
lı ser politiqa kultur Cı hunere 

newroza me Cı nevruza gura 

değirmen taşlarında buğday 

problemen rewşenbiriya kurd i 

valla kürde yedirdim seni 

rozerin 

sabahattin Korkmaz 

mazhar Kara 

şükrü erbaş 

pir xıdır sıleyman 

edip polat 

suzan samancı 

Mart- Nisan '95 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Mart - Nisan '95 

SAHİBİ: 
MazharKARA 

YAZlİŞLERi MÜDÜRÜ: 
TeyilkEREN 

YÖNETİM VE YAZlŞMA 
ADRESi: 

EKİNCİLER CADDESi, 
GiYASETTİN BEY İŞ HANI 

KAT;2 NO: ı18 
OFİS 1 DİYARBAKIR 

TEL:(412) 228 60 94 

BANKA HESAP NO: 

Mazhar KARA Adına 
T.C. Ziraat Bankası 

Diyarbakır Merkez şubesi 
353764 nolu cari hesap 

ABONE KOŞULLARI. 

6 AYLlK: ı25.000., TL 
ı YILLIK: 250.000.-TL 

DİZGİ: 
Govend 

Baskı: Yön Matbaaalık 

İÇİNDEKİLER 1 NAVEROK 

Peşgotın/Sunu ............................................................ 1 

36. Enlem( Şiir) - A.Hicri İZGÖREN .............................. 2 

. Ditiniyek- Sebahattin KORKMAZ .•......................... 3-5 

Derbazi Sterka Bum(Helbest)-Feridiın PILING ............. 5 

Helebçe Jı Mm ra Çı(Helbest)- Ezmane KARİ ............... 6 

Newroza me u Nevruza Gura,- Mazhar KARA .............. 7 

De~irmen Taşlarında Bu~day(Şür)- Şükrü ERBAŞ .••••. 8 

Adar (Hel best) - Bılmd MIHEME •••••••••••••••.................. 9 

Röportaj - Cuma BOYNUKARA ••••••••••••••••........... ı 0- 1 1 

Rewşa Rewşenbire Kurd- PirXıdırSILEYMAN ..... 12-ı5 

Agre Newroze(Helbest)- Fexri KEYA ........................... ı5 

Valla Kürde Yedirdim Seni- Edip POLAT •••.......... ı6-19 

Yol Yardam Uçurum(Şiir)- M. Ali URAL ..................... l9 

Batıkkent (Şiir)- Ahmet ÇAKMAK .............................. 20 

Rozerin (Öykü)- Suzan SAMAN Cl ......................... 21-24 

,Bir Ananın A~ıdı (Şiir)- Serdar YILDIZ ....................... 24 

Delal'a mektuplar - Mehmet MURAT ................... 25-26 

Serpehati- Y. PİRAN ................................................. 27 

Tiyatro Nedir? -Onur CEBE ••••.••.•••••.••.•..•••......•• 28-29 

İlktir Avuçlarımda Nasır Acısı(Şiir) Enver TUNÇ ......... 29 

Hes re ta Xwe ra B ıletek Kıri - Seydiye KUSO ••........... 30 

Dagın Rüzgarı Şiiriyle Buluşuyor- Nazlı ÇINAR ......... 3ı 

Gün Çıkışı İnsan (Şiir) -Ahmet BULUT ....................... 32 

Bölgeden Sanat Haberl~ri.- Redaksiyon .................... 32 

Ön kapak resmi : KURDAY 

Arka kapak fotoğraf: Hüseyin Elçi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



PEŞGOTIN 

WERIN EM GüVENDE BIGRIN ! 

Xwendevanen heja! 

Me, jı vır çend roj bere dı broya kovara 
xwe da kokteylek pek ani; kokteyla "danasin 
u pıştgıriye." Bı ve kokteyle me şahuna 
xwe, şahuna derketına Govend e bı heval u 
hogıran ra parvekır. 

Heval u hogıra em tene nehiştın. Bı rasti 
me evqas eleqeki hevi nedıkır. Nızam hınek 
fexr u iftıxar jı mer dıkeve? Le me, ev qere
qolen ku dı mejiyen gelek kesanda sazkıri 
hılweşand. Dost u hevalan ji bane wi 
fırandın. 

Ew roj lı ba me ke tunebu? Şair u rexne
vane heja Veysel ÖNGÖREN, Şair A. Hicri 
iZGÖREN, Çirokvan Suzan SAMANCI, Şair 
Aydın ALP, Şanovan Cuma BOYNUKARA, 
Wenevan Hüseyin ELÇi u hin gelek ramyar, 
hunermend u ronakbiren delal dı kokteyla 
me da beşdar bun. 

Me dıxwest Govend bıbe denge dıle her 
kesi. Le me dit ku hernil mevanen me yen 
heja ji dı ve daxwazi, bir u baweriye da bun. 
We yeke em şa kırın. 

Gpvend dı riya, jı heremi ber bı navnetewi 
da gavek gıranbuha ye. Bı şiare pırdengi Go
ve nde. dere xwe jı hemi ronakbir u 
nıviskaren me ra vekıriye. Hun cehd bıkın 
denge we we bıgije me. 

Werın bırano em Govend e bıgrın! 

------- GOVEND 

SUNU 

HAYDi GOVEND TUTALIM 

Sevgili dostlar, 

Uzun bir aradan sonra çıkmış alınanın 
sevincini bü:romuzda verdigirniz kokteylde 
dostlarımızla paylaştık. Dogrusu bekleme
digirniz bir ilgi ve heyecarıla karşılaştık. Ka
falara kurulmuş karakolların duvarlarını biz 
yıkmıştık. Dostlarımız da çatılarını 

uçurdular. 
Kimler yoktuki aramızda? Şair

Eleştirmen Veysel ÖNGÖREN, Şair A. Hicri 
iZGÖREN, Öykücü Suzan SAMANCI, Şair 
Aydın ALP, Tiyatrocu Cuma BOYNUKARA, 
Fotograf sanatçısı Hüseyin ELÇi bizleri 
yalnız bırakmadılar. Herkes GOVEND'de 
elele tutuşmanın gerekliligini vurguladı. 
GOVEND'in herkesin sesi, yüregi olması 
ortak özlemdi. 

Ulusaldan evrensele giden yolda bir kilo
metre taşı olmayı kendine şiar edjp.miş, 
çoksesliligi benimsemiş, kapılarını herkese 
açmıştır. Tıklatmamz yeterlidir. Biz duyarız 
sesinizi. Kilime atılan ilmik, tuvale vurulan 
fırça, ezgiye dönüşen nota, kagıda damlay
an mürekkep herkesindir. Öyleyse herkes 
kendi rengini taşımalı bu birliktelige. 

Haydi dostlar GOVEND tutalım ... 
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RASTENHEVA 36. 

Hem u eş jı çaven te dawenband ının 
Dı kend'an da dem dil e edi 

Mm şine şunda da 

Aliki ının dı barane da çıkkıri ali dm berf 
Jı bir kınm roj dı kuda wenda dıbe dı kuda 

dıde der 
Siyen berdıdım dıhelın belav dı bın 

Dı larinan da tem rawıstandın, ruha jı nu ve 
Ew ku ının çend cara qetand hevsare xwe 
Bı stranan derhas bıbum jı van darhan da 

Wunada ye lı vır şopa diroke 
S terk jı zayin vırda kor ın 

Çave her zarokek kendalek e 

Dı hundur ının da jin teşqelek bedawi ye 
Wek çirokek bıbeje ruye ının 

Çıxeze zılm-zındane nın ye lı eniya ının 
Dı çaven ının da bı çargavi derbazdıbe wek xew 

Hınek ji wek şaşiyan ın biranin 
Dıbe ku hevt u çiya yek tıştı ın 

Lı ruye ının flaşe derewan dıteqın 
Tu dıbe hernil zanyar hostaye bedengiye ne 

Cerd, sitılan dıkeline dı hışe wan da 

Zuha bu kaniyen çave ının zuha bu tırs 
Te ne re mn mira te man jı diroka ının 

Dı çiyayen xwe da dil be pusulereş-tari 
Xeyri u veşartın tun e eyan-beyan e 

Ne be eş tışkete wısa ye ku te femkırın 
Çıkkıri nebuya dı pışa ının da ev xençera eşire 

Bı heviyek derzi kır, hernil riya bı çiyan derzi 
kırının 

Disa bewar u tene mı got bıgır ev ji dıle ının 
Aso dı bira ının da ye bıgır eze jı nu ve 

dıafırinıın 

36. ENLEM 

Bütün acılan gözlerinde daınıttım 
Zaman koyaklarda rehindir artık 
Erteledim kederi 

Bir yarnın yağınura saplı bir yanımda kar 
Unuttum nerde yiter nerde doğar gün 
Eriyip dağılıyor bıraktığım gölgeler 
Ağıtlarda bekletilirim, şimdi yeniden 
Oysa kaç kez koparıp urgammı 
Şarkılada geçmiştim bu geçitlerden 

Ayakizleri silinmiş burda tarihin 
Yıldızlar anadandağına kördür 
Birer uçurumdur çocuk gözleri 

Yaşamak sonsuz bir telaştır içimde 
Bir masal anlatıyor gibidir yüzüın 
Almındaki, zulüm -zindan çizgileridir 
Gözlerimden uyku gibi geçer dörtnala 
Anılar biraz da yamlgılar gibidir 
Belki de umut aym şeydir dağlada 

Bir yalanın flaşları patlar yüzümde 
Bütün bilgeler susmanın ustası sanki 
Talan, kazan kaynatır beyinlerinde 

Kurudu göz prnariarım korku kurudu 
Tek miras yollardır geçmişten bana 
Kendi dağımda mahsur, pusulasız, zifıri 
Saklısı ve gayrısı yok, ayan beyandır 
Yoksa anlaşılır bir şeydir acı 
Sırtıma saplı olmasa bu aşiret hançeri 

Bir uınuda aşıladım, bütün yolları, 
dağlara aşıladım 

Yine yurtsuz ve yalnız al dedim buda kalbirn 
Ufuk ezberiındedir al dedim yeniden 

üretiriın 

"Bedeli Ödenmiştir" adlı kitaptan 

Şiir /Helbest: A. Hicri İZGÖREN 
Verger/Çeuiri: Mazhar KARA 

GOV END 
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Ll SER POLİTİQA KULTUR ir HUNERE 

Sebahattin KORKMAZ 

Wıha te fıkra mm; em Kurd zede bı 
hers ın, xwingerm u heyecan ın.Gelo 
çıma? Helbet xwe gelek sedem heye. 
Pewist e em lı sere rawestın lı xwe baş 
nasbıkın. Carek, çıma Kurd zlı tahrik 
(flt) dıbın, çıma hewqas bı heyacan ın, zlı 
dıgrin, zlı şa dıbın; bı taki xav tene xa
pandın lı tım xapinoskın! Lı ciye ku heri 
aqıl lı mantıq pewist dıbe, te dit erne bı 
his bılıvın, bıryar bıdın. 

Muheqeqe ku pır sedem hene, lı dıve 
sıyaseta Kurda van sedema baş lı rast 
bı hlırinın, analiz bıkın. Dı nava van se
dema de; sedemen konevani, yen psiko
lojik, abori, çandıni, coxrafi lı mımkune 
ku yen "nıjadi" ji hebın. 

Pırsa hlırandına (analizkarına) 
kesitıya (şexsıyeta) mıleteki, xuya ye ku 
evan hemanen lı jor gışta dıstine nav 
xwe lı babete ki zede berfıre ye. Dı 
çerçova ve nıvisare de bı cih nabe. Jı 
xwe babeta me ji ne e w b lı, ku erne 
şexsıyeta Kurda bı hlırinın. Le erne bı 
hındıkayi lı ser tesira kulture rawestın. 

Hernaneki cuheblına netewa ji kultur 
e. Pır mılet hene ku zmane wan yeke 
(wek Ereba wek İngılize Emerika fı Ingil
tere) le kultura wan cuda cuda ye. 
Lewra, kultura netewa şexsıyeta wan 
ifade dıke. 
Dujmıne Kurda lı sedemen 

metıngehkarıye blıye asteng lı peşıya 
· çandeyek nawendi lı yekgırti. Erdni
garıya Kurdıstan ku zede bı çıyayen ase 
ye, wi ji tesireki negatif lı me kırye. Ya 
dawi: Em Kurd jı edebıyateki nıvisandi lı 

ji yekitıya çanda nawendi dlırketi ma 
ne, be par ın. 

Ev yek pırsa dezgehen netewi ye. 
Kurd dıve lı welat, lı derveyi welat be 
deste xwe zlı bıgrın lı dezgehen çan de lı 
hunere avabıkın, damezrinın. Ev dezgeh 
pewiste yekgırtibın lı her yek jı wan dı 
tanga xwe de bıbın desthılati (otorite) ku 
her kes pe baweri lı itimad bine. 

Kultura Kurda heta nuha dı kar lı 
baren (beşen) hesa de hatiye icra kırın. 
Wek muzike, wek folklore ... Muzik fı 
folklor dı nav Kurda de zede peşketi ye. 
Le roman (edebiyata nıvisandi), tıatro, 
sinema ji hema be hiç nin e. 

Cih anina (icra kırma) muzik lı folk
lore, zede xebata bireweri fı ramyariye 
naxwaze. Wısa ji tesira xwe jı fıkr u 
ramane behtır lı ser his fı psikolojiya 
ınırova dık e. Mırov bı gov en d lı muzike 
coş dıbe lı serlı bıne hev dıbe. Xwendına 
romaneki an temaşa tıatroki didaktik ji, 
ınırova xerqi fıkr fı ponıjandıne dıke. Hış 
lı bira mırovi xurt dıke; sebre lı ınırova 
zede dık e. Çımko xwendına nıvisareki 
dırej wext lı arame dı xwaze. Mıqabıli 
vıya, listıka govende lez lı beze fı heyeca
neki bılınd dı xwaze. 

Helbet kultura netewi tev de ye. 
Beşek gava ku jı nave be avetm an ih
malkırın ew dıbe kemasıyeki mezın,bo 
we kulture. Pewist e kultura netewi lı-

ser hemfı beşen çande u hunere bete 
afırandm. 

Ev bı xwe pırsa sıyasete ye. Sıyaseta 
kultur fı hunere ye. Çewa ku sıyaseta 

------- GOVEND 
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huquqe, perwerdehıye, diplomasıye, 

aborıye, sosyolojıye hey e; wısa ji bo 
çan de u hunere ji, bo peşxıstına çande u 
hunere metod u pergal dıbe. Ne ku çand 
u huner bıbe wasite bo sıyasete; terse wi, 

sıyaset bı xwe pergaleke bo peşxıstına 
kultura netewi. Jı ber ko, her tışt-ya ji 
hema hema her tışt-pıçeki sıyası ye u tu 
tuştek-ya ji hema hema tu tıştek-bı sere 
xwe, lı serhev siyasi nine. Dıbe ku 
ditınıyen cuhe cuhe hebın, le ez ewha dı 

fıkırım. 
Ya rast ev e ko Kurd zede govendgeri 

ne; folklorik ın. Ev yek wısa jı koıitrole 
fılıtye ku em lı ser cenazen şehidan ji 
reqısin! Şin u reqsyan ji şina bı reqs(!) 
hiç elametaki baş nin e! 

Politika bo her tışti pewist e. Çı kare 
dıne dıbe bıla bıbe, wexta ko be ser u 
ber, be metod u reçık be, serkeftın bo we 
arınance gelek zor e. 

Politika, bersiva pırsa "çı", "çewa" u 
"çıma" bune ye. Gava ku em bıpırsın, " 
çand u hunera Kurda dı çı rewşe de ye, 
çıma lı paş e u ewe çewa peşkeve?" be 
guman bersiva van pırsa bı xwe politika 
ye. 

Nuha werın em bı hev re bıpırsın; 
rewşa çande, huner u edebiyata me çı 
ye, kemasıyen me çı ne u me çı dıve? bı 

rayamın: 

1-Kur d warıse kultura Mezopotamye 
ne u xwedi eded, tore u medeniyeteki 
dewlemendın. Kultura Kurda bı zargotıni 
gelek peşketi ye. Le her beşe kulture bı 
devki naye icrakırın. Yen ku te icrakırın 
ji dı nav xwe de bela wela u qet-qetı ye. 

4 

2-Ki ku bıxwaze dest baveje xebata 
kulture (kijan beş dıbe bıle bıbe) pewist e 
jı edebıyata devki dest pe bıke. Lewra 
edebiyataKurda bı devki ye u wek xezi
neki dewlemend e. Dıbe xebaten nuh lı 
ser koka xwe, lı ser ve koke be efrandın 
u pejırandın. Be muhafezekırına 

edebıyata kılasik, herhemen nuh ewe. 
negijın me besta xwe. 

3-Kultura Kurda dı be illahi bı zımane 
Kurdi be icrakırın. Ew helbest u romana 
ku bı zımane Kurdi natıye nıvisandın ew 

GOV END 

berhemek edebıyata Kurdi nine. Bıra qe 
amadekare we berheme Kurd be, yan ji 
mevzua wi Kurd u Kurdıstan be. Ez 
dızanım ku lı ser ve ditıne munaqaşe 
henın u her kes ve ditıne pari nake. Le 
ez wıha dı fıkırm; nuhalı geleke Tırkiye 
karkeren Kurda dı xebıtın u ew mal
zemen ku dıkın meta (mal) ji, em bej m jı 
nav Kurda te, gello mırov dıkare beje ew 
qumaş ye Kurda ye? Bı raya ının, hosta 
Kurd u pembu jı erde Kurda hatıbe ji, 
ew male ku lı Fabrike Tırkiye u dı kar
xaneq Tırka de hatiye çekırın ew male 
sanayi u ticareta Tır ka ye. Her weki 
pırsa herhemen edebiyate ji ewha ne. 
Yılmaz Güney aktoreki bı esle xwe Kurd 
bu u çiroka filmen wi ji jiyana Kurda 
bu, le sinama Yılmaz ya Tırka bu ... 

4-Peşxıstına zman e Kur di bı sere 
xwe,dıbe bıbe mebesta politika kultur u 
hunera Kurda. Zmane Kurdi pewist e 
bıbe zmane xwendın u nıvisandıne. 

Hınek dıben ku, iro xwendevanen Kurdi 
kemın; jı we ji mesajen xwe bı zmane 
Tırki dıdın. Wıha çetır dıbinin. Bo 
mesajen siyasi dıbe ko ev tercih bete 
kırın. Le jıbo zmane kulture ev ne rast e. 
Çarsedsal bere wexta Alırnede Xane 
"Mem u Zin" nıvisi ez mereqa dıkım, gelo 
çend Kurda xwendın u nıvisandın dı 

zanıbun u je haydar bun! Le iro, 
ruspitahıya mılete Kurd e u em çıqas pe 
bıpezın ın heja ye. Siyaset dıbe ku demi 
be ajotın, le herhemen kulture nemırın u 
be dawi ne. 65 sal bere Celadet 
Bedırxan u hevale xwe kowara heware 
weşandın u teda pırsa rezmana Kurdi 
ya efe beya Latini hurahdın . İr o em tev 
şagırten we xebate ne. 

5-Ş~rteki esasi ji ev e ko, pewist e kar 
u xabata kultur e netewi bı hevkari, bı 
kollektifi u hawaki navendi be te icra 
kırın. Heger em dı weşandına kovareke 
çandi de nayen keleka hev, bı hev re ne
wendeke çandi pekneynın; ber xırabiya 
hev nekevın u bı qencıya hev şa nebın, 
demeki em ne bune "mırov" u hej jı me re 
pır tışt dıve bete gotın u kırın. 

6-Politika çande, huner u edebıyata 
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me dı be pluralist be. Yek dengi u yek 
rengi çı qas xweş nebe, dı kulture de sed 
qat nexweştır e. Dı vır de ji em gellek bı 
kemahi ne. Jı hışemın dernakeve, çar 
mırtıven ku lı ve nave mane ne be, erne jı 
denge zırne re hasret bırnin ın. Pışti 
rabuna pez xwedi kırıne (şıvantıye) denge 
blure ji qut bu. Ki jı mala xwe radıbe 
radıheje tembureke duv dırej, ma qey 
erne tev bıbın temburvan!ma enstruman 
bı ten e tembur u dambuqe ye. 

Kesen eleqedar, wın bı xatıre xwede 
kın, lı ser blur u zırne ji bı sekın ın. Na 
bejım h tembure nexın, dı xwazın h or
kestrayexın, le bl ur u zırne ji vejin ın. 

7- Roman gel ek gring e u romana 
Kurda nin e. Halbuki, sedsala bista ya 
romane ye. iro tu belısa edebiyata kejan 
welati dıki bıke, dı serida roman te bira 
mırov. Ü pivana peşketına edebiyata 
mıleta bı romana wan te zanin. 

Pewist e ko nıviskar u edebiyatvanen 
Kurd lı ser romana Kurda jı dıl u ·can ra
westın. Jı bir neve ko roman berhemek 
nudeİn u zede bı tesir e lı ser hış u 
mejiye insen. 

DERBAZİ STERKA BÜM 

Baran dıbari 
Lı derde ının 
Lı ser tari 
Lı cerge ının 
Bıbe şev e 
Ez herını bı dür 11 dur 
Xulexula eşen dıle mm 

· Dür ketını jı h und ur 
Rez bum lı re 
Sterka ez dim 
Ronahi bıda rü mm 
Xwina mm bıhata rü mm 
Ez bıkenını pır bıkenını 
Heviya ının rohılat 
Ala mm pel da 
Ez jı xwe derbaz bum 

FeridUn PILING 

5 

------- GOVEND 

GüTINEN PEşİYAN 
YEN LI SER MEHA ADARE 

'* Hijdeyi Adare, melkejat hate 
xware, peve kır giyaye bıhare. 
* Adare meşka lı dare, ne lı 
he ra, lı beriya Ş ıngare. 
* Bejıra lı zozana detın rım rım, 
deste şin dıbıt genım, cotyar 
dıbıte hakım. 
* Hijdeyi Adare, negıre jı bıhare, 
dur nine du bıhosted bejıre bene 
xware. 
* Hijdeyi Adare, negıre jı bıhare, 
he ta bist ı1 çare. 
* Bejıra Adare, heta gihat dar~. 
namınit heta evare. 
* Adare sere dare, xweştıre jı 
bıne dare. 
* Adare, se kevte bın sıha dare. 
* Adare, agır xweştırejı saware. 
* Newroz xelasbı1n dewa ı1 doz, 
me dıbit heri nedıbıt toz. 
"' Newroz sultani Lahındıka sava 
bıbe ser bani, çu eş nagıhın leşe 
xudani. 
*Ez zipe me, zipedarım, heke 
bıbarım ez heriye sar ım. 
* Heke zipe bari, mez wi dare, 
heke nebari genme dıkare. 
* Baye zipane, memket 
gıripkane, lı kuça.derman e, lı 
pırejına şevtan e. 
*Ya dada Adar, bıde mın rojeka 
sar, da giske pe bıkıme dar. 
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HELEPÇE JI MIN RA ÇI 

Ez Bush ım 
Peran dıgrım 
Çekan dıfroşım 
Mınna te jı ının ra çı 

Ez Bush ım 
Hakıme cihan ım 
Wekile xwinmıje gelan ım 
Neşter ım 

Kerım 
Xençere lı nav kulan ım 
Bırina te jı ının ra çı 

Ez Bush ım 
Gavek mm Bexda ye 
Yekimm 
Panama ye 
Destek mm MOSSAD e 
Yeki ının CİA ye 
Şah dılıvi 

Piyon dımıri 
Çı Saddam 
Çı Sabah 
Nonega jı mm ra çı 

Ez Bush ım 
Nivi din 
Nivi serxweşım 
Destek mm Nötron e 
Yeki ının Atom e 
Çı Hiroşima 

Çı-Vietnam 

Helepçe jı ının ra çı 

EZMANEKARİ 

6 

Resim: KURDAY, "Helepçe'88" adlı tablusu 

GOV END 
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NEWROZA ME Ü NEVRUZA GURA 

MazharKARA 

Roje n zer, germ u ro ni bı k eri gura 
nayen. 

* * * 
"Newroz e, newroz e 
Maçek bıde mm yar 
Cejna te piroz e 

ll 

Haya gura, jı naverok u meqamen; 
behn u bal u tema van strana ji tune ye. 
Le em u van mıqama baş dışıbın hev. 
Lewra vana behna xwe jı kefa deste me 
stendıne, bı germa dıle me hatıne 
xemılan. 

* * * 
Lı hıjmaren bori, dı nav rupelen Go

vende da lı ser naveroka Newroze 
lekolinen berfıreh hatın weşandın. Jı ber 
ve yeke ye ku jı gotmen dırej ra hewce 
nemaye. Le iro baştır dıxwiye ku Newroz, 
dı nav gele me da büye wek daxwaza 
azadi u wekheviye. Jı ber ve yeke ye ku 
gele me ev bı salan e, jı bo pirozkırına 
Newroze xwin u xwidana xwe dıreje, rıh u 
cane xwe dıde. 

* * * 
Newroz, nave rojeki nü, jineki nu; 

azad u serbıxe, bı kef ü şayi ye. Le, gur jı 
tırijen tava zer u roni, germ ü xweş 
dıtırsın. Bele ew ji wek gelek hove dm jı 
roniye dıtırsın. Loma, tım u tımcara jı 
xwe ra lı sıtargehi tari dıgerın. Rojen bı 
mıj u duman roje gura ne. Gur lı rojen bı 
mıj u duxan dıgerın. Loma ewqas pır 
dıxwazın Newroza me bıkın "Nevruz." 
Çewa ku Newroz nave rojek nu, jinek 
nujen, azad u delal le, "Nevruz" u wısa 
nave roja gura, rojek bı mıj ji duxan, reş 
u tari ye. 

--------------GOVEND 

* * * 
Hin wek iro dı bira mm da ye. Jı vır 

çend sal bere bu. Me çend xorta lı za
ningeha Amed agıre Newroze dada. Ku 
çıriske agır e me rahişt ruye guren har' 
ruye wane bı qırej eşkeke kır, higa wana 
dıran lı me qiç kırın, eriş anin ser me. 
Şuna derbe dırane wan hela he ji lı 
singa mm, w ek şahıde zılma wan 
sekıniye. 

Le, edi hewce jı gotınen nu ra ji tune. 
Ew babet tera xwe hatiye qısedan. 
Diroke ji dı ve derheqe da hukme xwe 
daye. 

Agıre Newroze bı xwin u xwidana jar 
u bındesta hatiye xemılandın. Ede wen
dabun jer tune. 

* * * 
Gune mm bı wan te. Ma van har u 

hova we heta kenge jı roniye bırevın? 
Reva jı roniye emel ek puç e. 

Çardın dıbejım. Newroz, bı ronahi u 
nujeniya :xwe va ya me ye. "Nevruz," bı 
tariti, bı mıj u duxana xwe va ye gura 
ye. 

Le xwiyaye ku, tırijen roja zer tariye 
dıçırinin u em ji strana xwe baş 
himbune; 

"Jı jor va teme xwar 
Ser hı ş k u dıjwar ... 
Agırım venamırım 
Agıre dıle diya, dıle jara u sewiya 

Navdar ım stur ım dew ım 
Ne hırç u hov ım ne din u gej ım 
Bı peş ve dıçım gava davejım .... "* 

*Cigerxwin 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8 

.. G-Q.nümüz Şiiri'nin değerli ustalarından Şükrü ERBAŞ, bize gönderdiği 'DİCLE 
USTU AY BULANlK" adlı şiir kitabını; " ... ne Dicle'nin ne Kızılırmak'ın üzerinde ay 

kararmasın" diyerek imzalamış. Bu güzel dileklerini yürekten paylaşıyor, ozanın 
Nisan 1995'te Umit Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabından bir şiirini Kürtçe 
çevirisiyle birlikte yayınlıyoruz. 

GENIM DI KEVıREN AŞ DA 

Zılamen esmer u dırej lı wur 
J ı bo selihandına malan 

Dest bı çiya kırın 

Keçen cıwan şelu u be ba lı wur 
Janek ın dayik bı emır zanyar 
Bı zaroken xwe va cezakıri bav 

Dı kılamek da bı sedan gule 
Lı tava sıbe leke 

Ev hezar sal e hiv lı wır bı kul e 

Mınne feqiriya xwe zuda da jıbirkınn 
Av ji wek mar dıkışe dı cıhokan da 
Bırçiti lı wır bı xwireta xwe lı piya 

Ewr jı cıhebune dıgre tena xwe 
Nave şıliye hesre çavan 

Lı wır her şemukek tenaşoyek e 

DEÖİRMENfAŞIARINDABUÖDAY 

Orada uzun ve esmer adamlar 
Evleri onarmak için 
Daglara başladılar 

Orada genç kızlar bulanık rüzgarsız 
Analar bir acı ömürle bilge 
Çocuklanyla cezalı babalar 

Bir uzun havada yüzlerce mermi 
Sabahın güneşinde leke 
Ay bin yıldır kederli'orada 

Ölüm yoksllugunu çoktan unutudu 
Sular bile yılan gibi akıyor arklarda 
Orada açlık onurla ayakta · 

Bulutlar aynlıktan alıyor nemini 
Y agmurun adı gözyaşı 
Her eşik bir musalla taşı orada 

Şiir 1 Hel best: Şükrü ERBAŞ 

Çeviri/Verger: Mazhar KARA 

GOV END 
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ADAR 
Bılınd MIHEME 

I 
Adare ... 
Nızanım çawa dışeyi 
V an h emi bara hılgıri u 

meşka kovana bıkeyi 
Bı sol u şımık ve, lı ser dıle me bıleyzi 
Xwe bı hılave yi 
Caran dıkeni 
.... Leven şehiti 
Car rohındıka jı cava dızeyi 
Bo mejara 
Senfoniya xema 
Vedıgeri u dıbeyi 
D 
Adare ... 
Nızam çava dışeyi 
Caran me bıkenini u caran me bıgırini 
Çewa te ş ı ya ... 
Berzani, bıbiyi u 
Lı me bıkeyi şini, 
Lı meydana Çarçıra 
Bıkeyi tazi 
Serdare bıdiyi Qazi 
Buka sale Mıhamate hılweşini!! 
nı 

Adare ... 
Tırajediya Helepçe 
Ü, siyadin u xerdele 
Çava dışeyi 
Lı ve kolane 
Dıleki pır hevi 
Jınen zıkgır 

Bene herışandın 
Bıbıne xiln!? 
IV 
Adare .. 
Ne tene 
Tem dane kuştıne 
Lı vıra, ha waha 
Newroz e 
Roja serkevtıne 
Roja ev axe 
Jı bın postanlen qeytan dırej 
Qurtal dıkır 

Roja Diyarberır 
Lı gorıstana zankoye 
"Zekiye Alqan" 
Bıkeyi bırin u xun 
Deven zaroken savan 
Dı bini 
Bıkeyi XWin! 
Memken keça bıbıri 
BıkeyiXWin 

Daren lahındıka 
Dı bın zınciren tangava 
Bıherişini. .. bıkiy XWin! 
Ev çı dıle dı sınge te da? 
Çava dışeyi 
Cerge penc hezar ınırova 
Pır bıkeyi jı XWin 
Te nav bı XWin 
Melah bu xwın 
Xwe jera qurban dıkır 
V 
Adaraqor 
AdaraXWine 
Adara serkeftıne 
Xem u kovan u xweşi 
Te dı nav parsiye xwe da 
Gıvaştın 
Herbıbejın 

Xwin dı nav giha da germ bu, sor bu 
Rehen eni ya rabun, bılınd bun 
Serhıldan peqand 
Brin ı1 XWin 
Teq daXWin 
Serkeftın u jin 
Jiyan u ejin 
Adare ... 
Me hemiya zani 
Ne te jı bir dıkey 
Ne me jı bir dıkey 
... Tu dıle diroka Kurdani 

Ev helbest jo Kovara Serhıldan,adar 1993, Hejmar :2 
ya hatiye hıldan. 

Werge jı tipen Ere bi bo tipneo Latini, ş. Newroz 

---~--- GOVEND 
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CUMA BOYNUKARA: 

"ÖZLEMLERİMİZİ G~RÇEKLEŞTİRME~ ÜZERE KOYOLDUGUMUZ 

ÇABADA KENDIMIZE BAKMAK BIR ZORUNLULUKTUR" 

CUMA BOYNUKARA: 

1964-Di.ya.rbakır'da doğdu. Diyarbakır Lise

sini bitirdi. 
1979-Diyarbaktr Halk eğitim Merkezinde ti

yatro çalışmalarına katıldL 

1986-0ktay Arayu:ı'nın "Rumuz Goncagül" 

adlı oyununu yönetti. 
1987-Diyarbakır Belediye Tiyatrosunun ku

ruluşunda yer aldL 
-Orhan Kemal'in "72. Koğuş"'nu yöneti 

1988-Diyarbakır Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. 

-Ferhan Şensoy'un "Şahları Da Vururlar", 

-Ömer Polatı'n '~ladağlı Muho" adlı oyun-

larını yöneti. 
1989-0rhan Kemal'in "Bekçi Murta.Za'"sını, 

-Tuncer Cuceoğlu'nun "ÇtkmazSokak"ını, 

1990-Mehmet Türkan'nın "Bu Oyu/t Oynan

mamalı" adlı oyunları yöneti. ., 
1991- "Muhtaro" adlı oyunu yazdL 

"-Muhtaro" oyunu Salihli Belediyesi Oyun 

Yazma Yarışmasinada mansiyon aldL 

Diyarbakır Sanat Tiyatrosu'ndan ayrılıp, Di

yarbakır Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 

çalışmaya başladı. 

1992-0rhan Asena'nın "Ölümü Yaşamak" 

adlı oyununu yönetti. 
-"Çok Geç Olmadan" adlı oyunu yazdL 

-"Çok Geç Olmadan" oyunuyla Kültür Ba-

kanlığı Oyun Yazma Yarışmasında, Kültür 

Bakanlığı Ödülü'nü aldL 
1993-0rhan Asena'nın "Yalan" adlı oyununu 

yöneti. 
1994-0rhan Kemal'in"Bekçi Murtaza"sını 

yöneti. 
1995-"Günaydınlara Uyanmak" adlı oyunu 

yazd.L .· 

1995- "Mem'le Zin" adlı oyunu yazdL 

-"Mem'le Zin" bu yıl Veysel ÖNGÖREN'in reji

siyle Diyarbakır Şehir Tiyatrosunda oy

nandL 

GOV END 

-Ahmede Xani'nın "Mem il Zin" Adlı 
destansı şiinden hareketle yazdığınız 

(oyunlaştırdığınız) "Mem'le Zin" adlı oy

ununuzla, neyi hedejlediniz, sizi bu 

çalışmaya iten düşünce nedir? 

-Bildiğ;iniz gibi, "Mem u Zin" 
yüzyıllardan beri kendi dirligini koru
muş, her okunduğ;unda veya dinlen
diğ;inde, insan üzerinde aynı heyecanı 
ve coşkuyu yçrratan bir klasik yapıt. 

Beni böyle bir çalışmaya iten se
bepleri şöyle topadamak mümkün: 

Oyunda mevcut süre gelen ve 
sürdürülen Mir Zeydin Bey'in bir 
yönetim biçimi vardır. Bu yönetim 
biçimi bize, her ne kadar 
özlemlerimizi öğ;ütlese de yer yer, te
melde Mir Zeydin Beyimizin 
yansıması olarak, diğ;er bir yanı olan 
Beko Ewan çıkar karşımıza. Bütün 
bunlara karşın . olarakta, özlediğ;iıniz 
bir yönetim biçiminin simgesi ve sa
vunucusu olarak Tajdin karşılannda 
durur. Oyun bu iki karşıtın 

mücadelesi üzerine kurgulanıp biçim 
alır. Bu çatışmanın açtığ;ı, katetiğ;i ve 
ölümsüzleştirdiğ;i "Mem'le Zin"in 
aş kım bize anlatır. 

Durum böyle olunca da, dikat et
seniz günümüzde de özlem edilen ile, 
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özlenmeyip 
mevcut 
yönetimi 
sürdürenler 
arasında 
süregelen du
rumlar hep 
masum olanlar 
üzerinde ka
panması zor 
yaralar 
açmıştır. 

Açılan yaralar
da . filizi en
miştir 
güzellikler, de
nebilir. 16. yy. 

ll 

da durum neyse günümüzdeki du
rumla birbirine yakındırlar. Ancak 
ben bu oyunumda bütün bunları 
söylerkende "Mem'le Zin"in vardıkları 
son un özlem edilen bir son 
olmadıgının altınıısrarla çiziyorum. 

-Ahmede Xani'ye gecikmiş bir özür 
diyorsunuz. Neden gecikmiş özür, 
Xani'nin özlemlerini öksüz mü 
bıraktık? 

-Tabi ki! Şimdi, bizler kendi 
kültürümüzden, kendi gelenekleri
mizden, atalarımızın aşklarından, 
sevgililerine bakışlarındaki gözlerinin 
parıldamalarını, yönetim biçimlerini, 
ihanetlerini, özlemlerini, kavgalarını, 
fitne ve fesatiarını kavramadan, bu
radan iz sürmeyip hep güzellikleri 
başka uzak kültürlerde aradık. Öyle 
oluncada, temeli olmayan bir yapının 
üstüne çatı kurmaya çalıştık. 

Onun içindir ki, Alırnede Xani'ye 
gecikmiş alsada "Mem'le Zin" oyunu 
bir özürdür. 

Özcesi, özlemlerimizi 
gerçekleştirmek için koyuldugumuz 

çabada kendimi
ze bakmak bir 
zorunluluktur. 

-"Mem'le Zin" 
şu sıralar Diyar
bakır Sur Beledi
yesi Şehir Tlyat
rosunda, Veysel 
ÖNGÖREN'nin 
rejisiyle sahnele
niyor. 

Oyunun izleyi
cilerden aldığı 
tepkiyi nasıl 
değerlendiriyors 

Fotoğraf: Hüseyin ELÇi un uz, hedefinize 
yaklaştınız mı? 

-Olumlu ve 
beklenenin üzerinde bir olumluluk 
arz ediyor. Şehir Tiyatrosunda 
çalışan sanatçı arkadaşlar iyi 
özenmişler, abartmaya gitmemişler, 
oyunun yalın halini korumuşlar. 

-Son olarak Govend okuyucuları 
için bu vesileyle iletmek istediginiz 
bir mesajınız var mı? 

-Olmaz olur mu? Daha önce de be
lirttim. Biz atalarımızın aşklarını, nef
retlerini, fitne ve fesatiarını ve 
özlemlerini ögrenmeden dogruya, 
güzele ulaşmamız zor olur. 

Bunun için mutlaka bu yönde iz 
sürmeliyiz. Başkada seçenegimiz 
yok. 
Unutmayın, biz bizlerle güzeliz. 

Sevgiler, başarılar. 

-Biz de bundan sonraki 
çalışmalırnız için başarı dileklerimizi 
sunar teşekkür ederiz. 

------- GOVEND 
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PROBLEMEN REWŞENBİRİYA KURDİ 
LI KURDISTANA BAŞUR 

Ew babete ku lı vır bı kurti lı ser 
bıaxıvım, pırani asteng fı problemen lı 

ser riya rewşenbiriya Kurdi lı Kurdıstana 
Baş ur, bı taybeti lı ser parçe rızgarkıri 
ye. 

Diyare, dı babete usa berfıreh de. 
mırov dıve dı peşiye da belısa siyasi, 
abori, komelayeti fı çend tışten wek wan 
ye Kurdıstarta Başfır bıke; da ku 
bıkarıbe belısa asteng fı problemen 
rewşenbiriya Kurdi bıke. Bı awayeki usa 
babet we baştır zelal bıbe. 

Le xuyaye wexte serninere me kurt e fı 
mırov nıkare belısa van hemfı babeta bı 
fırehi bıke. jı ber ve yeke ez dıxwazım zor 
bı kurti belısa berxwedana gele 
Kurdıstane bıkım. Bı taybeti pışti şere 
cihane ya yekem fı perçekırına 
Kurdıstane, rewşenbiriya Kurdi, bı away
eki berfıreh bı bare siyasi fı aboriye 
Kurdıstane ve gıredayi ye fı ev yeka her 
wextek tevgera rızgarixwaza gele 
Kurdıstane de tesira xwe dıke, ku ev tev
ger xurt fı geş bıbe. Rewşenbiriya Kurdi 
ji bı geşbfına tevgera Kurdi ve dıve geş 
bı be. 

Madem em jı şere cihane ya yekem 
heta nuha xeberdıdın, em dıkarın hu
kumdariya Şex Mahmfıde Berzenci ji 
binın bira xwe. jı sala 1919 fı heta sala 
1923 çawa hukumdariya Kurdi lı 
Sıleymaniye fı dewr fı bere wi hate da
mezrandın, we deme rewşenbiriya Kurdi 
ji geş bu; ev perçe Kurdıstane de rojna
me bı Kurdi derketın, dı dıbıstanan da 
xwendın bı zımane zıkmaki bu. 

Dı nav gele Kurdıstana Başfır da jı bo 
destxıstına mafe rewa, xebat gelek dırej 
kışyaye fı fedekari fı berxwedan ji qet 
kem nebfıye; bı taybeti pışti şoreşa Bar-

GOV END 

Pir Xıdır Sıleyman 

zan sala 1931 fı 1933 fı sala 1943 heta 
1945 ... Pışti damezr·andına çend rexıst ın 
fı partiyen Kurdıstane, weki, Hiwa, 
Rızgari, Partiya Demokrat a Kurdıstan fı 
xebat fı çalakiye wane lı we dewere fı 

weşandına Çendin kovar fı rojname, 
weki, Gelawej, Nızar, Jin fı Jiyana We 
herhemen ew salen borine. 

Gaven dehi ji fırehtır hate avetın. Ew ji 
şoreşa 1 4 Tirmeha sala 1958 bfı. Yekem 
car dı qanuna esasiya kevın ya Iraqe da 
beşdari fı wekheviya Kurd fı Ereba bı 
nıvisin hate qebulkırın. Mırov dıkare beje 
ev yeka heta dereceyeki deriyeki baş bu, 
ku careki dm disa rewşenbiriya Kurdi 
geş bıbe. Bı kurti em dıkarın bejın da
mezrandına revebıriya gişti ya xwendına 
Kurdi lı wezareta perwerde, damez
randına beşa zımane Kurdi lı universite
ya Bexdad sala 1959, vejina radyoya 
Kurdi lı Bexda, her wıha xwendına Kurdi 
lı pırani xwendıngehe ewılin lı 

Kurdıstane, qezencen ev deme ne. Disan 
careki dm re lı kovar fı rojnameyen 
Kurdi re xweş bu fı çendin kovar fı roj
name, weki, Bılise fı Ronahi dest bı 
weşane kır. 

Le Abdtilkerim Qasım jı ber çend 
egera jı peymana xwe zfı vegeriya. Çend 
çfı zedetır asteng kete ber riya 
rewşenbiri fı xwendına Kurdi. Jı ber ve 
yeke bu gele Kurdıstane be çare ma fı 
dest avet çeke xweparastıne fı şoreşa 

sala 1961 destpekır. Ev xebata çekdari 
h eta sala 1 970 dom kır. Ew bare siyasi, 
abori fı komelayetiye ku jı we re diyare 
bo we behs nakım. Lı sala 1970 huku
meta Bexdad care ki dm m ec b ur ma 
lımdek mafe gele Kurdıstane qe bul kır. 
Beyannama ll Adar 1970 hate morkırın. 
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Eve ji bu gavek ku careki dın 

rewşenbiriya Kurdi geş bıbe; bı taybeti jı 
çend aliye ve. Hınctek jı vana ev ın: Care
ki dm vejina revebıriya xwendına Kurdi u 
darnezrandına Yekitiya Nıviskaren Kurd, 
Komela Rewşenbiriya Kurdi. Her wıha 
Kori Zanyari Kurd ji jı ali lımdek zana, 
pıspor u şarezaye Kurd ve hate darnez
randın. Her yek jı vana dest bı weşane 
xwe ye taybeti kır u kovaren Perwerde u 
Zanıst, Nıwisereyi Kurd, Roji Kurdıstan, 
Kori Zanyari Kurd u rojnarnen Hevkari u 
Bırayeti bıgre heta kovaren Beyan u 
Rewşenbire Kurd herhemen ew deme ne 
ku dest bı weşane kırın. 

Le niyeta rejima Bexdad ne pak bu. 
Her pışti morkırma beyanname dest bı 
plane xwe ye çepel kır u çend deweren 
stratejik ya Kurdıstane, weki, Kerkuk, 
Xanıqin u Şıngar we deme hate teh
ribkırın. Gele Kurdıstane heta sala 197 4, 
xasıma dı nabena sala ı974 u ı975 
gelek berxwe da. Dı netice de ev şoreşa 
gele Kurd ji jı ber çend egeren navxweyi 
u navnetewi şıkestın xwar. Şıkestına 
şoreşe tesira xwe lı ser rewşenbiriya 
Kurdi ji nişan da. Qezence ku mıllete me 
bı xwina xwe ve derxıstıbu meydane roj 
bı roj paşve ket. 

Revebıriya giştl ya xwendına Kurdi te
sira wi nema; Yekitiya Nıviskaren Kurd 
dı destpeke da sıst bu u pıştra ji bu 
beşek Yekitiya Nıviskaren Iraqe; Kori Za
nyari Kurd kırın beşeki Kori Zanyari Iraq 
u kesen pıspor ji neqıl kırın cihen cuda 
cu da. 

Asteng danan xwendına Kurdi lı 

xwendıngeha Kurdıstane u lı gelek 
deweren Kurdıstane xwendın kırın bı 
zımane erebi. 

Her kovar u rojnamen bı Kurdi 
derdıket, dıviya dı rupelen ewıl da pesna 
Seddam u dezgehen wi bıda. Ku lımdek 
nıviskaren Kurd bı vi awayi dıkarıbu 
çend lekolin u herhemen folklori dı kova
ran da belav bıke. 

Derde heri gıran jı sala ı 975 h eta 
serhıldana Bıhara sala ı 99 ı astenge 
nıvıskaren Kurd bı taybeti qontrola 

------- GOVEND 

çapemeniya Kurdi bu ku, ev kontrola ji jı 
ali wezareta rageyandına (basın, yayın, 
ilam) Iraqe va dıhate kırın u bihna xwine 
jı wan sansurciya dıhat. Bı vi awayi gelek 
nıvisar sansur dıkırın, Her nıviskar u 
pıspore ku hesaba vana nekıra pıştra 
buhaya wi ji bı gırani dıda. 

Le disa ji her baş bu ku gel ek kitaben 
folklorik, çirok u lekolini hate çapkırın u 
belavkırın. 

Bı ditina mm tesira Seddam u rejima 
wi jı ali rewşenbiriya Kurdi ve pırani ev 
ın: 

ı- Xırabkırına neziki 5 hezar gund u 
bajaren Kurdıstane. Bı ve yeke kelepor u 
etnografya ya Kurdi u kevnaren 
Kurdıstane ziyaneki mezın dit. 

2- Tehribkırına çendin deweten strate
jik, weki, Kerkuk, Xanıqin, Şıngar, Şexan 
u çend cihen dm. 

3- Agırherdana aboriya Kurdıstane. 
4- Tembeli u bekari u rewşe ne baş 

ya lı nav Kurda. 
5- Xırabkırına senger u çeperen ku 

peşmergen Kurdıstane pe pışta xwe 
germ dıkır. 

6- Naveroka hernarneye xwendıne ku 
lı xwendıngehe Kurdıstana Baştır dıhate 
karanin; ku ev hername jı bir u baweriya 
netevayeti gele Kurdıstane gelek dur bu. 
Belki ev yeka bu ku dı tehribkırına diro
ka Kurda u zıman u ed e b iyat u 
rewşenbiriya Kurdi da bu bıngehe her
name Saddam. U disa ji Seddam dı vi 
wari da nedıkari bu hername xwe lı 

Kurdıstane ci be ci b ık e. Seddam her 
çıqas xwest çend nıviskare Kurda 
bıstine, da ku pesne wi bıde u hername 
wi bıke rojeve. Le ev yeka jı dest wi 
nehat. Her dı we deme de ji, dıbejıiı, 
çendin nıviskar u rewşenbiren Kurd ye 
xwingerm u şoreşger jı bo denge peyven 
asli bılındkın u tıfıng u qeleme sengere 
parastına Kurdayeti bıkıne yek, 
dıkarıbun xwe bıkın meydana gel u jı bo 
ve yeke ji Yekitiya Nıviskaren Kurd lı çiya 
damezrandın. Her usa beyan u bela
voken partiyen Kurdıstane ji xemılandın 
u çend kıteb u belavok u lekolin be-
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lavkırın. Çendin nıviskare Kurd ji lı der
vay! welat ev xebate xwe dom kırın. Bı 
kurti, h eta serhıldana Bıhara ı 99 ı ev 
bara rewşenbiriya Kurdi evana hıldan. 

Le pışti serhıldane u reva mezın u 
dengdayina wi ya cihane; her usa vegeri
yane ku bı alikariya hezen nawnetewi u 
avakırma dewereki tenahi ( emniyetli) lı 

Kurdıstana Baş ur, rejima faşist ya 
Bexda planeki dı xıste rojeve u hemi dez
geyen xwe jı Kurdıstane kış and, ab lu
qayeki dıjwar- ya aboriye dana ser gele 
Kurd. Jı ali rewşenbiri de ji ev tesiren 
jerin hate ditın: 

ı- Yekitiya Nıviskaren Kurd jı nu ve 
vejiya u gelek nıviskar u rewşenbiren 
Kurd xwe gihande axa rızgarkıri. 

2- Mamostayen Kurd neheıa deriyen 
kıtebxana u dıbıstanan be gırtın u her 
çıqas ali abori de zor u zehmet u 
kemasiya defter u qelem u kıteb ji hebe, 
xwendın berdewam kırın; 

3- Ragehandıne partiyen Kurdıstane 
bı xurti dest bı kar kırın u bı tevi 
geşbuna çend aliyen dın radyo u kovar u 
rojname u belavoken xwe careki dın bı 
serbesti dı nav gel belav kırın. Yekem car 
telewizyona Kurdi hate damezrandın. 

Xebata mıllete Kurd de cihe şanaziye 
ye ku, bı damezrandına telewizyona 
Kurdi çave mıllete Kurd jı telewizyona re
jima Seddam u dewleten dewere dur ket. 
Le heji gelek kemasi u problemen ev tele
wizyonana heye. 

Pışti hılbıjartına parlementoya 
Kurdıstane u damezrandına wezareta 
perwerde u wezareta rewşenbiri dı huku
mete de ji dest bı çalaklyen rewşenbiri 
kırın u lımdek planen baş dane ber xwe. 
Le disa ji lımdek asteng lı ber wan he bu. 
W eki: 

ı- B are aboriya gıran u dıjwar. 
2- Kembun u gıraniya kaxız u 

çapxana u haceten çapkırıne. 
3- Bırin u tunebuna elektrike u 

xırabkırına gelek gundan jı ali rejime ve; 
nıha gundiyen Kurdıstane bı avakırma 
gunden xwe ve mıjul ın, le be lımdek 
petiviyen jiyane, weki elektrik u 

GOV END 

xwendıngeh u hwd. 
4- Kemasiya karmenden pıspor jı bo 

telewizyona Kurdi. Çunki çı aqademiyen 
huneri lı Kurdıstane tunebu u aqademi
ya Bexdad u Musul ji kesen ne bı ser re
jima Bexdade ba wernedıgırt. Bı taybeti 
xwendekaren Kurdıstane jı van aqademi
yan be par bun. 

5- Ne buna cihazen taybeti u pewist bo 
telewizyonan. 

6- Kemasiya hernama zarakan u 
pırani ji filme be dublajkırıne u çendin 
egeren dın ji nıha asteng ın lı ber Kurda. 

XWENDINA KURDİ Ü BARE ABORİY A 
GIRAN 

ı- Kembuna kı te b, defter u avahiyen 
xwendıgeha ... Jı ali dm kı te ben heyi ji 
kevn ın. Eve çend sale her ew kıteben 
kevın lı xwendekara te belavkırın u du
mahiya sal e ji jı wan te sıtandın bo salen 
nu. 

2- Naveroka hername xwendıgeha ... 
Rast e, ew ciyen ku pesna BAAS u 
Sadam dıde jı naveroka kıteba hatiye 
derxıstın. U çı dı ciye wi da hatiye danin. 
Her wıha ew ciyen ku lı ser peşıkırına 
meju edeb u zmane Kurdi hatiye nıvisin, 
dı nav hernama xwendegeha da nemaye. 
Le heji naverokek rek u pek neziki bir u 
baweriya gele Kurdıstane nehatiye 
pekanin. 

3- Kemasiya Iabaratuar u haceten la
baratuaraji problemeki mezın e. 

BARE UNUVERSİTEYA 
1- Rast e, pışti damezrandına parla

manto u hukumeta Kurdıstane xwende
karen Kurd nıkarıbun lı universiteya 
Bexdad u Musul bıxwinın. Evan xwede
karana lı universiteyen Kurdıstane, weki 
universiteya Sılemanye u Duhok hatın 
dabeşkırın. Le disa ji gelek asteng u 
problem lı ser riya xwendıne da heye. 
kıteb kem ın, Iabaratuar tune ne, bare ji
yana xwendekar u mamosteya dı bın 
zıhmeteki mezın e u her wısa mamos
teyen pıspor gelek kem ın. 
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KITEBXANA KURDİ 

Kıtebxana Kurdi jı ber çend sedeman 
gelek hejar e. Evana ji: 

1- Şewıtandına Kıteben resen (onjinal) 
u kı şandına wan bo aliye rejim ... 

2- Talankırma kıtebxanan 
3- Kemasiya kıteben verger, bı taybeti 

ji zman en zin di... 
Buhaye gıran ye kıteba ... 

NNİSKAREN KURD 

Yekitiya Nıvıskaren Kurd he ji lı ser 
çaleki u xebate xwe da berdewam e. 
Xebate wane rewşenbiri u nıvisani, her 
wıha Partiyen Kurdıstani ji dıxemıline. 
Panel usemineran peşkeş dıkm. U her 
hevi u daxwaziya wan eve ku, berheme 
xwe bı awayeki serbıxwe çap bıkm. Jı 
ber lımeki porobıemen me yen taybeti 
nıkarm kıteb u herhemen xwe bı rez u 
hurmet çap bıkm. Jı ali dın peywendiyen 
wan ji lı gel rewşenbiren cihane gelek 
sıst e u nıkarm kıtebajı ber bare aboriya 
gran bıkınn. 

Muzexana Kurdi ji hem jı ali etnografı 
u hem jı ali mejuyi da gelek hejar e lı 

hemher muzexanen dm. 

TE BINI 
Ev nıvisar jı kovara Serhıldan, hejmara 

6 hatiye wergertın. 
Zmane nıvise bı zarave behdini ı1 bı 

tipe erebi bu. Jı ali werger lı gor este xwe 
hatiye wegerandın bo zarave kurmanci
ya bakı1r ı1 tipen Latini. 

ıs 

------- GOVEND 

AGIRE NEWROZE 

Bı xwine nstın 
Hesret hiştın 
Zaroken me 
Diyen men me 

xwişken me 
Çaven wan wek agır ü pet 
Dıle wan bı nk ... 
Se bır 

Hısret 

Hevi tıje ye dıle wan 
Ey Kawaye Hesınker 
Te çıma tıjekır dıle me 
Te çırna berda nh ü cane me 
Ev agıra 

Agıre sor 
Agıre volqan 

Te çıma jiyand 
Hesreta çcır hezar salan 

Jı bo te 
Mırın dan her çavan 
Çün her sepeyan 
Jı bo te 

qirjyan bı serfırazi dı zındanan 
Çı nehatın nıvisandın 

Jı bo te 
Dı zındanen reş ü tari da 
Hazanan 
Deng vedan çiya, deşt ü zozanan 
Majı bo te 

şernekırın qiz ü xortan 
Ü dı bıhara jiyana xwe da 
Neçü her sepe Leyla Qasım 
Ma agıre newroze jı bo te geşnekır 

. çar xortan 
"Newroz wıha te pirozkırın" got 
Ü xwe şewıtan jı bo te zekiya 
Jı bo miras be jı gele Kurd ra 
Ma nemırın 
Seyid Rıza, Şex Seid ü Qazi Muhemed 
Ma nedornan bı nh ü cane xwe 
Şerzaniyan ev doza me 
U gelek qehremanen be nav 
Ber nedan dıl ü canen zaroken me 
Ev daxwaza ev agıre te 
We çewa bıde tefandın vi agıri 
We çewa bıde sekınandın ve meşe 
Jı Botan heta Behdinan 
Jı Mehabat heta Amed 
Jı Helepçe heta Dersıme 
Ez dışaşım jı hışe wan meşokan 

Mamoste Fexri Keya 
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V ALLA KÜRDE YEDİRDİM SENİ! 

Edip POLAT 

Yazar Alev Alatlı'nın Boyut muhtıra veriyorlar, cevap alamayınca 25 
yayınlarında çıkan ORDA KİMSE VARMI Aralık'ta Diyarbakır, Elaziz, Van, Bitlis 
? dizisinin 3. kitabı VALLA KURDA vilayetlerinde bağımsız bir Kürdistan 
YEDİRDİN BENi adlı kitabı Kürt halkının devleti kurulması gerekmektedir, eğer 
ve örgütlerini konu edindiği sayılı Türk ğereğini yapmazsanız silaha sarılacağız 
eserlerinden biridir. Biçim ve içerik hata- mealinde bir telgraf gönderiliyor. Birinci 
ları olsa bile, tek başına Kürtlerin böyle İnönü, İkinci İnönü, Sakarya derke~ bir
bir eserde işlenmesi bile bizce değer ve- likler bu bölgeye kaydınlıyor. Isyan 
rilebilecek bir olaydır. Ayrıca Kürt soru- bastırılıyor. Liderler tutuklanıyor. Beşyüz 
nun tarihinin de bir ölçüde işlenmesi bu kadar isyancının öldürüldüğü 

ki tabı ilginç kılmaktadır. Bu n un söyleniyor ... " Burada söz konusu isyanın 
yanında, kitaptaki bazı kişiliklerin hangi Kürt isyanı olduğu belli değil, oku
Kürtçe konuşturulmaları kitaba ayrı bir yucu önceki ve sonraki cümlelerde de 
hava vermiştir. Türk edebiyatında (eğer ayrıca Kürt tarihini bilmiyorsal 
Kürtleri işlemenin bir cesaret işi olduğu bunu anlatan bir bilgiye rastlayahıaz. 
günümüzde, bayan Alatlı'nın bu çabası Yine 209'uncu sayfada: " ... izleyen 
başlı başına bir cüretliktir ve övgüye İstiklal mahkemesi yargılanmasında 
değerdir. V Şeyh Said, Kürt devleti kurmak için ay-

Kitabın görünürdeki bu niteligine . aklaı:ıdıkları iddiasını redediyor.Hükümet 
karşın kimi maddi hatalar, anlatım bo- zaten bunun bir şeriatçı ayaklanması 
zuklukları ve en önemlisi Kürtçe diyalog olduğunu söylüyor. Neticede 46 kişi 
ve deyimlerdeki yanlışlıklar ilk bakıştaki idam ediliyor:l925" 
coşkumuzu söndürmeye yetmekte- Burada Şeyh Sait isyanıyla ilgili yanlış 
dir .Özellikle Kürtçenin hemen hemen bir belirleme vardır.Z.ira idam kararlarını 
tümünün yanlış yazılması kitabın okuyan mahkeme başkanı MAZHAR 
Kürtlere verdiği değeri azaltınasa bile MÜFİT:"Kiminiz şahsi menfeatleriniz, ki
Kürt diline olan saygıyı zedelediği mini de başka ülkelerin siyasi emellerine 
söylenebilir. Kitabın değişik sayfalarında alet olarak ... vs. sonuçta hepiniz 
bulduğumuz Kürtçe anlatım· ve yazım bağımsız Kürdistan'ın kurulması için ay
bozukluklarını aşağıya çıkardık. Bunun aklandınız ... " biçiminde sözler sarfederek 
yanında Kürt tarihi ile ilgi}i birkaç yerde isyanın ulusal amacını ortaya koymak
maddi hataya rastladık. Orneğin: Sayfa tadır.Burada yazar ALATLI bilmlyerek 
203'de," ... Kasım'da,Dersim aşiret reisieri veya kasıtlı olarak isyanın şeriatçı 

Ankara hükümetine Kürtlerin özerkliği özelliğini savunmuş olmaktadır,ki biz bu 
konusundaki düşüncelerini soran bir iddiyayabancı değiliz. 

GOV END 
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Kürt örgütleriyle ilgili olarak da bazı 
hatalar var şöyleki:"Sınırın öbür 
tarafında, İran petrolleri bir leştirrnek, 
Şahı devirmek, yeniden başa getirmek, 
SAVAK'ın kurulması;ak devrim, 
Hümeyni'nin sürgünü gibi işlerle 
meşguldür. Ne ki, Hümeyni, bir süre 
Bursa'da kaldıktan sonra, Irak'a 
geçecektir.O sıralarda İran; KDP, 18 ay 
süren bir direniş 
başlatır, 1967.1969'da,yine Komela adlı 
yeni bir Kürt örgütü kurulur. Bir yıl 
sonra da bu üç muhalif örgüt Halkın Fe
daileri adı altında birleş ir, silahlı 
mücadeleye başlar." (syf 212) Burda ilk 
cümledeki yeniden başa getirilmek iste
nen k~şinin kim olduğu belli değil. 
Ayrıca Iran Devrimci Hareketinden biraz 
haberdar olan biri bile Halkın Fedaileri 
Örgütünün üç örgütten meydana gelme
diğini bilir. 

" ... T-KDP'yi Doğu Devrimci Kültür 
Ocakları izledi, 1969. Aynı yıl Sait KIR
MIZITOPRAK Türkiye'de KOP'yi kurdu." 
(syf. 213) Bayan ALATLI bu ne anlama 
geliyor? T-KDP DDKO'dan önce mi, 
sonra mı kurulmuş? 

Bir başka maddi hata TKSP ile ilgili
dir. Şöyle deniliyor;"~ .. Şiran'nın· -Hiç 
değilse o yılarda!- sempatizanı olduğu 
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi ise 
1975'te kuruldu. TKSP'~in genel sekre
terliğine DDKO çıkışlı Ozgürlük Yolun
dan Kemal ~URKA Y getirildi." Kemal 
BURKAY'ın TIP çıkışlı_ olduğu herkesçe 
biliniyor. Çünkü TIP'te yöneticilik 
yapmıştır. Ayrıca TKSP'nın de kuruluşu 
1~74'tür. 

KİTAPTAKİ KÜRTÇE HATALAR 

Dedik ya, Kürtçe özlemimizi bir 
ölçüde tatmin etmeye çalışan bir Türk 
romanı bir kez. Ama hevesimiz 
kursağımızda kaldı. İşte örnekleri: 

Bunu, sırayla herkesin hatır sorması 
izledi. 

"Çavayi" 
"Başım spasdıkım, tu çavayi" 
Yukarıdaki diyalogta bir çok harf 

hatası var: "Selamet ım' ve "Çawa yi", 
"Baş ım." "S pas dıkım, tu çewa yi?" ol
maları gerekir. Yazılan Kürtçe, konuşma 
dili olsa bile gramer kurallarına göre 
yazılması gektiğini sanırım Alatlı' da bile
cek kadar kültürlüdür. Buna benzer ha
taların listesini, karşılarına doğrularını 
da yazarak alta alıyorum: 

Sayfa:128 " ... Mesela biz'de "o" 
söylüyordu derken, 'o"nun dişi yada 
erkek olduğu beli olmazken, Kürtçe'de 
erkek için ew(wi olmalı) dıgot" dişi için 
"ewe dıgot"(doğrusu we dıgot olmalı) diy
orlardı ki. .. " 

Sayfa: 15 7 " ... Hali öyle sevimliydi ki, 
Şiran güldü; 'ulan üçkağıtçı! Nan çe 
heye? Ne pişiriyorsun? Doğrusu: Nan de 
çı heye? olmalıydı ve Türkçesi de yemek
te ne var? demektir. 

" ... Ağabeyine döndü:'bana ver Şiran 
abi, ben alırım. Ne istiyorsun?' 

'Ferit maleye?'(Doğrusu şu olmalı: 
Ferit lı male ye?) 

"Çu bazan" dedi annesi yemenisini 
düzenleyerek.(Çu bazare) olmalıydı. 

"Apo hat?" "Na, jına berite maleye" 
(Doğrusu: Na, jına bırete lımale ye) 

Sayfa 160 "Lawo" dedi annesi "av ha
zire, duxazi serexu bişu"( Bu yanlıştır, 
"av hazır e, dıxwazi sere xwe bışo" 
olmalıydı.) 

Sayfa; 161-162 "güveci hanginiz yapa
caksiniz?" 

"Daye te guveç çeki?(Daye te tırşıke 
çebıki? olacak) 

"Na! Çangernın deşe, bına Ayten çeke. 
"(Doğrusu şudur:) (Na! Çonge mm 
dıeşin, bıla Ayten çebıke.") 

"Ayten yapamaz,Aynur yapsın," dedi, 
Şiran. 

"Aynur abiarn Bozan'ı uyutuyor!.. ...... . 
" ........ Ferit mal eye?" yerine "Ferit lı "Xeyr hati" diye selamladı. Bende 

öğretildiği gibi yanıtladım. male ye? olmalıydı. 
"Selameti" Sayfa 163" ... Demek oradan 

------- GOVEND 
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tanışıyoruz?" 

Sonra bawo geldi. (Bavo olmalıydı. ) 
Şinllı karşılamaya kalktı, 

"Ser çavara hati, bawo." ( Ser çava ra 
hati bavo, olmalıydı. ) 

Sayfa ı 64 ( Naları ne xaşe?" diye 
sordu Menduh amca Apo'ya. (Nalan 
nexweş e? şeklinde yazılmalıydı.) 

Sayfa ı 73 " ... Binali temizliği bitirdi. 
Kitaplardan kalın olanının ön yüzünü 
çevirdi, okudu. 

"Ehmede Xani, Mem u Zin!" Rodop
lu'ya baktı, 

"Te Kurmanci hin buyi?" yerine "Tu 
Kurmanci hin Buyi" yazılmalı. 

Sayfa ı 77 "... Günay'ın ona 
gülümsediğini gördüm. 

"Şiran ji te ra kitaba Mem u Zin is
tandiye" diye seslendi. 

(Şöyle olacaktı: Şiran jı te ra pirtuka 
Mem u Zin sitendiye.) 

Sayfa 234 "... Geğirdiği zaman bal 
rengi gözlerine oturan çocuksu 
çaresizliği hatırlıyorum. "Zike in zaf 
dişe!" (Oysa Zıke ının zaf dıeşe olacaktı.) 

Sayfa 253 "... Billah demogoji 
yapıyorsun" dedi Suphi. Dedi ve Şiran 
patladı, " Bese! Edepsizye ne ke! " 
(Bunun yerine Bes e! Be edebiye neke 
olsaydı, doğru olurdu.) 

Sayfa 264-265 "Mizgeneya min 
bide, Kureki te buya!" demek yanlış 
yazımdır. Eğer "Mızginiya ının bı de, Ku
reki te buye!" Olsaydı, doğru olurdu. 

Sayfa 293 " ... Uzanıyor, bir kaset 
alıyor. Marşımsı bir ezgi, serfrazkin serf
razkin ... bir de, Kurdara Azadi diyor. 
Onu anlıyorum." Halbuki sözkonusu 
SERFRAZKIN marşının hiç bir yerinde 
KURDARA AZADi yoktur. 

Romanında, Alev Alatlı Şiran adındaki 
Kürd'e Kürtçe söyletmiş ve bunu sık sık 
"italiklemiş." İyi de, hoş da bu dilin 
kuralı-edebi yok mu? Türkçe karşılıkları 
doğrumu diye hiç tasalanmamış bile. 
Kitabın bir kaç yerinde ise Mem u Zin 
kitabından Kürtçe beyitler almış. Ayrıca 
Kürtçe ezgiden kıta da var. Bunlara bir 
Cigerhun dörtlüsünü de eklemek gere-

18 

kir. Fakat, başta da dediğimiz gibi, yazar 
bir kez Kürtçe'yi çamur yapmakta karar 
kılmış ya, şiiri, ezgiyi de ayaklar al!ına 
almaktan hiç çekinmemiş. Işte 

örnekleri: 
Sayfa 202' de şöyle yazmış bayan 

Alatlı: "Xalıb dı dıle teda neyarek" dedi. 
Mem sergeşte dı bir rexcezire!" Bu dizele
ri bir de Mem u Zin kitabından okuy
alım: 

Xalıb dı dıle te da neyarek" Bir kaç di
zeden sonra, "... Sergeşte dı bi lı rex 
Cızire" (Mem u Zin Sayfa 252 Hasat Tay.) 

Karşılaştırmayı okuyucuya bırakarak 
başka bir dizeye geçiyoruz: 

''Yari u bırayi nuvaxat ra bıt bı riya-ı 
megalat! 

Varine hesaniye, cefaye, evvel nede 
ber wve ve cefaye!" Dizelerin doğrusunu 
ise axmede Xani'den dinleyelim: ''Yari u 
bırayi u nuvahat 1 Ne bıt bı rıyai ytı me
kalat 

Yari ne hesani ye, cefa ye 1 Meqsud-ı 
jı yari ye vefa ye 

Axır tu eger neki vefaye 1 Ewwel me 
da ber xwe we cefa ye" (Mem u Zin, S. 
93) 

Ünlü yazarın Cigerhun dizeleri şöyle: 
"? ... Ben de Cigerxwun'un bir dörtlüğünü 
haykırıyordum, sessiz:Mı rahişt Gulik 
geş/Daber poze kere reş ... " Değerli yaza
ra göre Türkçe'si şöyleymiş: "Gonca gülü 
eşeğin burnuna tuttum/ Eşek içini 
çekti..." 

Bu dize şöyle olmalıydı: " Mm rahışte 
gulek ge ş 1 Da b er poze kere re ş." 
Türkçesi: "Canlı(diri) bir gül aldım , kara 
eşeğin burnuna tutum." olmalıydı. 

Aram'ın bir ezgisinden de alıntı var ki
tapta. O da ne yazık ki yanlış yazılmış 
durumda. Sayfa 404'te şöyle bir şey: 
" ... Ş ir an gülüyor sıra onda. Bir ferdi Tay
fur kaseti takıyor, içindeAram Te ku lil 
ki, te ku lil ki der be hare, Der be hare, 
de bu ister, singamen ... " 

Bu dizelerde sözcüklerin heceler ha
linde yazılması bir yana, anlamsız k eli
m eler de vardır. Bu ezgi şöyle yazılsaydı, 
kanımca daha doğru olurdu: Tu kulilk i, 

GOV END 
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tu kululk i der buhar e, derbuhar e, hı 
buyi lı ser singa ının .. 

Aynı Kürtçe ezginin bir .başka beyiti 
kitapta şöyle geçiyor .(Sayfa 535 ): 

Te kulilki 
Te ku lil ki der be xare 
der be xare de bu lı ser sıngeman 
Kewa disa, kewa disa helin dani 
H elin dani akesera dil emen ... 
Baştan sona yanlış yazılı olan bu kıta 

şöyle olmalıydı oysa: 
Tu kulilk i 
Tu kululk i, der buhar e 
Der buhar .e, tu buyi lı ser singa mın 
Kewan disa, kewan disa helin dani 
Helin dani ... "diye gitmeliydi. 
Bu tür maddi hataların yanında, 

sayfa 400 ve 422'de olduğu gibi Paris 
Kürt Enstitüsü'nden Kendal Nezan'ın 
adı hep ters yazılmış, yani soyadı önce, 
adı sonra yazılmış. Bunu da anlamak 
mümkün değil. Her defasında Nezan 
l{l!:NDAL şeklinde geçmektedir. Eğer sa
dece bir kez bu hata yapılmış olsaydı 
belki bir dikatsizlik olarak yorumlanabi
lirdi. Anlaşılan o kişinin ismini 
öğrenme zahmatinde bile bulunmamış 
yazar. 

Bu eleştirilerimizi okuyan biri, şöyle 
düşünebilir: Yani kadıncağız Kürt değil, 
Kürtçe bilmez ne yapsın yani! Ancak bu 
kadarını becerebilir! Bukadarını yazahil
diğine de şükretmek gerekir! Hayır, biz 
böyle düşünmüyoruz 

Eğer kitapta sadece bir kaç cümle 
Kürtçe geçseydi bizim bir diyeceğimiz 
olmazdı. Ancak, çok sayıda KürtÇe 
sözcük ve dize yer alınca, bu dile saygı. 
anlamında, bari yer alan sözcükler iti- ·. 
nalı ve doğru yazılabilirdi. Kitabın konu 
olarak bütünlüğünü eleştirmeyi hedef 
edinmediğimizden, sadece bazı madi 
hatalar özerinde durduk. Tekrarlayalım 
ki Kürtçe'nin bu haliyle de romanda yer 
alması bir adımdır. Ama artık Kürtçe'nin 
de sahipleri olduğu için sayın Alatl'ıya 
hatırlatmak isterim: Dikkat et, valla 
Kürde yedirirler adam.ı! 
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YOL YORDAM UÇURUM 

Yıkılıp talan olmuş 
Kuşların yeri yurdu zehir 
Fitne emsal dayatmış 
Ah umut! 
Bir daha çok zor 
Çok zor doğar 
Güneş bu pencerelerden 

Yol yardam uçurum 
Hanesinin kilidi çoktan kırık 
Bulutları bir rüzgar alıp da götürmüş 
Gökyüzü şimdi çok yavan 

Şairin yüreğini buz tutmuş 
Günlerin hayrına yazıyor kalem 
Göz gözü görmezken bu dumanda 
Duydunuz mu? 
Bütün ışıkları kan yutmuş, 
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BATlKKENT 

Esmer bir çakıltaşıyım kıyılarında HAZAR'ın 

Dalgalar köpüklerini vurur ağzıma 
Şehvetli bakireleri gibi BABİL 'in 

20 

Birbaşımayım, hepberaberirn, bütün taşlarla , bütün taşlıklarda ... 

Kardeş ağaç, gölgesini düşürür esmerliğime 
Bir sincap usulca atlar üstümden 
Toprak ana daha derin çeker sinesine beni 
Her kıyıya değdiğinde dalga cenapları 

Esmer bir çakıltaşıyım HAZAR'ın 

Yüzümün yüzü düştüğünde geceye 
Batıkkentlerini düşünürüm bütün esrarlı suların ... 
II 
(Batıkkentine inerken düşlerde HAZAR'ın) 

Ey! bütün denizierin ve yeraltısularının tanrısı 
Ey! bütün batıkkentlerinin hükümranı 
Ey! Ea 
Mezopotamya'nın alınçatısında bir kent var 
Tanrıların gazabından sulara gömülmüş 
Ey!Ea 
Indir beni oraya 

gizli bir rnahzeninden 
Beni yetiştir 
Tebaayı toplayan zangocun görkemli sesine 
Gezdir beni çarşılarında 
Tanrıları çıldırtacak 

Çekikgözlü güzellerle karşılaştır beni 
Gözlerinde altında kalacakları suları içebileyim 
Oyunlarında düşlere dolanayım 

Batıkkent sokaklarında çember çeviren çocukların ... 

Ey! Batıkkent ırmağırıda güneşi seyredenler 
ağaçlara, sulara dalanlar 
Ey! O ırmakta oynaşan çocuklar 
Ey! Onaltı yaşı omuzlarında su çekenler 
Ey! Arkaik zamanı yüzünde eskitenler 
Ey! Birebin veren toprakta payına hiç düşenler 
Ey! Her gece düşlerinde talana uğrayan yoksul kent tebaası 
Ey! Her gecenin sabahında azat olduğuna şükredenler 
Kendinizi düşünün 
Kendinizi... 
Ve beni 
Onbinyıl sonrasından sizlerle düşlere gireni.. . 

Esmer bir çakıltaşıyırn kıyılarında HAZAR'ın 

Dalgalar köpüklerini vurur ağzıma 
Şehvetli bakiTeleri gibi BABİL'in 

Yüzümün yüzü düştüğünde geceye 
Batıkkentlerini düşünürüm bütün esrarlı suların ... 

Alunet ÇAKMAK 

GOV END 
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. 
ROZERIN 

Suzan SAMANCI 

İplik iplik titreyen kızılısı elle tutulur 
gibi. .. Uçsuz bu c aksız altın sarısı tarla
larda hamurdanan biçerdöverlere 
yetişrnek için, arkalarında telaşlı toz bu
lutu bırakan traktörler,küme küme 
çe çler, özenle hazırlanan yemek
ler, sevinçler, küfürler biri birine 
karışırken akak derelerde yıkanan şiş 
karınlı çocuklar, elmabaş ördekler, her 
şeyden habersiz sevinç çığlıkları atıyor, 
kilim ve yünleri tokaçiayan kadınlar, 
Hasip Ağa'nın bu yılki buğdaylarını, mer
cimeklerini konuşup bazan Tanrıya 
isyan ediyorlardı. 

Hasip Ağa çardakta öğle sonrası uy
kusundaydı. Yaz boyu hiç eksilmeyen 
kara, yeşilimsi sinekler çevresinde 
dönenip duruyor, ağzının kenarındaki 
nemli beyazlığa konarlarkenP çıkardığı 
horultuyla titreyen dudakları, onu bu is
tiladan biraz olsun koruyordu. Kasketiy
le sinekleri kışkışlayarak doğruldu. Altın 
yaldızlı tabakasından cıgara sararken, 
sarmaşıkiarı aralayarak harman yerine 
baktı. Yükselen çeçler, koşuşturan 

ırgatlar, turuncu kırmızılı traktörler, 
güçlülük duygusunu kabarttı. İki elini 
kıçının üstünde bağlayıp, güvenli 
adımlarla merdivenlerden inerken, yazın 
bile çıkarmadığı ceketi omuzundan 
düşünce seslendi: "Nerdesiniz ulan! 
soğuk kavun,karpuz kesin hele!" 

Hasip Ağa, avludaki gölgelikte meyve-

lerini yerken, kabataslak borçlarını he
saplıyordu. Mutfaktan çıkan karısı, 

gölgelikte kocasını görünce sıvalı kollarını 
indirdi, üstünü başını silkeledi, 
tülbentini düzeltti, sevgi dolu adımlarla 
kocasına doğru yürüdü; tahta kerevete 
ilişirken, "Adımız ağa karısı! . Sabahtan 
akşama dek eşşek gibi çalışıyoruz," 

dedi.Harman yerine bakmakta olan 
kocasına alçak sesle konuştu:"Herkesin 
ağzında bu yıl}mğdayımız, mercimeğimiz 
derya deniz ... Uç kez ateşe tuz atıp n azar 
duası okudum.Birde zekat için gelen ge
lene! Ne edcez bunların elinden?" Hasip 
Ağa karısına bakmadan, "Bu yıl zekat 
mekat yok!" dedi. Vesile, kocasına 

şaşkınca bakıp, "Allah'ın zekatma da 
karışır oldun, evimize mühür mü vurdu
racan ağa!" dedi. Kocası boğazını temiz
leyip tükürdü:"Kadınlığını bil Vesile, 
karışma benim işime!" Karısı bir kaç kez 
yutkundu, bir şeyler geveledi, sözler 
boğazında sıkışıp kaldı, sessiz bir of 
çekerek sinirli parmak vuruşlarıyla tep
sideki pirinçleri ayıklarken hırsını biraz 
olsun alır gibiydi. Hasip Ağa güçlü 
vuruşları algıladı, sinirlenerek:"Kalk yanı 
başımdan eşşeğin kızı, bana gıcık mı ve
risen!" Karısı pirinç tepsisini almadan 
hızla uzaklaşırken, Hasip Ağa yüzünü 
buruşturarak karısına bakıp, artık 
çöktüğünü, terütaze genç bir kızın ken-
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disi için gerekli olduğunu düşünüyordu. 
Vesile hanım, Ağa'ya olan kızgınlığını 

hizmetkarlara emirler yağdıı:ıp kızarak 
çıkardı. 

Odada nakış işiernekte olan 
kızı, "Rozerin! Rozerin!" sesiyle 
düşüncelerinden sıyrıldı. Yeri sarsar
casına gidip gelen annesinin yine 
birşeyl~re sinidendiğini biliyordu. 

Vesile Hanım, kızını görünce alaylı,"Ey 
Hasıp Ağa'nın kızı! Bu biçer zamanı 
bunca iş varken, eloğlu için çeyizler 
düzersin," dedi. Rozerin gülümseyerek 
bakınca, annesi yumuşayarak 

yanaştı:"Bilmem derdi nedir Hasi
bo'nun? Gözünde bir sinek kadar 
değerim yok. Gözü kulağı açıldı Diyarbe
kir'lerde, boyalı kadınlara sevdalandı. Şu 
zıkkım televizyon çıkalı dünyanın tadı 
tuzu kalmadı; huri gibi gavur karıları, 
götü boklu erkekleri bilem azdırdı." 

Rozerin, annesinin kaygısını 

anlıyordu, olgunlukla, "Bunca, telaşa 
değmez ana," dedi."Ne yararı var 
oğlanların ... Aha çekildiler yuvalarına, 
alıyorlar paylarını, sürüyorlar sefalarını." 
Sonra Vesile Hanım ağlayışını kızından 
gizlercesine sırtını döndü:"De haydi 
dama çıkıverde yatakları ser, biz de 
yemek hazırlayalım." 
Akşam güneşi altın sarısı tarlalarda 

oynaşırken, tozlu tahıl ve tütsü kokuları 
yükseliyor, traktör ve telaşlı insan sesle
rine uzaktan uzağa çığıltıh sesler 
karışıyordu. Bir uçtan bir uca süzülen 
biçerdöverlerin parlak farları, hayvan
ların arkasından koşuşturanlar, damda 
yatakları seren, çeşmeden su taşıyan 
kızlara caka satan delikanlılar, tandır 
başında dedikodu yapan kadınlar, bir de 
hiç eksilmeyen ağustosböceklerinin 

tekdüze sesi. .. 
Yatakları seren Rozerin, elini yüzüne 

dayayıp uzaklarda morumsu başı sisli 
dağlara bakarken, eşkin yürüyüşüyle, 
sarı yelelerini savura savura akşam 
kızıllığını yarareasma o beyaz at belirdi. 
Eğersiz sırtında bir asker vardı 

sanki. .. Tek eliyle Rozerin'i kucakladığı 

GOV END 

gibi arkasına atıveriyor, tüm ovaları 
rüzgar gibi geçip dağın eteklerinde soluk 
soluğa kalırken, yarpuz, çiğdem, kekik 
kokulu rüzgarla ürperip kucak
laşıyorlardı. 

Renkli ampullerle aydınlatılmış har
man yerinde, elleri kıçının arkasında 
volta atan babasının öksürük sesiyle 
dalıncından sıyrıldı, aşağı inip yardım et
meliyim, diye düşündü. 

Çardağa sini sini götürülen yemekler, 
el yüz yıkayanlar, Hasip Ağa'nın hırıltılı 
kahkahası, Vesile Hanım'ın nobran dav
ranışları, kuytu köşelerde gizlice bir 
şeyler atıştıran hizmetkarlar ... 

Rozerin dağınıklığı topluyor, kirli kap
ları üst üste yığıyor, Perişan Bacı Kürtçe 
sevda türküleri mırıldanarak bir çırpıda 
hepsini yıkayıveriyordu. Perişan Bacı'yı 
çok seviyordu Rozerin; çünkü onun elin
de büyümüştü. Kaçakçılığa gidip bir 
daha dönmeyen nişanlısına olan sev
dasını, arkasından yaktığı ağıtları, tüm 
ova köylüleri biliyordu. Gençlerin sevda 
anasıydı; aşka tutulanlar Perişan 

Bacı'nın burnunun dibinden ayrılmıyor, 
uzun kış gecelerinde yanık türküleriyle 
süslediği "Mem u Zin, Siyabend u Xece" 
masallarını anlatırken, o içli ağlayışıyla 
tüJ? dinleyenleride ağlatıyordu. 

!lerleyen gecede, sütleri kaynatılmış, 
yogurtları mayalanmış, ertesi günün 
hazırlıkları yapılmıştı. İşi biten teker 
teker dama çıkıyordu. Rozerin, ka
ranlığın perdesiyle örtülü suskun, giz 
dolu bekleyiş içinde olan dağlara 

bakıyordu:O at karanlıkta balkıyıp sönen 
bir ışık gibi süzülüyor, ateş soluklu 
kişneyişi göklere ağarken, süvarisi çelik 
gözleriyle bakıp elini uzatıyor, "Hadi gel!" 
diye gülümsüyordu. Perişan Bacı'nın 
fısıltısıyla kendine geldi. Elini ağzına 
siper yapıp Rozerinin kulağına:" Mezarlık 
yoluna bak, geliyorlar," dedi. Mezarlık 
yolunda pariayıp sönen cığara ateşlerini 
görünce, sevinç dalgalarıyla ürperdi; 
babasının dama gelip gece dürbünüyle 
mezarlık yoluna bakıp, "aşağıya inin ko
nuklarımız var" demesi sesiz bir telaşa 
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neden oldu. ı-------::;:~:mm;;::::::-----------, Hasip Ağa'nın 

Ayışıklı gecede harmanına 

biçerdöver ve '\ üşüştüler, 
traktör seslerinin ' günlerce tozlu 

yankısı topraklı taneleri 

büyürken, hafif süpürürlerken 

bir esinti dere itişip kakıştılar. 

kenanndan rey- Sonra çürüyen 

han, nane koku- ... • / bostanlar, 

su taşıyor, Hasip ~~ bahçeler, kuru-
... ,~. 

Ağa'nın konuk- tulmuş sebzele-

ları dağ kokan rin hışırtısı, ba-

sevdalarıyla ko- calarda 

nuşuyorlardı... uğuldayan deli-

Hasip Ağa dolu rüzgarlarla 

konuşulanları yaz, tasını 

cankululağıyla tarağını topladı. 

dinliyor, h eye- Bir ak ş am 

canlanıyor, ürkü- üstü pencere 
yor, başını M eşin kenarında n akış ; 

keçisi gibi sallı- yapıyordu Roze-

yordu. Bunca pa- rin. O gün ovada 

raya karşın, kız- yanan anızların 

larını neden o- alevleri dağın 

ku tmadığını so- eteklerine doğru 

ruyor konuklar. yürürken, 

Hasip Ağa, cıga- düşleriyle 

rasını sararken. başbaşaydı. .. 

"Ak uyup da ne Yine . . . iğnenin 

olacak! Kadın eline batmasıyla 
kısmının yeri Desen: Tekin FIRP.T irkildi. Pencereyi 

kocasının evidir," diyor. Karşı çıkıyor, açtı, kopkoyu dumanlar köyü tümüyle 

kızıyar konukları: "Bir elmanın yarısı kaplamıştı. Hüzünle alavleri izlerken, 

erkek, yarısı da kadındır; iki yarım Perişan. Bacı'nın öksürüğüyle arkasını 

birleşir bir bütün olur. Analarımızın, döndü. Ilkin ayrımsıyamadı; ama Perişan 

bacılarımızın eksik bir yanı yoktur! Bir Bacı'nın yere bakarak konuşması iyiye 

söz vardır: "Şer şer e, çı jın e çı mer e.(*)" işaret değildi. sonra yedi dereden su ge

Perişan Hacı yanlarına sokulmuş tirerek, "kız kısmı vakti geldiğinde evlen

konuşuyor; sonrayanık bir türkü tuttu- meli," dedi. Lakin severek evlenmeli. .. Ya 

ruyor, türkü gecede çoğalıyor... Bir o sevdasının sonu yoksa bağrına taş 

sevda oluyor, yürekler kanıyor... basmalı. Bak bana deli divane oldum, 

Horoz sesler ile gün ışırken ayrılıyor. kurudum." sonra hıçkırdı: "Alaattin Ağa 

Hasip Ağa, "Bu yıl zekatım sizindir," der- seni oğluna istemeye gelmiş, baban de 
ken, bir yandan da ikircikleniyor, dev he demiş!" Rozerinin gözleri karardı, ku

tahıl yığınlarına bakarak burukca lakları uğuldadı, gözlerinin önünden bin

gülümsüyor, "yükarı tükürsem bıyık, lerce beyaz at geçti... Vesile Hanım to-

aşağı tükürsem sakal," diye puklarını gümbürdeterek içeriye girdi; 

mırıldanıyor. hiçbir şeyin farkında değilmiş gibiydi. 

Tahıl satımından sonra kadınlar, "Ne duruyorsunuz? bir yığın iş, konuk-

( 0) Aslan aslandır, dişi erkekfarketrrıez. 
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lar var! Konuşmanın sırası mı?" Alıcı 
gözlerle kızını süzerken, içindekileri 
sabırsız bir pevinçle püskürürcesine , 
"Alaattin, seni oğluna istemeye gelmiş," 
dedi. Rozerin, hırsla anesinin yüzüne 
baktı; elindeki nakışı darmadağın edip, 
yerden yere vurdu, boğazını var gucüyle 
sıkıp boğuk hırıltılı bir sesle: "Sakın ola 
böyle bir şey olmesın, "dedi. Alaattın'in 
sümsük oğlu bana mı kaldı! Ağa sanına 
sevdalısınız siz. Bak ana! Sizin devriniz 
geçti, hayvan satar gibi beni sata
mazsınız. Benim yüreğim yok mu, söyle! 
Ben et parçası taşımıyorum, yürek 
taşıyorum ana, yürek!" Sinirden tüm be
deni titriyordu. Olçiuğu yere yığılırken , 
anesi atmaca bakışlarını Perişan'a dike
rek: "Bu kızı azdıran hep sensin!"dedi. 
"Gökteki Hz. İsa'yı bekliyor herhal kal
tak." 

Hasip Ağa ile Alaattın Ağa, dünür 
olmanın keyfini yaşarlarken, Vesile 
Hanım kabarık istek listesinde direniyor, 
Rozerin sinir krizleri geçiriyar, Perişan 
Bacı da sesizce ağlıyordu. Günlerce ki
lerden çıkmayan Rozerin'e Vesile 
Hanım'ın korkusundan pek 
yaklaşmıyordu Perişan bacı, daha fazla 
dayanarnadı bir gece usulca kilere 
süzüldü; birbirlerine sarıhp sesizce 
doyasıya ağladılar. Perişan B acı, Reze
rin'in ellerini okşayarak, "seni aniarım 
kınalı kızım, "dedi. Bilirim. Gönül ferman 
dinlemez! Lakin zorlu kanlı bir sevdadır 
bu ... Dağların oğlu Emin yakmiş kavur
muş seni..." ürkekçe bir cıgara yaktı, ge
cenin sesini dinledi.' ''Yanmakta haklısın 
kınalım, ne yalan söyliyeyim, o yiğitliği, 
sürmeli gözleri ... Ya o atı, safkan bir 
küheylandı. Hükümet köyü bastığında 
nasıl kurşunladılar ... Nasıl debelendiydi 
çimenlerin üstune ... O sarı yelelerinin 
kana bulanışı hala gözümün önünde ... " 
Perişan Bacı konuşurken, Rezerin'in 
gözlerinin önünde, pembe beyaz sisierin 
içinde sarı yelelerini savura savura o at 
süzülüyordu. 

Gök gürültüleriyle, rüzgarı, ayvası, 
narıyla artık sonbahardı.·Tohumlar ekil-

GOV END 

miş pek iş kalmamış, akşam gezmeleri 
başlamıştı. meraklı haberler izieniyor, 
koyu dumanlar arasında saatlerce 
konuşuyorlardı ... 
Yağmurlu bir geceydi. Tanıdık, bildik 

bir ses yükseldi avluda. Yine o konuk
lardı, yağmurdan sırılsıklam olmuşlardı. 
Yine o telaş, hazırlanan yemekler, yor
gunluklar ... O gece Rozerin hiç uyumadı. 
Hep Emin'i düşledi. Sabahın alaca ka
ranlığında inekleri sağan Perişan, Roze
rin'i karşısında görü_nce, yüreğinde 
birşeyler koptu sankil içlerindeki acıyı 
bastırırcasına gülümseyip kucak
laştılar ... 

Her yer çürümüş ot ve bitki kokuyor, 
silik bir sonbahar kızıilığı kalın kırağı ta
bakasına uzanmaya çalışıyordu. 

Rozerin, mezarlıkların orada 
sabırsızlıkla akşamki konukları bekliyor
du. Derenin öbür yakasına geçtiklerini 
görünce derin bir oh çekti. Uzaklarda 
sisler içine gömülmüş, morumsu 

· dağlara bir an önce kavuşmanın özlemi 
yüreğini zorluyordu. 

BiR ANANIN AGIDI 

Bir ananın ağıdı yankılanır 
Maraş'ta 
Sivas'ta 
Dersim'de kulaklarımız 
Yükselir ki dağ taş ağıt 
Dile gelir ağaçlar kuşlar 
Mavi gök yırtılır utancından 
A~lamalar 
Agıtlar 
Gözyaşı olur 
Şimşekler daha sert çakar 

Çığlıkları anaların 
Bir ölümde daha kinli 
Öfkesi Munzur olur akar Keban'a 
Yürür Maraş'a 
Sivas'a 
Bir yürür ki 
Taşar ırmaklardan 
Sular bütün ülkeyi 

Serdar YILDIZ 
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DELAL'A MEKTUPLAR-16 

EZMAN: ŞİİRİN MUNZURU VE KAYlP GiDEN BİR YILDIZ ... 

Mehmet MURAT 

"Lo Ezmeno te çer bıkun? 
Kuç u kevır lı te bıkım 
Emre çuyi çer çe bıkım? 
Sal şewıtl, sal şewıtin" 

Çok Sevgili Delal ! 
Nicedir yazmıyorum. Biliyorum. Sitemde 

haklısın belki. Ama sen de yazmıyorsun. Ya 
da yazamıyorsun. Hem herkesin kendine 
göre bir açmazı vardır elbet. Ama herkes 
'herşeyi her zaman açıklayamayabilir. Kendi
me bir resim çizmeye çalışıyorum şimdi. 

Delal, nice insanımız vardır; Sahipsiz ve 
savruk. Nice güzelliklerimiz vardır; Yaban el
lerde yitmenin mührünü taşimakta ... Bu yit
melerde bizim hiç payımız yok muydu? 

Ezman, Eylül cuntasının kol gezdi~i bir 
takvimde çift sürdü~ü tarlasından karşıdaki 
yoldan geçen askeri cemseleri görünce 
köyden ayrılma vaktinin geldi~ini anladı. 

Aceleyle eşini eve gönderip şalvarının 
altına kendisinin temiz pantolonunu giyip 
getirmesini istedi~inde bir daha geri 
dönemeyece~ bilemiyordu. 

Eşinin gelmesini beklerken bir sigara 
yaktı. Köyünü son kez kafasına kaydetmeye 
çalıştı. Bir :fılm şeridi gıbı geçti gözlerinden 
yaşamı; Postahane memurlu~u. gözaltında 
gözüne yedi~i dipçik darbesini, birlikte rakı 
içtikleri Astsubayın kendisine işkence etme
sini, Posta memurlu~u sırasında gezdi~i 
köyleri, . köylülerin!, yoksullu~unu, 

çocuklugunun geçtigi kırları ve bırakıp gide
cegi eşi ve çocukları ... Bütün bu görüntüleri 
o kısacık bekleme süresinde geri sarılıp tek
rar baştan gösterilen bir film şeridinin kare
leri olarak dondurdu beyninde. 

"Ez dıçftm cot, Merga Şere 
Car lı Barge Poze Şare 
Dara Hılman sere Kare 
Tata Xodan ber gan bftm ez" 

Eşi ve çocuklarıyla vedalaşıp köy 
de~irmeninin bulundu~u yola koyulurken 
şansının yaver gidebilece~ini hiç 
düşünmemişti. Hızlı adımlarla yürüyüp 
yetişti~i iki çocu~a " Zarokno, ger dı re da 
es~er bıpırse ez ape we me, we fem kır?" der
ken, eşe~e yüklü un çuvallarına elini vura
rak üstüne-başına sürmeyi de ihmal etmedi. 
Dere boyunca yürüyüp asfalta yakın bir 
yerde ayrıldı çocuklardan. Ilk gelen araca 
otostop yapıp bindi~inde daha sonra gelen 
araçların kontrolden geçip ço~u yolcuların 
gözaltına alınd~ını daha sonra ö~enecektl. 

Delall Ezman, metropollerde parasız

pulsuz kapı kapı dolaşıp iş aradı. Ote yan
dan Eylül kasırgasından korunmaya çalıştı. 
Kendisi uzak kentlerde, yüre~i köyünde bir 
müddet kentlerin bulvarlarında şirket 

bürolarını dolaştı. O sıralar Arap Ülkeleriyle 
yapılan anlaşmalar sonucu ~apa~ı işçi ola
rak Suudi Arabistan'a attı. Iki yılık işçilik 
yaşamında memleket özlemiyle şiire aktı 

yüregt. Ezman, uçsuz çöl sıcak~ında Şıvan 
Perwer ve Aram dinledi. Y. Güney'in "Yol" ve 
"Sürü" filmlerini defalarca izleyip köyüne, 
eşine ve çocuklarına olan özlemini katmer
leştirdi. 

O dönemde yurt dışına iltica eden edeney
di. Postu Eylül işkencehanelerinde 

çürütmemek için tek yol olarak görülüyordu 
ve gidenlerden ço~unun ilticası kabul edili
yordu. Ezman ise yüre~ şiire dayadı ... 

"Ez ozanek gerger ım 
Gundi me şoreşker un 
Her dem lı te dıgerun 
Ez bı ax u hesret un" 

Gezdi~i köylerde kendisini tanımayan, 
şiirini dinlemeyen kimse yok gibiydi. Etrafta
kiler "Ezize din" derlerdi kendisine O ise 
"Ezmane Kari" diyordu. 

------- GOVEND 
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Ezman, işçilik günlerinde biriktirdiklerini 
tüketince yine gurbet yolları göründü kendi
sine. Dilinde şiiri, gözlerinde bulanık bir 
görüntü, yüreginde derin acılarıyla yine met
ropollerde iş kovaladı. Bir kaç yıl yalnız 
yaşadı. Şiir yazmayı ise hep sürdürdü. Arka
daşlarından, dostlarından uzak hep kendisi
nin sorulacagı, yurtdışına davet edilecegi 
günleri bekledi, durdu. O fırtınalar mevsi
minde savrulmayan yaprak, üşümeyen dal 
kalmamıştı. Herkes başının çaresine 
bakıyordu. O ise İzmir'den köyüne arasıra 
mektup yazıp kendisini arayan-soran olup 
olmadıgını soruyordu. Bir işyerinden çıkıp 
digerine girdi. Kendisi o kentlerde, çocukları 
köyde perişandı. Sonunda evini alıp o ya
bancı kente yerleşti. Onun işsizligi ile 
çalışırlıgı arasında çok ince bir çizgi vardı. 
Kimi zaman dolmuş parası bulamadı, kimi 
zaman eve götürecegi ekmek. Ama buldugu 
her kagıda, her türden kalemle şiirlerini 
dökmeye devam ediyordu. 

"Bı ber tınetiye sing lı me bu pari 
Roj lı me bü axu bı zefran ü jari 
Dı si da kokıın bun bavo em bün heri 
Aha sale me va ye tu serke bıbin. ll 

Günün birinde İsveç'ten eski bir arkadaşı 
arayıp şiir göndermesini istedi. Neden kendi
sinin götürülmedigini, neden bunca yıldır so
rulmadıgına ateş püskürdü. Yarasını içine 
akıttı. Acılarını yüregine gömdü. Kimi zaman 
şiirine bir kagıt bile bulamadı. Hep bir kur
tarıcı bekledi durdu. iyi bir Kürt şairi 

olmanın önemsenmemesine içerlendi. Bozu
lan gözlerine gözlük alamadı ancak, içindeki 
güzellikleri de hiç bir zaman kirletmedi. 
Çoşksunun, şiirinin, hüznünün, duy
arlıligının tek sermayesiydi o çünkü ... 

Delal, Ezman İsveç'e şiir göndermedi. 
Kendisine bırakılan telefonu da hiç aramadı. 
Belki de arayacak parası yoktu. 

Ezman, gittigi her yerde şiirlerini ezbere 
okumaya devam etti. Şiiri insanlarda güçlü 
etkiler bıraktı. Sevildi, sayıldı ama sahip 
çıkılınadı hiç bir zaman. 

Bir tarihte İngiltere'den eski bir arka
daşının gönderdigi parayı da emanet edilen 
"yurtsever" köylüsü cebe indirdi. Bunu bile 
yıllar sonra ögrenecekti. Ezman ise yoksul
lugun boyundurugu altında akcigerlerini 
çürüttü, gözlerinin feri söndü, kalp ra-

GOV END 

hatsızlıkları başladı, siyatik agrıları tuttu. 
Saçlarını döktü. Ülser illetini çekti yıllarca. 
Ama aşka ve şiire olan inancını yitirınedi. O 
hep yazdı. 

Günün birinde kitap basmak umuduyla 
İstanbul'a gitmenin bir yolunu buldu. 
Koıtugunun altında şiir dosyası, basmak için 
yayınevi aradı. Bırakın telif almayı kendisin
den para talep edildi. Büyük umutlarla 
geldigi o kentten hayalkırıklıgıyla geri döndü. 
Yol parasını bile borç ederek. Yine, Seid Ga
bari'ye verilmek üzere gönderdigi şiir kaseti
nin kopya ile çogaıtılarak özel günlerde 
satılıp para kazanma yolu olarak kulanılması 
karşısında burkuldu, acı çekti , nefret etti 
gövendigi insanlardan. 

"Ewren tari bar bı bar e 1 

Ber u baran je te xwar e 
Dost jı me ra b un neyar e 
Oy mendal ım oy mendal ım 
Pıt nexweş ım bırindar rm" 

Sonunda bütün güven duyguları infılak 
etti Ezman'ın. "Seni Dışarıya götürecegiz" 
deya 15 yıl oyalanan Ezman gözünün birini 
tamamen, digerini ise kısmen kaybetti. O 
artık görmüyordu. Eskisi gibi okuyamıyordu. 
Ama şiiri hep sürdürdü. Şiir okumayı da. Ve 
bir de yurtdışına götürülecegi günü hep bek
leyip durdu. 

Yıllar sonra kendisine yapılan bir ziyaret
te; köyünü özledigini, yaşamının son demle
rini köyünde geçirmek istedigini söylüyordu. 

Geçen yıllarda Burkay'la yapılan bir 
söyleşide "Son olarak neler söylemek istersi
niz" sorusuna, "köyümü çok özledim" 
yanıtını vermişti. 

Aynı pınarda beslenen, aynı toprakta . 
yeşeren iki şairin yürekleri ayrı uzak diyar
Iarda aym özlemleri vuruyordu. 

"Bı ber zılma tariye ketım 
Welatjı ınındur 

Ez jı welat dur ketım 
Nıha welatjı ının ra 
Ezjı welat ra hesretım." 
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Serpihati 

RIH JI HEMÜ TIŞTİ ŞIRiNTİR E 

Serayİ her roj gazi neviyen xwe dıkır,
dıgot: 

"Hela werın, rıhe pir ka xwe. Pir ka we bı 
qurbana we bıbe. Hun tu nexwe§ mexwe§ 
nin ın?" Gava tl§tek bı sere neviyen Serayi 
bıhata, ew heta sıbe xew nedıkır. Deste xwe 
dıda ser sere wana, dıgot: "Bıla e§ u derden 
we cane mın bıkevın. Bıla ez derde we ne
binım, hun derde mın bıbinın!" 

Neviyen Serayiye lı pir ka xwe ketın §ıke. 
Lı hev berhev bun, gotm: "Pirka me her roj 
xwe qurbana me dıke, jı bo me dıgri. Werın 
em bıcerıbinın, ka bı rasti jı me hez dıke, an 
hezkırına w e bı dev e?" 

· Evareke Serayi zu nımeja e§aye dıke u 
dı çe xew bıke. Neviyen w e, posteki hızınan
yeke re§- zengıl dık m, ye k jı w ana post lı xwe 
dıke; are sıpi lı ser çave xwe wer dıke, dı ta
riye da dıçe deste xwe dıxe xeneqa pirka 
xwe. Gava Sera yi çave xwe vedıke,le dmhe
re ku teleki dırej deste xwe kıriye xeneqa 
we, dıxwaze ku we bıxenıqine. Pirka wana 
dıtırse, dıncıfe, dıbeje: 

-Bonaxatıre Xude be hela bısekme, tu çı 
jı mın dıxwazi? 

Nevidıbeje: 

-Ez ruhan dıstinım. hatıme mevaniya ve 
male. Ez heta ruhe yeki nestinım, jı vır 

Y. Piran 

naçım ... 
Pire lava dıke, dıbeje: 
-Ez ketıme ber bexte te, tu ruhe mm ne

stini. dı ve male da ez tene nin ım. W ane 
çend neviyen mm lı keleka mm razane, here 
ruheye ki jı wana bıstine u here. 

Nevi ku ve yeke jı pirkaxweseh dıke, de
ste xwe jı qırka w e berdıde, dı çe nav ciye xwe 
daradıze. 

Sı be dı be, nevi jı xew radı bın. Pire car dm 
ber bı neviya dıçe, dıbeje: 

- Xude pirkawe qurbana we bıke. Gelo 
.hun İ§ev xwe§ razan? Gelo hun hemu sıla
metm? 

Dıbe pırqiniya neviyan, bı pirka xwe 
dıkenın, dıbejm: 

- Pirke, le evare çaxe ku ruhstin hatm 
cem te, te jı wan ra çı got? 

Serayİ pe dıhese, ku çı qewımiye ... Ser 
hıs-hısa dıkeve u jı neviyan ra dıbeje: 

- Lawo, pirka we qurbana we be. ez çı 
bıkım, mırov çıqas ji lı dınyaye bımine, hez 
nake rojek bere bımıre. Dınya derewin pır 
xwe§e ... 

Nevi tev bı hevra ber dıle dıdm,dıbejm: 
- Pirke. qet ber xwe nekeve, kes ruhe 

xwe ber kesi da nade. Ruhjı her tı§tİ §ırintır 
e._ 
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. . 
TIYATRO NEDIR? 

Onur Cebe 

Yaşlı Kürt köylüsüne birden patlayan 
bir soru: 

- D ayı tiyatro nedir? Hiç gördün mü, 
izledin mi? 

Turneye çıkan bir tiyatronun açık ha
vada, doğa ile içiçe bir atmosferele suna
cağı gögsteri öncesinde seyircilerden alı
nan görüşler. .. Yaşlı dayı. çekine çekine. 
biraz da utangaç gülümseyerek cevap ve
riyor. 

- Welle xwarzi ez ji nızanım. Le dıben 
qehpık dıleyzın. (Vallahi yeğen ne oldu
ğunu bilemiyorum ama. orospular oynu
yormuş, dediklerine göre) Gazeteci. belki 
de egzotik ufkuyla aklından çok şey ge
çirmiş ve cık cık ne geri kalmışlık! Vah 
vah .. filan. 

Evet, Xalo için tiyatro bu belki. Ahlak
dışılık, günahkarlık vs. Bu pencereden 
baktığımızda durum bu. Ancak bir pen
cereden daha bakalım. Diyelim ki insalcıl 
değerlerin, değeryargılarının potasını gir
miş hali var ortada. Veya, uzaydan gelme 
tepkisellik olmadığını düşünürsek durum 
değişir. Biraz gerilere doğru gidelim. Tan
zimat, Meşrutiyet devri. .. Direkler arasında 
Ramazan geceleri, elinde çıngırağıyla ba
ğıran cazgır "Haydi başlıyoooor ... " Kahve
hanede iskemiesine oturmuş elinde peşgi
ri "hak dostum hak" diyen meddah. Veya, 
cumhuriyet döneminde bir kanto tiyatro
su. 

Acaba evlerde tiyatro için o devrilerde 
neler deniyor? 

- Ne o öyle tiyatro oruspular gibi. 
-Gavur tiyatrocular gibi imandan 

çıkmış, 

- Ne o, tiyatrocu mu olacaksın ... 
İşte! .. Bunlar xalonun söylediklerinden 

ayrı şeyler değil. O dönemlerde, tiyatro
nun tanımı oluşmadığı gibi, ne olduğur1u 
bilen de yok. Müslümanlara layık görül
meyip, azınlıkların karı olduğu düşüncesi 
hakimdi o dönem. Burada şu geı"çek orta
ya çıkıyor. Türk tiyatrosu oluşumunu 
Agop Güllü, Mardiros Mınakyan, Bineme
ciyan gibi azınlık (Ermeni)tan olari tiyatro
culara borçlu. Afife Jale'nin yaşadığı. zor
luklar da tarih tarafından malumdur. 

Peki tiyatronun tanımı nedir? Bu güzel
liği biz nasıl tanımlandırabiliriz? Aslında ti
yatrocular en çok zorlandıkları noktadır 
bu. Bazı tiyatro sanatçılarının bu soruya 
cevabı: "tiyatronun tanımı yoktur" biçi
mindedir. "O ancak yaşanır" diyorlar. Ki..:' 
mileri için bir sanat dalı, toplumu eğitip. 
biçimlendirmede bir araç, kimilerine göre 
de bir bilim. Türk tiyatrosunun kurucusu 
sayılan Muhsin Ertuğrul ise " İnsanı, insa
na, insanca aniatma sanatı" diye tanımlan
dırmıştır tiyatroyu. Tabi kii en yavan yak
laşımsa. "Gülmece, ağlama veya deşarj ol
ma oyunu·· olduğudur. 

Tiyatro, insanı özde ele alan, onun çe
lişkilerini, zaaflarını, iç dünyasını analiz 
eden evrensel öze sahiptir. İkinci olarak 
ta; toplumsal ilişkileri. maddi(altyapı) ne
denlerini sorgulayan tarihsel bir öz taşır. 

Bu öge ve ilkeler, görsel estetiği ve 
çağdaş teknikleriyle beraber bir estetik 
hamurundan ibarettir. Aynı zamanda. 
zaman içinde gelişim gösteren yeni 

GOVEND 
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düşüncelerini, biçemierini yaratan bil
Umsel bir nesnedir de. Yani, hem bilimi, 
hem de sanatı bünyesinde barındıran bir 
olaydır. 

Bir diğer bakışla, tiyatronun bilimle 
bağdaşan yanı da çağa uygunluğu, 
yarını diyalektik bir şekilde koklayışıdır. 
Sanatın politikayla uzlaşamıyacağı 

görüşü ise evrende doğru ama günümüz 
konjoktüründe yanlıştır. Çünkü, tiyatro
nun tarihsel özü tarihsel sorunların, 
bunalımların açılırnınıda yapmaktadır. 

Bu konuda Avusturyalı tiyatro adamı 
Max Reinhard şunu demiş;"Tarihteki 
olayları zamanı ve dakikasıyla sahnede 
yaşatmak tiyatronun görevi değildir. Bu 
müzeci ve tarihsel bir tavırdır. Tiyatro 
bugün için vardır. Bir başka otorite F.G. 
Lorca' da tiyatrocularına; "Tiyatrosu 
düşkünleşmiş bir toplumun kendiside 
malıvolmuştur." demiştir. 

Görülüyorki tiyatronun, "insanı, insa
na, insanla aniatma sanatıdır" tanımıda 
eksik bir tanımdır. Çünkü, tiyatroyu 
keşfeden ve yapan özne zaten insandır. 
insanla aniatma deyimi ise estetik bir 
ifadedir. Bu tanıma bağlanarak tiyatro 
ifade edilmeye çalışılırsa Dostoyveski 
'nin romanları da tiyatronun tanırnma 
uygun düşer. Yani, salt insanı bütün 
yanlarıyla ele alıp inceleme bilimi de 
değildir tiyatro. Tabii sadece bir sanat 
dalı da değil. 

Bu düşünceler ışığında estetik unsu
ru önüne koymuş, güneeli yakalayan bir 
tiyatro özlemiyle bizce şu tanım uygun
dur: "İnsan ve toplumun, doğanın evre
ninde, gelişkin bir düşünceyi, devinim
sel ve estetik görsel yöntemlerle ifade 
etme dilidir." 

Tiyatroya merhaba dedik, yola devam 
edeceğiz. 

Gelecek sayıda buluşmak umuduy
la ... 

------- GOVEND 

iLKTiR AVUÇLARlMDA NASIR AClSI 

Elerimin çıplaklığına daima 
Eldivenden yeni çıktı 
Ekmeği tutması yenidir 
Nicedir uzaktı her şeye 

O yüzden 
ilktir avuçlarımda nasıracısı 
Baharla filizler yağmur içerken 
iıktir uzanmaktan utanmadığım 

Boy atsın diye inancım 
Tel örgülerle çevirdim 
Suladım terimle 
Emeğimi senet yapıp 
Protesto çektim inadıma 
Tohumektim 
Gölge bekliyorum 

Kahveler dolusu kavgadaşım 
Her biri kavgasını bekler ayrı masada 
Bir yanda asgari kimlik kartı 
Diğer yanda ucuz çay 
Ve ellerinde altı kart 

Para 
karaborsa 
ince iş 
Torpil ister ekmek 
Yağ ister, al kış ister 
Toprak bile gül koklatmaz gübresiz 
Ha kavga na yenildin 
Ha kavgana yedirdin 

EnverTUNÇ 
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HESRETA XWE RA BILETEK KIRİ 

Seydiye KUSO 

Hesreta xwe; 
barkır lı serperen kevokek ... 
stranek ku pelanne hıldaye ... 

ez re ketım bı bahozeki ... 
hesret o xwe ra bıletek kı ri ... 
ber bı welate xwe ye nav qedexe kıri, 
re ketım bı kilometran .. . 
saet jımartın bı saniyan .. . 
şeven tari, 

gıhiştın 

ye k, 
du du, 
sıse ... 

şewıtim bı tıji d ılan .. 
rabCım çCım bı evindari;"evin"dit! 
lı k ola n en gund 
yen ku bihnen borutan je te, 
xıraban, jikesen ku çCıyi ... 
mı n xwest bıpırsım ji kevıran: 
xeber nedan, 

malen be deng, 
da ren be pelg ... 

Lı ku ne xort? Eli, izo Cı y€m dın ... 
"merxasan dıpırsi?" 
nave wan lerızi lı nav levan; 
gotın; "reçen wan dı bın berfe da ne" 
Heviya xwe rabıletek kıri ... 

beziyam 
wek hespen be sebır, 

lı za rokiya xwe geri m 
dı nav kalina berxen ku nCı zayi ... 
Lı ser gazeke neherim, 
pışta xwe da mın , bayeki sar ... 

GOV END 

kuliyen berfe reqısin lı dora mın, 
Standım bihnek kur, 

hın i(Cır, 
hın kur ... 

Hesreta xwe ra bıletek kıri .. . 
disa berbangek tıji poxzıni .. . 
pırsin çaven gır: 
"buhaye azadiye çi ye?" 
w ek jiyanan; 
buken ku tu roj ne ditıne ... 
loiandınen dayikan ... 
"Ma dıkarın ku, 
xeyalen me dı bın paleten tanqan da 
bıpelıxinın? 
eme heviya dCıweroja 
ku bı xwin Cı gırin tedıghijin bın ! 
bı hers, 
bı berxwedan, 
Cı bı sebr ... " 
Nızanım; 
gelo peyven mın dıkarın 
evqas tıştan binın ser zıman? 
dıle mın lerızi lı nav dılen wan, 
Mın dit: 
Gul mezın dıbCın bı hesre çavan ... 

21 Adar 1993 
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DAGIN RÜZGAR! ŞİİRİYLE BULUŞUYOR 

NazlıÇINAR 

"Kalbirnizin kuyusunda kard~§tir yaralarımız". Evrensel Kültür Kitaplıgı arasında 1994'te 
yayınlanan yapıt, Şair Müslüm YUCEL'in ilk şiir kitabı. 

seni düşündüğümde çam yangını bir orman tutuşur içimde 
bir ceylan sessizce kayar gözlerimin aynasında 
suda kendini yaratır nergis ve her gece bir şair asılır kendi şiirinde 
agıtıar içimde türkülenir, kalbirnizin kuyusunda kardeştir yaralarıınız 

Yaralı bir yüreği, en güzel ne anlatır? Hangi derinlik kabul eder, bunca acıyı? Türküsünü arayan bir 
şair yüreğinden başka... . 

Kimliksiz bırakılmak istenen ülkenin acılarını taşır şair. Ve düşüncenin çarmıhında Isa'laşır ve belki 
de bu yüzden daha çok insanlaşır. sesini ararken şiirde soluklanır. Bir yol bulur yüreği ... 

durursun bir zaman 
sesin eski bir şarkıda rehin kalır 
o bıraksa sen bırakamazsın 
dağlara sıgınırsın yıldızlara 
oysa 
senin sığınacağın bir dağ 
ya dağın sığınacağı bir yurt yoksa 
yüreğini dağlara açmayı unutma 

"Zulüm eskiden beri şehirli, isyan sonuna kadar dağlı" 
demiş bir başka şair. Bu yüzdendir yüzyıllardır dağlara söylediğimiz türküler, şiirler, ezgiler ve dalıa 
da söyleyecek olduğumuz. Zulümle, zorbalıkla hep bu yüzden karşıt bir anlam içerir dağlar. Özgürlüğü 
çağrıştırır aynı zamanda . Ve oradan esen rüzgarlar şiiriyle buluşurlar. 

günler gördüm geceler yaşadım uykusuz 
bir mermiyle ayrıldı can bedenden 
şaka mı etmişlerdi ben mi yanılnuştım 
ölüm gerçek, insan mermi kadar ucuz 

Yaşamdan kopamaz şair. Yaşanılanlardan gelir şiirin özsuyu. Ve güzel günler, acıların 
paylaşamayacağı çocuklar, özgürlük için gelecek bile ödünç verilir şairce. 

kervanlarını yolda bıraktılar 
düştüler sesizlikte kıvılcımJanan seslerinin öfkesiyle bilenen 
gözler sözleri doğrulamaz 
düşmez aynaya her zaman aynı buğu 
köle doğan çocukların yurdunda 
bir günde dört mevsim yaşarım onıuzunda dağların 
dağların rablesinde okunur özgüdüğüm 

Şairin sığındığı sevgili vatandır. Sevdası, özlemi vatanadır. Ve o vatan ki kanayan bir güldür, yaralı. 
Vuslat hangi baharadır, bilinmez. Bu koyu karanlık nice özlemler doğurur. 

gökten yildıziarı çaldılar 
çaldılar, çaldılar yıldızlarını göğün 
oysaki hepsi avucunda, avucumda hepsi 
ışıtmat için dilsiz yollarını özgürlüğün 

Siyah-beyaz bir fotoğraftır yaşadıklarımız ve nedense en çok siyahı sinmiştir hayatınuza. Bu yüzden 
umut kardeş yaralarımııda yeniden filizlenecektir. Çünkü şairin yüreği tanıktır buna. 

Kallıimizlrı Kuyusurıda Kanleştir yarnlorımız(Şilr)/Miisliim YOCELJ EıJrensel Kiiltılr Kltaplığı 

------- GOVEND 
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GÜN ÇIKIŞI iNSAN 

Üryan, kol gezer yalnızlığı 

Bütün zamansızlık senin, 
Gözlerin deniz 
Bak fırtına kopacak 

Gözlerin, hasret 
Bir nihavent mahmurluk 
Saklıdır vitrinierde 

Kopyalarını buldum 
Bu sımaşıklığın şehri 
Nergis kokularının yoksuniuğu mekanda 

Kaygılar resimlanmiş 

Korkularını sezdim 
Bir dokunsam kararacak bütün gökyüzün 

Saklısın 

Hüzün çekersin bazen 
Alıp bulutlara asarsın hüznünü 
Karanlıkta bitiverir. 
Bir başka sen vardın belki 
Korkularınız aynı 

Işıkta yalnızlığınııda 

Sevgiden artakalanı alırsınız poşetlerinize 

Gözler aynı bakar 
lşıksız varsınız 

Niye yok dersin 
Gö.kkuşağında karanlık 

Güzel yakışırdı 
Sarının yanına 

Kapkara bir yalnızlık 
Kendin olurdun o an 
Seni anlatırdı, senden ayrı 

Ahmet BULUT 

32 

BÖLGEDEN SANAT HABERLERİ 

KarikatüristSemih BALCIOGLU, 
"KARİKATÜRLÜ OYUNKAGITLARI" 
başlıklı sergisini Akbank Ofis sanat 
galerisinde Nisan ayı içerisinde Diy
arbakır'da sergiledi. 

*** 
Egitim-Sen Diyarbakır şubesi 
kültür komisyonu'nun Nisan ayı 
içerisinde düzenledigi "Ulusal 
sanat'tan Evrensel"e konulu 
söyleşinin konugu şair A.Hicri 
İZGÖREN'di. İzgören, okurlarla 
söyleşti, kitaplarını imzaladı. 

*** 
Diyarbakır'lı Şair ve yazar Yılmez 
ODABAŞ I, daha önce yayınladıgı 
"Şeyh Sait Destanı" adlı şiir 
kitabından dolayı uzun süre tutuk
lu kaldıgı Haymana Cezaevi'nden 
tahliye oldu. 

*** 

Şair M.Sait ALPASLAN Diyarbakır 
Cezaev'inden tahliye oldu. 

*** 
Diyarbakır şehir tiyatrosu, Cuma 
BOYNUKARA tarafından oyun
laştırılan "MEM'LE ZİN" adlı oyunu 
sahnelerneye başladı. Ekip, 30 
Mayıs'tan itibaren Batman, Van, 
Ankara, İstanbul ve İzmir turnesine 
çıkacak. 

*** 
Şair Ataol B~HRAMOGLU, gitarıst 
Haluk ÇETIN'nin müzigi eşliginde 
30 Mayıs günü Belediye Şehir Tiyat
rosu solununda bir dinieti sundu. 

GOV END 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

Dergimizin Yazı İşleri Müdürü Teyfik EREN 18.5.1995 günü, saat:ll 
sularında, okumakta olduğu Dicle Vniversitesi Eğitim Fakültesi Resim 
Bölümünde, sınav çıkışı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 
gözaltına alınmıştır. 

Yaşamakta olduğumuz bu "Faili Meçhul" ülkede iş başında bulunan "Faili 
Meçhul" Devlet yönetimince gerçekleştirilen her bir gözaltı olayı, insanı 
dehşetler içerisine düşürmeye yeterlidir. Çünkü, bu güne değin yüzlerce 
"gözlem altı" olayı dehşet verici ölümlerle sonuçlanmıştır. Bu yüzden, Yazı 
işleri MP,dürümüz Teyfik EREN'nin yaşamından endişe duymaktayız 

Yazı Işleri Müdürümüzün gözaltına alınış gerekçesini henüz öğrenemedik. 
Ancak, akla, ahlaka, vicdana ve hukuka uygun herhangi bir gerekçenin va
rolabileceğine kesinlikle inanmıyoruz. 

Barış ve demokrasi isteyen toplumsal muhalefete yönelen ve toplumsal 
barışı dinamitlemekten başka da bir işlevi olmayan bu gibi faşizan 
baskılarla, kanla, kıyımla hangi sorun çüzüme kavuşa bilir? 

Üç yıldan beridir Diyarbakırdayayın hayatını sürdürmekte olan Kültürel ve 
Sanatsal Dergimiz Govende yapılan bu çağdışı baskıyı nefretle kınıyor, kamu
oyunu duyarlılığa davet ediyorum. 

20.5.1995 

GOVEND DERGİSİ 
Sahibi 
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