıkeniyan 
jı her ku ev tışt jı wanra pır xerib dıhat; 
"mer u ka,r u şıxulen nava male" ew tışt 
bı hev nedıketın, wan tışta wıha 

nedıbun. Xebata mera dı nav maleda 
şerrne; ·lı Tatose ev tışt torey e. 

Hevalen meyen şoreşger evare ji 
em bıtene nehiştın. Heryeki jı mala 
xwe ji mera kemasiyek e me anin; 
lımeka nıvin, lımeka sergin anin u 
sobe ya me dadan u hundur germ 
kırın. Me se heb nıvin peydakır ew şev, 
ciye me germ bu u me bıhevra dest 
xwendına kovara xwe kır çıxas xweş 
bu ... Dınava se heb ciyan da em deh 

heval çıxas xweş razabun ew şev. Dı 
hımeza meda ji kovara me ... 

Alikariye wan hevalan, lı serhede 
wi ş eva payiz a sar a cemıdi gerrnkır. 
Ew roj me bı vi awaye jiyaneke nu 
darxıst. Bı şefeqa sere sıhehera em he
ryek wek kevokek sıpi- hişar bun jı wi 
xewa şırin. 

Ü me bıhevra qer kır: " merheba jı 
tera, merhebajin ... " 
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KÜRTLERDE DiN ve 
ZERDÜŞTLÜK 

-1- \) 

K.RONAHİ 
Kürt tarihi bir talan ve yoksayılma 

tarihidir, onların tarihi Arap, Fars, 
Türk ve diger literatürlerde hep başka 
milletiere mal edilmiş onların şan ve 
şerefleri sayılmıştır. Bununla birlikte 
cografyası da bir talan, yangın ve savaş 
alanına çevrilen bu halkın tüm 
kültürel ve tarihi degeri ona 
geçmişinden kalan tüm arkeolajik 
degerieri yagmalanmış, imha anlamıyla, 
bu cografya bir "arkeoloji mezarlıgı" ha
line çevrilmiştir. 

Kürtler bugün için, bu tarihi ka
ranlıgından çıkarıp, gün ışıgına 

çıkaracak olan gerekli kurum ve 
teknigi ve bu konuda yetişmiş antro
pologlara, arkeologlara sahip 
degillerdir. Ama onlar için orta yerde 
duran bu tarihin bilinmesi zorlu
lugudur. Bu yönde büyük bir güçle 
çalışma zorunlulugudur. Çünkü bu 
tarih kendi tarihidir. Kendisini gele
cege taşıyacak olan bu tarihtir. Üstelik 
bu tarih son derece zengin, pekçok ar
tistik ve fılozofik degeri olan bir tarih
tir. V e en önemlisi kendisinin ondan 
utanrnayacagı, övünecegi bir tarihtir. 

Kürt tarihi içinde tüm diger halk
larda oldugu gibi dinler tarihi oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Bu dinler tari
hi içinde Kürtler ilk bilinen dini inancı 

olarak Zerdüştlük ayrı bir yere ve 
öneme sahiptir. 

Zerdüşt M.Ö. 660-583 yılları ' 
arasında yaşamış, batı İran'da Mükri 
bölgesinde dogmuştur. Bu topraklar 
Kürtlerin eski ataları olan Medlere ait 
topraklardır. Zerdüşt aynı zamanda, 
Herodot'un, Medlerin kabilelerinden 
biri olarak gösterdigi Magi kabilesin
dendir. Zerdüştlügün esas olarak 
gelişip güçlendigi dönem de Med 
dönemi olmuştur. 

Zerdüştlük kimi literatürlerde 
gösterildigi gibi bir Pers kültürü 
degildir. O, antik Kürt kültürünün bir 
parçasıdır. Mag rahiplerinin her · 
dönemde medlere olan baglılıgıda 

bunun bir göstergesidir. Zaten Perslile
rin Zerdüştlügü kabul etmesi de son
raki dönemlerde olmuştur. 

Kürtler dualizm esasında dayalı 
olan ve iyiligi çalışmayı, güzelligi, 
yaratıcılıgı esas alan bu dinden 
oldukça etkilendiler. 

Tarihin ileriki dönemlerinde de 
yeni dinlerle karşılaştıklarında bu 
inançlarından vazgeçmediler ve bu 
yeni dinlerle eski inançlarını 

kaynaştırarak yeni varyasyonlar 
oluşturdular. 

Örnegin Hıristiyanlıkla 
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karşılaştıklarında bu dini Zerdüştlükle 
birleştirip "Manişeizm" inancını 

oluşturdular. İslamiyet sonrası 

dönemde de yine bu dini Zerdüştlükle 
birleştirip "Yezidilik" ve "Alevilik" 
inancını oluşturdular. Tüm bu 
inançlarda dualist motifler vardır. 

Bugün içinde hala Kürt yaşantısında 
bu inancın etkilerini görmek mümkün. 
Özellikle ateş kültü kürtler arasında 
halen mevcuttur. 

Zerdüştlük Kürt kültürünün ve 
tarihinin önemli ve değerli bir 
parçasıdır. Bu inanç sistemini alıart
maya gitmeden onu tarihi konumu 
içinde değerlendirmek ve bu tarihsel 
mirasırmza sahip çıkmak gerekiyor. 
Ondaki derin filozofik anlamı görmek 
gerekiyor. 

Zerdüştlük ile ilgili çalışmanın il
kinde bu konuyla ilgili birde çeviri ma
kalemiz var. Tüm insanlardan bekle
diğiemiz odurki, bu anlamdaki 
katkılarını esirgemesinler ve ellerinde
ki her belgeyi, kitabı ve nazıyı kardeşçe 
birbirine ulaştırarak' birbirleriyle 
paylaşsınlar. Bu aynı zamanda ulusal 
bir görevdir. 

Bu makale Bürüksel Kürt Ens
titüsünün 1989'da çıkan "The 
Kurdıstan File" (Kürdistan Dosyası) 
adlı kitabında K.Ronahi tarafından 
çerilmiştir. 

DİN 
Tüm Kürtlerin %95'i suni 

müslümandır. Aynı' zamanda bunlar 
arasında alevi bir azınlık ile 50 bin yezi
di de yaşamaktadır. Son söylenilen 
inaç Zoroastriyan (zerdüşt) ile 
müslüman inançlarının bir karışımıdır. 

Kürtlerin eski dini Zoroastrianizim 
(Zerdüştlük) idi. 

Kürdistan'daki dinsel kültürel 
yaşam üzerine çalışmış olan papaz 
Thomas Bois, Arnman ( Ürdün.-1 deki 
"Proçhe-Orient Chreteen" adlı dergide 
şunu yazmaktadır: Kürtler önemli bir 
kesimdir ler. Ancak şii Iran, az veya çok 
laisize olmuş Türkiye ve Irak ve Su
riye'nin sunni Arapları arasında islam 
dünyasında az bilinirler. Islamın 

değişik yollarının birleştiği bu noktada 
Kürtlerdeki elinin, büyük kısmı bilmez
likten gelinen ve onu diğer 

komşularındakinden ayırın bazı özeL 
karekteristikleri vardır. 

İSLEMİYETTEN ÖNCE 
ZERDÜŞTLÜK 

Kürtlerin son ataları olan Medle:r, 
Mazdean (Zerdüşt) idiler. tnu tanrıları 
"gerçek yaratıcı" veya "bilge efendi" olan 
Alıura Muzd idi. Bu tanrının yanında 
daha küçük tanrılarda vardı: Mithra, 
güneşin anlaşmaların kurtuluşun 

tanrısı ile sular ve doğuşun tanrıcası 
olan Anahita. 

Medler tüm doğal güçlere ibadet et
tiler. Büyücüler tanrılarakandan adak
lar adadılar ve tapınağın tepesindeki 
bir odada kutsal ateşin sürekli yan
masını sağladılar. Bu büyücüler iki 
olgu kabul ettiler: Bunlardan biri tanrı 
olan "Hürmüz" (Hurmuzd) diğeride 
şeytan olan "Ahriman" (Ehremen) idi. 

Zerdüşt, "Zoroaster" bu mazdean 
dini yeniledi. O M.Ö. 660 yılında Iran 
Kürdistanının ortalarında yer alan 
Mukri köyünde doğdu. Lirik 
çalışmalar olan öğütleri Zend-Avesta 
adlı kutsal kitapta korundu. 
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Zerdüşlü~ün, (Zaroastrisrn) önemi 
tanrı ve şeytanda şekillenen dualizrn 
esasında saklıdır. Bu din geniş bir 

alanda yeşerdi ve hatta Hindistan'a 
kadar yayıldı. Musevi, Hristiyan• ve 
İslam dinierinin her üçüde dua

lizrn'den esilenrniştir. (1) 
Zerdüşt kanlı adaklar ve dini 

törenlerde Haoma içkisiyle zehirlenrne 

gibi pekçok rnazdean esasları reddet
miştir. Bununla beraber o, adaletin ve 
şeytani güçlere karşı mücadelenin 

sembolü olarak ateş olgusunu ortaya 
koymuştur. (2) Bugün bile, Kürtler 
hala kendi ulusal bayramları olan New

rozda (ki ço~ zaman gizlice kutlanır) 
ateşin çevresinde dans edip şarkı 

söylerler. Bununla birlikte bu kutlama 

dinsel bir olgu de~ldir. Bu insanların 
zulme karşı olan kavgalarını sembolize 

eder. 
Zerdüştün esas prensibi şeytana 

(tüm kötülükleri, temsil eden ç.n.) karşı 
aktiv ve ebedi bir mücadeleye dayanır. 
Bu prensip aynı zamanda tüm insan
ların aydınlık ile karanlık ve tanrı ila 
şeytan (Hürrnüz ile Ahrirnan) 

arasındaki tercih ile hayvanlar ve bitki
ler dahil olmak üzere yaşarnın tüm 
formlarına karşı tam bir saygıya 

dayanır. Onun ahlaki de~erleri bir üçlü 
şeklinde özetlenebilir. "İyi düşünceler, 

iyi işler, iyi sözler" (3) 

Roger Garaudy kendi kitabı "Appel 
aux Vivants" ta Zerdüşt üzerine olan 
bölümde (Editons du sevil 1979) şöyle 

yazar: 
"M.Ö. İkinci bin yıllık dönernin or

talarında İndo-lran göçebe kabileleri 
kuzeyden sürüldükten sonra so~uk 

dalgaları izleyerek Sibirya 
bozkırlarından ayrılıp iki kola 
bölünrnüşlerdir. İlk kol Hindu-Kuş 

geçitlerinden geçerek Hindistan'ın ve 
daha kuzeydeki Dravidyanların eski 
uygar lıklarıy la karışmışlardır. İkinci 

kol ise Mganistan ve İran platolarına 
yerleşti. 

Diyarnetrik (yerleşim) olarak birbir

lerine zıt yerlerde olmalarına karşı her 
iki kolda uzun zaman boyunca eş za
manlı olarak geliştiler. Hinduizrn tüm 
rnistiklere yol gösterirken Zerdüşt, 
peygarnberli dinlerin ilk nesiini 
oluşturdu. Bu üç bin yıllık eski tarih 

hala bugünkü yaşamımızın içerisinde 
ve onu besliyor. Ve ilk kez insanlı~ın 
göçebelikten tarıma ve yerleşik hay
vancıla~a geçiş gibi yedinci ve altıncı 
yüzyıllar arasında olan tüm büyük 
devrimierin oluşmasına da neden olan 
da buydu. Tarih kendi sorunlarıyla 
şaşırtınca peygamberlerde ubunların 
yanıtlarını sunmaya çalıştılar. 

Tarımın do~şu sad~ ekonomik 
bir fenomen de~ildir. Aynı zamanda, 
ahlaki ve dinsel bir olaydır. insanlık 

ilkez uzunca bir süreden sonra basit 
olarak do~anın nesnesi olmaktan 
çıktılar ve büyük oranda elemetierin 

güçlerini kendi egemenlikleri al tma • 
alrnadılarsada onları işlerneye 

başladılar. Bununla birlikte tehlikeli 
güçler sadece do~adan gelmedi. Gezici 
göçebe kabileler tarlaları ve hayvanları 
yagrnaladılar. 

Zerdüşt bir devrimci ve belkide 
bütün zamanların peygaberi olarak 
yeni keşfedilen özgürlü~ü ve ya~cı i 
kabilerlerce ortaya çıkarılan bu çifte 
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acıyı açıklamaya çalıştı, ona çözüm bul
maya çalıştı. 

İnsanlar yaratılışın sorumlusu ola
rak davranmaya başlayıncada Zerdüşt 

tüm yeni yaşamın bir öncüsü olur. 

Çalışmaları dört basit prensip üzerinde 
gelişir:- Tanrının yeni bir görüntüsü 
(Monoteistik(tek Tanrıcı) ve güzelliğin 
kaynağı) 

-Dünyanın: yeni bir görüntüsü 
(Dünyanın insanlar ile insani yaşama 

karşı olan tüm güçlerle bir savaş alanı 
olarak kabul edildiği yeni bir 
görüntüsü) 

-Tanrı ile yeni bir iletişim yolu 

(Ancak bu ayinler ve kanlı adaklarla 
yapılamaz. Eğer yaşamını dindarca 

sürdürüyorsa, o tanrı ile kendi içinde 
de iletişim kura bilir.) 

-Doğa ile yeni bir ilişki (hem hay

vanlardan, hemde bitkilerden oluşan 
yaşama saygı göstermek) 

Garaudy şunları da ekliyor: 

"Zerdüşt'e göre yaşam, içsel olarak 
içimizdeki kötü uyartıları ve dışsal ola
rakta kötü işleri yapanlara karşı olan 

bölünmez bir mücadeledir. Bu dokto
rin geçmişin ruhanilik (içsellik) ve 
geçerliliğinin tüm boyutlarına hareket 

getirmiştir. Her insan aynı zamanda 
hem bir savaşçı hemde bir mistiktir." 

Daha sonra M.Ö. 224 yılından 

sonra Zerdüştlük, M.S. 642 yılına, 

islam fetihlerine kadar Perslilerin resmi 
dini olarak kalmıştır. 

İSLAMIYET DÖNEMİ 

İslam imparatorluğu altında ve 
değişik bölgelerde kürt kişiliği daha 
sonrda pekçok ünlü bilginin yetişeceği 
çeşitli teknik okul ve' camiler 

oluşturdu. 

Papaz Thomas Bois "Prohe Orient 

Chretien" adlı dergide şunları söyler: 
"Sonradan ismini terk eden ve 
çalışmaları saygıya değer olan ila

hiyatçı, hukuk adamı, tarihçi ve bilima
damları vardır ve bunların kataloğuda 
kanıt olarak gösterilebilir. Ünlü kahire 
Üniversitesi (El-Azhar) profesörlere ait 
bu tür kataloğuna Kürtleride dahil 
etmiştir." 

Gözlemcilerin tümü kürtlerin 
özellikle dindar olamadıkları konusun
da hem fikirdirler. Bir Türk atasözüde 

şöyle der: "Bir Kürt bir kafirle 
karşılaştırıldığında sadece bir 
müslümandir." 

DiPNOTLAR: 
1-) Paul du Brevil, zarathaustra et la 

transfıguratron du monde, payot, 1978 

2-) Duchesne -Guillein, Religions de 

1'orient Ancien, Collection je sais, je crois n 

141,1957,p.103 
3-) Ghrisman, R.L'lran des origines L'ıslam, 

Payot 1951, P.142. 

.~~;i~~" gul~$~:, i~ 
~:!:::igj~~~~e;:;;ıcıt.e·:·Tn~ · .y~~~#: ; ·· 

Yard mın a delal 
·.w~ gatJi ez e. bıgı~m bt, .. 
Desttt~ ye· narın. 

J}bı dılŞadıya me: .· .. ··· > .·· 
Eme tekevın we dilane 
O'dı we deme da~ 
Kene.te. 
Wemızginiya Azadi b~. 

Jı dııe mın ra 
Salehe Hesen 
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tTIHAY EOEBifATA CtliAIIE 
ŞERVANEK AZADIYE, DILDAREK AŞ/TlYE, MIROVEK GERNAS Ü DILPOLA: 

Pablo NERUDA 
"Gelım ez, 
bı tılikan nayem jımartın, 
dıdenge mında 

hezek zelal heye, 
ez dı tariyande bejndıdım, 
bedengiye dıçırinım. 
Mıri, gernas, cemed u si 
her çı he be 
jı nuve lı benda 
tove xwe ne, 
u gel dıbın axeda veşarti, 
her wek genım şindıbe, 
u derdıkeve ser erde 
bı wan deste sor u delal 
ku wek badekan 
be dengiyan dıçırine 
Em gelın 
jı nu ve ajdıdın dı mırınan de ... " 

Neruda pır jı Şili·hezdıkır. Ew hım 
helbestvanek aşiti xwaz u gıranl'hha 

bu, hım ji mırovek welatparez bu ku 
her tım dıle wi bı azadiya welet va .bu. 
Çendin sal eza dit, koçkınn u heps u 
zından u işkence wi jı riya wi neda paş. 
Ew bı xwe nıviskar bu, le dıle wi lı çiya 
u lı eniya şoreşe dıgeriya. Neruda, den
gek bılınd bu lı parzemina Emrika. 
Hemu gele bındest bı denge wi şa 
dıbuyan u hez dıstandın bı awaza wi ... 

Nave wi ye esli NEFTALl RI
CAORDO REYES BASATO ye. 12 ye 
tirmeha sala 1904 lı Parral hatiye dıne, 
23 ye llona sala 1973 lı Santiago çuye 

.lieı~r '1 L_ 
ser heqiye. Neruda dı sedsala 20 tan de 
navek jı wan naven here grınge cihane 
ye. Dı ware edebiyate de, nemaze, dı 
helbestvaniyooa dengek navdar e. 

Sedem ve yeke sala 1953 xelata 
Aşltiye, ya Lenin u sala 1973'yan de ji 
xelata Nobeleya edebiyate wergırtiye. 
Bave wi kargerek riya hesın bu. Jı 
bınemalek feqir bu Neruda. Diya wi 
dema ku wi ani dıne, emre xwe ji da 
Neruda u ew bıxwe nur. Babe Neruda 
pışti ku jına xwe wındakır çu Temuco. 
Neruda kurek pıçuk, le hışyar bu. 
xwendına sereke lı wır kurtakır. Neru
da dema dehsali bu dest bı nıvisandına 
hel~stan kır. Sala 1920 nave xwe dani 
Neruda (Pablo Neruda) Sala 1921 an çu 
paytexte Şili Şantiyago. Cara ewıl dı 
sala 1923 de helbesten wi hatın bıhistın 
u nav dan. Sala 1925 pırtuka wi ya 
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yekem çap bu. "Cehda rrurove Bebin" 

Neruda bı hemi cihne da nasin. 
Sa1a 1927 bu sefire dewlete. Lı Ran

goon lı Seylan u Cakarta u Colombo u 
Singapur penc salan Setirtl kır. Dema 

ku lı Cava sefir bu, bı keçıka xweşık ya 

Holandi Marina re zeweci. Dı sala 

1933'yan de Şaire mezın Garcia Lorca 

re hevnas bu. Paşe lı Madrid, pışte wi ji 

lı Berselona bu sefi.r. Neruda zewaca 
xweya dudiya lı Berselona kır u bı 

Delia re zewıci. 
Sala 1936 lı İspanya şere hundur 

dest pe kır. Revale wi ye heja Lorca 
hat kuştın. Naroda lı ser wan buyeran 

zedetır politize bu u xwe da ser xebata 
siyasi. Dı sala 1937 de pırtukek wi jı 

aliye partizanan ve lı çiye hat çapkırın. 

Sala 1943 vegeriya Şili. Pışti du 

salan dı helbıjartınede bu senator u 

kete meclise. Le hukumeta Şili ber bı 
kevneperestiye ve dımeşiya. Neruda jı 

bı wi rewşe qail nebu. Hemu peşveru u 

korniniste Şili, jı neçari xwe veşartın u 

kışiyane bın erde. Neruda ji xwe veşart. 
tdi denge Neruda we jı bın erde bılınd 

bı buya. Ew salen veşarti bu, salen here 
heja bun. Lewra Neruda dı van salande 

gelek herhemen heja efırandiye. Dı 

sala 1948 ande ' lı çiyaye and e bı hespe 

derhas bu u çu dervaye Şili. Lı Parise, 
dı kongra aştixwaza de beşdar bu. Sala 
1949 çu Meksika. Dema ku tedahiya lı 

ser çapger u kominista sıst bu, sala 

1952 disa vegeriya Şili. 
Sa1a 1969, jı aliye partiya kominista 

Şili ve bu naıpzete serok komartiye. Le 

Neruda wi ciye xwe da Salvador 

ALENDE. Sala 1971 bu sefire Şili lı. 
Paris. Sala 1973' yan mala wi dagırtın, 

kıteren wi weran kırın u wi bınçev 
gırtın. Neruda dı ve deme da jiyana 

xwe kuta kır. Le xebata wi he ji dajo. 

Neruda, iro lı hemu ciye cihane bı 

kef te xwendıne, lewra ew Bangewazek 

netırs bu. Jı aliyek ve bı nıvisana hel

bestan xızmeta şoreş u,nzgariye dıkır, 
jı aliye dın ve dınav tekoşin u siyasete 

de bu, tekoşer u şervanek aza bu. 
Helbesten wi dı destpeke da, pırani 

lı ser ewınti xweza (tabiat) u gernasiye 

hatıne nıvisandın. Ango dı jiyana hel
bestvaniya neruda de du qonexe gring 

hene. Qonaxa yekem, destpek e, he bı 

siyasete hevnas nine :U ne ·aşt e. Qon~

xa duwem, edi reyek nu gırtiye. Hel
bestan weki gulleyen çeka dıbarine u 
helbeste wi dı şoreşe de mesaje bı kelk 
ın (fayo dane). Helbest geriya şoreşgeri 
u gelperweri ya Neruda dı qonaxa 

dıduyan de dest pe dıke. "Sı:trana 

genım" berhemek ve deme y~. pema ku 
lı çiye partizani jı dıkır, tu cari dev jı 

helbestan bernedıda. Heval~n wi yen 

nu çebun lı çiya. Şerger u partizan 
gelek jı wi hez dıkırın. Weki Rudo, 

Rosa, Leone, Dorlize, Dorelle, Abıgali u 

ye dın. Jı wana zedetır, Rudo lı ser wi 
tesir kırıbu. Lı ser evina Rudo u Rosi 
wıha dı got: 

"Rudo, serdare kevıran 
be temaşekırın we dit. 
ew bu, ew Rosa bu, 
ew keça cotkar, keça sezar 
memıken we gıran u deıaı bun 
dev u caven we p.ıçuk 
dema dıçu şer ave 
weki cera ave bu ..... " 

Dı helbestek dın da ji belısa rrurına 

Rudo dıke u wıha dıbeje: 
"Mırına ş~ wi p~ça 
wekiku 

şinawi 

ruy~ ercU dadıgırta, 

paşixwe 
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bı ser dılteriya va ber da 
u ber bı kuraniyen nenas ve meşiya" 
lı ser çalaki u xebata sergereki ji Ne

ruda bı kurti biraninen xwe wıha go
tiye: 

"Jı bo damezrandına serdariyek çe 
lı axek nu geriyan u 
lı a:vek şin geriyan 
Jı bo ku ala xwe 
te dabışorı 
Jı qı.reji ye ...• 

Her wıha lı ser Şili ji dı helbestek 
xwe da Neruda: 

"Rojgeran dışlre 
lı wi ciye ktı Şili dı qede 
zanyariya tafanan 
derya u agır e, 
erd hejanen çiya 
u keşanabaye 
moranen dıjwar u tujiya wan 
ave u axe par dıkın .... 

Bı rasti ji Pablo Neruda welatperwe-
rek dılbırin bu. Ew dı xebata serketın u 
nzgariya gel da xwe weki neferek eniya 
,şer hesab dıkır. Navdengi ya xwe dı 
'nav welaten dereki da xıstı ku gaziya, 
rewşa Şiliye. Be westan dı hemi jiyana 
xwe da xebıti u bı ruyek sıpi u 
şerefinendi axırin nefesa xwe da. 

Çend pırtUken wi yen here gring 
evın: 

Gel u Hevi (1945) 
Tıri u Ba (1954) 
Şfue jı Agır (1970) 
Bangevaziye Ruxandına Nıxon u 

Peone Şoreşa Şili (1973) 
Gelek pırtuken helbestvane heja lı 

dınyaye belav bune. Her wıha lı 
Türkiye ji çend pırtuken Neruda 
hatıne çapkirın. Hevidarın ku, gele 
kurd ji ve awaza xweş rasbıke u hel
beste Neruda wergerın zunane kurdi ji. , ................. 
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EKREM CEMİL PAŞA 
JiNA MIN Bl KURTi 

Nasandın 

Ekrem Cemil Paşa biraninen xwe, 
Jina nun bı kurti, bı tırki "Muhtsar 
Hayatım" dı 1973 de, dı 82 salıya xwe 
de, bere mırına xwe bı saleke nıvisin. 

Gırıngbuna vepırtuke cıtroki ye, ji 
bo ku em te de huyeren gırıng ku heta 
nuha berna ne hatıne zanin u rola 
mezin ku ronakbiren kuro en destpeka 

. ve sedsale dı şıyarbuna beste neteweyı 
li ba gele kurd de lizt bin dıbın: 

Dı ve kurteye de, nıviskar bıxwe, 
weka dı pırtUke de, dıpeyıve : 

Kurt e 

nNA MIN LI STEMBOLE U 
ŞIYARBUNA HESTE NETEWEYİ 

Ez ji Diyari?ekire me. H eta 21 Sfl.liya 
xwe, ez lı saraye bapire xwe, Çemil 
Paşa, dıjıyam. Y azdeh zaroken wi, tevi 
malbat u şagırten xwe, dı ve koşka 
mezın de dıman. Wi jı du kuren xwe re 
berpırsıyarıyen gırıng da bun : Fuad 
Beg (have pısmame rrnn Qedri) bı karen 
hundıri, rnalıye u karen derve u Qasım 
Beg (have mın) bı dadmendi (edalet) u 
bergırıya (xweparastın) rnalbate xerik 
(mıjUl) dıbun. Gava ku Cemil Paşa dı 
1902 de wefat kır, ez ll sali bum. Pışti 
demeke kurt ez hatım şandım bo Stern
bale jı bo xwendına lise. 

Dı 1908 de, dı destpeka sala 
xwendıne de, hemi dıbıstanen Stern-

bole dıkelıyan. Jı feran betır, merıv slo
ganen "Bıji Azadi, Dadmendi, Wekhevi" 
dıbıhistın. Le van sloganan dıle me, 
zaroken kurd, ter ne dıkır. Zaroken tırk 
en ne tırk : Kurd, ArnaU.t, Ermeni, 
Çerkez ... dıpelıxandın yan dıxwest 

. bıpelıxinın .... Her roj nexweşi u sarbun 
dı navbera Kurd u tırkan de betır 

. dıbun. Şeveke, şerreki cıddi dı nav van 
her du koman. de çebu. Jı we gave, kur
diti dı dıle rrnn, e ape nun Qmer u pis~ ~ 

mame mın Qedri de şıyar bu. 
Ev kurditıya ku bı şeı;-reki zarokan 

dest pe kır, meyweyen ·xwe bı awaki 
cıddi pışti çr salan dan. Dı 1912 de, me 
komela xwendekarem kurd, Hevi, lı 

Stembole ava kır. Pışti avetkırma we ya 
fermi, neziki 200 xwendekar xwe te de 
qeyd kır. Ev komel kovaren hefteYf 
weka. Roji Kurd u Hetawi Kurd 
dıweşandın. 

EWR9PA U LEŞKERİ 
Kuren Cemil Paşa ku çun Ewro

paye jı bo xwendıne şaxen Hevi lı 

Cenev, Lozan u Munixe vekırın. Reva
lan ez sermiyane (serok) şaxa Lozane 
tayin kırım. Pışti xwendına hendese lı 
Lozane bı saleke, ez çum Gan, lı Belji
kaye. 

Mıxabın, we sale tu bexte xorten 
kurd tu ne bu. Şerre cihane·dı 1914 de 
dest pe kır. Xwendekaren osmani ku lı 
Ewrc;>paye bun dıvıyan bıçın Stembole. 
Şerre Çanaıkkale dest pe kır. Tabura 

GOVEHD Sayfa 11 



nun, pışti demeke kurt, hat şandın bo 

eniya Erzirome, ku je re eniya Qefqa

sye dıhat gotın. se apen nun te de jina 

xwe hunda kır u dı csola Bexdaye de 

bıraye nun e pıcsuk hat kuştın. 
Dı. zıvıstana 1917 de, Mustafa 

Kemal (Ata Türk) hat terfi kırın u jı 

Diyarbekıre hat şandın bo Şame. Dı 

ciye wi de Nihat Paşa hat danin. We 

gave, tabura nun lı eniya Fılıştine, dı 

bın bombebaraneke dojehi (cehennemi) 

ya lngılizan de, tek bu u ez vegerıyam 

Diyarbekıre. 

JİNA MIN LI DİYARBEKIRE 

Pışti gıhajtına nun bı demeke kurt 

Peymana Mondorose hat imza kırın. 

Leşkeren ewropi yen hevalbend, 

Ingılizan dı seri de, Stembol, navcseya 

Yunani, beşeke mezın jı Anadoluye u, 
lı kurdstane, Maraş, Urfau Entabe 

vegırtın. Mın u du hevalen xwe, pışti 

got u bejen csend rojan u guhdarikırına 

şireten bave nun, bıryar stend ku em jı 

bo gele kurd xebat bıkın. 
Bave nun yek jı xaniyen ku dıda 

kıre da me. Bı vi awayi, me neziki du 

mehan niv-dızi kar kır. Pışti cıvineke 

dırej, me bıryar stend ku em cıvineke 

vekıri lı Tekkeya Gul Şeni <;ekın. 
Mın pewendi bı Wali re kır. Gelek 

kes derketın sahne u ilan kır ku Stern

bol jı aliye bıyanıyan hatiye vegırtın u 

ku dewleta Osmani tek dıbe. Wan 

hangi hemi Kurdan kr ku yek bıbın u 

ku eger nebın ewe Kurdıstan bıbe 
weka Ermenistane. Lı hundıre 

mızgefte jı 400 kes betır hebun. Çarike 

ve girseye (kitle) jı eşraf u karbidesten 

bılınd ava bu bu. :ı!':n mayin cuhanen • ... 
ronakbır u kesen besit bun. Hewş u 

kucseyen nezik bı welatparezxn kurd 
tıje bu bun. 

Pışti du saetan, dı nuzgefte de 

bıtene csıl kes mabun. Wan ve bıryara 

kurt stend: avakırma rexıstıneke sıyasi 

ku navenda we Diyarbekır be, xwestına 

destura fermi (resmi) ya Wali u 

desthılaten (otorite) pewıst, nıvısina 

desture. Nave rexıstıne bu Komela 

kurdıstan. Komita ıdarete jı csar kesan 
ava bu. Ez sermiyan (serok) hatım 

bıjartın. Ez sermiyane yekemin e fermi 

ye rexıstıneke siyasi ya kurdi bum. Dı 

demeke kurt de, bı hezaran Kurd ji 

csinen cıvaki yen cihe, xwe te de qeyd 

kır. Şaxen we lı Nuseybin, Savur, Far

qin u Lıce vebun. Dı navcseyen dın de, 

gelek sempatizanen me csebun. Me 

pewendiyen muntazam bı Komela 
Kurdıstan ku pışti heşt yan neh 

mehan lı Sternbale vebu kırın. Em bun 

xwediyen csapxaneke pıcsuk, a yekemin 

lı Kurdıstane. Bı saya we me rojname

ke csar rupelan, Gazi, csaP kır. 
Pışti demeke, gelek kesen pır hatın 

ba me. Emhen cuhan, me şerm dıkır ku 

em sermiyanen wan bın. Me bave nun, 

Qasım, kır sermiya hu ez bılm alikare 

wi. Çar salen şerr Kurdıstane tek da 

bu. Dı 1917-1918 de, bırçibun u nexweşi 

Kurdıstane talan kır. Ittıhadciyen 

şoven u fanatik lı herdedhukım kır. 

Nemaze dema ku dawiy şerr nezik bu, 

gava ku zagona (qanun) sırgunkırıne 

(iskani muhacir) hat ilan kırın, bela lı 

ser Kurdıstane, bı qasi lı ser Ermenis

tane ket. Lı gel ku Sternbol ketı bu nav 

desthen Hevalbendan hu ku lmperato

riya Os~i tek bu bu. kurdan ve yeke 
bawer ne dıkır. Ew hin ji jı hıkumeta 

Sayfa 12 <i OVE H D 



tırki dıtırsiyan. Lorna, komela me bı 

hemi heza xwe jı Kurden ku jı 400 sal 

de dı bın sterna tırki de dınaliyan dıgot 

ku ev dem qelsbun u hilweşana impe

ratoriye ferzendaxelasbune bu. 

Dı vi kari de serfırazbun tışteki 

gelek zor bu. 90 % ·Kurdan riexwenda 

bunu piraniya berpırsiyaren oli (dini) 

hevalbenden hıkumeta tırki bun. Dı 

bıhara 1919 de, Mustafa kemal bı dızi, 

weka mufettişe leşkeri, çu Erzirome. Lı 

we dere u lı Sivase kongreyan pek 

anin u te de, bı avaki fermi, be wes

tabun dubare dıkır ku Tırk u Kurd bıra 

ne u ku kurd ewe mafen xwe yen siya

si bıstinın. Wi cillen oli lı xwe dıkır ku 

ş&can bıkışine xwe. 
Jı bo ku karina (iktidar) xwe lı 

Diyarbekıre xurt bıke. Mustafa Kemal 

se Paşayen dın şandın we dere. Em 

çend caran rasti wan hatın. Cıvina 

gırıngtırın bı nave Cıvina Belediye 

navdar bu. Hemi runıştevanen Diyar

bekıre hati bun wexendın (dawet kırın). 

Xelk te de bı qasi cıvina Gul Şeni ya 

bere sal u niveke beşdar bu. Jı derveyi 

me, du komen beşdar, en neziki 

paşayan, hebun: Hürriyetci u Ittıhadci. 
Kenan paşa dest bı peyve kır. W ı bı 

awaki vekıri erişi me ne kır, hemi 

runıştevanen Diyarbekıre vexwendın 

yekitiye, be rawestan sloganen bıratiya 

oli, bıratiye Tırki-Kutili avetın u her se 

komen ku beşdari ve cıvıne bun vex

wendın yekı tiye. 
Mın bı xurti hersıva Kenan Beg da, 

erişi Ittıhadciyan kır u nemaze siyase

ta wan a sirgunkırıne ku mın nave we 

kır "nıjadkuji" teşhir kır. lttıhadci be 

hevi jı avahiye derketın. Ve cıvıne ser.: 

ketına me nişan da, le em tegihajtın ku 

ewe Mustafa Kemal ZU bı zu jı me her

nede: Merıven wi bı zexeyi (hile) 

endamen me ne çar kırın ku istifa 

bıkın. Rojnameya me nerna <;lerket. 

Hebuna şeri ra rexıstına me bı tehlıke 
bu bu~ Pışti gotilbejen dırej, me biryar 

stend ku• ez dıvıyam ıstıfa bıkım u 

Diyarbekıre berdım. Weka ku hun 

dıbinın gele kurd e nezan bı deste xwe 

hukme idarna xwe imza dıkır! 
Mın rojadın Diyarbekıre berda. Ez 

dıvıyam jı riya Helere bıçım Stembole. 

Jı we dere, eze bıçurna Beljikaye jı bo 

ku :Xwendına xwe bıqedinım. Lı Helebe, 

ez rasti delegasyoneke ku jı Kurdan u 

Ingılizeki ava bu bu hatım. kurd her 

du bıra. Celadet u Kamuran Bedır Xan, 
bun u ye Ingıliz Major Noel bu. Bı 
destura Sultan Vahdettin, ewe jımara 

Kurdan u Ermeniyan tesbit bıkırana. 

W an gel ek dılniya (ısrar) kır ku ez bı 

wan re bıçım. Pışti bireke 24 saetan, 

mın biryar stend ku ez tekoşine 

dewam bıkım u vegerım Beljikaye. 

Dı re de, me çend rojan lı Mala

tyaye derhas kırın. Şeva çaremin, 

neziki sıbe, hevaleki telgırafci bı dızi lı 

deriye mın xıst u jı mın re got ku 

Mustafa Kemal ferman da bu serbazen 
(esker) xwe ku jı Elazize erişi me bıkın. 

Em dıviyan bajer tavil berdın. Me dı re 

sıwaren tırk ditın. Ew, dı deşteke fıreh 

de, jı hespen xwe peya dıbun. W e gave, 

em jı rıyeke kaş peya dıbun me riya 

xwe guhert u ew dı rewşa "agır berde" 

vezeliyayi ditın. Dı quncika re de, me bı 

du serbaz u komandaneki wan gırt. 

Pışti ku me çeke wi stend, me jı ko

mandan re ferrrian da ku jı zılamen 
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xwe re beje ku vegerın Malatyaye .u 
soz da wi ku gava ku dur bıkevın erne 
wi u du serbazen wi ber9ln. Jı tırsan, 
wi bı gotına me kır u serbazen tırk dur 
ketın. 

Lı ser riya Urfaye, em bUn mevanen 
mudire .nahiye. Wi telegr~~~~~kujı 
aliye Mustafa Kemal hatı bu ımza kırın 
nişani me da : Wi te de ferman dıda 
serbazan, sivilan, hemi karbıdestan ku 
lı me bıgenn. Mudire nahiye alikariya 
me kır ku em bı keştıyan Fırate derhas 
bın. Pışti derbaskınna şeveke lı Urfaye, 
em çun. Heleb, mersın u Paşe Stern
bale. 

Pışti ku me çend rojan bina xwe 
stend, ez dıçum serdana hevaıen xwe 
yen ku rojnama Jin, organa Komela 
Kurdıstan lı stembole, dıweşand. Ser
miyane ameriki Wılson prensipen xwe 
yen mafe çarenusi ye gelanilan kırın. 
Ewropiyan serxwebuna Kurdıstane 
dıxwest. Me xebat kır ku Şerif Paşa ye 
Sılemaniye bı nımineiıdeye Erme
niyan, Bogos Nubar, re lı hev be u ku 
kurdan lı Peymana sevr a 1920 temsil 
bıke. Ew şahi gelek dewam ne kır. Mus
tafa Kemal hertışti kır ku tatbıqkınna 
Peymana Sevre ne hele. Wi telegrafan 
dışandın herderi u te de dıgot ku 
tekoşina neteweyi yek e, ku ew ya 
bırayen kurd u tırk e, ku Kurd ewe 
mathen xwe bıstinın. Komela me biryar 

'stend ku mın btşine kurdıstane jı bo 
şıyar kırma Kurdan u rawestandına 

planen Mustafa Kemal. 
Dı Tebaxa 1920 de, mın keştiyeke 

(gemi) itali jı bo Antalyaye stend. Jı 
bebextiya mın, ltali we gave Antalyaye . 
jı Mustafa Kemal re vegerandı bun. Ez 

ketım feqe. Ez bı keştıyeke pıçuk ku 
dewar dıguhastın vegeriyam Stembole. 
Ez neçar bum ku her du mehen 
zıvıstane lı Stembole derhas bıkım. Dı 
sıbata 1921 de, ez dıvıyam ku pasapor
teke dın bıstinım u riya Iraqe bıgırım. 
Dı 50 rojan de ez çum Stembol, Pire, Is
.kenderiye, Qahire.<i1we dere ez 2Cf 
rojan mam, jı bo ku keştiyeke vala tu 
ne bu), Por Seid, Eden, Karaçi, Basra, 
Bexda, Musıle. Jı Musıle heta gunden 
me yen Diyarbekıre, ez 17 rojan peyati 
çum. 

Pışti demeke kurt, tırk hatına mın 
. hin bun. Şeveke, polis u leşker do ra 
taxa me gırt u mala me teftiş kır, le ez 
te de ne ditım. Jı penc mehan betır, ez 
bı zılamen çekdar u hın jı hevalan re lı 
navçeyen hewse (ciran) dıgeriyam: 
Hemi şireten mın, hemi propaganda 
mın jı guheki dıketın u jı ye dın 
derdıketın! Jı bo ku Nihat Paşa bı 
kışandına Mufti, şex u Mellan xelk baş 
bıjehr kırt bu. · 

Jı sedema neserketına xebata mın, , 
me bıryar stend ku ez vegerım Stem
bole. Hevalan ez bırım heta keleka ' 
:Cıde, gunde Çelıke Eliye Remo ku 
axaye wi Abdulkerim bu. Vi zılami soz 
da bu bave mın ku alikariya mın bıke jı 
bo ku ez derbasi Musıle bıbım. ı..e vi 
merıve ku bave mın jı gırtigehe u jı 

hukme idame kutah (xelas) kırı bu. 
Xıyaneta me kır u ez teslimi Tırkan 
kırım. 

Rojadın desten rrnn zıncirkıri, ez lı 
ser qantıreke hatım sıwar kırın. Seı:ba
zan dora rrnn gırt. Abdulkerim bıxwe 
tevı 300 ~~amen çekdar en jı ela tesır 
wi ez lı ser hesp bırım heta Diyarbekıre. 
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Ez jı Midyad, Merdin, Diyarbekır (lı we 
dere ez 17 roj an dı gırtigeheke bınerdi 

-de mam) Maden, Elaziz, Mel~ti, sewaz, 
Qeyseri, Kabırşehıre, lı st'r qantıre, 
deste rrnn gıredayi, dı serrna A berfe de, 
derhas bum. Pışti 45 rojan z gıhajtım 
Enqere. Mın zıvıstana 19~2 dı nav 
nezıki 1.500 gırtiyhen sıyj:tsi de, dı 
avahıyeke jı kevır de, derhas Jor. 

Da'wa rrnn jı çar mehan ~tır, lı dad
geha Istıqlal, lı Enqere, aj~t. Bı saya 
mudahelen cihe, bıryar hat stendın ku 
ez beslle derkevım, le ku ez bı awaki 
kati (muweqqet) lı Enqere bıminım. 
Pışti se mehn, ez vegeriyam Diyar
bekıre, tevi mufettişeki ameriki ku bı 
sewixaneke ermeni xerik dıbu. 

Mın salen 1922-25 lı gunden have 
xwe derhas kırın. Ez te de bı çandın u 
ne<;ire xerik dı bum. Dı 1923 de, Peyma
na Lozan a Sevre tek da (xera kır). 
Kurdan nıkari bun tu mafi bıstinın. 
lngıltere Kurd jı Mustafa Kemal u 
Qral Faysal e Bexdaye re fırotı bun. Dı 
13 Sıbat 1925 de, gava ku lı Pirane 
tıfıngen peşin en ser hıldana mezın a 
şex Seid teqiyan, polis u ~eşker dora 
mala me gırt. Ez nexweş 1bum, haya 
rrnn jı tutışti tu ne bu, rrnn: ne zani bu 
jı rrnn re çı dıbu. Pışti mm,;·wan du ap 
u çar pismamen mın gırtın. Pışti 

gırtına rrnn bı 24 saetan şerre Diyar
bekıre dest pe kır. 

Sermiyane mezın şex &id u 150 jı 
zılamen wi lı Diyarbekıre haitın mahke
me kırın. Dawa me ya hevreyi neziki 
meh u nivek ajot. şex seid u 51 jı qeh
remanen wi hatın bı dar vekırın. Hın jı 
hevalen me hatın berdan. Mın bıxwe 10 
sal ceza, lı gırtıgeha Kastamonu, 

stendın. Pışti se sal u niv, ez hatım 
berdan. Ez se mehan lı Kastamonu, 

pıştıre şeş mehan lı Sternbale hatım 
sırg\ln kırın. Dıya mm lı we dere felc 
bu bu u have mm rrnri bu. 

Pışti 1926, stema (zulm) Mustafa 
Kemal lı Kurdıstane belav bu. Dı 
peşiye de, wi malbaten mezın en bajari, 

pıştre sermiyanen elan u dı dawıye de 
malbatenne gırıng sırgun kırın Anado
luye. Neziki 50.000 gırti her bı 

gırtigehen dın en dereyi Kurdıstane 
hatın birın. malhata peşin ku hat 
sırgun kırın a me bu. Hemi endamen 

we lı herdere Anadoluye hatın belav 
kırın. 

JİNA MIN LI SURlYE 
Dı 20 Sıbat 1929 de, destur jı rrnr re 

hat dayin ku ez vegerım Diyarbekıre. 
Lı we dere, rewş ewqas xemgin bu ku 
em tegihajtın ku me nema dıkari bu 

em bı Tırkan rebıjin. Tevi se pis_~ 
xwe, Qedri, Muhammed u Bedri, ez 
pena bum (ıltıca kır) Helebe, lı Suriye. 
Bıray~ mm e pıçuk, Miqdad, paşe xwe 
gihand me. MemdUh Selim ku bere me, 
dı ·1927 de, bati bu, lı Suriye rexıstına 
Hoybtln "Serxwebun" ava kıri bu. Ez u 
Qedrirne xwe gihand wi. Ve rexıstıne jı 
serhıldana Agıri re, dı 1930 de, alikari 
şand, :pewendiyen xwe yen muntazam · 
bı Kı.ırden Tırkiye u Iraqere kırın. ko
vara Hawar weşand, 

Jı, 1934 heta 1939, pismame rrnn 
Qedri bu nıminendeye sıyasi ye 
Hoybune. Jı destpeka şerre cihaneye 
duyemin heta 1946, ev erke (wezife) 
hessas jı rrnn re hat dayin. Ez dıçunı ba 
hemi sefaretxaneyan, lı Şam u 
Beyrute, jı bo xwestına alikariya dew-
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leten cihe. Derna ku dı 1946 de Komara 
Kurdi ya Mahabade hat ava kı.nn, weka 
hemi rexıstmen kurdi yen dm, 
Hoybtln ji nıminendeye xwe Qedri 
şand we dere. 

MAMOSTETIYA MIN 
Cara yekemin, dı 1915 de, lı sewaze 

(Sivas), lı eniya Qefasye, mın rnamoste
ti kır. Xwendekar bemamostema btln, 
jı bo ku ew çtl btln şerr. Mm se mehan, 
be pere, şaxen zanyari (ilmi) feri wan 

kınn. 

Cara duyemin, lı gırtigeha kastamo
nu, jı llon 1925 heta Gulan 1928, btl. 
Mm Qur'an, tırki tl fransi hin dıkırm. 
Ej ji farısi jı hevale xwe Hemze hin 
bum. 

Cara sıyemin lı gunde me Talik btl. 
Mm lı we dere zımane kurdi jı zaroken 
gund re hin dıkır. 

Cara çaremin ji lı gunde Talik btl. 
Mm şaxen zanyari jı her se keçen xwe 
re hin dıkınn. Pışti mırma trajik a keça 
mın a mezm, dı 1953 de, em penc salan 
lı ser hev lı we dere man. 

Cara pencemin, qet naye bıra mın lı 
ku, ne ji jı ki re! 

JİNA MIN LI GUNDE TALIKE 
Dı 1929 de, pışti Helebe, em lı 

Cezire, lı Hesiçe bı ci btln. Me erde 
Talıke ku neziki nahiya derhasiye btl 
kıri. Lı dora vi gundi, bı sedan kilaniet
re çol hebtl. lro, te de jı 1.500 gund betır 
heye. Neziki 2.000 traktar te de erd cot 
dıkm. Ev bı saya serhışkiya mın tl 
çend perçeyen zer ku have mın hışti 
btln btl. 

Dema ku em lı we dere bı ci btln, 
endişeya me ya peşin pırsa saxiye btl, jı 
bo ku dı ve çole de tutışt nin btl. Bı 

saya şireten hevaleki bıjijk (doktor), 
mın lı Helere hemi dermanen ku jı bo 
nexweşiyhen sıvık pewıst btln kırm. 
Hemi nexweşen gunden hawse be pere 
dılıatın ba mın. 

D,ı 1943 de, mın bir kır ku ez 
bexçeke rne~an (feki) lı Talike bıçinım. 
Hedi hedi, jımara daren meyweyen 
cihe gihajt 1.400 tl yen mew heta 500. 
Ev bexça ku mın bı ewqas evin jı 1943 
heta 1967, ango 24 sal, xwedi kır, jı 
deste me hat stendın. Em iro lı Şame, 
sttl xwar, lı sirgtlne ne. • 

Bultena semehi ya agahdariye 
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EZIMTEM 
Ez ımtem 
Jı dili u bırçıtiye 
Tem bı bare dem u çaxan 
Dı guhe mın da galegala şeven ar u şewate 
Dı çave mın da roj 

BEN GELiYORUM 
Ben geliyorum 
Açlıktan ve tutsaklıktan 
İçimde biriken ça~larla geliyorum 
Kulaklarımda cehennem gecelerinin 

'®lltusu 
Dı çave mın da kela avakırma her tışti jı nu va Gözlerimde güneş 

Ez ku pıtıken berşir ım 
Karker ım, bırçitiya mın wek kereki tUj 
Ez ku erden suketi me 
Bı zınciren xwe yen hezarsali tem 
Bı singe xwe ye dıji fişengan tem 
Xuye eniya mın al e 

Çaven mın wek fişeng 
Bı kulmen xwe yen waryoz tem 

Çı ew mal en ber behre 
Kubayen berevare pe şa dıbın 
Çı camekanen mobilyan 
Çı pere, evin u şan 
Ew trampela ku we mina çıvikeke dı be 

dı bira mın danine 

Jı bo mınjiya,n-' 
Kılamek e, dibım lı peş gelekan 
Stu xar nakım lı ber tu zordesteki 
Tu şaheki bı penc quruşi nadım 
Ez kılama wan kesan dıbejım 
Ku jiyane lı eniy xwe del al dı kın 
Deste mın dırej dıbe deste hemu mırov4rt 
Ewen ku mina deste dosteki-

bı kerpiç dıgrın · 
Ewen kujı sitılen sor besın dırejinın 

Ez ımtem 
Jı dili u bırçitiye 
Jı wan mırovan tem 
Ku riyen xwe bı sebır dırej dıkın 
Ku roje se caran ceh dılıerinın 
Xuye eniya mın al e 

Çaven mın wek fişeng , 
Bı kulmen xwe yen waryoz tem 

Gözlerimde herşeyi yeni baştan 
kumıanın tutkusu 

Ben ki tüyü bitmemiş çocuklarım 
Açlı~ı bıçak gibi bilenmiş bir işçiyim 
Benki küsküm topraklarım 
Binlerce yıllık zincirlerinıle geliyorum 
O kurşunlara karşı gö~sümle geliyorum 

Alıterimi bayrak 
gözlerimi kurşun 
yumruklarımı gürz yaptım geliyorum 

Ne ikindi rüzgarlarının okşadı~ı 
denize bakanevler 

Ne mobilyacı vitrinieri 
Ne sevda, para ve ün 
O sizi bir kuş gibi götüren otomobi_l 

umurumda de~il · 

Benim için yaşamak , 
Kalabalıklar önünde taşıdı~ım bi türküdı:lr. 
Boyun e~mem hiçbir zorbanın önünde 
Hiçbir krala metelik verınem 
Ben alınlarında yaşamayı güzelleştirenlerin 
Gözleriyle toprak konuşup 
Dudaklarıyla toprak Opüşenlerin 

türküsünü söylerim 
Ellerim uzanır bütün insnların ellerine 
O bir dost eli tutar gibi 
~a tutan insanların 
O kızgın kazanlardan demir döken insanların 

Ben geliyorum 
Açlıktan've tutsaklıktan 
Sakallarını sabırla büyüten 
Oç ögqnde üç kez arpa ö~üten insanlardan 
Alınterimi bayrak 

gözlerimi kurşun 
yumruklarımı gürz yaptım geliyonun. 

KemaliBURKAY 1 1967 
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DI NA VBERA SALEN 1979 Ü 1983'YAN DE 
REWŞA KURDIST ANA ROJHILAT 

-3-

Dewleta tran lı eniya şere Iraq 

gelek car dema ku şıkest dıxwar, çawan 

ku berpırse ve şıkestxwarıne Kurd bın 

ve care ji bere top u tıfeng u qompa

reyen xwe dıda eniya Kurdıstan. Bı 

rasti ji hezen çekdaren tran dı çend 
eniyanda şer dıkırın. Peş şere tran u 

Iraq, rewşa kurda pır xı.rap bu. Lewra, 1-

) PDKl hej xwe bı temami amadeye şer 

u şorışe nekırıbu. Hezen çekdar bıser 

hev ve nebun, bela-wela bun. 2)- Bir u 

raya gele Kurdistan dı babeta şere dıgel 

ecemande bı gişti emın nebu. Parti 

hezen xwe bıre nexı.stıbu. 3-) Yekityek 

baş dı navbeyna hezen dıji Xumeyni 

da pek nehatıbu. Weki çar hezar 

endamen PDKl hebun, le parti jıber 

kar u baren siyasi u leşkeri ne karibu 

ku endameti u karen rexı.stıni bı başi 

sererast bıke. Disan ji dıwextek kurt te, 

PDKl heen xwe dahev u zubırexı.st. 

Endamen kevnen partiye jı hemu 

hezen welathız zutır dı nav gel de dest 

bı agadar u propagandayek baş kırın. 

Parti kongreyek nu lı Malıahat pekani 

u cend bıryaren gırıng gırt. Malıahat 

we deme bı tevayi azad bu. (gelek ciyen 

wele we deme dı bın hikariya hezen 

şorışvan de bu.) Dı gel kongra partiye 

lı gelek ciyan ji xwe peşandınen 

L. ÖZDEMİR 

çekdari çebun. Gel qıma xwe bı seraka

tiya partiye, ango bı Doktor Qasımlo 

ani. Bı reveberiya Partiye ji bı terhek 

nu bı dıl u can xebıti. Jı hemu herimen 

welet nuner hatne bıjartın u her kesek 

dı navçe xwe da hewl da ta ku bıryaren 

Partiye baş dınav gel de bı reva here. 

Soran u şıkak u Bextiyari Kırmanşani 

bune yek dıl u yek can dı bın sereka

tiye PDKl de dest bıyek bun. 
PDKl, peş hemi tışti dest bı 

sazkırına hezen çekdari kır. Lı gora 

geşbuna tevgera gel, herq herimek 

hezek leşkeri pek hat. Her hezek ji dı 

nav xwe delıq u şaxen xwe damezrand 

u bı bıryaren amırhez (fermander) dest 

bı kar hun. PDKl van hezan danibu: 
1) Hezi Peşewa: Peşewa jı Qadi re 

dıgotın, lewra jı bo biranina Qadi nave 

heza navçe Mehabat u hawirdor 

danibune Hezi Peşewa. Ev hez ji se 

lıqan pek hatıbu. Fermandere heza 

Peşewa Kak. Hejar bu. Dı ordiya şah de 

qumandarek bı navdeng bu. Hejar ji 

Malıahat bu u dı ware leşkeri de taktik

zan bu. Hejar paşi bu endame komita 

nawendi ya partiye u Serokbeze gışti. 

Lıqe. 1-) A mırheziyu Eli Sıltanpur 

yani kak ŞIV AN de bu. Paşi nave ve 

lıqe bu lıqe Hesene Sorawi. Hesene So-
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rawi dı meqera (qereqol) heri neziki 
Malıahat de sermeqer bu. Amıre 15 

peşmergan bu. Rojeki pastar dora 
meqere dıgrın u narıncokek (bomba 
desti) davejın e bındur we meqere. 
Dema ku kak hesen dıbgine nerıncok 
kete hundır xwe bı ser narıncoke ve 
daveje u hang lı peşmergan dıke ku 
xwe xılaskın. Herkesek xwe daveje 
derve, pışti Hesene Sorawi jı ser 
narıncoke radıbe. Dızane çare nil)e 

xılasi jı narıncoke ne qabıle, disan ji bı 
bir u baweri vi kari dıke narıncak dı 
destan de dıteqe ew perçe-perçe dıbe, 
dımre le 15 peşmerge ji ve xiyaneta 
dıjmın sax dıfılıtın. Nave hesene Sora
wi tucari naye jıbırkırın. Ew qehrema

nek mezın bu. Dı heza Peşewade çend 
gernasen dın ji hebun. Weki Kerim 
Xaldar Çırçe, Şıvan u çend 
peşmergeyen dın. 

2)Heza Sımko: Lı herime Soma
Bradost damezrabu. W eki 500 peşmerge 
ve heze Amırhez Sergurt Ebasi bu. Ser
gurt Ebasi kurdek şıkak bu jı hela 
Ormiye bu. Dı orduya Şah de leşkereki 
mezın u topaveyek bınavdeng bu. Ser
gurt bı şerek da gulleya topa xwe, dı 
gulleya topek dıjmın de derhas kırıbu u 
qehremaniyek mezın xulqandıbu. Dı 
damezrandına hezen çekdari yen 
PDKl de ji ew dı gel Mela Mıhemede 
Cıwanru gelek rolek mezın leyistıbu. 
Le pır mıxabe ku rojek dı xew de Ser
gurt Ebasi jı terafe eskortek xwe va bı 
xiyaneti hate kuştın. Sergur ji tevli 
şehiden Kurdıstane bu. Sedem ve yeke 
nave heza navçe lı nave Sergurt Ebasi 
danin. 
3) Hezi Nıho: Lı navçeye Mırgewer-

tırgewer u Dıze u Ormiye u Derye 
Qasımlo lı çiyaye siro u şıno, lı navçe 

Qela Dımdım banduri dıkır. Ferman
dere ve beze ji Xeni Xenipur bu. Xeni, 
dı orduya Şahde Balafırojo (Pilot) bu. 
Dı ve heze de ji bı rasti çend qehre
mane mezın hebun. Dı gel Xenipur, 
Xurşit poladi, Xalıd Aştabi, Bozan u 
çenden dın. Peşmergeyen ve beze bı 
jımare neziki 600 kes bun. Paşi dı 
geşbuna sorişe da jı 2000 i ji borin. 

4) Hezi Awşin: Lı navçe kırmanşan u 
kamyaran şer dıkırın. Hezek pıçuk bu 
le gelek jehati bu. Dı şerek da padiga
nek gırtın (Tugay) u exsir kırın. Gele 
çek u teqemeni u pedewist bı dest u 
xıstın. 

5) Hezi Bane: Lı navçe Bane Merivan 
u Paveh damezra bu. Amırhez Sergurt 
Eliyar bu. Sergurt Eliyar Tankzan bu, 
dı şere reşahi de pısporek mezın bu. r_; 

Peşmergeyen ve heze weki 1000 kes 
bun. tran dı navçeye Heza Bane de 
eniya şere Iraqe dani bu. Sedem ve 
yeke, şaxle ve heze gelek sext bu. 
6) Hezi Awşar: Lı navçe Nagade u 
bırek jı Pıranşer heza Awşar şer dıkır. 
Dı ve heze de amırheze hqek 
peşmergeyek jın bu. Jınek şervan u 
jehati. serwan Kadıri fermandere heza 
Awşar bu. 
7)Hezi Sıne: Lı herime Senendec u 
Seqızşervani dıkır. Fermandere ve beze 
ji Serwan Çeko bu. Pisti ku Kak Hejar 
lı Bane şehit ket, Serwan Çeko bu fer
mander e heza Peşewa. Çeko ji Malıa
badi bu. 600-700 peşmergeyen ve heze 
hebun. Du caran beşeki Senendec 
gırtın u paşi berdan. Senendec bajarek 
heri mezıne Kurdıstana Rojhılat ye. 
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Ormiye, Kırmansan u pişti wan ji Se
nendec te. Seqız ji hirigi Mıhabat 
h eye. 

8)Hezi Rebet: Lı navçe Serdeşt u 
Rebet u Mirawa u sinore Kurdıstana 
Iraq damezra bu. Fermandere ve Heze 

ji Mam Resul bu. Mam Resul gun
diyek çeleng u serleşkerek jehati bu. 
Dı şerek de bı beşli ya xwe Helikopte

rek xıstıbu. Polit Buroya PDKl u 
Radyo denge Kurdistana tran lı navçe 
Serdeşt damezra bu. Zındana gişti ya 

Partiye ji lı vıra bu. Sedem ve yeke ji 
ev navçe baş dıhat parastın. Peşmerge 
lı ve navçeye pır bun. 

9) Hezi Piranşer:,. Ev hez haza 
Baba Gewre bu. Bı rastl ji Baba Gewre 
peşmergeyek zana, emegdar u betırs 

bu. Bı salan lı Kurdıstana Iraq şer 

kırıbu. Dema ku lı lrane şoreş 

destpedıke Baba Gewre te Kur<hstana 

tran u dest bı sazumankariya leşkeri 
dıke. Dı sererastkırma hezen çekdar u 
dı serketına şere çekdari de jı destpeke 
hetani dawiye Baba Gewre gelek 

xızmekır. Mela Mıhemede Ciwanru 
kurdek lrani bu, le endame Partiya 
Konista Iraqe bu. Ew ji dı destpeka da
mezrandına hezen çekdari de gelek 
arikari u yarmetiya PDK1 kır. Kurden 

lrane Cıwanru baş nasdıkın u dı 

evinın. 

10) Hezi Bokan: Bokan bajarek 
nıziki Mehabade. Ev hez bere lı ser 
heza Peşewa bu, le dema ku jımara 
peşmerga dı heza Peşewa de jı hew

ceyi zedetır bu Hez kırın du beş u bı 
nave Hezi Bokan hezek nu çe bu. Fer
mandere ve heze ji ser lıq-3'ye Hezi 
Peşewa Kerim Xaldar bu. Weki 400 

peşmerge dı bın serokatiya Kerim Xal
dar de şer dıkırın. J ı aliye siyasi ve 
herduk hez ji bı Sekreteriya Malıahat 
ve gıre dayi bun. 

Fermandere hemihezan, ango fer
manderi Hezekeni PDKl, seroke par
tiye dı. Qasımlo bU. Hemi hezen çekdar 
xwe berfermane Qasımlo dı pejırandın. 
Qasımlo ji, jı hemi kıryaren hezen 

çekdar haydarbu. Hez dı kar u baren 

xwe yen hındur de serbıxwe bun u 
gredaye sekreterya siyasiya navçe bun. 

Sekreteriya navçe ji jı peşmergan , 
nuneran dıbıjart. Bı gişti dı sekreterya 
siyasi de minere leşkeri fermande heze 

peşmergeyen wi herimi bun. Hemi 
mezrıngeyen partiye jıbo serketına şere 
çekdari bı dıl can dıxebıtyan. Dı sala 
1982 yan de jımara peşmergeyen miri ( 
resmi ) neziki 10.000 bu. Peşmerge 
dıraveki sembolik jı partiye dıstandın. 

Hemi xwarın u vexwarın u pewistiyen 
wan jı aliye partiye ve temin dıbuya. 
Ew peşmergeyen ku rewşa mala wan 

nebaş bU parti bı qedere karina xwe ari
kariya wan ji dıkır .Peşmerge bı 

dısiplinek baş dıxebityan, be emriya 
1 

sereken xwe nedıkırın. Peşmerge dı gel ~ 

şer, dı karubare dadi u hemnayeti de ji , 
dıxebıtyan.Gundiyan lı hev tanin, 1 , 

destura zılm u teda u nıheqiye' 

nedıdan. Gelek caran, dema ku lı gun-: 
dan qırenek çedıbu, gundi dılıatın ji 

peşmergan re gıli dıkırın. Peşmerge jil 
dıçune cem keyxudaye gund. Çend 
rusıpi ji dı cevandın u gundiyan lı hev 

tanin. Bı kurti peşmerge parezger€1 
jiyan u herrnnayetiya gel bun. 

Bıli peşmergan, bı nave 'Hezi 
Bergıri Milli' hezek dın ji hebu ku bı 
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rasti ji ew pışt umetreza azadiya welat 
bu. Heza bergıriya milli ji, weki hezen 
peşmerge, bı rek u pek btln. Dı navbera 
wan u peşmerga de yek ferqek hebu. 
Barevaci peşmergan, heza bergiri milli 
dema ku lı navçe şer derdıket we deme 
çekdari dıkırın. Herkesek dı hındave 
xwe delı dıji erişen dıjmın mıl bı mıle 
peşmergan şer dıkırın. Dı her gundek 
de çıkas kesek hebu ku bıkare çek 
hılgınre u şer bıke, ger bıxwaze dıbu 
çekdarek ve heze. Çeken wan ji partiye 
dıda. Fermanderek wan ji hebu. Ew ji 
xwedi lıq u şax bun. Dema ku şer 
tunebu dıkesp u karen xwe de 
dıxebıtyan. Heza bergıri Milli peşi bı 
fermandariya gişti ve gıredayi bu. Paşi 
ji dıbın hikariya PDKl debu. Pıraniya 
neferen !ı-eza bergıriya milli jı endamen · 
partiye pek dıhat. Herçend peşmerge ji 
endame partiye bun, le ne hemi. Heza 
bergıri milli dı gundande ci u meqeran 
jı peşmergey~n partiye re çedıkır. Xwa
rin u vexwarına wana salewext arnade 
dıkır. Dı şere çekderide fedekari u 
lehengiya vafı. kesan naye jıbir kırın. Lı 
Kurdistana lrane, dı wan salan de her
kesek xwe male partiye dıhesıband. 
Male xwe weki ye partiye u ye partiye 
ji weki ye xwe qebul dıkır. Dı nav gun
diyande yekitiyek gelek baş u netewi 
saz bıbu. Herkesek jı h~vra weki 
bırabtln. 

Dı sererastkırma şoreş a Kurdıstan 
a İran de endamen partiye gelek bı 
cameri dı xebıtin. Siyaseta partiye, her
nama partiye bı çalaki dı nav gel de 
belav dıkınn. Mıroven tekoşer u bawer
mend bı endametiya partiye u 
çekgırtıne qayıl dıkırın. Endamen par-

tiye dı wan mercan de ji nivi-xef nivi 
eskere dıxebıtyan. Dısiplina partiye jı 
aliye hemi endaman ve baş dıhat 

zanin. Berpırs u komiteyen partiye bı 
gora nizama partiye dı lıviyan. Dema 
ku dı eniyek şer de tengasiyek çe dıbu 
be teklif endam u organen partiye 
dıçune heware. Wexta ku emelyatek 
neyini (xef) çebuya, hemu agadari u 
amadekari bı deste endam u aligıren 
partiye pek dıhat. Kar u bare agadari, 
nuçeyi, pekari (kurye) u carna ji parti
zani wezifa endam u aligıren partiye 
bu. Her endamek partiye xwe çekdar u 
şorısvanek partiye hısab dıkır. Kese ku 
hername u nizarnnama partiye 
bıpejıranda dıkarıbu bıbe endame par
tiye. Ev tışt bı gişti ji aliye sekreterya 
navçe ve dıhat zanin le hetani jı dest 
dıhat xef dıgırtın. Her endamek dırave 
mehane dıda partiye u arikariye 
dıcıvanda. 

Dı wan salan de tevahiya hezen 
çekdaren PDKllı ser hev niziki 20.000 
hezar kes bu. Ev hezen ha, karıbun ku 
jı 120 hezar kilometr kar axa Kurdıstan 
ni ve wi,. ango 60.000 km. azdbıkın. Jı 
sedan 80'ye gundan u jı sedan 20'e 
bajeran. Her çend dewleta İran bı 
dırındeyi u hoviti mırovkuji ji dıkır, bı 
topu qompare u balafır Kurdıstan se
ranser gulebaran jidıkır, le dısan ji 
nıkariya gele kurd jı reya xılasiye vege
rine. Peşmerga gelek caran dıçune nav 
bajaren dagirkiri yen Kurdistan u lı 

wır şere kolana dıkırın. PDKl dı wan 
salan de zedetir şere eniher dıkır. 

Lebele şere partizani ji jı bır nedıkır. 
Peşmerge dema dıçune bajeran lı 

malen endamen partiye dıman. Weki 
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peşmerga bı ve re çar caran bajere 
Mıhabad gırtın, le mıxabın ku dıjmın bı 
hezen xwe yen hewayi ketliamen 

mezın pektani. Jı her vi qasi ji, 
permerga naçar disan bajer berdı da u 
dıkişiyan gund u çiyan. 

Carek gırtına Mahabad wıha çebu: 
Rojek jı rojen zıvıstane bu, herali dı 
bın berfe de bu u qet reşahig xuya 
nedıkır. Padiganek lı sere mıla Mıhabad 
hebu, niziki 3000 hezar erteş u pas
taren dewlete lı wır bıci bun. Gele 

Mıhabat ji jı des te van xwinrejan gelek 
ezyet dıkışand. heza Peşewa u sekrete
rya partiye şaxe mıhabad bıryarek 
sıtand ku erişek bıbe ser padigane u 
teslim bıgre. 25 peşmerge jı çıfte:xwaz jı 
xwera cılen sıpi çe dıkın jı bona ku dı 
berfe de baş ney~~e nasin. Jı çek u 
rexten xwera ji kıncen sıpi amadedıkın 
u xwe gredan. Padıgan lı sere mılek 

bılınd e. Dı nive sevek tari de peşmerge 
bı gemasi xwe dıgejinıne padigane u 
notı vanan bı grew dıgrın, paşi wan 
leşkeren ku dı xew dene hemiyan 

beçek teslim dıgrın u bı taxukan cepxa
na padigane dı ser berfe de kaşdıkın 
tinın. Le jı her ku jı mera erteş zede ye 

u anina wan u xwedikırına wan, spır 
zehmet e, erteş hemi naynın. Bı ve 
emeliyate peşmerga baş da nişan ku 
kenge bı:xwazın dıkarın herderi bıgrın. 
Le peşmerga baş dızaniya ku gırtın ne 
tu tışte, hele parastın zehmete. Lewra 
hezen hewayi mefer nadın gel u bı 

tıfıngan ji welat lı dıje erişen hewayi 
naye parastın. ku tank u top fıroke u 
balafır jı tunebın, parastma navçeyan . 
rızgarkıri gelek zehmete. Dı halek 
wıhada dıjmın zedetır xelke be suc u be 

gune dıkuje. Ev ji tış_tekzor e. 
Rewşa Kurdıstana rojava jı aliye 

leşkerive dı du sala de geyişte qonaxek 

gelek bılınd. Pıştgıri u arikariya gel roj 
bı roj xurttır dıbu. Siyaneta partiye u 
peşmerga, qedr u rumet a wan gelek 
zede bıbu. Kurdıstan dı jiyana baştırın 
rojen tarixa xwe da dıjiya. Kesi te2qrrin 
nedıkır ku we rojek ev jiyan tek here. 

( Dawi) 

( ZARGOTIN:) Çiroke, çirvanoke 
rune roki 
berda cıhoke 
cıhok mıçıqi 

run bırıqi 
golıka xalo 
lı bın malo 
golık oriya 
gura xwaro 
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BEJEYEN YEK MANE AN Jİ NEZIKİ HEV 

V. Bazidi 

W ek hem u zmanan dı zmane me Kurdida ji gelek beje hene ku bı mena yek m, an ji ge
lek nezıki h ev du ne. Em lı jer jı wana qısmeki hazırkıri pqkeşi xwendevanen xwe dıkın. 

Alikarİ : Komek, yarmeti, pıştgıri, 
Bfik : Bırajm 
B ıng eb :Him 

pıştevani Bırfi : Bırh 
Ama de :Hazır Bıryar : Qırar 
Ap :Mam Bıxeri : Dukeş 
Aqıl : Hış Bışkoj : Polık, bışkov 
Arsımi. : Zekem Bazmar : Mıx 
Asegeh : Asteng, ase B ira : Avco, avceh 
Awa : Terz, teher, cure, celeb Bi yani :Xerib, ecnebi, beyani 
Aza d :Serbest 
Ara m : Bedengi, sakın Caxde : Şeqam 

Bahane 
ce b : Berik 

: Arone, hencet, hecet Ce bd :Hewl 
Bajar : Şar, şehır Cejn : Eyd, şayi, şahi 
Balgi : Balif, belge, serin Cem ed : Qeşa, buz 
BaltOz :Dış c er :Kuz 
Bawermend : Birewer Cesfis : Sıxur 
Baş : Pak, qenc, çak, çe Ci : Şun 
Bebext : Xayin, namerd Cigır : Şungır, dewsgır 
Bedbext : Bextreş Ci h : Mıntıqe, navçe, malbend 
B eder : Xerman Cil : Zil, aj 
Bedew : Rınd, xweşık, delal Ciyetunne : Belasebeb 
Bej n : Qam, qamet, bal Comerd : Merd, destvekıri 
Beker : Beemel, bekelk Cot :Zo 
B er :Mer C fire : Celeb 
Be ra : Esse, bı rasti, jı dıl Cd : Kınc 
Berav : Derav 
Beraz : Xınzir, donxız, wahş ~eleng : Ciwan, bedew, cındi Berbang : Şefeq, beyan, sıpide m :Çom 
Beri :Best, rast 

Çılek : Hevtlengeri, nefsek Berjer : Nişiv, nışuv Çir : Qax 
Hermali : Kebani 
Bersiv : Cab, welam Çit : Çeper, perjin, sene 

Bertil :Beş, qemçur, ruşwet Ço : Şıv, dar 

Berxwedan : Pedayinerde D arıstan Betırs : Çavsor, nebez : Cengel, rel, bışi 
Beş : Par, par çe, behr Das : Kasox 
Bextewar : Şad, kamıran Daw : Peş 
Beyn : Neqeb, orte Dawi : Axır, tali 
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_. Daxwaz :Yen Gırarşir : Şirbırınc 
Day~ : Ine, lele, yade Grtib : Selef, taxım 

· Dehbe : Deba, rawır, wahş Guli· : Kezi, taq 
Delal - : Eziz, heja, xoşevist Guman :Çare, hevi 
D~n : Bal, serınc Gunehkar : Tawanbar 
Deng : Seda, hes, sewt Gunık : Helık 
Dengb~j : Stranbej Gurbeti : Xeribi, biyani ı 

D~re : Fıstan Gustil : 'Gustir, hıngustil, hınglisk 
Dergtiş : Peçek, pıtık Gıli : Gazın, şıkat, zarzar 
Deri : Derge Gızvanok : Gesô 
Dersdar : Mamoste 

Haıet Dew : Do, çeqılmast : Hevcar, hacet, alet 
Dexel : Zexel Hazırl : Tıvdir, tevdir 
D exe s : Hesôd, kumreş, çavteng, Hen ek : Yari, laqırdi, galte, hewet, 

çavnebar tın az 

1 

Deyri· : Qerz a~nık : Fenık 
Dezge : Destgeh, pergal H~rs : Tôre 
Dıjtin : X eber, cınev, çer, Hesab : Qıyas 
Dılop :Çılk H~sır : Hıster, fırınesk 
Dılq : Dırôv, qıyafe Hevalbend : Destbıra, hevkar 
D ıran : Dıdan, dından Hevpar : Hevpışk, hevbeş 
Dırav : Peı:e Hevraz : Serjor 
.Dır~x : Teqsir Hewce : Lazım, pewıst, dıve 
Dilman c : Dilbend, tercıman Hewring :Cew 
Din : Cuni, şet, evter Heyf : Tol, intıqam 
Diyari. : Şabaş, xelat He yı ri : Sersur 
Dost :Yar Hiv : Heyv,mang 
Dur : Mırari, inci Hogır : Aligır, layengir 

1 Errid 
Hov :Dır, wahş 

: Dew, ziya Hunermend : Sınetkar 
Egal : Cemedan, pôşi Hıdtid : Sinor, tıxôb 
Ehd : Qesem, sond, peyman Hı kum : Desthılat 
Em ır :Ferman H ıl m :Bôx 
Erd : Ax, xak Hımam : Serşo 
Evin : Eşq, dıldari 
Ezrail : Ruhıstin, melkemot J aji : 'foraq 

F edi : Şerm, eyb, heya, fehet Jan :Eş 

Jar : Lawaz, zeif 
Feqir : Hejar, xızan, zıwar, desteng 

J~hat : Jirhati, zirek, zireng 
Festiwal : Mihrican Jeng : Zeng, zıngar 
Fıkar : Tatel, meraq, şayiş Jir : Zirek, zireng 
Fıkır : Hizir, ram an Juji : Jıjo, sixur 
Fıro : Xılındor, xırındol 

Jın : Hırmet, kulfet, afret 
Fırsend : Fesal, kes, mecal, mefer, 

Jınbav : Damari 
keys 

Jıxavka : Qaşo gıravi 
· Fırtıx : Çılm, lik 

Geıek Kamıran : Bextewar 
: Pır, zef, zor . Kar : Şıxul, iş, emel 

Gernas : Dıler, canfida, qehreman 
K~lek : Tenışt, rex, tehel, ba(Bal) 

G~zi : Sıvnık, havlek, gezık 
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Ketendi : Tırpan . Nefsek : Çılek, heftlengeri 
Ker : Guhdırej Nemaze : Xasıma, taybeti 
K,er : Kelk Neyar : Dıjmın 
K.erb : Qehr Nişan : Remz, sembol 
Kevjal : Qırjal, kefşıng 

Üde Kevn : Kon,qedim : Otax, me zel, çev, jur 
Kevroşk : Keroşk, kıvrişk, kerguh Organizasyon: Rexıstın, rekxırav 
Keşk : Çortan 

Paqış Kod : Kel :Pak, temız 
Ko m :Tip, tof Pari : Qot 
Kox : Qınık 

Paşdamayi : Şundamayi 
Kozık : Çe per, meterız, mevzi, şergeh, 

Pa ş ıl : Paxıl 
senger Pelekan : Pepelıng, derence, pelilk 

Ku çe : Zıkak, kolan Pencere : Pace 
Kul : Der d, m erez, keder, eş 

Per :Bask, qanat 
Kule k : Rojıng 

Perişan : Şepırze, şerpeze 
Kurap : Kurmam, pızmam Perperok : Pırpırok, fırfırok 
Kota : Xılas, qedi Pe ı : Şepol 
Kıldank : Qewleq Pet : Qewi, saxlem 
Kın c :Çek Pbas : Ebaboz, serseri 
Kın oş k : Çençu, qiçmez 

Peşber : Dıj, hember 
Kı te b : P.rtuk Peyman :Ehd 

Laçık 
Pırani : Zorbe 

:Puşi Pıspor : Şareza 
Landın : Beşık Pısxati : Kurxati 
Lal : Bezman Pışig : Kıtık, pısig, pısing 
Law :Kur, role, pıs Pışkuri : Berdesti 
Le hi : Lemışt, lesar, selav Pıştbend :Şutık 
Listık : Reqs, dans Pıştgıri : Pıştevan 
Lox : Banger Pızsk : Pırzık, bızrık, pızrık 

Maıxo 
Pis : Mırdar, qıler, qırej 

: Mazuwan Poçık : Doçık 
Man ge : Çelek Poz : Kepu, dıfın, befıl, bevıl 
Mat : Şaş 

Qad Menuk : Çıçık :Meydan 
Merhele : Derece, pıle, konax Qeder : Sernıvis, sernıvışt 
Merzel : Malafeleke, qebır Qedır : Siyanet, hurmet 
Merxas : Egit, şer, cıhangir, camer Qehbe : Forq 
M ez ın : Gır,gewre Qelend : Next, heqşir, heqbav, neq~ 
Mina :W ek, nota, nola, fenayi Qelp : Zıkreş, canzer 
M tim :Fınd Qels : Sıst 
Mıfte : Anaxtar, zman Qewi : Zexm,pet 
Mıraz : Murad: Qewl : Soz, ehd 
Mırtiz : Mede, poxzıni, ponıj Qeşa : Cemed, buz 
M ızgi n : Mıjde Qizap : Qıçmam, domam, qizmam 

Name 
Qoç : 9ıloç, sıtru 

: Reşbelek Qol :Imza 
INavdeng : Navdar; nav u bang Qo tık : Kespık, reşi 
Neccar : Kerrat Qulp : Qemçık, destık 
Neçir :Rav ~tirban : Gori 
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Qure : Potbılınd , ·Tevkar : Terefdar 
Qırpık : Qılpık, isk Teyrok : Zipık (Yen pıçuk ın) 

Ran 
To laz : Serseri, pexas, beradayi 

: Het Toxım : Tov, dıre 
Reç : Şop, dews TOr : Heban 
Rençber : Pale, cotyar, cotkar Tım :Daim 
Rez :Oor, qolz, xet, zax Tıma : Çıkus, bexil, qınut 
Ronakbir : Rewşenbir Tm az : Tırane, qerf 
RO : Sıkum Tıral :Tembel 
ROken : Devken Tırsok : Newerek, bızdanok 
Rı k : Int, enır, serhışk Tırfiş : Cısaret 
Rm d : Bedew, delal, zeri, sıpebi 

Sar 
Wahş : Lawır, cınawır 

: Sefık, belengaz W azife :Erk 
Sa yi : Sahi Welat : Nıştıman, wetan 
Sed em : Sebep, bais, arone Welatparez : Nıştımanperwer, 
Se br :Efsun wetanhez 
sene :Çit w en e : Resım, fotoxraf 
Sera : Qesr, koşk Wext : Çax, dem, wad, zeman, 
Serbajar : Payİtext dewran 
Serbar : Çempal, mızodık W Onda : Bızır 
Serbati : Serpehati, serbori W O sa : Wilo, usa, wer, wisa 
Serok : Serek, peşewa, rehber, 

Xati 
sermiyan, pap, serdar : Xalti Silah : Sileh, çek 

Xayin : Zıkreş, zexel So beli : Melevani, ajne Xebatkar : Zehmetkeş Sol : Pelav, mıdas X ed ar : Beeman S tran : Gorani 
X e la : Qehet Sıfre : Xançe 
Xerac :Xuk Sıl : Ture 
X urt : Zexm,qewi Sım o re : Sıfori, sıhor, pılur 
Xurmi : Fıtur, fıtar Sı O d : Şans, bext, talıh, pe par, pedar 
Xwişk : Xang, xweng, xwang Sıxlet : Qerebalıx 

Sur : Serma Y adigar :Diyarİ Sutal : Tozık 
Yekbang : Yekdeng, yekqelem ' 

· ~ arısıimi Yekcar : Yekser : Bajarvani Yeko-Yeko :Kıt-kıt agırt : Feqi 
Yekıti : Yekbun, tıfaq Şax :Bır 
Yeqin : Erhede Şık : Şubhe 
Yexme : Talan Ş ı kıl : Şemal, form 

Şıv : Ço, cıneh 
Zagon : Qanun, yasa Şop : Reç 
Zana : Şareza, ruspi, pıspor 

T arix : Dirok Zaningeh : Zanko, universite 
ZelOli : Perişani, belengazi Tax : Mehelle 
Zeman : Dewr, dewran, çax, dem Teda : Zulım, neheqi, zordesti ZengO : Rıkeb Tellal : Banker 
Zerar : Ziyan, xesaret Tel e : K emin, dafık, xefık, feq 
Zırav : Barik Tema m : Tewa, tekuz, bekemasi Zmdi :Sax Ter - : Şıl 



(RöPORTAJ) 

Komel Ressamlar Birliği : 

"SANATÇI ÖZGÜR OLMALIDIR." 

16.3.1991 tarihinden itibaren 

Istanbul'da çalışmalarını stırdtıren Komel 

Ressamlar Birli(Ji Dikili Kıııtıır ve Sanat 

Festivali'nde tırtınlerini sergiledi. GOVEND 

okurlar için Komela Ressamlar Birli(Ji ile 

bir roportaj yaptı. 

Bu roportajı oldu(Ju gibi okurlarımızın 

ilgisine sunuyoruz. 
1/1}1/EtV/J 

GOVEND : Nedir Komel Res

samlar Birliği, nerede ve nasıl 

oluştu ve neleri amaçlamaktadır? 

KOMEL: Komel Ressamlar Birliği 

16.3.1991 tarihinden beri çalışmalarını 

sürdürmekte ve hayatın dayattığı 

şartlarda çalışmalarımız devam edecek. 

Ressamlarda kendi sorunlarından yola 

çıkarak, kendi sorunlarını ve sanatsal 

sorunlarını ulusal bazda da ele alabile

cekleri bir oluşum gerçekleştirebilirler. 

Bu oluşum değişik zamanlarda yanya

na gelerek farklı biçimde, hatta farklı 

yerlerde sohbetlerle 16.3.1991 tarihinde 

yasal hale getirdik. Bunu kamuoyuna, 

en azından sanat çevrelerine bir bildir

ge ile.duyurduk. 

GOVEND: Sanat anlayışınız 

nedir? 
KOMEL: Manifestomuzda belli il

keler savunduk. Aslında normal bir sa

natsal sıralama açısından 

değerlendirecek olursak sanat 

günümüze kadar belli evrelerden 

geçmiştir. Sanat, kapitalist sistemi ele 

alıp getirdiğimizde, kapitalist sistemde 

gerçekçi sanat dediğimiz bir sanat 

akımı, bir süre sonra yetersiz hale gelir. 

Eleştirel gerçekçilik biçimi ile bu 

gerçekçi şeylerin eleştirisi yapılır. Sos

yalizm gündeme gelmesiyle, sosyalist 

gerçekçilik gündeme gelir. Yani artık 

bakış açısı, burjuvazinin o kendi istem

lerini aşar niteliğe dönüşür. Örneğin: 

Fransız demokratik devrimine, görsel 

bir bazda baktığımızda , yani resimsel 

açıdan değerlendirdiğimizde burjuvazi 

o dönem, kendinden önceki feodal 

değer yargıları ile oluşan resimlerde 

dışlayan, örneğin: Tanrı ya da lsa'nın 

resimlerinden dışlayan, onları artık bir 

yerde önemsemeyen sıradan sokaktaki 

bireyin düşüncesinden yada burjuvazi

nin kendi bireysel düşüncesi için kul

lanır. 

Burjuva gerçekçiliği bu anlamıyla 

ele alınırken, bir süre sonra sosyalist 

gerçekçilik gündeme gelebilir. Çünkü 

bu sefer işçi sınıfı burjuvazinin getir

diği eşitlik, hürriyet ve benzeri slogan

ların yetmediğini fark edecek. Bu kez 

de işçi sınıfı, gerçekçiliğin, burjuvazi

nin söylediği gibi olmadığı, biçimi ile 

ele alındığını düşünür. Fakat bir süre 

sonra sosyalist gerçekçilikte 1917 Ekim 

devrimi ile yeterli hale gelmez, çünkü 

sosylizmde topluma bakış açısıyla gene 

sınıfsal bazı özellikler taşır. Bütün top

lumu kucaklayan toplumcu gerçekçi 

dediğimiz bir ilkeyle devam eder. 
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Şimdi bizim bu aşamada savun
dugumuz toplumcu gerçekçilik ilkesi 
bu bütün ilkelerle yada bütün diger sa
natsal kategorilerin de içinde 
barındıracak günümüzün sanata bakış 
açısının son ilkesi. Gerçi sanatı iki 
biçimde degerlendirdigimizde, ulus-· 
ların ana varlıgı gibi iki kutuba ayrılır; 
burjuva yada idealist felsefeye dayalı 
sanat akımı. İşte bize kadar gelen, 
degişik adlarla adlandırdan örnegin: 
Empresyalizm, ekpresyonizm veya fel
sefi anlamda bakıldıgında varoluşçuluk 
yada onun va
ryantları olan 
felsefi akımlar 
ki çeşitli 

biçimlerde ele 
alınır. Biz 
bunun mad
deye dayalı, 

maddeci bakış 
açısı ile ele alı- .. 
nan 
tümümüzü 
toplumcu ger 

likte dünyanın tüm var olan resmi 
kendi sanatsal degerierini 
dışlamaksızın bu sanat akımını devam 
ettirmeye çalışıyoruz. Bizim 
bir leşmemiz, burjuva ressamlarınınki 
gibi biçimsel benzerliklerden dolayı 
degil. Eskiden insanlar aynı renkleri 
kullandıkları için yanyana gelirlereli ya 
da aynı ışıgı hedefledikleri için. Ku
bizm dedigimiz, kubizst biçiminde 
çalışan ressamların yanyana gelerek 
birlikler oluştururdu. Birligimiz böyle 
degil. Ulusal sorunuda ele alan, o top-

lumcu gerçekçi il
keleriyle yaklaşan 
insanların kendi 
sanatsal biçimleri 
ya da kendi sa
natsal deger yar 
gıları içinde öz
gür olma kay
dıyla yanyana ge
liyoruz. Bizde, 
biçimli birlik degil 
öz-de, düşüncede, 
ulusal degerde 

· çekçilik diye 
lanse ettigirniz felse-

_ Kornet Ressamlar Birli{JI'ndef] b ir li k söz k o -
. Tekin Ftrat ve Mehm9t'J(ôfl$iık'bi; Çcliişma=-;· '~;nusudur. 

fe ile bakıyoruz 

olaya. Ama bunu şu ana kadar gelişen 
felsefi akımları dı,şlamaksızın. Onların 
gerçekten idealizmden uzaklaştırılmış, 
maddeye dayandınlmış biçimlerini ele 
alacagız: bunu manifestomuzda da il
keledik. Bu bir sınırlama degil ama üç 
ana başlık altında toplamak 
mümkündür. 

Toplumcu gerçekçi bakış açısıyla 
bakmak ki aynlıkçı olmayan, kürt veya 
diger siyasi gruplar arasında ayrıcılık 
taşımayan ilkedir. Tüm bu ilkelerle bir-

GOVEND: Re· 
sim ve heykel işlediğiniz tema 
hakkında bilgi ve-rir misiniz? 
Resim ve Heykel sergisini iç içe 
açınanızın nedeni nedir? 

KOMEL: Resim ve heykel çok iç 
içe şeylerdir. Ressamlar birliginde hey
kellerinde ressamlar birliginin sergisin- ' 
de, heykellerinde sergilenmesi olayı ya , 
da ressamların içinde ressamlar la birlik
te bir lıeykelcininde olması biçimsel 
olarak bakıldıgında ayrı gibi geliyor, 
ama iç içe olan şeyler. Resim yapabilen 
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biri heykelde yapar, heykel yapan biri 
resimde yapar. 

Temaya gelince şimdiy;e kadar 
yaptı~unız heykellerde daha çok 
Helepçe katliamı seri bir çalışınam 
olmuştu. H~epçe katliamı ile ilgili bir 
sergiye hazırlanıyordum, bir sene önce 
başlamıştım ve bir seri heykel yaptım. 
Bu seri bitmedi halen devam ediyor. 
Çünkü Halepçe çok zengin bir konu, 
Halepçe'de işlenecek çok şey vardır. 

Yani bir dede torun, bir ölü 
çocuklar, ölü kadınlar konularıyla 
sınırlı kalmıyor. Bunu biraz daha 
geliştirmeyi düşünüyorum. Halepçe 
konusu, tabi bunun içerisinde işkence 
var, zulüm var, bireysel baskılar var, bi
reysel ezilmişlikler var Halepçe'nin 
içerisinde.Benim bu konuyu devam et
tirmemdeki amacım Halepçe konusu, 
Halepçe figürlerinin, yani Kürt motif
lerini, Kürt ~ültürel de~erlerini evren
sel bir boyuta ulaştırabilmek; yani ona 
öyle bir dil ~azandırmak gerekirki sırf 
bir Kürt, Kürt kültürüne mensup bir 
birey ona· baktı~ı zaman, onun kürt 
kültürüne ait olduğunu algılanması 
sorunu de~il, dünyanın başka bir ye
rinde bir insan, bir Fransız, bir Rus ya 
da başka bir insan heykelii izledi~i 
zaman o değerleri alabilsin; Halepçe'yi 
algılıyabilsin. Mesela bir · Halepçe, 
Hiroşima'da daha etkileyici bir katliam, 
Hiroşima'yı bir çok Türk aydını ele 
almış, şairi, ressamı, müzisyeni, tiyatro
cusu bir çok bireyi. Şimdi Halepçe 1988, 
dört yıldır bir ulusun komple katledil
mesi şimdi onun daha ötesi yok, işin 
garip tarafı savaşanlar karşılıklı eşit 
koşullarda değil. Dünya savaşında, bir 

· ABD'nın bir Japonya savaşı de~il, 

kendi ulusu olarak kabul etti~i ya da 

kendine ait topraklar dedi~i bir alanda, 
vergisini aldı~ insanları bombalayan, 
böyle baktı~ında, yani orası Irak 
sınırları ise, onlarda da Irak vatandaşı 
ise Irak'ın yöneticileri ezen sınıfı kendi 
vatandaşla,pnı bombalıyor. Böylesi bir 
katlim yaşıyor Kürt halkı bu katliamı 
üç kişi beş kişi ya da onbin insanın 
ölmesi kolay de~ildir. Böyle 

aldı~mızda gerçek içinde sanatkarların 
durumuna baktı~ımızda şunu 

görüyoruz böylesi bir katliama özellikle 
Türkaydını Türk ressamı, şairi tepki 
göstermiyor. Bu do~almış sanki iyi bir 
şeymiş gibi bakıyorlar. Şu ana kadar 
ben hiç bir Türk ressamından Halepçe 
katliamını kınayan bir tepkiye rastla
madım, ya da Halepçe katliamı 

eleştiren veya onu kalıcı kılan ona pro
testo niteli~inde bir metine rastla-. 
madım. Türk aydını içinde özellikle 
ressarnlara yönelik o zaman durup 
düşünüyoruz, böylesi oluşumlar 

böylesi durtimlar bu ulusun içinden 
yetersizde olsa, zayıfda olsa küçük de 
olsa kendi imkanları do~rultusu:oda 
ele alması lazım. 

Bizim birli~imizin nedenlerinden 
biri de bu tür sanatsal dallarda grup
ların oluşması bizce nedenlerinden biri 
bu olmalı. Türk ressamları e~er Kürt 
katliamını anlatmıyorsa bunu aıılata.n' 
Kürt insanlar olmalı bunlar kendi. 
kimliğine sahip çıkıp o ulusun ressam
ları haline gelmeli. Kürt kökenli ·Türk 
ressamı yok mu? Hayır var bir sürü 
Kürt ressamı var. Kürt kökenli reS
saını olarak üniver.sitelerde, ö~retiın 
görevlileri var, profesörler var, iç işleri 
bakanı kürt diyebilece~imiz Türk· ~a-
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muoyunda bile belli mevkilere gelmiş, 
belli kadrolara gelmiş, kendi payıma 
Kürt diyemeyeceğim Kürt kökenli bir 
sürü unsur var. 
Biz istiyoruzki 
bu kürt kökenli 
birisi olmasın, 

Türk üniversite
lerinde güzel sa
natlarında oku
yan hatta bunu 
biraz daha Kür-
distan parçaları
na ayırdığında 

\ 

yapmışlardır ki Tür k ressamları vaye o 
gün Türk ressamı olarak devlet tara
fından lanse eden bireyler bugün tablo

'\ 

ları incelendi 
gimizde kur
tuluş sava
şını anlatan 
bir sürü re
simlerle kar
şılaşıyoruz. 

Peki Kür 
tlerin hiç 
böyle savaş
ları olmamış 

mı? lşte bir 
şex Sait is ya 
nı diyoruz, 
ama fotoğra
fa varana ka-

diger bölgelerde 
okuyan güzel sa
natlarda ilgili bu 
bireylerin kendi 
ulusların sorun
larına en azından 
kendi meslekleri 
açısından sahip çıkmalı. 

Komel R.B. 'den Gülcan Zirek'in bir deseni 
dar bir çok 
şey yok eli-

GOVEND: Mesleki açıdan kendi 
ulusal değerlerine sahip çıkmalı
dırlar diyorsunuz sizce, bu anlam
da neler yapılmalıdır? 

KOMEL: Bir Halepçe katliamı 4 yıl 
önce oldu ve belki unutuldu. Birçok 
insan gitti. Birçok insan öldü, ama 
böylesi katliamlar bütün tarihler 
boyunca olmuştur fakat kalıcı hale gel
memiştir. Özellikle kürtler açısından 
bir Türk ulusunun kendi değerleri 
açısından incelendiğinde kurtuluş 

savaşı diye lanse edilen bir savaşın 
gerçekten incelendiğinde kurtuluş 

savaşı olmadığını görürüz. Öyle büyük 
7 ülkeye karşı savaşinış bir kurtuluş 
savaşı olmadığı görürüz. Ama onu an
latan onu ele alan öylesi işler 

mizde. Kendi payımıza düşünüyorum 
eğer o gün gerçekten kürt olarak olaya 
bakan kendi ulusal değerleri olarak 
olaya bakan Kürt ressamları olsaydı ve 
bunlar bu konumu kalıcı kılsaydı, bu 
gün onlar birer belge niteliğinde ola
caktı. Aynı olayı şairler, yazarlar içinde 
geçerli. 

Dünyada sömürgelerin, eski klasik 
biçimde sömürgelerin kalmadığı bir 
dönemde, Kürdistan bölünmüş çok 
eski bir sömürgenin bile al tın da bir 
sömürge konumunda. Bunun neden
lerinden biride bu tür aydınlarımızın 
kendi ulusal yapılarını oluşamadıkla
rındadır. Yani bir ressamlar, müzis
yenler, tiyatrocular grubu, siyasetle 
uğraşan gerçekten bu işi yapabileek 
politik alanda da götüren partilerin 
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azlığı bence bütün bu sorunlar 

kürtlerin bu konumda kalma nedenle

rinden biri sayılabilir. Öyleyse diyoruz 
Kürt aydınıda bizim kendi mesleki 

açımızdan baktığımızda, Kürt res

samıda, heykeltraşıda kendi ulusun bu 

sorunlarını dile getirmeiedir, bu bizim 

hedeflerimizden biridir, yani bir 

Halepçe katliamı onbin insanın ölümü 

ile kalmamalı, çünkü onbin insan sade

ce bu gün ölmedi, halende öldürülü

yor, birkaç yıl sonra da öldürülebilecek 

durumdadır. Sadece Kürtlerin başına 

gelen bir olayda değil, diğer sömürge 

ülkelerde kuzey Afrika, Latin Amerika 

vb. ülkelerde bunu görmek mümkün. 

Bu alanda kürt siyasi hareketleri

nede epeyce tepkimiz olmuştur. Mese

la bizim ilk bildirge Tavır dergisinde 

yayınlandı. Bizce Tavır dergisinde 

önce kürt dergilerinde yayınianmasını 

isterdik. Çünkü o ulusun kurtuluşu 

için çıkrİuş kürt aydınlarında oluşu

yor, ama yok kürt aydını (okuma

yazma bilen anlamında alıyoruz) çün

kü daha ötesi tartışma konusu. Ger

çekten sanata çok duyarsız halbuki 

Kürt halkı böyle değil. 
Kürt Halkı bütün haskılara rağmen 

yasaklarnalara rağmen kilimiyle, çora

bıyla, halısıyla bunları işleyip getirmiş. 

Türk burjuvazisi bunları alıp Türk 

halkı motifi ve Türk halkı kilimi diye 
sunabiliyor. Ama bizim Kürt aydınları 
halkın gösterdiği bu duyarsızlığı 

gösteremiyor. Biz bütün zor koşullara· 

rağmen gerçekten zaman zaman oto

büs bileti bulamamıza rağmen bir sergi 

açmaya uğraşıyoruz ya da çiziyoruz. 

Aydın sayılabileceğimiz insanlar sergi

ınizi dolaşırken. gökyüzüne bakıp 

geçiyor bu zor geliyor. Bizim Erzin

can'da böyle bir tablomuzu yırtılar, ters 

gelir, yanlış gelir, günah sayılır ama bir 
aydının bir tablonun önünde geçerken 

hiç bir şey anlamıyormuş gibi davran

ması bize zor geliyor ve diyoruzki Kürt 

aydınları da dergilerle uğraşan, siyaset

le uğraşan bu alanda yazan, çizen re

simlede ilgili olsun heykellede ilgili 

olsun. Çünkü gerçekten Kürdistana 

bakıyoruz bu alanda hiç bir şey yok. 

Yani çağdaş göstere bileceğimiz hiç bir 

Kürt resmi yok. 
30 milyona yaklaşan bir ulusuz, şu 

denecektir bağımsızlığı olmayan bir 

ulus ya da kendi kaderini tayin etme

miş bir ulusun hiç bir şeyi olmayacak 

denilecek. Ben buna katılmıyorum, bu 

ulusun halısı var, kilimi var bu ulus 

kendi koşulları içinde yapacaklarını 

yapmaya çalışmış o zaman birbirimizi 

zorlasak dünya standartlarında Kürt 
ressamlarıda olur heykeltraşlarıda. 

GOVEND: K'ilrdistan sanat ve 
kült'ilr açısından zengin bir k1ll
hlre sahiptir. Kilim, halı ve el sa
natları ile işlenen bir çok jig'ilrler 
var, ama kapitalizm geliştikçe bun
larda yok oluyor, bunların korun
ması ve y'ilz yıllardan beri işlenip 
gelen bu jig'ilrleri kendi çizimleri
mizle kalıcı kılmayı düşünüyor 
musunıız?Bu anlamda yapmak iste
diklerinizi anlatır mısınız? 

KOMEL: Bizim genelde önümüze 

koyduğumuz hedeflerden biri Komel 

ressamlar birliği süreç içinde heykel

traşlar hatta .diğer sanat dallarınıda 

içerecek geniş boyutlarda düşünü

yoruz. Bu gurubumuzun hedeflerin

den biride gerçekten yaşanan yok oluş 
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sürecinden kültürel yok oluş 

sürecinden, çünkü ulusların ancak 
öyle yok dilebileceğine inanıyoruz. 
Yoksa baskı altında tutmak, dilini ya
saklamaya <;alışmakla yok edilmeye
ceğini inanıyoruz. Çünkü 70 yıdır kürt 
ulusu yok edilememiştir. 

En büyük yok olma, asimile olma 
sürecininde 80 sonrası başladığınr 

düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'de 80 
sonrası bu yoğun bir halde devam 
ediyor bunun nedenlerinden biri tele
vizyonun köylere kadar girmesi 
köylerin veya o dar kapalı landa 
şehirlere olan akın ve gerçekten elde 
edilecek çok kırıntı şeklinde de olsa ka
pitalizminin nimetlerinde yararlanan 
bir Kürt köylüsü kendi öz gücüyle 
hatta bütün sanatsal değerleriyle ya
rattığı çok güzel el örgüsüyle halısını 
bir sıradan fabrika hlısıyla değiştire bi
liyor. Çünkü fabrika halısı onun kendi 
ürününde çok da~ güzel görünyor. 
Bütün bunlara karşı bizim kendi 
önümüze koyduğumuz hedeflerden 
biri halkımızın bu güne kadar getirdiği 
bu kilimdeki motifleri kendi yaşam 
biçimleri giyimlerini, kıyafetlerini kendi 
ürünlerimizde yansıtmak, bununla ye
tinmemek tarihsel bazda bir müzede 
oluşturmak. 

S~m dönemlerde Kürt kilimi diye 
~ir Avrupalı'nın çıkardığı, ABD'lı va
tandaşın çıkardığı bir kitapta karşı
laştım. Biz yaşıyoruz bir ABD'li geliyor 
bizi o bize anlatıyor. Sanırız en kötü 
durumlarımııda biridir. Biz istiyoruz 
artık kendi halımızı, kilimizi kendimiz 
ele alalım ve kendimize ait olan o 
biçimleri kendi resmimizi, heykelleri
mizi ve sanat eserlerimizi benzerlerini 

sunalım, bunun dışında birçok Kürt 
unsuru, güzel sanatlarda okuyor şu 
an tanıştığımız bizimle birlikte hareket. 
etmek isteyen yarın birçok insanı tek
rar okuya bilecekleri bir sürü ögrenci 
var. Bu öğrencilerin süreç içinde bizim 
oluştura bileceğimiz oluşturmayı 

düşündüğümüz bir Kürt resim ak~.de
misi ya da Kürt güzel sanatlar 
fakültesi biçimindeki okullarda eğitim 
görmeleri o konuda yoğunlaşmaları 
bize artık okulların temellerini de 
bugün de atmak gerekir. Biz herşeyi 
bu ana kadar bu anlamda hedefledik. 
Devleti kuralım ya da devrimi 
gerçekleştirelim bundan sonra bunlar , 
gelir, biçimindeki yanlış anlayışın artık i 

ortadan kalkrri:ış olması temellerinin 
bugünden hatta ülke olmasa bile, dev- ! 

rim olmasa bile bugünde onun 
nüvelerini en azından var olanları ko
rumak bazında da olsa kalıcı hale gel- · 
mesi için çaba harcamak gerekir. · 

GOVEND: Kiirt kiiltiirel değeri 
taşıyan kiirt motifi; halı, desen ve 
kilim vb. şeyleri bulunanlara GO
VEND aracılığıyla okuyuculanna 
iletmek istediğiniz bir şey var mı? 

K O M EL: Bizim ekonomik 
koşullarımızın yetersizliğinden dolayı 

henüz kendimize ait bir yerimiz yok? 
Bu bir yanı, bir de düşüncemiz, 
gerçekten üzerinde oturduğumuz kili
min değerinin farkına varmalıy~z ve 
kuşkusuz bunlar kullanılıp atılacak 
şeylerdir, ama süreç içinde bunlarda 
oluşan, bunl~ın yer aldıgı bir müzeyi 
oluşturacak kadar kendinpze ait bu 
malzemeyi oluşturmamız lazım. Ninele
rimizin kıyafetlerinin çok aza indiği bir 
dönemi yaşıyoruz. Ninelerimize tepki 
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gösterip kıyafetlerini atması yerine, 

kıyafetlerini çıkarıyariarsa günümüz 

koşullarında giyemiyorlarsa biz onu 

olduğu gibi korumaya çalışmalıyız. 

Şimdi böylesi fotoğraf, döküman ve 

benzeri malzeme taşıyan insanların 

bunları bize iletebileceği ya da en 

azından kendileri bu tür döküman top

lamasını istiyoruz. Böylesi sanat dergi

lerin çıkması . bizi sevindirdi çünkü 

Türk siyasi hareketler böylesi şeyler 1 
düşünmüyordu. Ama bu gün bazı 

şeylerin artık değiştiğinide fark ediyo

ruz. Yalnız siyasetle bir ulus kurtul

maz, bunu sanatıyla sanatın bütün 

alanıyla, hatta çocuk oyunlarıyla 

bütün bu alanlarda yoğunluk kazan

maları gerektiğine inanıyoruz. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken bir olay 

daha var, gerçekten sanatkar olarak su

nacağımız topluma sanatkar olarak 

·lanse edeceğimiz insanlara dikkat 

etmek lazım. Bu da sanat dergilerinin 

ya da bu alandaki sorumlu bireylerin 

görevi. 
Diğer bir isteğimiz sanatkarları 

gruplara bölmemektir. Yani grubun sa

natkarı ol:ı;namak. gerekir. Müzik grup

larında halen bu böyledir. Müzisyenin 

kendi isteği doğrultusunda kaynak

lanmıyor. Siyasi grupların kendi 

müzik gruplarıymış gibi davranmaları 

Kürt halkının müziğe olan bu kültürel 

değerlerin yıkılınası yada ters tepmesi

ni zorunlu kılar. Bir Koma Denge 

Azadi bence hiç bir grubun müziği 

değil. Bir Koma Berxwedan da hiç bir 

grubun müziği olmamalı. Çünkü bun

ların söyleyeceği her parça Kürt· 

halkının kendi ürünüdür. Kendi 

değerleridir. Gruplarda bunu böyle ele 

Komel R.B.'den Tekin Fırat'ın 

birdeseni 

almalıdır. Ama Ko ma Berxwedan, 

Koma Denge Azadi' den her· hangi bir 

arkadaş her hangi bir siyasi gruba sem

pati duyabilir bu çok doğal olan bir 

şeydir. Bu ressamlar içinde geçerlidir, 

A ressamı ya daA grubunun ressamı 

olamaz. Kürt halkının -eğer ressamsa

o,halkın tümünün ressamıdır. Hatta 

ben zaman zaman bir korucunun bile ~ 

onun ürünü alıp duvarına asabile

ceğine inanıyorum. Çünkü Kürt kili

mi hem korucunun evinde var hemde 

koministinin evinde var. İkisi de 

üstünde oturuyor. Bu ikisininde 

değeridir. Biri o yarattığı o değere iha

net eder biride korumaya çalışıyor. O 

zaman sanatkarlarıda böyle gruplara 

bölm~li diye düşünüyoruz, tepkisel

de yaklaşmamah. Sanatçı özgür 

olmalıdır. 

GOVEttD Sayfa 33 



NIŞTIMANA 
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ME 

Welate Xwe Nasbıke ft 
Jere Xwedi Derkeve 

Geli xwendewara, errıe jı ve hejmare 
bı şılnde dı nav rupele Govende da 
nıştımana xwe bıdın naskırın. Ew 
welate ko em efrandıne ı1 jı mera dayik-

. ti kırye ı1 ewe jı me bı şılnda lı zarayen 
me ji wariti bıke dıve em ewi baş 
nasbıkın ı1 jere xwedi derkevın wıne 
gund ı1 bajar, dest ı1 çiya merg ı1 geli, 
der ı1 mızgeft, kele ı1 bırc, çem ı1 kani, 

. rewşa abori ı1 xwezayi ya welate xwe dı 
kovara xweda bıxwinın ı1 hinbıkın. 

Bı ve armance erne dı ve hejmare 
da belısa Farqine bıkın. Lewra ko iro 
·.bala her kesi lı ser Farqine ye. Farqina 
rengin iro reş gıredayi ye. Şindare Far
qin. Ewre reş ı1 tari lı ser Farqine dı 
gerın ı1 esmane şin tari dıkın. "Şina 
Farqine!" bı sere xwe babeta nıvisareki 
ye, le ew bıra ınımine wexteki dın. 

Beri ko em Farqine bınıisın, 

dıxwazı~ çend gotına lı ser wate ı1 kar
mendiya welatpareziye bejım. Jı ber ko 
ev beje bılye benişte deva ı1 gellek 
popıller e. Tu, jı ke dı pırsi dı be, ez we
·latparezım! Welatparez ı1 welatfıroş lı 
nava hev ketıne. Gelo tegıhiştına we
latpareziye çıma wılo erzan e. Dıbe we
latparezi tegehek ko lı her ali be 

S.KORKMAZ 

Pır a Malabade 

kışandın ı1 ki, çewa bıxwaze wısa wate 
bıkeninbe. 

Lı ba dıle mın, wata welatpareziye 
yeke ı1 ewji hezkırına hemgeli ya heri 
mezın e. Hezkırına welat ı1 herhemen 
netewi lı pey hezkırına mırovati ten. Jı 
ber ko jı insan bı rumettır tu tışt nine 
ı1 hemıl tışt jı bo insan e. Welat jı bo 
insan, Dewlet jı bo mırov e. Le beri ko 
tışt jı bo mırov bın, dıbe peşi mırov jı 
bo xwe ı1 jı bona hev bın. Ye jiyane ava 
dıke mırov e. Welat, dewlet ı1 jiyan bı 
nurova xweş e. W exta ko mırov bı 
hevra neyar ı1 bı şer ı1 pevçıln bın, bı 
welat ı1 dewlet bın ji be qimetın. 

Gotınek peşiye me wıha dıbe: "Bıla 

~------------------------------------------~--------------~--
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dınya avabe, rrnrov jı xwera nav dabe." 
Gotınek navnetewekar (enternasyona
list) u realist. Bı rasti ko rrnrov bı seriki 
tıji bı fıkıre wısa ye. Dı dınyaki ango 
welateki belengaz u xerabe de rrnrov 
mir buye çı, qimet heye?! 

Mırov bı mejiye xwe gıranpaye ye. 
Granpayiya (qimeta) meji jı efrandınen 
rrnrovtiye ten. Ü disa betırın rrnrov jı 
mejiye xwe berpirsiyar e. Çeyi u xerabi, 
paki u gernari.. gişt ji meji te. Le meji jı 
xwe berda tu berhemi na efrıne. Ye 
meji ye rrnrov u dıtıniye rrnrova peyda 
u tayin dıke; rewşa jiyana rrnrova ye. 
Jiyanek peşveçuyi, dewlemend u xweş, 
rrnrova jir u qenc dıke, le jiyanek 
paşdemayi, jar u jı hevketi, rrnrova 
nezan, nepak u bınketi dıhele. Disa cı 
dıbe bıra bıbe, çand u zaniyariya cıvata 
bı careki u dı rojeki de pek naye. Ew bı 
xwe dı nav pevajoyeda u bı keda 
hezare sala pek te. 

Dewlemendiya xwezaya welateki bı 
sere xwe dıbe pareka çande, edebiyat u 
zaniyariya we netewe. Bırarrnn; lı 

çaleki xali dareki seve heşin hatiye, 
beji u jı xweberde. Mırov, bı çiyaye 
bılınd u ase ve hıldıkşın u dıçın seva je 
dıçımn. Paşe rrnrov dıfıkırın ko jı we 
seve lı erden rast u lı ber deriye xweji 
bıçinın u bı hesayi je berjewendi (men
feet) bıstimn. Ev daxwazi, rrnrova dıxe 
nav lekolina u heta ko mırov ta
mamd}.ne (aşı) dı afırinın u hindıbın .. 

Dara seva beji lı çole, efrandına 
xwezaye ye, le çandına dare lı ber deri 
u tamamdına we, efrandına meji ye 
rrnrov e. Ü berhemek jı çanda dendi 
(madi)ye. Dı ve minake (misal) de lazımi 
xwe dıke ko rrnrov rastiyeki bıbine ko 

Cami ya Selahaddin i Eyyubi 

ew ji eve: Dara seve tınebuya tamandın 
ji peyda ne dıbu. Ango, peşiye madde 
heye1 paşe ji mırov maddeye wate dıke 
u lı gor berjewerdiyen xwe şıkıl dıde. 

Bı kurtayi welatparezi, hezkırına 
hemgeli a heri mezı:ı:ı u parastına 'her
hemen netewi ye. Dı sere van berhe"' 
man da pırsa çande, edebiyat, edet tore, 
dirok u zmen te, Zman, rrnrov dıkare 
beje bl)beta heri grıng e, Xweşiya her
hemen çandi ewe ko rrnrov bı zmane 
dayika xwe bıxwine u bınıvise, bıbeje h 
bıbize. Mırov dıkare waniji beje: Zmen 
rrnfta deriye netewebune ye. Xweşiyı:ı, 
helbesten ko lı ser qehremaniya Kurda 
tene xwendın, romanen ko behsa jiya
na Kurda dıkın, lekolinen ko lı ser. 
rewşa Kurdıstan ten kırın zedetır 

xweşın ko bı Kurdi bene mvisandın. 
Ne tene xweşın her wıha pewistın ji... 

Geli xwendewana, rrnn hevçend 
gotın jı bo ve hevoke dırejkırın: "Rıkne 
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welatpareziye, parastına mafen 
nurovayı u jere xwedi derketına çande 
u edebiyata netewe ye. Ew ji dı axaftın, 
xwendın, nıvisandın u fıkrandına bı 
zamane zıkmaki ye. Vi kari pıçuk 
nebinın nabejın pışt gohe xwe, bıra 
neye jı bırkırın ko peşiye kare pıçuk te 
kırın. Mırove bı ser kare pıçuk neketi, jı 
bın kare mezın ji hiç dernakeve." 

Ez Farqin ım 
Farqina Rengin 

Jı nun ra Sıliva ji dı bej ın, Farqin ji.. 
Dıjnun ji "Silvan" lı nun bı nav kırye. 
Le der u dora nun, tu kes bı "Silvan" 

nave nun hılnade. Ev nav, nave Rome 
lekıri, nave bışaftıne te zanin u bı 

zanin lı hambere vi navi kampaniyeki 
jı xwe berde lı nav xelke belavbuyi ye. 

Farqin. En pır ev nav lı nun te 
kırın. Sıliva ji dı bej ın, le hındık. Sıliva 
ji jı nav rupele dirok nun te, le jı ber ko 
bı nave dıjnun lekıri "silvan" re 
nezikayi nişan dıde ev nav pır kem te 
bıkaranin. Wısa xwıya ye, gava Farqin 
te gotın nuroven me pıçeki kela dıle 
xwe hedi dıkın u hınek ji lı hamher 
bışaftıne xwe dıparezın, hışyari u bawe
riya xwe ya netewi tinıne zman .. 

Farqina rengin, dı deve her kesi 
daye, ketiye helbest u strana. Wexta 
Farqin te gotıne, pere 'rengin' jı derhas 
dıbe. Jı ku te renginiya nun u çewa? 

Ez bajareki gellek kevnım.: Diroka 
avakırma nun, hezar sali bert zayine 
destpedıke. Gelek medeniyet lı :ser mm 

ava bune. Mm gelek şer u cenbazi diti 
ye. Ji gelek dewleta re serbajarl u her
mali kırye. Bı kurtayi be sed~m nine 
renginiya nun. Gele Kurd irÖ ji nun 

ciye ilme, şarezayi u çande ya netewi 
dızane. Gelek hozan u gelek helbest
van afırine ji nav nu~. Mm gelek 
şexsiyeten heja bexşi welet kıriye. Dı 
hela şere rızgariya netewi da ciye nun 
tım bı şan u, şeref u şayan buye. 

Bıli tewşa siyasi(konevani) bı kele 
u bırce xwe, bı der u nuzgefte xwe ez 
renginım Çar aliye nun kele'ın, bırc'ın, 
pır u şıkeftın. Kela zembilfroş(ko desta
na evina xatune teda derbaz dıbe) kes 
nine pe nızane. Pıra malab~de, şıkeften 
Hasunne,Mızgeftci Selaheddine Eyubi, 
Dera disa wısa ... 

Semedek dm ko jı nun ra dıbejın 
Farqina rengin ew ji eve: Hawirdora 
nun av u kani ne, dar u ber u şinahi 
ye. Bı rasti ji hevçend çevkani u aven 
bın erdi dı bajareki dm da nahatiye 
ditın. Av u kaniyen nun ji weki bırç u 
kelen nun ketiye çanda geleri. Kani, ci
heki bı taybeti tıji dıkın dı jiyana gun
ditiye da. Evindariya keç u xorten 
welate nun ya lı reya beriye, ya lısere 
kaniye ye .. Gellek serboriyen romantik 
hene lı ser kaniya. Helbesta "kaniya 
mezın kaniya dıla ... " gel ek bı nav u 
deng e u lı çaraliye welet te xwendın u 
gohdarikırın. Jı xeyni Kaniya mezın: 
kaniya derge, kaniya navin, kaniya 
jorin, kaniya pıçuk, kaniya zazo, ka
niya kele, kaniya bezwane, kaniya 
hesune u çeme malabade bı aven xweyi 
zelal u pır u xweş ji ez rengin ım 

Bı kurti, gava diroka Kurdistane te 
gotın ewıl ez tem bira mrovan. Wexta, 
Falklor, çande u edebiyat te xeberdan 
ciye nun dı seride te xwiyani dıke. 
Gava şere rızgariya netewi te axavtın, 
disa ez ın lı nive meydane seri bılınd u 
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eni vekıri ... tl gava kurdistan te gotın ez 

un, ez Farqina rengi me lı bira rrnrova ... 

Werın nuha ji bın aliye mın 

nasbıkın. 

Erdnigariya Min 
Ez dıkevım nive baktlri rojavayi 

welet.Bajare amed tl çiya ye reş dıkevın 

rojavaye mın. Lı baktire mın çiyaye 

Andoke tl ware dımılli ya, Bingöl e. Lı 

baştire mın kaniya neM, bajare tlıhe t1 

qote Rema ci dıstine. U mın pışta xwe 

daye çiya ye Elbate, ew çiya ye ko jı 

dema destpeka erdnasi ye te.. Jı her 

deme erdnasi ye (jeoloji ye) . tl jı her 

ctlri axa mın heye, kevır, taht tl 

darıstane mın hene. 
Geibeya mın; 115.000 hezar kesın. Jı 

van kes lı gunda, kes ji lı bajer rtldınin. 

Rewşa Mın a Abori 
Rtlpivana mın: 1.400.000 berecot e 

(donım e). Jı vi erdi 850.000 berecot te 

ajotın. Erde te ajotın 500.000 beji ye, 

350.000 wi ji avi ye. 550.000 berecot naye 

ajotın, darıstar tl kevır tl taht e. 
Hemane berkeşana mın: 
Genım 500.000 berecot 

Ceh 50.000 

No k 10.000 

Nisk 50.000 

Kunci 15.000 

Parez 15.000 (Zebeş tl gunda) 

Tıttln 35.000 

B ırın c 
Şadanek 

Guleberbıro 

5.000 
10.000 berecot 

3.000 

Hemane pişekari (senayi); Tune 

ten hesıbandın. Tene karxaneki arvan 

saz e. Du fabriqe nivco mayi ji hene. 

Fabriqa pembtl tl erne heywen. Hedadi 

wek ko bıbe "jı dıjmınra inad" bı 

imkanen pıçuk lı her xwe dıde. Hedad, 

bı qeweta zende xwe lı er xwe dıdın. Le 

çekıri ye fabriqa pazara welat zıft kırye. 

Roj bı roj kem dıkın tl hınek jı wan 

dezge bav tl kala berdıdın tl dıbıne kar
ker. B ıli Hesınkeriye koşkari ji deriki 

rızqe Farqin ya ye. 
Benda (beraj) Malabade van sale 

dawi rtlye çend gundiye deşte 

vebışırand. Heviya gundiya lı beraja 

mezın tl sentrala elektrike ye. Çend 

mırove maldar tl pıre wan tevkare 

metıngehkara bı bayiti ya bın çekırina 

xweş dı jin ... Heywen x.wedikırıiı heye, 

le ne jı bo bazare tl ne bı pergalen. 

ntljen e. Lı her dere her maleki gundi 

çend seri pez , çelekek an gameşek, 

kerek tl çend hev ji mırişk dıxwıyen, 

bes evana tev jı bo berjewendiye malba
ti en rojane ne 

Dawi bejmara be da. • 

Ey ! Kurden lı dor deşt u 
çiyan şax u nei.valan 

llun çewa dıkııJın 
yar u bıra 

dost u hevalan 

Ku dıjmın jı xwera bıstin 

·k~ s u fesada n 

........ 
CIGERXWIN 

.• 
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Serpehatiya Siyamende Sılıvi 

Bı texmini, dı sedsa
la 18'an lı dora Wane u 
dora Xelat u Adılcewaze 
de:Yeki bı nave Siya
mende sılivi hebiye. Xor
teki cıwan Q neçirvan 
buye. tir u kevane wi ji 
keçel buye. Le bela gele
ki jehati ll cesllr bllye. 

Lı nav wan eşiretan 
da qizek hebllye. Nave 
we Xece bllye. Qizik 
geJek delal ll xweşık 

buye. Xorte bıraya we 
hebllne. 

Siyamende Sılivi 

dılketiye we Xece bll. Bı cesurbllna xwe, 
. tene bı sere xwe, we jı nav we eşirete ll 

wan bıra ll pısmaman de revandiye ll 
bıriye seresipane Xelate. Sipane Xelate 4 
hezar metre bılınde Q sere sipane Xelate 
sıpi ll çiyaki gelek asa ye. 

Suwaren eşirete, bıra u pısmamen 
Xece ji taqiba wan dıkın. Siyamend Xece 
dırevıne, dibe nezike sere kaba Xelate. Ew 
dıbetılın Q lı ciyeki rudınen. Siyamend sere 
xwe dıde ser kaba xece ll xılmaş dıbe. Du 
hesttıren girye Xece dıkevın ser rllye Siya
mend. Siyamand çaven xwe vedıke, dınere 
ll dıbine ku Xece hllrık hllrık dıgıri. Siya
mand dıb9je: 

-Eger dı le te bı ve reve nexweşbe Mja 

Mehmet EKMEN 

wext h eye, eza te vegerinım mala bave te . 
Xece dıbeje: 
~Na welle, ez dınerım ku tu yeki bı tene, 

te ez jı nav ew qas eşira mın, bıra ll 
pısmamen mın derxıst ll revand, ez jı ve 
ec9be dıgırim. 

Siyamerid lı dora xwe dınere ku lı , 
qarşiye wan beran ı:ı neriye kuvi dıgerın. 
Dıbeje: · 

-Xece, her hal de dıle te çaya goşte · 
kuvi. A nıha, eza jı te re kuvi bıkujım ll 
bıpejım a bıdım te. 

Deste xwe d~v~je tir ll kevane xwe, ll 
dıçe kuviyan. Ha lı wır, ha· lı vır jı ber çav 
dıçe ll tir daveje beraneki kuvi ll le dıxe; 
dıçe ser kuvi ku şerjek e. We deme, beran 
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qıloçe xwe (qılaç) lı Siyamand dıxe u Siya
mende Sılivi dı nav zınar de hıldıfırine. 
Belki sed metre dı zınar de lı dara 
beniştoke dısekıne. Si dora benişteke lı 

pışta wi dıkeve u dı singa wi de derdıkeve 

u nalin je dıçe. 

Qedereki Xece dısekıne u dıbine ku 
Siyamand nehat; radıbe u taqiba wi dıke. 
Dengeki kur naleni te guhen we. Ber bı vi 
dengf ve dıçe ıl lı dora xwe dınere ku çı 
bınerel Ku va ye Siyamand dı zınare bılınd 
de ketıye ıl pışta wi lı dora beniştoke 
ketıye, dı singa wi de derketıye. O nalin jı 
Siyamand te. Ciye ku Siyamand ketıye 
belki 40-50 metre kur jı xwar ve jı geleki 
bılınd ıl ase ye. Tı imkana ku merıv 

bıgıhiştiye tune. Bı vi hale perişan ıl hezin 
xece gazi dıke: 

XECt: Siyamendo, oy Siyamendo, 
Siyamendo, Siyamendo 

Eza sere sipane xelate dıketım, bı dare 
beniştoke 

Le rebene, le rebene ez nızanım, nema 
zanım 

ne dıl e, ne gurçıke 

Ez ım, ez ım, sebebe ve nave ez ım 
Mavane gur ıl çıya ez ım 
Cirane cın ıl periyan ez ım 

Weyla lı mın u.vi hali lı te bıkevi hali 
Te tembihamın lıki ki, lı vi çiyaye xır u 

xali-Siyamendo (xweru u xali.) 
Siyamendo ax Siyamendo lı vi hali 
Te tembihamın lı ki ki, lı. vi çiyaye xırr ıl 

xali. 
Jı nav bırina xwe kur dınali. 

SIVAMEND: Xece mahbılbıl periya 
v9bırine 

Bırina mın Xedar e du§şine 
Rake lezke bılezin e 

Bere xwe bı de bajare Ecevede 
Cem bıraks mıni Yusuf Yahudin e 
Bı la be topık ji topa qedek öıne 
Wele mın jı hale xerab dara beniştoke 
derxine. 

XEGE': Siyamendo,dılemın jı dıla dıleki 
dılo din e. 

Eze rabım top bıkım werisen heft gun
din e 

Eze gazibıkım xelke heft cihin e 
Tu bala xwa bı demirata tahtabılın lo 

nagıhije imkan nine 

Ez ım, ez ım mavane vi çaxe çıya ez 
ı m. 

Te tembi~a mın lı ki ki lı vi çiyaye xırr ıl 
xali Siyamendo 

SIVAMEND: Xece, eze sere sipane 
Xelate ketım kelaluk e. 

Bıla Xwede Ta'ala e mala berani kılvi 
xera bıke. 

Qılaç mezıne qam bıçuk e. 
Dest nagihi ji bırine 

De ser~ sipane Xelate dest gere zavan 
ıl bılk e. 

Hayle, heyle Xece, eze bırindare 

beniştoke. 

XECE: Siyamendo! ez wıha Sipane 
Xelate ketım bi st ıl heft e. 

Me go qey sala .ve sale mırade 

mınadxuaz e. 

O mırade mın u Siyamende Sılivi 
Mın nızani kıl felek xayin e jı mın ı9 tere 

tew be bexte 

Ez ım sebeb9 ve nave ez ım. Siyamen
do 

SIVAMEND: Xece. mehkbılbe deşta 
periye ve bırine 

Dıle mın ji dılan dıleki dılo dine 
De rab e ser xwe tu ji jı xw~re 
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te 

M~reki ji mın ç~ır bıbine 

Belki xaliq~ Xweda ta'ala zurriyetk~ bıdi 

Nave wi bıke Siyamend~ Sılivi ne. 

Bıki dar~ dergılş~ bıhejine 

J~ re beji bılorine, bıhenwrine 

Mana belki gıdi havra dı le xwe p~ bıne 

Le dest nagıhije bırina mın xedar e. 

XEC~: Siymendo!Ax Siyamend~ Sılivil 

Wel~ tu ji guliy~ tir ıl kevane ziwi 

Ma ka dewr ıl dewran~ ewili 

Eze ser~ Sipan~ Xelate ketım bist ıl 

şes e 

re 

Mın got q~y sal~n v~ sal~ 

W e Xwed~ ta'ala mırad~ mıradxwaz a, 

U mırade mın ıl Siyamend~ Sılivi bıke. 
Mın nızanı bıl felek xayin e jı mın ıl te 

Ez ım, ez ım sebeb~ ve nave ez ım. 

SIYAMENDO. 

SIYAMENDO: Xece. mahbılbe .deşta 

pariyan bı delali 

Tu bı Xwede ki çave reş ıl belek Xali 

neki ji kı le Sıbhane 

~vare, dereng e, roka me çıl ava 

Wexta me e mecal bılkan ıl zava 

Hıl gırani, hırç ıl teyran ıl qaza 

Bılne Xırxıra hesp ıl suware tey e 

Dora der ıl piye teka 

Nale wan erd~ dıxine 

Jı te dıxwazın Siyamanda Sılivi 

L~ le rabe belki Xwede bıxerki merki jı 

xwe re bıbine weqta eli 

Ez ım , ez ım bırindare beniştoke ez ım. 

XEC~: Siyamendo! eze lı Sipane 

Xelate dınerim jı dılr sıpi dıke weki Mk e 

Kurro evare, derenge, tu ciki jı mın re lı 

cemxwe çeke 

Xece destmal lı ser çav~n xwe dani ıl 

xwe avete ser Siyamendo Sılivi 

Bı emre ilahi em ji ser dara beniştoke 

Weq feleke Xayi ne çıma te lı me wa kır 

Te nehışt deste bılkan ıl zava mırade 

xwe şah ne kır 

Ey feleke xayine derewine le le le. • 

ÜLKEMDE YAŞAM 

Azrailin insafına kalmış, 

Nerden geldiQi belli olmayan 

Kahpe kurşunlar içinde 

Yaşamak ülkernde 

Ki leş krgaları içinde yaşamak 

Sonsuz bir türküdür 

Adım başı kurulan karakollar 

Adım başı durdurulan minibüsler 

Önümüzde, arkamızda, yanımızda 

Her tarafta işkencedir, ölümdür yaşam 

Güneşin doQduQu yerdir ülkem 

Kırmızı akar nehirleri 

Sular berrak 

Çocuk gülüşleriyle, 

Güzelleşir da{llar, ovalar 

Bu daQiar 
Bu ovalar bizimdir 

Bu topraklar üzerinde 

Ölülerimiz dirilir 

Tekrar ölmek için 

Hakan KARAASLAN 

ERZURUM 
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Dorme Erz1ngan ü Dersimi de çeye de Begü: 
A A A • 

ÇE SOSEN BEGI 

Mıntıqa ke werte Erzıngan O Erzurım O 
Dersimi de manena, a mıntıqa de çeye de 
begO esto, cı ra vane "Çe Sosen Beg", Çe 
Sosen Axay" Ya ki "Çe Miri(Mirey)". Çıqaşi 
ke ewro hale welati vuriyo, tesire dine ze 
vıreni niyo, tene biyo kem ki, hata dorme 
sera 1938 ine qeweta xo zofe biya, tesire 
de gırs do mıntıqa. 

Tarixe çe Sosen Begi ser o vatene 
esta. Na vatene çıqaşi rast a, çıqaşi sas a 
tam nezonen. Çı ke ser o çiye neamo 
nusnayene. Çı esto ke isone e dormi, te 
de aye rastzonene O ser o qesey kene. 

Na vatene ra gore, Sosen mordeme a 
mıntıqa niyo. Esle dey, dewa Paloy 
Govdere ra wo. Nıka Tırki name vurno ra 
kerdo "Gökdere". 

Amayena xo ki eve na şekıl bena. O ve 
cenika xo ra teynay be ne. Zu ki gayede xu 
ya bor beno. Roze urzeno ra qate cıiO, 
taye qav-qecaxO, zengen O kurge nano ro 
gay bar keno O kuno ra raye. Eke eno 
mıntıqa Plemuriye, caye de araziye da 
rındek e veneno, te de nano ro. Name 
uzay deste bena. 

Endi Sosen Axa ke uza eve o qeyde 
nano ro, roza bine sodır isone dewone 
dormi ene-sone, niya dane ke mordeme 
ha wo zenge gureto hard kıneno. Pers 
kene vane: 

-Tı kama, çu wa-çı ka? 
O xo dana naskerdene. Vano: 
-Ez Govdere ra en. Mı hewne xo de 

Kala Sıpe(1) di. ~Y mı ra vake ke 'Urze ra 
gaye xu ye bori bar ke, era raye kuye so. 
Gaye to ke kati mexel bi, uza kergebıne(2) 
xo pıro de. 

MOnzOrÇem 

Na vatena dey ra dıme, xelki vato ke: 
-Eke heniyo no mordeme de rınd o, 

terefe heqi ra, terefe Xızıri ra ama 
rusnayene. Hem ki aşira ma ra wo, 
Çarekız o. Ma gereke yardım cı dime. 

isone e dormi Kale Sıpey O jayarone 
binO ra ki zof hes kerdo. 

Hem na sevev ra, hem ki uyo ke o 
mordeme de xam biyo, ama werte o sevev 
ra, biye topi, şiye yardım kerdo, cı re bone 
de rındek vırasto. O ra dıme na ra ki her 
keş gore qeweta xo çiye werdene, mal
gay, qav-qecax, cıli, astıri o çiye henene 
bini de cı. Merik eve na qeyde ra biyo 
va yi re çeyi. Peye can i, na ra ki tepiya sava 
xatıre Kale Sıpey o xatıre mordemeni, cı 
re kara bin kerdo. Vajime ke hegaye dey 
ramıte, hekıne dey çin ıto, cı re can çarno, 
non e d ey berdo are ye O çiyo bin. 

Peniyede hen biyo ke hekıne dey, 
male dey o Ron-toraqe dey cı re zede 
ama. Tavi eke zede ama ki dest no pı ra 
rota. Eve o qeyde perey kewte ra dest, roz 
ve roze herçi ke şiyo hale xo biyo rınd, 
biyo dewlemend. 

Naza de noxte da muhıme esta ke 
gereke mordem ser o vındone. Waxto ke 
Sosen ama uza, heto zu ra xo aşira 
ÇarekO ra do naskerdene, heto bin ra ki 
vato ke "Ez Elevi yu ne". Hama rast a xo 
henene bena nebena, a eskera ye niya. Çı 
ke mıntıqa Govderi de ne Elevi este, ne ki 
ÇarekO. Eve name Parsiyon(3) dewe es ta,, 
vatene ra gore isone a dewe, eve se serO 
ra ave Dersim ra şiyo. Hama e ki ewro 
sunni ye. ~htimale esto ke Sosen Axa a 
dewe ra biyo, isone uzay vere coy Elevi 



biyo ü hana o waxt ~leveni . 
nekerda. Hama atıtırnal e de bin ki 
esto ke Soseni qurnazen kerda, o 
cawo ke te de no ro, zono ke 
dorme uzay te de Elevi ye 
Çarekü uza zof e, xo hen 
naskerdene. Çı ke hen oseno 
Sosen, mordeme de qurnaz biyo. 

Na ra Çe Sosen Axay Ka 
Sıpe ki xo re wayir(4) hesavno .• 
Sonde xu yo en gırs, her tım 
ser o werdo. Hata na seron ; 
peyenü ke çe dine de, eke 
sond werdo vato: 

-Kala Sıpe bo. Ya ki "Serve 
Kale Sıpey bo" 

Waxto ke lıngone xo rınd hard 
gureto, mal ü mılke xo, pere xo 
biye zofi(zafi), Sosen Axa na ra ki 
şiyo Erzınga, wasto ke dewlete de 
alaqe gire do. Tavi aspor şiyo, 
çekdare xo biye, e tey berde, yanej ~~~~~~S~ 
hen kerdo ke mordeme dewlete~ ;;;;ı~~!f!!~ 
bıvene ke, o ju yo cı ra ama wo ü 
wayire qewete wo. Peniye de tey 
alaqe gire do, herçi ke şiyo werte~,.,..., ..... -..-::....;_,;;,___;:::....,_.___._ ___ .ı:..-__ ........,........,:...-..ı 

xo biyo rınd. Hata, taye vane ke şiyo 
Estemol Sar:ayiya Pasaye Osmaniyü, uza 
dine de ki qesey kerdo. Eve na çeşit merik 
dewlete kerda hete xo, tesire xo roze ve 
roze kerdo zede. Xelk kewto bine deste 
dey, qese xo biyo ze qanüni, eke sevata 
mıleti hen kerdo ü herçi ke şi, cı re zecte 
gureye. 

Waxte ra dıme Çe Sosen Beg, hurenda 
konaxe xo vurnene ra deste ra nejdi caye 
de bin de konaxo newe vırazene. Name 
uzay ki kene Şeniaxü. Naza de wazen ke 
na kelime Şeniaxü ser o ki di-re çekuyü 
vajine. Şene, heto zu ra parçe de lesa 
isoni wo, heto bin ra ki na caye ke rast ü 
duz e, hama hen ze tene şuy ü pile xo ki 
este, dine ra vajino. Naza de belu beno ke 
kelime Axü(axawü) ki Çe Sosen Axay ra 
go re ardo pey, eve o qeyde kerdo 
Şeniaxü. Heto bin ra ki .beno ke şeni, 
kelime şenayi ye ra berone. Eke heneno o 
waxt mana xo ena şenayi ya Axawü. 

Sosen Beg ke merdo, na ra ki 
sermiyaneni kewta ra laze pil Heyder Begi 
dest. Heyder Begi roza juye de meyite 

piye xo dardo we, roza bine biyo aspor, · 
tekıto şiyo Erzinga. Uza dewlete de qesey 
kerdo, xevere da cı ke merdena pi ra dıme 
hukım kewto ra dey dest, o hurenda piye 
xo der o. Ora dıme ki şiyo Estemol, 
Sarayiye de qesey kerdo. Peye coni 
dewlete Miralayen da cı. Tavi miralayen a 
dey, werte ordiye dewlete de ne, werte 
Kurdü de biya. Yane, vajime ke eke roze, 
dewlete herv kuyo, ya ki çiy de heneno bin 
bıbo, cı re eskero zede lazım bo, gereke 
Beg isone e dormi top kero, qumendareni 
ki bıkero ü şero bıne emre dewlete de 
herv kuyo. Miralayen a xo eve ne qeyde 
be na. 

Eke werte çe Sosen Axay ü dewlete 
niya honde zof biyo rınd, na ra ki dest no 
pı ra, dewü xo ser o tapu kerde. Çe Begi, 
heto zu ra memure dewlete arde, heto bin 
ra ki isone e dewü de qesey kerdo ya 

. xapıte, ya ki eve tersnayene mılke dine 
kerdo e xo. Hata tayine ra ki 
şinate(senete) gureta ke, ine eraziya xo 
eve vatena xo ser rota cı. Heyder 13egi 
waxto ke mılk eve na çeşit xo ser o tapu 
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kerdo, dayma isone dewO ra vato ke: 
-Ez na dewO xo ser o tapu ken, heq 

nekero mılke sıma sıma ra necen. Mılk 
tepiya onca e sı ma wo. Çı esto ke dewlete 
mı naskena, eke mı ser o bero 
qeydkerdene, tenana rı nd o. 

Hama qesede Heyder Begi wo bin 
esto, mordem gereke ey ki bınOsno. Miri 
her tım vato ke: 

-Eke çond roze sere este, gereke 
honde dewe ma bıbene. 

Na ra tapukerdena dewO ser a ke 
tenana waxt vereno ra, Mire na ra ki 
fetelino, ya ki elçiyone xo rusneno vano 
ke: 

-Ez sıma dewO ra tever neken. Hama 
çıqas ke gay o toxım e sıma ye, sıma 
gureyene, hemeg dane cı ki, mılk e mın o. 
Sıma gereke sere ve sere heqa mı bıde 
mı. 

Eve na qeyde mıleti ra mal-gay, rO, 
hemge ü zovi çiye henen e bin vergi 
gurete. Hama zade ki zerni waste. Xel 
mecbur biyo, vatene dey te de arde 
hurend. Çı ke heto zu ra çekdare xo zofe, 
heto bin ra ki poşta xo sana dewlete. Kes 
besenekeno ke dust de vejiyo, çiye vazo. 

Tavi waxto ke Çe Sosen Axay niya 
biye dewlemendi, hukıme xo biyo zof, tesir 
no ro dorme xo ser, bıwaze mewaze werte • 
dine ü axawone binü O pilone aşirone e 
dormi beno xıravın. Çı ke aveşiyayena Çe 
Sosen Beg, tesir dana dine, menfiyata 
dine re ki bena xıravın e. Uzay ra gore ki e 
na het-do het ra zuvini de qarine, ge-gane 
eskera, gane ki dızdiya dısmenayen i 
kene. 

Xo ra Çe Sosen Axay ki çıqas ke dest 
ra amo, neverdo ke dorme xo de axay O 
bege bin zede sare wedare ne. 

Beg o axaye ke çe Mirey de kewte te, 
dine ra zu ki Xelil Bege Feme biyo. Feme 
ŞeniaxO ra nejdi ya, araziya xo hira wa. 
Mal ü mılke Xelil Begi, pere xo xele beno. 
Hama Heyder Beg, çım verdana cı ke 
Feme ki era xo dest fiyone. Uzay ser o ki 
werte dey o Xelil Begi de lez te ra beno, 
xıravi ye kuna werte. Uzay ra gore ki 
Heyder Beg wazeno ke ey bıdo kistene. 
Çı esto ke çıqas ke fetelneno, dest ra 
nina, besenekeno. 

Zamane ra dıme na ra ki Mire ve Xelil 
Begi ra iqrar dane zuvıni, bene mısayiv. 

Na ra heto bin ra, Çe Miri dayma usule 
de bin ramıto. Waxto ke juy de kewte te, 
eve ttısmenayana eskara ye bese nekerdo 
zerarcı de, o waxt tey dosten gire da, biye 
nejdi, eve o qeyde kare xo berdo ser. 
Vatene ra gore seveva ki Heyder Begi, 
Xelil Beg de mısayıveni gureta, o ki na 
sevev biyo. 

Feqet, mısayiven ra dı me onca ki werte 
hurdine rınd nebeno, ge-gane eskera, ge
gane ki dızdiya dısmenayen devam kena. 
Na ye ser o ki Heyder Beg mordernCı keno 
werte, Xelil Beg re xevere rusneno vano 
ke: 

-Ma bırayena axrete gire da, mısayivi 
me. iqrare Heqi werte ma de esto. Ma 
çınay ser o zuvin fetelneme? Bero ma 
beme hure. 

Eve na qeyde qerar dane cı, sone Gola 
Boyere{5) de qırvanü sare bırnene, sondi 
wene, ene hure. Endi gereke a roze ra 
dıme xıraviye werte xo ra we dar e, zıde 
zuvini de çiye mekerene. 

Hama Heyder Beg nete xo terk 
nekeno, Xelil Begi dana taqivkerdene. Xo 
ra Xelil Beg ki itimata xo eve Miri neano, 
dayma cı ra sık keno. Paniye de Miri niya 
do ke Xelil Beg payiz ve payiz eno Xıvere, 
uza sole herneno. Roze memure dewleto 
ke a sole ser o wo ey veneno, tey qesey 
keno vano: 

-Eke mısayive mı ama naza, egle ke, 
xevere ki bıde mı, ez en sılayiye ken ben 
çe xo. 

Tavi wexto ke hen va, gereke memur a 
vatene dey biya ro hurendi. Dey dest ra 
çiye de bin nino. Texmin ra gore memuri, 
nete Heyder Begi ki nezono. Paniye de 
roze xevere rusneno vano: 

-Mir ra vaze, Xelil Beg na wo amo 
naza, mı sılayiye da cı çe mı de 
meymano. 

Na ra o ra ave ki mordeme de xort 
beno, cı ra vane Meme ~lyaşi, xorte de 
zof cı ra amaye O çer beno. Mire ey 
veneno va no ke: 

-Kare esto ey hal bıke, çena xo dan to. 
Meme ~lyaşi zoneno kistene da juy 

esta, pers keno vano: 
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-Ka mo? 
Mire vano 

-Xelil Bego mısayive mın o. 
Meme Elyaşi soz dano cı, vano: 
-Temam kisen. 
E rozO Miri xevere da Meme Elyaşı, o 

ki ardo çe xo. 
Eke memurira xevere ena ke Xelil Brg 

amo sole ser o wo, taye mordemone xo 
rusneno lewe, vano: 

-Mısayive mı, mı ver ra selam kere 
vaze 'Mısayive to qonax de to ser o wo, 
vato va bero esmo meymane mı bo". 

Eke xevere hen sona, Xelil Beg urzeno 
ra tekneno sono Çe Miri. 

Çı esto ke ceniya Heyder Begi 
newazena ke mısayive xo be ro kistene. 
Uzay ra gore ki fetelnena ke eve çeşite 
xevere cı do, hesar bıke ro ke hayı ro xo 
vındo. Xelil Begi, saate de rınd tam kerdo. 
Waxto ke saati biye xıravin, ey tey niya 
do, vıraste. Uzay ra gore ki mısayiva xo 
ceniya Heyder Begi, saata xo, 
xızmetkarone çeyi ra dana juy rusnena, 
vana ke: 

-Mısayive mı mı ver ra selam ke, vaze 
mısayiv a to vana 'Na saate rınd nesona, 
hala tey niya do, çıke xo esto? Çı ra hen 
kena? 

Xelil Beg saate keno ra tey niya dano, 
peyser rusneno vano: 

-Mısayiva mı selam kere, vaze 'Saate 
rınd a, tuwaye xo çino'. 

Xızmetkar saate beno dano cı, werte ra 
ke tene waxt vereno ra, a reyna saate 
rusnena. Vana ke: 

-Na ye bere mısayive mı de cı ra vaze, 
mısayiva to vana ke 'Na saate rınd 
nesona, rınd tey niya do'. 

Xelil Beg ceno onca tey niya dano, 
peniye de ki saate reyna peyser rusneno 
van o: 

-Saate rı nd a, çiye de xo çino. 
Nino aqıl ke mısayiva xo çı ra a saate 

rusnena, hen vana. 
Eke sewe tene verena ra, Meme Elyaş 

urzeno ra, nano Xelil Beg ra uza kiseno. 
Çı tu ri ke kiseno ki remeno sono. Çe Mir ki 
vere coy xo nane ro nezonayene, vane: 

-Meme Elyaş ame naza na pı ra kist, 
rema tekıt şi. Suce de ma çino. 

Çı esto ke kes ima nekeno, na qese 
rast neveneno. Werte ra ke tene vereno ra 
ki, her çi beno eskera. Zamane ra tepiya 
Heyder Beg çe na xo Jano Meme Elyaşi. 

Kistena Xelil Beg .:-a dıme, zere xelke e 
dormO herçi ke şi Miri ra beno serdın, cı ra 
nefret keno. Çı ke heto zu ra Xelil Beg 
mordeme de hewl biyo, heto bin ra ki 
mısayive Miri biyo O Miri eve xapnayis 
berdo kerdo meyman, çe xo do kistene. 
Uzay sero wo ke, na merdane ra dıme, 
Xelil Begi ser o kılama ena vatene, a 
kılame eve niya dest nana pı ra: 

Mire Mire 
Xayin o Miro 
Bebexteni meke 
Dısmene to Xızır o 
Çı esto ke tesire Çe Miri onca ki roze 

ve roze beno gırs, kes besenekeno ke ver 
a dine vındo, çı ra qese vazo. 

Waxt vereno ra, Heyder Beg endi be no 
kokım, beno neves, beno gıran. Daye de, , 
bıraya xo Mıstefa Beg ve Kesen Begi ra ki 
ser o bene. Tepiya Meme· Elyaşi ki uza 
ben o. 

Waxto ke hale Heyder Begi zede beno : 
gıran, niya dano ke endi mıreno, kilitone 
xezna vezeno, erzeno werte oda. Kilite 
xezna hata a deqa dey de bene. Çı esto 
ke kes nejdi nebeno, kilitO neceno. Çı ke 
Heyder Beg pile çeyi yo, keto ruy ver; 
waxto ke Beg o hal der o, eke kilitO bıje re, 
eno o mane ke, o ca verdo kewte derde 
pe ri.. 

(1)Kalo Sıpa: Nameye de Xızır o bina. 
(2) Kergebine: Mane xo temelo ke saxlem o, u 

yo. 
(3)Parsiyon, parskerdene ra eno. Yani çiyo ke 

eve zor, kelepur ra kuno ra ı!est u yo. Ew ro name na 
dewe eve Tırki Kırkbulak. 

(4)Hete Dersimi de Osule aleviyen ra gore, tay& 
çey xo re jiayere, melakeye ze wayir qewıl kene o xo 
giradayiye dine hesav kene. 

(S)Gola Boyere Hele PlemOriye de jiyare ra. 
(6)Hesen Axaye Suru, serahirisO heştine de şi 

çe vıstewrone xo, yane Sosen Begi, heqive zerni 
gureli ardi ke qımendarone TırkO do, xo bıxelesno. · 
Nazmiya de esker raste cı arney berd Oayra 
CendermO, zerni guret, o ki a sewe uza kist. Tepiya , 
werte dey O dewlete de ki qe çiye çinebi. · 

Devame xo esto 



EME GOZE 

Ez EmfJ Goze me 

Bave mm hevalfJ la/. 

Mm bl Rostemra rak1riye şOr 

Ez neyare dew e hOt 1m. 

Ez EmfJ Goze me 

Rehevale Mirze 

Gernase d1/e zarakan 

B1 serpehatiyen me raketm t1m 

larokan Kurd O Fans O Ereb 

Marani b1se 11 w1r (!) 

Me çek1r sed hezar fen 

Me çek1r 1/me evine 

Ez Eme Goze me ... 

Hevale S1/heddin 

Sllheddin e EyObi 

B1 herfen zerrin kolaye nave me 

Ll rupelen diroka kal o pir 

Em xwediye huner O çanda heja 

B1 ditmen me geş bO dmya 

Ez Eme Goze me 

Hevale Bed1rxan Beg e Boti 

Dost fJ Seyda Ciziri 

D1 sed saliyada d1lfJ mm xort 

D1 hezar saliyada evindar 

Ez Eme Goze me 

Hevale Qadi M1hemmed 

Ll Meydana Çarç1re 

Day1ka Niştiman 11 ber çaven mm 

M1 sond xwar 

Ez namnm 

Ez her dem şervamm 

Şervane riya azadi 

Ez EmfJ Goze me 

Hevale Şex Seide Kal 

B1la çmaren kevnar pesne mm 

bl dm, 

B1lo b1rcen Diyarbekir 

Ez1m tem xewna eel/ad 

Ez1m keleme çave d1jmm 

Ez Eme Goze me 

D1 lmdana Diyarbek1r da Yilmaz 

De b1jim hezar salan 

Ez Eme Goze me 

Ez merxase ki, bl nav O deng 

Ez1m, ez Kurdim lo o ... 

~ 

Mıcoye Qulpi (Pasuri) 
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Carek hebQ jı cara 

Rehme lı bave guhdara 
HebQ dehlek pır mezın 

Hırç ıl kevroşk ıl bızın 

Zurafe, teyr ıl rovi ... 

Teda dıjin hernil kovi 

Herder xweş ıl her bıhar 

Kulilk, rıhan ıl Gu~w 
Çuke spehi renga reng 

Wek bılure xweş da deng 

Her tışt hebıl dıxwarın 

Feki, giha, vexwarın 

Dıherıki lı her al 

Ava kaniyen zelal 

Bes tu caran ne şadbun 

Jı bo ku ne azad bıln 

Hebu şerek zor ıl xurt 

Hucum dıkır wan dıgırt 

Dı .xwar dıkır qet ıl qet 

Rehm ne dıkır wey bebext 

Heywan hemi gihan hev 

Hılr ıl gır pir ıl can tev 

Gotın ew çı heyat e 
Weki mırın lı memat e 

Em nıkarın bı qelıqın 

Her gav bı tırs, ıl qelıqın 

Xezal go • Pır bıl zor 

Tım ser dıke qore qor 

Dıwem bı binın çar e 

Nexwe nine mıhwar e• 

Keroşk e daye cewab 

FABL 

. ·::::::::·: 

A, .. "1lil e;ı =·. 

CUDlCIZlRl 

Got; •şer bı lep ıl kuliab 

Erne çawa bışin e 

Ka bersıve bıbin e 

Mame ruvi kır bılınd 

Denge xweye xweş ıl rınd 

Go erne herın başer 

Erne bıdne xweş bıxer 

Bejne gele şahinşah 

Rıhe me nek xweyi gunah 

Erne bınine her wext 

Xwar, vexwara te ber text 

Erne kın qure dori 
Lı ki ket we be gori 

Şuna her roj dıl bı tırs 

Gotın başe hılr ıl gırs 

Paşe gotın ey ruvi! 

Gava ko tu heri ba ewi 

Tu aqıl şehrezayi 

Xweye sırrıl razayi 
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Go qebtllım lı bı şerte 

Fil ji be çım ser pışte 
Rovi til hılkışan 
Tırs jı dı le xwe k9şan 
Hatın diwana şere 
Zaf hurmek kırın jere 
Rovi go mirım selam . 
Şer rıjand hem tl kelam 
Oral qebtllkır qerar 
Go jı soze neyen xwar 
Her roj demık kıfş tl bel 
Sıfre binın ey guhbel 
Şer vezeliya her lımal 
Xwar nimet a tat e bal 
Kovi serbest dıgeran 
Dema dcr ne bu ya wan 
Rojeki kevroşk bu qar 
kır bare bar, zare zar 
Dawiye neri nebi 
Go dıve keri xwe be 
Pışke dereng çtl bı qest 
Şer bı guhi gırt bır dest 
Go ka xware mın binın 
Mir va lı vade dırnin 
Pır htlri nagıre dıdan 
Jı çeng tl ser tl her dıran 
Kewroşke le vegerand 
Got ey qıral me inand 
Xezalek gelki şepal 
Marin tl şeng tl delal 
Derket peşiya me yek şer 
Xezal revande be xer 
Şer gırte hes tl xezeb 
Ma hen e jı bıl mın ec eb?· 
Ezım serdar ezım şer 
Dıl hesın tl dıl bıwer 
Go em bıgrın bı erış 
Je vekıne çerm tl riş. 
Bıstinın heyf tl sere 
Da kes hule newere 

Çtlne ba bireki ktlr 
Şer bı hımhım her dıztlr 
Kewroşke go ya emir 
şere di va lı bıne bir 
Şer h•lkışa ser diwer 
Da bıne bire bınher 
Eksa xwe di lıbıne av 
Go va şerek bezırav 
Xwe qevast ser berjere 
Hınge dıbirde mıre 

Kovi tev ketne govend 
Jı keyfa hıldan dest tl zend · 
Çekırın qesrek bılınd 
bu kewroşka eqılmend 
Demin serdere tablo 
Nıvistıne te wılo 
"Ev seraya hızırmend 
Kewroşka zaf hunermend 
Kari bı fıkre ki rınd 
Şere bı quwet tl kund" 

···:::::···: =·:.:::: .. =_:::'(~/ 
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ÇEPERAST 
1-Roja 20 te ilone h Amede, jı 

aliye kontra-gerilla va hate ı 
qetılkırın. Hunermend u niviskareki 
heja bu. Pırtuke wi: Bırina reş, 2 
Qımıl. Nav u paşnave wi çiye. 2-Mın 
- Netık, ferşeni,jı bıruyan berjortır. 3- 3 
Dost, ewe ku derd u kulen xwe bı 
hewra parve dıkın. Palane hespe 4 (bere paş). 4-Fedi, eyb - Kul, eş, 
nexweşi. · 

5-Ciye pez doşe - Torbe, kis, 5 

çuwal 6-Ser bıxwe, atad, hur - Ne 
baş, koti, pis. 7-Bexş, borin efU 8- 6 
Neri, mere bızıne - hezıng, dı 
darıstanan da hene. 7 

BERE JOR 
1-Ew bajare Kurdıstane ku cum- 8 

huriyeta Kurdaya yekemin bı nave 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

wi te gotın. 2-Çemeki Kurdıstane ku jı çiyaye Bingole u Poletokan da dıze u 
dıherıke gola Hezar e. 3-Meweki - Ciye beza erehan otomobilan 4- Rızgari, serbesti, 
serboxoyi 5- Bı tırki dest - Xweli, ax 6-Gor dine İslame jı bona qebulkınna rojiye, 
ew xera ku mırov bere ide mecbure bıde. 7- Lı gunda teda nan dıpejın 8- Netık, 

ferşeni - Lı Mısıre xwedayek 9- Bajareki Tırkiye, yeke lı qıraxe belıra reş - Gıraniya 
ku merıv dıde pışta xwe. 

( PEKENI ) 

QENE JI CINARE XWE NEBE 
Rojek camerek cehe xwe dadıgıre ktlz 

(karaz) tl datine dere male. Conge wi te 

dıkeve ser ceh tl dıxwe. Conge her ku ceh 

dıxwe, ceh kem dıbe. Her ku ceh kem dı be 

kuz ji kurdıbe tl sere conge dıkeve hun

dure ktlz tl teda ase dı be tl dernakeve. Dıbe 

oreora conge tl xwedi pe dıhese. 
Camer te meze dıke tl wezyete fehm 

dıke. Ewıli bı desta ped dıkeve, dıke nake 

nıkare sere conge jı ktlz derxine. Dıfıkıre tl 

bıryar dı de sere conge je dık e tl jı cendeke 

wi dıqetine. Le disa ji sere conge jı ktlz 

dernakeve. Dılıine ku çare tunine, tine ktlz 

dışkine tl sere conge jı ktlz dertine tl 

daveje ser dara. 
Gava zaroke camer pe dıhesın ten lı 

sere congeye je kıri mezedıkın, lı çave wi 

ye beleke bı hesır dınherın tl bı dengek 

bılınd dest bı gıri dıkın. Bı ziz btlna denge 

gıriyen zarokan va der tl cinar bı hUyere 

(mesele) dıhesın. Yek jı cinaran hers dı be 

ser camer tl dıbe; 
"Hey mal xırab te bere ktlz bı- şıkanda 

qene tujı conge xwe nedıbtl." 
Camer hers dıbe tl dest dave şeşagıra 

xwe tldıve; 
"Madem te ev zanıbtl çım te ewıli nego 

qene ez jı conge xwe nedıbtlm." Cinaren 

dore ztltırki dıkevın nave tl yek cinaran lı 

camer dıke qe rin tl dı be: 
"Lolo mal xırabo, hernın conge çtl qene 

jı cinare xwe nebe!" 
DILOYAN 
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BANG 
Govend jı hunermend u hozanvane hejq Eskere Boyik ra bı rıh u can he

meza xwe vedıke u dıbe tu bı xer hati. U jı temami hozanvan, lekolinvan, 
edebiyatnas u zanyaren kurd e lı her çar pare dıne ra bang dıke: 

Wek mamoste Boyik ji dıbe; Armanca Govende ewe ku bıbe pıre; bona me
denyet, hunermendiya kurdi herçar, pare dunye, wan bıghine hev u Ameda 
Rengin Jı bona vi şuxıle gronbaha bıke navend. 

Govend u Amed lı benda we ne 
Bı sılaven bırati!... GOVEND 

Jı Redaksiyona Kovara Govend ra; 
Bıraye eziz, 
Mm 4 hejmare kovara we stend. 

Bawer kın dı nava çend roj an da çı ku 
bı zunane kurmanci bun, gışk xwend. 
Hin cure nıtırandına kovare, hin şıkıl 
mın xweş hatm. 

Bona des'tccnına we bımbarek dıkım, 
jı we ra serfırazi dıxwazım. 

Mm dıxwast Govend bıbya kovare
ke usa ku, te da balıata xane deme ede
byet u medenyeta me ye pır qurneye 
dewlemend. 

Hale Kurdıstane ye iroyin, 
perçebuna welet, tunnebüna dewlete, . 

dınyaye da belabuna Kurda ra 
gıredayi gele tışt hatıne efrandıne; 

kurdi hatıne neşırbune le geleka ra ne 
eyan ın. 

Govend, xwezıla bıbya pıre; bona 
edebyet, medenyet, hunermendiya 
kurde herçar pare dınyaye, wan 
bıghanda hev. 

W e baş be, weki ciki fıreh bıdne ede
byetzaniye. 

Eze jı we ra tıme bınıvisım. Hazır 
ım bıbme mıqaledare we, lı welated 
Sovete ye bere. Bı sılaven bıratiye. 

GOVEND 
Eskere Boyik 

Govenda me hevtrenge, 
Kılama me hevtdenge, 
Rabım poçıke bıgrım 

Hela he ne derenge 

Reqasa me gırane, 
Welate me meydane, 
Lı meydane mina çiya 
Xweş koçerya merane. 

Qayde tevi hev bune, 
Sazbend hev berev bune, 
Govend buye keske sor 
Reqasçiye me zef bune. 

Kovara "Govend" ra 
Mereme me azaye, 
Xweda hela ne daye, 
Serxwebuna gele me 
Ax gelek paşda maye. 

Xemıline berye me, 
Dıreqısın zerye me, 
Zanım ese dewat be 
V an rojaber derye me. 

Govend bıkşe be mınet, 
Hışyar buye we mılet 
Te bıgıji roja nur 
Sıba tera bereket 

Govenda me hevtrenge, 
Kılama me hevtdenge, . 
Rabım poçıke bıgrım 

Hela he ne derenge. 
Eskere Boyik 
29.07.1992 Yerevan 
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