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PEŞGOTIN 

Jı kiıraniya d ıl da, bı germa azadixwaziye merhaba jı we ra ! ... 
Merhaba xwendevanen dela!! Sala we ya niı piroz be. 
Em bı hevi iı bir iı baweriyen peşeroje, jı sala 1993 yan ra bı xer iı 

xweşi hat dıbejın. Lewra "Xer hatın" edeteki Kurda ye iı jı bav iı kalan de 
jı me ra maye. Le carna "niı nuhatıni" !ı ser mırova kevıra ji dıbarine. 
Disa ji em h€vidarın iı bı xwe iı gele xwe bawer ın, sala 1993 we jı me ra 
bıbe sala aşti iı azadiye. Em bawerın ku GOVEND dı sala niı de, we disa 
bıbe denge azadiye iı ev denge ziz iı zelal we bıbe kevoka aşitiye. Lewra 
we, pışta xwe spartiye xwendevanen jir iı detal. GOVEND berhemeke we 
ye; hiın ji hewwtekariya (garantiya) peşeroje ne. 

GOVEND bı alikariya we, va ket sala 2 ya. Ew, bı alikariya we va her 
roj jı roja bere xurttır dıherıke nava jiyane. Hiıne ve rastiye dı nav 
rupelen kovare de ji bıbinın. 

Dı nav kovare de hiıne bıbinın ku, guhartınek dın ji heye. 
Berpırsiyare me ye nıvisi, hevale me ye heja Mükerrem AYYILDIZ, jı ber 
ku dest bı xebateki dın kır, mecbiır ma nave xwe jı nav rupele me 
derxıst. Le ew disa bı hewldane xwe, bı hışe xwe ve bı me ra ye. Gu
hartınek dın ji daketına hejmaren riıpele me ye. Em carek d ın ji mecbur 
man iı me riıpele xwe disa daxıst 32 yan. Le ev kembiına riıpelan, wek 
hiıne ji bıbinın dı naveroke de we tu kılmasiki demexe ber me. Naveroka 
GOVENDe we disa tıji be. 

Xwendevanen heja, hiın tev dızanın ku weşandına kovareki Kurdi lı 
Kurdıstane ne rehet e. Lı her ali ve astengiyen mezın lı ber menın. Bı saya 
xwendevanen me ye heja me ve astengiya heta nuha nekışand. Le ev yek 
naye we mane ku, eme jı iro şiında nekşinın. Bo wi ji, pewist e xwende
vanen me alikariya xwe dehi xurttır nişane kova re xwe bıdın. Her xwen
devaneki me bıla 2 kovar bıstine iı yek ji bıde naseki xwe. Ev yeka we 
alikariki mezın be, bo kovare we. 

Jı ali dın, me bıryarek niı stend ku jı iro şiınde eme pırtiıka ji 
bıweşinın. Jı xeyni pırtüka eme karten pirozbahi ji derinin. Dı peşe roje 
de evan berheme me ji we bıgije deste we. 

Xwendevanen heja, wek ku em tım iı tım dıbejın; GOVEND berheme
ke çandi ye. Lewra ew reng€ xwe jı Bırcen Ameda rengin hıldaye. Ew, bı 
we mezın bü iı we dehi ji mezın bıbe. 

Bı daxwaz iı heviyen pır saten piroz va, bıminın dı xweşi ü şahiye de. 
GOVEND 
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Baye payiza ewılin, bı behna pelen zer ıl xweliya şıl va dı nava bıri u 

.bıjange mm ra wek guzanek bı :-.win, tılj beziya bu ... Havinek dm bı tevi 

eşq u evinen doyin ve, wek peleteki ewre gewr dı pışta çiyayhe bılınd u 

sersıpi da qelı bi, wında bu. Asogeh sorgewez, dı renge xwine de çılwıli. 

Dı dıl da payizen zarotiye pırpıtin, bı tername renge xwe va. Evinen 

bıhuri wek tireki zırav hışyar bu, dı kurahiya kezebe da. 
Mırov çıma dem u zemanan ra evqas dıjmın e? 
Evinen bori wek tireki tüj dıl u cerge mm hıngavt, kezeb u gewrıye 

. ının ... Le tipen daktiloye her ku dı çe sıpi dı bm, jı ber ku kaxıze sıpi reş 

dıbın u rtıpele kovara Govend xweş dıbe ... Hejmar, yek, du, se, çar ... Payi
zek dm, ruye :>.we ye sar u cemıdi gihand me. 

Disa xwineki sor küçen vi bajare kevnare bı renge xwe ye din boyax 

dıke. Çend heb Çınar qelıbin jı payizen bori vır da. Çend zarok şewıtin, 

çend govend şen bün, çend bük xemılin u çend rüpel reş bün; ev çı 

kılame dıbeje payiza rüsar? Ev çı mewsim ın?... Payiz :-.wine dıbarine, 

havin xwine dıkeline, zıvıstan xwine dıcemıdine, bıhar xwinhe 

dıxemıline, roj xwine dışewıtinın ... Mırov; sar u be hış, eşq ıl evin be 

rümet büne. 
Kılama mm dızi payiza rüsar. Pelen heşin top kır jı nava darıstanan. 

Haxçe be xwedi hışt. Nobedaran kuşt ... Evin sevi hışt... 
Le hevi sar nebü dı dıl da. Tava sıbehe tirejen xwe bı dızi daxıst küçen 

vi bajare kevnare. Mm bere xwe da heviyen nu, pışta :-.we da baye sar, 

ber bı bırcen Amede meşiyam ... Dı deve mm da meqamek nu, jı hmek 

kevıren bı xwin derhas bün, jı hmck pelen hılweşiyayi. Hılkışiyam sur a 

kevnare, lı dıne nıherim. Dme mm nabinc, kor büye tu dıbe: .. Nabine ku 

ev payiza rüsar cehd dıkc jı bo kılame mm jı mm bıstine. 
Berfa sıpi çiyaye reş gırtiyc hemeza xwe. Ev baye lı qolınce ının dıxc 

sar e, xeddar e; wey lo ... Hılma çiyayc reş ji tenc bı ının dıkare. 
Derhas dıbım jı hınck küçen jar u bırçi. Dayik bı zımane zıkmaki 

poren zaroken jar u delal dıxcmılin ın. Ev kılçe hcviye dıbarine. Xuyaye 

ku be mecalen vi welate yen dagırker ıl zorkeren wi ne. Ev küçe heviyen 

dıbarine ... Lewra, çaven bı ken, rılken gcş kılama payiza rüsar dıfetisine. 

Kılama mm geş, mıqame mın "weş dıbe, dı van kılçan da. 
Lamben bajer çiruskan dıreşine, tariya şeve bınkandına berfa sere 

çiyaye reş dıtemırine. Şev dı kur da hımez dıke bajare kcvnare. Xaniyek 

teng da rtıyen hevala cihanek fırc diyari jı mm ra dıke. Heviyen peşeroje 

ziz u zelal dıbın; Govend we he xwe betır bıxemıline. Lewra şeven reş, 

mizginiya rojen germ ın. Wi ji mc bı dı! u can hımbez kıriye. 
Edi tırs nema jı payiza rüsar. Kare mm bı tırsoken rüsar ra tu nine ... 

De em bımeşın, bıra rükc riya me geş be u dcqqe u saniye sevi u husti 

xwar u be xwedi neminın. 
Geş bıkm kılama xwe, mıqame """e :-.weş bıkm! .. 
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SITRAN.A. LA WIJİ Y .A. LA WIK.E SIMOQİ 
were law\'!, le le le 1~ cira mın dıb~jıt 
dıbe sed car, dıbe le ı~ ı~ ı~ mın diti bo 
eba reseki sımoqi... xwede zani... de mm diti bO 
lı pısta mm h~di... dımesiya xwede dızani 
ı~ ı~ ll'! le, delil~. delile ... delil~ ... lo lo lo 
were law~. kela law~. 
le ll'! ı~ delile kurka ve sıbe bı s~ denga bang dık~t 
le 1~ keç~ dine mal bab sewitiye tu were. ramOsaneke 
jı xal O nisanet gerdene de mm 
bo xuse can O cesed~ evdale xwede de bıde 
le le kırive bıla bıbe fıtra sere yezide, le le le ıe 
delile lo lo ... le le kırive ez xulame ... were lawe. 
ere Jawık çaYete res ın ... mina ye çavet mamıza 
le le ı~ le mm go, her du b ıs ket te zıravın o dırejın 
mina vi kone sıritan o ereban ... van enza mal bab sewıtiye 
dı mın gol tu çıma bı roje kurk~ xalk~ ... tu we hMi... 
hedi lı ser dare dınyaye bıxemıline 
sevi beji yade rabuyin bı sıli ye ... lo o lo lo .. .lo lo lo ... 
le le le were lawev ere le law~ kele lawe 
çeme bela bırcela lı bın çiyaye sıngari 
dı mın go! bı sex hadike gele kurda wez ya te me 
iye ... iye ... Iye... iye ... 
dı weze şev o roje xwede dızani... mıtola te me 
dema ve sıbe keçe meje lı mın bl evariye ... 
dı me go: risim evdala xwede mın bıde qulpan O masan 
o geza sıbeni kifa na seveye 
iye le kiriva eze bej xwede dızani, eze doste xwe o te me 
le ı~ ı e... lo lo lo ... le le ı e... 
kiriva mın bı qurbane 
were Jawe kele law~. kel~ lawe, kel~ lawe 
çem~ bela bırcela bın çiyaye s ıngara sewitiye. 
dı mın gol denge dike pore lı hewara dıke 
saq Cı waqe lı qerara xwede bı can o cesede mm ketıbe 
dı weze nakım terka b~jma b ıl md, çave o bırh~ res Q belek ... 
be morek~ sure gule ye heya jı aliy~ qudrete sımale jı çiyaye 
smgara sewıti... 
dı mın go! naye bira mm o kele jana dıte mm da 
le be tıfaqe, ı~ le le ıe... were iawe kele lawe 
le le ıe... delil~ delite ... kure lawe. kure lawe, ıe le le le le 
kirive mın bı qurbane. 

Ev sıtran, jı bejmara 1539.ya rojnama He>'kari. ydıroja 7.9.1992 da hatiye 
wergırtın. jı ali $. - •·a jı tipen Erebi hatiye vegerandın bo tipi!n Latini. 
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REW$fi WEŞfiH Q HIViSfiR!H Bl KORDi 

S. KORKMAZ 

Dı sazomana jiyana abori da prensi- kırıne ronakbir an konevan hev negrın, 

be k heye, jera dıbejın "derpeş O dax- ~deme rOmetk jı nıvisaren wi re ji na

waz", ango "arz a talep". Çerxa ber- mine. Baweriya cıvate bı diliniye wi 

keşane lı gora ve regeze (ilke) dızivıre O rezanvani naye o kes lı pey we reçıke 

te badan. Daxwaz, derpeşe dıafırine, le nameşe. Rewşenbir ne ewe ko gotına 

derpeş ji daxwaze zade a cOr be cür xwe dıbeje, an nıvisara xwe dıde 

dıke. Dı bazara aboriye da maleki ko weşanxane O lı mala xwe vedıkeve. 

daxwaza wi tuneb, an rabü be, ew mal Rewşenbir ewe ko xwediye gotına xwe 

dı stuye xwediye xwe de dı mine O dı ye O roja teng lı peşiya cıvata xwe ye. 

barxana de mah- KI dıkare be}c rola lenin Jl ya Tışteki dın ji heye; 

kume rızandıne dıbe. Godrl an Dostap:wılrl menntue.. C iye rezanvan O 

Karbıdest, ko n_exwa- h ser gubartuıa cnata BDffYCL rewşenbir nava gele 

ze ~xısı.re d~be guh- DJııa Jı:l dJJı:are bl!)c. tlna Vllrtiir wi ye. Wexta ko jiya

darıya pıyase bıke O Hago J• ya lhtılala Frentre na rezanvan O gel jı 

lı gor daxwaza cıvate lrhDbre o ew lriye Jro tbbl! teıdra hev veqetandi, dür O 

mal O çe kı rı na Jrıwara "fkwar• an "M.m o Zin" cOda be sı be de diti-

bıafırine. J• serdıldana Şer Seld pafda ni o baweriyen wan ji 

Ew prensiba lı jor bre.. Her rolelr d• tanga XJ/IIeda jı hev dOr bıkevın. 

pır-hındı~ jı bo rewşa ~1/d:.J1 .,!:~';..!':'::~n!' V ek teminatek wek

çande yı ~- k~nevan ı Zor 0 zanin d• w: dda bua ne. h eviye he ye, ew j i 

ya cıva~e ıı te Q?tı_n. Zor, pqas grmg be. zanlD sed heta dawiye jiyana dı 

Cıvat ~. çalakıyen hewqas pt!wlııt e.. Zor ne annane nav hev de parvekıri 
rewşenbırı, . e. bo serlreft.na annane o nr- ye. 

nıvısandını O betırepıezgale.. Uzanlnarmanc Gazında gel jı 

xwendın dıve bersıva e. annanca ~vbllni! _a beri rewşenbire wi heye. 

hevbıdın.Ango,dax- gcJDge..ZordCBUye.zanmpayJ- Rewşenbire me 

waz O derpeşe hev darnr e.. gele k ca ra gel bı 

bın. Jı ve bone rezanvan, pewist e sere xwe hıştıne o ketıne derde can a 
cıvata xwe jı her ali ve O zor baş male xwe. lro ji rewş zede neguherlye. 

nasbıke. Cı-vat dıxwaze çı bıke, çı hin Wek sermiyandar a dewlemende Kurda 

bıke O çı bıxwine, dıve baş bene ci h ronakbire me ji qima xwe bı jiyana welat 

kırın Q lı gora daxwazen cıvate ber- Q hale gel naynın. Wexta lı Çolemerge 

hemen çandi a nıvisaren konevani bene (Hekkari) bıjin kiye ko nav O denge wan 

weşandın O çapkırın. Lewra ko, ronakbir seh bıke; xetera mırıne jı xwe lı we 

goh, çav O mejiye cıvate ye. Ronakbir bıhele ... Bıra kes nexeyide O bı taybeli 

hinker e; re O reçıka rasti O pak! şan i negre ser xwe, le ez dı we diliniye de 

cıvate dıde. Le gotın O nıvlsandın ter me ko şexsiyetekl pari nave wi derketi 

nake, kınn ji lazım e. Wexta gotın O (Tıxtor, Ebüqat rezanvan) edi lı xwe 

Sayfa 4 fi0f/Eifi7 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nagre lı welet bı mine. Lewra ko hem pa hejı bir kırıne. Mektebe Kurdi vebıbın j i ye wi gışt lı Enqera, Stenbole ne! Ev kes zaroye xwe naşine". Ev yek wısa rewş wani naçe. Wexta serade hatiye. be ji dıve em dıle neyare xwe xweş Rewşenbire gel dı ve Md i hedi bışıqıtı n nekın. Jı zıman O çanda xwe ra xwedi nava gel O jiyana zehmetkeşi parikın. derkevın. bıxwinın O bıdın xwendın. Her Yen bınbejıng bıradı ciye xwe ye nızım malbateki dıve Rewşene ki. Govende de bıminın, ew çal gelek lı karekiere ki, Welate ki, Azadiye ki, Berheme ki, wan te! · NCideme ki bistine cı lı nav mala xwe 
.Dı derhaq xwendın O peçQna weşan peyda bıke. 

O nıvisaren Kurdi de gazınd O rexneyek Cıvat çıqas peşve dı çe, rol O zırav jı gel ji te kı rı n. Qasi te xuyakırın ti- peçeken ko mali ji h ev zede u belav raja weşanen dı bın. Wek bı Kurdi bere edi gelek kem e. 'ıewce nine Ev hejmar ne her kes bı he v sed ye ka (% re raheje ka-1) rojnama reki. Hınek bı xwende ye penusa xwe, Kurda ne. hı ne k bı Çıma? Gelo tıfınga xwe, pereki zede hınek bı keda le dıçe. Na.. xwe, hınek bı Ez dı we dili- pere xwe, niye de her kes dı ninım. Mı- tanga xwe de roveki hemı gıring e O rojname o pewist e. kovare bı Ki dıkare Kurdi sere- beje rola Le-rast pe here bıra sed hezare wi here. ko nin jı ya Gor-ki an Dostoyewski mezınew Jl roje se hezar dıke O hej nake pere tır e, lı ser guhertına cı-vata Sovyet. rojnameki Tırka ko tede tıji dıjmıni lı me Disa ki dıka-re beje tina Victor Hugo j ı te kırın. Ev bepırsiyari ye o jı nete- ya ihtilala Franse kemtıre? O ev kiye ko wabOna xwe dOrbOyi ne. Mıroveki, bı dıbe tesira kovara "Hevar" an " Mem a tene jı bo pıştgıriya manewi bımine disa Zin "jji serhıldana Şex Seid paşda tıre. dıve weşana Kurdi bıstine o be şık dı ve Her rolek dı tanga xwe de gıring e a j ı bıxwine ji. özal dı ve "Kurdili nemaye, bo h ev pewist e. Ev ye k ji dı ve wı ha rast Kurda zımane xwe jhempa ye wi gışt lı be zanin. Zor O zanln dı ve re de bırane. Enqera, Ste.nbole ne! Ev rewş wani Zor çıqas gıring be, zanin sed hewqas naçe. Wexta serade hatiye. Rewşenbire pewist e. Zor ne armance, bo serketına gel dı ve hedi hedi bışıqıtın nava gel o ji- armanc O mebeste pergale. Le zanin aryana zehmetkeşi parikın. Yen bınbejıng manc e. Armanca mırovbune a heri bıra dı clye xwe ye nızım de bıminın, gıring. Zor demiye, zanln payidar e. ew çal gefek lı karekıere wan te! Tina xwendın O nıvisandıne dı cıvate Dı derhaq xwendın O peçCına weşan paştamayi de kem e. Em dı be nebın j ı O nıvisaren Kurdi de gazınd a rexneyek wan cıvata. iro pivana şarezayi ye zırav jı gel ji te kı rı n. Qasi te xuyakırın ti- xwendın te qebOI kırın. Bı ra kes ve rasraja weşanen bı Kurdi gele k kem e. Ev liye jı bi ra xwe nebe. 
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Kemal Kurkay dı sala 

1937' an da lı hela ders i mi\, 
"Dıhran" da haliye dıne.l.ı 

Kurdislana Tı rkiyc dı wc 

sal c de lı derebere LJersimc 
serhıldanekc mezın dcst 

pedıke. Roma reş dı nav 

salan da sondeke mezın 
xwarıbU ku gele Kurd jı 

crle rake. 
Kemal Huıtı:ay zaroliya 

xwe lı gunden Dırban Hu 
Canike derhaz kır. Wi dı

hıslana peşin lı wır ku la 
kır. Ew dı nav van salan da 

tengasiyen me-zın dıbine, 

ew herro pexas ii li-bırçi 

radıbe dıçe ve dıbıslane. 

Have wi men veki bC erd 

bO, wi dersdari dıkır. 
Nıvıskar, helbestvan ii 

ronakbir Kemaıl Kurkay lı 

Akçadaxe dıkeve zaninge
ha bı nave "Köy Hnstü

tiisii" ( Enslilusiya Gundiy

anl. Ew dınav van salan da 
dıbe xwendekareki jir iı 

jchati. KemaıJ Durkay dı ve 

zaningehe da ş ev-ro dıxwi
ne,. zena xwe peş ta dı be, 

paş i ve yeke Kemal Dur

kay dı be xorleki h ış yar, 

DANASİNA 

HELBESTVANEN 
KURD: 

"KEMALBURKAY" 

scıwcxt U çavvckııi. 

Paşi kulakırına ve 
xwendegchc cw dıkeve za 
ningeha lladigchiyc (hu 

kuki. Kemaıl llurkay dı ve 
deme da dcslpedıkc gclck 

çirok, serhali ü lwlbeslan 

dınıvisc. Ew cu re curc 

kcwar, ro_jnanıe U pı rlukan 

dıxwinc Cı w es tan çlyc nı

zane Ew dı nav salan da jı 
a\iki da dıçe zaningehe, jı 

a\iki da ji dersdariye dı kc. 
Dı sala 1965'an da 

Kemaıl llurkay dıkeve nav 

cergCıı (reft;ı<) "Parüya Kar

kcri!n Tı rkiyi!' O cw gel ek 
salan dınav ve parliyô da. 

dıxebılc. Ew bı dıleki şa 

xwe peş k eş i serkcl ı na 
doza karkerem Tı rk Cı Kurd 

dıkc. reşıya her lışli sosy 
ali zm bo Kemaıl Hurkay 
dı be baweıike ınezın. 

KemaJ Borkay gelek 

rcj<m lırş, tal ü bı jehr dili
ye. Hezen kolonyalisl tu 

wext dcst jı pesira wi ber

nedane. Dı sala 1966' an da 
bendek e Kanol llurkay dı 
kovara "Yeni Al<ış" da 

derdık eve, jı ber ve bende 

cw le gırlıııc Cı 4.'i ınehan 

dı zindane da dı mi ne. Pa ş i 

sal a 1971 ' an cw du caran 

d isa tC gı rlı nC O cw 9 

nıchan _jı azadiyr:ı xwc dür 
dıkcve. PaşC dcma ku zo 

de,li yaı ku lı ser Kemal 

Kurkay zel ır l>Cı n, cw çiı du 
salan lı dcrwayi welal ma. 

Hısrclawclallı ser dılewi 

dıbe kcvırcki dısekınc. Le 
w i her lı m hi na xwe fı re 

gırtiye ü baweıiya xwe lu 

wcxl wunda nekıriye. 
Ew du salan ş u nda jı 

dcrwayi welal vcdıgcrc tc 

wclatC xwe. Dı nav van 
salatı da bir ü l1awcriyôn 

sosyalist lı Kurdıstanc bı 

lcz belav dıhun. Dı sala 
1974' an da lı Kurdıstana 

Tırkiye "Partiya So;yalisl a 
Koniisiana Tır-lr.iyi!" hat 
avakırın. Kemal Borkay 
bO himdareki (rıkındar) ve 

Partiye. Wi jı bo azadiya 
Kurdlstane bı gelck 

hcvalen xwe va tevayi dı 

nav basket1 ve parliye da d 
gırtın. 

Çawa dı ware ımiili 

kaye? da, usa _ii ware 

Sayfa 6 
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edebiyalc da Kemal Dur
tay büye ınırOJeki navdar 
ü jôhali. Cara peşin dı sala 
1967' an da hclbesten wi bı 
na ve "Pranpar" halı n 
çapkı rı n. Dı sa la 1976' an 
da pırtuke nO jı aliye 
Kemal Hurt<ay da hı nave 
"Dersim" te çapkın n. 

Nexş -nigar ü reng
awaz(ın helhesten wi bı 
gırani Kurdistan e. Ew hı 
dı-leki na, hezar dıli lı ser 
wclatc xwe beııginc Dı nav 
xclen wi da eş-hırın o 
derd-kulerı gell! Kurd bı 
jehatike ınczı ıı va halı ne 
n ılı ran dı ne. W i dı hel
besten xwe da hertım hevi, 
lıaweri ü gutnana xwe 
he rtı nı parastiye. Xurt
buna şeng-şepaliya xcten 
Kemal Hurlı:ay bedewiya 
hclbesten wi nişani mc 
dı be. Roııahiya rnjen del al 
ü rnjeıı azad dı nav lıel 
l-ıa;tCıı wi da baş dı çırüse. 
Ncxş U xcmiCn rengin va 
hcl besten Kemal Hurl<ay lı 
ser hinıCn nıı rnvhrzi, wc 
lat1ıızi U lı ser lıinıC bıraliyö 
gulvedane. 

jı her zordcsli yen 
hezen kolonyalisl Kcm;ıl 
Durtay dı gel ek nı visaren 
xwc da navö xwe ye rasli 
hcrlı m vcş at iye. Dı n av 
gelek rojnanıc, kovar u 
pırtükan da bı navö 
"Hararı" Kemal Hurl<ay zef 
lı ş l nı vis.iyc. W i bı vi n avi 
du pırtukcn Kurdi werge
raııdiyc zıııanc Tırki Jı 
wana yek deslana "Mcml! 
Alan" e. Ev pı rlu k dı sala 
1977'an da lı Kurdıstana 

Tırkiye hal çapkırın. llisa 
Kcmall Durkay bı n av c 

"HAKAN" helbesten 
ıııviskareki Kurden Sov 
yelisiane F.slı:crl! lloyil< dı 
sala 1979' an da bı navc 
"J:la& f,lçel<lcri" (Kulii-I<Cn 
Çiya) wcrgerande zıııanc 
Tırki. Wi dı nav wegeran 
da zmaneki zelal, paqı ş u 
dewlcmcnd xebıtandiye. 

Gele k pı rtük, ben d ü 
broş ür&n wi ji bı nave dı n 
va lıatıne nıvisandınt'i He
tani nıha dı nav rupelen 
gel ek rojneme Cı k ovaren 
Kurdi-Tırki da pır ef 
randı n en Kemal llwt:ay d 
gı rtı ne. (ö7.gürlül< Yolu, 
Kııja Wl!ial, Çıra, Ye-ni 
Al<•ş. Scsimiz, IJenge 
Komlı:ar, Kqa NU, Yeni 
Toplum, Varl1l<, Yanna 
IJoğıu. Papiinııı) 

Kl!lllal Durkay dı sal a 
1964' an da romanek bı 
navc "Yaşan.n ölcsin-dı!" 
nıvisiyc. Ev rornana dı nav 
rupelen rojncnıa "Yalan" 
da h T1rl<i~ teri l<cri ha 
liye wcşaııdıııc. Usa ji bı 
Kurdi h Tı rki Kemal Dur 
tay lıı ııavc "llawiya 
llcfıaq" liyatrok pekaııiyc. 
Dı ve listıka bıçuk da ser 
qcvı rnrmdı na ~ewrzC hali 
ye sekı n andı rı. 

Kcm;ıl Hurl<ay lıı mwe 
"Saıyal l'mpcıyali7.111 So 
runu ve Tiilt<iye'dc Maocu 
Al< 1 m" ( l'usa F.mpeoyal iz 
ma n valci (Soıyali) ii Ilir 
Haweriym Mamyan h 
Tırl<iyC) pı rtük ek dı sa la 
1976' an da ıııvisiyc. Wi dı 
VC pı r lüka XWC da ÇCWt, 
şaşi Cı xeletiyCn "nıaody· 
an" ni ş an day c. 

EwCn k u dı xwazı n 
nnarıC Kurdi hinbın, 

Kcmall Durtay bo wan 
pırtükeke llersen 7manl! 
Kurdi nıvısiye. Ev Ef 
randına gıranbıhaye dı 
nav wedeki kurt da we bC 
wcşaııdın. 

Ev m visara jr prrtOka "Be
revoka Helbestvanen Kurd" 
hatiye wergrrtm. 

Weşana KOMKAR, sa/a 
1982. 
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VAN ÇİYAN ÇI DİTIN, ÇI NE DİTIN 

Van çiyan çı ditm, çı ne ditın 

Bı milyunan sal 

Şıli il şepe 
Aven din singe wan çırandın 

Bı ruja welate jere şewıtin 

Ba il bahozan 

Dı dırb ii geliyan da lorandın 

Bı milyunan sal 

Kaniyan je da der 

Daran bejnda 

Lı bev qelıwin biiişilan ii dınk ii giiz ii tıri 

Dı dulen wan da 

Lı berwar ii zozaneo wao 

Pez çeri, gur zôri 

Kıtamen xwe gotın meş ii môriyan 

Rovi ô pılıng ô hırç ô iusı:n 

Bı milyonan sal 

Şer kınn lı geli ô quntaren w an 

Bı pençe ô dır an 

Bı kevır ü çu ü tir il kevan 

Bı şür ô mertal 

Tıfıng ô top ô teyaran 

Van çiyan çı ditın çı ne ditm 

Bı kulbe it ber ô gism ô motor 

Mırovan tov rıjandm 

Lı dor aven §İn-zelal 

Baleane sor, gındoren şirin 

Ceb ugenım 

Bınnc it pembu O. tıtiio 
Agır dadao, besın kutan, goveod gırtın 

Bı bezaran sal.. 

Kemal BURKA Y 

Ev çiya bım kal, bııo cıwan ın 

Havin e, dı çalan da agır dılıare 

Ax dıpıje wek tendüre 

Do! bı dar ô ber ın, keske bıhar ın 

Lı juri zozanao berf 

Dı mergan da kulilken rengin 

Çemen geliyan bı kef ô kopırik it dilan ın 

Lı çiy an bım şer, hı m aşti 

Hı m mınn, bım jiyan 

Van çiyaro çı ditın, çı ne ditıo 

Guti o. Kasi, Huri ô Lolo 

Xaldi O. Ermen, Akad ô Aşôr 

Semiramis U N aramsin 

Keyxusrev ô Da ra, İskeodere Mezıo 

Rom O. Ereb O. Moxul u Ecem 

Cengiz O. Xulagıl, TeymOre Leng 

Üsıfe Reş, Hesene Dırej 

Ew Tırkmenen xwinrej 

Jı Tırk fi Tatar, beya İngılız 

Bı sedao zordest, tatanker fi çı! d ız 

Le bemô batıo çOo, disa ev Kurd man 

Kuren HOri O Lôri O. Kardux O Midan 

Ey day ka Kurdıstao! 

Bı bezar deng, bezar reog 

Ü siog fiberete ne ev çiya fi zozan 
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Serpehat i 

KUREN BEXİRET XUDE 

NEDE KESİ 

~var e, roj edi ber bı ava dıqulıbe. Siya 
zmare neriya daketiye jer. Koçer lı ser 
sewkiya ber kO§ka xwe rı1nı§tiye çay 
vedıxwe. Şıvane pez te rasta dm ge gazi dık e: 
"Xale Koçer, kara we ya belek wmda bu. Ez 
dıgerım-nagerım, nabinım ... " 

Koçer, çay vexwarıne ci da dılıele u gazi 
kura dık e, dıbeje: 

-Lawo, kara me ya bel ek wmda b\ıye.Iez 
bıkın we bıbinın. H un gereke kare bıbinın u 
jı mm ra binin ... 

Qet xema kura nine. Guh nadm have 
X\Ve. Xwe xwe jı hevra dıbejın: ''Hela have 
me bınhere. bona kareke kelax çav le ye, ve 
.evare me serereya bıxe." Kure Koçer lı kare 
nagerın, dı çın jı xwe ra xew dık m. 

Du-se roj §Unda §ıvan car dm xeber tine, 
dıbeje: 

-Qurban, w ele i§ev mi ha ger wında bu. 
Koçercar dm gazi kura dıke,dıbeje: 
-Kuro,zuherın mihe bıbinın. Evçendroj 

e wekarnedit. Qe ne be mihe bıbinın ... 
Kur weke bere guh nadın have xwe. Lı 

Y. Piran 

ber xwe dıkıne pıste-pıst. lı mihe ji nagerın. 
Dıçm nava gund dıgerın. 

Çend roj §Unda dare xwe dıde deste xwe 
ıe male. Koçer je dıpırse, dıbeje: "Lawo, xer 
e tu hali mal, çıma na çi ber pez? Gelo te kar 
ditan na? 

Şıvan dıbeje: 

- Xale Koçer, wele cerde aveteser peze 
te, keri tev bırın, tı§tek nema ... 

Koçer car dm gazi kura dıke, dıbeje: 
- W e he ser-berate kare neditiye? H un 

mzanın gelo ew kar ke bır? Hey Xwede we 
bıstine ... 

Kur bı hevra dıbejın: 
-Bavo, cerde m ale me tev bır, tı§tek ne

maye. Tu he qala karıke dıki? 
Koçer lı kura dıke qirini, dıbeje: 
-Lawo, ez ji zanım cerde keriye mm gı§k 

bıriye. Ku hun wexte da lı kare bıgeriyana, 
we kar bıdita, w aha nedıhate sere me. Ta lan 
kerye me ji nedıbır ... Kure be xiret Xwede 
nedekesL. 

GOVEND """ " 'J 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lARGOliNA ME 

BEND-DİLOK 

Daye ez bırindara 
Bırine mıxedara 

N i karda niz xençera 

Semed yey kenay §ara 

*** 
Ez ha ~na xeribe 
Se med ına f eqire 
Nioyena niozı ninna 

Heqxwı helal bık Daye 

*** 
Mı radawo, tu radawo · 

Hesron çımon mecale mı bırnawo 

Destınale serdeston mı helsınawo 

Enıser hot sero 

Ez tu ser bi ya qal -xebero-qulq ılı ko 

••• 
Ez bızon'do, tu gayon 'do 

Ma çengle bıko mon beriyon 'do 

Şar-herkes hanuk xwır kar -gure 'do 

Ezotu hanik mu~redo ... 
Pako hor o astareyi 

serna ~cona mierat pier qı§leyi . 

. Kenay kutık. kenay teres 

Tu zere mı helsınaya, kerda toqe sa ci 

*** 

Pieserardış: Hfım~ne Çiyan 

Zere mıno zere gayi 

Zere tuwo zere bızi 

Ga çerenıl vek na vayi 

Kenay kutık-kenay teres 

Ez tu ser biya qal-xeberi 

••• 
Veng tu we§O, veng tu we§o 

Mı kerd gue§tarı, kerd xwı gue§O 

Do 'ye Kuermo pier bi ya he §O, biya ver go 

Em ser h ot se ro ez. tu ser bi ya yo tqrıno 

••• 
Hewax mıno diare Gılonazıri 
Tu qam veta se nergızi 

Tu Hılmay kena, tu mıservindi 

Ez eskere ra bier o tu xwır bıwazi 

••• 
Pırde Pali pırdo pako 

Po ne waxt nı ma c serı f arzo 

Cay mınowa§ti mı serı d rako 

şe to no of e sad o niverdawo 

Tıje seri sı bay ma ser ako 

••• 
eman eman eman eman 

eman eman mı derdinir 

Tu se milçikoviç-viçnena 

se werdegon wil-wilnena 
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••• 
Tu va.se,yeyva se 
Şıma pia qal kerd esse 
Çımon tu'ra asien 
Tuvateyo,yeyvatni 

Lı1-Jı1 

Palengıl 

Çımzengı1 

Kergexalo 

... 

kurteçirok 

Kuziberda 
Pe bonomd werda 
Ni este, niz pueste 
Bare xırabon qın- esti 

••• 
Mıno diari ini Gazi 
Delale tu bermena kul o n azi 
Se bır b ık ır heton ez xeribera bier 
Pe edeton kal-pira tu xwır bıwazi 

TU BAVE TE NELKEŞ BU 

N avbera Patnas ı1 Qerekılise tıji gur ın.J ı 
bıhare hetani payize bı heywanan ra §er 
dı kın. 

Rojek lı Geliye Xamı1re,ber deve Çema 
· Mı1rade gurek raste hespek ıe. Gur hedi he
di guhe xwe fit dıke, ber bı hespedıçe.Niye
ta xwe lı hespe xırab dıke; dı! heye hespe 
bıxwe. De ma ku hesp guhfitkırına gur dıbi
.ne, le dıkeve §ıke. Zane ku xılasbı1na wi jı 
destegurtunne,gurewibıxwe.Pa§hınmıta
lan, h esp gazi gur dık e ı1 dıbeje: 

- Qet xwe vi ali wi ali neveje. E w guh
fitkırına te jı bo xere nine. Ez zanım tuye 
ının bıxwi. Beriya xwarıne daxwazek ının jı 
te h eye. Gel o tu k ari daxwaza m ın bı cih bi
ni? 

Gurdıbeje: 

-Beje, ku xwesteka te çı ye? Eze xweste
ka te binım cilı. Bıla tu kul-keser bı te ra ne-

Y. Piran 

çegore. 
Hesp dıbeje: 
-Ev deh sal ın ku jı deste ve nele nıkarım 

dı de ra bıçım;her rojdıkulım.Ezhevidıkım 
tu ve nele jı sıma ının bık§ini, pa§!! ının bıxwi. 

Gurdıbeje: 

-B ıla be, qet jı mm ra zehmet n ine. He ma 
daxwaza te ey bu? Tu zı11ınge xwe bılınd k e, 
ere n el jı s ıma te bık§inım ... 

H esp Imge p8§iye bılınd dıke, wexte gur 
deve xwe dırej dıke ku nel jı sıma hespe 
bık§ine, h esp refesek lı netka gur dıxe ı1 gur 
dılore erde dıke. 

Gur be hllj dıkeve, hes dıreve d ıçe ı1 jı gur 
xılasdıbe. 

Gava hı§!! gur te seri, radı be ser delaxwe 
rı1dıne, bı xwe xwe dıbeje: "Ça xwe§ bı1. Tu 
have te n elki!§ bu, ku tu ji nekli!§i dıki ! .• '' 
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NIVISKA.RE MARŞA NEIEWİ YA GELE. KVRD: 

Jiyanekl kurt, le bı nı rx lı Mjaya jiy
ana, DILDAR Ew dı nav agıre şoreşa 
Kurdıstana Baş tır ku dı sala 1940 de 
geş dıbtı, mezın btı welatpareziye 
naskır. Bı helbesten xwe, çelengJya 
xwe pış tavanek dılsaz lı serkarek be 
tırs btı. Dı ldar xwendına peşin lı 

bajare Raniya ye kuta kır. Paşi ji lı 

Hewlere devamı xwendıne kır. Ew dı 
sala 1918'an de lı Koysancaxe hate 
dıne. Huquqzan lı diroknas Dıldar, bı 
helbesten gıranbCıha dı demek kurt de 
lı Kurdı stan a Baş tır lı Rqhıl at, n av lı 

deng da. Xwendevanek ş areza, zanay
ek heja btı Dıldar. Bı ş ahi ya damez
randına Kanara Kurd lı Mahabad, wi 
ji bı helbesteki pirozbahi lı dılş ahi ya 
xwe daxtıyan. Ev helbest "Ey Reqib" 
btı, ku paş i bı bıryara Kanare ev hel
best hale nstın lı btı sırtıda netewi, 
ango marşamilli ya gele Kurd. 

Ev helbestvane Mja bı zaravaye So
ranı dınıvısand.Dıldar yek ji nıvıskare 
kovara Gelawej btı. Helbesten wi weki 
tir dı le dıjmın dış ewıtand. Mırov 

dıkare beje ku "Ey Reqib" lı 

"Kurdıstan" jı aliye hemü welat
parezan ve hatıbtı jıber kın n 

Yunus Dıldar dı halek de ku helbes
tan dınıvisi, wi, herwıha wergervani ji 
dıkır. KlasikE!n Ohane, wek La Fcrıten 
lı La Martin werdıgerand zımane 

Kurdi. Ew bı dılek newesta dı xebata 
peşdeçtıyina cvata Kurd de wek kar
gerek şev lı rqan dıxebiti, le mıxabın 
ku dıle wi nekaıi zedetır wi xwedi 
bıke. Dıle şad dı cwani lı şiriniya 

LATİF ÖZDEMİR 

jiyane de jı I:lldar ctıda btı lı vi mırove 
jehati dı 30 sali ya wi da tene hı ş t, 
Dıldar sala 1948 çCı ser heqıye. 

Yunus Dıldar zaningeha dadperwe
riye lı Bexdaye kuta kır. Çend sal 
danru-i lı dadzaniti kı riye. Ew meraq
dare taıixa Ewropa tı Rqhılate M. Dı 
vi wari de gelek lekolinan xwend, za
nyaıiya bira xwe peşda bır. Ew jı Meh
met Emin Zeki getek hez sıtendiye. 
Kıteba MEmin Zeki bı nave "Diroka 
Kurd lı Kurdıstan" tesirek mezın lı ser 
Yunus Dıldar daniye. Jı helbesten Heei 
Qedıi Koyi, Kurdi, Bekes lı Ziwer 
gelek hez kıriye ku dı helbesten Dıldar 
de bandura van ş aira te xtıya. 

Yunus Dı !dar dı helbestek da 
Kurdıstane lı delaliya vi welati wıha 
tine zıman: 

• Kurd st ana Xl«'Ş, 
Nıştıirona Owan 

Qı tio/e m n i tu, ~ guman 
Çav(n mn lı çı'y<o/m te pşkıfin, 

IJ(ineire 
]iyana I:Bxm tı; 

Den~blOraşıv<rıan t~ 

Zırq(J bqa te ya awarı 
Qeiplkewan 
lı pıla tı; 

X \«'Ş ma ava newa/67 tı; 
Ew hari dı guhe mn d3 ne 
Ezgırtiyee.tina ş~ d la me 

Ne jı nu v ı; lı Wax§ ma;:ın 1::Cırıı; 
Mm b xwtŞvini, 

Bde Kurdstan 
Te mn xulıcpncf 
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TemnxulıcpndO 
Tejindamn, 

Xl«'Ş jiyaıa mn 
Xwı:ş jiyana te ye 
.tşa jiyana mn 
Rcja ş ina te yı: 

Lavra Kurdstaı 
Niştirrnna awan 

Tu ql:idıedli, t:egurrnn" 

(Jı zarav~ Sa-ani wergeri) 
Helbesten Dıldar weki sırud u 

dıruş ma ne. Her yek p~tek jı agıre 
şcreşe ne. 

Zımanek dewlemend u xweş aheıı
ge Dıldar. Ew bengine welat e. Her 
helbesten wi weki sı tran ek azadiye ye 
Le mıxabe ku ev şaire h~a zu deng 
l:ui. 

ave çend helbesten Dıldar evın: Ey 
Reqib, Kurdı stan, Ey Bayi Şemal, 

Bo Kowari Ronak, Mınali Hıwa, 
Tıtunewan, Kapıri Awder, Du Sıwar, 
Çend u Çun, Malweran, Hesab, He
sabkırdın, Tawi Kurdu e dın. 

Yunus Dıldar, jı aliyek ve dı kovara 
mi ri ya Komare de dınıvı san d, jı aliye 
dın va ji, jı cihan~ agadar bU. Wi car 
caran jı axa Kurdı stan pirozbay:i 
dı ş and jı bo rojnama Ronahi, ku dı 
sala 1945 de derdıket. Dı helbestek 
xwe da wıha dıbeje: 

"Raı<id çmdn nawi to le kır mnxcş t: 
Dı li alım re saye to re çrş e 

Tariki rcj darkat Rmaki 
Be ilm O fena ruxsari pık i" 

Yunus Dıl dar, jı h atın u duweroja 
Kurdan tu cari be hevi nema. Ew bı 
baş i bawer dıkır w~ roj be u Kurdıstan 
azad bıbe. lro lı Raniya u Huwler u 
Koysancaxe baye azadiye dıbare. Le 
mıxabe ku Dıldar negihiş te van rojen 
xweş, dı awaniya emre xwe da koç 
kır çCı, gele Kurd jı awaza xwe ya ş ı ri n 

etı r p~ar hı ş t. 
Dı helbesta "Lawi Kurd" da Dıldar 

rewş a xort~n Kurd Cı rewş a 
kurdıstan~ dıqirine 

"Tu dızani ey welat, çı ma ira be beş i, 
Çı ma dest~ ş eve nişani te dıke nema 
reş i, 
B~ım jı te ra, esbabe mezın e zillet u 
çarereş i 
Xort~ Kurdan, h~ lı wexte mey de 
dıkın xiretkeş i 
Deına ku bade t~ mecii~ nave Kurd te 
ser zıman. 
( ... ) 
Çeka her miletek tene lı sı tu ye xortan e 
Rqa xebat~, h~i u tıkır bexşin kare 
xortan e 
Tev hemi kıme kul u bırin, jı derd u 
rencan e 
Xorten me ji her lı deme rney da dı kın 
xıretkeş i" 

Bı rasti ji Dıldar ne xortek be xiret 
bU. L~ wi be xiretiya gel ek k~n nezan 
dıdit u h.:!rs dı bU. Xcrten welat jı welat 
ra gıli dıkır. DızanibU ku dı xebata 
azadiye de vezifa xortan gel ek zedeye. 
Dı xwest ku xort~n w el at seha 
berpırsiyaıiye b cih binın Cı bar~ pışta 
xwe bızanın. Dı kutahiya v~ gotar~ de 
marş a milli ya ku Dıldar bı di yari 
daye gel~ Kurd, jı bo yad Cı biranina vi 
helbestvan~ h~ja, em careki dın 
bıxwinın u "Ey Reqib" fen h emi k esi 
bı kın. 

"Ey m:Jb her ITrit<e cpMri Kurd zırrnn 
Nay ş ı~ dano/ tcp zenan. 

Kes nde Kıırd mrdı ~ Kurd zindl~ 
Zind/ı.veqt n~alakanan. 

Lawi Kurd hest<o/E' se-~~ d Jt!r, 
Sa texan tle!<Şi deka tad jiyan 

Kes nee Kurd mrdı~ Kurd zindı!MJ 
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Zindıweq.t na-ı~ alakeman 

t:rre rdty Mıo/<JW Keyxıısratin, 
Dinrmne; ayinmane Kıırdstan 

Kes nd~ Kurd mrd.ıwe; Kurd zind!we: 

Zindıwe q.t n~ alakBT~iF~. 

f:merdty rengi sOr Q şmşm, 

~ke xiltıiMiya rabır dımın. 

Kes nde Kurd mrdıwe; Kurd zind!we: 

Zindıwe q.t n~ alakeman 

Lawi Kurdhazır Q ~ 

Gı yan fidıne; gı yan gidane; giya-ı fı dane 

Kes ne~ Kurd mrd.ıwf: Kurd zind/IMI 
Zindıwe q.t n~ alakemn. n 

(Bı zaravl! Soran i) 

Xweş halın ku ev sırüda Dı Idari! 

nemır wek marş a milli dı nav kurdan 
de lı seranserl! Kurdı stane te xwendm. 
Em hl!vidann ku ev sırüd dı merc u 
zırüfen xweştır da, 1:ı dengen bılındtır 
ji hetani hetayl! were xwendın. 

PEKENI-PEKENi-PEKENi-PEKENi 

PiVAZ Ü ŞEKIR 

Jınıka zaza bı gede xwe mabO 

heyri, gede bear ariyabO O bı tışteki 

aş ne dıbO. Cinar ji bı tu gıriye sebi 

hesiyabO O pe acız dıbOn. XatOnek 

bajari sere xwe kır pencere O gote 

dayika gebe; 
- E:ra xwe'e seriki şekır bıde, bıra 
hewqas negri, te ji O xwe ji acız 

neke. 
Diya sebiye; 
- Le le xwe'e mın seriki pivaz daye 

aş nebO, icar we bı şekır aş bıse

kıne. S. KORKMAZ 

her mıı·ovı~ki ll 
ya hemu mırovan 

lewra azan ım ez 

ıı7jird<.. kulilk u çı vi k ten e kuş tın 

URefen ker u kcra nal:ihizm 
wan ş ıl nabejıbo 

hezkıriye 

ın"'vra her jı xwe hez dı km ew 
nb:v·m~!n wan, l!varen wan 

ne ziz u zelal 
hl!sıran dıbaıinım 

lewra azan ı m ez 

heps, zindan u zincıran de 
IIXlrlF!n cıwan dıhelın 

be deng dı minm, 
xema keseki nin 

mm lı ş enıüke, 
çave mm lı ri! u dı rhı'lı 

IIGııhe mm lı dengan 
singe nun dıqete denge çı vi kan 

lewra azan ı m ez 

şer bı evin dıxerrnle 
e p me ra te gotm 
dı dıl da dı hen k e ev e 
e dıherıke nava mı ll! mın 

h gıraniya dem u çaxan 
lewra azan ı m ez 

zeviyl! din e, heş inayi 
ya çıqılen ajctayı din 

ewqas bedewiyl! ra tebat nakım 

dı na va pet en agır da pal dayt 
lewra azan ı m ez 
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Pierô Pia 

Pieru pia 
Pieru pia 

Pieril pia 

Mayopi 
Wayobıra 

Kıc opil 
Cıni o ciamierd 
Pierupia 

Pieru pia wırzen yoben 
Pieru pia paşt pieşonen 
Yo şefeq sur, zelalıd 
Pierô pia sarı berzken 
Ma xwı verşan ini milrdaron 
Ma f ete In ini zuardaron 
Ma çini ek ın i f aşiston 
Ma welat xwı azad:bık 
Ma zere xwı pe şabık 

Pieru pia 
Pieru pia 

Pierô pia 

Wa zelwon zel bıceno 
Wa defçi def bıkuro 
Wa pierfi guvend bigro 
Deyron welat ma va co 
Na guvende azadi ya 
Na guvende ambaztiya 
Guvende yobieye mıllete maya 

Pieril pia 
Pieril pia 

Pieril pia 

Pieru pia wırzen yoben 
Pieru pia paşt pieşonen 
Yo şefeq sur, zelabd 
Pieru pia sarı berzken 
Kelepçe ıni faşist on ha w deston ma do 
Ni re imperyaliston haw mı! ma sero 
Şar welat ma şılnaw, ta! on kerdo 
ser-bın erd ma pieru taşı berd werdo 
Ni verdon ma bınfiso, niz verdon ma bıwono 
Zoni mayo weşo delal marız kıl it kerdo 

Pieru pia 
Pieru pia 

Pieru pia 

Hın besa wırzen xwı ser 
Deston xwı bıdien pieser 
Bı xelsınen ına Newroze wesar 
Wa ço memon ver dieson d 
Wa ço memon bın deston d 
Ço memon sewi, bi may-bi pi 
Ço memon veşon-teşon o zıt -bı ı 
Ço ınemon bi gure o bi ki ye 
Wa pieru bıwan o bın us 
Wa pieru bızon o bımus 

Pieru pia 
Pieru pia 

Pieru pia 

Pierô pia wırzen vacen 
Ma ni w aze n f aşiston 
Ma niwazen môrdaron 

Maniwazen 
Ma niwazen 
Maniwazen 
Eskeron Tırkon! 
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NIZANIMAX KÜDA HERIN 1 Eskere BOYIK 

Nızanım ax kuda herım 
Lı ve dınya nerehet, 
Hev ketına qewm O pısmam, 
Betal bOne soz O bext. 

Mılet lı hev bOne agır, 
Din şi yar bOne ziyaye reş, 
Une reme hOfi xwekın. 
Lene bıgrın erf O erş. 

Bina xOne her denı te, 
Gur ketıne nava pez, 
Qewlc gurtiye bOne qanOn, 
Xwerazi O xweparez. 

Tıne tu şewq xwe le bıgrım, 
Zivaret tune hcrme ber, 
x{ve ke dıgrım qelp o kinın, 
Derewinın sewdeser. 

Dı ve nıstiya mm ji şaşc, 
Steyrka mın pOçe, qclp, 
Nav qafa da he mar hene, 
Şe vereşe here tel p. 

Hela hene, he qewine 
Cole qOltiye gıran, 
ŞOrc DIN he fcza şOre 
MlLET da tc gıredan. 

Nızanım ax kuda herım 
Re gırtıne, be amın, 
FELEK mala te ava be 
Ev çı BEXT bO te da mm. 

' 
20.04.1992 
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SAMET AYDIN: 
11YARATICI VE ÖZGÜR SANAT, TOPLUMDA HER ZAMAN 
GELiŞiM VE DEGiŞiM FiKRiNiN LOKOMOTiFi OLMUŞTUR. 11 

Neden resim? 

Zcna' at ile 
San' at' ın birbi
rinden ayrıldığı 
günden beri; 
Sanatçının içinde 
bulunduğu dcvini
min, duvar! ılı k ve 
sorumluİuk 
özdavranışı, 
onun kendini ifa
dede orjinal ve 
bağımsız bir 
yaşam tarzı olan 
"sanatçılık" ve 
özelde de "resim" 
benim için bir 

). yaşam tarndır di-
\ yorum. Yine bu 

varoluşun nedeni
ni sorarken sonu
cu gözardı ede
meyiz. Onun için 
"Yarım Öyleyse 
Düşünüyorum" 
divemcm". 
"Düşünüyorsam
yanılıyorsam 

Varım" diyorum. 

Temel sanat 
görüşünüz 
nedir, etkilen
diğiniz veya size 

Portre: SAMET A YDlN 
Geleneksel bir mela baba ilc ağa kızı an- naktır. Hiç bir 
neden dünyaya geldim. Çocukluğum canlı yoktur ki bu 
Çaldıran'dan Diyarbakır'a uzanan geniş kadar kompleks 
bir coğrafya da dolu dolu geçti .Dinsel ve olsun; Doğasında 
mitolojik hikaye ve müzik içinde geniş ta milyonlarca yıl 
bir gözlem imkanı ile "kcndimce" öncesine ait ilk 
gcliştim, serpildim.Şunu rahatlıkla söy- atalarının en naif 
leyebilirim; kendimi evrenle yaşıt- en barbar en ilkel 
mışım gibi hisediyorum. Yada klasik en vahşi tabi
ifadeyle; 1959 doğuınluyum, 60' ların ra- atının yanında 
dyodan duyduğum infaL. ihtiraın marş- profesyonel, 
larını hatırlıvorum. 70' i de 80' i de. uygar, çağdaş ve 
İlk, orta, li~e öğrenimimi şehirde yap- hümanist tabiata 
tım.1980 de istanbul Devlet Güzel Sa- haiz bir doğaya 
natlar Akkademisi Yüksek Resim bölü- sahip yaratık daha 
münü kazanarak sanat öğrenimine olsun. İş böyle 
başladım. 1987 yılındaki mezuniyetimin olunca sanatta 
ardından tekrar Diyarbakır'a geri dön- durağanlık, yek
düm. Bugüne kadar birkaç karma resim nesaklık, 
sergisine katıldım. Daha ortaokul hazımsızlık ve 
yıllarından itibaren başlayan bilinçli ve pasivizm söz ko
disipline sanat yönclişiınle yaşamımı nusu olamaz. 
siirdürmcktcyiın. Uluslararası yayın ya- Günümüzden ge
pan bir ansiklopcdinin Türkiye versiyo- riyc baktığımızda 
nun da biyografyaın yer almıştır. sanatın ~t ettiği, 

.._ ______________ __.daha doğrusu 

yön veren, sanatınızı temeliendiren di
yalektiği anlatırmısınız? 

Benim esin kaynağım gezegenimiz ve 
içerisinde yer aldığı kosmostur. Tabi du
yumların ı aldığım bu kompleksten bir 
parça olan insan, beni en çok ilgilendiren 
başlı başına bitmez tükcnmez bir kay-

geçen zamanın 

insanın sanatsal 
uğraşlarında ya
rattığı 
değişimleri kimi 
zaman buruk, 
ki m i zaman hayal 
kırıklığıyla 
karşılarız. 
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Örne~in; bu bizleride yaratıp tüketen 
evrende insanı yeterince tanıyamamış 
olmak ve bunun sonucunda bugüne 
kadar kah ·merkeze al ınan kah dışına 
itilen ve böylece hiç bir zaman yeterin
ce de~erlendirilmeycn kozmik insan. 

Insan konulu eserlerde insanı direkt 
olarak işieyebilecek tek yöntem, bence 
sanatçı insanın önce kendini 
tanımasıdır. ifadede yalın, samimi 
özentisiz, duyarlı çok yönlü ve yetkin 
olmakta işin sırrıdır. 
Örne~in: Evrensellik 
u~runa ihmal edilen or
jinallı~ın karşıtı takli ı-

popülist e~ilimlerin etkisiyle gerçek an
lamda bir şeyler yaratıp yaratmadı~ı 
ortaya çıkıyor. Insan kozmogonisi ve 
çevresel gerçeklikler do~ru bir teknikle 
birleştirildi~inde her zaman bir akım 
veya yöntemin yetmediği hatta bu tür 
yaklaşımın işin doğasına aykırı 
olduğu görülecektir.İşte sanatun: Ev
rimill benim lıisseme diişe11iıı ifadesi. 

Sanatın ve sanalcının toplumsal 
özgürleş m me 
sürecindeki 
nedir? 

rolü 

tir. Herkeste bul u nan Yaratıcı ve özgür 
fizyonomik duyum or- sanat , toplumda her 
ganlarının aldı~ı farklı zaman gelişim ve 
çevresel, ruhsal ve de~işim fikrinin toko-
moral uyarıcı frekans- motifi olmuştur. 
)ardır. Anlamı farklı Uyanış(Renaissance) 
kılan, özgün kılan ev- ve avdınlanma hareketi-
rensellik buradadır nin· günümüzde de 
bence. Tarihteki. bazı devam eden motoru sa-
çarpıcı örnekler bunu nattır. Rönesans 
kanıtlar. Co~rafya, (uyanış), kendi 
iklim, ırk ve moral · gerçekli~inin farkına 
de~erler açısından varmaktır. Bu, bugün 

biribirlerinden izole insanların,devletlerin, 
edilmiş insan topluluk- milletierin yaşam 
larının farklı ve orjinal kıronolojilerini o denli 
uygarlıklar, insanın _ . . . etkiliyor ki, yabancı, de 
kendi gerçeğini tanıdıkça Zonguldak komur guz~/ı ( N/!3) jcnerc, ça~dışı nekadar 

neler yaratabilcceğini göstetir. ·Kurum, düşünce ve üst yapı varsa bir 
Aztek, Maya, Mezopotamya, Mısır bir yıkılıyor ve belleklerden siliniyor. 
u y ~ar lı k I ar ı ( b u g ii n Ancak, kozmik insan gerçekli~iyle 
yakıştılillmıyorsada) onu yaratan ba~daşık; do~al, özgür, enerjik 
dönemin yerel topluluklarıdır. Mısırlı de~erler yaşayabiliyor. 
Hiyerogfi, Mezopotamyalı Çivi, Ame- Burada tümüyle sanat ve sanaıçının 
rikalı sembollerle katigrafik ifade rolünün gücü tartışmasız hale geliyor 
araçlarını yaratmışlardır. Burada cv- ve vazgeçilmezli~ini kabul ettiriyor. 
rensellik ifade ve iletişim zorunluluk Bugün, Amerika kıtasının orjinal uy
iste~indendir. garlı~ı zaman ve herşeye rağmen yeni-

Şimdi tüm bunlardan sonra bir den kendini tartıştırıyorsa, bilim 
sanatçının; sanat tarihi; zamanla gelip adamlarının itibarları iade ediliyorsa 
geçici "akımlar" ifade üslupları ve (sanki durum değişecektil bana), 
üstyapısal şartlandırmaların yaraıtı~ı yapay, yokedici, aykırı bir gelişimin 
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olamayacağı, gerçeklik ve yaratıcılığın 
gemlenemiyeceği gerçeği ortaya yeni
den çıkıyor. Kesintisiz evrimi barutun 
mu kişilerinınİ atılım dönemlerinde 
(çağ) ayırdığı tartışmalarını da 
aşıyoruz. Bilim ve sanatın 
(yaratıcılığın) açtığı çığırın tersine 
kullanımının yarattığı terminatör tek
nolojinin külleri arasından yeniden baş 
kaldıran direngen ve aydınlık insan 

ve onu yaratan koşulların da sonucu
dur. Yani retıg'ill Kiirdii yoktur, 
Kiird'iitı re11gi vardır. Sesin Alman'ı 
da yok ama Almamil sesi vardır. Şöyle 
demek bel ki daha açıklayıcı olacaktır: 
renk ve ses doğada herkesin 
kulanımına açık ve evrenseldir ama 
ulusal ve kişisel motivasiyonla do
nanmış sanatçıdır onu orjinal kılan. 

artık kendine geliyor. Uzun ve etkin Kürt Resim Sanatının, günümüz 
harabiyelin verdiği bitkinlik yerini ve öncesi hakında neler söyleyebilir
çoşku, bilinç ve yeniden dirilişe • siniz? 
bırakmıştır. Posta-dışı, mozaiksel 
kendini buluş harmonisinin baş mi
marları, özdeci-yaratıcı i11sa11lardır. 

Genelde sanatı etkileyen, onu be
lirleyen çevresel ve evrensel 
faktörleri (din, dil, ırk, coğrafya) 

anlatırmısınız? 

Dilin, Dinin, lrkın yalnız başına ya
ratamadığı tek varoluş biçimi sanattır. 
Aldatıcı, lokal süslemelcr eser 
olmadığı gibi sadecebir kişi yada top
luluğa da mal edilemezler. Konut, 
doğal zarlayıcılardan ötürü 
yaşamımızda yer etmişse de, Mi
marlık sanatı yalnızca bir millete ait 
değildir. Burada, gelişmeler de bir 
kişiyle veya dönemle 
sınırlandırılamaz. Yine burada, beli 
koşullar altında doğan yaratıcı ve 
özgün mimari tarzlar bir insanın veya 
toplumun evrimsel, çevresel 
gerçeklikkriyk ilitıtilidir 

Deha, tüm verileri doğru alıp, doğru 
birleştire bilmektir. Burada birer faktör 
olarak yer alan dil, din, ırk, iklim ve 
coğrafya muhakakki etki ve müdehale 
eder, ancak kozmik insanlık mirasıdır 
söz konusu olan.Detayda, moral va 
özel madi koşulların sanatçıda ya
rattığı özel sentczin ortaya çıkardığı 
kişilik tabiki sanat eserinde belirleyi
cidir. Sanatçı, tümün en keskin parçası 

İzninizle başta şunu söylemek istiy
orum; herşey belli koşullar al ı ında 
oluşur ve sanat tüm insanlığın 

malıdır. 
Peiture Avrupa'da varılmıştır ama 

resim onlarca bin yıldan beri vardır. 
Heykcl Helenistikteki düzeyine 
yalnızca Yunan'da varmıştır. Ker-' 
piçden gökdelene, insanlık New 
Yok'da ulaşmadı. Diyeceğim şu d.ur: 
Olay ortak sentezdır. Eğer resim'den 
kastınız peintur resmi. ise bizde 
oldukça yenidir, ama genel olarak 
görsel sa11atlar alanında kök! ü bir 
geçmişimiz vardır diyebilirim.Gerek 
pirimitiv duvar resimleri, gerekse deko
ratif amaçlı, günlük yaşamda sıkça 
kulanılan görsel sanat türleri Kürt'lerde 
oldukça yaygındır. Şu anda, halen 
bölgemizde dinsel mabedierde korunan 
ve pintür tekniğiyle yapılmış Mala
tya'lı, Bitlis'li, Midyat'li, Diyarbakır'lı 
ruhban sanatçtiara ait çok sayıda resim 
mevcut ve bu resimler dörtyüz yıllık 
geçmişe aittir. Işin en önemlisi de, 
günümüzde ancak varılan bir kav
rayışla belirtmek gerekirse ; Baskı
stamp, kakma, oyma, döküm, sırlama, 
dokuma, apiike ve daha birçok betimle
mede renk ve oylumu(form) gözeten 
satuıl tiirii sayıla bilir. Günümüzde 
ise, oldukça cesur, sorgulayan ve yerin
de atılırnlara tanık oluyorum. Kendi 
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gerçekliğini göz ardı etmeyen evrensel 
sanat dilini rahatlıkla kulanabilen 
olgun bir sanat etkinliğimiz 
sözkonusudur. Elverişsiz koşullar ne
deniyle, toplumca ve sağlıklı bir 
şekilde izleme olanağı bulamadığımız 
Paris'ten Süleymaniye'ye değin uzanan 
genişbir coğrafyada ve resim, lıeylrel, 
gırafik gibi görsel sanatlar alanında ün 
yapmış sanatçılarımız var. Eğer sanatı 
sınırlı bir 
coğrafya ve belli 
organizasyonlar 
içerisinde 
değerlendırmeye 
kalkırşırsak 
yanlış sonuçlara 
varınz, 

gördüğümüz
göreceğimiz ya 
,bütünün ber 
parçası veya ver
siyonudur. Tabiki 
bakış subjekti v 
değilse ... 

,. ,,,...__.,_,,,,,,_,"-~'"' 

Yine ayırdındayım ki Şanzelize'de 
resim yapmakla Diyarbakır'da resim 
yapmak arasında çok fark var diyorum. 
Bir kere aldığınız duyumlar sizi ra
hatsız ediyorsa, her an tedirgin ve ger
gin iseniz tabiatıyla toz pembe resimler 
yapamazsınız. Bazende bir anda 
karşılaştığınız bir olay sizi o denli et
kiliyorki bir kaç hafta sonra rolanızı 
buluyor ve kendinize geliyorsunuz. 

Bazen kırmızıdan 
bazen siyahtan bazen 
de griden kaçıyorum. 
Ama tabidir ki benim 
için renk temel ifade 
harcıdır ve ondan vaz 
geçemem. Aksi halde 
yaşadığım evrimi 
nasıl ifade edebilirimki 
kırmızının tahrik 
edici, siyahın kasvetini 
veye grinin belirsizlik
le özdeş kendi dışa 
vurumumu. Ama en 

~., zor ve en karmaşığıda 
herşeye karşın 
başarmak zorunda 
olan psikozudur, 

--''-'''7 yaşayabilmek için 
___ ,_._;:,,-,.,, -•--<d 

Diyarbakır'd 
a çalışıyor ve 
yaşıyor 

olmanızdan 
dolayı, buradaki 
sıcak atmosferin 

canbaz, yaratmak için 
sanatçı olarak var ol Same! Aydm'm bir deseni maya devam etme 

zonınluluğudur. sanatımza etkilerinden sözeder misi
niz? 

Sanırım bu sorunuza daha başlarda 
değindim ama 

eklemek istediklerim var; Dünyada 
ve yakın çevremdeki değişim ve devi
nimlerden etkilenmemek elimde değil 
zaten kendimi soyutlaya bilmem olası 
değil de. 

Tüm insanlığa ve ait olduğum toplu
ma karşı sorumluluk duyan bir sanaıcı 
olarak diyorumki; Bugün ve gelecekte
de her zamankinden daha doğru sente
ze ve özümserneye ihtiyacım vardır. 

Yaratmak yaşama amacındaki biri 
veya birde yaşarken yaratmaya 
çalışmak ne demekmiş şu an ve ola
naklarla anlatmak 

olanaksız. 

Hedefleriniz; veya bugünden 
yarına sanat serüveninizde yürümek 
istediğiniz yol hakkında neler 
söyleyeceksiniz? 

Bir sanatçı bir yere varmaz, hep 
yürür, hemde durmaksızın. Bu anlam
da ara duraklar vardır, ancak kardio di-
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agramlardaki çizgi ayrılıkları gibi. 
Yaşamının dİagramının her 
kıvrımında yeni yeni keşifleri, 
coşkuları heyecanları, handikapları 
vardır ve sanatı bununla bağlantılı ola
rak oluşur, devinir. Hedefe kitleneo her 
hareket sonunda hedefte son bulur. Bu 
nedenle ben geçmişle hesaplaşır 
bugünü sorgular geleceğide tasariama
ya çalışırım. Ve şununda kavrayışı 
içindeyim; Biz bugün tarihi anlar 
yaşıyoruz hem küresel hem bölgesel. 
Ve geleceği yakalayamazsak 
çalışmalarımızda, geçmişi tüketmiş 
ama, bugünüde heba etmiş olarak 

tükenmiş olacağız. 

Kürt kültür-sanat adamlarının 
yaratmaya çalıştıkları kültürel ve . 
sanatsal kurumlara nasıl 
bakıyorsunuz, düşünceleriniz neler
dir? 

Kurumları yaratan insanlardır tabii
ki. Yine, kurumlar işlevsel ve 
üstyapısaldırlar. Yani alt yapı ya 
bağımlı olarak içerik kazanır ve nitele
nirler. Ama günümüzde daha çok koru
ma ve koruma içgüdüsünün dikte edici 
anlayışla oluşturulduklarında hem 
tartışılır hemde düşündürücü bir tablo 
gösterirler bana göre. Ama asıl 
önemlisi benim için bu anlayışlarla ku
rulacak veya mevcut kurumların 
sınırlayıcı ve statükocu doğalarıdır. 
Yoksa salt böyle olmayan; Devingen, 
geliştirici, yaygınlaştıncı ve ihtisasa 
dönük yapı gösteren ve gözeten kurum
larıli yine doğası gereği yararı ola
caktır. Konlinike özelliğinden dolayı, 
örneğin; Bilim ve sanat kurumlarının 
toplumun esietizasyonuna olan 
katkılarını görüyoruz. Evrensel boyut
taki kültür entegrasyonunu kendi 
kimliğimizle ve sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirmek, küresel boyuttaki 
kültür mozayiğini kendi çeşnimizle tat-

landırmak yine sağlıklı ve kendi 
gerçektiğimizle uyum içinde kurulacak 
kurumlarla mümkündür. Yani kültür
sanat kurumları kuruldukları coğrafya 
veya ait olduğu sosyal topluluğun salt 
ihtiyac ve greklerini dar kapsamlı bir 
perspektivle gören-gözeten değil, aynı 
zamanda bir evrensel kültür şubesi 
işievinide yüklenmelidir. Bu anlayış 
ve amaçlarla kurulmuş veya kurulacak 
tüm kurum veya oluşurnlara destek ve 
saygılarımı sunarım. 

Govend aracılığıyla kamuoyuna 
iletmek istediğiniz mesaj var mı? 

Var tabii, gururla, hazla değer yara
talım, Mezopotamya Beşiğinin 
büyüttüğü çocuğa ve yarattığı kültüre 
sahip çıkalım, çıkalım ki onurlu eJiren 
aileıine yeniden luıtılalım. 

Diyarbakır'da sanatsal kurumsal
laşmanın tarihsel önemde olduğunu 
düşünüyor ve sizin gibi değerli 
sanatçılarında burada çalışmalannı 
sürdürmelerini önemli buluyoruz. 
Bunun yanında hedeflenen kurum
laşmalara katkılarınız hangi 
ölçülerde olabilir? 

Konusu ve sorunu ne olursa olsun, 
sanat; Varoluş süreçlerinin sentezlen
diği kültür aktivitesidir. Hal böyle iken 
sanatçıda, her şeye rağmen yaratmaya 
çalışan konumdadır. Bu bağlamda 
çevresiyle olan sıkı kontakları, daya
nakları ve misyonu geregi 
dayanışmayada gereksinimi vardır. 
Baştan beri anlatmaya çalıştığım 
durum ve düşlinçeler doğrultusunda 
buldugum; Sanat ve sanaıcının 
doğasına uygun ortamda çalışmaya, 
katkı verıneye üzerime düşeni yapma
ya hazırım. 
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Azad bır~ Şilan e Dilana mın qemer e . Roj derket jı qudret~ 

Kur~ ap~ D ilan e Lı pıştli cot kemer e Daye pencere mete 

PıçOk~ B~rivan e Kezlya barda ser e l,.awk~ mın çO sefer~ 

ÇO zozane Piran e Qelend sed zllre zer e Agır dıl~ mın ket~ 

••• ••• ••• 
Azadi tıştek xweş e Hesane mıni yek e Şexo-Mexo rındıko 

Weke gula bı geş e Gırllda rext O fişek e lsal bOye kendıko 

Ew keslin ne azad be ço şer e aza d Iye Şexo çıqas flllb~z e 

Tıml rojan nexweş e Kesek jll loma rnek e Goşt~ mırlşka dıxwaze ... ••• ... 
BOkll şlr dızi fır kır Keça mına Kawarl ·Şexo-M~xo çavreşo 

Xwesiye bı wl ra şer kır Hat jı ela Berwarl Dılqelpo xeber xweşo 

XezOr jı derva hale mal Gava dA 1~ bımıre ÇO mala Ely~ Şeşo 

H efi guly~ bOkA l<ur kır Xweyi nake demari Zıkat gırt mlha Reşo 

••• ... *** 
ÇOme Ala cındiyan Lawık~ mıni din e TırtOt~ mın serwext e 

Keçık lı mın cıvlyan Bejn bılınd çavMşln e Jı me ra pır b~bext e 

Mın jı xwe ra yek heband Weke mısk~ bı blhn e Jı tunnebOna m~ra 

Xudan~ çıl kaziyan KaçıkAn rınd dıhebln e BO paşayA ser text e 

••• ... 
ÇOme ~la koçara Lawıkil mın gelek zor e 

Pez barda nav çapara Çavreş u sı mAl sor e 

Perılir bıre nav bajllr Derdıkeve gulaşll 

Dane deyn~ kera Derdıxe sol O gor e 

••• ... 
ÇOm Bazidil nav aşa Mala me ı gund dOr e 

Clyll şiiri! mlr O paşa Lı dorll çeper O sOr e 

Ulmll Ahmedll Xanl Mal lı ciyek bılınd e 

Welatll lshaq Paşa Gelyil bınyil da kOr e 

••• ... 
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MESELE 0 METELOKEN KURDi 
Berhevkar: HÜseyine Emin 

-Ahe bızına kol, ya kel ra naıt:ıine 
-Aniye jı parse dıde xem xase 
-Aniye deriya, dıde xera ınıriya 
-Aqıl tace zerin e, lı sere hernil kesan nine 
-Aqıle sıvık, bare gıran 
-Aqıli rut e, bari hut e 
-Bışkfıl çiıne bajer, biine xurrne 
-B ıra dı! e ınerıva fıre be 
-Bıra şuna merıva teng be 
-Bıra xwindar bi, bıra deyndarnebi 
-Berxe çe ber koze da çe 
-Bexte etima hebfıya, etiın nedırnan 
-Buke tune zıman, xesiye tune iman 
-Çave lı deriya, xweli lı seriya 
-Çume mala xale xwe, k etme hale xwe 
-Çiııne mala ape xwe, ketme kape xwe 
-Dıben: Bave te kuştıne 
-Dıbe: Şiyara an peya 
-Dı! dıxwaze, dest dık e 
-Dıl-dıxwaze, dev dıbeje 
-Dıze male, ji male ye 
-Derziya menva, jı şiijina xalqe baş~r e 
-Derziye xwe ez ım, nedi~n dız ım 
-Ditın xwe ez ım, neditın dız ım 
-Ditya di, nedityaxwe da'ri 
-Diware be rukiinzQ hıldışe 
.Dıwaro ji te ra dıbem, buke tu bılıize 
-Ecele bızıne te 
-Dıçe nane şıvin dıxwe 
-Ez axa tti axa, ·ke golıka bıbe bın baxa 
-Ez dıbem can, ew dıbe ta 
-Ez dırnırım, yar dıbe nanay 
-Ez ku dıxım deng ji ku te 
-Gırara qıerıva, dewe xelke çetir e 
-Gtrara §er dewe 
-Dıxwi ji ew e, naxwi ji ew e 
-Ga bı cıllan naye naskınn 
-Gavan ji gundiya xeyidye, pexas dıçe çole 
-Golike qunrex, nava naxıreke xırab dıke 
-Golke male, ji gaye male na~rse 
-Go~ne kfısi, tu çıma usa pis i 

. -Gotiye: xwede qedera ının usa nıvisi 
-Giındek e, rıodek e · 
-Gur hate diyara, delil hale jara 
-Hiıt:ıi şıl e, hımi kul e 
-İiatiye ya male ye nebatiye qeda sale ye 
-He buna xer, kewaniya saxber 
-Heta bük xemıli, govend fetıli 

-Hineka bihn dıke, l:ıineka pin dıke 
-]i7.ana me~rse, je hıpırse 
-]e ketye, pe ketye 
-Kırya kır, nekırya ji xwe ra bır 
-Ker ii hespa lı cem ehv gıredıdın 
-Tır il fıse hev bıhndıkın 
-Kero nemıre bahar te 
-Pire namıre pıncar te 
-Koxlıe merıv:;ı jı koşka xelke çetır e 
-Knre xelke, menva ra nabe bıra 
-Lev jı dımna peştatır ın 
-Mınn niırın e, xıre-xır sere çı nun e 
-Mıri hew dızanın, zındi herro hewle dıxwin 
-Mırye ku xwedi veneşenn 
-Qıçe wane lı derve bıminın 
-Me deve ditın reze 
-B ış ku 1 nedın ffize 
-Menv hı lınga dışıqıte xwe dıgıre 
-Bı dev dışıqıte xwe nagre 
-Merıve xırab, cılla şıl e 
-N ane merıv a Mi, jı qelya xelke çetır e 
-Nav heye, bı xwe tune ye 
-Neta dı!, qeda seri 
-Qiza m ele, xemla mal e ye 
-Rojek bu k e, şeve pepuk e 
-Roje ji gur-gureka deri dıurse 
-Şevhe kefene mırya dıdıze 
-Rut e, ruteki lıut e 
-Ruto çı vi ali ave, çı wi ali 
-Ruvi jı barane bıursiya 
- We jı xwe ra kurkek çi'kıra 
-Ruvi nedıçu qule, lıej-hejık ixwe va gıredıda 
-Riiya dık e ne, pışt va go re dıkole 
-Se se ye, le xwedi xatır hey e 
-Seri şutık e, bıni jı kışk ii nutık e 
-Seri hebın, serpe zelıf ın 
-Seri na ye şe. be nda le gıredıde 
-Seri quç e, bıni puç e 
-Seva çe, pam lıurçhe 
-ŞQjma ber çave xwe nabine 
-Derziya ber çave xelqe dıbine 
-Tır fı vır zere zer be ji, kes le nabe xwedi 
-Tu bıraye xwe nasdıki? 
-Mın pe r1t hevalti nekırye 
-Xelqe ra beri ye, me ra beri ye 
-Xelqe ra ınesigır e, ji xwe kiısigır e 
-Zımani sor e, hereketi kor e 
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Do rm e Erzıngan ü Dersimi de çeye de Begü: 

çE SOSEN BEGi (2) 
Mem~ ~!yaş daye de dızdiya kilitô c~no 

erzeno c~v~ xo. Eke werıe ra saate-dı saati 
vereno ra, Heyder Beg ruye xo teslim keno. 
Hona ke e derde meyil fi Wedardena cmaze der 
e, werıalıx ki zof biyo qervelıx, kes hayı ro 
keşi niyo, na ra ki kaıırfi onceno xezna ver, 
honde vaıena xo zernô vezeno, bar keno beno. 
Ta ye vane ke hoı qaıır bar kerde. Mem~ 
~lyaşi zerni berde ko ra darde we, ce ro ra 
peyser amo. Eke amo kilit do cı, ine zono ke 
ey zerni ber~. 

Uzay ser o ki werıe Çe Mir ii dey beno 
xıravın. 

Heyder Beg ra dıme pileni kuna Mıstefa 
Begi desı. O ki eyni ze bıraye xo keno, raya 
dey r;ımeno. Mıstefa Beg zof dewone newii xo 
ser o dıino ıapukerdene, ya ki eve zor desı 
nano ro ser, ınılke xo keno hira. Taye vane ke 
waxıe ~Y de weşi ya H~yder Bilg ama hurend, 
Çe Miri 365 ~wi kontrol keroe. 

Mıstefa Beg wazeno ke Meme ~!yaş werıe 
ra we dar o. Sava na meseli ki zof mordemô 
dıma feteliyo, tey qesey kerdo. Çı tur ke bıray~ 
Pili Heyder Beg, Meme ~I yaş ra vaıo: 

-Çeneke dan ıo. eve o qeyde Xelil Beg 
destil dey ra do kistene. 

Mıstefa Begi ki mordemo ke diye, dayma 
cı ra vaıo ke: 

-Meme Jl.ıyaşi b ıki se, çena xo dan to. 

Tavi kam newazeno ke çena Miri de 
bızewejiyo? Name çena Mıstefa Begi ki 
Xecere bena. 

Mordeme ke Mısıefa Begi eve na qeyde ıey 
qesey kerdo, dine ra zu ki Seykekıl beno. 
Seykekıl Kuresız o, vere Çeme Periye de dewe 
esıa, cı ra vane ~!bilgiye, uza ra wo. ~!bilgiye 

MQnzQrÇim 

nıka girectayiyil Qerekoçan a. Seykekıl 

mordeme de zof çer O sevkan biyo. 

Roze Mire weseneno Seykekıli, ey beno 
qonaxe xo. Eke Seykekıl sono uza ıene 

maneno, vano ke: 

-Mire to venga mı da ez ki amune. V aze! 
To çınay ser o vanga mı da? 

Mire vano: 

-Bava Kekıl mı qale to xele hesno. V ane tı 
çer a, hete sevkanen ra to ser a kes çino, 
kersiina to ıol nineverena. Na Meme ~!yaş xer 
ma nekeno, xele neqi ya xo ma re esıa. ] u ye 
ney rane, na çena xo Xecere dan to. 

Na ra xevera Seykekıli ki esıa ke Xecere 
Xanıme waşıiya Hesen Axa ye 
Mamô(Surızi)(6) biya Name dewa xo ki Şordi 
yo . Heıo bin ra ki Hesen Axa tolıve Seykekıl 
o. A vaıena Miri ra dıme Seykekıl ıene 

· vındeno, fİk!l' keno, uzay ra tepiya ki vano ke: 

-Kistena Meme ~lyaşi qe çiye niya Mire. 
Ez Memi kisen. 

Hen vano ii qersun~ da xo asurme ra 
oncene w e mısneno ra cı, devam keno. V ano 
'A naye nan M emi ra.' J u ya bine ki onceno w e 
tepiya mısneno ra cı vano 'Mı ke Mem kisı 
amı1ne, niyade ke to Hecere Xanıme veyvıke 
nekerda, ero asıori nena vere çeverde hazır e 
ni ya, a na ye ki nan to ra'. 

Na vaıene de beno eskera ke, Seykekıl 
kewto sık ke Mire pe xapneno. 

O ke hen vano Mısıefa Beg ıene vındeno, 
ora dıme ki vano ke: 

-Bava Kek ıı hala nıka so. Ez ıene na 
meseli ser o ıene fıkır bık~rine, pilye coni to re 
xevere rusnen. 
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Zeke Seykekıl urzeno ra beno tever, 
tekneno sono, Mıstefa Beg vano: 

-Ne, ne, ne! No Bava ze de husko. No 
qedaye de gırso, lazımiye ney ma re çina. 

Naye ra dıme, na ra ki Mir re qale 
Sılemane Sadıq kene. Sılemane Sadıq aşira 
Arezü ra beno. O ki repiya mordeme de çer 
beno. Rınd nezonen hama herhalde ke dewa 
xo ki hete Plemuriye de Mazra wa. Mir peniye 
de weseneno Sılemane Sadıq beno tey qesey 
keno, eke çıkaşil nezonen, zof ki zernil çı re 
bımeno. Vano: 

-Meme Elyaşi eke bıkise tı kisena. No kar 
ancax to desıra eno. 

O ki soz dano cı U urzeno ra tekneno sono. 
Naza de qale naye ki bıkerine. Sevevo ke 

Mire venga Sılemane Sadıqi damı ki teyna 
çeren a dey ni ya. Sıleman ve Meme Elyaşi ra 
kewra yil zuvine. Uzay ra gore ki Meın dey ra 

1 sık nt!keno, o eve rehetiye besekeno sono 
lewe. Eke hen nebo kes besenekenıı ke ııejdiye 
cı bo. Çı ke Meme Elyaşi zııf hesm·e xo 
vındeno. Mordeme xo bene. 

Sıleman ora dıme roze, çe Mıste Heşi ra 
xorıe ya ki dı teno tino ra xıı, sono Çe Meme 
Elyaşi. 

Çe Mıste Heşi ki tepiya Plemuriye ra ye, 
hete çek estene ra zof cı ra amayey biye. 
Vatene da çe dine biya. hıına ewnı ki ser ıı qal 
eno ra. ine her tım vato ke: 

-Ma çe Mıste Heşi ke kewtiıne qewxa, ya 
sare daıne. yasare ame. Ma tol nesome ni me. 

Sılemane Sadıqi waxıo ke sono nejdiye 
bonil beno, Meme Elyaş ine veneno. Niya 
dano ke taye mordemi naye ene. c@.reno ra ke 
şero çekone xo bıje ro. Çı esto ke a deqa de 
Sııemane Sadıq nas kenn. Eke nas keno ki 
nesono çekfi neceno. 

Waxto ke ene te ri. vırare fint! ra zuvin eve 
o qeyde sone zere. Hama ze ke semuga çeveri 
de Imge xo erzene ke şere zere, mordeıno ke 
lewe Sılilmani de beno, pey ra naııo Meme 
Elyaşi ra, ey uza kiseno. Pı ra ııayeııe ra dıme 
nSvınden8, remene. A deqa de ki mordeır me 
Meme Elyaşi ra kes uza çine biyo. Veyve da 
xo bena, ç@.re bena, a eve lerze tıfnng c@.na 

kuna ra dııne,· nana pı ra. Çı esıo ke e reınene 
sone. Vatene ra gore a ye dine ra zu kenlo 
dırvetın. Rama dırvet a xo gırane nebiya. 

Na ra sozo ke Miri do, o soz ra gore gereke 
Hecere Xanıme, o xorto ke na Meme Elyaş ra, 
dey do ne. Çe Mıste Heş ra Sey Usene Kali 
vaıo, her halde panawoxe Meme Elyaş o biyo 
ke çeneke dSy re arne wastene. 

O sırede ki Herve Diııawo Vıre vejiyo, 
eskere Urısi amo Erzınga gureto, xo sano 
sinore Dersirni. Aşire Dersim ki bene ıopi sone 
dane pero ke esker Dersim mekuyone. Tavi 
Mıstefa Beg ki tey biyo O Qımendarena qole 
de eskere Dersimi ey kerda. 

Uzay sero wo ke, waxto ke Saheydero(Sah 
Heyder) Kuresız eve desıe eskere Urısi biyo 
dırvetın, pe ye coni ki merdo, dSy ser o kılama 
ke ena vaıene. A kılaıne de Qale Mıstefa Begi 
ni ya eno ra: 

S:ıye mı Sevdino 

Roz vejino, tıfonge ma erjino 

Mısıefa Begi durbın gureto 

Qori ye Herdili ra vıneıo 

Hunli hın·di fıkırino 

Vano: 

"Xıre ınalo Sale Qer e ının o (7) 

Sevdino sewtimal raw 

Eskere Urıs i dıına 

Meteris ve meteris fetelino. 

Na sevev ra gore ki kistexone Meme Elyaşi 
çıqaş ke çeneke wasta, Mıstefa Beg vato: 

-Ma na wo eskere Unsi amo kewto naza 
biyo bru·e ma, mekere ma ey era hete time, ora 
dııne hona veyvü bıkeıne. Ma ke Urıs peyser 
rusna. çeneke dan sıma bere. 

Yane keno mane, erzeno naza-haza. 

Aşire Dersime ke Dorıne Herdif te biyo 
tnpi, Koye Sevdin de do pe ro, e te de piya zu 
raye de qewxa nekewte. Her roz aşire ya ki dı 
aşin'i do pe ro, iyonebi nil isıirahat ker do. Tavi 
çe Mıste Heş ra ki mordemi aıne. Roze eke 
sıre eno Arezil, Çe Mısıe Heşi ra dı xortil vaıo 
k e: 
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-Keso bin mero, ewro ma dame pe ro. 

Hesnayena mı ra gore, e hurdena domone 
apO, yane derezaye zuvini bi ye. Cı ra zu ki u 
yo ke Meme Elyaş kisıo o biyo. 

V ane e hurdi xortO a roze hen do pe ro ke, 
aşiri ecayiv kewte cı. ine neverdo ke eskere 
Unsi caye de xo bılewno. 

Reyna ke Mıstefa Bilgi aşira 

SaweliyQ(Saweliyan) ra mordemi diye, rusne 
vueniye, cı re daıne na ro. Waxto ke beno su, e 
hurdi XOrti ceren8 ra @:118, hona ke hur8nda XO 

neresıe, Sawelizi pey ra nane pı ra, kisene. 

A Mıstefa Beg e hurdena xorti ki hen de 
kistene. Haına veng hen veto ke, xorti eve 
destil eskere Unsi am e kistene. 

Eke herv qMiyo. ora dııne ki werıe Çe Mir 
ô Çe Aliye Gulavi(8) biyo xıravın. Çe Aliye 
Golavi aşira Xorıneçıke ra ye, dewa xo ki 
girooayiye Qeza Dersim Nazıniya wa ü sinore 
K8xi ser o wa. XonneçıkCı zof xo ver do. 
Sıleınane Aliye Golavi qe never dn ke Mire 
çısınone xo weke ro. Mıstefa Bilgi niya do ke 
tey bas nekeno, mordem kercte werte ke bere 
hure. O waxı bıraye Sılilınani, Hesen vaıo ke: 

-Bıra ıneye hure. Ne ke kami de aıney 
hure, ora dıme hona tarvone gırsU dane pıro. 
Ma honde ke nayine de niyaıneyıne hure, e 
be se nekene k e ma re çi ye bıkere. 

Sıleınan ki vano: 

-Ni ya eve na qeyde ki nebeno. Ma beriıne 
hure, xo ra eke nevıneı devam kerd. ma ki 
tepiya dame pe ro. 

Eve o şekıl ene hure. Eke ene hure, waxte 
ra dııne Hesene Aliye Golavi ve taye 
mordemone binO. ra teknene sone sole. Çı turi 
ke Koye Sevdin viyarnene ra kune Dere Sole, 
grube çekdarina het-do heı ra vejine. donne ro 
Cl cene. vane "Xo melewne". Hesen zoneno 
ke, eke pe ro de mordeme ke Iewe der e. te de 
ene kistene. Dine ra zu ki Mazra Caffı vane 
dewe esıa, uza ra Usıve Seydali beno. Usıv ve 
Hesen ra mısayivC zuvini ben€. Hese ce re no 
ra dey ser vano: 

-S ıma xo melewne mısayiv. E sava ını 
ame. 

Endi e mordeme çekdari ene, çekone redine 

cene, Hesen ki astor ra nane ro, bene yan de 
nane pt ra kisene. 

Mıstefa Beg, eve na şekıl Heseni werte ra 
dano we. 

Peye coni, Seykekıl o na ra ave mı qal 
kerdo, o tekneno sono, waştiye tohve xo 
Hesen Axa ye Sogırdıgi keno aspore, cı re 
be no ey zewezneno. Y ane a X ec ere wa k e M iri 
vato "B ava Seykekıl Meme Elyaşi bıkise dan 
to" a ye beno. 

Eke sera 193w8'ine ena, qırıme Dersim ra 
dııne surgın vejino, dewlete Çe Sosen Begi ki 
surgın kena. Qe duste dewleıe de neaıne, çiye 
ki nekerdo. Dust ra arnayene haza vındo, werte 
xo O dewlete her tım rınd biyo. Hurenda 
surgıni! dine Kutahya Simav o. 

Na ra eke sera I 947 ine de ef vejiyo, ınılet 
ci! ro ra peyser arne hurendone xo, Çe Sosen 
Axay ki ame. Tavi waxıo ke surgın de biye, 
isnne dewone ke surgın n€biyo, ine ınılke xo 
re wayiren kerda. Çı seto ke Çe Sosen Begi çı 
tur ke arni!, xele dewü de eraziye tepiya xelki 
ra peyser gureto. Haına xele ca wü ki desı ra 
vi!jiyo, şiyo. ine ve wayirone ınıtki ra, zof 
cawfi eve serı1, rnekerne ve rnekerne zuvini 
fetelna. 

Çiyo ke naye de deste mı ra eno, ez bese 
ken, Çe Sosen Begi ser o nusnen na wo. Tavi 
waxıo ke mordem na Çe ano çısınone xo ver, 
na nusnayena mı, heyatil dine de ~parçe de 
qıskeki ana wene. Alaqe dine ü xelke ınınııqa, 
axa ü begone binQ ü dewlete ıneseıe de hira 
wn. Eke mordemi dest ra bfro. na mseli ser o 
zi!de vındo, bınusno çiye de rınd beno. Esas, 
teyna e dine ki ne. lazuno ke e axa ü aşirone 
biııii ki bınusno, rındi!n u xıraven ke çıka biya 
ro werte. Çı ke bıwajime newajiıne ıneseley 
parçi!ye de ıarixe mılete ma ye. isone ma 
ancax eve na şekıl hal-Cısulone vır@nfi mıseno, 
kemaniye ve rındıye veneno u ine zuvin ra ce 
ra kemt 

(7)Sale Qer: Leqema ke na Sa 1/iydero 
Kurisız nı, awa.llen bilu beno kesala qere(şayi) 
nu ro xo miye. 

(8)Çi Aliyi Gulavi, Bertal Efemliyo ke sera 
lıirıs U lıişline ıle, dewlete Cl ra nijıiyi hotay isli 
küt, qzr kinlio çe. 
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l!fJ \JI 
M. KARA 

ÇIRQKA . A 

MIRIŞKA KURK U ROVIYE FENEK 

Care k hehU }1 cara, 
Rthme lt have guhdara, 
lı xeyni şeytane qulen diwara, 

Hebfi tunebO mirişkek hebO, 
heke xwe dı pfınıke da top kırıbO 
fı lı ser kurka rfınıştibfı. Rojeki, 
roviki fenek le derket fı je ra got; 
"mirişk eze te bıxwOm". Mirişke 
je lawa O nca kır, got; "eman
yeman mm nexwe, ez lı ser heka 
me, bıra heyfa te bı heke mm 
be". U rovi ser wext nebfı, careki 
gotma xwe gotıbfı. 

Mirişk qaseki fıkiri fı gote 
rovi; "Ka nfıha tu mm bıxwi ji te 
sıbe disa bırçi be. Le dıve tu 
sebır bıke. Ez lı ser kurka me. Dı 
bme mm da si heb hek hene. Ewe 
bist roj şfinda gıştık bıbm cfıcık, 
dı nava çıl-penci roji da ewe her 
hebek qase mm goşt bıgıre. Here 
çıl roj ş ün da w ere fı her rojeki 
goşte yeki bıxwe." 

Ev gotınen inırişke dıkeve 

sere rovi fı ew mırişke lı ser heka 
dılıele O dıçe. Le jı çend roja 
carek te seriki lı mırişke dıde fı 

dıçe; ka lı ci ye xwe ye yan na. 

Roj O meh derbaz dıbm, 

mırişk çOçıka dertine, çfiçık 

mezm dıbm gış dıbm varık. Ro
jeki roviye fenek derdıkeve fı te, 
dıbe; " Mırişk waye ez hatım, 
bere te bıxwfım yan ji bı varıkan 
va dest bı xwarıne bıkım." 

Mırişk kfır dıfıkıre fı bersıv 

dıde, dıbe; "Roviye delal, te 
evqas sebır kır, du rojen dm ji 
sebır bıke. Şeva iniye xere. Ew 
şev bı def fı dewet bere bere da 
dest bı xwarına varıka bıke. 

Malxırabo, ma ew gışt ma le tene, 
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we kuda hen n." 
Ro vi dı be;" Mırişk, tu pır jı 

mm ra sadıq derketi, eze careki 
dın ji xebera te bıkım." 

Gava Rovi dıçe, Mırişk radıbe 
bere xwe dıde mala neçirvane bı 
nav ü deng Ape Mam Heyder. 
Mirişk jı seri h eya bın i mesel e j ı 
Mam Heyder ra dı be. · 

Mırişk dıbe; "Ape Mam Hey
der tu were xwe dı qelşa zınar da 
veşerine, ez ü rovi govendeki saz 
bıkın. Wexta ının got: 

"Ape mıne Mam Heyder 
lı qelşa zınar derkeve der 
C ot e tejiya herde ser." 

"Ew çax tu tajiya berde ü 
roviye bıgre. B ıra si varıke ının ji 
lı te he la! be". 

Ape Mam Heyder dıbe "tu 
netırse, we rovi heqe xwe bıgre". 
Mırişk radıbe dıçe ser pünıka 
xwe. Dıbe şeva iniye, rovi te. 
Mırişk xweş ü beşeki dıde rovi. 
Dıbe, "roviye rındık te ewqas 
xem dıkışand. Waye roja te ji 
hat. Tam si varık xureke te ne. 
Were beriya xwarına varıka em 
tev de govendeki bıgrın". 

Rovi bı şabün dıkeve ser go
vende ü mırişk O varık ji dıkevın 
deste wi O govend dıgere. 

Rovi dıbeje "mırişk kılama 

beje". 
Mırişk dıbe "rovi roj roja te 

ye, kılamji heqe te ye". 
Rovi mırişke naşkine O dest bi 

kılama xwe dıke O dı be: 

"E: rovi me, roviye qulıka 
Çedıkım diz u xılıka 
Dıxfim goşte çuçıka 

Dıxfim singe varıka" 

Mırişk kılame lı rovı 

vedıgerine O dıbeje: 

"Ape mıne Mam Heyder 
lı qelşa zınar derkeve der 
Cote tejiya herde ser" 

Rovi dıbe; "mırişka kOre kere, 
ew çiye tu qala tajiya dıke. Ma tu 
fahş bOyi ... Tu careki dm ji qala 
tajiya bıki, eze bere te bıxOm". 
Le mırişk careki dm ji kılama 
xwe dıbeje O rovi lı hustiye 
mirişke sıwar dıbe ku wi bıxwe. 
Le Ape Mam Heyder zOka va ta
jiyan berdıde ser O roviye fenek 
dıgre O wi post dıke. Poste rovi 
dave ser mıle xwe O bıra mirişka 
dıde pheşiya xwe. Ew roj bı 

neçireki xurt vedıgere mala xwe. 

Çiroka me çu diyara, 
Rehme lı have gudara. 

Gotınek peşye Kurda : 
'Dujmınek zedeye, hezar dost 

kem e." 
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EZPIRAMIM 

Pz pııamım, Jıerr(i wemı wek ınern, 
RMa tııırıeş:ıı, deıbıs bıbın wek bıra 

Rabın seıxwe, çı jın:ÇJ mer wek ~ 
lv1a rebes, re xWm:liiı, l:mıiıı wek kaa 

~ i1 Zıp, T(ije (Dicle) a Şet i1 fu:ıt, 
Zık:-ser bııçi rıabi aza.ti welat 

Bıxwinııı i1 zıınıbın,bıb wek hınka, 
Ne tıısın u bımeşiıı. rere kinga7 

y eki zane, bı sedlıezar re mizaıı, 
Duzek bje, jı lxı \WI1 tıştki ııızaıı. 

Bılıış! jı l:o zıınaııııı, ew ji pır ın-, 
Seıbiliiıdın, ıfş:lıdııı, re wek e kcr. 

Nezıııı vrıaruı, gııfrla dcıWıt, 
Nalını,~ sernııar.fu ım. 
Katek kilr, eıd ki hışk, eznıaıı ki bıbınd, 
Bıxwinın, bıra em tevd bıbın ~ıırl 

Hezıızlıer=ııaıı, bhi gı.ınıana me, 
Navalıer dwa dUr, ew ki n\ gıız)llıne. 

Jı l:o jer de berrın jq, tu veri bı we re, 
Jı l:o bıbım xweaye xwe, zane bını jwe bı. 

Gazi (i tuJıo ııenı çareyı bes, 
Tu kiy€, rabı seıxwe, ma tııs re bes. 

Hırça bın;i na ıekıs, beba. reb ter, 
ZJkbııçi dısa tuş, seıbııçi wek ker. 

Rabın sem~e1 tevd bıkın :1.'\W ırnayi, 
Jı l:o wclat, bıoın av i1 ~yi. 

B~ınd bbıbın, het1aezman i1 ~ 
Kwinli dıııalıın, seıpıştın ta:l.t u feış. 

ı:z pınımıın, Il<ıer çmıa o terJt. 
Deil:asbGrun ~llek berxC ev wclat 

Çır gcllck kes, lı ser ewr O eış dıl'.weş. 
Çır ez. h bın !PDlJfl jı ~ pır ııe'.weş. 

Ne xweıxlinın, ııızııııın O xızaruıı, 
Nt.nq, nujin .. ınizgiııa mc xwezııııııı. 

Nem dUr, e xwesta te, lı cem teyi, 
Ne bınev i1 gazi, bı :-..wendın beyi. 

Pz pramon, yek tvıcıvan'a ı::xtıdeıi, 
Mclletedi, Q:Nır o DuııeyEcıi. 
Heıri bl nı derna ft ı:x:xu, Turo'ke gulla, 
Na ve te tırroyı, te re texti kır wek filla!. 

tıc=~~~~ 
Sersıbake ~ mey bırinelar i1 ııalaıı, 
Qiııindıkı u dıııalı jı ter ıışa dılan 

Dı wi hale rezit, ~çare u refıkırı1 bıgazııı, 
Hat ~e bın xeıde, ew bı çı1k, nav ınezın. 

Jer dıten şıJıe qulle bın erde, mışke reşşık. 
Dıtme 'f!r, d~leline dıhem rem, dı& tu çı kessik 

Dı re ez. Ş!nm· bı lıilame deıdest bı.ıınım, na kfum, 
Revyilki şınııek (i ferınek, lı mı kır lıeııııek, re kenm. 

lv1ı# dılmezın dıre; if!re bı gıızın, ez. çı bıkırn, 
Heyfa te şıJıe me, nı dffiEst O guedar, ez. te vekkıın7 

ser dı re; nı zam, mışkC ~ (i xweşşık, 
Ez nıkanm re l1ll VcK U vermek, lı mamım keşık 

Mı$e dıhwaz, hılkışı)ll ser !f:r ;vck ~ tuz, 
Bı dırane tıı1nk kerı1ııiı 1ıcr du ıayc 1ıcsp re ııaz. 

~ta,~ kır aza.ti, ıneıiJillıern ce xwe, 
şer go; nı dıheııı, te ev qeııl-ıya mezın bı mı kır bıxwe. 

Pz te ımbıkım; relki, zerııaııeki bıkım qeııci, nı çı 
k=? 

Pz dılıcmm· cger tu w'>wazı tu na'ibıkı mı, navemı 
' ' PırFıs<n 

Pzman bdınd, eıdki pır ?'ışk. e me gır&lıdı Turo ... 
X w~ mez.ın, dcwrnıı rıre, feleh gffic:k, e me l:erdıdı 

Fısso ... 

Rmiye fcrınck hilckar, şere mezın gııfrlar, mı@ 
reşşık fedıkar, 

Ne nı bı re re ez ı1 kes, SIFRA HAZlR me ııekı 
. fedikar ... 

Düneyser-Kızıltepe 
Z6.01.1992 

Herzencizade Selam Roni 
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Koma DEJ\.GE AZADi 

Elli AZADİX\VAZ IN 
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Gelek xwe§ u rınd i 
Pak i1 serbı!ınd i 
Tev bajar i1 gund i 
Pak i1 dewlemend i 

Dujmın pi da ser 
Dn·en derxın der 
B ı k om uleşker 
Bıgrın Kurdıstan 

" ?· r· 
.,. ""' 

Helbest : 1\tamosta Cigerxwin 
l\1usiq : Koma Denge Azadi 
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...:iı..ı t::ı.:c D< S 'TAN 

Kurd şer e, le dıjmın 
Zıncir lı mıl peçan 
Gernas i1 merxas e 
Le teng buye meydan 

Zınciran bışkin 
Derkevın meydan 
n ıgrın em to la 
Kurd i1 Kurdıstan. 

:ll 

:1! 

.:: . ; 
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BERİ HER TIŞTİ EM İNSANlN 

Gele Tırk O Fars O Ereb 
Beri her tışti em insanın 
Ne bırali bı zor O zep 
Beri her tışti em insanın 

Beri insan durc Kurd ım 
Bı vi Fıkri guli berdım 
Bı bırali dcst bı hcvdın 
Beri her tışti em insanın 

Gışt insanın rcşü sıpi 
Ne bı bın gur ne bı bın mi 
Peynır nexwe deve rovi 
Beri her tışti em insanın 

Ger j ı hevra bı bın b mı 
Lı hembere van kel'<wara 
V el at çek ın bı karkera 
Beri her tışti em insanın 

Em pelıxin lı ber lınga 
BOm avare aş O dınga 
Me sing da ber pij O sınga 
Beri her tışti em insanın 

Pır xweşe serxwebfin jin 
Wext bu bı har dem bO havin 
Bese edi bı qir O şin 
Beri her tışti em i nsanın 

Ezmanım ez gul perestım 
Lı nav baxçe Marksıa rıstım 
Hezar sal e ez bındestım 
Beri her tışti em insanın 

EZMANEKARİ 

Rojeki 
Heviyen me 

W e rojeki bıbın gulen sor 
O lı baxçen welate me vebın 

Zanıbi tu yare, 
yara mıne delal 
W e gave, eze bıgrım bı desten le yi ııaıin 
1l bı dılşadiya evi na mc 
Emıl tılkevın wtl dilantı 
1l dı wtı deme da, kene te 
W e bı mızgına Azadi be, jı dı le mm ra 

Salehe Hesen 

Çıqasana tu re dür i Kemalo 
Her dem dı d ıl da mm tu dı bori 

Kemal o 
S ılave xwcşi O şini her dem i 
Bı barın lı te rtl dur i Kemalo 
Bo serxwebfin O azadiye reberi 
Kurdıstan jin tu scrdari Kcmalo 
Y ekili bıt ri ya gela Kemal o 
Zanin serFıraziya gel e Kemal o 
Berxwedanek germe dılvet Kemalo 
Ta azad bın bı jin a xwe lı ser wari 

Kemal o 
Serok O rebere mm her Kemalo 
S ılave nez il ci dfir i Kemal o 
Ta em jin bın lı ser wari Kemalo 
Sılave mm sılave pır kemal ın 
Lı ser Surkay sı la ve pır Kemal o 

RENG 
Se rcng vcbü 
Y ek, jı çave te, evin bO 

MELEHESEN 

Yek, jı xwina mc, bcrxwedan bO 
Y ek, roja tc, xebat bü 
Se reng bOn yek, ketın nav rengen 
ci hane 
Rengc spi vebu 
Zclal, bederew 

İBRAHiM SERHAD 
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NAMEYEN XWENDEV ANAN 1 OKUR MEKTUPLARI 
Değerli Govend Çalışanlan, 
Yayın yaşamınızda üstün, kalıcı ve süreklilik dileklerimi iletiyor, geciken başarı ve 

kutlama dileklerimi gönderiyorum. Emeği geçen tüm dostlam teşşekürler. 
Govend'in ilk beş sayısına değerli br dosturnun sayesinde sahip olabildim. Tabi ki 

tanışmamda böylelikle oldu. Zevkle okudum. Gerçekten değerli katkılarınızsöz konusu. 
Benim açımdan daha da özel bir önem arz ediyor. Çünkü Amed'in bağrında bu tür 
kültürel solukların yükselmesi halkımızın kimliğine sahip çıkmanın bir sonucudur. Bu 
kazanımları kalıcılaştırıp bir degere dönüştürmek gerektil!i yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu anlamıyla halkımızın-ülkemizin yaşadığı tarihsel dönemeçleri "rivayet" lerden kur
tarıp dünü, bugünü yarınlara !ıclgelemek gerekiyor' Tarihsel kölelik boyundurl uğunda 
kurtulmanın sancıları yaşandığı günümüzde, geleceğin özgür toplumu için özgür bireyin 
ilk harcı daha şimdiden atmak ulusal ve toplumsal bir kazanım olduğunu düşünüyorom. 
Ulusal kültür deryasının yaşam kaynagı doğal olarak üretken-mücadeleci bireyler ola
caktır. Govend'in de bu deryaya akacak bir ırmak olmasını temenni ediyorum. 

Sevğili dost-lar. bundan böylede derginizi düzenli olarak okumak-izlemek istiyor( ... ) 
yaşamınızda ve mücadelenizde başarılar diliyorum. 

13 yıllık özlernin ateşiyle ulusal-toplumsal var olma maratonunda yer alan tüm diri so
lukları özlemle, sevgiyle kucaklıyorum. 

Değerli Govend, 
Derginizin çocuklarla ilgili bölümleri 

çok seviyorum, anlayabildil!im kadar oku 
yor, gerisini büyüklerime okuıuyorum. 
Çokça şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. 
( ... )Başarılarınızın devamını dilerim. 

Senden duymuştum ilkin 
Özgürlüğün sesini 
Gözgöze gelmişim Kawayla 
Dilim çözülmüş, işlemiş kalemim 
Çizmişim haritasını Kürdistan'ıntın 
Anaının adı gibi bilirim 
Tanırım şimdi Kürdistan'ımı 

Havası nefesim, toprağı ekmeğim 
Kasabaları, köyleri ne haldadir? Bilirim. 
Kaç fabrikası, kaç okulu 
Kaç karakolu var? Bilirim. 
Devlet arncalarım 
Babamı vurur, bilirim. 
"Kardeşsiniz" diyorlar 
Hani kardeşlerim nerede 
Ben bilirim. Ben bilirim. 

Taylan ŞEŞEOULLARI 

Sevgiyle, Dostlukla ... 
Ol. ı ı. ı992 

M. Can AZBAY 
ÖZEL TİP CEZAEVi 

BURSA 

HASRET 
Sensiz ve sevgisiz 
Yapayalnız 
Susmayan namlu gibi gözlerim 
Duvarlarda 
Her şey daha katmerli 
Gecenin karanlığı 
Umudun parlaklığı 
Hasretleıin keskinliği 
Ve adın 
Bıçak gibi keser geceyi 
Ardından gardiyanın ayak sesi 
Kapkara gölge gibi 
Yine feryat dolu ranzam 
Öfkem yine zulamda 
Gel,gcl artık hasretim 

M. DOST 
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~1~;''··.· ... ·· 
fleja;;,:· 
~rpu;-sıy,a 
~nGô- .. 
v~ııde, . 
( ... )Kovara 
Göv~nd 
gıhişte 
desteme. 
Emdeko
vara 
"Zanin"de 
gele k 
kefxweş ın 
ku danin O. 
sıtendın dı 
navberame 
de çSbe 
( ... ) EzHel
tJt:steki diy
arı ma
moste heja 
Baran 
dıkım. 
Hevidarım 
ku ciheki dı 
kovara we 
da bıbine. 
Lı gel rez O. 
sılaven me. 

Ferhad 
ÇELEBİ 
Berpırsiya 

K ner 
ra Zanin 
Q 
27.9.1992 

EZ NEZİ ROKE DIBIM 
(Diyari Baran) 

Bı ali rokC de em denu 
em nCzik dıbın .. 
dı darıstanan de 
dı çi yan de 
dı bajaran de .. 
em ııezik dıbın 
dı kolane şefeqe re derhas dıbın 
lı dfimana axC su w ar dı bın 
lı ınijıvC guhdar dıbııı 
de va em n€zik dıbın 
Xak xwe dıgıvweşe 
qeriııje ıe dcr 
Rojek nfı veda 
je ııine veger 
Kıılilkan şa' dan 

zayiııek n(! ye 
Em nezik dıbın 

ev dem ne zfıyc .. 

* * * 
Va asiman singa xwe vekrr 
bı destte mc gırt 

pore me şeh kır 
em tengezar b(!n ... 

j ı kevıren araıne 
jı reşiya lı ser me vegrrti 
xak gazınca dıke 

şf:wcyCn laşe me rast dıke ... 
saz dıkc 

ber bı roke de dehf dıdc 
dchf dıde 

cm nC1Jk dıbın 
Dcst lı destan vemale 
çav hewısi çavan dı bın 
evin xwe ca.r dıkc 
dexsi dıkevc ... 

dışk<... jı hcv par dıbc 
• • • 

na bı eviıli me dı hewinc 
Alabınazi xwe dıhcjinc 
jı çavC mc, rok fı şev 
vcınıztuı ... 
Em bı ali jyanC de d mn .. 

diyare ku em sax:m ... ku cm sa·un 
"-lı em saxın .. .1. 

Ferhad ÇELEBİ 
Qamışle 1 22.9.1992 
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