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" ... Di dawiye de 
Kurdistane got : 

Tişte ku em niha bikarin ji bo te bikin, 
tene ev e: 

Em dikarin te 
r;eke gul u nan u azadi 
li cane xwe hilbigrin ... " 
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RE W ŞEN 

/ 

Xwendevanen heja, 

Di ware hunere de, problema 
edebiyata §Ore§e, problemeke · 

pir mezin e. Hunermend ü 
wejevanen Kurd, dive li ve 

problema xwe xwedJ: 
derkevin. Ev yek, 
berpirsiyariya hunermendiye 

ye. Dive wejevan li ser 

edebiyata hey! rfınene, ti§ten 

nü tevli edebiyata Kurd'i 

bikin. Wejevan, dive 

problein~n xwe ü 

çareserkirina wan bafir!ne. 
Giha li ser koka xwe he§ln te. 

Pi !"s, en me ne. Em dive li 
pirsen xwe xwcd1 derkevin. Ji · 

hunerm nden me gelek kes, 
~1- a j1, pirsen edcbiyata 

§nre~e di nı(:.jiye wan de ne . 

zclal in. Gdo, pirsen 

edebiyata §Ore§e ya Kurd1 çi 
ne? Çima miroven me nikarin 

bi riya hunere xwe ifade 
bikin? Herkes helbestvan u 
general e. Ü gelek !:es, kare 

wan afirandina peyven nü ye. 

Dive be zanJ:n, e ku zirnan 
dafirine, gel bi :xWe ye. Ev 

nexwe§iya afirandina peyvan, 

li ba ronakbJ:re me hene, ji 

· ber ku ronakbJ:re me ji gel 

dür e. Y ek ji, zimane zanyari 
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ye, ew term1nolojiyeke ' 
navnetewi ye. Ne dive her 

peyvek zanyari, Kurmanciya 
we hebe. Geografya, 
ciyografya an jl cihografya, li 
her dere cihografya ye, le 

erdnlgar'i çi ye? Ji xwe di 
koka peyven Latin'i -de Kurd1 

heye. Ji peyva "hellkoptere" 
re . peyveke nu ne lazim e, ji 

bo ku "beli" lro jl di Kurdl de 

hey e (ey lo, hell). Ma ji 

afirandimi peyvan pe ve kare 

me tune? Ma tu kar nemaye? 

Ji ber gelek sedeman, ev 
bejmara Rew~ene ya ku niha 

di deste we de ye, bi mehan · 
dercng derket, ji ber ku 

ekonomiya Rcw§ene pir 
dijwar bO. Nikb.rJ:bfı xwe 

finanse bike u di ev rojen 
teİlgasiye de, ji Navenda 
Çanda Mezopotamyaye re, 
bubü bar. Problemen 

qadroyan hebfın, problemen 
tekiliyan hetfıP, problemen 
belavkirine hebfın ü ev 

. ' 

problem niha ji hene. Le di ve 

ben halkirine. Niha, qadroye 
Rew§ene ye tekniki nu ye:.· Di 

belavkirine de ji, me tekiliyen 

nu dani. Ji ve hejmare pe ve, 

Rew§en we bi mehan 

derkeve. Ü ji ve hejmare §un 

· Kovara Çande 

de em bi biryar in, ji N avenda 

Çanda Mezopotamyaye re 
nebin bar ü dive Rew§en 
weke avahiyeke serbixwe, ji 

aliye aboriye li ser piyen xwe 

bisekine, xwe bi xwe finanse 

bike. Di ve h ün ji, 
xwendevanen heja, allkariya 

Rew§ene bikin. Dive 
xwendevanen Rew§ene li. 

Rew§ene xwedi derkevin, 
xwendevanen nu ü abone 

peyde.bikin. 
Hejmara nü ya Rew§ene ya 

mcha Adare, we bi ~dıtin ü 
formeke nu derkeve. Em 
dixwazin kovara me hln betir 

ciwan O bi §ahi be. Di ve 

kovare de, dive be~ek bi Tirkl 

jl hebe. Xwendevanen 

Rew~ene yen ku li 
universiteyan dixwinin, dive 

em bersiva pirsen wan en 
huneri ü wejevani ji, bidin. 

Xwendevanen ciwan! 
Rew§en kovara we ye. Lazim 

e hun allkariya we bikin, we 

bidin xwendin, bidin belav 

kirin ü herhemen xwe yen 
'huner'i je re bişinin ü we 

rexne bikin. 
Heya bejmara be, birninin 

xwe§! 
RE W ŞEN 
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Kovara Çande REWŞEN 

şervaneki azadiye 
Seyid Riza 

Tam 56 sal bere, di 18'e Çiri
ya Peşin a sala 1937'an de, sero
ke serbildana Dersime Seyid Ri
za O hevalen wi hatin idamki.İ-in. 
Seyid Riza, di lO'e İlona 1937'an 
de, li ser banga berpirsiyaren 
dewleta Tirk, ji bo peyivina mer
cen lihevhatine çu Erzingane; le 

bel e dij min ew bi bebexti ~rtin O 

avetin girtigehe. • 
Li gor dewleta 

Serbildana Dersime, roj 
Newroza (21'eAdare) 
la 1937'an de, bi şewitan 
dina pira li ser N 
Xarçike dest pe kiribO. 
Le hele bOyera şewitandi
na pire, ji bo erişen hava
ne yen dewleta Tirk tene ' 
behane bu. Lewra ji mej , 
ve planen tenkilkirina . 
(imhaya) Dersime diha
tin kirin u ji bo ve yeke 
qanunen taybeti (QanO
na Tunceli- 1937) diha-! 
tin derxistin. Di sala 
1935'an de, Mustafa Ke
mal di vekirina parle
mentoye de bi vi a 
dipeyivi: 

"Di karen me yen hun
dir de fişte heri giring pirs~ 

Dersime ye. Ii bo çareserkirina ve 

birine, ve kCmera bi tirs a xof, bi çi 

awayf dibe bila bibe dive biryaren 

adi ben sitandin ıl selahiyeteke 

tam a fireh bikeve deste hiktıme

te. " 
Dewleta Tirk a dagirker bi 

Peymana Lazane (1923), Beşe 
Kurdistane ku we ketibO 

Felat DILGES 

sitandibO. Bi serhildanen Qoçgi
ri O Şex Seid, Kurdistan hatibO 
''kedfkirin "; le hele di Kurdistan e 
de deverek hebO ku nedihat, seri 
li ber tu kesi neditewand. Begu
man ev dever Dersim bO. Dewle
ta Osmani bi xwe ji, gelek caran 
li diji Dersim e seri li tevgeren leş

bu O bi vi awayi xwestibu 

ku koka we bine; le hele 
li hemher Dersime bi ser 
neketibu. Dersict keleme 
nav çaven dijmin, kela 
berxwedana Kurdan bu. 
Bi gotina Elişer, ware şe
ran bu. Dersim azad bO, 
azad diji O dixwest azad 
bimine. Dersim di Kurdis
tan e de ''Kurdistanek 
azad" bO. Kulen we di di
le dijmin de gelek bOn. 
Ew ji bo dijmin tirs O xof; 
sereşek mezin bO. 

Kemalist dixwestin ku 
otorita xwe bi hemO awa
yi IJ Dersim e ji pek binin 
O li ve herema Kurdista
ne ji pergala xwe ava bi
kin. 

Le Dersim bi hesani 
nedihat re. Ji ber ve ye
ke, wan xwest ku ew pe 
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REWŞEN 

bi pe Dersime dabigrin. Di seri 
de heyeten xwe yen şireti şandin 
Dersime; ji dine istifade kirin; 
derewen alewibuna Mustafa Ke
mal li hawirdare belav kirin; be
re eşiren Dersime berdan hev; 
qala avakirina birina riyan u ''me
deniyete" kirin. H edi h edi dest bi 
berhevkirina çeken eşiran kirin; 
di vi k~ri de ji her care eşirek ji 
xwe re bijartin u eşiren din li der
veyi buyeran hiştin. 

1937 iı "Tevgera Paqijiye" 

Di sala 1937'an de hezen dew
leta Tirk, li Dersime dest bi ·~ev
gera paqijiye" kirin. General A. 
Alpdagan, di dirake de weki Ce
Iade Dersime derhas dibe, bi se
lahiyetek gelek fireh bubu sera
ke tevgere. Gatina wi zagan, şa
pa wi xwin bu. Mirasa bi-haviti-
kuştina Kurdan ji Alpdagan re, ji 
xenzure wi Nuredin Paşa mabu. 
Nuredin Paşa ''huneraxwe" di ser
hildana Qaçgiriye de nişan ·da bu 
u bi kirin u gatinen xwe nave 
xwe di diraka havitiye de nivisi
bu. Gatina xenzure Alpdağan, 
Nuredin Paşa ewha bu : 

''Me li Tirkiye, yen ku digotin 
'ZO' qira wan ani; icar dar, a 
yen ku dibejin 'LO' ye." 

Beguman yen ku digatin 'ZO' 
Ermeni, yen ku digatin 'LO' ji 
Kurd bun. General Alpdagan bi 
ve heste u bi ve ramane liviya. 

Di serhildana Dersime de he
zen dewleta Tirk, ji balafiren 
cenge bigire heta gazen jehrin 
(çeken kimyayi), hemi çek li diji 
gele Kurd e destvala bikaranin. 
Gund, tev guridiyan hatin şewi
tandin u xera kirin; jin, zarak, 
kal, pir, bi sedan miroven Kurd 
di şikeftan de bi jehrkirine hatin 
kuştin. Diraka miravatiye li Der
sime bu şahide havitiyen nehati-

6 

ne ditin. Di navbera salen 1937 
u 1938'an· de liDersimebi heza
ran miraven Kurd ji aliye Tirken 
h av ve hatin kuştin. 

Herçiqas ira peyva "Serhilda
na Dersime" wek peyveke dirakl 
cihe xwe sitandibe ji, bi rasti li 
Dersime serhildanek tunebu. 
Lewra: 

1) Jixwe Dersim heta sala 
1937'an heremek serbixwe bu 

2) Serhildan, bi xebaten rexİs
tini ve, li gar hin plan u berna
man pek ten. Ev yek li Dersime 
tune bu. Li hemher eriş u haviti
ya Tirkan li Dersime raperinek 
Kurdan pek hatibu. 

Seroke Serhildana Dersime, 
Seyid Riza bu. Dr. Nuri Dersimi 
u Elişer (Ev herdu kes seraken 
serhildana Qaçgiriye ji bu n) ali
kar u şewirmenden heri giring 
en Seyid Riza bun. Di serhildane 
de rista jina Seyid Riza, Bese u ji
na Elişer Zerlfe ne hindik bu. 
Elişer, bi bebexti, ji hela biraziye 
Seyid Riza, Rehbere ku xwe fira
tibu dewleta Tirk ve hat kuştin; 
Dr. Nuri bi peşniyara Seyid Riza 
derket derveye welet. 

Ü Seyid Riza li ber dara sepi~ 
ye ewha qeriya : 

''Ez 75 saif me. Va ye ez jf di
him şelıfd u tevf şehfden Kurdis
tane dibim. Serhi/dan tek diçe; le 
bele Kurd u Kurdistan dijf u xor
ten Kurd de heyfa (tola) me bisti
nin .... Bimirin tqlankar, qatfl u za
lim! Binüre hikumeta be rU.met u 
derewkar!" 

Kurdistan di serhildanan de 
diji. 

Kurdistan di berxwedanan de 
diji. 

Rihet raze, Seyid Riza! 
Rihet razen, şehiden Kurdis

tane! 
Ciwanen Kurd tala we disti

. ' nın .... 

Kovara Çande 

fJe w~yi··~ayi .wayi,···wiy •• ~;i~·;·~~········ 
besi ü · ~jiy~~ğ~~~f.~i~~! 
Te diina giredayrii~ ıria ceni {i ) 
. . ..... camerdi 

Kerdim~?tôp, ·b~i~frii~· {'efç, .· : ; 

~rdive~a~~i-~;~~~~~~~ 
De way1 wayi way1,owiybegemi ·• 

ya ~~ "~~liffit~~WJ!t AV~~~; 
Debiyebiye,wi§bege·rni biye . 

~·~·~e~~····~a·n.: ••~.0···~kfu:i.JdhiY~ :···· 
va. na. "pü w Cı ii~ p~Şimı · qir > . 

~~;;~~:~~~~f~~~t!:~~~:jj 
De wayi wayi wayi, \viy bege mi 

• > ... · .· .·... . .···· ... : •.:•:·.··• ·wayf 
Peyra sungi sana:y ma;dgerane > 
:· •.•...• ·. .. > ... · ·. • ·pa de vejay~ . 
V er ra nay ve ma ra; qiılı.incaiie~) 

. · • · .... fm.a ra pera :Yı.• 
Ma wUca vindarriayine, bira . ViŞ( > 

· · · Çar sat~ 
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Kovara Çande 
RE W ŞEN 

ZIWANE KURDi(l) 
DIYALEKT A KURMANCi DE . 

PRONOM(l) 

Çend Perse Vereni 

Xele waxt o ke ez gramere Kİrmanci ser ro 

xebetin. Sebeta ke vere ma de kare gramere 

Kİrmanci çine, be guman no kar gele (xele) derg 

wonceno, xele zam et iye xo ben e u na e ra dot ji, be 

kemasiyan, be şaşiyan nebeno. Wayştena ma na 

wa ke, kese ke sare xo na derheq de dajnene u na 

derheq de kar kerdo u ci ra fam kene, alikariya ma 

bikere. Ma dest bidime jubini: Kare xo, xebate xo 

ju keme. 
Ebi lebetiyene mordem neşikino karane hewi veco. 

Zaf kese ke Kirmanci zane u şikine ebi Kİrmanci 

binivisne u biwane, ya ebi Tir ki nivisnene yan ji ebi 

Kurmanci (Kİrdaski) nivisnene. Ez bi xo, hembere 

naye nin e. La bele, ha ebi Tirki bo, ha ji ebi 

Kur~anci bo, xele niviskari este. Teyna Kİrmanci 

de kemasiya zanine esta. Ze her çi, derheqe ziwani 

de ji, bir u bawariya mi na wa ke, gani her 

diyalekta Kurdi bişikiyo xo hira u xori kero. 

Jubiyeqa ziwani ebi zor nebena, ebi hira u xori 

vilabiyena diyalektu bena. Na derheq de kemasiya 

ma, kemasiya rewşenbirane ma u şare ma zaf a. Ez 

wazena ita watenede ju "rewşenbiri" seba 

Lerzan JANDIL 

wendoxan binivisne. No mordemek mi ra ebi 

Kurmanci vano ke "Tişten zanyari, politik, ilmi u 

tişten din en zor, ez bi Kurmanci dinivisinim, le 

tişten rehet, wek çirokan u yen din ez bi Zazaki 

dinivisinim." De ye bini, çi ye k e pey e na perse de 

vindene, şima xo re bifikire. Çiye niyaneni neraşt e 

ne çiye zaniten e u ne ji kare rind e. Gani ma ra ye 

ro nina biciıne. Ru medime mordemane niyanena, 

caye dina ma miyan de-çinebo. Ma gani pelede 

bine rakeme. Sebeta da ye ji, mi na ye ra ver vatibi 

ke, " ... Waxto ke her kes na derheq de fikre xo vaco 

u binivisno, ez bawer kena ke, İlo xebat tayina raşt 

u rind eno kerdene u zone ma tayina zede beno 

zelal'' (Rewşen, mara taybetiye 10, pele 98). Ebi 

raştiye, qe waxte ma e vindkerdene çioo. Ma çiqa 

des te xo rew bicime, h inde rew, h inde zaf xizmeta 

ziwane Kurdi u xizmeta şare Kurdi keme. Ebi na 

bir u baweriye, ebi na hewiye ez piyakarkerdena 

ziwanzanane ma wazena u institusyonane Kurda 

ze YRWK silaynena ke, wa her kes na derheq de 

role xo kay bikero. 
18.08.1993 

(1) Ziwane Kurdf çik o? Zaf hef o, la b'!le ziwane Kurdf seba tayine "Kunnancf" yo, seba tayine "Soran/" yo, seba tayine jf "Kur

mancf a Soran/" yo. Ma Kinna/ıci yan jf ebi varenede zaf nıeşure "Zazakf"? W o jf kotf ra vejiya? Çiyede hen en jf bl? Mfr Ce/adet Be

dir.xanf ra bicer€ hetanf ewJV, nizana helani kanı/, qe kes/, hama qe kes/ dest neeyşto na diyalekte. Waxto ke mordem çiye vaco jf, 

"rewşenbfr" va/ıo "di zimane Kurdf de ev newisa ye". Çima? "li ber ku C. Bedil:xan wisa gotiye" Ma badona mesela ser ro bfr aba

wariya xo nivfsneme, hatani wo dem .... 

(2) Ez derlıeqe pronomf de, yan€ name-diyen yan jf virayştene de tay€ ebi ters a. X€1€ piyayf xo ver ra nama, persa, bingepersa vi

razene; yan jf diyalektane Kurdf ye bina ra cene. La be/e xele xeletf a şaşiya jf kene. Ze "hest''. Hest kinnan cl de hembere nenn u ax

winf (ebi Til-k/ "kall") yo. Yan jf "qelenıe". X€1€ Kurdf van€ na perse erebf ya. Na rayşt niya. N~ perse Sansk1itf ya. Persa "penilse" na 

mana de be qfnıeta. Sebeta ke tay€ caya de Kurdf, hurendiya "p€" de "te" van€ ganf na penuse wuca "tenus"e bo. Ne çiye niyanenf 

zaJ e. Baş ez bawer a, na sate di hebf bes e. 
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RE W ŞEN 

Ziwane Kur di ( diyalekta Kİrmanci "Zazaki''(3)) de hi
re pronome yewmari fı bire pronome zafmari este fı ne 
pronomi ze naman yene wontene. La hele, Kimıanci de 
kese bireyine Kumıanci ra cuda wo. Kese bireyin e yew
mar di heb e. Yew ner, yew ji makek o. 

1- Pronome bale raşti(4), 
yan ji pronome grupa yewine(S). 
Fomıe yewmariye Fomıe zafmariye 
1. ez 1. ma 
2. tu<6> 2. şima<7J 
3 wo(S) (n(9l) 

' . i wa 1ııı (mC12l) 
' · 2- Vername hale wonti<13l 

3. e (10) 

yan ji pronome grupa didine. 
Fomıe yewmariye Fomıe zafmariye 
1. mi114i 1. ma 
2. to 2. şima 
3. ey 3. yfnal15i 
3. aye 
Karardena pronoman : 
Vername grupa yewine (ez, ti, o - a 1 ma, şima, e), 

deme nikay de, hem ebj lekerane ke derbaz bene ô hem ji 
derbaz nebene, ene wontene. 

1. 1- Pronome grupa yewine ebi lekerane ke derbaz 
bene, deme nikay de: 

kese yewmarf kese zafmarf 
Ez vinen (viniten) Mavineme 
Ti wena (werden) Şima wene 
Wo nivisneno (nivisnayen)E nivisnene 

Kovara Çande 

A wazena (waşten) 
1. 2- Pronome grupa yewine ebi lekerane ke derbaz ne

ben€, demenikay de: 
kese yewmarf 
Ez miren (merden) 
Ti şona (şiyen) 
W o yeno (amayen) 
A kuna ra (rakewten) 

kese zafmarf 
Ma mireme 
Şima şone 

· E kune ra 

1. 3- Pronome grupa yewine (ez, ti, wo - a 1 ma, şi
ma, e), ebi lekerane ke derbaz nebene, demane verena de 
ô kfpa de ene ontene. 

Deme veri de: 
Ez merda. 
Ti şiya. 
Wo ame. 
A kewte ra. 

Ma merdime. 
Şima şi. 

E arney. 

Deme veri yo rew derbaz bi de : 
Ez merdene. Ma merdene. 
Ti şiyene. Şima şiyene. 
W o amene. E amene. 
A kewtene ra. 
Deme veri yo rew derbazbi de : 
Ez merd(i) <16> bi. Ma merd(i) bime. 
Ti şibi. Şima şibi. 
Wo amebi. E amebi. 
A kewt(i) bi ra. 
2- Pronome grupa didine (mi, to, e- aye 1 ma, şima, 

ina), ebi lekerane ke derbaz bene demane verf de ene 
wontene. 

(3) Ez bingepersa (kavram) "Zazakf", "Dimilkf", "Dimilf", "Dumbelf" u eb, rayşt nevfnena. Ma bi xo, xo ra nevata "ma Zazay 
me, ziwane ma Zazakf yo". No ncıine şarane xeriba, kesane xenoa no ma ra. W uno ke mordem na rayştiye pers kero, kese ke ebi "Za
za" yen€ namekerdene yan jt nas kerdene, xo ra van€ "Kinnanc yan jt Kird" u ziwane xo ra jf "Kinnancf yan jf Kirdkf". Hember€ na
ye de jf, kesane ke Kunnaiıcf qese kene ra van e "Kirdasf" u diyalekta dfna ra jf "Kirdaskf", nevane "Kumıanc" yan jf "Kunnancf". Per
sa "Zaza a Zazakf" 1820 ra nat ama nivfsiyen. Ewro jf saya sar€ "rewşenbfrane" nezana biya aktue/ a her kes jf vano : "Ez Zaza 
wa". Rind baş, wa to "Zaza" be. La be/e mi ra jt nay€ mevaze. Sebeta ke mw.ıa xo xirab a, mordema a mordematiye qij vfnena, kena 
nizm. Qe)a Kurd newazeno ke kes d€ ra vaco "Kiro". Hama Kimıanc€ ma xo lı€nf qij, xirab a nizm vfnen€ ke, ebo xo, xo ra van€ 
"Ez Zaza wa". Maııa persa "Zaza" jf ze persa "Kiro" xirab a. "Zaza" mana "La/, pelt, kekeş, b€ heş a b€ fam" de amo a €no vatene. 
Rind! makam n€ "Zazakf" ser ro xebetiyo yan jf ser ro xebetfno? Qe kes! Zaferiye xo Tirkf yan jf Kunnancf. Seke nevana "na diya
lakte xora ziwan niya"! · 

(4) Ha/o rajyşt ebi Latfnf (Casus Rectus) a ebi Tirkf jt (yalın hal) o 
(S) Ez naca w~to ke mesela grameri derbaı; bo hur€ndiya jf... de yew ... cen~. Lahele sebeta ke lew€ ma de niyo ro, ez zo bfn 

ja ... cena. 
(6) Tay€ caye de hurendiya "ti" de "to" jf eno vatene, la bel€ no rayşt niyo. Ganf"to" ha/o wonte de bero vatene. Xeca "to", "tu", 

"tiye" jf €no vatene. 
(7) Het€ Dersfm a Eningani de hur€ndiya "şima" de "sima" €no vatene. 
(8) Hur€ndiya "wo" de x€1€ caya "aw", "ay", "yo", "yu", "o" jf en€ vatene. 
(9) n = nM 
(lO) J-Iur€ndiya "e" de tay€ caya "ay", "ayi", "ey", "jey", "yey", "iy", "yi" jf en€ vatene. 
(ll) J-Iur€ndiya "a" de "aya" jf €no vatene. 
(12) m = makekf 
(13) Ha/o wonte ebi Kutmancf ha/o rast yan jf ebi Latfnf (Casus Obliquus) o, a ebi Tirkf jf hal€ "i, e, dan, den" f yo. 
(14) Tay€ caya de "min" jf van€. (N. Rewşen, rnpel€ 9.) 
(15) J-Iur€ndiya "fna" de "inan", "ine", "yey", "yfnf" a "yiyi" jf en€ vatene. 
(16) Kinnancf de x€1€ caya heJfa "i" jf €na miyan€ koka /eken a pinakani dema. Ze "werdi bf, kere/i bf, nivisnayi bf, kişti bf,. eyşti 

bf, vati bf" a eb. 
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Kovara Çande 

Deme veri de : 
Mi di (ye). 
To werd (-e / -i). <17) 

E nivisna(-e / -ayi). 
Aye waşt (-e / -i). 
Deme veri ye dergi de : 

Ma di (ye; ye). 
Şima werd (-e / -i). 
ina nivisna (-e / -ayi). 

Mi diyene. Ma diyene. 
To werdene. Şima werdene. 
E nivisnene. 
Aye waştene. 

ina nivisnene. 

Deme veri ye rew derbazbi de : 
Mi dibi. Ma dibi. 
To werd(i) bi. Şima dibi. 
E nivisnaybi. Ina dlbl. 
Aye waştbi. 
Rawaye (kipe) waştene de : 
Mi bidiyene. Ma bidiyene. 
To biwendene. Şima biwerdene. 
E binivisnene. Ina binivisnene. 
Aye biwaştene. 
Raweye (kipe) vatene de: 
Mi di /-yoj-ya/-ye. <18l Ma di/-yo/-yaj-ye. 
To wend /o/ af e. Şima werd /oj af e. 
E nivisn/-o/-aj-e. Ina nivisn/-o/-a/-e. 
Aye wayşt/- o/- af- e. 

. A- Waxto ke deme oikay de pronome grupa yewine 
kerde / kerdox <m (özne) be, pronome grupa didine ji 
pişkver (tümleç) u role pronomane hale rayşti ji vinene 
(ebi I ekerane ke derbaz be ne) 

Ez to vinena. Ma şima vinene. 
Ti e ana. Şima ina ane. 
W o aye kişeno. E ma kişeme. 
A mi wazena. 
B- Demane verena de, pronome grupa didine kerde 

lekerane ke derbaz nebene we u pronome grupa yewini 
hurendiya hale rayşti cene. 

Mi ti diya. Ma şinıa di. 
To wo qarna. Şima e qarnayi. 
E a tirte. Ina ma tersnayime. 
Aye ez tersna. 

RE W ŞEN 

C- Pronome grupa didini 
hurendiya pronomane milki de ji ene vatene. 
Pronomane işareti de, kese 3'ne n u m'ye yewmariye 

iı kese birine zafmariye de herfa 'd' ye ena ve're pronomi. 
Astore mi. Bone ma. 
Maya to. Kare şima. 
Kavire (d)e? Dare (d)ina. 
Çimiye ( d)aye. 
D- No hal seba namane ke 
eşkera niye ji derbaz ben o. 
Astorede mi. Bonede ma. 
Birayede to. Karede şima. 
Kavirede ( d)e. Darede (d) ina. 
Çi yede ( d)aye. 
E- Pronome grupa didine 
role hale wonti (c. obliq.) ji vinene. 
Ez to ra vana. 
To mi ra wazena. 
Wo aye ra ceno. 
A de ra remena. 
A de re!20J vana. 
To de şekir esto? 
E de neweşiye esta. 
Xape aye de ra. 
Ez dana to ro . 

Ma şima ra va. 
Şima ma ra waşt. 
E ine ra cene. 

Merga ma de vaş zaf o. 
Şima de kar çino. 
Ina re bere. 

Ma dame to ro. 
Ti merge ro şona. Şima merge ro şone. 

W o qule ro derbaz beno.E qule ro derbaz bene. 
Ako ro şona. 
Pronomo xoser : "Xo" <21l 

"Xo" scba kesa iı cinsa perine, seba dema perine der
baz beno, XO nevfırneno fı hurendiya pronome ke pişkeve 
lekeriye ceno. . 

3. 1- "Xo" ze pişkeve lekeri: 
prononıe nonna/i 
Ez to wazena. 
To mi wazena. 
Wo aye wazeno. 
A e wazena. 
Ma şima wazeme. 
Şima ma wazene. 

xo 
Ez xo wazena. 
To xo wazena. 
W o xo wazeno. 
Axowazena. 
Ma xo wazeme. 
Ş ima xo wazene. 

(17) Kirmanci de xele caya lekeri deme veri de gor kesa Cı cinsa ene wontene. Eke dawiya lekere wonti de "e" bibo, na ilişane 
makeki ya. To werd. To çi werd? Mi non werd. Naca "non" neri yo, herfe nena dawiya lekeri. 
· *şima çi werd? Manone werde. Naca "none" makekiya ü "e "ye ena dawiya /ekerf. ina çi werd? ina di nonf werdi Naca "nonf" 
zafmer e ü "f" en o dawiya /eken ü gegane jf he1ja nemvenge, he1[a 'y'ye ena miyane ne piltika, ze diye, diye. Wendevan ganf ne half 
bicero çimane xo ver. 

(18) Mi dfyo : Naca çiyo ke am o diyen e çi yede neri yo. Mi di ya : Naca çiyo ke am o diyene çiyede makeki yo. Mi diy e : Naca jf 
çiye ke ame diyene çiye zaf e. Kinnancf de no qeyde grameri zaf muhfm o. Be ne qeydf xi/e caya ziwan neno famkerdene. 

(19) A juyfne sebeta ke ez hatani nika ser ro nexebetiyane, ebi raştiye ez bi xo nezana pinlke dawiye "ax" fonne Kinnanciye binge
hi de esto, yan jl çfno. La be/e hete Slwerek, Pfran ü cayane bina de ebi na pi11ika dawiye xe/e name ene virayştene. Ze "kerdax", 
"wendax", "aredax" ü eb. Hatani nika hete ma de ez teyna rayşte "werdax"l biyane. Name zaferi ebi "van", "wan", '}i", "ik", "ek" ene 
virayştene; Ze "gawan':, "golokvan", "beJXVan", "bilurvan", "avdelij", "hesenıj", "/ey/ik", "lacek", "ax" kotf ra amo ez nezanena. A didf
ne jf ez newazena ze tayine sar€ xo ra persa, bingepersa vee€ kes jf cira fam mekero. Seba nay€ jf mi bingeperse grameri zaferi Kur
manci ra gw-etf ke be zamat her€ famkerdene. La be/e ganf mordem dest berzo ci, n€ karf ser ro bixebetiyo. 

(20) Hwindiya "d€ re" de xeıe caya "de re", "i re" a "i re" jf €no vatene. 
(21) Het€ Dersim€ tay€ caya de hwindiya "xo" de ~ho" tay€ caya bina de jf "xwi" €no vatene. • 
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REWŞEN 

E ina wazene. 

Mi to diya. 

To ez diy~. 

E a diye. 

Aye WO di. 

Exowazene. 

Mixo di. 

· Toxo di. 

Exo di. 

Ayexo di. 

3. 2- "Xo" ebi lekerane ke 

derbaz bene ii derbaz oebene. 

Ez to kişena. Ez xo kişena. 

Mixo kişt. 

To mi kişena. To xo kişena. 

Toxo kişt. 

Wo ayt: kişeno. W o xo kişeno. 

E .ro kişt. 

A e kişena. Axo kişena. 

Ayexo kişt. 

Ma şima kişeme. Ma xo kişeme. 

Ma .ro kişt. 

Şima ma kişene. Ş ima xo kişene. 

Ş ima xo kişt. 

E ina kişene. - Exo kişene. 

Ina xo kişt. 

3. 3- "Xo" ebi lekerane xoçarnaya 

(reOeksiv /- dönüşlü) 

Ez xo kena derg. 

Ez xo erzena. 

Ez xo pecena. 

Ez awe kena xo ro. 

Ez çi wele xo ro keri. 

Ti ruye xo terena. 

A pore xo şane kena. 

Ma destane xo şume. 

Şima xo vileznene ra. 

E xo xecelnene. 

3. 4- "Xo" ze pronome milki, ze kerdi, ze pişkevi; be 

istisna xo hale wonti de hirendiya varnama perine ceno. 

Eke bingepers yan ji bingeperse hevoke hurendiya kerdi 

yan ji perotiya kerda bicero, XO eoo xebatnayene ii hu

rendiya pronome milkiji ceno. 

10 

D ara mi derg a. Ez dara xo ya derge birnena. 

(dare kerde )" (ez kerde) 

B er ane to xurt o. Ti herane xo ye xurti perjnena. 

Gaye de paygiran o. O gaye xo ye paygirani rameno. 

Leçega daye sur a. A leçega xo ya sure gire dana . 
• 

' 
Kovara Çande 

Bone ma berz o. · Ma bone xo ye berzi dawasneme. 

Loxa şima giran a. Ş ima loxa xo ya girane ben e. 

Mişone dine newe wo. E nişene mişone xo ye newi. 

3. 5- Waxto ke hevoke de zaf kerde hibe, "xo" dawiye 

de lıurendiya kerde dawiye (perine) ceno. 

Ez u biraye mi (ma) şome çe ape .ro. 

Ez u to (ma) daware xo çirayneme. 

No layik u na çeneke teba piye xo ra şi dewe. 

Ma u şima merga xo çini te. 

3. 6- Waxto ke pronome milki hurendiya kerda peri

ne mecero, teyna dina ra lıurendiya jiikeki bicero, mor

dem neşkino "xo" bixebetno. 

Ez u ti, ma none to reme ra. 

Şima u dina şone male dina ver. 

Alan ii Şekire şone male Şekire ver. 

Dilane, Zozane u piye daye (piye Zozane) ma de niya

dane. 

3. 7- Waxto ke lıevoke de kesi pero ju be, hevoke de 

xele kerde b ibe, teyna juye di na ze pronome milki en o xe

batnayene. 

Ez u piye xo erne. 

A ii maya xo şone. 

Ma ii şima bone xo virazeme. 

Layik u çeneke dewe male xo bene beriye. 

3. 8- ita de "xo" neno ~ebatnayene, sebeta ke prono-

me ne caye ju kerdi, ne ji caye perine cene. 

Ez, ti u maya to şime. 

Lajek, cenike u merde daye ene. 

Ma şima u piye mi, ma şome. 

Dilane, Zozane, Gulbahare u maya dina mal doşene. 

3. 9- Çand nimune seba baş famkerdena "xo" yi. 

Ez ere biza xo cerena. 

Ti ero kardiya xo cerena. 

W o kare xo de ro. 

Dilane, Zozane, Gulbahare teba ~aya xo ra male xo 
\ 

doşene. 

Merik neweşi ya xo;xo de veceno. 

Dela ne de niyade, XO se kerdo derg! 

Kutik siya xo de ginene waro. 

Ş ima xo teyna diyo! 

Ez, to u b ira ye xo vinena. 

Ş ima qe xo ra neşermayine, çiyede niyanen kene! 

Mordem gani virendi u peyniya xo bizano! 
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Kovara Çande 

4- Vernamo hurdeminhet (karşılıklı) : Jubini<22l 

Jfıbini ji ze xo newurino. Teyna hurendiya kerdane 
forme zafmariye ke hevoke de re fı eleqa xo jôbini de 
ta, ceno. 

Ma xatirejUbini zaneme. 
ŞimajUbini de qese nekene? 
EjUbini ra hes kene. · 

ina u dina daybijUbini ro. 
Ma male xojUbini rabare keme. 
Ma dereza u birazayanejUbininas keme. 

REWŞEN 

ELO UQELEN 

Berhevkar : Gire Dersile 

Ma mordemejUbini me. li Eloye Bo/şi re jine dixwazin. E/o dibe zava 
EjUbini ser ro mendi. 
4. ı- Xebetnayena jubini, ze pişkeve tekeri yo direkt ./ U roja din diçe recberiye. Melıa wi diqede, jina 

yan ji indirekt. Sebeta ke mordem bişikiyo ferqa 'xo" o wi ji dikeve sergo, sergina çedike. Roja E/o 
"jubfnf" rind fam bikero, çend nimune. Naca mordem dizivire mal, jina wi di nav rexe de winda buye. 
rind vineno ke '}ubfnf," teyna lıurendiya kerdane zafma- E/o ji xwe re dibeje : 
rane ke giredaye jublni ye u eleqa xo jfıblni de esta, ce- - Bave min ji dibeje, min ji kure .xwe re jin 
no. 

xo jubfnf 
Ez awe kenaxo ro. Ma awe kemejubfnf .ro. 

Ti piye xo ra vana. Ş ima piyane jubfnf ra vane. 
W o hegaye xo çineno. E hegayane jubfnf çinene. 
A kincane xo derzena. E kincane jubfnf derzene. 
Ma awe keme xo re. Ma axe keme jubfnf ro. 
Ma xo ra hes keme. Ma jılbfnf ra hes keme. 

Ma xo re bon berna. Majubfnf re bon h~rna. 

D om ana xo şut. Do m ana jubfnf şut. 

4. 2- Ebi "jôbini" mordem Kirmanci de tekerane jfıbi
nidayiya (hevedudaniyan) ji virazeno. 

Mezela jublnl kinitene. Şima qeyl mezela jubinl kine-
ne? 

Xatire jubini zanitene. Ma xatire jfıbini zaneme. 
Jfıbini (ne) wayştene. E jfıblni newazene. 
Jfıbini (ne) wontene. Lac fı pi jfiblni newoncene. 
Jfıblnl kiştene. Şer de mordem jfıbinl kişeno. 

4. 3- "Jfıbini" ze pronome milki: 
xo jubfnf 
Ez u ti ma male xo çirayneme. 
Ez u ti ma m ale jubfrıf çirayneme. 
Ma çexo de rime (xo dime). 
Ma çeyane jubfnf derim e. 
plural: 
Ş ima darane xo birnene. Ş ima darane jubfnf birnene. 
E şone dewane xo. E şone dewane jubfnf. 

4. 4- "Jfıbini" ze pişkeve (tümleç) verpirtika: 
Jfıblnl de qese kerdene Ma jubfnf de qese nekeme. 
Jfıbini re kilami vatene Dewiji jubfnf re -kilama vane. 

xwestiye. 
Jinik tare serginan diqedfne u diçe kaniye, ser 

·u ci/en .xwe diş o. Jinik lıina li kaniye ye, E lo 
·kera .xwe dibe ser ave, raste jina xwe te. Deve wi 

.• ... vekirf dimine, ava heft çeman ji deve E/o diçe u 
··· ji jinike re dibeje : 

- Eze te birevfnim. 
Jinik dibeje : 
- Eman yemani E/o, ez jina te me. 
Elo dibeje: 
- Xwezf tu jina min buya. .. 
E/o jina .xwe direvine. Li welate Hezro ji, 

>mirove ku jine birevine qelen dide Baran Bege. 
E/o jinike dibe Hezro, mala Baran Bege. Baran 
Beg dibeje: 

- E/o eze mara we bibirim u te qelen bidf 
·. min. 

Jinik dibeje : 
- Heyran ez jixwe jina E/o me. 
Baran Beg dibeje : 

. ..... - Ez jem nakim. Piştf E lo te revandiye, we 
) qelene min bide. 

Elo jina xwe dibe Bolşe, ji nu ve dawete 
datine. Gwidi je re dibejin : 

- Elo, jina te ye, tu çima dawete datinf? 

Jfıbini ra hes kerdene Domanijubfnf ra hes kene. > 
Elo ji wan re dibeje : 
- Çi ji we re? Baran B ege doh qelen ji min 

• stend. !ro daweta min e. 
Jfıbinl ra vatene Ma xo re, jubfnf ra vame! 
Jfıbini ro dayene Dişmeni dane jılbfnf ro. 

(22) "Jubfnf" tay€ cayan€ bfna de ze ']uvfn(f)", "yewbfn(f)", ·:zubfn(f)", "zuvfn(f)" ']umfnf'' jf eno vatene. Ez sebeta jutiya ziwane 

ma "yewbfnf" tayina rind vfnena. La hele na nena na mana ke 'jubfnf" şaş o. 
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REWŞEN 

bo sazakani 
mezrabotcln 

Pismam 

Le spedeyki geş Cı pir le wirşe wirşi behari 
mejiwman da 

Kovara Çande 

Diway xewnekl quli jer destan .. Gel o : . . 
Diway geruw tasane k! direjxayen · .. · · Ba zewy ew baxçe renga Cı ren ge 

Le parçeyekl em Kurdistane xemgiyne da .. · Be awy sazigar1 Kurdistan ter aw bet 
Sazekani Mezrabotan... · · Ta ziyatir Cı çaktir guli al Cı wala Cı be 

Mezrabotani welati şaristaniyet Cı mirovayetl... Bon Cı herarney xoş le amez binet. 
Çawy wenewziyan kwer kird Cı rabun · Ew h olan e bihejenin ke le derwazekanyan 
Rabunek ke idi be hiç hoviyeki · Awdiyw debin ... Wa b~t millet hest biken: 
Tirisnak geruwy awazi netasenret Le naw çiya Cı le nawendi şer! gerela dan. 
Hernin rabune Cı pencekantan paktir le rohl çoleke · .. • · Çunke : 
Be ser jiey liq asay sazekantanewe . Doza me tim serxweban e 
Semay jiyan Cı berxwedan Cı serfirazi deken Netalan e, ·ne kuştin ... (*) 

Ziyatir Cı ziyatir dexwazin... Geli birayine : emro berpirsyariyekl mezin 

Dexwazm: 
Geruwtan gewre minarey ras bej! Cı netirsi gutin 

Dexwazm: 
Hevokekantan kevoki aşiti bin Cı le esmani 
Kurdistan Cı 

b et 

Miravayeti da le şeqey bal biden Cı sitran bo 
şehidan Cı gerela bibejin 

Dexwazln: 
Meşk Cı hizri Kurdaney resenman le hegbey em 

sefere sexte binen 
Dexwazin: 
Ew sazaney ke le temeni sawayetile qonax1 dare 

dare dan, 
Le amezi zimanl şirin! Kurdi da gir Cı gel biken ... 
Çunke ke çewit helkişan, idi rast nabinewe 
Dexwazin: 
Ziyatir Cı ziyatir dexwazln ... 

12 

Le estoy ewe da ye Cı be milwenan 
·• Kurdi tinuy azadi çawyan lew saz Cı 
Male birywe, ke ewey le amezdan 
Eweş debe : ew berpirsiyariye le hernCı 
Sat Cı kat Cı cegakan da biheninewe 
Berçawy xotan. 

· Eweş debe : dest lerolaney çand Cı 
Folklor Cı dirokı reseni milletekeman bin. 
Eweş debe : Herdem kemasiyekani xotan ça biken 

Cı be xoda biçnewe 
·.·. Eweş debe : Sazekantan tifeng 

Asa temaşa biken, çunke 
Zor mezin in Cı mayey tirs Cı dudilln bo dujmin ... 
Bel e, ew saza ne mezin in ... Le tifeng 
Mezintir 
Eger na ... be tifeng Cı pollsewe ru-be-ruyan 
nedebunewe ... 

" (*)Dere helbesleke le sitraneki Koma Çiya-NÇM 
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Tiren ji nişke ve ji istasyona 
Erganiye rabO, ber bi Diyarbeki
re ve weke mareke kişiya. Hedi 
hedi xwe şidand. Hew bilOrvane 
kor derdikete peşiya . w e. Kul O 
kovanen dile xwe, xizaniya xwe 
je re digot. Be bilOrvan, istasyon 
li trene geleki sar dihat. Pewane 
diviya keli beri kelikeke ji vir ra
bibi, xwe bigihejeni istasyonen 
peşi xwe. Rewiyen xwe dabixi, bi
şini cem xwediyen wan. 

Bi rabOna trene, Mendik ça
ven xwe ji ser avahiyen istasyone 
rakir. Ji nav tariya şeve, ji wir O 
pe de, vegerande ser tava Bakur; 
ji wir, bi dileki şikesti bir ser ba
jare Erganiye. Ji bo ku bej xweş
tir bibine, eniya xwe sipart ser ca
ma şibaka tren e. Le mixabin tari
ya şeve mefer nedaye ku bi dile 
xwe Erganiye bibine. Tiren di ne
qeba peşiya xwe de, Ergani li paş 
xwe hişt. Ma ji ku zanibO ku beri
ya van deveran weke prangeke 
xwe berdabO ser peren dile wi. 
NizanibO be Mendik çiqas dix
west ku ve dere ji weki deveren 
din bibine ... Ji istasyone bi peya
yi riya Erganiye girt. Bi dile xwe, 
di nav şinayen di keviya re de 
ber bi bajer hilkişiya herana ba
jer. Niha, di bajar de guhertinin 
bOyibi ji, ew tera xwe li taxa Ba
gur bimeyizandana. Ji wir hewa
ketana nav bajer. Çawa biba, tev 
kalan O seqemen bajer nas dikir. 

T I R 

Ne hewce bO hin bidine peşiye, 
wina li nav bajer bigerinin. Peşi 
herana ber deriye mala mamoste 
Newin. Zixureke biavetina ·cama 
we. New'in layi her cari we zani
bana ku Mendik hatiye. We da
ketana peşiya wi. Wina hemez bi
}cirina. Ser dile xwe de bişidanda
na. Di navbera ştexaliye de we di
sa gazin ji suxteyen xwe yen 
Kurd bikirina. Li hemher tev ke
feraten we, bi dile wena feri Tir
ki nedibOn. Le tev suxte layi 
Mendik dilsoz, dost O dilovan 
bOn. Seba ve yeke, gelek hez ji 
wan dikir. Ne hewce bO ku tiştin 
ji wanan ben pirsin, her tişt ji 
çaven wan dihate xwendin. 

Herçend Mendik ji ştexaliye 
we ter nebibana ji, di kolana ser 
mile raste herana, mala ku ape 
wi le diman. Bi dotmama xwe ra, 
li deve deri qaseke ji xwe ra bişte
xiliya. Bi dehan sal buhuribOn. 
Di van salan da, gelek qerqeşun 
buwartibOn. We van bigotana 
dotmama xwe. We giraniya ke
ser O kovanen dile xwe liçeke hil
wesandana. Bi ve sivikayiye, we 
ji cihe mayi tekoşina xwe bido
mandana. Ji wir, we disa biketa
na nav Erganiyiyan. Bi wan ra 
bilkişiyana çiyaye ku Ergani pala 
xwe dayi ye. Li deve deriye ziya
reta Zilkif Pexember, herdu des
te xwe rakirina ber bi ezmanan O 
dia bikirina. Heye ku dile Zilkif 
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Pexember bi wan beşiyana, hera
na ba Xwede, ew ji, ji bo wan di 
daxwaziyan de bibana. De ji wan 
xizani O belengaziyan rizgar biba
na. Hew merxasen wan bihatana 
kuştin. Jinen wan be mer O zaro
ken wan sewi bimana. Bi tu awa
yi gunden wan nebatana kambax
kirin, çiyayen wan nebatana şewi
tandin, malen wan neçOwana mi
rate. Ji wir daketana şikeften Hi
lar. Nivisaren di eniya şikeften 

de bixwenda. Bixwendana: Be ka
liken wan Xaldiyi çawa yekitiya 
el O eşiren Kurdan pekanine. Di 
nav we yekitiye de bihneke faralı 
derxistana. Ji wir, qir bidana he
val O hogiran. Qir bidana Qerec
dax, Cudi, Herekol, Sipana Xe
late, Agiri O Cilo, de ew ji deng 
vedin guhen derdora xwe. De ta
mara xewe ra biji ser çaven wan. 
Bi hev re govendeke bigirin. Ke
çen me bililenin ji wan ra. ·Den
gen bine lingen wan deng vedana 
li tev nawal O geliyan. Ji seren çi
yayan de ew deng bilkişiyana ez
manan. Ji wir, di mejiyen mira
van de birawestana. 

Bi rawestina trene li istasyona 
Erganiye, Mendik sere xwe ji ber 
cama şibaka trene rakir. Li xorte 
peş xwe ye razayi meyizand. Ew 
ji, layi xorten din ji evari ve raza
yibO. Hejina trene layi bejina 
deydikeke li wan xweş hati bO. 
Xew ji nişke de xwe berdabO ser 
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peren çaven wan. Xwe ji nişke ve 
ger kiribün. Di naviye de gelek 
nebühuri, xew li derdora çaven 
Mendik geriyabü. Le ew ditina 
derdora xwe ji xewe çetir didit. 
Ev çend sal hebün ku nehatibü 
welat Cl geleki beriya welate xwe 
kiribü. Ditina seqlan, newal, çi
yan Cl geliyeki, giraniyek ji ser 
mejiye wi radikir. Bi ve, hew ser 
dile wi dikiziri, kelen giriye hew 
qirika wi dişewitand. Gireken di 
ge~riya wi de sist bibun ji nişke 
ve: 

- Pismam, got xorte li peşbe
ri Mendik gerbuyi. Ez dibejim, 
te hez ji cihe xwe nekir. 

- Na, got Mendik. Ez ji boni 
razane cihan nabijerim. 

- Nexwe, tu çima nerazayi? 
- Min ditina derdora xwe ji 

razane çetir dit. 
- Ma ne tu dever xwiya na

kin. Di ve tariye de, te kljan de
vere bibini? 

- Disa ez deverina diblnim. 
Seba ku ez gelek caran ji van de
veran de buhurim, dizanim be ji 
cihen em je dibuhurin, hene. Ez 
wan bi tevayi nebinim ji, layi ku 
ez wana dibinim li min te. 

- Nexwe pismam, got yeki 
din ji. wir ve. Bi min bi, te gel ek 
beriya welat kiriye. Wi em tev ji 
vi welati ne. Em bi te nizanin le, 
em gelek caran ji vir buhurtine. 
Em ji dizanin, be li ku çi hene. 
Le wilo li me hatiye ku em wan 
deveran hew dibinin. Bi tene li 
ber çaven me dibuhurin. Wi tu 
diveyi devereke bernedi, wan ci
han disa bibini. 

- Bele, got Mendik. ~in ge
lek beri ya welate xwe kiriye. Lew
ma ez divem devereke berne
dim, teva bibinim. 

- Di nav wiqas xweşikayiyen 
Stenbole de, te çawa beriya we
late xwe kir? got ew zilam. Ma 
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ne te got 'ez li Şişli runişti me'. 
. Şişli u taren derdora w e gel ek 
xweş in. Mirov di nav wan xweşi
kayiyan de xwe ji bir dike. 

- Birako, got Mendik. Min 
deri Şişli u derdora wena, gelek 
xweşikayiyen Stenbole ditin. De
verek je nema ku ez neçum e. Ez 
wan deveran ji xweş nas dikim. 
Ez ne beganeye wan xweşi u xwe-
şikayiya me. Le... · 

...,. Le çawa, got yeki din, ji ci
he gerkiri. Niha te bibeji k~ ew 
der biqasi welate min ne xweş in. 
Te vena bibeji me. 

- Na keke min, got Mendik. 
Ez wena nabejim. Helbet ew der 
gelek xweş in. Min welaten Ewru
pa ji bi salan ditin. Ew der ji ge
lek xweş in. Le mixabin, ewqa.s 
xweşi Cl xweşikayi ne yen me ne. 
Kuren ciwanmeran welaten xwe 
ava kirine. Tişte li ser ruye ger
dun heyi, anine her desten xwe. 
Ew der ne ye me, ye wana ye. 
Em li wan deveran kesine bega
nene. 

- Welate Ewrupiyan belki, 
got disa ew kes. Em li wan deve
ran kesine biyan in. Le li Stenbo
le u bajaren din en Tirkan, ne wi
lo ... 

- Te dit, got Mendik. Wi tu 
ji dibeji bajaren Tirkan. Seba ku 
em Kurd in, ew bajar ne yen me 
ne ... 

- Em karin ji dela wena tişte
ki din bibejin, got ew kes. 

- Layi çi, got Mendik. 
- Em karin bibejin 'bajaren 

Endole'. 
- Ne di ve gotine de ji rama

nake çida heye. Pişti ku em nebe
jin bajaren welat, di tevan de cu
dati heye. Ha te got bajaren Tir
kan, ha te got bajaren Enedole. 
Herdu ji tene gotineke. 

- Ne hewceyi gotine ye, got 
yeki din, pişti ku cihe razayi da-

• 
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kete xwar. - Pismame me rast 
dibeji. Ew der ne welate me ne. 
Em çi bikin ji em nabine kesen 
wan deveran. Ere erne herin il. 
ben, le disa her kes li welate 
xwe, li ser axa bav il. kalan bexte
war e. Ma wi ew ji hez ji me na
kin. Di radyo il. televizyonen xwe 
de bi nave "kiro" me dinavenin. 

Tiren bi tev heza xwe nezika-
\ 

yi dida Diyarbekire. Rewing bi 
Mendik ra şiyar bibO.n. Peşi guh
dari Mendik ı1 du rewing bübCin. 
Pişt ra ew ji te!cili axaftine bCi
bCin. Le ve care Mendik dev ji 
wan vegeriyabCi Ci ew xwe bixwe 
miqeresi dikirin. Bi tevayi j"i ya 
Mendik digotin. Ta tren kete is
tasyone, axaftina xwe domandin. 
Bi rawestina trene li istasyone, 
ew ji dev ji gotinen xwe berdan. 
Li keviya şibaka trene rawestin, 
ji xwe re li istasyone meyizandin. 
Çend kes bi tO.rik li mile wan, bi 
kisiken di desten wan de, bi lez 
bazki trene ve dihatin, ji bo le si
war bibin. H in ji, ji tren e peya di
bCin, her bi teqsiyan ve diçun, ji 
bo herine nav bajer. Ji rewingi
yan hin ji peya bibun, li ber kani
ya istasyone civiyabun, bi herdu 
kulmen xwe av li ruye xwe diki
rin, dixwestin ku tamara xewe ji 
serxwe bavejin. Da (Ji bo ku) qe
remen xwe vebikin, çend seri di 

. her wagonan de çO.n il. hatin. Li 
her rabuna treni, her yek ji wan 
çüne cihen xwe. Deri çend karbi
desten istasyone Ci trene, kes li 
ber trene nema. Bi rabfina trene 
we ew kes ji li hale nebin. We 
derdar ji miravan vala bibana . 
Ev yek bala Mendik ji kişand. 
Çend sal beri niha il. salen_ buhu
r! de, rewş ne wilo bu. Ta sibe, 
mirov ji istasyone kem nedibı1n. 
Ger ji rewingiyan, ger ji kesen 
ku wan bi re dikirin, kesen ku di
hatin peşiya rewingiyen xwe, is-
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tasyone dadigirtin. Biqasi wan, 
kesen ku ji bo firotina tiştine is
tasyone hebun. Le wi niha kes 
nebu. Le çima Diyarbekiri ne di 
hale de bun? 

Tir en disa ji nişke ve rab u. Hi
no hino (h edi h edi) li xwe şidand 

pişti ku ji istasyone derket Peşi 
bere xwe da baski deriye Merdi
ne. Pişt ra vegeri her bi pira hesi

ni ya li ser çeme Dicle. W e ji wir 
ve ji, her bi Bismile ve herana. 
Di ve naviye de, rewingiyen bi 
Mendik ra, seren xwe danin u ra

zan. Mendik disa eniya xwe sİpar
te came, li derve meyizand. Qa
seke tiştek nedit. Le pişt ra ça
ven wi bini tariya şeve bun. Ji 
xwe ra ' deverin dit. Bi wan biro
ken xwe nujen kirin. Pireken 
mastfiroş ani bira xwe. Ew, her 
roj, ji berbange ve şiyar dibOn, ji 
gunden neziki istasyone radibOn, 
di desten wan de sitil an kulin
gen mast, li trena dane sibe si
war dibun. Hej bajarfye Diyarbe
kiri şiyar nebuyi, ew dadiketin 
cihe bazare. Ta firavina dereng, 
li herbendi firotina masten xwe 
radiwestin. Pişti firotina masten 
xwe, li istasyona Diyarbekire dici
vin. Ji bo vegere, siwari tretıe di
bOn. V edigeriyan malen xwe. Ha
ziriya roja dine, ewe masten xwe 
disa bibine Diyarbekire. Di ve çu

yin Cı hatine de, pireken mastfi
roş gelek dadiwestiyan. Haveyna 
bextewariye di ruyen wan de ne
bu. Di her ditine de Mendik her
bendi yeke ji wan bObCı ku di nav 
xwe de an bi bine din ra bikenin. 
Le hej rasti ruyeki wan pirekan e 
bi ken nehatibu. 

Di nav tariya şeve de, li peş ri
ya trene, li devereki dur ronayi 
xwiya bun. Ronayi li pey hev rez
kir! bun. Ev ji nişan dikir ku nezi
kayi didane Batmane. We qase

ke din li wir peya bibana. A baş 

ew bu ku haziriy<} xwe bikirana. 

Rabu, hene şekala xwe gireda. Ji 
cihe daleqandi, rabişte saqoye 
xwe. Rabu ku li xwe bike. Di we 
naviye de rewingiyen din şiyar 

b un. W an ji haziri ya xwe ya dake
tine kirin. Yen li ba wi ji daketin 

xware. Di bihneke de xwe şidan
din. Runiştin cihen xwe. 

- Pismam, got yek ji wan. 
Ma cihe te ye çuyine heye? 

- Du malen xwişk Cı pisma
men min hene. 

- Tu bi ya min biki, neçe ma
la tu kesi! Malen me bi xwe ji li 
Batmane ne. Le em naçin malen 
xwe. Hema li tenişta istasyone 
çend otel hene. Erne tev herine 
wan otelan. Tu ji here yek ji wan 
otelan. Seat ji didoye şeve ye ... 
Te işev li otele b imini. Bi şiyarbu
ne here malen meriven xwe. 

- E w çima? pirsi Men dik. 
Eze ta ji Stenbole bem ve dere, 
malen miroven min ji istasyone 
di çend sed metreyi de bin fl eze 
rabim herim otele? Ma ev dibe? 
Ma we miroven min çi bibejine ji 
min re? Ya beri xirab, eze çi bi
bejime ji xwe re? Ez ewqas beri
ya xwişk Cı xwarziyen xwe bikim, 
ez beme neziki wan fl ez neçim 
wan nebinim? Ma ev qet dibe? 

- Her11a ez dibejim, tu tegi
heşti gotina min nebuyi... Ne, wa 
ye malen me bi xwe li vir in. Em 
bi mevanti naçine tu deveran. Le 
disa erne li otelan biminin. Tu bi 
.ya me bike Cı here oteleki Meçe 
-nav bajer. 

- Ma çima hun ya rasti ji wi 
re nabejin? pirsi yeki din ji wir. 
Bere bizane ku eger ew hiçe nav 
bajer, we be kuştin. Dema ku ve 
gotine bibihise, we hingi xetera li 
peş xwe de bibine Cı we beri me 
riya otele bigire. 

- Ma tu nabeji min, be we ki 

min bikuje? pirsi Mendik. Ma 
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ne, tu -dijminen min nin in." 
- Ma ne, dijminen me ji nin 

in, pismam! Ma em evqas xwedi 
dijmin in? Ji bo em ben kuştin, 

ne pewist e ku em bibine xwedi

yen dijminan. Kurdbuyina me be
siwe ye. 

- Ew ki ne? pirsi Mendik. Ki 
ne ku derdikevine neçira mira
van? Nas, nenas ki derkevi ber 
wan de - dikujin? Ma ew ji ne 

Kurd in? Ma ne, em xwe bi xwe 
ne ... Ma ne, di nav me de kesine 
biyan nin in ... Ev der welate me 

bi xwe ye, ma ne? Çawa dibe? 
- Lo bavo! got disa ew kes. 

Ku em zanibana ku ki ne, ma me 
digote te? Eze biçuwama, wan bi 
desten xwe bixeniqandana. Le 
wa ye tu dibini, em ji neçar in. 
Te dit ku hatin ji pay mirovi ve 
mejiye wi bela kirin fl ji hale win
da bfln. Ev ne kare merani an tir
sonekiye ye. Wa ye tu me dibini! 
Ma çaven tirse bi me ra hene? 

- Bi rasti tenagihim, got 
Mendik. Mirov çawa li welate 
xwe, li nav miroven xwe bitirse? 
Cihe ku mirov te de di rehetiye 
de be, bi tene welati wi, li nav mi
roven wi ye. Ez bi salan ji derve
yi welate xwe me. Di van salan 
de min di rehetiyeke bi dile xwe 
de nedit. Her tim di nav wan de 
yeki biyani bum. Tu cari em li 

hev germ nebun. Ez bivem ji, ji 
min naye. Ji min naye ku ez li 
wan germ bibim. Ez bawer im ku 
ew ji ·di rewşa min de ne. Seba ve 
ji, em li wan bajaran li taxina, di 
seqem, kalan an di apartimanan . 
da civiyane. Wan ji wilo kirine. 
Her kes bi mirov, nas, heval fl ho
giren xwe ra. Bi tene bi ~i awayi 
bihna me derdikevi Em li wan 
deveran jixwe bi hev digirin. Em 
li wan deveran ji, bi hev heyina 
xwe didominin. Nexwe, we me bi 
hesani ji hale rakin. 
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- Pismam, got yeki din ji re
wingiyan. Yen ku tu dibeji, tev 
rast u bi sere xwe ne. Di welate 
xwe de, li nav miroven xwe, bere 
em tev di rehetiye de bun. Le ew 
rehetiya ku tu dibeji, nemayiye. 
Welat ne welate bere, miroven 
me ne miroven bere ne. Seba ve 
yeke ji, way li wi ku ji welat bar 
bike, bireve, here deverine din. 
Rewşa me ev e. Edi tu u dile . 
xwe. 

- Spas, birayen delall got 
Mendik. Ez zanibim ku qatile 
min hema li deri istasyone li her
bendi min e, eze disa layi bere 
yekser herime mala xweha xwe. 

Ser ve gotina Men dik, hew tiş
tin gotine hevdu. Di navbere de 
gel ek nebuhure ji, tren kete is tas
yana Batmane. Beri rawestina 
trene, kesen ku we daketana, li 
ber deriye wagone civiyan. Men
dik beri wan li ber deri bu. Bi ra
westina trene deri vekir O daket. 
Rewingiyen pe ra o yen din ji da
ketin. Bi daketine rewingan tev 
dest bi baze kirin. BO raprapa 
bine lingen wan. Layi bablisoke
ke li xwe şidandin . Di kellkeke 
de ji riya trene buhurtİn O ji wir 
dur ketin. Kelikeke denge bine 
lingen wanan ji kolanan hat. Pişt 
ra ew ji hew hatin bihistin. Men
dik tene bi sere xwe ma. Ew ji ji 
istasyone derbas bu aliye bajer. 
Çaven xwe li teqsiyeke gerand 
ku pe here mala xweha xwe. Le 
di wan deveran de rasti tu teqsiyi 
an tu kesi nehat. Ta je hat, di ni
ve seqeme, pişt ra nive kolanen 
je buhurt de diçO ku bi hesani be 
ditin. Heke hinin li kuştine her
bendi hina bin, we wi bibinin o 
ew ji dela hinen din ve neye kuş
tİn. Hingi seqem O kalan en je bu
hurt xali bOn, bitene denge bine 
lingen Mendi~.: dihata bihistin. 
Ew deng ji heten avayiyan deng 

16 

vedidan u li Mendik vedigeriyan. 
Mendik xwe li dengen bine lin
gen xwe digirt. Baweriya xwe bi 
wan dani. Bi vi awayi xwe gihan
de ber deriye mala xweha xwe. 
Tiliya xwe bire ser cerasa deri. 
Denge cerase xurt derket, Men
dik tiliya ji ser cerase rakir. Bih
neke ma. Disa tiliya xwe rakir. 
Guhdari hundire hewşe kir. Le 
tu deng ji hundir nehat. Ve care 
bi kulma xwe li deri xist. Disa 
berbendi pismame xwe ma ku be 
deri je ra veke. Le kesek nehat. 
Mendik, ve care bi lingen xwe li 
deri xist. Pe ra ji nave pismame 
xwe hilda. 

- Segvan, Segvanooo! Kura 
ez im! Ez Mendik! Mendike pis
mame te! Ez ji S tenbale tem. 

Qaseke din bedeng ma. Guh
dari hundir kir. Tu deng ji hun
dir nehat. Disa li cerase da. Disa 
rawesti. Nave pismame xwe disa 
hilda. Nave xwe got e. Bi kulm 0 
pehna xwe li deri da. Di taliye de 
deriye hewşe ji nişke ve vebu. 
Mendik tene çaven pismame 
xwe dit. 

- Xei e bavo! got Mendik. 
Ev çi tu xew e ku li hemher viqas 
ledana deri tu şiyar nabi? 

- De were, _got Segvan. ZO bi
keve hundir. 

Bi vebuna deri Mendik kete 
hundir. Segvan bi dest deriye 
hewşe girt. Çinqal li pay deri da. 
Mendik da peş xwe u ketin hun
dire male. 

- Ma bi rast we denge cerase· 
an denge deri nebihist? 

- Çawa me nebihist, got Seg
van. Bi denge cerase ya peşi ez şi

yar bOm, hatime pey deriye hew
şe. Ji hingi ve ez li pey deri bOm. 

- Ma te denge min ji nas ne
kir malava? 

- Min nas kir. Le ne bi teva
yi. Ta ku ez qenc ewle nebum, 
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min newera ku deri vekim. 
- Keko, me bibexşe, got xwe

ha Mendik. Wa ye tu dibini ku bi 
me çi anine. 

Pişt ra çu herdu ruye Mendik. 
Wi hemez kir. Mendik ji çu eni
ya xweha xwe. We li tenişta xwe 
runiştand. 

- De ka bibeje min! Tu çawa 
yi? Zaroken te baş in ma? 

- S pas k e ko! Em tev baş in. 
Xwede kemayiya te şani me ne
de. HOn çawa nin? Jinbira min, 
biraziyen min çawa nin? Hema 
te wan ji bi xwe ra baniyana. 

- Sipas ·xweha min, tev baş 
in. Biraziyen te di kar de ne. Di
ya wan ji herbendi wan ma. 

- De here sax bin keko! Hati
na te ji besi me ye .. . 

- Niha Mendik birçi ye, got 
Segvan. Rabe tişteki bide wi! 

- Na, got Mendik. Ez ne bir
çi me. Le de ka bibejine min, be 
çi hewala van kesan.e? 

- Ma tu nizani be çi hewala 
wan e? got Segvan; ev çend sal 
in ku dewlet O Partiya Karkeran 
a Kurdan rahiştine hevdu. 

- Bele ez wina dizanim. Le 
bitene ne li vir e. Bi awayeki d~n 
mirov ten kuştin. Kes nizani ku 
ki wan miravan dikuje. 

..,. Ma kare kuştine ye? pirsi 
Segvan. Ev ne kuştin e, qirkirin 
e. Mala hina li mirate tinin. Didi
ne ser malan, ew zarok, pirek, 
kal O mavser, ki derkeve ber 

· wan, dikujin. E w malbaten ku di
çin sere, ji bini ve diqelinin, tove 
wan ji ser ruye dinyaye radikin. 

- Ma ne, te got Parti u dew
let rahiştine hevdu ... Ma ya van 
malbatan çi ye ku tene qirkirin? 

- E w h evaibenden . Partiye 
ne. Ji maleke kesek hevalberide 
Partiye be, ew tera aliye din di
ke. Dela ku bi din e ser wi kesi, di
din e ser malhata wi ji, we tofane 
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bi sere we malbate tev ve tinin. 
- E w aliye din k1 ne ma? Bi

qasi te zanin,- li aliyeki dewlet, li 
aliye din Parti. Yen din k1 ne 
edi? Ew jimilis in ma?" 

- Na bavo, kesen li aliye din 
nemilis in? Milis tene nasin. Ew 
kesine çekdar in. Dewlet wan 
xwedi dike. Wan çekdar dike Ci 
berdide barstika Partiye. Ew xwe 
venaşerin. Her kes wan nas di
kin. Çeken wanan di desten wan 
de, digerin. Le li vir milis nin in, · 
li vir celebek1 din hene. Tu kes 
en li vir nas nake. 

- Ha ez bi ve yeke tenagihi
jim ... W e hin jimalen xwe der ke
vin, bidin ser malina, wan malan 
li mira te bigerinin. La yi tiştek ne
bCiye, verligerine malen· xwe Ci ke
sek w ana na bine ... . Ma ev qet di
be? Ma ne, li vir herkes herkesi 
nas dike ... Ve care bibeje min? 
Be ev yek çawa dibe? 

- Ez ji ku zanim? got Seg
van. Tişte ku ez dizanim, hej tiş
tek bi min Ci malhata min nehat · 
Ci tu ji ji istasyone bi sax Ci sela
meti hati. Ez tişteki din nizanirri. 

- Na.lo! Ma tu .dibeji we min 
ji bikuştana? . 

- De ka tu rasti wan bihata
na, we te di cih debikirina term! 

- E w Çima? Ma ne, min n as 
nakin. Ez ne 'Batmani me Ci ev 
çend sal e ku e~ nehatime van de
veran. 

- Ma qey we ji te bipirsiyana 
be tu'ki yi, ji ku teyi? Jixwe, te ye 
belabCina mejiye xwe ji nedita-
na... , 

- De deve xwe li xere veke! 
got ~eha Men dik .. Gotina w e ji, 
li yek1 xweş naye. 

- Ew li me xweş be an neye, 
,a ku dibe ev e ... A baş ev e ku tu 
rabe cihek1 ji biraye xwe ra rast 
bike ku bila raz~. Sibe, erne dCir 
Ci direj biŞetixilin. 

RE W ŞEN 

,... . 
got,inen peşıyan 

Tu t'eneke di na~ ava zer re k~ 
dfsa teneke ye. 

J(wede seri dibfne 
kume le dattne 

Xwedt kir bi deste xwe, 
kir emeıe sere xwe 

Xwarin ya her kest ye, 
merant ne ya herkest ye 

Zor digthtje tor, -
tor ji taşiye siviktir dibe 

Tu bidf zttika, nedf zftika, 
tu ye bidt heqe dtzika 

Baye Zexist bir, 
çu ber tira golika 

Gava de hibe damari, 
bav dibe file kavari 

Kere lawe kerem av li bere 
bikeve şere, 

heb ji hebe bike dere 

Gur ji barane bitirsiya 
we ji xwe re kurk çe bikira. 

Din"kaxwe 
bi deste min -demexe. 

Kevire aş çiqas gir~n bej~ 
aşvan bi fena xwe wt radike 

Kes nakeve gora kest 

lin u mer, weke teyr u her 

li sere qijike qelf çe nabe 

Kes delalya kest xweyf nake 

Berhevkar : Gire Dersile 

Bizina be/ek, şivane ku/ek, 
evare bi hev re ten guhara teng 

Bi qfzant mfr bu, 
bi jinant pfr bu 

Diya zave lotik diave, 
diya buke kuke kuke 

.Diz ji beroşe re dibe 
we de hiçe n1 teniye 

Htv çiqas bedew be jf 
dfsa qusurek we heye 

Hinek dikin, hinek dixwin 

Dijmin nas be jf, 
neke paşila xwe 

Rewşa daran belg u fekt ne 

Rewşa malan zarok in 

Rewşa çiya dar u devf 

Rewşa kalan darik u qelun 

Rewşa meran simel q n1 

Rewşa pfran tevn u teşf ne 

Rewşa zeriyaiı bisk u kezfn e 

Aş digere bi ave; 
law dike kare have 

Bipirse ji kale zem~n 
u xorte geriyayt 

Bixebite heta xwfn 
di ber neynuke te re baveje 

Berxe sewt heran je der naye 
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, Teatra Jiyana Nu, 
mehen dawi de, listikek bi nave 
"Ta 1 Se Ewren Dur" peşkeşi te
maşevanan kir. Bi form u nave
roka xwe ve ev l'istik, ji bo teat
ra Kurd a li Kur distana Bakur, 
gaveke nu bu. 

J i bo çi "Ta 1 Se Ewren 
.Dur"? Li Kurd.istane jiy; ı n çı-

qas ji hev dur in, ewqa s 
ji neze hev in? Şoreşge
ri çiqas biserkeve, we fe 
odali, koleti u kevnepe
resti ji ewqast winda bi 
be. 

"- Ji nava tariye ha 
war dikim, ji bine erde 
gazi dikim. Z indren ko
letiye deşinin ınilen 

min. Ey zeman, da) e 
min bine ser dinyaye." 

Li Kurdistane bi şit 

len nu, bi biziren nu ha
tina ser dinyaye dijwar 
e. Zindren koletiye ml
na ku edi tu car bi hev 
negirin, hatine perçe ki
rin. Zindren koletiy~ 

hatine şikestin u li Kur
distane jiyanek nu t ~ 

ser ruye erde. Jiyanen 
din en kevin ji, me h ku-

18 

me mirine ne. Weke, "heyva i
sane ku daren ter u miroveıı çe 
we xemlen xwe wergirin. Ü fem 
bike iı qenc bizane ku dar en 
hişk iı miroven xirab we ji agi
re dojehe re bibin xwirde f 
nan." 

Jixwe li Kurui ~t.ı n e tıı ı;y · , 

din ji nemaye. A r, nı~,.:ı:~.., ı . 1· 

Padeya Yckemtn 'Fa · 

Kovara Çande 

neke nu d_ijwar e. Le. li Kurdis
t a ıı e , lro t'.. t tiştek li cihe xwe na
min !. Jiy.u diguhere, fikr u ra
m;ına jiya r.eke nu u serbixwe li 
çiy: ıı , li ~? undan u li bajaran 
de ı ı g did .· 

" 1 ' at n ı Jiyana Nu" bi ve ras
tiy ( di P ·. şpera (Hezirana) sa
L ı fHl2'a n de ava bu. Bi skeç Cı 

ku rtellstiken xwe eşkere 
dike Cı arınanca ku dide 
her xwe ji, ev e, ku edi 
.lazim e teatreki Kurdan 
ji hebe. Teatra Jiyana 
Nu bi skeç u kurtelisti
ken xwe dest bi xebata 
xwe d ike. Pişti ku -van 
skeç u kurtellstiken xwe 
li hln şev u şahiyan peş

ke§i gel dike, valahiyek 
mezin di nav çanda Kur
di de betir dibine u dest 
bi listiken direj dike, we
ke "Mirin iı Jiyan", "Ji
nen Bindest" iı "DewaY,a 
Generale Teneke". Ev 
llstik, di Teatra Kurdan 
lle rolen xwe leyistin. Bi 
kemasiyen xwe u bi çew
tiyen xwe ve ev listik di 
dlroka Teatra Kurdan 
de we cihe xwe bigrin. 
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Kovara Çande 

Le Teatnı Jiyana NCı, d i ıı~: ti

ka "Ta 1 Se Ewren Dur" de Hs
tikvani, mCızik, dekor, ron :ıh,i, 

derhener Cı niviskarl bi huner
mendiyeke 7edetir te ditin . 

Tene mesajen s lo~a ni O z\ a 
tu ne ne, mesajen hunermendi
ye jl hene. Ji bo ku temaşevan 
bifi kirin Oj i xwe hesabe mirova· 
tiye hipirsin listikeke baş e. Ev 
listik ji ll.stiken din cOda ye. Le 
ji ber ku "Jiyana NO" teatreki 
nO ye, kemasiye!1 "Jiyana NO" 

we hebin . Ll: 
ev listika ku 
nO hatiye çeki 
rio (Ta 1 Se 
Ewren DCı r ı 

heviyek dide 
mirov ku wa 
ye teatra Kur
dan ji çedibe. 

Listik s~ 

perdeyen 
hev cCıda ne, 
di navbera 
perdeyan de 
tekiliyen eşke
re tOne ne 
Hatiye :>..'Wes-

ki leşkeran hatiye avetin, di şe
vekt reş de, wl ji nav miriyan 
avetin xware : 

Ez avetim vira 
Vf bajarf biçuk 

Tfk a. tazf ez ketim vira 
Ez avetim nav miriyan 

Li hember van tiştan Ta, te
ne ji dil dixwaze ji xwe re here 
Kurdistane Lı ji bo we ji xwe re 
gemiyek çedike. Mirov ji xwe 
dipirse "gemi O Kurdistan?" Ew 
tu car nayen her nev. Le Ta, li 

REWŞEN 

em zanin nin e. Ew tenebi na
ve xwe ve Parsek e. Parsek we
ke ku xwe ji dinyaye veqetandi
ye. Tişte ku je re pere dike te
ne araq e. Li gor wi ji, "ev ava 
jiyane ye": 

''Ev ava jiyane ye. Ku ev ne
be, ez dimirim. " 

Parsek bi nave Kurdistane 
tu cih nas nake. Ew dibeje : 

''Bi nave Kurdistane tu cfh tu
ney_e ·~ weke ku çepe n Tirkan 
yen ,Kemalist dibejin. Bi vi ras

tiya xwe, Par
sek tişten ku 
li Kurdistane 
diqewimin, 
tişten ku "Ta" 
qal dike, ·haya 
wi ji tu tiştek 
tune, an ji em 
bejin li hesa
be wi na ye. 

Di vi per
cleye de hevale 
ku "Parsek" di
lize vi rastiye 
bihunermendi
ya xwe baş ni
şan dide. 

tin ku bi h ev o- Perdeya Duwemfn , 'Neçfrvane Kusiyan ' Le hin ke

kek an ji du hevokan tekili çebi- go ri xwe tine ber h ev : masiyen hevalen ku "Ta"ye dilize 
be. Ji xwe derhener O niviskar Gemiyek bi çi- awayi? Ji bo hene. Ji ber ve yeke "Ta", hej baş 
Ruseyin Kaytan bi xwe ji dibe- -ku mirov gemiya Ta biblne, di- eşkere nebOye. 
je, "di navbera perdeyen ve lis- ve mirov listike bibine. Kemasiyen derhener ji, li ser 
tike de tekili ne hewce ye" ... Ji Le iro li Kurdistane O li met- role "Ta" hene. Ji ber ve yeke, 
ber ku çiqas mekan ji hev cOda ropolen Tirkiye tene bi xwesti- Ta hej baş eşkere nebOye, her ~ .. 
bin ji, her se bOyer di eyni de- na dil tişt çenabin, tiştek name- tişte Taye nehatiye eşkere kirin. 
me de diqewimin. şe. Dive mirov jiyana xwe, xwes- Le disa ji, pir tiştan tine ber çav. 

Jiyanek li Kurdistane, jiya- tinen xwe, peşeroja xwe li gori "Ta" xwe dide naskirin ku miro
nek li metropole Tir ki ye O jiya- şer çeke, her . tişte xwe li gori ven wisa ji nav gele• Kurd de he 
nek ku ji lawijen Yezidiyan ha- şere arnade bike. _ji, hene. 
tiye girtin. Ew se ewren dOr in. Le ev tişten ku em rez dikin, Li Kurdistane hemi-tişten nCı 

Di listike de perda yekemin, Ta bixwe ne di nav van de ye. bi eşen mezin ava dibin. Xeraki
bi nave "Ta" ye. Ta~ weke ku Li vi peı:deye listikvanek din ji rina kevn O çekirina bingeha nCı, 
ew bi xwe ji dibeje, ji cemseye- Parsek e. Parsek, parseke ku bi eşen mezin ava dibin. 
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Perdeya Sewemfn: 'Meşa Sucdaran' 

Di ve perdeye de, li welate Le Eli, haya wi ji şer ji heye. 

Kurdistane tirsa mezin, tişten ku Ü ew ji di nav şer de ye. Ji xwe 

kevn in xera dike. · miroven ku li Kurdistane ne, bi 

Kemal axa, ku bave "Ta" ye, 
bi tirsa xwe ya ku'pe diçe mirine, 
an ji ·em bej in tirsa mirine, jiyana 
wi diqedine. Weke · tirsa Ta, tu 
dibe qey ev tirs irsi ye. 

Şerife ev tirsa mirine ya ku di 
dile Kemal axa de ye ·dibine u ji 
ber vi tirsa wi ji, ji wi natirse u 
pe qayil nin e._ Ji xwe bere ji, bi 
wi qayil nebuye, weke ku ew bi 
xwe ji dibeje : 

''Min ji wi hez nekir, ez ji axe 

hez dikim. O ji bo ku ew xwediye 

axe ye, e w ji j i axe h ez dike." Em 

herdu jf, j i axe h ez dikin. " 
Li gori Şerife evin ev e. Le di

le Şerife qet wisa nabeje. W e hej 
tu ti-şteki ji bir nel_driye· ji evina 
Eli. Ü bi Eli ve dixwaze ku xwe 
bigihijine jjyaneke nu. 

Eli, jiyana xaka ku endame 
mirine ye dibine. Ji ber ve·yeke, 
di dile xwe de dev ji Şerife ji ber
nade. ü bi xwe ji, je ·re dibeje : 

''Hefte sal ji bibe eze li benda 

te bisekinim. " 

' 20 

tevayi di nav şerde ne. 
Eli tirsa ku axa dibe mirine di

bine. Le bele Eli ev tirsa xerabu
na feoöalizme ku di diroka Kur
dan de hey e na yine · ber çavan. 
Yani bi her tişten xwe bi zanisti 
nameşe, le dixwaze li gori rastiya 
ku Kurdistan iro te d~ ye bi wi 
awaye bimeşe. Le nıixabin, dive 
daxwazi u zanisti li cem hev bin, 
weke şervanen Kurdistane. 

Bi rasti li . ser perdeya sewe
min mirov dikare pir tişt bibeje. 
Le bele ev tişt be zanin ku di vi 
sahne de nivis ji aliye Celadet 
Ali Berdirxan ve hatiye berhev 
kirin. Tekste ve perdeye ji lawi
jen Yezidiyan hatiye girtin. Yezi
qı li du miriyen xwe, li gorista-

. nan, van xwestinen xwe yen oli 
(dini) tinin zimen. 

''Lo, ev dinya mina ye : Zivista

na ku daren ter a hişk a miroven 

çe u xirab yek awa ne. O sibeha qi

yainete mfna ye : Heyva nfsane ku _ 

daren ter a miroven çe we xemlen 

Kovara Çande 

xwe wergirin. O fem bike u qenc 

bizane, daren hişk u miroven xe

rab ye ji agire dojehe re bibin xwir

de anan." 
Le li fıin cih ji, Hüseyin Kay

tan bi xwe nivisiye u xwestiye hin 
mesajan bide : · 

"Gotin dijwar e, 
ji kale zernan birevin 

1 
ji zilme nerevin, çiya bilindin 

ji egir nerevin, birninin li kevi-
ya çe me Fe ra te, 

biır ne kin, tu· kes azad nine!" 

Wextek be, erne bajarek çekin, 

bajarek nu, li dora Dersime, 

b ele 
.. .li bfr ne kin 
gotina mare çiyayen mezin : 

Go, birano, wa niha 
li ser erde me 

ezmaneki reş heye 

wa genim kin a şewiti dimine 

keseruxem e 
av nine, tu av.nine 
bila her kes ewrekf hi/ine ser 

milen xwe a bine 
li eniya her kesf, bila rojek wi 

he be, 
roj ek xweşik, be le 
bila her kes weki barane zelal 

be 

. beZe, bila herkes bibarin 

av nine, tu av nine 
wa ew gotinen min en dawi ne 

. ji bo we 

ew, peşken elmase spi ne 
Di Kurdistane de her tişt di 

nav hev de ne. Çe u xerab, çiqas 
di nav hev de ne, ewqas ji ji hev 
dur in. Çiqas dixwazin a kevn xe
ra kin, ewqas mecbur in a nu ji 
çekin. Ji xwe çe u xerab, kevn u 
nu tim bi hev re ne. Tekoşina riz
gariya nı::tewi ya ku li Kurdistan e 
dimeşe, ve rastiye beri her tişti 
xuya dike u tine ber çavan. Ü Te
atra Jiyana Nu, bi hunermendi ev 
nişani gel dide. 
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hin neriten 
kurden yezidi 

Li ser Yezidiyan bi sedan pir
tOk u lekelin hatine_ çar1 · 

Tene bi salan mirov dik:. 
pirtukan tev bixwine. Edi mirov 
gava teze k li ser Y ~zidiyan bini
vise, dive şaxeki je bigre, hingi 
ku pir li ser hatiye nivisandin. Bi
yaniyan -çi Ewrupi bin, çi ne Ew
rupi binola Kurden Y ezidi bala 
wan ji zu de kişandiye. Kurd di 
Rohilata Navin de, netewek İra
ni ye kevnar e u çiqas netewen 
İrani hene, li ser hemiyan tesira 
çand u olen biyaniyan çebuye. 
Mirov dikare bibeje ku ew dirü
ven İrantiye hema hema nema
ne, tevli m ileten din bu ne. Y ezi
dibuna pariyeki ji Kurdan biyani 
ge rm kirin u ledan ku li ser Y ezi
diyan bikolin u dirüven İ~antiya 
kevin, bi taybeti li ser Zerdeştiye 
te de -bibinin. Qasi. ku em diza
nin, pirtıJka heri dawin a ku li 
ser Y ezidiyan belav bu ye, ya ni
viskare Ameriki, John S: Guest e 
(London, 1987,). Ev camer bi sa
lan bi Y ezi~iyan re jiyaye. Niha 
gelek niviskar weki R Cizre u 
yen din, lekqlin li s~r Y ezidiyan 
arnade dikin. 

Gava mirov bixwaze Yeziditi
ye bi rasti binase, dive ji orf u 
adeten Y ezidiyan dest pe bike. 
Ew gelek şop O delavan li b<?r mi-

rov vedikin. Gelek nerin li ser 
k O ola Y ezidiyan hatine peş

keş kirin. Nerin O tewren şaş, ga
va tesira Erebek! li ser Y ezidi
yan te ditin, dibe sedemek ji ho 
Y eziditiye giş bi musulmantiye 
ve giredin. Piraniya wan dijmi
nen Kurdan _in; dixwazin rastiya 
milete Kurd veşerin, vi milete 
kevıı ar winda bikin, w eki çawa 
iro bi werise Zazatiye ji dilizin. 
Dijminen me dikarin bi arman
cen siyasi, bi derewan, bi xapan
dine, bi nave biratiya islamiye~ bi 
nave c1had u hwd ... ba_ngi Kur-

. den musulman bikin O xwe nezi
ki w an bikin. Le Kurden Y ezidi? 
Kurden Y ezidi ji Kur di pe ve zi
maneki din naxebitinin; nimejen 
wan, adeten wan, qewlen wan, la
wijen wan giş bi Kurdi ne. Kema
qill ye, gava Ereben Iraqe wan 
Erel? bibinin, an ji Ermeniyen 
Rewane wan Kurd nebinin. 

Bingeha Y eziditiye ji Zerdeş
tiye te; le daxwaza inkare.ya olen 
din li ser pir buye. Çiyayen Kur
distane, hebuna Kurdan heta iro 
parastine. Gotina "Ezdi, Y ezid" 
bixwe ji gotina Avistayt "Yezete" 
(peristin, parastin) hatiye. "Yez
di" ji fertşteyen ola Zerdeşt e me
zin e. Carina bi şeweye kotir, ca
rina bi şeweye helo derdikeve. 

Amed fı Zine 

Ev fertşte li nav roje, hive O ster
kan diji. Minaka din ji : Gotina 
"din" hinek ji Kurden Y ezidi 
"den" lev dikin, weki di Avis~a de 
hatiye nivisandin. 

Kurden Y ezidi di des tp eka bi
hare de cejneke piroz dikin, der
dikevin ciyeki. Ev cih bi pirani zi
yaretek e. Hinek jı je re dibejin 
"cumaye". Hinek ji wan bere bi 
dizi diçOn, cejna xwe piroz diki
rin. Bi gOmana me, ew cejna 
Newroz e. İro, Yezidiyen Şenga
le edi be tirs ji we cejne re dibe
jin "Newroz". Eger em ne şaŞ 

bin, hin Kurden ku ne ji dil ve 
musulman in ji, ve cejne piroz di
kin. Gundi di nav xwe de rojeke 
dibijerin, yek derdikeve ser xani
yeki, hangi gundiyan dike ku si
be herin cejne piroz bikin. Gel 
qurban, dahol O zirne bi xwe re 
dibin; li. aliyeki keçik direqisin, li 
aliyeki zarok ji xwe re dilizin, li 
aliye din mer o jin gövende dig
rin O hwd ... Dawiye, tev bi hev re 
nin dixwin. 

Newroz, ji koka xwe ve efsane 
ye. Efsanebuna Newroze ji Şah
nama Firdewsi te. Çıroka K~wa 
di Şahname de derdikev~. İran
nase navdar, Charles Henri de 
Fouchec~ur, li ser Newroze wiha 
dinivisine : 
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"Zerdeşt reb~rtiya geleki ko
çer dikir, li welateki sar bi çeran
dina pez dijiya. Gel tene du dem
sal nas dikirin .: zivistan u havin. 

Avakare olparez (Zerdeşt) wl 

Newro~ çekir. Newroz, ev cejna 
mezin a destpeke diyar dikir, cej
neke tim bi nav u deng -e. Le di 

bin bandora Misire de, pencsed 

sal beriya zayine, sersal di Berçi-, 
le (Decembre) de dest pe dikir. 
Paşe, sersala Babileni ciye we 
girt u Newroz ji dema Dariyos ve 
sersal e." (Histitre des Moeurs 

III, Encyclopedie de la pleiade. 
rupel 1078-1079 binerin). 

Di ve gotara xwe de, ein ten0 
li ser o rf u &deten Y ezidiyan d i

vindin ( disekinin ): 

- Yezidi ji roja Seşeme pi~t i 

nivro, ta roja Çarşeme piştl nlv
ro bar li kere n akin; ne kin ca n 
(cilan) u ne· ji seriyan ı:ıaşo n 

Eger mirov sere xwe hevara Çar
şeme bişo li ba wan guneheki pir 
mezin e. Yan bobelatek (qeza) , 

yan belayek te. 
- Y ezidi kin ce n (cil en) şin I i 

xwe nakin. Ve yeka hane gunehe
ki pir mezin di b inin u · heneken 

xwe pe dikin u dibejin : 

Ew renge derpiye pıren Mu
sulma nan e. Sala 1967'an, li 
gunde Ş adere, çiyayen Kurd, li 
Başur-l ı ıjavaye Kurdistane, xor
tek ne -v -eş bu; "tentur" (mirove
ki xeya l ı :1 di hat e. Pi şti ku şexen 

Yezldiy:. ı hatin ser, gotin ku ma
la wan k i nce n şin li xwe dik in, çi 
tiş ten .,lı di inale de hebun, tev 
av etin. 

-· D ive rengen kincen Yezidi
yan ·en bini sipi bin, hi taybeti ji 

yen jinan. 
- Y ezid'i di hefteya sewem'in 

a meha Yazdan de se roj rojiye 
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digrin . Mejuya roj iye w eki ya mu
sulmanan naye guhartin, ew tim 
li ci ye. Roja Seşeme, Çarşeme u 
Pencşeme rojiye digrin u roja 
Pencşeme hevari cejin e. Pirani

·ya wan j'i, we şeve dike Misre 

(Rom i) ser je dikin u .dikin şiv. Ji 
. bili van se rcijan, çele havine u 

çele zivistane, mirove ku bixwaze 
dikare rojiye di nava 40 roj'i de 

bigre. Pir kem kes hene ku kari
bin herdu çelan bigrin, bi taybeti 
jl çele havine. Hinek j i wan hene 
jl, ji çele tene j i çele rojen Çarşe
ma n rojiye di gri n. 

- Li nav Yezldiyan, "Pl!xCın" 

ji heye. Se rojiyen din ji hene, je 
re dibejin: Rojiya Xidir Eylas. 

Ev rojiya betir ji boxort u keçen 
berbext u ji bo kesen din en ku 

dixwazin xeren xwe pir bikin e. 
Hin kes hene, roja dawiye tene 

digrin. Ewen rojiye digrin, roja 

dawiye pexOneke şor çedikin. 
Nok, dendik, garis, genim u 
hwd ... di sel e de diqewrinin, dihe
rin, xwe pir dikine, hevare dix
win u nabe kesek pe re ave vex
we. We şeve, çi kurik çi keçik, ki 

Kovara Çan de 

ke di xewe de bib'ine, ew dibe 

destgirtiya (e) wi(e). Di rojiye de 
dive berf bibare, dibejin : Rojiya 
Xidir Eylas li xwe kir keras. 

- Y ezi_ç!i xesan, gemebitan u 

zeh'ire naxwin. Pir kesen Yezidi 
hene di nav Kurden musulman 
de bi şaşiti an bi fed'i xes xwari
ne, le bisteke ş un de xwe bi tiliya 

xwe dane vereşandin. 
- Y ezidi na ve dermantirşke 

bi Erebi hilnadin O weki Kurden 

musulman na bejin "n'ene" ji ber 
ku ew nizika gotina "l'ene" ye u 
eger bi Erebiji biaxivin, dibejin: 

"ın' ene". 

- Y ezidi tu cari tu yi ( tufi) ser 
hev nakin. 

- Yezidi ji bo Xwede, Şexadi 

u Meleki Tawis şeva ine li ber 

stere pirtiyan (nivin) posteki O 
balgiyeki datinin u çira hundire 
male ZU vedixinin. 

- Yezidi kevireki soresipi, je 
re dibejin "sivo" pir piroz dikin. 
Kevire Sivo bi zaroken xwe ve di

kin ji bo çavini nebin; hineken 
wan pe mest heyvan dikin u 

hwd ... 
- Y ezidi bisken kuren xwe 

_ hiltinin. Gava zarok mezin dibe, 

pore sere wi edi direj dibe, her 

malbatek şexeki xwe, biska kurik 

ji bo cara yeke hiltine. Mafe ke
seki din tune ye ku pore kurik 

·kur ke. Qurban je re te kirin, şa
hi je re dikin u hwd ... 

- Avsun : Zerkek av li ser 

qewleki te xwendin, je re dibejin 

"AvsOn". Yezidiyen şexmendi di
karin maran bi cani bi desten 

xwe bigrin. Me bixwe ditine, ji 

maran hiparezin Yezidiyeki Şex
mendi mal avsOn dikir (av dire
şand), avsOn dida zarakan ku ne
tirsin u hwd ... 
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Kovara Çande 

ŞER 
A u 

Li Kiırdistane 

he r ku şerc qircj 
fireh dibe fı pcva
joy :ı ş oreşe bi peş 
dik eve, sistema 
kedxwariyc ya zo
re xwe hln bctir 
xuya dike. Hczcn 
daglrker, her ku 
dawiya xwe dibi· 
nin, hin betir her 

OSYOLOJIYAb.i hAovitiy~ ve di-
çın u hemu qewe-

KURDAN 
Sevin CIV AKNAS 

1 ta xwe ji bo ku ve 
pevajoya li diji 
xwe, li gori menfe
ata xwe vegerinin 
fı ji bo ku temene 
xwe direj bikin bi
kartinin. 

İro, li Kordis-
tane bcaliti nema 
ye. Rcf, h eta- da
wi vc xuya fı tfıj bu
ne. Gel iro diza
nc, be li kijan all 
wc cihe xwe big
rc . Dewlet ji, ve 
tcwra gel dizane. 
Li diji gel, di her 
\\ ,Lri de şe re xwe 
Yl~ q irej di m eşine. 

1 

T a ku di ve dema 
d .ıwiye de tema
ma gele Kur d we
kc teraristan dibi
ne. Dewlet, li diji 

_gele Kurd di nava 
tcwreke _hovane 

, de ye. Gund fı 

nıezran dişewiti

ne, kambax dike, 
weran fı talan di
kc. Gund, navçe fı 

bajaran dicle ber 
gula. Herçi avahi
yen . ku ji bine 
desten wan derke
tine, vala dikin. 
Di ve dema dawi
ve de, ji bo ku 
van zilm fı zordari 
{ı qirkirinen gel ji 

REWŞEN 

aliyen esnafan ve te protestoki
rin, bere xwe dan esnafan fı kar
xaneyen wan ji talan kirin. Gun
diyen ku bere li gunde xwe ji ali
ye aboriye ve hatibfın fetisandin, 
li navçe fı bajaran ji, esnaf fı ba
zirganen Kurd, ji ve rewşe para 

xwe stendin. Bi vena, dagirkeran 
dixwestin ku Kurdan ji ali abo~i

ye ve ji, tune biki~. Çiqas dewlet 
ve arınanca xwe bi nave ku peşi
ya lojistika destika gerila bibire 
ji, ne rast e. Ya rast, di her wari 
de tunekirina Kurdan e. Dagir

ker bi ve arınance dixwaze li ser 
axa Kurdistana piroz, Kurditiye 
tune bike. 

Kurden ku mal, gund fı karxa
neyen wan ji bini ve hatin xeraki
rin, ya çfın bajaren Kurdistane, 

yan ji bere xwe dan metrepolen 
Tirkan. Dewlet ji bo ku ve koçbe
riye zede bike, tişte ku ji deste 
we te, texslr nake. Bi . ve politika
ye, çawa dixwaze ku Kurdan ji 
welate Ku rdistane dfır bixine fı 

şervanen azadiye tene bihele, ji 

ali aborl, politika fı çande ve ji. 
dixwaze Kurdan ji koka wan biqe
tine (bi"bire), wan be şexsiyet bi
hele fı dfı re ve beşexsiyetiya wan 
a eceb, bi şexsiyeta xwe heyvan 
b ike. 

Gundiyen ku li gunde xwe qet 

radyo, televizyon fı çapemeni ne

ditibfın, gundiyen ku li gunde 
- xwe ji denge dengbejan pe ve 

deng nebihistibfın, gundiyen ku 
tene di govenden dawete xwe de 
listibfın fı gundiyen ku ji all abo

riye ve, ji ax fı heyvanen xwe pe 
ve tu tekiliyen wan çenebfın, bi 
koçberiye re, bi bandora çapeme
ni, radyo, tv fı hwd. ji cudayi 
dengbejen xwe pergi muzika ere
besk, pop, taverna fı hwd. hatin. 
Ji dela govenden bi def fı zirne, 

li bajaran rasti listiken dans fı dis
koye hatin. 1i aliye aboriye ve ji, 
xwe di nava tekiliyen peran de di-. 
tin-. Vena ji, seranser bandora 
şoqe li ser hişt. 

Di ve navbere de dewleta da-
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REWŞEN 

girker gund ii navçeyen ku vala 
dikir, bi kesen marnur ii koçeren 
Tirk dadigre. Bi ve politikaya 
xwe, em nizanin be we çiqasi bi
serkeve; le hele bi ve xebate dix
waze deQıografya Kurdistane ser 
ii bin bike! 

Ji gund ii mezran koçberiyeke 
mezin her bi bajaran ve heye. Ev 
koçeren ku bi derbe ve tene baja-

ran, ji jiyana gunde xwe ya 
civaki ii abori ten qetandin 
ii xwe di nava jiyaneke biya
ni de dibinin. Ev biyanibfın 
di bajar ii metrepolen Tir
kan de bin betir xwe xuya 
dike. Ev biyanibfın li baja
ren Kurdan ne pir zede ye. 
Ji her ku Kurden ku ji ba
jaren Kurdistane koç kiri
ne ii hatine metropole, bi 
xwe re çanda xwe, zimane ' 
xwe fı adeten xwe ji anine. 
Li baj'~uen ku jiyana xwe 
dom dikin, bi piri awayan, 

· kesen bajari, ne duri hev. 
in. Bes durbiin tene bi cu- • 
dahiina çanda çini ye (sınıf 
kültürü). Ji xwe ev rasti, 
bandoreke çandeke pir me- . 
zin li ser guıidiyen ku ji 
gunden xWe veqetiyane na
hele. Bajariyen ku bajari · 
ne; jixwe ne tam bajari ne; 
nivgundi ne! 

Befe, ev rewş li metre
polen Tirkan bi her awa-

caran ji, minaken wisa hene ku 
mirov bawer mike. Di malen du 
mezel (ode) de, se-çar malbat di
minin. Jiyana bi vi rengi bandora 
xwe li ser her tekiliyen kesen van 
malbatan dihele. · 

Di nava ewqas tengasi de ji
yan carna bandoreke mezin li ser 
mirovan dihele. Dive mirov cihe 

na civaki de b' 
'r " 

- ~ 

yen xwe cuda ii dijwar e. Ji 'bet · ' · re-, -o carna ji, bermeqlfıbi ve ban
·ku Kurden koçber, li metrepolen dore dihele fı mirov bin betir du
Tirkan ji koka xwe qetiyane. Di ri tekiliyen civaki dixe ii -kesan li 
nava van metrepolan de çerxen paş dihele. Ev mirov, li bajaren 
dewleta dagirker weke ejderhaye ku le dijin di nav kar fı bare zeh
wan daqur-tine. ·Beri her tişti li met de be ewlekariye dixebitin. 
metrepolen Tirkan ji, saziyeke li Ev · kesen koçer ku be'fe li 
gori çimd, orf fi aboriya Tirkan a gunden xwe, di kar ii baren xwe 
rfınişti tune ye. Di nava saziyeke de serkefti biin, di nava jiyana 
wilo de, jixwe tu hevpariya Kur- aboriya bajer de her bi windabii
dan ii Tirkan we tune be. Ev ne ve diçin. Di nava van koçeran 
rewş, we saziya malbate, ji bini de kesen ku karin bixebitiri, bi pi
ve ber bi guhertineke nexwezayi rani li ser dezgehan dixebitin. Di 
(suni) ve hibe! van dezgehan de birinca bi nok, 

Ev malbaten koçer, di malen midi, feki fı . hwd. tene firotin. Ev 
pir kevin de bi icar diminin. Car xebata wan a abori, ji aliye polis 

24 
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ii zabitan ve te qedexe kirin, dez
gehen wan ji wan tene stendin, li 
wan te ledan fı wan dixin binçav 
fı zindanan. Bi ser de, weke ku . 
sederne koçberiya wan ne dewle
ta dagirker be, ji wan re te go
tin: 

"Kurden pfs, hun ji bo çi hati-
ne van deveran? H erin welate 

Ev zordari fı biçfıkditin; 

her gaye di jiyana wan de 
rasti wan te. Li kuça ku 
te de dijin ciranen wan ji 
bo ku bi zimane Tirki ni
zanin, yan ji baş nizanin, 
-her diçe xwe tene dibi
nın. 

Bela ku ve rastiye di ji
yana xwe de her gave di
binin~ hesreta welat fı 
gunde wan tu cari ji dile 
wan dernakeve ·rı bi .civa
ka Tirkan a erebesk re 
nabin yek. Ji her ve se
deme ji, di nava jiyan ii 
tekiliyen bajer de xwe _ba
jari nabinin ii dilşad na
bin. 

Di van şerten iroyin 
de ji, baş dizanin ku nika
rin vegerin welate xwe. 
Zanin ku vegera welet bi 
mirin ii talankirina wan 
e!. .. Ev tirs, bi h isa tene
tiye ii bi bandora tekoşi
na gele Kurd, van koçe-

ran ji her xwe ve li riya xwenasi
ya xwe digerine. Peşiye ev ger 
xwe li xwediderketina miroven 
xwe, gundiyen xwe fı Kurden nezi
ki xwe, xwe xuya dike. Bele, bi 
pevajoya tekoşine ev tekili nema 
teri van kesan dike ii bere wan di
de gerineke din. Ev gerin, geri
nek politiki ye. Li dawiya ve ge
rine xwe di nava tekoşine de dibi
ne fı ji nfı ve b'er bi gund fı wela
te xwe yi ku koka xwe je qetandi 
bii, ve care bi xwenasiyeke politi-

. ki ii di ri ya çi yan re bere xwe di
de gunden xwe. 
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Kovara Çande REWŞEN 

edebiyata gel 

Xelilcan U Perişan 

Bihara beleka çiyaye Agiri, 
pir bihareke çavbelek e, beleka 
xwinkela mirazşabune ye;. gul fi 
kulilk bi hev ra dipişkivin, merg 
fi zozan tev dixemilin. 

Leqini ketiye ava berfa beleki
yan, . h emi şaxmesil, ava wan di
bin tev hev, dikişin. Berfa çiyaye 
Agiri, ji jera dihele, hilte, her bi 
qurma çiye ve hildikşe. El u eşir, 
gişk ketine helana malbarkirine; 
koç fi bar, pez berdan, bi her ve 
diçin zozanan. Xewna zozanan, 
vedigrin kone çarstuni, kone çar
dehstün_i, dore difetilin, vedikşi
nin, hebin fi peşmalan dikin u 
qiz fi buke şeng fi çeleng çedikin 
beriya bi kulinan. 

Şivan u berxvan ledixine bilu
re, xweş dikin kilama nfire. Peşe 
hawardora çiyaye Agiri hemi bi 
kon u zomen xelke koçeri dixemi- -
line. Le em ve ji bir nekfu, Kur
den beleka Agiri, çiqas bibeji ji 
çiyaye Agiri hez dikin. Le gelek 
caran ji, je hez nakin. Je hezneki
rina wan, ji her we ye ku, wexte 
hewame berfa belekiyan dihele, 
hildikşe qurma çiye; ija we çaxe 
av çiqas bibeji dur dikeve. Bi ha
re keran ave tinin. We çaxe, her
sa xwe tinin. Ha, üibejin, ev çi çi
yayeki be bereket e, qet kaniyek 
le nin e. Y ek ji hewame ku derdi-

Amadekar : Said HESTE 

· ~evine are zozana, riyen we çi- 5 kil9metre dikişe, paşe daveje 

qas bibeji bi hevraz u derece ne derva. Her sal Kurd diçin ser wi 

fi bi ase ne. Bi koç fi baran ve, bi geli ziyaret dikin. Kar fi berxan 
bare havine re diçin. İja li we he- qurban (} şerje dikin. Ziyareteki 

wame hers dibin. Le em ve ji bir ji wan, je ra dibejin Kaniya Şir. 

nekin, di nava Kurden hawardo- Kaniya Şir, ava we çiqas bibeji şe

ra çiyaye Agiri da, hemi mirov rin e. Kurd, ava we je ra teberik 

geleki bi bextewari, bi hewaska:- dibejin, ava we bi salan (} mehan 

ri, Agiri bi ziyaret dihewsinin. Bi di mala xwe da vedişerin. Kaniki 

Agiri sond dixwin. Geliyek heye, neziki Merzele Yaqub Pexember 

ji qurll_la çiyaye Agiri, derdikeve; heye, hemfi kesi bi deste xwe ta-

. je ra Geliye Zeymana dibejin. nin, polik fi mfiri, gustil, cem wa

Di wi geli da gelek ziyaretxane na çi tişt hebuya, davejin nav ava 

hen e. Y ek ji wan ziyaretxanan, kani ye, des te xyve disa dadixinin 

Kurd je ra "Merzele Yaqub Pe- hundire ava kaniye, bi careke 

xember" dibejin. Yaqub pexem- deste xwe le digerinin. Çi bi des

her dibejin Kurd e, li wir şehid te wan ve bihata, ew hildidin fi 

buye. Her sal nive havine da, di- derdixinin. E w ji_ wan ra. dibe tiş~ . 

çin li,ser merzele Yaqub Pexem- teki geleki bi qiymet fi teberik. 

her, kar fi berxan şerje dikin, qur- .. Dora we kaniye geleki keviren 

han didin. Xweliya bin linge Ya- wek mermer hene. 
qüb Pexember tinin, li mala xwe Gelek çirok fi mesele li ser çi

xweliya teb~rik hesab dikin fi ga- ya ye Agiri hatine gotin. Gava se

va zaren wan da pizik derkevin, re çiyaye Agiri hibe dümana reş, 

xweliye pizike didin zaren xwe; we çaxe te zanin ku edi şili we bi
ku nexweşi tekeve nav peze wan, bare. İja li gori we, şixule xwe di

we xweli dixine stuye peze xwe. kin. ü gava sere çiyaye Agiri bi

Nezike merzela Yaqub Pexem- be mij u dfimana sipi, te zanin 

her kaniyek heye, ji we ave tinin, ku edi baye geleki dijwar we be. 

wek teberik vedixwin. Geliye Le sala ku peşiye berfa qurma çi

Zeymane, geliki çiqas bibeji kur yaye Agiri bihele u hevraz here, 

fi fireh e. Di hundire geli da buz- edi xelk dizane ku ew sal zivista

-xaneyek heye ·ku berf u av bine , na we, geleki berf we bibare. İja 

ra daveje. Di bine buzxane ra av li gor we, kadinan bi debara hey-
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REWŞEN 

wane xwe dadigirin, xwarin u 
xwekirina zaren xwe dibinin. Le 
hela Kurden wir, xelke koçeri ji 
xelke deşti pirtir in. Le deşti, pir 
giran li bajare Bazide rudinen. 
Bajare Bazide li ser riya kerwa
nan e. Le li Bazide Kela Behlul 
Paşa, kela cihe kerwanan bu, ci
he paşa u· wezir u w ekilan bu. X u
dane qelaçi bi celatçiyan bu. Ev 
der zindan bu, di nava Kurdan 
da pir navdar bu, hukumdar bu. 

Dibej~ birazayeki Beh!ul Pa
şa hebuye, nave wi Xelilcaİı ·bu-

ye. Xelilcan he 
zar buye, de u 
bave wi miri 
bune. Xelilcan 
cem ape xwe 
Behlul Paşa 

mezin buye. 
Le Xelil-

can, çiqas bibe
ji X<?rteki xurt 
bılye, jehati bil
ye, bedew bii
ye. Xelilcan di- . 
be şurvaneki 

pir giran, jeha
ti ıl çe, hertim 
peşiya leşke-

ren Behlul Paşa pe guman der
has dibun. Behlul Paşa, sa (ii bo) 
jehatibuna Xelilcan pir pe şa di
bil. Paşe, Xelilcan hespeki wisa 
dabu peydakirine, hespeki bijare 
ıl jehati bıl. Sa Xelilcan her tim 
peşiya esker u leŞke~e wi bimeşe, 

. peşengiye ji leşkere wi ra bike. 
U Xelilcan ji, ji hespe xwe gele
ki hez dikir. Nave hespe xwe Ki
hele Zerçal danibıl. Hespeki zer
çal bıl. Xelilcan wisa ji hespe xwe 
hez dikir, bi xwe deste xwe alif ıl 
cihur dikir, tirnar dikir ıl bine wi 
paqij dikir. Del u bijiye hespe 

76 

xwe dikurtisine. Sere dela hespe, 
bi deste xwe her tim hine dikir. 
Hespe Kehile Zerçal, pir bi wor
xe ( seglavi) dimeşe. Le gava Xe
lilcan le siwar bibıl, bi re diket, 
w isa dimeşi, tu xweli . li ber piye 
Kehile Zerçal ranedibu. Minani 
maran dimeşi. Xelilcan wisa ji 
hespe xwe hez dikir,. tu cari bi xu
lamen xwe baweriya wi nedihat. 
Kehile Zerçal nedispart wan. Le 
Behlul Paşa ji bo nerina hespe 
Xelilcan çiqas xulam, şivah u ga-

. van ani ji, wi li tu k esi amin n edi-

bu u hespe xwe nedispart kesi. 
Ba"Yeriya xwe li tu kesi netani. 
Hemi recber u xulam giş zividın
din. Li we hela Kurdan, nav fı 
denge şivan ıl recbereki zaf belav 
bubu. Bi pesnayi qala wi dikirin. 
Nave wi Xelo bu. Xelilcan H ape 
xwe ra weha gote : 

- Eger tu heri Xeloye Xulam 
bidi wanine, eze paşe dest bi ni
herandina · Kehile Zerçal vekşi
nım. 

Xeloye Xulam ji dki zaf dur 
. bu,. xiılame Emer Axaye Mire Mi
la bu. Xulameki pir pispor bu. 

Kqvara Çande 

Xelo we hinge xulame Emer 
Axaye Mire Mila bCı , gelekiji Ba
zlde dur bu. Hela Kurdistane ya 
çiyaye Solhangole bu. Behlul Pa
şa geleki ji Xelilcan hez dikir, ji 
bo we ji, hemi gotin u net-ıne
rerne Xelilcan tine dewse. Behlul 
Paşe edi kete irişa (erlşa) .cihe 
ku Xelo le ye. Paşe da hipkirine, 
girt wezir u wekile xwe şandin, 
nameyek nivisi u ji Emer Axaye 
Mire Milan ra da şandine, Xelo
yexulam da anineji bo hespeXe
lilcan. 

Xelo meriveki 
kin ik, reş fı bedcu
re bu. J ar ik fı se
re wi hernsa ber
da bu. Bi pir xe
ber nedida u bala 
xwe nedida miro
van. Le çiqas bibe
ji ji yale heywa
nan da pispor u 
rezane bu, peciri
ya bu. Wexta Xe
lo hat, idi Xelil
can eşqana (ii eş
qa) lin ge wi erd 
nedigirt, le bu bifi-
re. Xelo wisa bi 

peşekeki rind ve li hespe dinerir 
Kehile Zerçal ro bi ro hecar (her
tim) ser xwe da te u diqehile. ~e
lo roje se cara, şeve se cara hes
pe qeşa dike, le gihaye roje tek 
careki dide hespe. Ew ji dane 
evare dide. Le dane dini hemi 
ceh dide. Ew ji cehe be ka dide. 
Hefte careke ji derdixine derva, 
qerimandina hespe le dide veki
şandine. Xelo bi xwe ji le si yar di
bu, bere .:{(ehil dida çiyaye ber 
kele, q~seki dajot u digerand: 
Hingi Xelo hatibu, giha pir nedi
da hespe, hesp geleki sivik bu. 
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Kovara Çande 

Le bere giha pir didane hespe, 

hesp pe qelew bibu. Xelo hat gi

ha da birine. Kihel çiqas bibeji 

xwe heravi hev da. Xel1lcan bi 

xwe hespe xwe caran siyar dibu Ci 

hale hespe dineri ku geleki rind 

bOye. İja we çaxe geleki şa dibO, 

eşqana tl igirt Cı çave Xelo paç di

kir. 
İda bihar vebfıye, hemi der 

merg o çimen, gul Cı kullik bi hev 

ra xemillne. Xelo Idi Kiheli çend 

wext e ku li nav mergan ditewili

ne.· Xelo roke le niherl, Xelilcan 

ji hate hinda (ba) tewla hespe, 

cem Xelo li çera heşin runişt. Xe

lo ji Xel1lcan ra weha gote, go : 

- Ax:aye min, tu bi qedre 

Xwede ke, tu çima nazewici? 
Xelilcan we gave pir hers bO, 

hersa xwe ji Xelo ra derdixine : 

- Xelo, min ji te hez dikir, tu 

xwe li ber çave min didl reşkiri

ne. Hela ev zewaca min bi te ma

ye? 
Xelo dibeje : 
- Ax:aye min, ev çima tu her

sa xwe ji min derdixi? Ez-bo xera 

te dibejim. Min tişteki xerab ji te 

ra negot. 
Xel1lcan: _ 
- E Xelo, wileh ez tişte weha 

pir şerm dikim. Ija ji bona we, 

min ji te ra hersa xwe ani. 
Xelo: 
- Ax:aye min xweş be, ev tişte

ki helaliya Xwede ye. Eva sere 

he.mu kesiye. Le ez dare din e da 

çiqas gerim, min bi xulam Ci bi 

recberiya gelek mir Ci axaye Kur

dan kir. Min li dare dine da ser 

te ra tu bedew nedit. Le min ser 

Perişana qiza Emer Axaye Mire 

Mila ra ji jin nedit rind Ci bedew. 

Ija rind Ci bedew heye, wisa Xu

da xaliqandiye, çav Ci buriye we 

le şekir dibare. 

Xelilcan we çaxe tamiş neda, 

got e: 
- Xelo, hera disa ji min ra sa

lixe Perişane bide. 
Le Xelo rindbun Ci bedewbu

na Perişane bi deveki wisa bi hur 

Ci gill dike, Xelilcan idi hernCi roj 

. te cem Xelo, hercar dibeje : 

- Xelo, de ji mi ra disa salixe 

Per1şane bide. Xelo bi deveki wi

sa va salix dike, dile Xelilcan ker

vana dile wije diçe. Carina heye, 

Xelil se-çar caran diçe cem Xelo, 

rindbOn Ci bedewbuna Perişane 

bi ser hev dide salixdanine. Car

na ji, wexte Xelo salixa Perişane 

dide, wisa bedewbun Ci rindbuna 

Perişane bi dil Ci cane Xelilcan 

da peyda bqye, wexte Xelo salixe 

Perişane bide, Xelilcan we hinge 

bi kervana hesre çavan dibarine, 

digri. Ali wi qi_rari Xelo wisa sa

lixe bedewbOn -u rindbuna Peri

şane dida, Xelilcane ji qet Peri

şan nediti, li ser bengi bO. Xelil

can idi sa Perişane ne li nin e, ne 

li ave ye; tim xem Ci xeyale wi da 

Perişan Xanim te da runişti ye. 

Çiqa beji Xelilcan jar Ci dariviye 

bona Perişane. Xelo roke weha 

dibeje: 
- Xelilcan, axaye min, mala 

te xera b ibe, tu haqasi ber xwe di

~e.vi, reng Ci ruçike te nema ji bo

na Perişane. Eger tu rasti dil ki, 

eze te ra vi şixuli biqedinim. Peri

şana giza Emer Axaye Mire Mi
la ji te ra bidime standine. 

Xelilcan we hinge agir sere wi 

dikeve. Dest avite pesira Xelo, 

dihejand, weha got e : 
- Ez bi gurbana te me, da be

j e, tu de çi girari vi şixuli miraz 

ki? Ev giza tu dibeji, ez ji_bo we 

helyame minani wan berfe bele

kiyan a hane. Ez dixwazim bibi

nim, te wisa ji min ra salix kir, 

REWŞEN 

idi şev buye xem Ci xeyale min, 

gudume çonge min nema. 
Xelo weha dibeje : 
- Ax:aye min, Xude ji te razi 

be, tu ji min ra kape çi girari da

veji? Min heft sal mala wan da 

xulami kiriye. Ez we male baş di

zanim, nas dikim. Le ez vi gill di

dime te, le bele tu çendeki destu

ra min bide, ez herim wir, salix ü 

suluxe te, nav ü nişane te, bedew

bOn ü jehatibüna te eze ji Peri-· 

şane ra salix bidim. İja tu we 

hinge bibine, Perişan xanim ji, 

ew ji bo te bengi ü danavi hibe. 

İdi agir sere Xelilcan ketiye, ge 

mecal nedayi, ·girt ü destüra Xe

lo da. Xelo re girt çü, bere xwe 

da ela Emer Axaye Mire Mila. 

Ela Emer Axaye Mire Mila, li zo

zana sere çiya büye. Wexte Xelo 

diçe nava ele, bi ser hespe peya 

nabe, bere bala xwe dide ciye ku 

Perişan hertim le rudine. Dinihe

re Perişan Xamin ne li mal e. Pe

rişan Xanim çubuye ser kaniya 

ave. Xelo li wir idi ge runani, li 

gesta tişteki din, merive male di

xapine, li wir şun da dizivire yale 

kaniye, diçe cem Perişan Xani

me ra xwe digihine: Hinga Xelo 

xwe gihande der kaniye,_ hinda 

Perişane. Le geleki hev kefxweş 

bO. n. Perişan Xanim ji X el o ra ha 

dibeje: 
- E kuro, benanxweyi; tu çi

gas meriveki be kiramet i, be ru

met ı ... M:eriv rewıti derhas dibe 

cilô, aveki ji kaniki dixwe, hewa

mek derhas be, disa ku meriv be 

hinda we kaniy~. meriv diçe disa 

ji ser we kaniye aveke di ji dix

we. Te li heft salan mala bave 

min da recberi ü xulami kir. He

ta· niha tu ji me getiyayi çüyi, te 

gere bigota ez roke herim, disa 

xatire xwe ji wan bixwazim. A tu 
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REWŞEN 

niha li ser -pişta hespe xwe qe pe
ya nabi, disa derbaz dibi diçi. . 
Qet nabeji ez herim qaseki mala , 
wan rfinem. 

Xelo weha got e : . 
- E Perişan Xanim, ez feqi

re Xude, eze çawa kim? Diçim 
dibim recbere xelke, bin tal-ni
çe xelke da dirriinim. · ı i _bin be
lengaziye da ancax sere xwe 
xweyi dikim. 

Xalo disa vedigere : 
- Le Perişan Xanim, tu qet 

nabeji, te xer e, tu sa çi hati? 
Perişan: 

- E Xelo, ez qijika Xwede, 
ez çi dizanim tu sa çi hati? Tu 
meriveki ceraçi O hekim O pis
pore hewin i. Ki çi zane disa ki
jan Paşa li pey te ye? Bextewa-

. ro, tu idi bfiyi pispore ve hela 
Kurda, te li ser qeste xwe dige
rinin. 

Xelo: 
- Perişan Xanim, eze çı Jı 

te veşerim, ija ça ji X:ude veşe
rim? Ez sa tişteki wisa hatime; 
ev şixul hemi-ji bo te ye. Le be
le, gelo ez hibejim tu hersa xwe 
ji min ra neyni? 

Perişan Xanim bi hedi her 
xwe da dinere: 

- De bibeje, Xeloye delall 
Ez çim~ hersa xwe ji te · ra bi
nim? 

Xelo: 
- Perişan! Eze hineki bi me-

- rani xeberdim. Tu \?elki zani, 
çave min isal du sal in ser te 
ne. Le hele ez O tu va qet li hev 
n akin. Çima? Tu qiza began i, 
axan i, ez qijike Xwede feqir Cı 

recber O xulam im. Geh li vir 
im, geh li wir im, ne li mere 
mal O hala me. Belengaz O stfix
ware xelke me. Ez ne li layiqe 
te kibar bi nfibare me. 
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Perişan: 

- Xelo, ez bi Xwede kim, 
eze ji biraye xwe ·ra bibejim, ye 
çik O pika li ser te xin. Le ez ve · 
ji bibejim, te gelek alikarl daye 
mala have min, · n ane mala have 
min xwariye, tu çawa kere didi 
nane mala have min? Tu qet 
şerm naki, wisaki xeber didi? 
Ne gere ez O tu va minane xuşk 
O bira b fina, tu hera he ji çave 
nepaki li min dineri? Kuro be
nanxweyi, tu çawa cur'et diki, 
çawa zare te aldigere dibeji? 

Perişan we çaxe dewiya goti
na xwe da kel Cı giri hesre ça
van barand. Xelo : 

- Perişan, Xwede jl te razi 
be! Hera qaseke li min sebir 
ke, min sebir ke, ez çi ji te ra 
dibejim? Minji te ra caweka ça
wa aniye? Tu çima wisa hesehi
riye diki? Tu qiza Emer Axaye 
Mire Milan i; dive tu çiqas beji 
baqil bi, çima wisa zfi hiltizi, tu 
min bawer ki ez vi tişti ji dile 
xwe dibejim, ez ji bo keseki di 
hatime, tu çima wisa · hefsala 
xwe teng diki, tu hera qeseke 
min meze ke, guhdar ke, ez ji 
te ra tişteki dilxweşi Cı rind be- · 
Jlffi. 

' Perişan, we hinge hineki 
xwe giran digire, peşa mizara 
xwe va hesire çave xwe ziwa di
ke, çave xwe her ve Xelo dike, 
diriihere, Xelo idi ser hespe pe
ya dibe li ser kevireki rfidine. 

Xelo: 
- Perişan, bira xwezi lingen 

min bişkesta, ez nehatama vira, 
xwezi qet ew hesrete n_ehata. 
Le ez dixwazim tu qaseke ke
rem ke li min meze ke. 

Perişan: 

- Ez hevya te me. Beje Xe
lo, ka te disa çi bibeji? 

Kovara Çande 

Xelo: 
- Ee, Perişan, tu dis_a salix 

nebi, ez dinerim ka he tu gazin 
lomani Cı şera~i. 

Perişan . : 

- Xelo, kuro e Xwede dile 
te da xilxem heye, beje ez guh
dar dikim. 
· Xelo idi hineki hers bO, sere 

xwe hineki her xwe da dani, ke
te mijulbfine, deng ji xwe biri. 
Perişan ji, li wira maye şipe se
kiniye ser piya, hernsa aliye Xe
lo dinere. 

Perişan: 

- E Xelo, te çima deng ji 
xwe biri, tu kerema xwe tune çi 
·beji, eze h'erim, te çima hefsala 
xwe wisa teng kir. · 

Xelo we gotina Perişan ra hi
neki xwe berayi hev da yale we 
niheri, we hing~ Perişan Xa
nim, hineki li her dile Xelo va 
hat, weha go: 

_ - Kuto, be isaf, tu çi zO di
xeyidi, le tu hewqas gilye ne
rind ji min ra dibeji, qet ez qasi 
te naxeyidim. Ez gili didime te, 
ez te naşkinim. 

Xelo we hinge hineki xwe be
ra vi hev da geş hCl, hlsikek ra
hişte qefesa xwe. 

Xelo: 
- Perişan, da tu zani, niha 

tene ji bo hespe Xelilcan ez bi
rim. Xelilcan biraze Behlul Pa
şa ye. Behlul Paşa, paşaye ela 
Kurdan a Kurdistan.e ya vi ali 
ye, paşaye me hemiyan e. Li 
Xelilcan ji delale dile paşaye 
kile Çeve sirnil xanime ye. 
Xem~xeyal qiz O bfiken ·bajare 
Bazide ye! ew zehf mireki çe 
ye, şeve li deşta ye, roje li çiye 
ye. Siware. hespe Kiheli Zerça
le ye. 

Dumahfk Heye 
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Mirov hise xwe bi muzike (me 

zimen. Li welate me his, e şahiya ser
hildanan e, li pey şerndan keriban
din Ci hevi ye, ji jana cihekirine ye. 
Muzika me ji, li ser ve bingehe ava 
buye. 

NÇM ~nda çanda Kurda ye. 
DiNÇMe- Şaxe Amede de gelek 

ne. Koroya· :za.r·oıc.::ın 

ji heye. Ev kom 
li NÇM . - Şaxa 

Amede 
xwe 
Emre wan di nava 

- 11 - 15 sali de ye. 
Nave wan "Koma 
ŞerndAvreş" e. Hel
best Ci muzilça xwe, 
bi xwe ç&likin. Me 
li ser nave Rewşe
ne, ji bo nasina wan 
çend pirs ji wan kir. 

Rew~n : W e kengi dest bi xeba
ten muzike kir? 

Koına Avreş : - Em her çar me
rive hev in. Malbaten me tev bi mu-

-zike ve mijul dıbin. Ji bo ve, em ji ji 
biçukiya xwe ve di nav muzike de 
ne. Yani em, muzike ji malhata Xwe 
hin bfin. 

Rew~n : B~ri NÇMe we li ku 
dere xebaten xwe dimeşand? 

Koına Avreş - Na! Tu cari li ci-

REWŞEN 

bi 

KOMA AVQE~ 
re 

. : 

heki din xebate me çenebCt Me xe-. . 
bate xwe li male dom dikir. Hin em 
li ser besteyen xwe dixebitin him ji 
stranen ku li xweşiya me dihatin, em 
li ser dixebit"ın. 

Rewşen : Çima we X\Vest Mn li . 
NÇMe bixebitin? 

Koma Avreş : - A yekemin, ji 

bo ku em bikanbin xebaten xWe bi
dominin Ci fireh bikin. A din ji, vir ci
.hekiji bo vejina çanda gele Kurd bfi; 
çanda ku heye ji, ji dive neye winda 
kirin. Me ji xwest ku tişte ji deste me 
be, em tevle bikin. _ 

Rewşen : Koma we çawa çebu? 
Koına Avreş : - Me bere ji goti

bu. Me xebaten xwe li male çedikir. 
Dfi re em hatin N ÇMe, hevaleki din 
kete nav me. Em niha penc heval xe-

Rew~ : Nave we çima "Koma 
ŞerndAvreş" e? 

Koına Avreş: Wexta me dest bi 
xebata xwe ya vir kir, biraye me Av
reş şernd ket. Keda wi li ser me ji bo 

muzike pir hebCl, Ci ji bo ku em nave 
şerndan bilind bikin.- me ev nav li 

'"' 1 -

xwe kir. Me ji hevale xwe 
ye din re ji got kti em vi na
vi li ko ma xwe bikin,-wi ji 

1 qebul kir. ü nave me bfi 
"Koma Şernd Avreş". 

Rewşen : Stranen ku 
hfin dıbejin, di nav wan de 
besteyen we ji hene? 

KoınaAvreş: Bele, me 

him nivisand, him ji beste 

wançekir. 
Rewşen : We qet li ser 

muzike ders ditiye? 

Koına Avreş : - Me 

tu ders li Ser muzike nedi-

tiye, me li N ÇMe dest bi dersen mu

zikekir. 
Rew~n: Hfin karin muzika ku . 

çedikin şirove bikin? 

Koına Avreş :Bi ditina me mu-

. zik dive zimane gel be Ci derden 

wi, şahiyen wi Ci rewşa wi bi her 

awayi bine zimen. Em bi muzika 

xwe dixwazin bibin zimane gele xwe. 

Rewşen : Di derheqe . çekirina 
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REWŞEN 

muzika rojen azad de, htln çi difiki
rin tl xeyalen we çi ne? 

KomaAvreş:- Be guman muzi
ka azad di welateki azad de çedibe tl 
dijt İro çiqas bejin "muzika Kurdan 
serbest e a herkes kare çeke", ev gotin 
ne rast e. Em tu cari muzika ku dix

w~ nikarin çebikin. Di rojen azad 
·de, muzika ku di dile me de ye, em 
karin çekin. ü erne rehetir bigihejin 
gele xwe. Mlnak, li vir we festivala 
aşitiye çebibtlya. Erne ji li wir derke
tana programe, cara yekemin ber
heme xwe peşkeşi gele xwe bikirana. 
Le nehiştin festival çebe, em ji. negi. 
hiştin miraze xwe. · 

Rewşen : Li dawiye, tişteki hCln 
dixwazin bejin heye? -

·Koma Avreş : - Peşi em dixWa
zin li ser miroven piyasaye yen ku 
dibejin "em muzika Kurdi çedikin" 
çen~ gotinan bejin. Bi rastl ger dix
w~ tişteki ji ·bo çan da Kurdi çe. 
kin, bila li NÇMe xebaten xwe dom 
bikin. Hinek ji wan eliçin helbesten 
hunermendan gotinen wan diguhe
rin; mina ''Kurriistari" elikin "Gulis
tan", ev ji muzika Kurda re feyde ni
ne. A din, rojen ku em te de ne, ro
jen giran in. Di van rojan de herkes, 
lazim e ku tişte ku ji dest te, texsir ne
ke. Mer, jin, k~ xort, pir, kal tu kes 
vala nesekin'e. Te zanin ku zarokeiı 
iro, mezinen sibe ne. Ji ber ve, dive 
bi rasti li ser vi kari bete rawestin tl 
heya ji deste wan te, nave şerndan bi
lindbikin. 

Em tu car ji bir nakin ku zarok 

heviya gelan in ji bo peşeroje. Zaro-
, ken ku di nava şer de. mezin btlne tl 

di serhilruman de li peşi dimeşin, cÜ 
ware çande de ji peywira xwe bi cih 
tinin tl şahiya zarakan bi muzike ti

ninzimen. 
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wilo berdevamki 

deste gıindiye feqir n 
,o 'peze wi hiç fede nedib 
Le hele rojeke Ktlçike g~ıldi 
dimire tl ji b'o ku ktlÇikdimn 
re peze gundiye · feqir ,zed ci 

neke _ azad tl serfiraz roj . b i dibe . Le b ele, xwediye kd~ 
rofgeşdibe tl di destpeka ser- < çik te tl ji xwedlye pez re 
hildana gele Kurd de ~~yP \ dibeje . · ·· <- .,. 

~:~~:i•:ı:~:y:il~~·.~t::;~,lii;; ' kUç~k:~~~ i1i:.t~i~iı~'~ı~~~ 
seldorfe çend kesen heja gir~ < btl. Eger ktlçike min neciir
dll: Dewleta Elma n di iŞI< ha, peze te z~de riedibtlh> ii 
k e ne~ i d~ .· hostaye dewleta·. . b er . ve . ye k e_ .. ew zedebtlna 
Tir k e; BChemd' qirejl ı1 ge~ peze te heqe miiı ' e. 
ma'riyen xwe ve derkete ho- < Gundiye feqir dibeje : \ .. 
le . Di d~wiya Mahkema Du~< Ez te nasiuıkirri, > ~fılla. 
seldorfe de w ec ·ye wanf bi • ez e peze xwe bi d im te? Li 
xwiri gene derket derve ıi ge- > ser ve ·ye k e . herdu dike~in 
le dine tl aleme ev naskiriıfl .. qirka h ev tl diçin tnehkel11~ ; 
Ü :ev. hevalen heja, rtlp l ltl:i Seroke mehkdn8 pişti kh ıi 
sereva rind hatin nasin . Ça ~ ( herdu gundiyan guhdarkir tl 
ve me roni be! ... ·.··.· p~ ve g~t : -····:•:·.... .-·- · ..••.•••.•..•.•... _ 

Le di \.ve mehkema DüseP / - Na welleh ev zede~Cımı 
dôrfe ya meşhtlr de heva.ı ·· pez heqe min e ne ~ w~ ye'kı 
Ali Haydar Kaytan çirokek ye: Dur e heval~ .t\_li Ha.}'dar 
ji başsa'.'ciye Elman Rif~<ih . bere xwe da Başsavciye El~ 

re :o~iE:e~!:~km:i~~b~~nd~';+ ma: ~:~: ~ig';d~~~~ i;J~~i§~ 
cirarie hev hebtln. Li gund~ - ktlçik femkir >Letüji mer_e 
ki berx, bizin fl mihe mirove~ / .· beje, ma ji te r~ Çi ktiÇike 
ki hebfln. Li gunde din ji ktl- -- me, ktl tu peze gele m~ dix; 
Çik~kmiroveki, din tl har he:. wazi?" · · ···· .. ·.· .. ······· 

btl \ , Çiqas mih tl berxe gun 7 Herkes bi başsavci k:efıG 
di }le feqir zede di b tl, Ktl'Çlk •·•··· ya. mehde başsavdi w~kg.c~~ 
dihat ew dixwarin. Demeke < tirş btl. ... · 
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Kovara Çande RE W ŞEN 

MIROVE K(I -

,LI FELEKE DIGERE 

Di demeki de miroveki hebü. 
Hergav sila feleke xwariye, yeki 
besihüd bü. Çi bikira karen wi 
rast nediçfın. Rojeki, ji xwe bi 
xwe re: 

- Bi vi awayi bi desten 
xwe giredane Cı rfıniştine ev 
kar nameşe, got. Ez de herim 
ve feleke bibinim ü ji we he-

' sa be ve qedera xwe _ya ne baş 
bipirsim. Ji _bo ku ez ji ve qe
qere rizgar bibim, ji xwe re ça-

reki bibinim. 
Merik, ji .cihe 

xwe rabü ü ket ri
yan. Pir çü, hi!Jdik 
çü, di re de rasti gu
reki ' hat. Gur riya 

ki. Qrale wi welati di şer de tek
çfıbfı direviya. Qral, gava ku me-
rik dit nedit, je pirsi: -

- Ey kure adem, tu bi ku de
re de diçi w e ha? 

Merik: 
- Qrale min, got, ez li feleke 

digerim. Gava ez we bibinim, 
eze je re bej im, bila qedera min 
biguherine. · . 

Oral got: 
- Tu çawa be d içi we dere ... . 

Samed BEHRENGİ 
Wereer : Felat DILGES 

siyeki mezin sere xwe derxist ü 
je pirsi: 

- Rewitiya te bi ku dere ve, 
ey kur e miravan? 

Merik ji masiye mezin re got: 
- Karen min tev xerab çün. 

Ji her we yeke ez derketime li fe
leke digerim. Le, wisa xuya ye 
ku, eze ji vira we de nikaribim 
herim. Peşiya min behr e ü kele
ka min ji tune. 

Masiye mezin got: 

wi biri ü je pirsi: ~~ 
- Ey kure miro- , ~ ~ 

-
van, tu _ bi ku dere de // ,,.,,,- ~ 
diçi? . ' ~ 

Merikgot: / 
- Ez diçim, li fe -

leke digerim. 
Gur got: 
- Ji bo X~vede, kure mira

van, heke te (eleke dit, tişten ku 
eze ji te re bej im, ragihine. Te be
j i, silava gur heye. Te beji, her 
gav sere wi deşe. Çara viya çi ye, 
tu de bipirsi. Bila ji kerema xwe 
re ji te re bej e. . 

Merik got dibe, ü ket riya 
xwe. 

Merik çü, çü ... Gihişt welate-

Ji bo min ji tu dikari viya bipirsi: ..... Ez dikarim te bidim pişta 
Ez çima di hernCı şeran de tek di- xwe ü di behre de derhas bikim. 
çim? H eya niha çima yek careki · Le şertek min h eye. Ku te feleke 
be ji, ez bi ser neketim? dit, je bipirsi, kaçima her gav pi-

Merik got: diye min dixure. Ji kerema xwe 
- Baş e, ü bere ~e da riya re bila ji te re çara vi kari beje. 

xwe. Merik şerte masi pe re peji-
Gaveki riya xwe domand ü da- rand. Masiye mezin ji, ew da piş

wiye gihişt qeraxe behreki. Ni- ta xwe ü ji vi qeraxi derbasi aliye 
hert, ne gemiyek heye ü ne ji ri- din kir. Merik ji w~ dere riya 
yeki. Ma tma yi ü beçare li der ü xwe domand. Dawiye, gihişt cihe
dora xwe nihert. Ji nişke ve, ma- ki. Li vira rasti miroveki şale 
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RE W ŞEN 

xwe hildayi O. tevrik li ser_ mil e wl 
hat. Merik bi tevrik baxçe xwe av 
dida. Di baxçe de, bi-hezaran ça
len zerzewaten biçilk O. qıezin he
bO.n. Xweliya zike gelek çalan ji 
beaviye teriklbO.n. Le çend heb ji 
wan, bi ave di dev de tije bO.n. 
~axçevan, disa ave bed ser wan 
çalen tije dahil. 
; Çewa ku baxçevan çav bi me

rik ket, je pirsi: 
- Riya te bi ku dere ve, hem

' şeriye min? 
- - Ez li feleke digerim. 

- Te Çi je bipirsi? 
- Heke ez bibmim, 

ez dizanim eze çi je bi
pirsim. Ewill, ez de ter 
çer! wı bikim. 

- . Ku wisa ye, w e 
gave nes,ekine. Te çi be
jlbibeje. Felek ez im. 

- Na, ewill tu ji_min 
· re ew çalen .zerzewatan 

çi ye, beje! 

Kovara Çande 

bikeve O. mas! ji, ji vi derdi rizgar ten w e ha nema, . got. Ji her. ku, 
hibe. min çala xwe ya bexçe feleke he

·_ Baş e. Qrale filan welati çi- ya her dev av tiji kir. 
ma her gav tek diçe? Çima heya Masiye mezin e belengaz çi-
niha li dijmine xwe neşikandiye? qas lava kir ji, merik guhdari ~e-

- Ew qiraljin e. Jineke ku ke- kir. Li riya xwe meşiya çO.. 
tiye şikle meran. Heke ku naxwa- Çave ·qralli re bO.. Gava ku 
ze careke-din tek here, dive bize- . merik gihişt bale, hemfi tiştan ji 
wice. - qral re got. 

- · Pir baş e. Le gure ku her Qral got: 
gav sere wi deşe, çara derde wi - W e gave tu bi siremin diza-
çi 'ye? ni. He ku ha ya tu kes! je ne huy e, 

- _Heke ew ji, mejiye sere mi- tu min bistine. Di şO.na min de bi
rovekl ehmeq bixwe, . ewe ji ve be qrale vi welati. ' 

M er~ :xWe nezi vi tiş
ti ji nekir O. got: 

- Ez bi qraltiye çi bi
kim? Min çalika :Xwe ya 
baxçe feleke heya her 
devi av tiji kir. 

Keçike çiqas lava kir 
ji, m er ik nepejirand . . Ji 
ve dere ji qetiya. Ji nO. 
ve ket re. Merik çu, 
çfi ... Gihişt ba gur. 

~ . Haa ... . Ew? gotv~ t~~~-=-~~~~~ 
baxçevan. Her yek ji '--

Gur got: 
- Kure mirovan, ez 

wan serweta miroven li rO.ye e_r
dene. 

M er ik je pirsi: 
- Baş e. We gave, ya min ki

jan e? 
· Baxç~van di nav bi h ezaran çali

kan de hebeke biçfik O. beav nişan 
da. Erd ji beaviye terikibil O. dilo
pek av nediket ve çalike. Merik ji 
ve rewşe gelek aciz bO.. Pe re tev
rjk ji feleke sitand O. bere ave da 
ser çalika xwe. Pişti ku çalik bi ave ' 
tije bfi o. erd ji ave ter bfi: 

- Hah, niha bO.~ .. got; edi .tu 
dikari ji min re beji, ka çima pi
diye masiye mezin e . bine behre 
dixure? 

Feleke got: · 
- Perçek yakut bi bine pidiye 

wi ve zeliqiye. Heke tu çend kul
man li sere masi bixi, ewe y~kO.t 
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eşa sere xwe rizgar hibe. 
. Merik bi kef O. şahi E ba fele

ke rabO.. Hat ber ·qeraxe behre. 
Masiye mezin li benda wi bO.. Ga
va ku ew dit nedit, je pirsi: . 

- Te çara derde min dit? 
- Ere, le peşiye tu min hibe 

qeraxe wt ali, eze ji te re bejim. 
Masiye_ mezin merik da pişta 

xwe O. ew derbasi qeraxe din kir. 
M er ik ji masi re got: 
- Perçeyek yakut bi pidiye te 

ve zeliqiye. Dive yek bi kulman li 
sere te bixe. We gave ev yakut, 
de ji cihe ku pe ve zeliqiye bike
ve. Tu ji, de ji ve Xııre rizgar bibi. 

Masiye mezjn: 
- - Baş e, got. Were vi karl tu 

bike. Bila yakfit ji, ji te re be . . 
· M er ik ji na va xwe ter: 

- Edi hewcedariya min bi tiş-

te bi kef dibinim. Tişte ku tu le 
digeriyayi, te dit? 

Merik got: 
- Ere, derınane sereşa te ji 

mejiye miroveki ehmeq bfiye ... 
Gur got: 
- Sax bi, di re de çi di sere te . 

de derhas bO., ka çika beje. 
Merik hemu tiştan yek bi yek 

ji gur re got. Bo çi yakute bine pi
diye masi nestandiye, ji bo çi 
qraltiye nepejin,mdiye ... ji bey ku 
çalika xwe ya bexçe feleke heya 
her dev bi ave tiji kiriye o. hewce- . 
dariya wi bi tişten weha nemaye, 
got. 

Gur ji nişka ve dirane n xwe di 
qirika merik de derhas kir u me

. jiye wi derxist. Ji alikl de--ji: 
- Ez .yekl ji te ehmeqtir li ku 

dere bibinim, digot. 
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Semsur, li jora tejana (havza) 

çeme Ferat Ci başüre çiyayen To

ros de cih digre. Semsur di nav

bera D!cle Ci Ferate de cih digre. 

Li bajare Semsure bilindiya çi

yaye heri mezin 2567 metro ye. 

Bilindi ji bakur ber bi baştır ve 

dest bi nizmbune dike. Deşta 

Semsur, deşta Kexta u deşta Key

sun ji aliye çandiniye ve pir bi 

ker te. Gele Semsur bi pirani bi 

aboriya heywanan xwedi dike. 

Semsur ji aliye madenen binerde 

ve, { sifir, krom u neft} pir dewte

mend e. "Havin, pir ger m Cı 

ziwa derhas dibe. Zivistaıı 

. li gor rojhilata bakur ve 

hin germtir e. 
Amed li rojhilat, Mera~ 

li rojava, Meletiye li bakur 

u Dilok (Antep) Ci Riha j i. 
li başfire Semsure dikevin. 

Lekolinen ku li şkeft< ı 

Palane, li gire Şehremuz u 
li tume (Höyük) Gr!tle çe

bune, eş kere dikin ku d ı 

her dema diroke de mirm 

jiyana xwe li vir berdewam 

kirine. 
Semsur di bin tixuben 

hapiren Kurdan Hati, Hu- ' 
ri-Mitani, Urartu, Kurnuh 

tl Medan de maye. Pers. 
Part, Sasani Ci du re ji, di 

nav tixuben (sinore) Farisi

yan de maye. Er!şeiJ Asur. 
İskit u Kimeran ji, hatine 

ser vi bajari. Semsur ji qrat -

REWŞEN 

A 

SEMSUR 
::ı 

tiya Komagene re buye peytext 

Beri Zayine 69 Ci Zayini 72'an, 

Komagene bi Romiyan Ci Partan 

re politika nermayi kirine. Qral 

Antixos, ji bo ku bi cirane xwe 

Solekit re nekeve şer, bi qiza wi 

re zewiciye. Di qrattiya Koroage

ne de tişteki pir enteresan ji he

ye ku 105 sal bi kesi re şer nekiri

ne. Ne dewlete İrani, ne Rom! u 
ne ji Bizansi tu cari rojhilat u ro

javaye çeme Firate nexistine bin 

deste xwe. 
Ji sedsata 7'an pe ve rişen 

Selahaddin MIHOTULİ 

;~:~$~~ f!~Jf CIV AKNAS 

musulmanan dest pe kirine tl ev 

der ketine bin deste Eyubiyan. 

Semsur di bin riş u talanen Mo

xolan, Tirkan tl Timuran de ji, 

maye. Semsur di sedsala 17'an 

de ji ketiye bin deste Osmani

_yan. Semsur ·di bin ev riş u tala-

nan de ji, disa çanda, or-f u ade

ten xwe ji bir nekiriye. 
Ciyografya iı Dirok : 
Qraltiya Komagene bi taybeti 

Antixos, serketina tekoşine betir 

giring daye çande. Tatankaraft 

her tim rişen xwe li ser huner u 
çanda gel çekirine. Çima? 

J i ber ku, ki xwediye van 

berhemen huneri be, ew 

xwediye dewlete ye ji. Qral 

Antixos di gire çiyayen 

Nemrude de perestgehek 

(tapınak) çekiriye. Heta 
1838'an tu kes bi ve perest

gehe nehisya bu. Generale 

Eiman H. Von Moltke bi 

teşkeren Osmaniyan re ha

tibu ku serhildanen rojhi

tat vemrine; we çaxe wi ev 

perestgeh kifş kiriye. Li 
ser ve mabete heta iro tu 

talan u eriş çenebune. 
Çiyaye N emrilde : 
Çiyaye N emrude ji Sem

sure 106 km dur e. Bilindi
ya çiyaye Nemrude 2150 

metro ye. Li ser vi çiyayi 

gor Ci xezineyen qral Anti

xos he!1e: Ev gor Ci perest
geh bi keviren pir biçCik ha-
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tiye çekirin. Firehiya perestgehe 
di navbera 150 metro ye; bilindi
ya we ji bere 75 metro bO, niha 
daketiye 50 metroye. Li ba ve pe
restgehe heykelen Xwede O qra
lan, navçeyen merasime, re O ji 
tehta kalandi ji, hewdike egir o 
hwd. çekirine. 

. . 
Di gire çiyaye NemrOde 

de, ji bakur, rojava O rojhi
lat ve sise banoken (teras) 
mezin hene. 

Banoken rojhilal li ser 
tehteke mezin O di elki pir 
mezin de ye. 8 kevire şeh
kiri li ser hev hatine danin 
O li ser vana pey k eren (hey
kelen) Xwede hatine çeki
rin O bilindiya wan di nav
bera 8-10 metroyan de ye. 
Ev peykeren hane, ji ali 
peykeren sembola xurti O 
balkeşiye şer o eylo ve ji 
her du aliyan ve tene paras
tin. Na ve van peykeren me
zin ev in: Apollo, Mithra, 
Hellos O Hermes di figure 
yeke de ne, Fortuna (Xwe
daye Berekete) ji di figura 
duda de cih stendiye. Di 
nav van peykeran de, tene 
Fortuna neketiye. Sere we 

bi çelenga mewa u bi tUle xemi
landi ye. Di figure siseyan de, Ze
us-üro masdes {Ahura-Mazda) u 
di figure çaran de Antixos, di fi
gure pencan de Herakles u Arta
genes, Aresi temsil dikin. Li ser 
van banoken ku li aliye hewşe 
dinerin, roja ku qral çebfiye, re
zanane (yönetmelik) merasimefi 
zagon hatine nivisandin. Li rasti 
van peykeren mezin bi plane da
meli (kare) hewdike agiri cih dig
re. 

Banoke bakur,. direjayiya we 
80 metro fi firehiya we 3 metro 
ye. Ii aliye rojhilal fi rojava ve 
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merasima reyan bi hev vedike. 
Di nive banoka diwer de deriyek 
heye; ji vi deri heya sere gire ri
yek hildikşe. Peykere eylo vi de
riye hane diparezel Banoke vi di
wari 85 metro ye. 

Ii çiyayen Nemrfide, sibe wex
ta ku roj hilte, li tu cihe dinyaye 

xweşikbunek wilo fi rojek ewqas 
rengin tune ye. Ev der, cihe ku 
erd u ~sman digihejin hev fi cihe 
ku Xwede roje piroz dike fi cihe 
ku jiyane ji wir dafirine ye. 

Cihe ku Xwede le kom di
bin, li sere vi Çiyaye bilind him 
li gori ola Zerdeşti u him ji, ji 
her erişen dijminan hatiye çeki
rio. Di ola Zerdeşti de cihe we 
bilind, neziki roje fi piroz e. Ji 
her ve yeke ji, miroven Zerdeş
ti miriyen xwe li deren bilind 
vedişerin. 

Agir li dinyaye bireveberiya 
roje..ye. Li sere van çiya agir ji 
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bo jine birlin Xwede O ji bo ku 
gel xwe bi xwe ji hev haj bin ve
dixistin. 

Komagene birdariyen xwe bi 
Latini fi Greki nivisandine. 

Di dema İskendere mezin de 
Grek fi Latiniyan eriş fi talan biri
ne ser çand fi hunera Kurdan. Di 

ve deme de herdu cilden 
Zend-Avesta hatine şewi

tandin, hewdiken agiran ha
tine xera kirin, peykera ze
rini li hundire perestgeha 
Anaites ya li Erzincaiıe ha
tiye hilandine u qesra Ekba
tan u Persepolise ji, hatiye 
şewitandin. 

Arsemia: 
Paytexte Komagene Ar

semia ji Kehtaye 26 kin dur 
e. Li dfi lekolinen ku hatine 
çekirin, li ve dere birdariye 
qral Mithiridates u Ares 
(Herkül) hatine ditin. Ji bi
li ve ji, ji bo ku perestgeh 
be zanin heykelek hatiye çe
kirin. Li başfire kelehe ji, 
gora have Antixos, Mithiri
dates (mihri) hey e. Birdari
yek (anıt) heri mezin li ve 
dere heye. Li ser ve birda
riye, her sal we çiqas qur-

ban bidin, malhata qral fi zago
nen li ser jiyane henin. Ji bill 
wan ji, hundire tehta masif ji bo 
şkefte hatiye kalandin fi kurbfina 
we 158 metro ye. Mirov bi peli
kan darlikeve bine erde. 

Keleha Kehta (Kexta): 
Ev keleh iro ji kehta 26 km 

dur e u neziki gunde Kehta ya ke
vin de ye. Ev keleha hane di her 
deme de hatiye bikaranin. Ji de
ma musulmanliye vir ve burc 
(çerx), mizgeft, dikan, hernam fi 
çalen ave te de ava bune fi heta 
iro manin. Bi nave keleha nfih ji, 
te nasin. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çande 

Pira Cend re : neyen silavkirina kesan heye. 
Kehta fl reya Kehtaya kevin Keleha Gerger (Jera Arse-

di ser çemen Cendere de pirek mia): 
çekirine. Ev pir 2000 salı' ye. Li Ev keleh ji Semsflr 98 fl ji 
herdu aliyen nigen pire, ji 92 Kehta ye 63 Km dflr e. Ev keleh 
tehten pir mezin hatiye çekirin. li gunde Gergere ye. 
Li herdu aliyen pire, dive du Di ve kelehe de mizgeft, mal, 
stfln hebflna, le yek ji wan winda dikan fl çalen ave henin. Li ser 
ye. Firehiya wan stuna 2 metro fl tehteke, nexişandina bave mihri 
bilindiya wan 9-10 metro ye. Se- Samos hatiye çekirine. 
re wan her du stflnan ne li cihe Muzeya Semsiıre : 
xwe ne. Di ve muze de tişten diroki, 

Keleha Derike : arkeolojik fl etnografık tene pe-
Kela Derike, li başure pıra sandin. Ji dema kevirin de bivir, 

Cendere fl li jora gunde Y e tir Ci kevanan Ci ji dem en din . 
e. Ev cihe piroz, bi I. Heron u pe- de xilik (çanak) Ci kedun (çöm-

wi te nasln. heykel, peren bi nexş, fira-
~~~~ 

G ire Karakuş : 
Gire Karakuş ji dema Hitit u 

Mitaniyan vir ve hew tene cihe 
go ra jina ye. Di de ma Ko mm en e
ge de ji, gire KarakOş cihe gora 
birdariye bfl. 

Ev gor li ser . tumikeki (Hö
yük) 35 metro ye. Ev tumike ha
ne ji heft keviren şeh kiri yen li 
ser: hev danin ava buye fl bilindi
ya we nezi 9-10 metro ya ye. Di 
ve tumike de 4 stfln fl li ser sere 
stflneki eyloyek heye. Li ser wan 
st un an şer, ganer (boğa) fl w e-

xen xemilandine henin. 
Di suka Oturakçiyan de dest

kariyen gel tene firotin. 
Pirin: 
Pirin taxeke Semsfıre ye fl li 

bakuri rojhilate dikeve. Li ve de
re 208 tehten mezin kolandine Ci 
ji şkeftan mal çekirine. Li ser de
riye van malan de weneyen miro
van çekirine. Li duri bajer sur, 
qesr Cı pere hatine ditin. Kani fl 
birka (havuz) vi gundi kevnare 
ye. Ji ber van malen pir, nave vi 
gundi Pirin danine. 
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Gava mirov ji Semsflre diçe, 
li ser riya gunde Heyderan, di ki
lometre 10'an de, di hundire ye
ke ji şikeftan de, weneyen bizine
ke heye ku ev wene wek diroka 
mirovi kevn e.-

Li gunde Semsflre Zeye ji, 
mal henin ku ji tehta çebune. 
Tehten mezin hatine kolandin fl 
keleheke du tebaxe çekirine. 
Nave ve kelehe, keleha Hesin e. 

Li rojaveya gunde Gumuşka
ya u li ber. çeme Firate, tehten 
ku bilindiya wan 100 metro ne 
kolanin fl cihoken şikeftan vekiri
ne ku firehi Ci bilindiya wan 
160-170 cm. ne. 

Ava Koture: 
Ev av 25 km duri bajare Sem

sfıre u 5 km duri gunde Akçaliye 
ye. Ji hinek nexweşiyen mide fl 
roviyan re baş te. 

Malpinari: 
Ji bajare Semsure 35 km dur 

e. Ji ba tehten Goksuye pir av 
derdikeve. Li ve dere, ji dema 
Hititiyan kitabeya hiyerogllfi ya 
çargflşe hatiye ditin. Ev ji, ve ras
tiye tine her çavan ku we deme 
ev ciheki giring bfl. 

Burç (Birç): 
Li gunde Birce, xaniyek dora 

wi 13 metro bi plane bidame fl 
du tebaxe heye. Bilindiya wi xani 
10 metro ye. Ev xani ji keviren 
şehkiri hatiye çekirin ku pivana 
wan 50-100-50 ye. 

Samsat: 
Ji Semsfıre. 38 km dur e. Ev 

der 5000 sal beriya zayine hatiye 
avakirin. Asuriyan ev der talan u 
xirab kirine. Ev der di demeke 
kin de buye paytexte Komagene. 
Hina ji li ser gireki keleh, biren 
ave, cihoken ave, tişten ji ber 
qesre mayi, henin. 

Pira Kizilin (Göksu): 
Ev pir li ser çeme Goksfıye 

ye. Ev pir ji sekemberan hatiye 
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çekirine. Kembera nave 
xera buye. Navbera du 
nigen we, nezi 20-30 met
ro ye. Ji kevire şehkiri ha
tiye çekirine. 

Dikilitaş (Kel): 
Ev kel neziki gunde 

Hozgişi ye. Ev gora birda
ri li ser gire Kizildax e. 
Di nav gel de, nave ve ttı
ınike Seseng e. Bilindiya 
ve tume 20 metro ye. Li 
bakurt rojava, li bak:uri 
rojhilat u li baştır 6 stun 
henin. Her stunek 1.5 
metro fireh u metrok bi
lind u ji heyşt keviren gi
rover hatine çekirine. 
Hundire tehta masif hati
ye k olandin u 7-8 metro 
kur çala ave hatiye çeki
rine. 

Besni: 
Ji navçeya Besni ya 

iro, 5 ·km li başlı ri dikeve. 

Gelek avahiyen diroki ta iro we
ke kelehe, parezgehe, hemame, 
pir u kaniyan ma ne. 

Xirbe Bajare Ari : 
Ev der li gunde Sofraze ye. 

Gele Ari peşiye li van deran bi 
cih bune. Di dema musulmantiye 

de beg Hasan Paşa li ve dere miz
geft u minareyen mizgeftan çeki
rine. Ji yen dema wi ve xirbeyen 
wan manin. Di hundire vi bajari 
de axa bi reng di hundire şuşa de 
hatiye ditin. Le heta ve deme ke
si pe dernexistiye ku ev ax ji bo 
çi hatiye bikaranin. 

Mesireya Degirmençay : 
Ev der li gunde Sofraze ye. Li 

ve dere ji gelek deveran av derdi

keve. Li her dere şenkayi ye u 
tehter. mezin bi hev re ahengeke 

pir xweş çedikin. Di demen bere 

de ji, jiyan li vir hebu u ta iro 
dom dike. Li ve dere mirov teh-

36 

tin kolandine u hinek ji wan ji, ji 
ber xwe ve hene u mirovan li we 
dere jiyana xwe berdewam kiri

ne. 
Tumiken Besni : 
Li navçeya Besne u li dora we 

gelek cihen ku ji diroke mane u 
goren birdari (anıtmezar) henin. 

Di nav wan de, e bi nav u deng 
ev in: Sahantil, Sofraz, Fal, Has

kişiya J orin, Çomak, Terbize k, 
Şambeyat, Levzin u Zirce ne. 

Germiya Çormuke : 
Ji navçeya Besne 6 km li bakurl 

rojhilat dikeve. Rumiherinen fizi
ki u kimyewi (tahlil) çebuye ku ev 
av ji bo gelek nexweşi baş ~ 

Ava Riıtika .: 

Ji navçeya Besne 23 kın'an li 
bakurt rojhilat dikeve. 

Kincen Meran : 
Qundera serdirej, şalvare nav

randirej, qutike be berstuk lı iş-
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!ike reng bi reng li xwe di
kin. Kemberek spi u direj 
Li newqa xwe digerinin u 
şaşikeke dixin sere xwe. 

Kincen Jinan :· 
Li sere jinan kofi he

ne. Ev kofi bi zer, ziv an 
ji bi madenen din ten xe
milandin u bi şareke ten\ 
giredan. Kirasen hef
treng u ji hevirmeş çedi
kin. Zendiken kires fireh 
in. Ji pembo qutiken mil
direj di bin. fistane xwe 
de li xwe dikin. Bi ser vi 
kirase rengin de, peşte

maleke erdreşi xemilandi 
didin ber xwe. Goren bi
nexş u pelaven be pahni 
dixin lingen xwe. 

Dansen Geleri : 
Di listiken Semsure 

de, jiyana gel, şer, tekili
yen hilbirine u abori he

ne. 

Ev tişt di listika Xoftane de 
hin betir xwe xuya dikin. Di ve 
listike de tekiliyen aboriy~ yen 
çanda gundiyan u axe, rewşa gun

diyan, Xwede, şahi u bereket te 
listin. Di ve listike de ji destpeka 

çande ta pale u bendere, bi figu
ren folklore li ber çavan te raxis
tin. Xoftan, ji listiken Semsure 
yen dewlemend minakek e. 

Bi rasti, folklora Semsure bi 

sere xwe beşek serbixwe ye; dive 
mirov bi taybetili ser raweste. Ji 
ber ku folklora Semsure, ne ya 
Semsure ten e ye. Buye ya Kurdis
tane hemi. Bele ev listik, iro ne li 
ser nave Kurdistane, li ser nave 
dewleta dagirker te listin; di festi

valen navnavnetewi de bala her 
kesi dikşine! Di van festivalan de 
li ser nave Tirkan, xelata yekemi
niye distine. Le ev folklor bixwe 
weke bajare Kurdan e! 
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Jı rastnıvisa zmane Kurdi beşeke pır gring ji le
kera "biın" e. Lı ser ve lekere gelek dahaşen curbe
cur hene. Hmdek rezımanıvisen me "jı ber ku 
zmane Kurdi jı malhata Hmd-Avropaye, dıve rast
nıvisa "biın" mina ya wan be" dıbejm. Ez beri jı van 
dıpırsım, "gelo, bla rastnıvisa me mina ya kijane 
be?" Ya duwemin ji ez jı wanra "na geli hevalan! 
Bla rastnıvisa lekera "biın" ji mina ya Kurdi be" dı
bejım u tkaya .dev jı heyraniya biyaniyan herdane jf 
dıkım. Çawan dı gelek mjaranda, berhevi u korn
btine dıbinım, dı vırda ji wele dıbinım, heya korn
bline peywısti dızanım. 

Em bene lı ser rastnıvisa lekera bim: Lekera 
bu!l, bı qertaflekeran te keşan. J ı b ıl qertaflekera 
"bu" qertafleker U. qertafcinavk yekm. Ango eyni
nın. Teni jı hevdu guhertma wan, ciye xebıtandma 
wanın. M.ina: 

Qertafcinavk Qertafleker Bıkaranina iro 

Dırevım dikevım rındım 

bedewım rmd ım bedew ım 
Dırevi dıkevi rm di 
bedewi rmd i bedew i 
Dıreve dıkeve rm de 
bedewe rmd e bedewe 
Dırevin dıkevin rındin 

bedewin rmd in bedew in 
Hun din!vın 

\ 

hun dıkevın - hun rındın 
h un bedewın · hun rmd ın hun bedew in 
Dır ev ın dıkevın rm d ın 
bed e w ın rmd ın bedew ın 

Nexwe ev qertaf, gava bı lekerama ben bıls:ara
nin, qertafcinavkm. Gava bı navderanra bene bıka- . 
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ranin qertaflekerm, le qertafcinavkın ji. Ango qer
tafcinavkın, le peywıra (wezifa) lekeran ji hıldane 
lı ser xwe. Dıxwazi lı peyva "dırevım, dıkevım" u 
dıxwazi lı peyva "rmdım, bedewım" bmerin. Dı her 
du destanda ji ım bı tegıha "ez":i bı tegıha "tu"; e bı 
tegıha "ew"; in bı tegıha "em" u ın ji bı tegıha "hun 
u ew" hatme bıkaranin. Jı her ku desta "rmdım u 
bedewım" navderm u be leker h ev ok ( curnle) naqe
dm, ev qertaf dı peywıra lekeranda hatme bıkara
nin. _ An go qertaflekerın. Le qertafcinavkiyen xwe 
heç wmda nakın. Nexwe "im, i, e, in O. ın" hım qer
tafleker, hım ji qertafcinavkm O. ev qertaf çawan bı 
lekeranve dızelıqm, dıve wısan bı nevderanve ji bı
zelıqın O. !ekeriya wari bı tegıhe bete zanin. Bı vi 
ewayi zman qasek ji jı belaviye rızgar bıbe. 

Xwendevan O. rezımaneo heja! Heger be sedem 
ji be, 'berhevbfin Cf berhevkırm lı mm pır xweş te. 
Le be sedem an ji bı sedemen sıst il pıst belavbun, 
an ji belavkırın heç lı mm xweş naye. Me jr belav
bun u belavkırme gelek ziyan ditıye. Tka dı!cım em 
zmane xwe be sedem jı hevdu dur mexın. 

Dı lekera "bun" da qasek ji dabaşa qertaflekera 
- bu bıkin. Her çqas "bu" bı sere xwe lekere j~ le dı 

lekera "bÇın" da teni qertaflekere lı lı dawiya navde_
ran, bı navderanve te zelıqandm. Bı vi ewayi keşa
na lekera "bun" ya dema boriya tedayi te hmate. 
Nexwe dema nha bı qertaflekeren dm tene bıkara
nin, dema bori ya tedayi ji bı qertaflekera "bu" te k e
şan O. qertafcinavk, bı "bu" ve tene danin. Mina: 

Dabasa ının Bıkaranina iro 

Rındbum 

bedewbum 
Rındbuyi 

rmd bum 
bedew bum 
rmd buyi 
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be~ewbiıyi 
Rındbiıye 

bedewbiıye 

Rındbiıyin 

bedewbiıyin 

HCın rındbiıne 

hiın bedewbiıne 

Rındbiıne 

bedewbiıne 

bedew·biıyi 

· rınd biıye 
. bedew biıye 
rıhd biıyin 

bedew biıyin 
hiın rınd biıne 

hCın bedew biıne . 

rınd biıne 
bedew biıne 

Ew "y"f ''y" yen kelıjandınene. "-in" ji dı devoka 
Botida teni te bıkaranin. Le dive bete tevayi krın. 
Lewra ciye cinavka "em" ji dıgıre. 

Ev qertaflekera "biı" ji bı nevderanve zelıqandın 
peywıstıye. Lewra "bCı" lekera alikere ji. Gava bı le

. keriya alikeri bete bıkaranin, cuda nvisandın tl cu
da bılevkırın d:ıxwaze .. Dıve ev her du peywıren w e, 
jı hevdu bene qetandın Cı n~sin. Mina : 

Ukera biın Lekera aliker 

Reşbiı, zerbiı, sorbiıreş biı, zer biı, sor biı 
Dewlemendbiı, xızanbu Dewlemend bu, xızan bu 

Tegıha lekera bun; dı dema borida, reş, zer, 
sor, dewlemend tl xızanbÖ. 

Tegıha lekera aliker; ne dı dema borida, nCı reş, 
zer, sor, dewlemend Cı ~an bCı. 

Her çqas lımdek mrov ve lekera aliker cuda lı 
peşi rengderan; "bCı reş, bCı sor, bCı dewlemend tl 
bfl xzan" datının u bı vi ewayi lekera aliker jı lekera 
bun dıqetinın ji, dı zmane Kurdida ev qayde mm 
neditıye. Teni ev qayde jı navanra dıbe. Mina· : BCı 
dar, bfl kevır, bCı şvan, bCı gavan, bCı karbıdest... _ 

Daçek: Dı zmane meda, jı bıl daçeka ji: tu da
çek nayene dawiya pey\ran. Ani lı dfl peyvan naye
ne danin. Ev daçek, cuda lı dfl peyvan te danin tl te-
gıha "daxi" ya zmane Farısi dıde. Mina: . 

Neteni tu, ezjijı bıiı vi bari dernakevım. 
\ 

Eze herım, tu ji roja pencemin w ere nık mm. 
Gele me ji edi de rızgar Cı azad bıbe. 
Daçeken leker çekırıne: (Ve, ra, re, hıl, ber, 

_der, ve, le) Cı ed. Ev h emi ji lı ·peşi, bı le~eranve te
ne danin fl lekeran curbecur teoe hmate. Ew leke
ren bı van celeben daçekan bene çekırın, .fı lekeren 
xwerfl pır an ji lımdık guhertınen tegıhi t~ne hmate 
(hole). Mina: 

Veketın, daketın, reketın, hılketın 

Peketın, berketın, derketın, veketın, leketın 
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Daçeken raweyi, ango daçeken keşanen leke- · 
ran: Teni daçeken dema nha "dı, nı, na" fl daçeken 
ferman e "bı, m~·~ disa lı peşi, bı lekeranve tene ~vi
sandın u bı tu ewaye jı lekeran cuda nayen danin. 
Mina: · 

Dıke, dıkır, dıkare, dıkariya 

Nake, naxwe, nıl<are, nıkariya 
Bıke, bıxwe, bıçine, bıreşine 

Meke, mexwe, meçine, mereşine 
Dıve bete zanin ku çawan "dı" daçeka ereni ya 

dema nhaye, wusan "na, nı" ji daçeken neyini yen 
dema nhanın. Disa dıve bete zanin ku daçeka neyi
ni ya fermane teni ·"me" ye. Her çqas iro dı peyıvİ
na hınde heremanda u dı nvisandınen hınde nviska
r~nda, daçeka fermane ya neyini dı ciye "me" da 
"ne" te bıkaranin ji, le dıve wele neye krın. Lewra · 
ew mezınen ~m ghiştıne "me" bıkartanin. Weja me 
ya kevın hemi, (weja nu ji beşek je) "me'' hatiye bı
karanİn. Hozan u wejevane me yen mezın Cigerx
win, rezıman Mir Celadet Bedırxan fl dıgel rezı

manzanen me yen dm, ewen me ku afırineken wan 
ditıne, hemiyan ji "me" bıkaranine . . Vaye ew reya 
gele me ye kevın u bozan u wejevanen me lı ser me
şan e, ez ji lı s~r dımeşım. Lewra ew re reyeke rast 
u drıste.- Dı zanina mm da, jı neyini ya ferrtıanera da
çeka "ne" k er na ye. · Ev daçek pzo kera neyiniyen 
demen bori, çiroki Cı dema be tet. 

Dı derbare daçeka "me" ya neyinida, dıve re
form neye krın. Çawan dı bejmara borida me da
baş krıbCı ku destboriya ( selahiyeta) me dı pekani
na reformeda tune u şxwe naxwaze ji. Lewra re
form lı ser karen neqenc fl: nebre tene krın. Heger 
dı neyiniya fermaneda nebreti hebe, ew paye daçe-

. ka "ne" ye .. D isa çawan me dı nvisara xwe ya beri da 
ji gotıbfl, jı karen wlora ronesans dıxwaze. Disa lı 
vır ji bıbejım, dıve be sedemen jı dıl, em vajiye bori
ya xWe nekevin. Heger em wele nekin, erne dirok fl 
zmane xwe wusa bıherıfinın ku edi çara vejandına 
wan tunebıt. 

Daçeka dema be "e" ye. Ev daÇek bı sere xwe te 
bıkaranin u bı tipa,"w, d, t" ve ji te danin, lı peşi le
keran cud-a ciye xwe dıgıre~ Heya dıkare jı lekera 
xwe ·gelek ji dur bıkeve. Ango beri lekera xwe bı 
çend peyvek peşi b_ete danin. Beweku : We Xweş
mer heft roj pışti cejna Newroze bıçe gund. Heger 
kırde cinayk be, ev daçeka "e'' dıkare peve ji bete 
danin u tegıha dema be bıde. Beweku : Ez e roja 
pencan herım. Dı ve tenteleda cinavk hım p~ywıra 
xwe u hım peywıra daçeka dema be dıbine .. Tablo-
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ya dema be ya gelemperi : 
Xweşmer e were, e Xweşmer were 

De zeviye bıçinın, zeviye de bıçınin 

Te h esp bıbeze, çelek te şir bıde 

We Reşo kar bıke, Reşo we kar bıke 

. Tuye gelek rojari bıbini, hune bıbinın 

Daçeka blani : Y ek jı "b la, b ra, bere iı bera" 

pekte. Ev her çar celeb gore devoken heremanın. 

Le tegıhen wan heç naguherın. Ango tu kejane bı

kartini bı kefa xweyi. Dıve bete zanin ku be daçeka 

blani, lekera blani naye zanin. Her çqas lımdek re

zımanıvisan be daçeka blani dabaşa lekera blani 

krıne u wusan rut bıkaranine ji. Le tegıha blani na

de ·o ez gelek le xebıtim, bı tu ewayi mm nekari te

gıha blani je serwext bıbım. Ango çawan dema nha 

u dema be, be daçeka xwe nayen zanin. Öaçeka bla

ni cuda lı peşi lek.eran te danin. Ev daçek ji mina 

daçeka dema be dıkare jı lekera xwe dur bıkeve u 

lı peşiwan peyven beri lekera blani disa cuda bete 

danin. Dı ve tınteleda disa tegıh naguhere. Teni 

gore xwestına meqaman, ev tıntel pekte. Mina .: 

Bla: 
Reşo h emi karen xwe· bıqedine paşi bete welat 

Reşo pışti qedandına hemi karen xwe bere bet. 

Bla ez bem, bere tu be, bera ew bet, bra 
kes neye 

"Bia re be ~la dur be": bla keç be bla pir be." 

"Bia av bor be bla kur be': (Gotına Mezınan) 
"Bia bıt saime dehre, bla iftari carek bıt." (Me-

laye Cziri) 
/ 

Daçeka veni, yek jı "€lıve, geleke, gereke iı goti" 

pekte. Ev celeben daçekan gore devoken herema

nın. Ango her heremek gore devoka xwe yek jı van 

daçekan bıkartinın u tegıha hemiyan mina hevdu

nın. Dı drova iroda em nıkarın terciha yeke lı ser 

yen dıne bıkin. Şxwe tercih naxwazeji. Lewra hemi 

ji mina hev bı Ku~dirie. Teni graniya xebata min lı 

ser daçeka "dıve" ye. Lewra ez ve daçeke çetır dıka

rım bıkarinım. Beri, jı ve da~ekera "daceka fiila la

zımi" dıgotın. Lewra ew lekeren bı ve daçeke bene 

pekanin, bı tegıha bıveneviye, peywıstiye (lazımi

ye) ye. Be daçeka veni, lekera ve ni (lazımi) na ye 

zanin. Ango danina daçeka veni dı lekeren venida 

peywıstiye. 

Daçeka veni cuda lı peşi lekeran te danin u tegı

ha veni te hmate. Ev daçek ji . mina daçeka dema 

be u daçeka blani dıkare jı lekera xwe dur bıkeve. 

Jılekera xwe d.Qr kehn, ~egıh heç naguhehere.-He

ya mrov dıkare beje tegıh tekustır dıbe. Lewra hen-

REWŞEN 

kina hevokan u rewşa megaman serecastır dıbe. 

Ev huyeren wele taybetiyen zmane m eye. Qenc de- . 

na xwe bıdın tabloye. Mina: 
Dıve du roj pışti cejne ez u maliya xwe herin 

Ez u maliya xwe du roj pışti cejne dıve herin 

Ez u maliya xwe dıve du roj pışti cejne herin 

Goti ez bem, goti tu bey, goti ew bet, goti ben 

Ge-reke Xweşmer here, gereke bı Kurdi 

bıpeyıvın. 

Geleke Kurd bıxwiiun, geleke Kurd bınıvisın. 

Dive gel -pxwe nviseniya (qedera) xwe 

tayin bıke .. · 
Ew m, y, t, n ya dı reza "goti ez bem" da ci gırtı

ne, ew qertafcinavkın u tam ciyen cinavk u navan 

gırtıne. Dı zmane meda gelek qertafcinavk hene. 

Ev beşek jı wanın. (Lı "Hemana Rezımana Kurdi" 

bınerın) 

Daçeka Merc-(şert) daxwaz yek jı " ger, w er, he
ger, eger iı ku ye. Ev daçeken han, h emi ji jı ali ho-

. zan, wejevan u nviskaren meve hatıne bıkaranin u 

h emi ji Kurdinın. Her çqas me jı ve daçekera "da çe

ka merc-daxwaz" got ji jera "daçeka merci" be te go

tın çetıre. Ev daçek gava bı lekeren peşkerira ben, 

wan dıke merciyen peşkeri u gava bı lekeren dax

wazira ben, wari dıkın merciyen daxwazi, ango 

m~rc-daxwaz. Mina: "Blani, dema be veni"· be da

çek ev qayde peknaye. Hındek rezımanıvisan be da- . 

çeka merci, merc-daxwaz bıkaranine O qındekan ji 

jı_çirokiya dema bera merc, an ji merc-daxwaz gotı

ne. Ez gele k le x·ebıtim, bı . tu . ewayi mm m ere O 

merc-daxwaziya wan ne zani. 

Ev daçelc ji mina daçeka "dema be, blani u veni" 

cuda lı peşi lekeran te da nin u lekeran dexe tentela 

merci. Ev ji dıkare jı lekera xwe dur bıkeve O tegıh 

ne guhere ji. Mina : 
Ger gele bındest rızgar nebe tentel naguhere 

Wer ~u wele neki ez bı tera tu cari napeyıvım 

heger pırtOkan nenıvisım gel rewşen nabıt 

Roja bist O pence mehe ku ez neyem hal xrabe 

"Gerbı kuştın, wer bı hıştın emr u fermana teye" 

(Melaye Cziri) ? • 

Heger heye naqedinım vi pilone reş neqetinım" 

(Gotına Mezınan) 

Baş dena xwe bıdıne ku qayden "dema be, blani, 

veni u merci" gişk mina hevdunın. Teni daçeken 

wan jı h ev cudanın. 
Bı hevi gumana hev serwext krıne. 

Bıminın xweş ... 
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ÇARŞE. M 

Ew roja ku jera "Roja be bereket" dıgotm, ew çı 
roje O çra be berekete? Ew roja ku jera "Roja be 
oxır" dıgotın, ew çı roje O çra be oxıre? Ew roja ku 
seydayen medresan jı suxten (teleben) xwera "Roja 
çarşeme dest bı sey O pırtOken nO bıkın da zO bıqe-' . dm. Jı ber be bereketiya we roje, sey O pırtOk kurt 
dıbm O mrov zO jı ~an dıfılıte" dıgotm. Ew çı roje O 
ki ew seyda bı vi ewayi dabO bawer krin? Ew roja 
ku kebaniyan ne dıhışt, tu kes deve fraxen dev ve
nekıri veke, ew çı roje O ki ev sey dabfr wan? Jı bo 
çı, roja çarşeme deven dezen çlo, deven loten giya
ye O deryen kadinen deri venekıri venedıkırın? Ev 
tabu jı ali kive hatıbO danin O çra tu kes lı peşber 
ve efsana hane gernar dernedıket? Jı bo çı roja çar
şeme derketına geşt, be oxıri dıhejmartm O çı raz 
(sır) teda hebOn? Ji bo çı roja penşeme dest bı sey 
O pırtOken nO ne dıhate knn O cra, heger roja pen
şeme dest bı van karan bete krın, de xwendm zede 
bıdomine O zObızO naqedm" dıgotm? Jı bo çı ew 
karen dm hemi dervaze roja penşeme dıkırın? Ge
lo fezileta penşeme lı ser çarşeme çıye? Maqey her 
du ji ne rojen Xwedanın? 

Dıbejm ku roja çarşeme roja tedila cnane, roja 
çarşeıp.a dawiya meha reşemiye (sbate) heya roja 
çarşema pişi ya meha adare, roja tedila enan ya m e
zme. Dıbejm ku roja çarşema dawiya reşemiye, 
Dırdanperiya keça padişahe enan, jı mala mere 
xwe dıçe mala bave xwe. Roja çarşema peşi ya me
ha adare jı mala bavi dıfetıle mala mere xwe. Jı ber 
ve yeke, dı wan rojanda hefte bela O teşqeJe tene 
rOye zemine. Gereke her kes xwe jı wan teşqelan 
bıpareze. Heger xwe ne pareze, an ji sıstayi bıke 
de rasti teşqelek jı wan wusan be ku bı tu ewayi ne 
kare xwe je rızgar bıke. 

. Rnek mroven falavejen nvıştker, jı bo xatıreJıa
vılen xwe yen rojane, her weku ev yeka han raste 
dıdm diyar krm O jı gele belengaz wec dıbinm. Bı 
van sextekariyan, gelek karen djen kerhatmen gel 
tinın hmate. Bı rewşek wele dezgehen xwe saz krı-
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ne ku peşber derk~tm gelek koteke. Lewra ne ba
wer krına van efsanen çewten nadırıst, her weki in~ 
kar krına ola islame O ne bawer krma quraneye, dı 
sere gele be çareda dane cıh krın. 

Dı van taybetiyanda gelek ]i çiroken sosret yen 
jı hşe mrovan dur hatıne afırandm. Ango çiroken 
dı navber ci~ O mrovanda dervaz buyi, wusan lı hev 
du anine ku ew mrova ew çirok çekıı:i ji. lı rastiya 
we dıkeve şubhe O "Dıbe ku ev çirok rasbe, xweda 
exıstıbe die mm u ının ji nvisandıbe an ji gotıbe" 
dıbejm. Dı hnek çimkanda dersen gring ji hene. 
Ango ew çirok hemi ne valane. 

Dıxwaz'ım jı xwendevanen hejara çirokek jı wan 
peşkeş bıkım. Çirok lı Deşta Rehwaye O dı Xana 
Elemanda hatıye hmate.Jı ber ve yeke, dıve peşi 
D eş ta Rehwaye O Xana Eleman bıdım nasin: 

Deşta Rehwaye lı ser reya Bitlis-Tetwane O lı 
navber zozane şkerine O çiyaye Kerkoredaye O gu
hışkeke (guşeke) we digıheje çOntare çiyaye Nem
rut. Lı qeraxe Deşta Rehwaye penc gıınd hene: Çıl
xor, Eleman, Xafref, Svar O Papşen. Beri çiyayen 
dora deşt~ hemi "rel" bu u dı deste wan gundiyen lı 
doredabu. Her yek jı wan gundiyan rela xwe baş dı
parastın. Daren we gelek gır bıbun. Wusan gır bı
bun ku dep (text e) je dıhatıne çekırm. Pışti damezı
randma daira Ormane, ew da.r hemi brin, teni devi 
man. Dibejm ku pışti destpekırma şere gerilaye, 
dewlete ew devi ji şewıtandme. Ango nha ew çiya
yen terdar, hemi mam~ tazi. 

Lı ali rojava deşte, reya Muşe jı asfalta Birlis-
Tetwane dıqete. 

Xana Eleman lı niveka deşte jı ali Xusro paşaye 
xerker u xerxwazve hatıye ava krm. Dıbejm ku du 
mızgevt, du serşogeh u du fron teda hebune. We 
Xane hım peywıra -'(wezifa) karwanserayiti krıye, 
hım ji Zanoşgeh buye. Dı nev afırineken Xusro pa
şada, jı hemiyan mrestır (muhteşemtır) ev xan bu-

. ye. Gava mm dit xan xrabebu. 
Pışti ve danenasina kurt, edi dıkarİn dabaşa çi-
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roka xwe bıkin: 
Dıbejın ku du mrov, yek je pır kal, pıştguz u 

kıncgetaybuye, ye dın xort, bedew u kıncnubCiye. 
Her du bı hevre jı Tetwan bı ali Bitliseve çune. He
ya gıhiştıne tanga Xana Eleman, lı wan bCiye şev. 
Gava nezik bCine jı nava xane denge dehol u zırne 
hatıye wan. Her du rewi şaş bune. Lewra we şeva 
tari, lı we xana xnibe u werane, deng~ dehol u zır
ne çi dıke u çra hebıt ne dızanina. 

Kale p.ıştguz jı hevale xwera, "De ka tu lı vır ra
weste ez herım, le bımezinım, ka ve şeva tari u lı 
ve xana xrabe, ew çe denge, hinbım u bem" got u 
çu. 

Dema kala ket hundır, dit ku deweta cnane u 
dewetek pır ji gumreye. Daholjen dehol dıjene, sa
zende lı saze dıxe, blurvan pıf dıke blure, zırnevan 
gerin bı zırne xıstıye u govendker, bı ahengiya 
mzırge (muzike) ra hım dilokan dıbejın, hım dıley
zın . Leyzbazan, govenda sepe, koçeri, xerzane, pa
pore, tanzere, l)elepışte u ed. dıleyistm u seyrkeran 
ji çepık ledıxıstın. Gor her leyzek megame rnzırge 
dıguheriya. Xwezay (tabi) megame dilokan ji dıgu
heriya u bı wanra ahengi dıkır. Le peyv u tegıh jı 
roja çarşeme pır dur ne dıket. Dilok bı ve tehra je
rin dıhate gotm: 

Çarşeme xweş çarşeme, lo çarşeme. 
Mala bukei her çeme, lo her çeme. 
Buk zavera bı kene, lo bı kene. 

Çarşem rojek piroze, lo piroze. 
Sere zave koloze, lo koloze. 
Zaval buke bı doze, lo bı doze. 

Çarşem roj ek çı xweşe, lo çı xweşe. 
Xeli hatm bı meşe, lo bı meşe. 
Anin bukek keleşe, lo keleşe. 

Çarşem roja xwıdaye, lo xwıdaye. 
Derye xeman dadaye, lo dadaye . 
Kef u xweşi tedaye, lo tedaye. 

Çarşem çarşem çarşeme, lo çarşeme. 
Çarşem çarşem çarşem, -lo çarşeme. 
Çarşem çarşem çarşem, lo çarşeme. 
Kale pıştguz rnle leyzbazan gırt. Hım bı wanra 

leyist, hım ji dilok got. . 
Dı navekra govend u mzırge rawestandın. Ser

dewet, derbare fezileta roja çarşeme gotarek (nut- . 
gek) d~ ulıb ulıb jı xeliyan pırsa roja çarşeme se
deme -fezileta we kır. Her yek bı awaye zaninaxwe 
hersıva pırsa serdewet dıda. Kala gelek gene guhe 
xwe dıda pırs u bersıvan. Şxwe jı hemiyan eyni pırs 
dıhate krın. Pışti ~e-çar lıban dar hate lı ser kala u 
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pırs u bersıv bı vi awaye jerin destpe dıke. 
Serdewet- İra çı roje? 
Ka lo- İ ro çarşeme. (Halkubo ew roj roja ini

bu) 
Serdewet-Dı hefteyeda roja gene u bı fezilet 

kejane? 
Kalo- Roja çarşemeye. 

Serdewet- Ew roj çra gene u bı fezilete? 
Kalo- Ew roj, roja genci, xweşi u bereketeye·. 
Bzava Kala u bersıven kala lı hemiyan xweş hat. 

Serdewet gazi kala kır, bre lı bal xwe u pırsa dax
waze wi je kır. Kala, "magey ew yaka jı bo mm dax
waz bıt de hun bıkarın pek binın?" pırsi/ Serdewet 
sere xwe hejand u "Bele" got. Kala, "Nexwe ve gri
ya guzitiye jı ser pışta mm rakm da ez hım rehet 
bım u hım ji bı hesani bı karım bıgerım" daxwaza 
xwe peşkeş kır. Jı bo pekanİna daxwaza wi, serde
wet kala radeste du enan kır. Wan kala brın, ew 
gri jı ser pışta wi rakırın, derman ledan u hema sıx 
b Ci. Destek kınce gene xıstıne ber u cotek plav u gu
re xıstne peyan. Pışti pekanİna van karan, jera "0-
xır be" gotın . Kala bı ve druva xwe ya mres (muhte
şem) hat e cem hevale xwe. Heval jı ve rewşa xerib 
şaş bu u je pırsi. Kala sedemen ve huyere ne dızani
ya teni deweta enan dızaniya, enan kefa xwe jera 
anibun u ev genci le krıbun. Kala çı dızaniya jı he
vale xwera got. Heval jı Kal o, "Heger te zer bıxwes
ta, gelo de bıdana?" Pırs kır. Kala, "Hemme ku 
ewen ve kare gran bıkarın bıkm, dana zeran lı nık 
wan pır liesane" got. 

Lı ser ve yeke hevale xort rabu u çu xane. De
ma xort çu hundıre xane he ji pırs u hersıva fezile
ta çarşeme dıdomand. Gava dı bersıvanda, "İra çar
şeme, fezileta roja çarşeme jı hemi rojen hefteye 
zedetıre u dı roja çarşemeda bereket heye" bhist 
gelek acız bu. Be hemde xwe gerek da wan u "Ev 
gotın hemi derewm. 1- İra ne çarşeme, eyniye (i
ne). 2- Fezileta ineye jı hemi rojen hefteye zedetır. 
3- Bereket ji dı roja peşem u inidaye" got u rawes
ta. In ser ve yeke cm lı dare wi cevan u jera, "Tu ça
wan peşber reya rast u rezıken me derdıkevi" gotın 
u hıldanbrın. Ew griya guzitiye ku jı ser pışta kala 
rakırıbun, danine lı ser pışte, bejna wi gor krın u jı 
xane derxıstm. Bı wi rewşa perişan hate lı cem he
vale kal u jera da başa serdahatıya xwe kır. 

Pışti ve çirok u şrovekırına jorin, edi em dıkarin 
lı ser roja çarşeme rawestin. Hemıne ku em nıka
rin zede drej bıkin. Ango gasi dı nvisarek kovaran
da bete cıh krın, erne ew gas bınıvisinin. 
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Bele çarşem, roja tedila Kurdane. Çawan ini roja 

tedila İslameye, şemi roja tedila Beni İsrailiyane ü 

yekşem roja tedila Xnstiyanane wusan çarşem ji roja 

tedila Kurdane. Ango hefteya Kurdan jı roja penşe

ma iro despe dıkır ü roja çarşeme dıqeda. Çarşem lı 

dawiya hefteyebü ü roj en dm ji gor we rez kribün. Pış

ti xrakırına reza rojan, disa çarşem lıruk Kurdan roja 

pirozbü. 
E başe ev çı bü hate sere çarşema me? Bersıv pır 

hesane: Peşi mjokeren Ereb, düra mjokeren dm ça

wan erişe lı ser çanda Kurdi krın, wusan dest avetme 

çarşema me ji. Bı sedan bebexti lekırın ü iftira xıstm 

stü we. Peş~ "Ev roj (çarşem) roja cnane" gotm ü du

ra çqas peyven neqenc hene peve danin. Ne ew pey

ven lı jorin rezkıri teni jera gotne. Jı bo bizikırma ( -

nefretkırına) mrovan, çı peyven nebaş dı sere wanda 

hebün hemi dane roja çarşeme. Ev çewtiya mezın bı 

beşek Kurdan ji dane pejırandın. U lı cem beşek Kur

dan he ji roja çarşeme roj ek piroze. Ew h efieya lı nav

ber çarşema dawiya meha reşemi ü çarşema peşi ya 

meha adare ku Erehan jera, "Eyamunnehisat" ani ew 

rojen terteşqele gotme, bı nave hefteya tedila enan ya 

mezın dane nasin; ew roj, roja tedila Kurdan ya mezı

ne. J ı bo ne nasina w e hefteye, bı felbaziyeke tekus u 

bı hostatiyek pır mezm che we jı ali mjokeranve hatı

ye guhertm. Ango lı salnama (teqwlına) romi sazandı
ne. Bele disa lı navber çarşema paşi ya meha reşemi

ye ü çarşema peşi ya meha adareye. U ew meh me

he romine. Te zanin ku lı navber mehen Kurdi ü yen 

romi heşt roj, lı navber mehen Kurdi ü yen miladi xar 

ü jor bist ü yek roj ferq h eye. 

Hefteya tedila Kurdan ya mezm, jı çarşema dawi

ya meha reşemiya Kurdi destpe dıke ü roja çarşema 

peşi ya meha adara Kurdi dıqede. Newroz, dı nav ber 

wan her du çarşemandaye. Dewra ber~ jı bıl kef u şa

hine dı we hefteda tu kar ne dıhate krın. İro ji lı hınde 

heremen Kurdıstane, xar ü jor şahina newroze wele 

te krın. Disa lı hınde heremen Kurdıstane, he ji dı he

mi çarşemen meha adareda şahine dıkın ü dıçıne 

geşt. Jı ali hınde hererne Kurdıstaneve, dı roja meda 

Newroz du şev ü rojek te piroz krın. Mxabm, hınde 

herem ji teni roj ek piroz dıkın. 

Heger Newroz bıkeve roja çarşeme, jera Newroza 

mezın te gotm ü şahina we, jı Newrozen dm mrestır . 

(muhteşemtır) te lam: Lewra dı rojekda du cejn pev

ra tene piroz krın. 
Bı kurtasi çarşem roj ek jı roj en netewiye. Gereke 

em Kurd hemi xweyiti le bıkin. Lı ser ne jı birkırma 

piroziya roja çarşeme bıminm xweş """ 
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Pekenin 

EYE YE 
Gire Dersile 

M ele çiqas di ber jinike re diçe, ji jinike re 

dibeje: 
- Eyeye!? ... 
Jinik jim ere xwe re dibeje : 

- Mele çiqas rastemin bet, ji min re dibeje 

"eyeye". 
Mere we dibeje : 

- Tu ji, sibe je re bej e "eyeye". BiJa şevek qin 

were mala me.· 

Mele u jinik hev dibinin. Mele dibeje "eyeye", 

jinik ji dibeje "eyeye". Soz didin h ev, ku Mele 

evare be mala we. 

Mele evare berxe sor serje dike, dide ser 

birince u diçe mala jinike. Rudinin ku şive bixwin, 

li deri te xistin. Mele dibeje: 

- Ev ki ye hat? 

Jinik dibeje : 
- Meremin e. 

Mele dibeje : 
- Ez çi bikim? 

Jinik dibeje: 
- Here ser afire golike. 

Jinik Mele li ser afire golike giredide u dibeje : 

- Carna wek golike biore. 

Merik te hundir. Ew ü jina wi, goşte berxe 

dixwin. Mele dike orill. Merik dibeje : 

- Golikame çima diore? Eze herim binerim. 

Diçe ku dest baveje Mele, Mele direve. Roja din 

rast e jinike te. Jinik je re dibeje : 

- Eyeye?! 
Mele dibeje: 
- Çi "eyeye"? Hun hill bune bixwin goşte 

berxike ü billin golike ... 
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ŞEXO ZURA 

Cay bi, cay çini bi... Y ew wext 
Diyarbekir de yew merdimo fe
qir bi. Vane yew tarix de xelay 
ronyay bi; nan şirin bi (l idare çe
tin bi. 

Ay merdim ze, hire çiyer ge
de je, yew ceniya je Q yew maya 
je bi. Xelay bi Q xwera vereni ze 
feqir bi, idare jen n eb ine. y ew 
roj merdek ceniya xwera va : 

- Ceneke ez dişmiş bena, 
yew aqil ameyo mi sere. Heke ey 
aqili reyd şima vane, ma cay ra 
şere (şore), ma ko pey nan bore. 
Eger şima goşa mi nedane Q ne
vane, ma ena rezile de, wita ges
te mirene. 

Cenekeva: 
- Ti vane çi merdek? Ma he

ze to bike. 
Name cenida je ze, Gul a. 

Merdek tadya va : 
- Gula mi, heke- ti bala mi da

na, ma ena memleket ra veji. 
Y ew deka mi es ta, he k e ez ay bi
çama, ma ko tam hibe merdim, 
ma ko tam nan bore, ma ko zen-

_gin hibe. 
Cenek agiray, va : 
- Ti çi vane merdek? 
Merdeja va: 

- Ez qestira xwe kena şex, şe
haro gird Ci caye padişay de, şexe 
Q xocaye pere kena. Caye xerib 
de zuri pere kene, şar ke nesinas
neno, hewes ke beilo. Enasar 
yew ca de, ma şene xwe re loq
me nan bore. 

Cenekva: 
- Ti zane merdek. 
Warişti, tay pertale jen bi, te

ro pişti (l wegrot (l ray kewti şi. 

Ha wita, ha weyra, ma ferz bike 
şi İstenbol. Şi İstenbol resay, ki
narede yew mehla de, xwe re 
yew han kirya kerd Q dekewti. 
Merdeke to ca da xwe, şi yew fis
tano sipi Q derg ( sey fistande şe
xan) fesilna piragirot. Erişe (er
diş) xwe veraday, yew şaşik best; 
raşt nem literi ya, cite dizbaye 
xwe dest kerdi; heze qoqe reşta. 
Miyande· keyi de yew ode xwe re 
aqitna Q dekewt zere; yew perde 
ze ant xwe, zere de ibadet keno, 
nevejyeno teber. C'ırane Jen pe 
hesyay ki, yew merdimo enowa
yen ameyo wita; la eno şex o, 
eno pexember o, eno eshabe wo, 
eno çi yo? Nevejyeno teber Q ye
wi reyd, qali nekeno, ehle perdi 

SeidVERROJ 

yo. La bere ma şore veyne. Ay a 
di ra va, ay a di ra va Q mehla ra 
ceni, carmerd, xort, gede pero 
peser bi (l şi ame. 

Eee, şexe to hini tam şex o. 
Mileto ki şona wera, şone des
tanbe je, şone linganbe je, hedye 
dere ben e Q to re vaja çi-mi ... Ne
mey İstenboli pe hesya Q tadya 
je ser de. 

V ane roji rojan miyan de padi
şa pe hesya. Padişa pe hesya, ke 
yew şexto anasaren esto. Xwe 
het dişmiş bi Q va : 

- Liya yew çido anasaren es
to, ez berşawa je dim biyara Q 
yew doste reyd rona. Miheqeq 
wayire yew keremat o, roji mi re 
lazim ben o. Ez wayire neyaran a, 
neyare mi zaf i, g(lre ke seriserd 
yene, yew embaze ke, yew şexe 
ke, yew enawa wayire kerematan 
bibo, tam yew paşti ya. Ez je bisi
nasna. 

Padişa veynda je dan o Q.je da
wete keyde xwe keno. Ü vera ve
ra mabene jen beno weş. 

Şexe to nopol-dopol şari re 
nuşte keno. Zuri ya. Çiyeki çin
yo. ü timo ze vano : 
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- Gule to di? ... Ma xwe re ga
mi aver biamene. Eno xenimet. 
Şar qimete ke zano. 

Bi eni haway reyd key xwe pi
re çi kerdo. Nezane çi bore, çi pi
ragire. 

Vane roji padişay erşawii dim 
u va: 

- Ti zane se biyo? 
Şexva: 

-Ne ... 
Padişayva: 

- Giştiri cenida mi vinibiyo, 
ma nişte veyne. Ti nezanibe kam 
zano. 

Şexi va: 
- Rehet o. 
Ey mevaj ke giştiri cenida pa

dişay ze,, -besilma je tirawito. ü 
besilma di ki şex ame şi padişay 
het. Qarqure ja çarneno O ke 
vane qay zelzele dekewto. Xwi 
liet va: 

- Wilahi ko eka şex raşt biko 
u xwera hini cay mi çiniko. 

Şex hema cor neresa bi, sili
man sero şi xwe vist dest O lin
gande je, va : 

- Şexe mi ez rica kena, ez 
bexte to kewta, deste to lew pa
dana, mi yew gi werdo, hini ti se 

kene bik, maşela ti yew heway 
b ike. 

- Şexvano: 

;.... Çi nebeno keyna mi, çi ne
beno. Ti mi re vaj veyna seni ha
wayo? 

Keynek vana : 
- Ena hawa, ena hawa, ena 

hawa ... 
Şex agereno vano : 
- Kerge padişay esti? 
CeneKa besilma vana : 
- E, esti. 
Şexiva: 

. -' Temam. Ti şena giştiri dek 

miri miyan O bida kerg? Tira 
dim gure to pe çinyo. Qet meraq 
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rnek, meters. 
Keynek giştiri dekerd m iri mi

yan O da kergda siyay, werd. 
Şex şi hizurde padişay het O 

agera padişay ra va : 
- Ena mesela to seni hawa 

ya? 
Padişayva: 

- Ez nezana, giştiri cenek vi
ni biyo. Ti se kene bik, yew rayir 
dere veyn. 

Şexi va: 
- Rehet o, ti hire roji mi re 

mOsade bik, ez giştiri vejena. 
Yani şex enawa sextekar O 

wayire dek O dolapan o. Padi
şay va: 

- Wabo, hire roji to re mo
let. 

Hire roji beyntar de virat O 
şexe to rojo hirin vejya ame. Pa
dişa vera warişt pay, ca da bide O 
tadya va: · 

- Se biyo, se nebiyo? 
Şexi va: 
- Ternam o. 
Padişay va: 
- Seni? 
Şexi va: 
- Kergande to miyan de ker-

ga si yay es ta yan çin ya? 
Padişayva: 

- Esta. 
Şexi va hiyar ay kerga siyay se

rebirne, miheqeq pizede ja de 
wo. Giştiri keynek neberdo, ce
nek neberdo, yeweki neberdo. 
Kewto, 'sirmitya yo O cay kerg 
werdo. 

Eno vatede şexi ·sero, kerg 

day ardiş O serebirnay, ki raşta 
haniyo giştiri pizede ja de wo. 

Ena dawara pey, hini şexe to 
şi aver, deha veşi name girot, pa
dişay deha veşi hewes kerd bide, 
qimete je deha veşi bi. 

Wezirane padişay ze tira fam 
kerdo o vane : 

- Vane eno wayire kerema-

Kovara Çande 

tan niyo, en o kura ra arney o la? 
Eno filim-milima virazeno. 

Padişa vano : 
- Bewnine! Şima şexte mi ra 

qali vaje, xatire mi maneno. Şexe 
mi şexo raştiken o. 

Rojan miyan de yew roj, yew 
merdim ame şexi ra va : 

- Ti zane se biyo? 
Şexiva: 

-Ne! 
Merdekiva: 
- Xizna padişay abiya . . 
Merdek şi O şexi veynda ceni-

da xwe da, va : 
- Eha Gule! Ma gi werd. 
Gulva: 
- Meters. 
Şexiva: 

- Ez çi netersa, xizna padişay 
abiya, miheqeq erşweno mı di
ma, ma veyne ez sekena. 

Gul va: 
- De tiyo ki to ma ardi eno 

memleket, ti xwe re zane ti se
kene. Mi-to ra lOxme nan ma 
dest kewto, ma lez wey tara we
ne şore, h eta ki zure ma . nevej
yay. To va ne. Ewta rind o ma 
re. De şo! 

- Şexi va: 
-Çi nebeno. 
Çendey virat, padişay wesena 

şexi dim O şex ame. Padişa tadya 
şexi ra va: 

- Şexe mi roş. Ti zane se bi-
yo? 

Şexi va: 
- Se biyo? 
Padişayva: 

- Hal O hewal enawa yo. Xiz
na abiya O dizdan sendoqa altu
nan bina hewanaya berda. 

Şexi va : 
- Çi nebeno. Rehet o. 
Ey eno vatişte şexi ra dim, ze

ra padişay tike weş bi. Padişay 
va: 

- Ti sekene, se beno? 
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Şexi va: 
- Çewres roj molet bid mi, 

·ez miheqeq erta xizna vejena. 
Padişayva: 

- Temam, çewres roj tore 
molet. 

Şex agera padlşay ra va : 
- Feqet tay şerte mi ze esti; · 

şima her şew yew kerga qelew 
sur kene O mire erşawene. Çew
res roje to qedya-, be xizna xwe 
mira biwaze. 

Padişayva: 

- Wabo. 

Şex tadya ame O ceniya je tira 
va: 

-To se kerd? 
- Şexiva: 

- Çewres kerg mare çewres 
·roj yena, ma keyfe xwe kene, he
ta çewres kerga ma biqedyo, çew
res · roje ma biqedyo, pil Hum o 
yo. Heta ay çax ma ko cay çi mi 
pebiyare. 

y ew qifley dizdan . ze es to, 
çewres ten o. Miyaride jen de ze, 
yew seroke jen esto. Eni dizdi pe 
hesyay ke padişay wesenayo şexi 

dim O mesela dere vata. Ü Xwe 
het vane eno şex heme çi zano, 
wayire kerematan o, neçe enawa 
gOre_ veti O ko e ma ze vejo. 
Warde veyne şima çi rayir dere 
veynene. Yan ma per an bere bi
derde, yan ze ma je biyare orta
xe xizna bike, yan ze ma yew çi 
je seri serd biyare. 

Seroke dizdan agira va : 
- Emşo wa ma ra yew şoro, 

binde pajada je ver goştaro; vey 
çi qali keno, çi vano, çi qirar da
no. Miheqeq ko keyde xwe di qa-

li bike. Abo gore ma bizane. 
Y ew dizd şi, b inde paja de 

x:We limit ki jen goştaro. · 
Şewa veren kerge surke~da 

arney. En ant -kerga surkerda 
ser, kerga xwe werd, qeste xwe şi- . 

ti O şex agira va : 
. - Ceneke yew şi. 
Ena qal. Yani yew kerg şi. Ü 

enara pey qal fekte je ra ne_vej
yay. Hayo ay .qala xw~ va, sewbi 
veng tira nevejya. 

Merdimeke dizdan şi, saroke 
jen persa va : 

RE W ŞEN 

-To se kerd? 
· Va: 

- Willa yew qal je feka vej
yay O veng~ je ame mi va -cene
ke yew şi- hayo. 

Ena qal. Seroke jen va : 
- Ti vane çi re vato? 
Va: 
- Nezana willa. 
Bi şewa bin, seroke dizdan 

yewna merdime xwe erşawit ki 
. paja şexi goştare. Ena ray ze Şe

xi kerga surkerda werd qedenay 
Ova: 

- Ceneke didi şi. 
Hayo. Veng tira birya. Mer

dime dizdan agera şi. Serok~ jen 
va: 

- Şima se kerd? 
Va: 
- Willa qal O vengo ki ame 

ma; va -ceneke didi şi-. Hayo. 
Seroke keleşan xwe het fikir

ya, va: 
- Hela, hela ay ray vato yew 

şi O ena ze vato didi şi. 
Tadya ay binira ya : 
- Hela ena ray ti şo! 
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Şewa hirfu yewna merdime 
dizdan şi. O ze ame, sey ay binan 
vat. Seroke dizdan va : 

- Temam. Mi fam kerd. Şe
wa veren ti şi vato yew şi, şewa 

bin vato didi şi Cl şewa hirin vato 
hire şi. Eno çi ki esto ma mare
no ha! Ko heta peyni ma bipawo 
Cl cako. Ma se kene? 

Peyane je va : 
- Willa ma ze nezane. 
Seroke jen va .: 

· - De şore goştaritiş dewam 
bike, ma veyne heta peyne sebe
no. 
_ En dewam ·kerd, je dewam 

kerd, h eta kergda pey en. Çewres · 
roje şexi qedyay Cl kerga peyni ya 
çewresin ze werd. Ü tadya ceni
da xwera va: 

- Temam. Çewres heb te
mam bi. 

Merdime dizdan şi va : 
- Willa peyni day, çewres 

. heb ternam bi emşo. 
Seroke jen va : 
- Willa enawa bo sek te

mam, ma heme çewres ze te
mam kerdi. Nim<;ıji ko padişa ber
şawo ma dim, ma berp viyey ma 
pirodo. Şima sekene bike, eni gfl

. ri safi k e. Ma şore rica Cl xwe fi-
ne bide, mela cay biko. 

Dizdane binan va : 
- Hini ma nişte şore. Ena 

ray ti şo. Ti je kene ortaxe ma, ti 
rica kene, ti ma bene teslim ke-_. 

ne ki qarişbe ma nebe, sekene ti 
gerek bike. 

Seroke dizdari warişt şi key 
şexi cı. şi dest cı. lingande je. Şe

xiv .. : 
- To xer o? Ti çiy? Çikarey? 
Seroke dizdan va : 
- Willa hal Cl hewal enawa 

yo. Tizane. 
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Şexiva: 

-Çi nebeno. 

Dizd agera va : 
- To va çi nebeno, la ma se

ke? 
Şexiva: 

- Rehet o. Vaj ma veyne me
sela to beynde mi kflwena sek, 
ma hal bike. · 

Dizdiva: 
- Willa ma ye gi werdo .. Ma 

çewres heb dizd i. Ü altflne padi
~ay ma tirawiti. Rica maya ki to
ra esta; ti rica ma qebfll bike; ma , 
altunan bide to Cl ti bere teslime 
padişay bike (i name ma ze nede; 
yane ti nevaje filankesan tirawiti. 
Willa padişa ma kişeno! Feqet al
tunan ti çi çax Cl kflrad biwaze, 
ma biyare teslime to bike. Bes ki 
wa padişa ma neanco hizur, ma 
di dewa neko, name ma nedo. Ti 
ma bixelisne enara rioder çiyeki 
çınyo. 

Şex agira va : 
- Çi nebeno, rehet o . 
Şexi serokte dizdane va : 
- Şima sindoqa altunan we

nene ane filan dikan di ronene (l 
caverdane şone, güreşima pe çin
yo. 

Şexe to ze da piro şi padişay 
het. Dizdan sindoqa altunan we
nay ard ( erd). ay dikan di ro n ay Cı 
şi. Ey çewres roje je ternam bibi, 
çewres kerg heb kerga xwe werd 
bi. Gerek hini bişine, şerte je Cı 

padişay enawa bi. 
Şexe to şi hizurde padişay cı. 

· padişa tadya va : 
- Ş exe mi ti am e ... 
Şexiva: 

- E, ez ameya. 
Padişay va: 
-To sekerd? 
Şexiva: 

- Rehet o. 
Padişayva: 

-Seni? 
Şexiva: 

Kovara Çande 

- yernam o. Altune to bi quti
da to ra seni hawa şi, ay hawa ha
nike dikande filan kesi di ronaye- , 
ye. Eskere xwe berşaw wa şore . 
biyare. 

Ey padişa bawer nekeno. 
Xwe het vano; eceba? Seni? KCl
ra ra ame? Erşaweno quti ane. 
Quti ane ki sey vere ya. Bira ne 
abiya, enawa şiy3:, enewa ameya. 
Şexi va: 

- Temam? 
Padişayva: 

- Temam. 
Şex tadya padişay ra va : 
- Qala to mend? 
Padişayva: 

- De qala mi, ti dizdane. mi 
mi re veje. 

Şexiva: 

-Ne padişay mi, anasar çi ne
beno. Ez neameya wita ki geti
lam rona, madem ki ez şexe to 
ya, ti qedre mi zane, mabene ma· 
weş o, rexbete mi ze to het esto 
Cı ez neameya wita qetilam rona. 
Eni altune to çewres heb dizdan 
berdi, ti eni çewres heb dizdan bi
yare deke heps. Cl bikişe, vijdiya
ne mi qebul keno? To mira va al
tuni. Altuni to aine, ti gerek ena 
dawa bikişe. 

Padişayva: 

·- Madem enawa yo, mi day 
xatirbe Humay Cl xatirbe to. Ti 
şexe min i. Eger ti enawa vane, 

· eze sey to kena. 
· Ü padişay to ay çewres heb 

keleş efo kerd. Şexe to vengra, bi 
dek Cl dolaban Cl bi ·zuran reyd 
eno güre ze xwe sera viyarna. 

Tay wezire padişay ze esti, 
vane: 

- La wilay eno çi pa çinyo, 
ne wendişe je esto, ne çi, eni zur 
Al 
ı .... 

Padişa wezirana vano : 
- Bewni, heke şima qarmişe 
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- şexte . mi be, wilahi ez şi ma terk 
kena. Enawa fam bike .. Şexe mi, 
şexo raştiken o. 

Wezire padişay. vane : 
- Liya ma eni se ke? Ma eni 

re yew f'ılim viraze, ma 'qe je risi
ya nekene padişay het. Liya padi
şay qimet (rfımet) ma de never
dayo. Ne o bo, ne şexe je bo. 
. Pero qalane xwe yew kene fı 

vane ma şore yew seni biyare, 
· binde yew sendoq de rone, di-re 

hebi qevde n:ıawerdan (yew bej 
gul i) biyare ay seni ser ne fryew 
perde bonce bide fı ma hedika 
veynda şexiy de, wa bero. Ma pa
dişay ra vaje : 
· - Heke şexe to şexo raştike

no, wa bizano binde ena sendoq 
de çi esto. Eger o raşta wayire 
kerematan bo, ko vajo, eger çi je 
çinibo, ma je risiya kene xwera. 
W o ko çi zani bo, gi zano. Wezi
rane binan ze va wabo, eno aqil 

beno. Ü 
per in 
yewbin 
di, şi ma
werdi çi
nay ardi 
dekerdi 
seni ser 
fı ını

yande 
qfıti di 
ronay, 

yew per-F/.u--~ 
de antbi
de fı 

............___.,.--~ 

Yeynda padişay da. Va: 
- Be ewta temaşe bike, eyro 

şexe to bey li beno. 
Padişayva: 

- Seni?
Weziran va: 
- Eno hewa. Ma venyda şex

de to dane, eger şexe to şexo raş
tiken bibo, eyro beyli beno. 

Padişay va: 
- Çiyo? Mire vajene. 
Wezirane je va: 

, :.. Ne, wa wo bero, şerte ma 
ze esti. Eyro hem e çi vejyeno raş
te. 

RE W ŞEN 

sawyo. Enka ez çi ciwab dana. 
Şex xwe re vinderto dişmişyeno; 
en ze vane de vaj. Padişa ze pi
zede xwe di vano "şex waytre kere
matan o, wo heme çt zano". Bi- · 
ney wext beyntar de virat, şexi 

Padişa erşaweno şexi dim, je da senede xwe ro bi namebe ceni
ano fı ade de roşayneno fı wo ze da xwe va : , 
kiştid roşeno. Qfıti ronayaya, per- - Ax Gule, ax Gule ... 
de bide anteyo; çiyer kiştira erd Wextok enawa va, de maweti 
resayo. Weziran veşer yew neza- ze yew bej gul i, padişa erd ra 
no 'çi bin de wo. Weziri ageray -, hal bi, qoqa je lew pa~ay fı je zi
padişayra va_: . . yaret kerd. Ü agera wezirande 

- Eger şexe to heqiqi şexo, çi xwera va : 
miyande ena qfıti de esto, ko za- - Mi vate şexe mi heqiqe şex 
nibo. · o, wayire kerematan o, şima vate 

Ey paştiya padişay şexi ra pet ne. 
a. Xwe het vano şex he
me çi zano, heqiqeten 
pe bawer. biyo ki şex o. 
Weziri ze yeqin jene ha
sil biyo ki, eno merdi
mo zura yo. Ü weziri şe
xi ra persene, vane : 

- De vaj, çi miyande ena sen
doq di esto? 

V ane şex fikirya, fikirya, fikir
ya ki riy xwe siyako vajo çi... Çi 
nezano. Vindert, vindert xwe pi
ze di va; liya ceniya mi va ma 
weytara şore, mi bala .ja neday, 
mi zanayne ko roji yew bela ma 

Perde qfıti sera hewana, ewni
yay bin di qevda gulan a. Weziri 
tera ewniyay risiyay bi ze, lakim 
se ke. Padişay va: 

- Mi vate şexe mi heqiqi şex 
o, şima vate ne. Bewni şima seni 
rezil bi! 

Ena ze şi. 
Şexe to-ame keye va : 
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...,. Gule! 
Gul va: 
-Ha! 
Şexi va: 
- Willa eyro eni narnede to 

ra ne bine, ka mi bixenikne. Re
zileya mi hini qirik de bi. Ez 
kewta yew teng ki, mi eno si
wend tore werd. Mi ~a; "ax Gu

le, ax Gule!" To vate ma şore, 
mi vate ma neşore. Eyro sek ay 
narnede tora nebine, seni bine, 
te mede. Mi senik va "ax Gule, 
perde hewana ki bind pero gul 
i. Jen va qay zano, eni gulana 
va.to. Halbike ez bacyaya, teqya~ 

ya, mi xwe re bi nam~ to veyn
da. Mi ena ray·ze xelisna, şi. 

Gule va: 
- . Ti enka ra pey se kene? · 
Şexi va: 
- Ward hini ma ewtara 

koçke şore. Bes o. 
Gul va: 
- Liya ma kura şore? Padi

şa newe biyo doste to, to kere
mate xwe bide nawiti, şehar pe- · 

ro tadyayo to ser di, hema şari 
name to eşnawito, ma seni şo
re? 

Şexi va: 
- Ez tora vana werz, werz. 

Bewni; willay, . bilay, tilay ez to 
re siwend bora ki ena mare ne
manena. Kamik roj bibo, boqe 

ma vejyeno. De cay çi ma het 
çinyo, ma enizuran reyd ewta

ro vejyay. De ma rew warde ki, 
ma bi qiba ziway bixelisi. · 

Cenek vana :· 
- Ez. newardena,_ ca ayeki 

ne şona. 
Şex ewniya cenek lingane 

xwe erdra verdana, tadya va : 
- Ez şona, de roji hesabde 

şima a~e, şima ze mi dima be
re, çimki e zana ki ena rriire ne
manena. Ti ze zana mi di çi çin-

48 

yo, hayo ma end xelisna beso . 
Şexe to warişt rayiri serna, 

yela şi. Dire roji beyntard vi~e
no, padişa weseneno ser vano : 

.- Şex ira vaje wa _ bero key 
ma. 

Ceniya je vana : 
- Şex enka keyed niyo, key 

ki ame ma ko tira vaje. 
Çendey beyntar di vereno 

padişa rayna erşaweno je dim Cı 

ceniya je ·rayna vana ': 
- Şex keye di niyo. 
Pa~işa vano : 
- Ey peki en o şex şi yo kra? 
Gede je vane : 
- Willa neza. Eno yew hew

teyo vinibiyo, ma nezane şiyo 

asmenan (!), ma nezane şiyo 

memleketande -duran, ma ne
zane vinibiyo. Ma ze şaş kerda, 
zerra ma ze ma dest menda. 

Padişa vano : 
- Hey wax, hey wax! Liya şi

ma seni eno vini kerd, kura şCı
yo. be mi, Qey mira izin negiro
to. Eno seni hawa yo. 

Gede je vane : · 
- Willa ma ze nezane, zerra 

ma ze ma dest meda. 
Padişa tadya va : 
- Eman zeman, eze bide 

geyrena, şima ze bi de bigeyre: 
Şex, ha şex!. 

Dire roji beyntard virat, ce
n~K: gedande xwe ra va : 

- Werzene, werzene pi şi

ma xwe ra remayo şiyo m em ele
ket, ma ze werze rew dima şo
re, heta ki padişay yew gCıredo 

pil ma seriserd ne ardo. 
Ü bi eno hawa ceni Cı gede · 

ze werzene şexi dim nane. 
Hezek vane, eno şex şono 

dormare Tirelay di ca beno. Şa
ri tira vate· "şexo zurayen". ü 
hema ze gede je ay mal Cı milke 
je wene, neqedyeno. 

Kovara Çande 
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Kovara Çande REWŞEN 

Ji bo türne Ci organizekirina 
tü~neye bixwe, hez dive. Hez bi
revebirin e. Birevebirin, bingeha 
hebüna xebata mizginiya seriira-
ziye ye. . 

Gava em li xebaten NÇMe 
dinerin, armanc, li derdora çan
da Kurdi Ci tekoşina rizgariya ne-

turneya navenda· çande 

li Kurdistana Ba§Ôr 
tewi diçe Ci te! Ger çanda geleki 
ne J• bo n~tew~ xwe be, ew bi 

. -......::::: -...;,;;:; ' 

- - -·~~,--:..· ~~~ 

~iili; 

• " · > ı ... # .. 1!- . . 
xwe nagiheje tu devere. Dive be- girani NÇMe ev berhemen xwe 
ri her tişti çand, xwerü be; dive bi turneyan him peşkeşi gel kiri
çand xwedi bingeke heremi yan ye Cı him ji, bi çapemeni Ci çale
ji netewi be ku bigiheje netewe- kiyen xwe kiriye male gel. 
yen dine Ci hibe çandeke navnete- NÇMe ve havina ku çCı bi tür
wl. Bi ve bir Ci baweriye, NÇM ji neyan derhas kir. Peşi turneya 
roja ku ava büye ta iro xebaten Ewrüpaye Ci paşi tümeya başür. 
xwe yen çande li ser ve bingehe Par ji turneya Behra Sipi çekiri
meşandiye, dirneşe Ci w e birrieşe. bü. Bel e em dixwazin li ser turne
Berhemen ku tene aiirarıdin, ya başür rawestin. 
eger negihejin gel Ci nebin male Başüre Kurdistane ne weke 
gel, ew berhem we winda bibin Ci parçeyen Kurdistan e yen din e. 
tu nirxen wan naminin. Ji bo ava- Beri her tişti ev neziki 40-45 sal 
hiyeke ku li ser çande dixebite, in ku şereki çekdari le heye. Ji 
seriiraziya mezin ew e ku her- . . her ve, mirov dikare bibeje ku ji
hemen xwe bi organlzeyeke me- yana gele Kurden Başür li gori vi 
zin bigihijine gele xwe. Em dika- şere çekdari şikil stendiye. Çek 
rin ji bo N ÇMe bi dileki rehet b Cı ye parçeyeki ji jiyana wan. 
bibejin ku gihiştiye ve arınanca Beri ku NÇM ji'bo turneye bi
xwe (tevü astengiyen dewleta da- çe BaşCır, kargeren Enstituya 
girk,er ku hernCi herhem Ci xeba- Kurdi Ci yen NÇMe çCıbün başCır, 
ten N ÇMe qedexe kiriye) Ci teki- li ser çan de Ci li ser tekiliyen rew
liyen xwe, bi gel re xurt kiriye. _Bi şenbiren Kurdan rawestiya bCın. 

İ. XORT 

Di ve gera xwe de bi gelek rew
şenbiren Kurden Başür re tekili 
dan in Ci ji bill van rewşenbiran ji, 
bi kesen konevan, .bi kargeren 
partiyen Kurd Ci endamen hikü
meta herema Kurdistane re ji te
kill da nin. Y ek ji van kesan, ~e
zir e çande ye bere, Şerko Bekes 
bü. Bi birez Şerko.Bekes re bi gi
rani li ser danüstendina çande 
hatibü rawestin. Ji her ku weke 
xaka Kurdistana piroz, çanda 
Kurdan ji, hatibCı perçekirio Cı 

Kurden li parçeyen parbCıyi çan
da xwe nas nedikir: Ji bo ku ve 
perçequna çande ji hale be raki
rin, diviyabu ji ali rewşenbir Cı hu
nermendan gavek bihatana ave
tin. Bi peşniyara kargeren NÇ
Me Cı Enstituya Kurdi, li ser tur
neye biryar hate stendin. Bi ve 
biryare him otoriteyen NÇMe u 
Enstituye, him ji birez Şer ko Be
kes pir kefxweş bibün. Ev biryar 
bi protokoleke hate iermi (res
mi) kirin. Di ve protakale ~de, ne 
b~s tene biryara türneye, biryara 
tişten din ji hate stendin. Weke 
di amojgehen ( universite) Kur
distana başur de xwendina şax
girten (öğrenci) Kurden Kurdis
tana pakur, çekirina panel Ci se
mineran, tekiliyen enstitu, NÇ
Me Ci amojgehen Kurdistana ba
ş9r, vekirina şaxen NÇMe li ba
şur u hwd. e ji hebun. Li gori ve 
protakale gava yekem NÇMe li · 
Kurdistana. baş ur, H Hewler şaxe
kixwevekir. Gava diwemji, ama-
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dekirina turne bu. Li gori proto

kola ku hatibu çekirio we li çar-

a~Or ata n. rn e 

divet ku di navbera 15'e Tebaxe 

u lO'e İlone -1993'an de çebibu

na. Bele ji ber hin sedemen tekni

Id ne. di navbera van roj an de, di · 

navbera, 27'e Tebaxe u 18'e İlo

ne de hate çekirin. 
Hunermenden NÇM'e beri 

ku herin turneya başur, hin nu ji 

turneya ewrupa hatibOn, ji ber 

ve hebeki girani li ser wan hebO. 

Bele ji ber ku cara yekem bO ev 

turneya başOr O xwestina · ditina 

welet, ev westandin ji ser huner

menden NÇMe zO avet. Ya dine 

ji, em bi geli di nava şereki germ 

de ne. Westandin çi ye? Çi hu

nermend u çi ne hunermend?! 

Bi ve bir O baweriye di demeke 

kin de herçi kesen ku we beşdari 

ve turneye bibuna xwe arnade ki

ribOn ji. Ji ali tekniki O ji ali hu

neri ve. 
NÇMe programa xwe ya qa

şur, li gori İmkanen xwe yen tek

niki, abori u huneri çekir. Li gori 

ve programe we Koma Serhildan 

(folklor), KomaAmed, Koma Çi

ya, Ozan Gani Nar, Şanoya Jiya-

so 

~· · 
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ker O polesan çebO. Di van geri

nan de, ji xwe pirsa wan i peşin 

"hOn diçin ku O ji bo çi hOn di

çi n?" Me ji digote wan "em ko

ın C!n hunermend in, ji bo tOmeye 

m diçin başOr. em dawetliye we-

_z areta çande ne." Me dawetiya 

wczareta çande ji şani wan dida. 

J i ho ku dawetiye bi tip en erebi 

~.---- tihO nivlsandın, ji xwe tişteki 

nas we tevli turneve h ih 

Turneye 27'e Tebaxe dest pe 

kir. Beşdaren turneye 33 kes 

bOn. TOrne ji destpeke ta dawiye 

bi otobusa ku ji bajare Stenbole 

hatibO icarkirin (kire) we bihata 

çOyin O hatin. 
Di destpeka turneye de bi ras

ti, em hernCı bi heyecan bOn. Ji 

ber ku wan rojan hln germa Te

baxe! Derhas nebibO. Me nizani

bO be we çi be sere me. Di gel 

hewqas pergalen ku bi me re · 

bOn, weke enstrume!ltan, kova

ren Rewşene, kaseten ku NÇMe 

derxistibOn, kosturneo folklore O 

rengen weke tir O mirtalen ku di 

çaven neyaran re diçikin kesk u 

sor Q zer hebOn. Ji Steribole ta 

XabOre di nav hewqas neyar O 

gerina wan de erne çawa derhas

bibuna? ev · heyecan ne ji tirse, 

yan ji, ji girtineke, yan ji, ji ti~te

ki dine bu. Seranser di demeke 

wilo giring de ji sediraziya tur

neye bQ. Di rewşeke wilo' de 

_N ÇMe bere xwe da Zaxoye. Ta 

gihiştin Zaxoye. Ji Rihaye u pe 

ve belki li deh cihan gerina leş-" 

j0 fer nedibOn. Ji wan heye ku 

ıem dawetliye wezareta çande ya 

ı r ki ne. Me tişteki wilo ji wan 

· nedigot, le wan wilo fem dikir. 

i bo ku dihate hesabe me, me ji, 

de nge xwe nedikir! Bi vi awayi ta 

X ; ı bOre be qeze u bele em çOn! 

Li gumruka XabOre wekile qey

m • qa me Zaxoye berez Nizar 

13, rzenci bi merasimeke, em bi 

xerh31 tin kir. Bi rasti, di ve mera

sime de em pir kefxweş bOn. Ji 

ber ku destpek w e ha bi . dil ger mi 

O bi şahi dest pe kir. endamen 

NÇMe O peşmergeyan, di gel def 

O zirne qedere 15-20 . deqa ketin 

govende. Pişti govend qediya, 

Kurden başOr li gori ku hewqasi 

birçi O tazi bOn ji, şiva 35 kesan 

çekiribOn. Şiv hate xwarin u pe 

ve di gel tirimbeleke peşmerge

yen muhafiz re, nive şeve me be

re xwe da Hewlere (erbil). 

Li gori protokola ku hatibO çe

kirin, we li 14 cihan program bi

hatana amadekirin. Programa pe-

· şi li Hewler di Hola Media de 

bO. Li gori mezinbOna bajaran, 

me de li Hewler u silernaniye du 

program çebikirina yek di salone 

de, yek ji, li derve. Ji bill Hewler 

u Silemaniye, li KifrU, Çemçe

mal, Koysancak, Halebçe, Ranİ

ya, Şaqlawa, Rewandiz, Amedi

ye, Duhok, ·zaxo ji, we program 

bihatana çekirin. 
Di van programan de we he

valen NÇMa Hewler ji, beşdari 
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van şevan bibuna. Me dixwest ku 
ev programen me pir dewle
mend bin, ji bo ve divet ku hernCı 
komen muzik, falklor u şanoye 
derkevin. Bel e ji ber ku dinya ew
qasi ge rm bu, zedeyi d'! sea tan 
program nedimeşiya. Gel, ji şe
ve, ji ber germa diçu. Me ji, ji 
mecburi program kurt çedikirin 
u hejmara komen ku we derketa- . 
na programe me kem dikir. Di 
van programan de, di gel kemasi 
u h ini şaşiyen biç u k; me pir ·allka
riya hevalen başur ditin. Weke 
heval Siyabend. 

Arınanca me di van progra
man de, ne ku em gel rakin go
venda rojeke. Armanc, çanda 
Kurden ji hev parbuyi disan bi 
hev bida nasin bCı. Me dixwest, 
di ve nasine de em bibin weke pi
reke, ji bo ve naslne! Li gor ba
weriya me, biçCık be ji, em dika~ 
rirı bibejin ku me bingehek avet. 
Li herçi cihe ku programen me 
çebun, Kurden başfır dewlemen
diya çanda Kurdi hin betir tlit. 
eve na ji, ew pir dilşad di kir. Bi gi
rani ji, fo Ikiare bandoreke m ez in 

· li ser wan dihişt. Çima ku folkkı ı 

li başCır, hima hima tune ye. 
Program, bi peşkeşkariya lı e-

. v :ıl:ı Ş ı:vl n j! h ı ı b ;.. r. : ~; ~<... : ... ::Ii_ 

.. 
r. . 1 

.ı 

Kurdistane Cı şoreşan bi daweti
ya ser piya dest pe dikir. Di der
ınare NÇMe de rumftin çedibCın 
(bi Sorani Cı Kurmancl), mesaj en 
ku dihatin, dihate xwendin, folk
lor, şano Cı bi muzike dam dikir. 

1 

Di van şevan de piri endamen 
parlemento, endamen partiyan, 
hunermend, rewşenbir Cı enda
men hikumeta herema Kurdis
tan ji, tevli dihCın . ev şeven me, 
di navçeyan de hin hetir bi eaş 
derbas dibCı. Hjma hima hernCı 

kesen navçeyan başdar dibCın. Li 
navçcyan beşdarbuna jinen Kurd 
bala mirov dikişand. Nive beşda
ran jin Cı zarok bCın! ev jl, li gori 
me tişteki pir baş bu. Ji ber ku di 
her deme de jinen Kurdan binge
hi ji çanda Kurdan re kiribCı. 

TCırne ji bo N ÇMe bi her awa~ 
yi, di gel kemasi Cı şaşiyen :xWe, 
bi serfirazl. bi mizginiya peşeroja 
azad Cı scrbixwe qediya em en
damen NÇMe, li ser nave gele 
Kurden bakur spasiyen xwe, li di
jl listik fı birakujiye, bi bir fı ba
weriye, bi heviyen ku tixuben ku 
neyaran çekirine rabCıne, peşkeşi 
hernCı kesen ku keda wan di ve 
turneya me de de rhas bCıye, hikCı
meta hc r2·ma Kurdistan , wezare
L ..; . ı ı ı <.k :ı li Li i ılı b ..:.~ < l dl <lll dik.iıı. 

RE W ŞEN 

komek zarok min dit 
li Hekimbaşf, · 
di nav çope de 
be çek 
be medas 
tazi 
birçf 
a 
he kes, be xweyi 
de ü bave wan 
xuşk a birayen wan 
mabun di bin çope de 
zaroke me! 
li Kurdistan€ · 

' gulen sere çiya, 
çi çeken 
li dar 
~evkaniya bun 
belki kalen wan 
peşmergen Şex Seid bun 

o/ h elki xale wan bu 
Bişare Çeto 
fro 

~ li welate xelke sewi mabun 
,.: he kes 

. he xweyi 
zaroken me 
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RE W ŞEN 

Ba ~ehanşakan gwe bigrin 
-şayirek deyewe bidwe 
Ba reşebakan Şirwan Reşid ra

westin 
N ergizek deyewe birwe 
Ba tifenigeiaın be denig bin 
Mina/ek deyewe binwe . 

Ka deleyn Letif Helınet yek
.ser ş'iri be şewe sade ü sivik, be- · 
girew gol ü be nawerok tokme u 

_ pitewman dete berçaw lew çeş
neyka şayiri mezini Frensa Ara
gon, be xoşewistekey delet : Eli
za giyan, min be zimatii sadew bo 
hejarekan den11sim, çunke haja
ran parey ferhenig kiriniyan niye. 

Letif Helm et zor demek e hes
ti bewe kirdiwew be emeşi rade
geyenet ke xewni mindal le tife
nig, neı:giz le reşeba ü texti şayir 
le texti padişa gewretk ü mezin
tir e ... 

Ew şayireye ke çi zordar, çe
qo, zindan, polis, lls ü gCirisi din
ya heye çaw tit·seni naken, ü ew 
hiwa gewrew beste pirazaney le
la nakujin, ke le dili pencere 
asaw le giyani hemişe behari da 
çekereyan kirdiwe. 
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Le desti zordarekan da 
Çeqoyqiru 
Le zewi da, zindan de!We 

Le dilman da pencerey nwe .. 

Le zewi da po/fs derwe 
Le ser leşman da /fs derwe 
L_e milman da guris derwe 
Le giyanman . da... cihani 

iıwe ... 

Her boye ew leber emhoyan, 
ew le ber ewey ş'irekani hemişe 
ew çeke karigerey bergiri buwe 
be dest hejaranewe u le ber ewey 
ş'iri ew bestey demi hernCi mina
lani gel buwew çeqoy jehrawi 
naw zami dagirkaran buwe, le 
ber em boyane ew xoy dezane ü 
her xoşi ew rastiyeman bo dedir
kenet ke: 

Riqyan le me w ş 'irkan im 
Recim deken 
Çinapaku 
Helperist u 
dirozin a .. 
Nokere .. !" 
Ke deleyn Letif Helmet ma

riay waye deleyn helmeti ş'iri . 
Kurdi, yani Mehmud Derweş ü 
Neruda ü Mayakovski eger em 
lewan ziyatir nebet, ewa ewaniş 
le m ziyatir nin ... . 

Em sere 
Ya paytexti xwa konekani rn.eju

we 

Kovara Çande 

Emeş'ire ya gU.risi qenare ye 
Wa xom bo xom im, ristiwe .. ! 
Eger erne bixwazin Letif Hel-

met bideyne nasin ü le seri binü
sin, pemwa ye ew kare zori gere
kew le tiwanay bas ü du bas bede
re, balam ba care lem firtsete da 
ewen de ·bes bet ba firseti tir ü 
nCisini çakitir .. 

Ewey kemawe bileyin Letif 
' Heirnet le . sali (1946) le bajari 
(Kifri-Kerkuk) le dayik buwe .. 
Y ekeke le şayire gewrekani 
Kur d u yekeke lew' (hen de) şayi
rey ke binaxey şiıri nwey Kördi
yan darişt. Le sali 1970 ta esta zi
ya tir le de koroele .şiiri bilaw kir
dotewe weku (Xwa u Şare l3içko
lekeman, Amadebun bo le Dayik
buneki Tir, Cwantirin De, Ew 
Honraweyey Tewaw Debe u Te-

. waw Nabe, Sirüdi Hejaran, Ew 
Namaney ke Dayikim Nayan _ 
Xwenetewe, Gerdeluli Sipi, Em 
Ruhare Wşik Nakat, Wşey Cwan 
Gul e Gul. 

Herçim heye/em histenin 
Belarn twxwa ber lewey ke bi

mirenin 
Çinige xoli wilatekem 
Le dilekem bipijenin 

Her çiin heye jem histenin 
. H erçi yesqan le leşmaye 
Yekeyeke 
Hemuy be gaz derbihenin 
Balam twxwa 
Neken hergit 
Çile dari em niştimane bişke

nin 

Herçim heyelem histenin 
Muyleşixom 
Te/e te/e derbihenin 
Wek gU.risek biçinin u 
Bimxinkenin 
Belamneken 
Yekberdeki 
Em wilate bisutenin. 
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Kovara Çande 

azadiye 
- bruksel 

Ji bajaren Bonn ta bajare 
Br,uksele rewşenbiren Kiırd m eşi
yan. Ev meş 13 roj dom kir. Rew
şenbiren Kurd, ev . 350 km re bi 
şahiyeke mezin ü be wesüm qe
dandin. Gelen Elman, Holan~a 
ü Belçika, rewşenbiren Kurd bi 
slaven germ piroz kirin ü himbe
za xwe ji wan re vekirin~ Ji 150 
betir miroven ku nür ji weche 
wan dibare, jl Botane, ji Merdi
ne, ji Amede, ji Dersime, ji Ser
hede, tekoşiiıa gele Kurd peş ça
ve miroven ~wrupa kirin. Ji 150 
betir Kurden doxtor, mihendis, 
şayir, zana, niviskar ü rojname
van, bi cilikariya birayen xwe y~n 
Tirk, di bin berf ü barane de ev 
reya direj bi hev re meşiyan fı bi
rin seri. 

-Meşa azadi ya rewşenbiren 

Kurd ji her kes! ve hat parastin. 
Gel di nav xwe de digotin : 

- Ev meş pir baş e, le hele de
reng ketiye. 

Hinan ji, di navbera xwe de : 
- Erne namusa rewşenbiran 

xelas bikin. Di dema peşiya me 
de ji, we tekaşma me berdewam 
b ike. 

Bi · bezaran welatparezen 
Kurd riya rewşenbiran girtibün ü 
wek barane gul ü çiçek· davetin 
ser sere wan. Welatparezen 
Kurd bi mevanti ev qafıle ji hev 
didizm. Gele Elman di sersala 
xwe ~e ev meşa azadiye temaşe · 
kirin, ji cam ü balqonen xwe her- · 
du tiliyen xwe radikirin ü ev meş 

YusufCACIM 
Werger: Roje CIVAKNAS 

diparastin. 
Prof. Şerif Vanli, ji kefa li ci

he xwe nedisekini ü digot: 
- F eqiren Kurdan, pal ey en 

Kurdan; gundiyen Kurdan, me
zinen wan; partiya wan dive em 
lım betir bi dine bidin nasm fı 

em xwedi le derkevin. 
Di meşa azadiye de stran ha

tin gotin, govend hatin kişandin, 
şano hatin listin, arınanca ve 
meşe fı rexneyen meşe hatin ki
rin. Ev meşen wilo dive ji ali ro
nakbir fı rewşenbiren Tirk hin be
tir ben parastin. Meşek wilo dive 

- Ji Stenbole ta Batane çebi
be ku rihe metropolen qirej fı ge
mar bi lehiya meşa azadiye ve be 
paqij kirin. ~ 

Bi dfı sezde rojan, ev meş bi 
du rojen rojiya birçibfıne xelas · 
bfı. Di navbera van rojan konsu
Iate Tirkan li Ewrupa vala neseki
nin. Li diji Kurd ü PKK propa
ganda kirin. Le ev ji wan re nese
rifi ü ev m eş hm betir deng da. 

R~wşenbiren Kurd digotin: . 
- .Ev meşa direj destpekek 

nü ye. Gele Kur d ji, ta w ek gelen 
dine negihije azadiya xwe, we 
meşa me berdewam hibe. 
. Rewşenbiren Kurd li ser ve 

. m eşe ditinen xwe gotin. 
Prof. Şerif Vanli: 
- Ez 69 sali me. Ez dixwazim 

v.e yeke pejim. Ez ü Feqi, em ka
rin bi xorten Kurdan re bimeşin. 
Bi ve meşe, em rewşenbiren 

REWŞEN 

Kurd, me xwe da nasin ku em bi 
gele xwe re ne ü ta _Kurdistanek 
serbixwe çebibe, we ev meş bido
me. Li Ewrupa meşek wilo me 
dest pe kir. Sazumana ve meşe 
pir baş hat çekirin. Helbet İneşa 
me li vir xelas nabe. Tekoşina 
me we li derve ji berdewam bibe. 
Sala 1962'an de Mele Mistefa ji 
min xwest ku ez tekevim nav te
koşma Kurdistana başfır, Li Ew
rupa min parastma gele Kurditi
ye çekir. Li gor ditina min, dive 

1 

ev tekoşin ü ev sazfıman li ser lin- · 
ga bisekine. Arınanca min a ve 
dere ev e ku ez bi rewşenbiren ci
wan re tekoşine berdewam bi
kim! 

. Ji bo ku erri tiliya xwe 
texin çave kor 

1 

em di ve re de dimeşin 
Ji bo ku em ala xwe 
di nav cılen din de biçikinin 
em dimeşin! 
Kina hezar sali di dile me de! 
Me li ser şoreşe derbike sond 

xwarıye. 

Ji bo ku em agire Newroze 
Li ser çiyaye xwe vexin 
em di ve re de dimeşin. 
Guh bidin gotinen Zemani! 
Ro nfıh şewqa xwe daye Kur-

distane 
Ji bo ku em şitla azadiye 
Li ser rfıye dine biçikinin em 

dimeşin .. · 
· Zemani bi ve helbeste dest bi 

gotine xwe dike : 
- Di dine de tu gel be al ne

mayi ji bill Kurdan. Tu dibe qey 
Xwede gotiye : Tu cari ala Kur
dan li ser rfıye erde li ba nabe! 
Bele, dive ala Kurd~n li ber pere 
asfıman li ba hibe. En ku ji xwe 
re dibejin em rewşenbir in, mark
sist in, bila dev ji teoriya Misak-i 
Milli herdin ü li ba ve tekoşina 
Kurd cihe xwe bistmin. Ger li 
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REWŞEN 

Tirkiye tekoşinek hebe fı Kurd 
gele Tirk neparezin, we deme bi
la Kurdan rexne bikin. Tu kes ni
kare Kurdan bi şovenist! rexne 
bike. Ev meşa me ji wan re şiqa
mek e. Gava ku peşniyara meşa 
azadi ji min re hat, we çaxe ez 
çfım, min ji xwe re solek kir!. Em 
ne di nav şer e gerila de ·ne. Em li 
Ewrupa dijln, ev wezlfe ji me re 
şeref e. Dilgeşiya min bi peyvan 
naye gotin. 

- Jiyana min a li Cizire, li Ş ir

naxe, li Arnade Ci kefxWeşiya min 
a Newroze, ez li vir disa dijim. 

Bi du van peyvan Haşim Kut
lu dest bi gotinen xwe kir: 

- Di ve meşa direj de .cih gir

ttbuna min, wez1fa mirovahiye 
ye. Ev meşa azadi li ser na ve rew
şenbiren Kurdan hatiye sazkirin. 
Ev nlşan1 me dide ku rewşa teko
şina Kurdan gihaye dereceyeki 
gir'ing. En ku dibejin. em mirov 
in, dive di ve tekoşlne de cihe 
xwe bigrin. 

Hozan Emekçi : 
- Ez, ji bo ku wezlfa ·xwe ya 

welatpareziye fı deyne ınİrovahi
ye binim cih, tev li ve m eşe bum. 
Ger ez xwe mirov bihesiblnim, 
ez xwe ji 30-40 milyone Kurd bi
hesib1nim fı azadiya gele xwe bix
wazim Ci ve tekoşina bimi(ez bibi
nim, ez mecburi ve meşe me:-

Beri de h ·sali denge Kurdan 
nizm bfı. Kurd tirsonek fı histux
war bCin. Niha Kurd serbilind Ci 
dengbilind in. 

Hinek rewşenbiren Tirk di 
bin ' navnase Kemalizme de, 
xwe ji tekoşina Kurdan dur xis
tine. Bere, dema mirov di roj
nama Cumhuriyete de binivise 
hatiye girtin. İro dive salixa 
rewşenb'ir fı yobazan gene bide 
nasin. 

Li ser nave sazumana TKP 
(Partiya Qoministen Tirk) İs-
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mail Gerçekler dest bi gotina 
xwe dike: · 

- Rewşenblren Tirk li ber 
pirsgireken Kurdan pir hehisi di
m1nin. Li gor min ev nieş j i alt se 
ci h! giring e. Yek : li dij i tekoşi

na gele Kurd, qetliya:nen cJewle
ta Tirk protesto k'rin. Diöo :Be
dengiya rewşenbiren T irkan pro
testo kirin. Sise : l i ser :-iya parti
ya xwe, şoreşen Kurd Ci Wkoşina 

gele Kurd re li gor lıeze xwe al1-
kariya wan bike. Dax aziya min 
ew e ku hemCi rewşe blren TirJc 
li bagele Kurdan cih ' ı igri n . Me
şa azadiye r.eta berban ~a ~ ibe we 
berdewam bibe. 

Av. Serha t Bucak: 
- Wezlfa we, hfın ve ıneşe bi 

rasti bidin nasln. Rewşe biren 
Kurd dive li ba tekoşine cih bi~

rin. Ji bo ku ez denge Kurd' n' li 
dine bidim nasin, min di ve ıneşe 
de cih girt. Rewşenblren Kurd ri
ya meşa azadiye vek irine. Rew
şenbir bi gel re buye canek. Di 
ve meşe de ji 15 gruba nave se 
gruban kedkaren Tirk Kemal 
Pir, Haki Karer hatiye danin. 

Di ve meşe de Dr. Rodi De
mirkapi, morale·n rewşenblran bi
lind dikir: 

- Bila tu kes neye ba min ji 
bo lingen werimi. Ez miriyan ji 
sax dikim. · 

Dr. bi re de ji hevalen xwe re 
weha henek dikir. Sala derhasbu
yi de lawe wl Şurzan, ji ali hezen 
kontra ve hatibu şehid kir:İn. We 
deme ew j1, birindar bibu. Rod1 
Demirkapİ hisen xwe dixwest bi 
helbestan bine zimen. Le li ser is
rare me, çend gotin got: 

- Ev meşa azadiya rewşenbi
ran ez diparezim lı ji ber ve yeke 
ji, ez li vir im. Wek her Kurdi ez 
mecbur im. Li gor ditina min, 
dive hemlı rewşenbiren Kurd di 
nav ve m eşe de ci h bigirtana. 

Ko vartı Çande 

H EV AL 

Tewfiq Jehat 

Şev tarf ye lı eva/ 
Bi tene nelı_ele min 
-Ditirsim 
Betf dibare 
Dicemide deste min 
O deste min jf penc tili ye 
GuZ digire, penus digire 
Bi namus, bi şeref 
Wek deste te 
O bi destemin bigre, bila 

neccmide 
Şev tarf ye heval 
Diqefilim ji senna çile ... 
Himbez ke min 
Bi lıev re xwe xiş kin em 
Li ber agire Newroze li ser 

kurşe 

Şev tarf ye lıeval 
Ez zarok im, nezanim 
Çfrokek beje, kilamek beje 
Ez zanim, te jf hez kiriye 
Evfna xwe ji min re beje 
Şev tarf ye lıeval 
Bi deste min bigre, em birneşin 
Ez biraye te, tu jf keke m_in 
Li Zagros, li Agirf, li Cudf 
Em bi hev re 
Nave xwe bikolin 
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Kovara Çande 

Em ve çaxe behsa Kurdista

na Ba§Ür bikin. Rün dizanin, 

dijmin Kurdistan kirine çar 

REWŞRN 

/\ zaroyen 

A G 

~ 

RI 
I -

Amadekar : Şevin Civaknas 

ba§Ür ti§tekl mezin u neheqi mancek wan hebü. Dixwestin 

nedixwest. Bi zore dest danay- ku li ser axa welate xwe jiya

ne ser axa gelen din u wela- neke serbilind u azad bidorn1-

perçe.Kurdistaria Ba§ı1r jl, · ten din talan nekirin. Tene ·ar- nin. Dixwestin ku zar u zeçen 

wek perçeyen . Kurdis

tane yen din, di dlroke · 

de bexwedi maye. Bu- ·. 

ye welate mirine, buye 

welate nexwe§1, welatc , ,, 

xizan1 u qetllaman. 

Kurdistana Ba§Ür ji, j i 

kedxwarl u zordariye 

nes1be xwe stendiye ı1 

he ji distıne. Kurdistan 

welatek1 . weke bihı1§t'e . 

ye. U ev welat di des

ten zulumkaran de ha

tiye talankirin, §ewitan

din u belavkirin. 

Gele Kurdistana Ba

§Ür bi sed salan §er kir, 

§eh'id da u ji bo serkef

tine, ji bo rojeı:ı ronl 

azad li berxweda. Gele 

xwe di nava xwe§iye de 

mezin bikin. 

Ev sed sal e ku li we

late Kurdan §er berde

wam e. Gele Kurd zilm 

u zordariya neyar qe

bOI nekir. Herdeme li 

berxweda ... Li Kurdista

na Ba§Ür neziki 40-50 

sal in ku §erek! germ di~ 

dome. Zaroyen Ba§üri 

di nava §er de ji dayik 

bı1n. Ew bini berxwe

dane bı1n. Beri ku leyis

tokan (peleyizokan) 

nasbikin, çek u rexten 

§ervanen azadiye nas

kir. Ev zarok, bi çaven 

listike li jiyane nGri ... 

Dayiken Ba§ur rojeke 
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REWŞEN Kovara Çande 

dilxwe§ nebün. Dayiken Ba§Ür derbas bün. Jiyane, li -bajare 
rojeke be tirs di nava xwe§iye Helepçe ji nu ve aj da... U _ 
de nejiyan. Her deme xewe Helepçe qirkirina re§ ji bir ne
wan bi ramana §ere gerrni bi- kir. Çaven zarokan hina bi 
ri. Roj hat, li Helepç~ u li de- . tirs, bi hesir u bi pirsgirekan 
veren din, bi hezaran §ehid 
dan. Ewren ku jiyane dibarine 
ser xake, mirin barand ser we
late Kurdan. Welate Kurdan 
e ku ji çandan re dekmaki kiri-· 
bu. Pe§iyen me dibejin: "nave 

tije ne. Hina mirina sar li der
dora wan diçe u te. Ez dixwa
zim ku Helepçe bjbe muzeke 
vekiri u çiqas miroven dine 
hebin li we bigerin. Bi çaven 
xwe jana jandilen Helepçe bi-

mirine nexwe§ e" ... Bel e, li He- b inin. Behna kiztiriyen ter
lepçe baran nedibariya; mirin. men Helepçe b ik§ inin ku He-

bu rüre§iya ewran bu. 

Mazübanen Helebçe §iva 
mirip.e arnade nekiribün, zaro
kiiı di xewnen be sinor de 

girt, zarokin di pa§ilen dayi
kan de, zarokin ku hin xatir ji 

dayiken xwe ne~estibün girt 
u zarokin ji di lis~iken kefx
we§ de .... 

Ji ser qirkirina Helepçe sal 
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lepçeyen . din . çene bin!.. Ez 

naxwazim Hiro§ima, N agaza
. ki, Aw§iwitz u ~elepçe . zede 

bi bin. 

Ji wan çaven b~ hersa jane 
tije, ez fem dikim ku di deme

ke nezik de ew çav bersiveke 
ba§ b ide dirok u jiyane ... 

* * * 

EZAB E 

Ezab e 

Li ser axa me 

Derdor bi gele me girtine 
Di bin ezabe de 

Bang dikin dine 

Dibejin 

Eniazadin 
Miroven me her roj §ehid 

dikevin 

Em yek bi yek sond dix

wın 

Xwina wan 
Li erde namine 

Di bin ezabe de 
Miroven me · 

Her roj 

Her saet 

Di bin ezabe de 
Dijmin dixwaze me bitir

sine 

Gele ,me her ku roj diçe 

behtir seri hildide 

Em li vir 

Tene, bi tene azadiya xwe 
dixwazin 

Ev maf ji ji me ie 
Zede dibinin 

u rojek we be 

Ezab tev biqedin 

Gele. me we bigihije tev 
van ti§tan 

Efkar Esmeray (ll salt) 
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Kovara ·çande 

in~·eleme ••• 

QOM!\N \'E ZAMAN 

Munzur'um pus içinde savrulur 
birbirimizi tüketiyoruz 
Munzur Irmağı cesetler taşıyor . 
haykınşlar, ·ağlamplarla dolup taşıyor 
İvis'im geçit vermiyor 
sav~şıyor ve tür~ü söylüyor bir yandan ... 

RE W ŞEN 

Müslüm YÜCEL- Özgün E. BULUT 

, Efsaneye göre bugünkü Der
sim'in Ovacık ilçesine bağlı Koyun
lu köyü civannda bir ağa ve ağanın 
koyunlanılı güden bir çoban yaşar
mış. Bir gün Munzu(un ağası hacca 
gitmiş. Ağa hacda iken Munzur, 
ağanın hanımının yanınma gelerek, 

- "Hatun, ağanın canı helva ister. 
Bir hel va yap da götüreyim", der. 

Ağanın hanımı şaşınr; sonra, 
- "Herhalde canı sıcak helva isti

yor. Ama kendine istemeye utandığı 

için, a'ğaya götüreceğini söylüyor", di
ye düşünür ve helvayı pişirir, bir 
bohçanın içine kor. 

- "Al eviadım götür," der. O sıra
da· ağa da hacda namaza durmı:ış
tur. Ağa sağa selam verirken birden 
Munzur'u görür. AğaMunzur'a, 

·- "Ne o elindeki?" diye sorar. 
Mun:zur, . 
- "Ağam canın helva istemişti, 

onu getirdim", yanıtını verir. Hayret
ler içinde Munzıir' a birşeyler söyle
mek isteyen ağa başını çevirdiğin
de Munzur yok olur. Ağa hacdan 
döndüğünde konu-komşu ziyarete 
gelir. Munzur'un ziyarete götüre
cek birşeyi olmadığından, bir çana-

ğın .içine bir miktar süt sa ğar va ağa
sının yanına gelir. Ağa Munzur'u 
görünce, "asıl hacı Munzur'dur. Öpü
lecek el varsa onun elidir", deyip Mun
zur'un elini öpmek ister. Munzur 
koşmaya başlar. Şimdiki Munzur ır
mağın~n çıktığı yere vanldığında, 
Munzur'un elindeki süt bardağı ye
re dökülür, sütün döküldüğü yerde 
bembeyaz sular fışkınr. Munzur 
dağlarda kaybolup gider. 

Efsane bu. Fakat yıllar yılı Mun
zur, Dersim'le özdeşmiş gibidir. 
Dersimli olunsun olunmasın, kişi 

mutlaka Munzur' dan etkilenmiştir. 
Şairler, yazarlar Dersim'siz, Muh
zur' s uz . şiir yazmamışl,ardır adeta. 
Kemal Bilbaşar'ın "Cemo" ve "Memo", 
Mustafa Yeşilova'nin "Kopo", Barbaros 
Baykara'nın "Dersim 1938" gibi ro
manlan, hep Dersim'i anlatırlar. Ha
san İzzetin Dinamo, Kutsa? Banş adlı 
6 ciltlik kitabında, Cumhuriyet'in 
Mustafa Kemal' e düğümlenen poli
tikasının bir sonucu olarak . Der
sim' de isyan çıktığını · belirterek~ 
"Şeyh Sait ayaklanışı, ülkeye çok kaygı
lı günler yaşattıysa da iktidan n ekmeği
ne de yağ sürmüştür" değerlendirme-

1- Hasan izzettin Dinamo- Kutsal banş. 1974. s. 149. 6. Cilt 
2- Hasan İzzettin Dinamo- surgun Şiirleri. Mııy Yay. 1975 

sinde bulunarak Şeyh Sait hareketi
ni İngiliz kılıfına sokmay~ çalışır.(l) 
Ama tuhaftır ki Dinama'nun bir tür
lü sırtını yere getiremediği Kema-
lizm, onu, Dersim'in Pülümür ilçesi
ne sürgüne gönderir. Bu bakir coğ
rafyanın güzelliğini, çektiği hasret
le birleştiren Dinamo, bu zaman dili
minde "Sürgün Şiirleri"ni yazar. Şiir
terinin birinde, "Pülümür kızlan çalı 
çırpı 1 Pülümür erkeği kara bir daldı" 
der, Pülümür insanını anlatırken. 

Yine aynı/kitapta~ Burada yoktur do
ğanın kurduğundan daha güzel bir ya-

pı 

. Ancak bellidir tarihin demir ayakla-
. nyla çizdiği izler" 

diyerek, insaniann günlük yaşamın
dan kesitler verir. Bu bir yana, o, 
devletin zulmunün ve ciddi bir sö
mürünün bilincindedir.(2) 

Dersim, kan ve ölüm. Mağarala- . 
ra sürülmüş insaniann çığlığı. Ya
nık et kokusu. 21 Temmuz Laç Dere
si. Savunmasız insanlar ve insania
nn sığındığı birçok mağara top ve 
tüfeklerle taranır. Kundakta bebe
ler ve anneleri. Gökyüzünün derin
liğini süsleyen yıldızlar kararmıştır. 
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Türküler canlanır, söz kendi ağıtla

nnda bilenir. Laç Deresi yaqm asır
dırbağınr: 

" .. .Birbirimizi tüketiyoruz. Munzur 
ln1Ulğı cesetler taşıyor. Kalırolası yerde 
savaş sürüyor. Haykınşlar, ağlamalar 
dolup taşıyor. Yansın Laç Deresi! 
İvis'im geçit vermiyor. 

( .. .) İvis'im dayamış sırtını 
Hatun tepesine 

Savaşıyor ve destan söylüyor 
bir yandan. 

İ vis 'in sesin i dinleyin 
Yiğidim hele ne diyor?" 

Türküler böyl_e yakılır da analar 
susar mı? Susar mı şehit!erin . anası, 

gelinlik çağındaki kız çocuğunun 
toprakla gerdeğe girmesine? Susar 
mı bebeğini top seseleriyle uyu tan? 

Yıl 1938. Dersim'li bir annenin 
dilindeyiz. Ağı tl arım ız ırmak olmuş
tur, akınıştır yüzyılın okyanusuna. 
Öldürülmüş bir çocuk ve tertemiz 
bir alın, yüzünü toprağına vermek
tedir. "Uzaktan tüfek seseleri geliyor. 
Babeğim hasta, emmiyor meme. Ağlaı1Ul 
bebeğim, ağla11Ul. Sonra düş11Uln duyar 
sesini( ... ) Diyeı;im, diyeyim, esaretle di-
yeyim ... Bu karanlıkta gaz lambası yok. 
Kesilmiş bebeğin(in sesi soluğu ... " 

Bebeğin _sesi tertemiz Munzur 
havasıyla doluyken, karnı deşilmiş 
bir ana gelir. Dört kitap yüzünü ka
patmıştır. Sağırdır bütün dünya. 

Necip Fazıl anlatır, "Din Mazlum
ları" der. Ne aşiret kavgası ne de 
dindir. Eksik bir tarih ve yerinden 
aynatılmış pir coğrafyadır. Paralı va
kanüvislerin, tarihe attıkları yanlış 
bir çentiktir. Necip Fazı[ "din" der ve 
vurgular vurgulayacağı gerçeği. 

Gerçek, yüzünü kapatır. "Babalarını 
arayan ve yanına gitmek istediklerini 
söyleyen iki 11Ulsum çocuğun Hozat kay-
11Ulkamı tarafından süngüZeti/erek baba
larının yanına gönderilmesi ... Kendisi
nin öğretmen ve köy halkıyla alakasız 
bir şahıs olduğunu iddia ederek alevler 
içinden fırla11Ulk isteyen bir gencin, ka-

/asla il il if' alev.'eriçiı .t' , . ' ı l:. r ı :ı' '. ı ş 

sında sigara içilmesi ... 1111 .sini 1 -:ı r 
nındmı sivri uç/u aletle · ' ı kn .ılı 'ık m, 
sonra yaşamakta dcvaın eıh r vı h ilu ı o
puğuı1dtı ucu sivri uçlu al,·· i. ı i:ir i t ! ~ ı

yan çocuk ... Ve neler neler' ,3) 

O rdan bir ihtiyar gel .r. J. ğ: ~ı-;ızı ·· 

ğı az bir yokunun telaşındadır. Kib
rit çakılsa nice kentler s .~sinden kül 
olacaktır. Bir komutandan bahse
der. Adını amınsamaya çal ı şır. "Ce-
11Ull" der. Sonratitrek baca ; <.I .ın üstü
ne çömelir. Ve anlatmaya başlar : 
Yıl1935 Sason", der yütkunuı. "TC" 
der yutkunur. Analatmak istediğ ' , 

TC'nin 2510 sayılı "Mecburi- isk{j n" 
kanun udur. Sason ve Kozluk L ölge
sinin Yasak Bölge" ilan edilmt si• li ı 
Cemal diline getirmek istemedi :';i 1 ·e-
11Ull Madanoğlu' dur: Solcu diye bi ·
nir. Yıllar sonra Madanoğlu anı) ; 

nı yayımlar, okur dedenin toru .. n · 
Bakalım nt. demiş Cemal Mad· 

noğlu? Anılarından öğrendiğim ı . 
kadarıyla, Türkaskerleri bölgeyi bo 
şaltmak için ellerinden gelen herşe
yi yapıyor, halkın mal ve can güven
liğini savaş kurallarının dışında tu
tuyor ve alabildiğine acımasızca bir 
köpek gibi yakaladığı eti kemiğine 
kadar kemirmek istiyor. Bu yetmi
y~r. İnsanların sütünden şifa sağla
dıkları hayvanları ve karınlarını do
yurmak için yüreklerinde büyüttük
leri buğday başaklarını ateşiere ver
mek yetmiyormuş gibi, malların na
sıl haraç-mezat edildiğini anlatıyor: 

"ÇatıŞ11Ullarsüresince Kürtlerden ka
lan hayvanları satışa çıkardım ... Köylü
·lir, biz gittikten son ra, kaçan lar geri ge
lince bana verdikleri parayı onlardan 
alır, hayvanlarını geri verirdiln. Bölük
te para böyle toplanırdı. Bu parayla aske
re bakıhrdı ... " diyor. Ne güzel ikrar 
ve kıyıını onaylama.(4) Madanoğlu, 
yaptıkları zulmü eksiksiz anlatıyor 
anılannda. Madanoğlu'nun kirli 
anıları bizim acımızdır. 

Daha neler neler anlatıyor Mada-, . 

3- J Jecip fazı/ Kısakürek: Son Devrin Din Mazlum/an. Büyük Doğu yay. s. 173 

4- Cmıal Madanoğlu. Am/ar. 1911-1938 Çnğd~ yay. 1982. s. 168 

5- iıı;rJ. s. 163-164 

G- Soı. Devrili Din Mazlum/an. Bflyilk Doğıı yay. s. 174 
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ağlı ·' Bir j 1d .-ırmayı anlatıyor 

1 da ı öldü rr . yll rütbe alan ya i. 
D r Tı rk jan d ına yüzbaşının, Kürt 
),;·, iına tccav .;,ünü anlatıyor Mada
no ~lı ı , tüyleı ' i 1 ' l~ıı d iken. Madanoğ
lu, "atari Bad ·k ad i ı bir kiş in in evin
de ' · ç erkek olmadığını , evin gelini 
yeır ·k hazır· ark en jandarma yüzba
şısın eve ı ;e l diğiPi ve. geline sar
kın ! · • kettiğ ni,! ad l'1ınbağırmasıy

la kı ' üleriı m .. j;ıl·l.l!e e ttiğini ya
zıyo ) 

ı Nec ı-:azı l'a kulak verelim. 
"I5eı • ı ı 1 !ı'liın ·n r ' ~ diyen sese. Göğsün
d, ki l.çı {ı a rı :.1anan <nlar içinde bir 
aci ım çı pınırken, ~ il ahı kendine 
b;::--,on y.ı ;,a ı ı bi r başh adamın siga
r.1 !· ı, 1 tü l' i·i:- n esine . ... "Her evi ayrı 
ay11 · tu~tuV n sonra dört biretrafı ay
nCI! 1 'z çı rp1 i ine alınıp alev alev yakı-

l . 
ln11 b.' (öyde.r. rleli gibi bir adam çıkıp, 
ça lı y , 1 ı ları g ı ;s indemanzarayı seı;re- . 
den /ı:, ı loğru '·•rliyor ve haykırıyor: 
"Dım · ı , lıen k, alıalisinden değilimf 

Mıuıliı .i111 ' Mf ;ı• fe edin kendimi size 
ispat c•f yiın". f ·ıka t sözüne mukavele, 
bir ku/ı, ! rı it ilere .• alevler içine atılması 
oluyoı. , dam ev ;da göğsiinün kılları 

ı utuşar, ıJ" alev aleıı y.1 nrırken, çalı yığm-

. ları ger is h. de aı1 ıir, zevk ve istihza ile si
garası//1 iç-nektediı . "(6) 

Bir de başka iıir Celal var. Celal 
Bayar. Dersim da~ına kurmayıyla 

hücum ede , ne bdın ne de çocuk 
d inlemeyen. Celal t ldü. Celal'in öl
dürdükleri yışıyor a,na. Şimdi Seyit 
Rıza'ya ölü r ' Ü deniı? Yıl 1937, ba
haı d r. Karl <ı ı erirneğe başlamıştır. · 

Eyliil 'dür. Seyi Rıza'nın oğlu öldü
rülınüştür. · Ofi' unu öldürenlerin 
kendisine tesli n edilmesini ister. 
Yer Erzincan' dır. ı :abul edilmez. Tu
tuklanır. Erzincan'a yeni gelen mü
fe tti ş İzei tin kendisi ne Seı;it Rıza 
olup olmadığını &Grar. "Seı;it Rıza 

var sesiyle "Ben Dersim'li Seı;it Rı

zo'yum, Dersim'de her meşe altındıı ve 
her dağ lıaşmda binlerce Rıza vardı r. 

Şu halde siz hallgi Seyit l~ ızo 'yu soru-
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yorsunuz yanıtını verir. 1Jarağa ç1 t· 

n titrer 14 gün sonra. Takvim 18 I-· 
sım' ı gösterir. Seyit Rıza, oğlu ve ka ·
dejleriyle toplam 11 kişi Buğday Me"
danında asılırlar. 

"Vay dünya C:ünya, kr rdeş, 
ajağıda t~Jrlalı:r 

karde§, Mısto Dersim 'i11 
Jrnnanın ı çıkarm ış 

vermiş Ce/c;[ Bayar 
teresiilin elin ;~, 

karde§ saplamış Dersim'e bıça{ı 
zalim, da var ve sığır giui kesiyr ır, 

Dersim dağınııt ağalm!n ı 

kırı ı Jitird 1~, 
duvar ıliplı r:nde k ı,' 'In 

110 csullan ise .., 
koyup devletil i . ıraba '·mna 

aşağı göwterd icr.(?) 

ŞİİRİN DİLİ DERSİM 
Hilmi YAVUZ ise fe lsefeyi şi i r . 

koyan ve doğu felse~·esini iyi bile 1 

b ir şair. Gizem~ izl~m ve gözle .n 
kaynağından en güzel şiiri !rini yz,z .. 
mıştır. Kürt ve Kürd istan' .n sevgili 
lerle imgelendiği Mem Cl Zi11, onu ı 

şiirine de girmiştir. 

C· r!er Civa no da bir şi irinde, 
, ımzur lu • ı ı ağladı bir zaman 

kan aktı 
. sevdaıniz dağlarda kilitli kaldı" 

ue. ve ası!Jn dedele rini anar. Ad
n ı . Yücel Dersim Dağaları adlı şii
r i' l2 '38 ol ayından dem vurarak, 

"Rüzgar barut kokınazdan önce 
böyle yan ık açmazmış güller 

toprağın göğsüne 
saplan dıktan son ra ilıan etler 

!!rtık 

gülsüz ve l.ıülbülsüz yakılmış 
· türküler 

işte bu yüzden 
Öfke rengindedir bütün çiçekler 

çocukların dudaklannda 
acı bir yangın 

elinde oyuncrık diye boş menni/er 
Fırat'ın kollannda 

uzanmış da Munzur 
Kızılmnıik diye türküler söyler, 

Dersim dağlannda bir karılı tuzak 
yüreğir n acıdır menziliın uzak 
bu _dertli lı alleri kimlere ya zak 

yol verin geçelim Dersim daglan" 
diye agı t yakar. (9) 

Alnnet Telli de '38 olayını, 
· "Derlerki 

hırçın bir sud ur Harçik 
vurur keııdirıi o taştan bu taşa 

ve lı er gün bir aşiret ilıtiyarı 
gelip otururlar kıyısına usulca 

dinlerler o hazin lıikayeyi 
bir dalıa. "(10) 

"Kimse biz . ır sevdam zı 

anlalam ıdı 

Ne Mem a Zin h kayesi 
Ne d"J Alımed e Hanf 

Yay/alar kelepçeliydi F1rat'a 
En büy;'ik ınapuslıane dağ/ardır" 

·Yine, "Dağ:{ 'rı un Sorısöz.ü" adlı şi

irinde -Dersim coğrafyas .ndan dem 
vurarak, 

"De.rsim Tarihi" adlı bir kitab ı da 
bulunan şair ve yazar Veeüz i Timu-

"bir gece Çöleıııerik üzerinde 
bakı r bir bilezik g bi hi/ali gördü 

ezik çiğdtm2eriyle Elazığ 

acı dağlanyla Ergani 
Dersim, Piilümüt~ Horasan 

... bir gece Diyarbekir'den Hozat 'a 
ayın kızıl bir karpuz gibi 

. ça tladığını gördü" 
der.(S) 

roğlu, "Bir sürgün ün ezgileri" adlı şii
ri ı1de, Dersim sürgününe değinir: 

"Ölülerle ayrılmışız 
Seğiren gözlerimizde zmnan 

Tuzlanmış yüreğimiz 

Yalın ve çıngıraklı 
Toprağıınııda yalrıızlığıınız" 

diyerek kendi destan söylemi için
de, kendi dağlarına sürülmüş insan-

7- Murızıır Çem, "1-ial:C TUrkUlerinde Dersim İsyanı 2" Komkar yay. 
8- Hilmi Yavuz- Tolu .~iirler. Can yay. 
9- Adnan Ytlcel ~Acıya Kurşun işlemez. Yurt yay. 1992 

10- Ahmet Te/li - Dövflşen An/atsın. Dost yay. 1988 

11- Vecihi Timuroğlu. Bir Stırgtıntın Amlan. Yazko 1983 

12- Kemal Burkay - [;ers im. Toplum yay. 1975 

13- Mehmet Çetin- :<azgar ve Gül İklim. Belge. Yay. 
14-Enver Gökçe-Panzerler Üsttlmtlze Kalkar. 

RE W ŞEN 

ları anlatır. Yine aynı şiirde sürgün
le içiçe yaşayan direniş, kendini, 

"Görünmez yaşamın savaşımında 
Sevdamızdan başka yabancı 

yoktu odamızda 
Zakkumiann sulan kanıınııda 

Boşaltıp tüfek/eriınizi yaşıyorduk" 

dizeleriyle ifade eder. (11) 

Sürgün, direniş ve zamana karşı 
şiirle acıların dile getirilişi, en fazla 

.Dersim üzerine yazılan şiirlerde 

kendini gösterir. Keınal Burkay Der
sim'lidir. Dersim' i, "Toprağını kırmı
zıya, sarıya, mora çalan, yamaçları 
meşe ağaçlarıyla · kaplı, iri yalçın 

dağlada çevrelenmiş, içinde Mun
zur ve Harçik adında iki ırmak bile
şen" diye tasvir eden Burkay, Der
sim adlı şiirinde şöyle der: 
· , Yıl otuzsekiz'di dağlarda 

iri ceviz ağaçları ve alım vardı 
bir arpa ekmeği kadar sıcaktı 

toprağım, karım ve çocuklanm."(12) 
12 Eylül'den sonra da Dersim 

üzerine şiirler söylenir. Zindan gün-
lerinin hüzünlerle örüldüğü bir an
da Mehmet Çetin, 

"Dersim göçeriyiın artık 
hazırlarıdım denkleri 

. Sürgünü de yurt edinirim 
üzülürsün bir zaman . 

derken(13) yıllar öncesinden dem 
vuran yürekli soluk Enver Gökçe, 

• "Mımzu(um pus içinde savrulur 
karlı, rüzgarlı 

dcr ve ardından, 
"Serili sulardan doğar Çemişgezek 

Suyu içinde gezer 
Üçbttçuk, dört kiloluğu Alabalığın 

A/abalık, kılıçsız, lop bir ettir 
Ve tadma Doyımı olmaz"(l4) 

Bu kadar şairden ba-hsedilir de 
Murathan Mwıgan'ı geçmek olmaz. 
Şiirin töresine aykırı olur. Onun şii

rinde, 
"Gözleri nıemıi çekirdeği 
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olanların 

yurdudur Kürdistan 
ve Zaplar taşar 

Dersim koyakların dan." 
Çığlık çığlığa bir göç vardır: 

"ey tarih! 
ey zamımf 

kim kimi kimin toprağından 
sür.erken 

kim kimi kimin 
toprağına kabul ediyor" -

ve olanca sezgisiyle bir iç ayaklan
maYı andırarı : 

Kovara Çande 

Seyit_ Alp 
"Kaknüs çığlıklarında gecelerimizi 

korunaksız koyup 
cuybar bir yarımayı bozlaklı 

· bir örtüye saran 
ve ateşin kendini bekleyen 

gölgelerinde 
zifiri bir uçurumdur artık Kürdistan" 

dizeler çağlaı:···(15) 
Şawk 

. DERSİM'İN 

YAZILMAYAN ROMANI 
Bilindiği gibi, D e r s i m' de 

1937-1938 yillan arasında yaşanan 
halk ayaklanması, o güne kadar ge
leh Kürt ayaklanmalarının sonuncu
suydu. Ancak; ne diğer ayaklanma
lar, ne de Dersim' deki ayaklanma 
hakkında bilinen gerçekler yeterli y
di. Aksine o ölçüde az ve bilimsellik
ten uzaktı yazılanlar ve yansıtılan
lar. Ne var ki, özellikle son dönem
lerde, özelde Dersim, genelde Kürt 
Tarihi ve Uygarlığı üzerine ciddi bi
limsel çalışmalar yapılmış, değerli 
yapıtlar ortaya konmuştur. Bu ya
pıtlar giderek edebiyata da yansı
mış, öyküye, romana doğr_u yayıl- -
mıştır. 

Bizim bu yazıdaki amacımız, 

Dersim üzerine. yazılan romanlar 
arasında bir gezinti yapmak, onlara 
objektif bir bakış açısıyla yaklaşıp, 
eksikliklerini ortaya koymak ve on
ları eleştiri süzgecinden geçirmek
tir. Bunu yaparken, resmi ideoloji 
çizgisinde kaleme alınmış yalan ro
manlarını es geçiyor, özünde top
lumcu nitelik taşıyan ve resmi gö-

rüş dışına çıkan romanlan-ele alıyo
ruz. Çünkü gerçeğin kendisinden 
korkan-bir mantık, onuri romanını 
ancak yalan ve çarpıtmayla ortaya 
koyabilirdi. Yalana karnımız tok ol
duğu için, bu tür romanları ele cilmı
yor, onlari yazımızın dışında tutuyo
ruz. 

Dersim üzerine yazılan ve resmi 
ideoloji dışına çıkma)'a çalışan ro
manlardan birincisi, "Dersimli Me
mik· Ağa"dır.(16) Dersimli Memik 
Ağa' da olaylar,Doğu Dersim' de ge-

. çer. Ayaklanmanın merkezi olan Ba
tı Dersim, Doğu Dersim' deki halk 
tarafından yorumlan~r vt; tanımlan
maya çalışılır. Bize göre romandan 
çok, . makale ve yorumlada beslen
miş dağınık bii çalışma olmuş Der
simli Memik Ağa. Dağınıklık sayfa
lar arasında çelişkiyi ve yaniışı geti
riyor. Bu, romanın havasını bozma
ya yetiyor da artıyor bile. 

Devlet yanlısı subaylarla ilişkile
ri iyi olan ve sofrasını onlara açan 

- Dersim li Memik Ağa, roman boyun
ca işbirlikçi biri olarak tanıtılıy~r ve 

. şöyle konuşuyor : "Bizim aşiret dev-

15-Murathan Mungan-Sahtiyan. Metis yay. 
16-Haydıır Işık-Ders im/i Memik Ağa. Belge yay. 

.. 
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Zetten yanadır. Gerek büyük ağa gerekse 
bendeniz devletimize zeval gelsirt iste
medik ... " Ancak aynı ağa birkaç sayfa 
so_nra yorum yapabiliyor: 

"Dönüp bir kez kışlaya baktı. İki kat
lı, çatısıyla üç kat. Beyaz badanalı kaba 
yapı. Bir leke gibi yabancı. Araziye hiç 

· uymamaış. Hamiğ'e inat, Kürdistan 
dağlarına inat yapılmış. Kürdistan dağ
larını zincire vurmak için yapılmış. 

Güçlülüğün sembolü. Korku ve dehşet 
saçıyor etrafa." 

Roman birbiriyle çelişen sayfa
lar arasında gidip gelmeye devam 
ediyor. Bu çelişkiler roman bütünlü
ğü boyunca da gittikçe artıyor. Tu- · 
tukevine alışan Kürtler. şöyle anlatı
lıyor: 

· "İçerisi Kürt doluydu. İnsanlar geli
şigüzel toplanmıştı. Ulusal bilinçten 
yoksun zavallı/ardı çoğu." ilerleyen 
sayfalarda, ulusal bilinçten . yoksun 
Kürt köylüleri, yazarı utandırırcasına 
şöyle konuşuyorlar : 

"Valla bra, kim ne derse desin. Biz 
Kürt doğduk öyle de ölmek isteriz. 
Kendi dilimizi özgürce kullanmak iste-. 
diğimiz için eşiaya o/uyorsak, eşkıya-
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yız ha! O zaman babalanmız, dedeleri
miz tümden eşkıyalannış. Bu dili, bu 
kültürü onlar bize· öğretti/er. Demirci 
Kawa'dan beri bu dili konuşanlar eşkı
ya." Birkaç paragraf sonra, "Köpek 
ağalanmız ise, düşmanın uşak/an. Ha
bercileri. Yedek güçleri ... " diyebiliyor
lar. Şimdi yazara göre hem ulusal bi
linçten yoksunlar, hem de bu bilin
ci taşıyabiliyorlar Kürt köylüleri. 
Açık bir çelişki. Biz bu çelişkiyi gör~ 
mezlikten geliyoruz. Ancak şunu 
sormaktan da kendimizi alamıyo
ruz. Bu bilince sahip köylü, neden 
Batı Dersim'deki ayaklanmanın içe
risinde değil? 

Dersimli Memik Ağa' da kötü bir 
sınav veriyor Haydar Işık. Romanın 
bütünlüğü ve akışı sık sık terkedile
rek yorumlar yapılıyor, gereksiz 
açıklamalara gidiliyor. Akış içerisin
de, İmam U şen isimli savaşçı, asker
lerin elinden kaçarken, kuşağı çalı
ya takılıyar ve düşüyor. Yazar, 
İmam Uşen'in ruh halini anlatacağı
na, onu bırakıp kuşak tanımlaması
nı sıkıştınyor araya : 

"İmam U şen kuşaksız dışan çıkmaz
dı. Uzun boyunu dalıa da . uzun göste
rirdi kuşak. Bir selvi gibi uyum içinde. 
O gün de ulusal giysiler içindeydi. Bu 
giysiler rahattır. İnsan içinde kendisini 
tüy kadar hafif hisseder. Kuşak canlı 
renklerden örülür. Kürt kilimi gibi. Bir 
ucundan ağaca bağtanır ya da biri tara
fından tutulur. Sonra da dönerek bele 
dolanır. Çocuklar annelerine kuşak tut
mak için yanşırlar." 

Romanın genel havasını bozan 
benzer tanımlamalar, roman boyun
ca sık sık devam ediyor: 

"Sevgili İmam Uşen 'leri, kirveleri, 
güpe gündüz gözleri önünde katledil
mişti. Kiroe kardeş gibidir. Kirve kara 
gün dostudur; Kirve ailenin bir ferdi
dir. Kirve/er birbirinden kız alıp vennez
ler ... " Yazar kış tasviri yaparken Heli
ge (gülük) adlı bitkiyi tanımlıyor 

bu sefer. Hem de yemek kitaplann
daki tarifleri kıskandıracak şekilde! 
"Heliğe çıktı ya artık bize ölüm yoktur! . 

17-Ali Arslan-Serçe.Sistem yay.1988. 

der çocuklar. Heliğin piştiği gün herkes 
m.utludur. Korku geride kalır. Heliğe, 

hemen hemen her tarafta yetişir. İmat_n_ 
U şen 'in kesildiği yamaçlar onunla ta
şar. Çocuklar iri, taze yapraklan nı itina 
ile çekerek alırlar. Biraz suda köpürene 
kadar suda kaynatılır. Sonra sıkılan kı
sım yağda kavrulur. Üzerine yumurta 
ve sannısak konursa dalıa lezzetli olur." 

Haydar. Işık, romanı oluşturur

ken, kuşkusuz gerçeklerden yola çı
kıyor. Gerçekler romanın sayfaları
na, hatta satırlanna, olduğu gibi 
yansıtılamıyor. Ağaları, düşmanın 

yedek güçleri, habercileri, uşakları 
olarak tanıtan Işık, birkaç satır aşa
ğıda, askerlerce öldürülen bir ağayı 
şöyle analatabiliyor aynı zamanda : 

. "Areyan ağası, Memik ağa gibi bir 
ağa. X ıda n 'da onu tanımayan yoktu. 
Boylu poslu, dalyan gibi bir genç. Ali 
ağa ata binip giderken, indiri/ip aracık
ta kesiliyor." 

Yine romanın tamamı boyunca 
uşak ve işbirlikçi olarak tanıtılan 

MemikAğa ile ailesinin, romanın bi
timine doğru askerlerce öldürülme
sini dramatize ederek sunan yazar, 
bir kez daha büyük bir çelişkinin 
içerisine düşüyor: 

"Savruldu selvi boylu kadınlar, koç 
delikanlı/ar. Dalından kopan yaprak ha
fifliğinde. Bebeklerin küçük göğüsleri 
parçalandı, kalbura çevrildi. Kırk can ve 
iki yolcu kısa sürede kanlı derenin ya
macına doğru serildi/er. Dersim'de kan 
akıyordu. Dersim, Dersim olalı böyle 
barbarlığı gönnemişti. Küçük Helinler, 
Sı/anlar, Hıdırlar, Hasanlar anne ralı
minde imha ediliyordu." 

Bu satırların ardına bir de ağıt 
eklenmiş. Ağasının askerlerce öldü
rülmesini isteyen Xıdan'lı, arkasın
dan ağıt yakmadan edemiyor. Biz 
burasını anlamadık doğrusu. Kaldı 

ki ağıt Memik Ağa için değil, Der
sim'in yiğit halkı için yakılmıştır. O 
ağıtı yakmak için, bizce Memik 
Ağa'nın ölümünü beklerneğe gerek 
yoktu! 

. Haydar Işık, romanın sonupda 

RE W ŞEN 

yanlış bir tesbitte bulunuyor. 
Bak kızım, kurban olduğum. Biz 

Kürdüz, Türk değiliz. Dersim'de Türk
ler soyumuzu kestiler." bu tek keli
meyle komik bir tesbittir. Askeri po
litika ve operasyonların sonucu, 
Türk halkına maledilemez. Kaldı ki 
tarih, Kürd'ü Kürd'e kırdıran çokça 
olaya tanıktır. Tümünün ardında 

aranması gereken ve doğru olan, çir
kin senaryoların kaynağının neresi 
olduğu ve hangi merkezden yön
lendirildiğidir. 

Resmi görüş dışına çıkan diğer 
bir roman da Ali Arslan tarafından 
yazılan "Serçe"(17) isimli romandır. 
Ali Arslan, Dersim' de hacakları sün
gülenerek, Kütahya'ya · sürgüne 
gönderilen küçük kızın yaşamın
dan yola çıkarak, İkinci Dünya sava
şı ve o dönem Türkiye'sini anlatı
yor Serçe' de. 

Ali Arslan'ın bu romanın da, Der
sim dışındaki anlatım ve gözlemleri 
gerçekçi dir. Ancak, Dersim'in yazar 
tar~fından iyi biJinınediği ve araştı
rılmadığı da ayrı bir gerçek. Şöyle 
ki; romanda, Demenan Aşireti reisi 
Cebrail Ağa'nın Bergama hapishane
sinde öldüğü anlatılmaktadır. Ge
rekli belegeler tarandığında Cebra
il Ağa' nın, o ği u Hasan 1a birlikte Ela
zığ'da Seı;it Rıza ile birlikte asılan 
on kişiden biri olduğu görülecek
tir.(l8) 

Dersim' de ayaklanmaya katılan
Iarın çoğu Kürt ve alevi inancına sa
hip aşiretlerdir. Alevi Kürtlerinde 
dede ve seyitlerin önemli yeri var
dır. Bu nedenle dede ve seyitlerle 
konuşulurken, "dede, seyit, sey" gibi 
sözcükler isimleriyle birlikte kulla
nılarak onore edilirler. Romanda 
Serçe'nin şeyh kızı olduğu vurgula
nır. Dersim' de "Şey lı Hasanlılar" di
ye bir kolun mevcut olmasına rağ
men, şeyh kızı veya şeyh oğlu gibi 
sözcükler kullanı lmaz. Yukarıda an
latmaya çalıştığımız gibi alevi inan
cında dedeler, pirler ve seyitler var-
dı~ . 

18-İdmn edilenlerin sayısı hakkmda tam bir kesinlik yokturDönemin Cumhuriyet Gazetesi (16 Kasım 1937), idama mahkum edilellle
rin 11 kişi olduğunu, ~unlann 4'UnUn yaşlannın bilyUk olmasınedeniyle ağır hapis cezasına çarptırıldığım, 7 kişinin ise idmn 
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Romanın diğer bir olumsuzluğu 
da, Serçe'nin roman boyunca kendi
sini ve kimliğini hiç sorgulamaması~ 
dır. Dersim' de yüzbaşı olarak görev 
yapan Murat'ın amcasını, Serçe'nin 
hayatını anlattı~ roman kahramanı
nı unutmayan ve Murat'ı amcasına 
benzetip, yüzbaşının ismini bile 
amınsayan Serçe, nedense kimliğini, 
hatta gerçek ismini hiç hahrlama
maktadır. Geçmişinden ve ailesin
den, onlann ne olduğundan, birlik
te sürgüne gönderildiği kardeşin
den roman boyunca hiç söz etme
mektedir. Bizce romanın en büyük 
eksikliği burada yatıyor. Kürt ve 
alevi olduğu için horlanan Serçe, 
kendisinin bu yönünü bir türlü ha
tırlamıyor. 

Serçe'nin roman boyunca sürek
li iyiye doğru giden bir şansı var. 
Çoğunlukla iyi ailelerin yanına dü
şüyor, iyi insanlar tanıyor. Ancak 
ezilen ve horlanan Serçe, tümünü si
lip atabiliyor. En son olarak da ken
disine ve Dersim'e net ve objektif 
bakan sosyalist eğilimli eşini bile 
gerekçesiz terkedip Dersim1e döne
biliyor. 

Metin Aktaş'ın, "Acı Fırat Asi Fı
rat•(19) isimli romanına bambaşka gi
rer Dersim gerçeği. Kişiler ve olay
lar birbirine kanşmış, tarihsel ger
çekler tersyüz edilmiştir romanda. 
İhanetçi Rehber Kop, roman boyunca 
Kopo olarak anlatılmaktadır. Bu, 
Dersim'i bilmeyen okuyucu için 
yanlış bilgilendirmeye neden ol
maktadır. Aslında Kopo Use - Kopo 
olarak bilinir- yiğit bir savaşçı, bir 
direnişçi olarak bilinir. Resmi ideo
lojinin bakış açısıyla yazılan roman
larda bile Kopo'nun bu yönü gözar
dı edilmemiştir. Hatta romanlardan 
birine ismini bile vermiştir. 

edildiğini yazmııktadır. 

Metin Aktaş ikinci büyük yanlışı
nı, Seyit Rıza'nın oğlu Bra İbrahim'in 
öldürülmesinde yapmaktadır. Bu ta
rihsel gerçeğin değiştirilmesidir.Ak
taş, Bra İbrahim'in Rehber Kop tarafın
dan vurolduğunu yazmaktadır. Bu 
yanlış bir tespittir. B ra İbrahim'i Kır
gan aşiretinden olan sağdıcı Meh
met vurmuştur. Bu olayla ilgili tür
küler bile yakılmıştır.<ZO) 

MetinAktaş'ınromanın~aihanet

çiler ve ayaklanma önderleri sürek
li pişmanlık yaşamaktadırlar. Tümü 
de "Öyle yapmasaydım böyle olacaktı." 
ik..ilemini sürekli yaşıyorlar. Örne
ğin, Seyit Rıza romanın bir yerinde 
şöyle düşünebiliyor: 

"Onu kalıreden şey, birlikte acılara 
sürüklediği ailesi, dostlan ve lıalkıydı. 
On/ann başına gelen dehşet verici zul
mü gördükçe dı:ılıa çok içine kapanıyor, 
dı:ılıa çok üzülüyor, dı:ılıa çok suçluluk 
duygusu altındı:ı eziliyordu." Özünde 
durum hiç de öyle değildir. En basi
tinden Seyit Rıza'nın idam sehpasm
da meydana haykırması ve ipi boğa
zına geçirmesi, onun kararlı ve ön
der yanını açıkça gözler önüne ser
mektedir. 

-Acı Fırat Asi Fırat, dil yönünden 
de büyük bir kısırlı~ yaşıyor. He
men hemen tüm doğa betimlemele
rinde, "doğa ana" sözcüğü defalarca 
kullanılmış. Yine inançtan, düşleri, 
fantazileri roman kahramanlannın 
dilinden düşürmedikleri ortak söz
cükler. 

Metin Aktaş, Dersim gerçeğini 

görmüyor. Daha doğrusu görme
mekte ısrar ediyor. Dersim' de bin
lerce insana kıyılmış, dağ-taş kana 
boyanmış, insanlar zincire vurul
muş. Binlereesi sürgünü yaşamış. 
Roman bu gerçeklerin etrafında 

oluşturulacağına, Aktaş, porno film 

Kovara Çande 

seyredenleri bile kıskandıran ilişki
lerle donatmış sayfalannı. Köpekle 
köpeğin, insanla eşeğin, insanla kö
peğin ilişkilerini . roman boyunca 
görmek mümkün. "Zevkin doruğuna 
çıkan" köpek mi Dersim gerçeği? 

Dersim gerçeğini romanlaştıran 
bir diğer yazar da Munzur Çem. 
Munzur Çem, "Gülümse Ey Der
sim"(21) isimli iki ciltlik romanında 
cwalatıyor Dersim'i ve Dersim' de 
yaşanan! an. 

Anı, araştırma ve roman üçgeni 
arasına sıkışmış, okuyucuyu boğan 
bir çalışma olmuş. Gülümse Ey Der
sim'de yazar, Barbaros Baykara'nın 

"Dersim 1937- Dersim 1938" roman
Iarına inat edercesine oturmuş, iki 
ciltlik bir roman yazmış gibi. Roma
nın birinci cildinin son bölümü, İlı
san Sabri Çağlayangi/'in anılanndan 
derlenmiş. Romanın ikinci cildi de 
köylülerin anlatırnma ve Genelkur
may Belgelerine dayandınlarak 

oluşturulmuş. Bu ci lt de roman este
tiğinden çok, araştırma-incelemeye 
benziyor. Uzun sözün kısası B. Şi
lan'ın, "Değişik Yönleriyle Dersim 
Ayaklanması"(22) isimli araştırma-in
celeme yazısıyla, "Gülümse Ey Der
sim"in ikinci cildi arasında büyük 
bir fark yok. 

Dersim gerçeğini resmi görüş ba
kış açısından farklı ele almaya çalı
şan bu dört roman da gerek dil ve 
anlatım yönünden ve gerekse tarih
sel gerçeğin aktanlmasında büyük 
eksiklikler ve yanlışlar taşıyorlar. 

Dersim gerçeğinin romantaşacağı 

gün diyelim ve yazıya nokta koya
lım. 

ALTERNATiF BİR İMGE 
SEYİT ALP 

. 
Simurg'un hikayesine benzer 

Kürtlerin hikayesi. Efsaneye göre 

Nuri Dersimi ise bu rakamı 11 kişi olarak yazmaktadır ve bunlann Elazığ sokaklannda hıılka teşhir edildiğini de vurgulamaktadır. 

Cebrail Ağa' nin yaşının bUyUlc/Uğtl nedeniyle Bergama Hapishıınesinde lJidi!ğtlnU kabul edelim. Yazar bu kez Cebrail Ağa' nın oğlu 

Hasan'ın idıım edildiğini es geçip onu İstanbul Hal'inde çalıştınruı yaniışma gitmiştir. 

19-Metin Aktaş-Asi Fırat Asi Fırat . İstanbul.1993. 
_ 20-Mustafa Duzgun-KUrdistan Tarihinde Dersim adlı eserde geçen bazı olaylar Uzerine 2.Berhem Dergisi. Mart 1993.Sayı 5. 

21-Munzur Çem-GUlUmse Ey Dersim.özgurlUk Yolu yay.Cilt 1.2.KlJin 1990-1991. 
22-B.Şilan-Değişik YlJnleriyle Dersim Ayaklanması.Deng Dergisi. Sayı3.5.20. 
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kuşlar Simurg'a ulaşmak için kafda
~ına do~ yola koyulurlar. Bülbül 
geri döner, güle olan aşkını hatır
lar. Papa~an, "güzelim" der tüylerini 
bahane eder. Kafda~ına vanldı~ın
da geriye sadece otuz kuş kalmıştır. 
Otuz kuş Simurg'un yuvasim bul
muş ve bulunca ö~enmişler ki Si
İnurg Anka "otuz kuş" demekmiş. 
Seyit Alp de, yazdıklanyla adeta 
Tur-i Sina'nın yekpare kışını delen 
güneşte aşkın ve şiirin şehrine gir-
miş. 

SÖZVEGÖÇ 
(Güzel olan herşey pek çok zorluklar

la ortaya çıkmıştır. En güzel çiçeği ve
ren kayalık topraklar ise hiçbir zaman is
tenen topraklar olmamıştır. Kendini al
datma George, övgüler bir sanatçıyı ya
ratmaz" (23) Böyle başlamak gerek 
Seyit Alp'in romanına. Çünkü Seyit 
Alp güzel olan pek çok şeyi değil, 
yazdı~ herşeyi zorluklarla ortaya 
koymuş bir yazar. Dahası sözün be
karetine el değdirmeden. Bunu Fi
del Castro söylemişti. Adaleti genç 

· bir kıza benzeten Castro, "kızın ora
sından burasından oynandı mı bir fahi
şe olup karşımıza çıkar" demişti. 

Bu yüzden Seyit Alp de yazdıkla
rında söz demiş ve hakkını vermiş. 
Sözün orasından burasından oyna
mamış. Söz tertemiz. Tıpkı bir n ehir 
gibi kendini yenileyerek akrnış ro
manlanndan yüre~mizin en kuytu 
yerlerine kadar. Bir cümlede birçok 
dinin yansıması olan inançlan bir
leştirmiş. Hepsini bir denize dök
müş sonra. Bu deniz Ortado~nun 
kalbinde yüzyıllardan beridir atan 
Kürdistan' dır. Kimi zaman başka 
halkiara kapısını açmış Kürdistan. 
Kimi z~an halkiann boyunduru
~nda yaşamış. Kürdistan'ın en pa
nltılı ve cömert halkı olan Kürtler 
ise devamlı di~er halkiara dost ol
muşlar. Türkmenleri çadırlannda 

konuketmişler,Süryanilerle ekmek
lerini paylaşmışlar. Yaşadıklan halk
tarla. Gül olup kokmuşlar. Tel olup 

ba~lamada buluşmuşlar. Ama zu
lüm ... İlle de zulüm yalnız komamış. 
Ekme~e ve umuda düşman kesil
miş. Dostluk hep engellenmek, sev
dalar hep tutsak edilmek istenmiş. 
Da~lar ba~rını açmış sonra ... Büyük 
ovalar. GÖçler başlamış. İkinci Mah
mut göçü. Yavuz göçü. Abdülhamit 
göçü. Şeyh Sait göçü. Dersim göçü. 
Yine eksik olmamış sev da. Kıl çorap 
ve ham çank da olsalar. Ba~daş ku
rup oturmuşlar. Sohbetlerine ko
nuk olmuş Seyit Alp, ba~lamalann
da tel. Söz demiş ve başlamış yazı
ya. Çünkü, bir defa kundaktaki be
belere söz demiştir. Söz verilmiştir. 
Söz Şawk, söz Devran, söz Dino ile 
C eren. 

TARİH VE ROMAN 
Romanın kayna~ını besleyen ta

rihtir. Kahramanlarını tarihten alan 
romanlada ilgili olarak Lukacs şu be
lirlemeyi yapar : 

"Fakat büyük tarihsel olaylar ve ta
rilıteki büyük figürler, toplumun gelişi
minin somut tipler biçiminde gösterili
şine çok ender olarak uymayabilir. Bal
zac'ın yapıtlannda N apoiyon 'un çok en
der olarak ve kısa bir süre için görülme
si bir rasiantı değildir, oysa Napol
yon 'ca idealler ve Napo/yon 'cu impara
torluğun entellektüel özü Balzac'ın ro
manlannın bir çoğunda egemen rol oy
nar. Balzac, toplumsal öğelerin karakte
ristik gelişiminde bulunan iç zenginlik
ler yerine büyük tarihsel olayiann dış 
panltısını konu olarak seçen bir yazann 
mesleğini bilmediğini kabul eder", der. 
Seyit Alp, romanlarında tarihi soyut
layarak anlatmıyor. Tarih bir bilim, 
roman bir edebiyat ürünü olmasına 
rağmen, roman kahramaniann adla
n değişik bile olsa zaman ve mekan 
kavramı içinde kahramanlar tarihi 
birzaman diliminde yerlerini alıyor
lar. Lukacs'ın Balzac'ı değerlendirir
ken kullandığı, "toplumsal öğelerin ka
rakteristik gelişiminde bulunan iç zen
ginlikleryerine tarihsel olayiann dış pa
nltisını konu alarak ve kısa bir süre için 

23-]ohn Steinbeck-Mektuplarda Bir Yaşam.O~m yay.Çev.Sevim Raşa. 
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görülmesi bir rasiantı değildir, oysa Na
polyon 'ca idealler ve N apoiyon 'cu impa
ratorluğun entellektüel özü Balzac'ın ro

man lannın bir çoğunda egemen rol oy
nar" belirlemesi gerçek anlamıyla Se
yit Alp'in romanlannda görülür. Se
yit Alp'in, birinci baskısı 1979 yılında 
Aydınlık yayınları arasında çıkan 

"Devran"dan başlayalım çözümleme
~e. 

Seyit .Alp'in romanlan Kürtlerin 
yaşadıklannın ince elenip sık doku
nan tarihidir. Acılardır, ihanetler
dir, aşki ardır. Her ne kadar W elat 
onun ilk romanıysa, Devran'ı on
dan önce ele almak gerekiyor. Dev
ran Kürt tarihinin önemli bir za
man dilimini ele alıyor. Özellikle 
17. yüzyılda Kürdistan'ın idari yö
netimi bakımından epey ipuçlan ve
riyor. Şawk zincirin son halkasıdır. 
Bundan sonrasını beklemek gereki
yor mu? Elbette. Yaşar Kemal'den 
bekleneni belki de Seyit Alp gerçek
leştirecek. Bugünü yazacak. Acıları, 

aşkları ve ·elbette ki bütün görkemiy
le özgürlük mücadelesini. Bugüne ka
dar çıkan romanlar bunu muştutuyor 
adeta. Seyit Alp, Devran'ın Kürtler'in 
ilk tari~sel romanı olduğunu söylü
yor. Bunu zaman ve mekan boyutun
da incelediğimizde gerçekten de Dev
ran'ın bilimsel anlamda kaynaklara 
dayanan, Kürtlerin ilk romanı oldu
ğunu görüyoruz. Seyit Alp'in Dev
ran'ı yazarkenki kaynağına iniyoruz. 
Kaynağı tek kelimeyle Evliya Çele
bi'nin Seyahatnamesi. Yüzleştirelim: 
Önce biraz tarih. 

Melek Ahmet Paşa 1655 yılında 

Van valisi iken Bitlis'e gider. Bitİis 
Beyi Abdal Han tarafından karşılanır. 
On gün boyunca en iyi şekilde ağırla
nır. Abdal Han 'ın yakın ilgisinden ra
hatsız olan Paşa aynı zamanda Abdal 
Han 'ın içinde bulunduğu ihtişamı da 
kıskanır. Melek Ahmet Paşa Van'a 
döner dönmez Bitlis' e saidırmanın 

hazırlıklarına başlar. İlk etapta Van 
ve Erzurum'da bulunan ve kendi ege
menliğinde bulunan 70.000 kişilik bir 
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orduyu toplar. Bu gücü birleştirir
ken de Diyarbakır paşasının emrin
deki 20.000 kişilik bir gücün Bitlis' e 
doğru hareket etmesini sağlar. Bur
da Kürd'ü Kürd'e kırdırmayı da ek
sik etmeyen Paşa, özellikle Diyarba
kır'daki 20 bin kişilik kuvveti Far
kin, Tercil, Atak, Kulp, Mihraniye, 
Pertek, Sağman'daki Kürt beylerin
den toplar. 60 kadar top, V an' dan 
Adilcevaz'a nakledilir. Bunu taşı

mak için Muş beylerinden 600 man
da sağlar. Bu arada Melek Ahmet 
Paşanın saidıracağını duyan Abdal 
Han, Bitlis'in çevresine 17.000 kişilik 
piyade ve 10.000 kişilik süvarİ gücü
nü toplamıştır. 28 Temmuz 1655'te 
Osmanlı Paşası Rabvan üzerine yürü
mek üzere ordularına emir verir. İki 
rekat namaz kılındıktan sonra Kürt
ler yine karşı karşıya gelecektir. Ve 
işbirlikçi hüviyetini onur sayan Kürt 
bey uşakları Osmanlı'nın oyununa ge
lip, "Bilin, agah olun, gazileri Bugün
kü gün Kerbela cengidir ki önümüzdeki 
can hasımlanmız Yezidilerdir" der
ler.(24) 

Güçler denk olmadığı için yeni
lider. Melek Ahmet Kürtlerle bir za
fer kazanmıştır. Abdal Han ise 5000 
tüfekliyle Mutki dağına· çekilir. 
Kent baştan sona yağma edilir. Kale 
burçlannda direnenler ise bir süre 
sonra teslim olurlar. Abdal Han 'ın 
bütün mallan talan edilir. Rivayete 
göre bir çok konuyu içeren 40.000 
kadar kitap yağma edilir. . 

Melek Ahmet Paşa'nın yaptıkla
n etrafında Osmanlı ordusunun 
köyleri talan etmesi, ekinleri yakma
sını Evliya Çelebi, "Müslümanlann 
uzun saçlı ve köpeğe tapan kafir Yezidi
lere" gibi bir tanımlamada bulunarak lıi
kayenin ilerleyen bir yerinde, "Nice Ye
zidiler elıil ve ayallerin esir olduklann 
görüp kendi kendilerin gözlerin çıkanr
dı ve nice kenduyu hançeriyle vurdu ve 
nice kılıç üzre düşüpmürdoldu ve nice
si bini dahi dalkılıç olup hasmına karşı 

gelip ya vurup ya vuruldu. Venicesi ev
latlanyla santıp kayalardan aşağı atılıp 
pare pare oldu .... Bu savaşta 9000 kelle 
ve 1!.600 esir alınmıştı. Altın gümüş 
ve öteki ganimetler ise hesaba gelmezdi, 
cümle asker .tarafından on gün on gece 
taşıdığı halde bitmemişti" şeklinde an
latır Melek Alımet Paşa'nın Sincar'da 
Yezidi Kürtler' e yönelmesiyle ilgili 
olarak. (25) 

Şimdi biraz tarihi deştikten son
ra Devran'a bir göz atalım. Bitlis'te 
geçen olaylar Abdal Han'ın zulmü
nü anlatır. Fakat Melek Ahmet Pa
şa'nın Abdal Han üzerine yürüme
siyle Abdal Han dağlara çekilir. Ro
manda bu bölüm şöyle aı:ılatılır: 

"Melek Alunet Paşa, kalkmış da Bit
lis hamndan ve taviz vennez Kürdis-\ 
tan hanlanndan hesap sonnaya gelir. 
Aleme yeni düzen gerektiğine inançlı
dır. Çünkü, Bitlis hanı, Osmanlı Hü
kümdarlannı Mısır dönüşünde karşıla

yıp gazasım kutlamamıştır. Yani kü
çümsemiştir ... •(26) 

Kürtlerin, özellikle Yezidilerin 
inanç sistemleri ve genel anlamda 
gelenek ve görenekieri bakımın
dan önemli bir yere sahip olan ro

man, dil ve anlatım olarak da Seyit 
Alp'in diğer romanlarından farklı
lık gösterir. Sözgelimi Zerdüşt'ten 
gelen hayvan sevgisi Yezidilik'te 
hayatın her alanında kendini gös
termiştir. Bu inanç zenginliği, "Bu 
dünya dünya olalı, Sencarkalesinin Ye
zidileri kadar köpeğe düşkün bir başka 
kavim gönnemiştir. Bu n lar saçlı Y ezidi
lerdir. Doğan köpeğe tay kurar, ölen e ka
dar yas tutarlar. Kendileri yemez, asla
na benzeyen itlerine yedirirler, hem de 
kebapla beslerler", cümleleriyle anlatı
lırken egemen zümrenin Yezidi
ler'e bakış açılarını ve dini sömürü
yü de, "Han hışımlanıp, ulan serseri 
Yezidiler, bunlar han kapısının itidir." 
şeklinde ifade eder. (27) 

Roı;nanın genel gidişine özel bir 
anlam katan bir diğer .unsur da, 

25-Evliya Çelebi Seyahatnamesi.IV.S.68.69.70.71. 

26-Devran.BB. 
27-Devran.25. 

28-Devran.93. 
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Rahvan' da yaşayan Kürtlerin tarih
sel anlamda iki ateş arasında olmala
n dır. Kürdistan'ın ikiye bölünmesi
nin önsözü olan Çaldıran savaşının 
öncesi durum, ihanetleriyle roman
da verilir. Adını Kürt mitolijisinden 
alan Kollık ve.Y ekçeşim, tarihsel an
lamda yerlerini bulurlar. Osmanlı 
ile İran arasında Çaldıran'dan beri 
payiaşılmak istenen Kürdistan, Yek
çeşim'in pratiği içinde verilir. Muh
temelen Yekçeşim "İdrisi Bitlisi'dir. 
Bilgedir. İhanetin kıvrandığı yerde, iha
neti anlayan Yekçeşim, "Derler ki yeryü
zündeki halklar gökteki burç/ara benzer. 
Her burç kendi dalresinde devredip aha
lisiyle safa sürer. Hepsinin de tabiatlan 
ayn ayndır. Gidip gelmeleri, dolanıp 

dunnalan başkasına zarar vermez. O 
ulu bilgin derdi ki: Sen de halkın için 
çalış çabalakendi burcunda seyret. Yine 
de gökyüzüne ait olduğunu unutma! 
Amma ben söylediklerinden hiç bir şey 
anlamamışım ... İşte bu kapıya koşarak 
hizmete gelişimin sebebi, bilgimi ta
mamlamaktır... Bönlükten kurtulup 
akıl gözünü bilmektir", der ve ihane
tin kurdu içinde kıvranıp durur. 
Herkes dışta affetse de o içinde ken
dini affetmeyecektir.(28) 

MİTOLO]İ 
Romanın diğer önemli bir kişisi 

ise Kollık. Kollık korkaktır. Abdal 
Han'ın zulmü onu dağa kaldırır. Si
lah kullanmayı öğrenir. Zindan du
varalannı yıkmak ister. Seyit Alp 
Kollık'ı muhtemelen Kürt mitoloji
sinde önemli bir yere sahip olan ve 
son aylarda Ahmet Aras'ın yazıya 
geçirdiği "Kerr O Kullik"tan almış. 
Mitolojide Kullik, "Ben yaşamı, bir 
yumurtanın kabuğuna koydum. Av ucu
ma aldım. Vurdum taşa ... paramparça" 
sözüyle özetleneo bir kişiliğe sahip
tir. (Babası Serhad illerinde Silimin 
adıyla anılan yiğit bir gençti. Bu 
genç aşiret reisi ile günün birinde 
k~vga etmiş. Kardeşler de aşiret re-www.a
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isinin yanında: yer alınca, Silimin Su
ruç Ovasına Gesiya aşiretinin yanı
na gelmiş. Yedi yıl bu aşiretin ço
banlıgını yapmış. Mert ve dürüst ol
dugundan herkes onu sev ermiş. Ge
si ya aşiret reisinin de Werdek adın
da, pehlivanlardan güçlü ve güzel 
bir kızı varmış. Werdek'in çok isteye
ni olmasına rağmen kimseye yar ol
mamış. 

S ili min, birgün koyunlarını atia
tırken yerden sökillemeyecek bir 
büyüklükte bir kökü söker. Bunu 
gören Werdek, "madem ki güçlüsün be
nimle güreş" der. Güreşirler. Werdek 
yenilir. Evlenirler iki çocuklan olur. 
Biline Ker digerine Kullik adını ve
rirler. Silimin bir süre sonra avda 
ölür. Werdek kardeşlerinin yanında 
kalamaz, Silimin aşiretine gider. Bir 
gün aşiretin reisi Ömer Ağaye Zen
gu Zeri, kansının dayatmasıyla, Ker 
(l Kullik'ın Suruç'taki dayılannın 

Blecan adındaki atınının getirilm·e
sini ister. Fakat kimse cesaret edip 
gidemez. Diger yandan Perişan hem 
Kerr'e hem de Kullik'e aşıktır. İki kar
deşten birinin gitmesini ister. 

Sonuçta, ikisi de giderler. Kullik 
Blecan 'ı zorla alıp getirir. Kerr, "- Gi
delim, kavgaya bulaşmayalım" der. 
Kullik kabul etmez, "-Bu hırsızlık
tır, ceng yapmadan at alınmaz" yanıtı
nı verir. Bu arada Kullik'ın atı Sosık 
hem hastalanır, hem de bataga sap
tanır. Dayılan gelir. Kullik'ı agır ya
ralarlar. Kerr altı dayısını öldürür. 
Yedincisini de kardeşinin yaralı yat
tıgı yere getirip kesrnek ister. Yaralı 
olan Kullik kabul etmez, "-Bunu da 
öldürürsen anamızın soyu biter, öldür
me" der. Kullik vasiyetini bildirip 
ölür. Ölmezden önce, "-Ben yaşa
mı, bir yumurtanın kabuğuna koydum. 
Avucuma aldım. Vurdum taşa ... Param
parça ... " der. 

Efsane bu. Devran 'da ise, Abdal 
Han 'ın zulmü Kollik'ı dağa kaldınr. Si-

29-Devran, s. 32. 
30-Devran, s. 100. 

lah kullanmayı öğrenir. Zindan duvar
lannı yıkmak ister. Seyit Alp Kollik'ı, 

"Kollik özü kar, boran, gönlü feryat 
doluydu. Başı sonu yok bir boşlukta ta
ne misali savruluyordu." şeklinde ta
nımlar. (29) Fakat Newroz geldigin
de Kollik, altına düldül gibi bir at 
alıp, beline zülfikar gibi bir kılıç ta
kar. Yakubi Hazer Usta'ya sorula
cak hesabı vardır. Rohani Beyinde 
de biremaneti vardır. 

NEWROZ 
Newroz denilince Kürt tarihin

de zulme ve sömürüye başkaldın 
akla gelir. Bu gelenek Kawa' dan 
Mazlum'a, Mazlum'dan Zekiye Al
kan'a, ondan Kadifekale burçlarına 
Rahşan Demirel'e kadar uzanır. 

Newroz geldiginde zulüm bitecek
tir. Dag adres olacaktır yigide, atlar 
siirülecek, gün gecenin esaretinden 
kurtulacaktır. "Ahali, MelekAhmet Pa
şaya hınçlanıp dalıa da umut bağladı 
Newroz'a. · Ernekle umut birleşip nice 
Dehak'ın saltanatını yerle bir edecek 
güçteydi. Bu kin gelenekseldi amma, he
defsizdi ... Newroz ezilen herkesindi... 
Ses, söz, yeni bir gök oldu Bitlis üstün
de. Ve Melek Ahmet Paşayı bekliyorlar
dı ... •(30) 

Tarih zıtların birligi. Zıddının 
zıddı _yine kendisi. Devran bir. ahir 
zaman, dünü bugüne taşıyan. Bir 
yurt arama. Bulma. Buldugu yurdu 
koruma. Daglanna, sevdalanna, aş
kalanna, türkülerine sıgınma. Dev
ran şimdi vuruyor kendini Lozan'la 
ameliyat masasına yatınlan, dörde 
bölünen Kürdistan topragına. 

Seyit Alp Devran için, "Kürt içgü
düsüne, bunun tarihine eğilrnek iste
dim. Karşıtlardan faydalandım bunlan 
bir araya toplamak ve aynı düşmana 
karşı savaştırmak istedim", der. 

WELATVEGÖÇ 
Tarih ve zaman, Seyit Alp'in ro-

REWŞEN 

manlannda aynı ugultuyu dinler gi
bidirler. · Bilindiği gibi Şeyh Sait 
ayaklanması, Kürt halkının özgür
lük mücadelesinde önemli bir za
man dilimini kapsar. Ayaklanma giz
li çalışan ve 1923 yılında kurulan 
Azadi örgütünün m.ücadelesi sonu
cu doğdu. 1925 Şubat ayında Şeyh 
Sait, Hacı Hasan ve Ömer Fero'ya bag
lı kuvvetleri Koçeran dağının dibin
de ki Mistan ve Batan aşiretlerini yö
ne tti. Birsüre sonra da Şeyh Şemset
tin'e bağlı kuvvetlerin büyük bölü
mü Seyh Sait' e katıldılar. Örgütlen
me hareketi hızlanırken 29 Şubat'ta 
Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 
Şeyh Sait'in kardeşi Abdurralıim 

ayaklandı. Şeyh Eyüp de SOO savaş
çısı ile Çermik'te Abddurrahim' e ka
tıldı. Palu 100 neferle Şeyh Sat'in 
karargahı olduJ31) 11 Mart gecesi 
Kürt kuvvetleri Diyarbakır'a gir
mek için saldınya geçtiler. Mardin 
kapısından giren Kürt kuvvetleri, 
Türk kuvvetlerine karşı, "Yaşasın ba
ğımsızlık, yaşasın Kürdistan" diye 
haykırdılar. O gece ıso Kürt şehit 
oldu. Şehri alma girişimi başansız
lıkla sonuçlanın ca, Şeyh Sait geri çe
kilme emri verdi. Kürt askerlerinin 
durumu ise kötilleşiyordu. Etraflan 
kuzeyden 40, güneyden 30 bin as
kerle sanlmıştıJ32) Bundan sonra 
Türk ordusu bütün gücünü Diyar
bekir ve Elazığ illerine verdi. (Bu 
arada bazı Kürt aşiretleri Türk kuv
vetlerinin tarafına geçtiler.) 1 Ni
san' daKazım Paşa'nın düzenli birlik
lerinin yaklaştıgıPalu yönünde ge
ri dönmek zorunda kaldılar. 3 Ni
san'da beş bin kişilik Kürt ordusu 
ile Kazım Paşa arasında büyük savaş 
başladı. Kürtler büyük direniş gös
termelerine rağmen vadilerden or
manlara doğru çekilmek zorunda 
kaldılarJ33) Daha sonra esir düşen 
Kürt önderleri çıkanldıklan İstiklal 
Mahkemeleri sonucunda asıldılar. 

31-1925 KUrt Ayaklamruısı:Proj. Dr. M. Arseveniç Haretyan- Dr. K. Masluır Ahmet. Medya GUneşi yay.S.15. 
32-a.g.e.S.16. 
33-a.g.e.S.35. 
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Kürt halkı büyük bir kıyım yaşadı. 
Göç hızlandı. Metropollerde ucuz 
iş gücü olarak Kürtler tercih edildi. 
Fakat herkesin kulagtnda Şeyh Sa
it'in asılmadan önceki, "Tabii hayat 
sona erdi. Kendimi milletimin yolunda 
feda ettiğime hiçbir şekilde pişman deği
lim. ilerde torunlanmızın bizden dolayı 
diı§man önünde utanç duymamalan bi
zim için yeterlidir', sözü yankılanı
yordu. 

SeyitAlp'in Welat'ında bu olayla
n görmeyiz. Hepsi yansır içimize. 
Bir film şeridi gibi olaylar geçer. İs
yandan sonra bir çok Kürt aile met
ropole göçer. Uğrak yer Orta Ana
dolu. Köklerinden kopanlmış olan 
bu insanlar, geldikleri yere u~rum 
sağlayamazlar. Aşklan kelepçelidir. 
Türküleri ağızlannda tutuklanmış 
gibidir. Roman boyunca uyumsuz
luk Kültürel farklılıklar hemen ken
dini gösterir. İnsanlar bekleyiş ve 
kurtuluş yollan aramanın telaşı için
dedirler.(34) 

Kürtlerin göç etmesi beraberin
de olumsuzluklar yarattığı gibi, bü
yük mutluluklar da yaratmıştır. 

Göç ettikleri yerlerde iyi ilişkiler ge
liştirmişler. Büyük aşklar yaşamış
lar. Ekmeği ve umudu dosttarla pay
laşmayı, kıl çadırlan nı dostlanna aç
mayı ihmal etmemişler. 

KÜRT TÜRKMEN İLİŞKİLERİ 
Bu göçler esnasında Kürt ve 

Türkmen ilişkilerini işleyen Seyit 
Alp, "Dino ve Ceren" adlı yapıtında 
çocuğu olmayan bir Kürt beyi olan 
Begin Beyin, Ceren adında, kendi
sinden küçük olan bir Türkmen gü
zelini, Hivi adlı hanımı üzerine ku
ma olarak getirişi anlatılır. Roman
da bu istek şöyle analatılır: 

Bir gece obaya gelmiş, çadınna ko
nuk olmuştu. Namını her yerde duy
mU§tU. Günlerce kalarak, bir iki sürü 
düzdükten sonra gitmişti. Giderken de 
Ceren 'in · babasına, -Avratlanm döl 

34-Welat- Seyit Alp. Kornal yay.1977. 

vermezler, güzel çocuk için Ceren'den 
iyisi dünyada bulunmaz demişti. İki 
adamını gönderip istetince babası ol
maz dememiş, görüşmek için Begin Be
yi davet etmişti yalnızca•.(35) 

Ceren gelin olduğu gün kimse
nin yüzüne bakmaz. Aldırınaz kim
seye. Babası yaşında bir adamla ev
lenmek akıl kan değildir çünkü. Dü
ğünsüz törensiz bir evlilik Ya da pa
zardan bir mal alıp satmak kadar ko
lay. Seyit Alp, romanın bu kısmında 
töreleri amansızca yargılar. Ce
ren'in Begin Bey'i ne cinsel ne de 
ruhsal anlamda reddetmesini, "Ce
ren ... canını Bey'e, 'özünü Azrail'e 
teslim etmişti", sözüyle özetler.(36) 

Begin Bey'in Din o adında da bir 
azep'i, yani ağanın yanaşması var
dır. Din o, C eren' e aşık olur. Sevgile
ri gittikçe büyür, güçlenir. Din o'
nun kavala başlaması, beyin kudur
ması haline gelir. Geceleri kavaldan 
gelen ses, "Ceren 'e ... dünyalar veriyor
du. Dino'nun yorgun, hayal ve düşle 
derinleşmiş sesi gönül damağına nice 
tatlar çalıyordu .. ."(37) Olaylar böyle
ce gelişip değişirken Din o ile C eren 
aynı çırada yanmaya başlarlar. Fa
kat görünürde biri ağa hanımı diğe
ri azep'ti. Eşyanın tabiatma aykın 
geliyordu. O kurulu düzende. ilişki
yi sezen biri vardır .. Rureş. Rureş, 
tıpkı M em ü Zin' deki Şeytan Beko gi
bi işi gücü ağanın dalkavukluğunu 
yapmak olan, ihbarcılıkla ekmeğini 
kazanan biridir. Ağanın ona aferin 
demesi onun için büyük bir ödül
dür. Dino ile Ceren'in aşklannı anla
tır ağaya. Fakat sevdadır, yanardağ 
üstünde bile yuvası vardır. Dino 
vazgeçmez. Geçemez. Sevdadır çün
kü. Sonuçta ağa Dino'ya işkence 

ederek öldürür. Dino'nun ölümü 
Rureş'in fitne ve tezgahlannı orta
ya çıkanr. Bu arada Dino ile Ceren'in 
sev d alannın tufanı olarak bir çocuk
lan doğar. Dino ölmüştür. Fakat 
halk doğan çocuğa Dino der. Halkın 

35-Seyit Alp- Dino ile Ceren. Zagros yay.S.99. 
36-Seyit Alp- Dino ile Ceren. Zagros yay. s.ıoo. 

37-Seyit Alp- Dino ile Ceren. Zagros yay.s.ıoı. 
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Din o demesi, ağa denilen zor aygıtı
na karşı dile gelmesidir. 

KÜÇÜK BİR SORUN 
Yaşar Kemal, "Binboğalar Efsanesi" 

adlı romanı 197l'de tamamladı. Ro
man, yokluk v:e kıyımlardan arta ka
lan ve tükenınemek için yaşama 
kavgası veren Türkmen oymağının 
son günlerini anlatır. Bir yer tutma 
sava.,ında olan bu göçebelerin en 
büyük dostu Kürtler' dir. Dostluk
lar pekişirken Halil ve Ceren'in aş
kı da al evlenir. C eren toprağı bol bi
rine verilmek istenir. 5 Mayısı,6 Ma
yısa bağlayan gece bir Ayin-i Cem" 
töreni düzenlenir. Hızıda İlyas bu
luşacaklar. O gece, bütun oba Ala
dağ' da yaylak, Çukurova' da kışlak 
dileğinde bulunacaktır. Ama o gece 
obalılar, verdikleri sözün hilafına, 
gizlice kişisel dileklerde bulunduk
lan için asıl niyetleri bir türlü ger
çekleşemez. Ayin-i Cem olayı, Seyit 
Alp'te de vardır. Halil ile Ceren'in 
yerini Dino ile Ceren almıştır. Seyit 
Alp bu benzerlik için "Ayin-i Cem" 
bende ayn, Yaşar Kemal' de ayn. Ya
şar Kemal doğal bir fotoğrafı renk
lendiriyor, ben derine ini yorum" di
yor. Yaşar Kemal'in ne düşündüğü
nü bilmiyoruz. Bir aynntı bu yalnız
ca. 

ŞAWK, BOTAN'A ÖNSÖZ MÜ? 
" ... Oğlansız avratlar lazlannı, ço

cuklar eniklerini çimdikleyip dövdüler 
ki ulusunlar ve hoşuna gitsin keder ya
zıcmm. Ralıimlerine serin bereket düş
sün diye." Şavk, s. 9 

" ... Soylu at, başıboş bırakırsa huy 
kapar, bozar dölünü fe/ek ... " age, s.1 O 

" ... Sağ kalammıza sığınacak dul 
da gerek ... " s. 1 O 

" ... Suyu, gerekirse kuyu kazarak de
rinlerde bulabiliriz. Innaktan alınz. 

Kış bastınnadan çadıriann yerine 
dam konduralım ... " s. 16 
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avratlar gibi dunruız yerinde" s. 22 
" .. .İşte Bey, alemi doyuran bu dilğa 

bir hal oldu.-Tam üç yıl vakti zamanı ka
nştırdı, ihanet etti. Tutam ot vermedi." 

"Nöbet erkeklerindir, evliler evleri
ne" s. 28 

"Kocalanmızın töresinde · konuk 
elin-yüzün boyasıdır. Gönlün de cila
sı ." s. 36 

"Şu insan dediğin güneştir aydın
lık, karanlıktır örtük anlaşılmaz." s. 38 

"Yani susarsa alemin süsüdür. Sab
nysa dünyayı tutan kiriş, anaysa acı, 
sevgi umandır". 

" ... Maşallah ne berduştur ya, kör di
lenciden alır haracını" s.78. 

" ... Dediler o tasviri canlandırsan se
nindir. İşte tasviri: Boyu Fırat yolu gi
bi. Öyle de salantılı. Duman gibi, selvi 
gibi, doğru SÖZ gibi." s.172. 

"O kızlar ki, kötü erkeklerden çok dil
ha yiğit( ... ) Şu alemin çırası gibi yanar
lar amma övgüye dilyanıklı, göşterişe 
karşıdırlar." s. T73. 

" ... Dualar kar etmedi. Hak dostu der
vişlerin, kerametli şeyhleri n mübarek ne
fesleri boşa gitti. n 

Yukanya aldığımız bu cümlele
rin hepsi Seyit Alp'in Şawk adlı ro
manından. Bu alıntılarla Seyit Alp'in 
dilini, kültürünü, siyasal analayışını 
rahatlıkla çıkarabiliriz. Göç sosyolo
jisindeki ince kumazlık, kendini 
merkeze koyma ve menfaat duygu
sunu, " .. Maşallah ne berduştur ya, kör 
dilenciden alır harcını" cümlesiyle an
layabildiğimiz gibi insana sevgiyle 
yaklaşımını ve cömertçe insana sun
masını, "Şu insan dediğin güneştir ay
dınlık, karanlıktır örtük analaşılmaz." 
s.38 

Yine kadın için "Yani susarsa ale
min süsüdür. Sabnysa dünyayı tutan 
kişi, anaysa acı, sevgi umandır" cümle
siyle rahatlıkla çıkarabiliyoruz. 

Kürdistan' dakimevcut din duru
mu ve dinler arası çelişki -mezhep 
ayniıkiarı bir cümlede birleştiril-

miş. Alevisiyle, Sünnisiyle, Yezidi
siyle hepsi bir olup Kürdistan deni
zine dökülüyor. " .. .Dualar kar etmedi. 
Hak dostu (iervişlerin kerametli şeylı1e
rin mabarek nefesleri boşa gitti" Hak 
dustu Derviş-Sünni, kerametli şeyh 
Alevi söylemi ve en fazla genel gidi
şatı Zerdüşt ve Yezidi inancı. Seyit 
Alp bir cümlede birden fazla mez
hep mensubunu birleştirmesini 

amaçlı yaptığını söyleyip, "Aslolan 
birleştikleri yer ve savaştıkları kim
selerdir. Kurtuluştur." diyor. İlginç 
ve güzel. 

FEODAL GÖZLÜKLER Mİ 
Yukarıya aldığımız cümlelerin 

çoğunda feodal döneme ait kalınh
lan üzerinden atamayan, yer yer ya
zann ağzından ve kahramaniann ik
randan kadının bağımsız hareket 
edemediği, kadının cinsel bir meta 
olduğu düşüncesi doğuyor. Doğal 

olarak, özellikle Şawk' ta kadını yü
celten bir yapı söz konusuyken, 
ağırlıkta kadını küçülten egemen er
kek anlayışının dışına çıkmıyor ne
dense. Kadının da gözle görülür bir 
başkaldınsı yok. Oysa romanın an
latıldığı tarih kadınlann büyük kah
ramanlıklar gösterdiği zamana 
denkdüşer. . 

" ... Oğlansızavratlarkızlannı, çocuk
suzlar eniklerini çimdikleyip dövdüler 
ki ulusunlar ve hoşuna gitsin keder ya
zıcının. Ralıimlerine serin/ik, bereket 
düşsün diye. ( .. .) ... Soylu at, başıboş bıra
kırsa huy kapar, bozar dölünü felek 
( ... )" ... Sağ kalannmza sığınacak dul dil 
gerek ( ... ) ... Doğunun parlak yıldızı ay
nak avratlar gibi dunnaz yerin
de.( ... ) ... İşte Bey, alemi dayuran bu dilğa 
bir hal oldu. Tam üç yıl vakti zamanı ka
nştırdı, ihanet etti. Tutam ot vermedi. 
( ... ) .. Yani susarsa alemin süsüdür. Sab
nysa dünyayı tutan kiriş, anaysa acı, 
sevgi umandır" gibi altını çizdiğim 
cümleler kadının tarih içinde erke-

37-Seyit Alp- Dino ile Ceren. Zagros yay.s.ıoı . 

38-Y~ar Kemııl-Binboğalar Efsanesi.Toros yay. 

39-Seyit Alp-Şawk Zagros yay.Birinci Baskı.Haziran 1993. 
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ği n gözünde nasıl görüldüğünü an
latırken, zaman uğrunda can veri
len egemen düşünce kendini yenile
yerek hissettirir. Kadının fiziki var
lığına övgüler dizilir. Düşünen, sa
vaşan bi. ri değildir kadın. Selvi boy
lu dur. Tıpkı Baki'nin gazellerinde 
anlattığı bir sevgilinin resmidir. 

" .. .Dediler o tasviri canlandırsan se
nindir. İşte tasviri : Boyu fırat yolu gi
bi. Öyle de sallantılı. Duman gibi, selvi 
gibi, doğru söz gibi" cümlesi bunu 
açıklar. Fakat Seyit Alp tamamen ka
dını görmezlikten gelmiyor. Sosyal 
statüsü ne olursa olsun Kürt kadı
nın genel hatlannı verrneğe çalışı
yor. 

O kızlar ki, kötü erkeklerden çok dil
ha yiğit ( ... ) Ş u alemin çı rası gibi yanar
lar amma övgüye dilyanıklı, gösterişe 
karşıdırlar" gibi cümlelerde kadın 

hak ettiği anlamı buluyor. Bu farklı
lıkla ilgili olarak Seyit Alp'le özel 
konuşmamızda, "karşıtlann birliğin

den Jaydillandım" dedi. Zıddın zıddı 
yine kendisi vesselam. 

DİL 
Seyit Alp'in dili masal dilidir. Şi

irsel dir. Destan havası verir. Ara
rat'ın Kürt koçerlerinin aşağı Cezi
re'ye göç etmelerinin anlatıldığı 

Şawk'ta yerel Kürtçe ve Yerel Os
manlı kırması Türkçe hep yan yana. 
Röspi Kürtçe bir kelime. Yaşlı ve bil
ge anlamında. Avrat yerel bir söy
lem. Rüsva, zabun, balgami, dulda, 
çıvgın Osmanlı. Kürtçe bilurvan, 
lod vb. kelimeleri çağaltmak müm
kün. Anlatım olarak demin de söyle
meye çalıştığım gibi destan, masal 
ve şiir arasında kendi kurgusu için
de devam eden olaylar zaman za
man rivayetlerle, mitolojik kahra
manlarla anlatılır. Dinlerin verdiği 
büyü ve gelenekler sıkça işlenir. 

Özellikle Alevi ve Yezidi gelenekle
ri içiçedir. 
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Mehmet Bayrak ... 
KURTLER 

ve • 
ULUSAL-DEMOKRATIK 

danasina · 
pirtUkan 

.. . 
MU CADELELERI 

Gidi Belgeler • Ard~tırmal.u - Notlar 

Araştırmacı Mehmet Bayrak, için
de bulunduğumuz yılın Kürdoloji ala
nında piyasaya çıkan en önemli çalış
malarında~ birini yayınladı. Çalışma, 
bu önemine uygun olarak, Özgür 
Gündem gazetesinin Musa Anter adı
na düzenlediği yarışmanın araştır

ma-inceleme dalında da ödül aldı. 
Kişi olarak biz, ne zaman böyle 

önemli ve hele de hacimli bir çalış
mayla karşılaşmışsak, hep acaba ha
kettiği ilgiyi bulacak mı sorusunun ra
hatsızlığını hissetmişizdir. Boş bir ev
ham değildir bu. Bazı nedenlere da
yanır. Küçük bir örnek aydınlatıcı 

olacaktır: Bilindiği gibi bir süre ev
vel, ünlü Kürdolog Martin van Brui
nessen'in başyapıtı olan Ağa, Şeyh ve 
Devlet, Kürdistan'ın Sosyal ve Poli_
tik Örgütlenmesi (Öz-Ge yay.) yayın
lanmıştı. Kürdolojiyle ilgili kitaplara 
rağbetin hayli yüksek olduğu bir dö
nemde yayınlandığı iç i ı ı böyle önemli 
ve popüler bir çalışrı ı ;ı nın normalJl 
çok satması beklenirdi. Fakat kulağı 
mıza çalınan bilgilere göre tersi ol
du; kitap pek iyi satmadı. 

68 

Acaba neden? 
Cevap olarak çok şey söylenebi

lir. Muhakkak ki bunlardan biri de, 
biz Kürtlerin kendi gerçekliğimizi, 

propagandif olanın yüzeyselliği ve sı
radanlığı içinde çözümlerneye olan 
yatkınlığımızdır. Bilimsel bilgi peşin
de koşmak, biraz zahmetli geliyor. 
Gerçi bu durum, başka toplumların 
da sorunudur. Hatta göze batırmak 
amacıyla, sıradana duyulan ilginin 
"halk" kategorisinin alameti farikası 

olduğu bile söylenebilir. Ama buna 
rağmen sorunun, bizde, genel ceha
let düzeyinin yüksekliğiyle uyumlu 
bir artış gösterdiği de ·bir başka ger
çek. Mehmet Bayrak'ın toplamı 700 
sayfaya yaklaşan ve okunınası çaba 
gerektiren çalışmasını görünce, bu 
toplumsal özelliğimizi hatıriamadan 

edemedik. Korkumuz, bu önemli ça
lışm a nın da sözünü ettiğimiz geriliğe 
kurban gitmesi. Oysa hiç bir şekilde 
böyle bir muameleyi hak etmiyor. 

Söylediklerimizde ne kadar haklı 
oldugu m uz, kitabın içerdiği zenginli
ğe bakıldığında anlaşılacaktır. İşte 

Cemil GÜNDOGAN 

bu içeriğin kaba bir özeti: 
Kitap, Mehme.t Bayrak'ın yazdığı 

bir önsöz ve onu takip eden kısa bir 
girişle başlıyor. Bunu, çalışmanın 

ana belgelerinden birini oluşturan ve 
mülkiye eski başmüfettişierinden Ha
sip Koylan tarafından hazırlanan bir 
araştırma raporu takip ediyor. Aslın
da Koylan'ın çalışması basitçe bir ra
por değil, oldukça emek sarfedildiği 
anlaşılan bir kitaptır. Bu nedenle M. 
Bayrak'ın çalışmasını okuduğumuz
da, bir bakıma · kitap için de kitap 
okumuş oluyoruz: Hasip Koylan'ın 

ve Mehmet Bayrak'ın kıtapları. Bu 
durum, aşağıda daha genişçe değine
ceğimiz üzere, etkisini neredeyse bü
tün çalışma boyunca hissettiren bir 
karışıklığa da kaynaklık ediyor. Aynı 
karışıklığın bizim burdaki anlatımımı
zı da etkilernemesi için bundan böyle 
bu kitaplardan birincisine rapor-ki
tap, ikincisine ise sadece kitap diye
ceğiz. 

Kitabın 1. ve 2. bölümleri, ra
por-kitabın Kürtlerin 1. dünya savaşı
na kadar olan tarihlerini anlatan bö-
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lümlerinin aktarılmasına ayrılmıştır. 

3. bölümün başında rapor-kitaptan 
kısa bir süre için ayrılıyoruz. Burada, 
yazar (M. Bayrak) devreye giriyor ve 
bir kaç sayfa içinde, yüzyılın _başında

ki Kürt ulusal hareketleriyle devletin 
bu haraketler hakkında yazdırdığı uy
duruk çalışmaları özetliyor. Sonra 
tekrar rapor-kitap devreye giriyor. 
Hasip Koylan'ın bu seferki konusu, 
yüzyılın başındaki Kürt milliyetçi olu
şumlarıyla 1. Dünya Savaşı sonrasın
daki Kürt hareketleridir. Çalışmanın 
bu bölümünde, başta ünlü Kürt yurt
severi Muallim Hamza'nın Kürdis
tan' daki faaliyetleriyle ilgili belgeler 
olmak üzere, çok önemli bilgi, belge, 
bulgu ve çalışmalar yer alıyor. 

Kitabın 4. bölümü, yine rapor-ki
tapta devam etmektedir. Bu kez ko
nu, Lozan sonrası Kürt ulusal hare
ketleridir. 12. Bölüme kadar uzanan 
ve toplamı 300 sayfayı bulan bu kıs
mı, yeni belge ve bulgu aktanını bakı
mından göz kamaştırıcı zenginlikte
dir. Bunlardan bir kaçını sıralamak, 
söylenenin hiç de abartılı bir hüküm 
olma~ğını ortaya koymaya yetecek
tir: 

1- Daha ewel Uğur M um ucu'
nun Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgili ça
lışmasında bir kısmını aktardığı. (1) 

Bozan aşireti reisi Şahin Bey'in be
yannamesinin tamamı. 

2- Bitlisli Kürt yurtseveri Kemal 
Fevzi'nin mütareke sonrası dönemde 
Kürdistan' da yürüttüğü faaliyetler 
üzerine dönemin İçişleri Bakanlığı, 
Genelkurmayı, 7. Kolordu Kuman
danlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından kaleme 
alınmış beş tane resmi belge ile biz
zat Kemal Fevzi tarafından yazılmış 

bir mektup. 
3-0smanlılarla İngilizler arasın

da imzalanan ve "Türkiye müstakil 
bir Kürdistan teşkiline muhalefet et
meyecektir' hükmünü içeren gizli an
laşmanın metni. 

4- Şırnak'taki etkili aşiret reisie
rinden Abdurrahman Ağa'nın İngiliz
lere gönderdiği ve bir Kürt hükümeti
nin teşkili için yardım talep eden · 
mektup. 

5- Seyit Abdülkadir'in yardım
cısı Abdulah Sadi'yle (Kör Sadi) il
gili uzun sayfalar kaplayan bir dizi 
belge. (2) 

6- Seyit Abdulkadir, pğlu Seyit 
Mehmet, Doktor Fuat, Kemal Fevzi 
ve Hacı Ahti Mehmet Tevfik (Bave 
Tujo)'nun Mayıs 1925'te Diyarbakır 
İstiklar mahkemesinde görülen dava
larına ait iddianameler, mahkeme · 
sorguları, savunmalar ve kararlar. 

7- Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgili 
resmi raporlar, yazışmalar, ihbarlar, 
(3) fezlekeler, ordu emirleri, resmi 
tebliğler, meclis görüşmeleri, resmi 
değerlendirmeler, resmi beyanname
ler, yargılanmalarla ifgili gizli yazış
malar, basın açıklamalrı, Şeyh Sait 
başta olmak üzere isyanın bütün ileri . 
gelenlerinin mahkeme sorguları, ( 4) 

mahkemelerdeki tanıklıklar, savcılık 

iddianameleri, sanık savunmaları, 

mahkemelere sunulan deliller, itiraf
çı sanıkların ifadeleri, esas hakkında 
iddianam eler, sanıkların mahkemede
ki son sözleri ve mahkemenin nihai 
kararı... gibi resmi belgelerden olu
şan yüzlerce sayfalık belge ve bulgu. 
Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgili bu res
mi belge ve bulguları ise, ayaklanma
nın niteliğiyle ilgili dönemin çeşitli ya
zarlarına ait yorumların aktarıldığı 

RE-W ŞEN 

alt bölümler izliyor. 
13. bölüm, M. Bayrak'ın Uğur 

Mumcu'nun Şeyh Sait'le ilgili çalış

masındaki eksiklik ve yanlışlıkları 

eleştirdiği notlarına ayrılmış. Bu not
lar, daha ewel Deng dergisinde ya
yınlanmıştı. (5) 

Sözü edilen notları takiben, tek
rar belge aktarırnma geçilmektedir. 
Bu kez konu Şark Isiahat Planı'dır 
(14. Bölüm ve sonrası). Kürdistan'da
ki en büyük ayaklanma (Şeyh Sait) 
bastırılmıştır, şimdi sıra oranın ıslah 

edilmesindediri Bir kaç bölüm, bu ıs
lahta ilgili devletin gizli belgelerine 
ayrılmıştır. 

Sözkonusu belgeleri görüp de· he
yecanlanmamak mümkün değildir. 

Çünkü Kürdistan'ın bugünkü statüsü
nün doğmasında etkili olan devlet 
planları, bu belgeler sayesinde çıplak 
biçimde karşımızda durmaktadır! Bu 
nedenle belgeler, sadece geçmişe iliş
kin bilgilerimizi zenginleştirmekle 

kalmıyor; aynı zamanda, şimdiye ka
dar, daha çok günümüze veya yakın. 
geçmişe ilişkin verilerden kalkarak 
ve teorik olarak kurmaya çalıştığımız 
toplumsal ve tarihsel gerçektiğimize 
ilişkin bilgilerimizi sınayabıleceğimiz 
yeni veriler de sunuyor. Örneğin ün
lü sömürgecilik teorisini alalım. Şim
di hem bu teoriyi savunmuş olanla
rın, hem de buna çeşitli gerekçelerle 
karşı çıkmış olanların, durumu bir 
de devlet cephesinden ortaya koyan 
belgeleri inceleyerek tezlerini sınaya
bilecekleri imkanlar doğmuştur. Bu 
nedenle hiç korkmadan söyleyebiliriz 
ki, sözkonusu belgelerin gün ışığına 
çıkmasıyla birlikte, Kürt tarihi ve ger
çekliği, bugün, düne oranla daha az 
karanlıkta, daha çok aydınlıktadır. 

1- Bkz. Uğur Mumcu, Kürt-İslam Ayaklanması, 1919-1925, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1991, İkinci has. s.57-58 
2- Resmi tarih çalışmalannın Kürt isyanlannı yabancı kışkırtması olarak lanse ederken kanıt olarak sıkça kullandıklan ve İstan

bul polisinin Abdullah Sadi'yi düşürdügü bir provokasyon/o elde edildigi ileri süıülen resmi raporlar da bunlar arasındadır. 
3- Bu ihbariann bir kısmı daha evvel Mumcu'nun anılan çalışmasında ve Deng dergisinde (No: 13, Temmuz 1991, s. 

21-22) yayınlanmış veya sözkonusu edilmişti. Ancak burada yayınlanan/ar, hem metin olarak hem de sayı olarak öncekiler-
den daha geniştirler. · 

4- Bu sorgulardan bazılan daha evvel özet biçimde başka yerlerde de yayınlandı. Özellikle Behçet Cemal'in Şeyh Sait İsyanı adlı 
kitabına (Sel Yay. İstanbul, 1955) ve bu kitaba dayanan çalışmalara b_akılabilir. Ancak Bayrak, hem bu ifadeleri çok daha geniş bi
çimde aktannış, hem de daha evvel yayınlanmamış olan bazı mahkeme sorgulannı yayınlamıştır. Bu noktada Dr. Fuat'ın ve Hanili 
Salih Bey'in sorgu metinlerinden özellikle _söz etmek gerekir. 

5- No:13, Temmuz 1991 ss. 19-25 
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Bu bağlamda kitabın 15. bölümü

nü oluşturan üç rapor, yani dönemin 

Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, 

Dahiliye (İçişleri) bakanı Cei:nil 

Ubaydın ve Şark Isiahat Encümeni 

tarafından hazırlanan raporlarla; 18. 

bölümü oluşturan ve Türk Ocakları 

Şaı:k Mıntıka Müfettişliği'nce hazırla

nıp, Birinci Umumi Müfettiş İbra

him Tali'ye 1928 tarihli "Türkleştir

me" raporunun mutlaka okunmasını 

öneriyoruz. Devletin özel Zaza politi

kasından tutun da son dönemlerde 

Türkeş'in diline dolanan meşhur "T 

Plam"na kadar Kürtlerin bugünkü 

gerçekliğini oluşturan pek çok olgu

nun arka planı bu raporlarda mevcut

tur. 
Kitabın XIX. bölümünü oluştu

ran Mois Kohen' e ait "Türkleştirme" 

başlıklı kitapçık ise, Cumhuriyetin, 

başta Kürtler olmak üzere Türkler dı

şındaki etnik gruplara yönelik asimi

lasyon politikasının teorik formülas

yonunu sunmaya çalışan bir metin 
olarak dikkat çekmektedir. (6) 

Kitapta sadece devletin ulusal im
ha ve türkleştirme planları yer almı-

yor doğal olarak. Dönemin Kürt ay

dınlarının karşı görüş ve eleştirilerini 

ortaya koyan tarihsel metinler de der

lenmiş. Kürt aydınları imzasıyla İs

met Paşa'ya yazılmış "Kürt Metalib-i 

Millisi" (Kürt Ulusal istekleri) başlık

lı mektubun yanısıra, C. Bedirhan'ın 

Atatürk' e yazdığı açık mektuptan kı-

sa bir bölüİn ve "Kürt Ccmiyeti" adı

na Dr. Ahmet Nafiz Yekbun'un ve 

Kürdistan'lı Asurilcrin II. Dünya Sa

vaşı sonrasında Sanfransisko'da top

lanan uluslarımı'l Konferansa gön

derdikleri iki ayrı Muhtıra da bunlar 
arasındadır. (7) 

Kitabın final bölümü ise, M. Bay
rak'ın Kürt Halk Türküleri (Klam fı 

Stranen Kurd) başlıklı kitabı hakkın

da Ankara DGM'sinde açılan bir da

vada yazarın yaptığı savunma ile söz

konusu mahkemenin verdiği heraat 

kararının metinlerinden oluşmakta

dır. 

Bu özetten de anlaşılacağı gibi ki

tap, gerçekten de zengin bir içeriğe 

sahiptir. Bu yanıyla önümüzdeki yıl

larda Kürdoloji sahasındaki çalışma-

. larda adından sıkça söz ettirecektir. 

*** 
Sis perdesi altına itilmiş yakın dö

nem Kürt tarihiyle ilgili bu ölçüde ge

niş malzemeyi gün ışığına çıkarmak, 

hiç kuşkusuz şansın yanısıra büyük 

bir emek ve sabır bileşimini gerekti

rir. Hatta çoğu kez bu da yetmez, 

kollektif bir çaba ya gereksinim duyu

lur. Belgelerin açığa çıkarılma öykü

lerini bilemediğimiz için Bayrak'ın 

bütün bu zorlukları aşmada ne kadar 

yardım gördüğünü de bilemiyoruz. 

Ancak bizlere böyle değerli belgeleri 

okuma imkanı yarattıkları için hem 

Bayrak'a, ve hem de eğer varsa di

ğer katkı sahiplerine teşekkürü 

Kovara Çandl 

borç biliyoruz. 

*** 
Gelelim kitabın sorunlarına. 

Kitabın en önemli sorunu biçimiy

le ilgilidir. Okura bir telif (yazma) 

eser formunda sunulmuş olsa da ki

tap, gerçekte bir derlemedir. Çünkü 

dipnotlar hariç tutulursa, yazarın bu 

kitap için özel olarak kaleme aldığı 

bölümterin toplamı 700 sayfalık ki

tap içinde 25-30 sayfa kadardır. (8) 

Ayrıca bu bölümterin kitabın genel 

kurgusu bakımından vazgeçilmez iş

levlere sahip olduğunu söylemek de 

abartma olur. Kanımızca sözkonusu 

bölümterin yerine getirdiği işlev, kısa 

dipnottarla da pekala yerine getirile

bilirdi. Ama yazar böyle davranma

mış. Bunun yerine yüzlerce sayfalık 

belgeyi kendisine ait 25-30 " sayfalık 

bir metnin içine monte etmeyi tercih 
etmiştir. (9) 

Böyle bir montajın sorun yarata
cağını tahmin etmek zor olmasa ge-

rek. Nitekim, bu durum, kitabın iç 

dengelerini bozmuş ve ondan yarar

lanma imkanlarını olumsuz etkilemiş

tir. 
Esasen sözkonusu olumsuz etki 

olmasaydı, biçime ilişkin bu karışıklı

ğı böyle bir tanıtım yazısına konu et
menin gereği de olmayabilirdi. (10) 

Ne var ki, bu karışıklık, hem kitabı 

okumada ve hem de ondan bir başvu

ru kaynağı olarak yararlanmada so

runlara neden olmaktadır. 

~ Bu te01izasyonun Tekin Alp takma adını kullanın bir Yahudi tarafindan yapılmış olması ise aynca üzerinde durolmaya değer 

bir husustur. 
7- Başından beri sıralayageldiğimiz bu belge ve bulgu/ann bir kısmı önceki yıllarda değişik adlar altında, bazen tam metin olarak, 

bazen de kısa/tılmış biçimde Deng, Roja Nu, Berhem gibi dergilerde yayınlandı. Yazıyı gereksiz yere şişireceği için burda bunlann bir 

listesini sunma gereği gönnüyoiUZ. · 

8- Uğur Mumcu'yu eleştinnek için kaleme alınmış ve yukarda belirliğimiz gibi, daha önce Deng Dergisinde yayınlanmış 

olan XIII. bölümdeki notlarla, kitabın en son bölümünü oluşturan yazara ait mahkeme savunmasını eklemeniz duromunda 

bile bu rakam 70'i bulmaz. 
9- Bu tercihin nedenini doğiUSu, biz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Eğer amaç, kitaptaki belgelerin elde edilmesi, transkripsiyo

nu, yayma hazır hale getirilmesi gibi işlemlerde harcanan ve muhtemelen devasa ölçüler taşıyan emeğin katkısını vurgulamak ise, seçi

len biçim doğro olmadığı gibi, tarihe bu ölçüde geniş ve önemli belgeleli içeren bir kitabın yazarı olarak değil de der/eyeni olarak geç

mek, halk diliyle söylersek, derleyecinin yedi sütalesine yetecek kadar şeref bahşedeceği için anlamsızdır da. 

10- Hakça konuşmak gerekirse, derleme niteliği taşıdıklan halde, piyasaya çevincisinin veya derteyidsinin adına bir telif 

eser olarak çıkan kitaptarla yeni karşılıyor değiliz. Bir örnek olarak Doz Yayınlan arasında çıkan İngiliz. Belgelerinde Kürdis

liuı 1918-1925 başlıklı derlerneyi zikredebiliriz. Bu kitap, çevinneni Ahmet Mesut tarafindan yazılmış 13 sayfalık Önsöz dışın

da tümüyle tercüme edilmiş ingiliz gizli belgelerinden oluşmasına rağmen, piyasaya Ahmet Mesut'a ait bir telif esenniş gibi su

nulmuştur. Oysa böylesi duromlarda, çevinneni veya derleyiciyi kitabın yazan olarak değil, "hazırlayan "ı, "derleyen "i, "yayıiıa 

hazırlayan "ı gibi sıfatiarta sunmak daha doğro olur. 
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Şöyle ki: 
Yazar, yüzlerce sayfalık belgeyi 

bağımsız bir metin olarak ve orjinal 
haliyle yayınlamak yerine, ikide bir 
araya girip bir kaç sayfalık müdaha
leyle keserek yayınlama yolunu tutun
ca, kitabın neresinin kime ait olduğu 
karma karışık bir hal almıştır. 

Bu sorun daha 1. Bölümde başla
maktadır. Bu bölümün 26. sayfadan 
başlayan ve 1.5 sayfa tutan ilk alt bö
lümü (1-a bölümü) yazara aittir. 27. 
sayfanın dip kısmında yer alan ikinci 
alt bölümden itibaren 20 sayfalık bü
tün diğer alt bölümler (1-b'den 
1-e'ye kadar olan alt bölümler) ile 25 
sayfalık butün 2 Bölüm (ana bölüm
dür) ise, kesintisiz olarak Hasip Koy
lan'a aittir. Yani bölüm başlıklarına 
bakıldığında bir tek yazarın kurgusu 
ve yazımıymış gibi duran iki ana bö
lüm (1. ve II. Bölümleri), gerçekte 
iki ayrı yazarın imzasını taşımaktadır
lar. 

Burada, Koylan'a ait 45 sayfanın 
M. Bayrak'a ait ilk 1.5 sayfanın uzan
tısı durumuna sokulması gibi garipli
ği bir kenara bıraksak bile, bütün bu 
geçişleri anlayabilmek için, okurun, 
birinci alt bölümün son paragrafını 

(ki, toplamı üç satırdan ibarettir) göz
den kaçırmamış; veya kitabı bir kere 
okuduktan sonra 700 sayfa içindeki 
binlerce paragraf arasından o parag
rafı asla unutmamış olması gerekir! 
Çünkü bölümdeki yazar değişikliği 

yalnızca o küçük paragrafta kayıtlı

dır. 

Ama gözden kaçınlmaması veya 
bir kez okunduktan sonra belki de 
ömür boyu unututmaması gereken 
tek paragraf bu değildir. Aynı durum 
III. Bölüm'de de tekrarlanmaktadır. 
Bu kez Bayrak'ın 6 sayfalık metninin 
arkasına Koylan'ın 30 sayfası eklen
miştir ve gözden kaçırmamamız veya 
okuduktan sonra unutmamamız gere
ken paragraf, bu kez 78. sayfanın en 

dibine yerleştirilmiştir. Eğer bu pa
ragrafı gözden kaçırır veya okuduk
tan sonra bir gün unutursanız, III. 
Bölüm'ün Ul-b'den. başlayıp 111-g'ye 
kadar uzanan toplaını 7 tane alt bölü
münün de Mehmet Bayrak tarafın
dan yazıldığını sanabilirsiniz. Oysa 
bu ana bölümün sadece girişiyle 

Ill-a kodunu taşıyan birinci alt bölü
mü M. Bayrak tarafından yazılmıştır; 
kalanlar, Koylan'a aittir. 

Ama sonraki bölümü görünce bu
na da şükür diyebilirsiniz. Çünkü IV. 
Bölüm'de durumu anlatan böyle özel 
bir paragraf da yoktur. Bölüm, bir 
köşeli parantezle başlamaktadır. Ve 
eğer siz bu köşeli parantezin ne anla
ma geldiğini anlatan iki bölüm evvel
ki küçük dipnotu unutmuş veya okur
ken gözden kaçırmışsanız; ya da pa
rantezin anlamını bizzat kendiniz tah
min edemiyorsanız, o zaman yeni bö
lüm ün yazarının kim olduğunu peka
la karıştırabilirsiniz. Kaldı ki, paran
tezi basit bir dizgi hatası sayarak geç
meniz de mümkün. Çünkü bölümün 
sonuna kadar kapatılmadığı gibi, ye
ni bölüm de bir parantezle başlama
maktadır. Yani ucu açık bir parantez
le karşı karşıyasınızdır. (ll) 

Yazarların kimliğiyle ilgili bu be
lirsizliklere V Bölüm'de yeni bir so-
run daha ekleniyor. Çünkü bu bölüm
le bidikte, Vakit Gazetesinin özel 
muhabiri HakkıNaşit'in yazılarından 
yapılan aktarmalar başlamaktadır. 

Hakkı Naşit"in kesintisiz biçimde bö
lümler boyu sürecek uzunluktaki bu 
aktarmalarıyla ilgili soru ise şudur: 
Acaba bu alıntılar, Hasip Koylan'ın 
raporunda mı yer almaktadırlar, yani 
okumakta olduğunuz bölümler hala 
Hasip Koylan'ın rapor-kitabının par
çaları mıdır, yoksa bunları Vatan kol
teksiyonlarından M. Bayrak mı derle
yip buraya yerleştirmiştir. Bunu tah
minler dışında anlayamazsınız. Çün
kü imdadınıza yetişecek ne bir dip 

RE W ŞEN 

not, ne de özel bir açıklama vardır. 
Aynı belirsizlikler daha ilerideki 

bölümlerde de devam ediyor. Hepisi
ni tek tek aktarmak, bu tanıtım yazı
sını gereksiz biçimde şişirecektir. Bu 
nedenle çok önemsediğimiz, XV. Bö
lüm'deki üç rapor ile XVIII. Bö
lüm'de yer alan "Türkleştirme" adlı 

raporun kaynağıyla ilgili belirsizliği 

hatırlatınakla yetiniyoruz. Biz çok 
merak etmemize ve aramamıza rağ
men, bu raporların Hasip Koylan'ın 
çalışmasından mı, yoksa bir başka 
kaynaktan mı alındığını çıkaramadık. 
Oysa tartışmalara yol açacağı başın
dan belli böyle önemli raporların 

alındığı kaynağın, eğer güvenlik gibi 
özel bir nedeni yoksa, mutlaka belir
tilmesi gerekir. Bu, ondan yararlan
mak isteyenlerin işini kolaylaştıracağı 
gibi, belgeler le ilgili muhtemel spekü
lasyonlara da set çeker. 

*** 
Bütün bu sorunları belki de oku

ra bıkkınlık verecek kadar genişçe ak
tarmamızın nedeni, böyle önemli bir 
çalışmanın daha iyi bir başvuru kay
nağı haline sakulabilmesi arzusudur. 
Bu arzunun bir ifadesi olarak, yaza
ra, kitabın yeni baskısında ondan bir 
başvuru kaynağı olarak yararlanma 
imkanlarını arttıracak aşağıdaki hu
susları gözetmesini öneriyoruz. 

Yüzlerce sayfa tutarındaki belge
leri, kitaptaki diğer yazılardan ayır
mak için belirsiz yerlere küçük parag
raflar eklemek veya başlarına birer 
köşeli parantez koymak fıkri, karışık
lık kaynağı olmuştur. Bunun yerine 
metinleri biribirlerinden ayıracak da
ha uygun biçimler bulunabilir. Örne
ğin yazarın kişisel yorumlarıyla Ha
sip Koylan'ın rapor kitabını birbirin
den ayrı metinler olarak ve fakat ikin
cisini dipnottarla besleyerek dizrnek 
bir çözüm yolu olarak düşünülebilir. 
Yani kitabı mevcut telif eser formun
dan çıkarıp, bir derleme kitap 

ll- Kapatılmışsa da biz buna ne kitabı okurken, ne de bu tanıhm yazısını kaleme almak için özel olarak kanştınrken rostlqyabil-
. " 

dik. Bu bulamayışta bizim kişisel beceri düzeyimizin rol oynadığı düşünüise de, bütün kusuiU makasçıya yüklemek hakça olmayacak-

tır. Kumaşta da bir solUn olduğu açıktır. 
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formuna sokmak düşünülebilir. 

(12) Böylece yukarda sözünü ettiği

miz sorunlarm hiç birine meydan 
verilmeyeceği gib~ okurlar, hem 

M. Bayrak'ın yorumlarını, hem de 
Hasip Koylan'ın raporunu kanştır
madan ve müdahalesizce okuma 

imkanını elde edebilirler. Ama bu 
olmuyorsa, yazar kendi yazılanyla 
H. Koylan'ın yazdıklannı mutlaka 

harmanlayarak yayınlamak istiyor
sa, o zaman da,_ bunlan farklı pun
tolarla dizrnek gıbi bir yola başvu
rulabil1r. Böylece hiç olmazsa bazı 
kaba kanşıklıklann önüne geçilebi
lir. 

Aynı baptaki bir diğer öneri

miz, kitaba bir dizin eklenmesidir. 
Böyle önemli bir başvuru kaynağın
da dizin olmayışı büyük eksikliktir. 
Tersine normal kitaplara oranla · 
çok daha ayrıntılı bir dizin gerekli
dir. Eğer dizinden kitabın artan 
hacmi nedeniyle vaz geçilmişse, 

(başkaca bir gerekçe bulamıyoruz) 
kitabın arkasında resimler için ayn
lan ~.5 formalık yerin bir kısmı, di
zine tahsis edilebilir. Kanımızca 

bir başvuru kitabı açısından dizin, 
resime oranla çok daha işlevseldir. 

· A ynca dizin birinci hamur kağıt ge

rektirmeyeceği için, bu sayede kita
' bın maliyetini düşürme imkanı da 
doğabilir. 

Son bir öneri : Bu kadar önem

li ve bu kadar çok sayıda belge ve 
bulguyu sadece Türkçe bilen insan
Iann İstifadesiyle sınırlamak doğru 
olmayacaktır. Bu belgelerden hiç 
olmazsa en önemlilerini diğer par

çalardaki Kürtlerin de yararlanımı
na sunmanın yollan üzerinde düşü

nülmelidir. Geçtiğimiz yıl tesadü-

fen elimize geçen İsveç'te çıkan 

Roja Nu adlı dergide yukarda sö
zünü ettiğimiz Abdulhalik Ren

da'nın raporunun Baran tarafın

dan yapılmış Kurmanci bir çevirisi
ni görmüştük (13) Bu tür çabaların 

sistemli hale getirilmesini ve müm

künse, . kurumlar aracılığıyla yürü
tülmesini öneriyoruz. Önemli bir 
hizmet olacaktır. 

Kitaptaki bir diğer sôrun dille il
gilidir. Dil önemli ölçüde Osmanlı
cadır. Yazar, burdankaynaklanabi
lecek sorunlan hafifletmek için Os
manlıca bazı kelimelerin karşıları
na Türkçeterini' yazmıştır. Ancak 
bu kadarlık yardımın, dil sorununu 

ortadan kaldırmaya yetmediğini 

belirtelim. Elbette bu yazarın bir 
kusuru değildir. Sorun, kullanılan 
metinlerin karekterinden kaynak
lanmaktadır ve belgeleri oıjinal 

halleriyle yayınlamaya karar verdi
ğiniz anda -~ mevcut aşamada 
doğrusu da budur- yapılabilecek 

fazla birşey yoktur: 

*** 
Sonuç olarak: Bayrak'ın çalış

ması bazı biçim ve dil zorluklan · 

içerse de bunlar, kitabın ~nemin
den ve değerinden birşey eksiltmi
yor. Sadece okurken kitabın biz
den istediklerini biraz fazlalaştın
yar o kadar. Ama zaten bilimsel 

bilgi de zahmet demek değil mi
dir? Bu nedenle M Bayrak'ın kita
bını Kürt gerçekliğiyle ilgili her ke
se öneriyoruz. Bu önerimize, eğer 
yeterli düzeyde Osmanlıca bilmi
yorlarsa, okurlara yanlannda bir 

Osmanlıca sözlük bulundurmalan 
uyarımızı da ekliyoruz. 

lAralık 1993/ Antep 

Kovara Çande 

12- Daha da ötesi içerdiği önemli belge ve bulgular nedeniyle Hasip Koylan'ın raporunu varsa yayınlanmamış 

bölümlerini de ekleyerek ve gerekiyorsa dipnottarla b.esleyerek onun adına bağımsız bir kitap olarak yayınlamak 

da mümkündür. 
13- Bkz. "Serhildan Tevgereke Mfllf yeH Roja Na, Hej:76, Adar 1992, rr.4-8 Derginin sonraki sayılannı göre

mediğimiz i çuı ç-eviri işinin daha sonra devam ettiri/ip ettiri/mediğini bilemiyoruz. 
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Be§ikçi: Mevzilerini tırnakta kazdı, 

~ YABAN 
-

~ /OTLARI ~ 

- VE l 
l, 

V 

ı BUGDAYLAR 

REWŞEN 

Ya§am, uğruna ölmeyi gerektirecek kadar 
vazgeçilmez bir değer, dedi Zerdü§t. Öyledir, 
tarihe bakıldığınqa; sürekli varolmanın, 
ya§amanın sava§ınU verilerek bugünlere 
kadar gelinmi§ti. Ya§am uğruna ya§ama 
kastetme tarihin çarkını döndüren güç oldu; 
onur ve onursuzluğun çatı§ması, iyilikle 
kötülüğün kıyasıya sava§ımı, çıkar çatı§ması 

ve kavgası, acı bir tarih olu§turdu. Haklı ve 
haksız çatı§tı hep; ~arih, hakiıyı temsil eden 
yeninin eskinin bağrıı;da doğarak ona kar§ı 
çıkı§ın, ba§kaldırının '5yküsü olduğu kadar; 
eskinin asla yenilgiyi kabul etmediği, yeniyi 
bastırmak için, yeninin güçlenınesini 
engellemek için tüm yol ve yöntemlere 
ba§vurduğu, her türlü . çılgınlığı denediği bir 
.süreç oldu. 

*** 
Zerdü§t otuz ya§ında yurdunu bırakıp 
dağlara çekildi. Bir mağarada ya§amaya 
ba§ladı. Bir gün tan ağarınca, güne§in 

· kar§ısına geçti: Ey ulu yıldız! Aydınlattık/arın 
olmasaydı, ne olurdu senin mı.tluluğun? On 
yıldır mağarmnın üstünde yükselir durursun. Ben 
olmasaydım, kartalım ve yılanım olmasaydı, 
ışığmdan ve yolculuğundan bıktirdm, dedi. Ve 
ormanda yürümeye ba§ladı. Evet, bulanık bir 
ırınaktı insan, kirlenmi§ti. Bu kirli ırmağı içine 
alan ve onu durukılarak büyüten bir deniz 
olmalıydı. 

İnsanlardan korkardı Zerdü§t. İnsan kendi 
omuzlannda yükselmeliydi. Mülkiyet 
haram dı. 
Zerdü§t ı§ığı severdi, I§ık tavandaydı. Bir 
insan elini uzatıp tlltamazdı. I§ığa kavu§ması 

· için, birinin omuzuna basması gerekti. 
Zerdü§t oysa, kimsenin omuzuna basıp 
yükselemezdi. Mevzilerini tımakla kazdı. 

· Zerdü§t, bu yüzden, ormanları severdi. 
İnsanlar arasında yaşamayı, hayva'nlar arasında 
yaşaınaktan daha tehlikeli bul~ um, dedi o. 
Ardından, ben ınnak kıyısında bir parmaklığım, 
tutunabilen tutunsun bana! Fakat koltuk 
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değneğiniz değilim ben, dedi. Bir ba§kaldınydı 
bu. Özgürlük, kimsenin özgürlüğünü 
kısıtlamadan, istediğini yapabilmekti. Zerdü§t 
bunu yaptı. İnsan, çünkü ağaca benzerdi. Ne 
kadar yükselse, kökler o kadar derine giderdi. 
Günün birinde Zerdü§t, kollan yüzünde, bir 
incir ağacını!l altında uyuyakalnıı§tı. Birden 
bir yılan gelip boynunu ısırdı. f:erdü§t, 
kolunu yüzünden çekince, yılanı gördü. 
Yılan, Zerdü§t'ün gözlerini tanıdı. Kaçmak 
istedi. Dur, dedi Zerdü§t. Daha te§ekkürümü 

Gurbet :Gerçek, öğretisi yangından geçse yeğdir 

almadın ki! Beni vaktinde uyandırdın. Yol um daha 
uzun ... 
Hayır, dedi yılan. Benim zelırim öldürücüdür. 
Yılan üzgündü. Zerdü§t gülümsedi: Ejderin 
yılan ağrısından öldüğü nerde görülmii§tür dedi. 
Geri al §u zehrini, sen bunu bana armağan edecek 
kadar zengin değilsin. Yılan yeniden satıldı 
Zerdü§tün boynuna, yarasını yaladı. 
Çok zaman sonra Zerdü§t, bunu öğrencilerine 
anlattı. Öğrencileri, bundan alınacak ders nedir? 

Kovara Çande 

diye sordular. Zerdü§t cevap verdi. Bir gün 
dü§manınız olursa, kötülüğüne iyilikle cevap 
venneyin: Qnu utandırın. Yalnız ona iyilik 

. ettiğinizi gösterin. Ve utandırmaktansa, kızın. Ve 
size büyük bir haksızlıkedilecek olursa, siz de buna 
be§ küçük haksızlık ekleyin. Haksızlığa yalnızca 
katlananı seyretmek korkunçtur. Bölü§ülen 
haksızlık, yarım haktır. Katlanabilen, kendisi 
yüklenmeli haksızlığı. Söyleyin, gören gözlü sevgi 

·olan, doğruluğu nerde bulmal ı? Öyleyse, yalnız 
bütün cezaya değil, bütün suça da katianan sevgiyi 
yaratın bana! Yalnız insan, derin kuyuya benzer. 
Ta§ atmak kolaydır içine. Ama bu ta§ derine inecek 
olursa, kim çıkaracak, deyin bana? dedi ve 
mağarasına çekildi yine. Öğrenciler 
§a§ırnıı§lardı. Öyle ya, Zerdü§t onlara, 

. kendisine yapılan haksızlıklardan değil, 
ba§kasına yapılan haksızlıklara göz 
yummanın verdi'ği acıyı anlatnıı§h. 

Öğrenciler anlamamı§lcirdı..Ama o, 
tohumunu saçnıı§ bir çiftçi gibi bekliyordu. 
Onun için gerçek, doğru ve yanlı§tan ibaretti. 
İyi kazanacak, kötü kaybedecekti. 
Sonra dü§te, bir çocuk göründü gözlerine 
Zerdü§t'ü!l. Ey Zerdü§t, dedi çocuk aynada 
kendine bak! Zerdü§t doğruldu ve ayna ya 
baktı. Bir çığlık koptu. N ehirler tersine 
dönnıü§tü· sanki. Yüreği allak bullak oldu. 
Gördüğü kendisi değildi çünkü. Bir §eytanın 
surat butu§turması ve ala,ycı gülü§üydü. 
Gerçek, dedi Zerdü§t, gerçek. Pek iyi anlıyorum 
dü§un anlamını ve uyartısını: Öğretim tehlikede, 
yaban otlan buğdaylık taslıyorlar. 
İnsanlar arasında ya§amak güçtür, dedi Zerdü§t. 
Neden, diye sordu ye§il bahçenin yanından 
geçen kırmızı burunlu adam. Yanıtladı 
Zerdü§t: Susmak çok daha güçtür de ondan. 
Kan, dedi adam. Güldü Zerdü§t: Kan gerçeğin 
en kötü tanığıdır; _kan, en duru öğretiyi algılar. 
Diyelim ki biri, öğretisi uğruna ate§ten geçti, neyi 
gösterir bu? Gerçek, 6ğretisi yangınındi:m geçse 
yeğdir. 

Peki ya erdem? dedi adam. Yine güldü Zerdü§t. 
Erdem, bataklıktasessiz oturmaktır. · 
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Hozan Karker 

Tivir seve xelatf 

xebat dikim şev u ro 
tfnim nane ro bi ro 

çiroka min e ev hero 

çiroka gelek ji gel 

sibe çume bazare 

li bira min gotine we 

çi ji min dixwest we yare 
gelek tişt gereki we 

hatim bazara mewa 

mir tune buhaye seva 
min beri dabu tivira 

hinin bir u maf neda 

si/av li te $oştfiroş 
ma tU hestiya nafiroş 

neb tişki beri tU be 

min dabu yeke 

ji bo texe nav niske 

xweş e taştiya sibe 
u çave xwe gerand min çi di 

kale bi go pal por s ipi 

ralıişti hur u seri 

tu le biner pereli 

cawe bU/ıa li bejna wi 

peyaki dabu pe wi 
laşek sax da ser milen wi 

e firoti je pirsi 

ji bo firavin u şiva wi 
min deste xwe li newqe dani 

hilmek kişand bi girani 
sed tifit li vi lıali 

yezdan te ez xistim vi rengi 

min ji mizgefte nedizi 

li alıraman ma lıevi 

bişewite bi agire vi 
xweştir ji renge belengazi 

. xwedan ji min çi dixwazi 

pexwas u laşe tazi 

bi hezaran min xwe avete wi 

bi eşkeri u bi dizi 

sa/ek ji emren xweşi 

ez naxwazim ji ceneta wi 

beri ez bej im gotina dawi 
e mirişkfiroş min bi re de di 

ez rawestim li ba wi 
de min tehl u bi di/ki şik;estf 

çawa ez je bixwazim 

hin min neda deyne wi 
tu nade min mirişkeke bi deyn 
cardin li ser min binivis bi deyn 

nadim bi deyn e wek te 
kirase bi gernar bi pine 

e min da te besi te 

ji vir here mala xwe 

re u re ez teme mal 

bere min li yara de/al 

ere ez ciwan im 
ji derd u xema bame kal 
barexeman li mi/bı min 

ktse tivira li deste min 
li hev herbi/tn nigen min 

bela btine tivirbı min 

yek bi ye k min dan lıev 

min xistbı daıven çılnı bi rev 

li ntve re dmv qetya 

tişteke bi min re negfha 

e min rahişte bi desta 
çi bikim min fennana xwe da 

e belangaza vt kenı da 
nhikt li xant kir 

je te qelebalix u xirf cir 
derf ji bejna min kintir 

min xıve xu~ kir ketim hundir 
çar tivir li destemin 
firavfna zaroken min 

li min kom bun delale min 

seve xelate tivire min 
her ye k dflmek negfha w an 

bi kef bu kirkire wan 

ban min dike diya wan 
be nan dixwin tu li wan 

pişti firavfna we di 

hinekf ji re westim 
min xwe li ser pişte avetf 

çawa be min neri 

beşte bi tenf derizf 

dfware tev xirimf 

ez raman bum min ji xwe pirsf 
ka riya min derine ji vf rengf 

ka Jelata vf half 
bfra min hat min bi bfra xwe anı 
reşe Efriqf him birçf him tazi 

tev sftema kedxwari 

tev sitenıa zordari 

ka li cfhane mirovalıi 

ma we nebihist u we nedf 
berxwedana Viyetnamf 

cane xwe kirin agiri 

bistlte kedxwarf 

ket qirka min keZa giri 
hundirem kir gazf 

dijmin welatem dizi 

xistim rengki şerpezf 

xwest bikuje vf zarf 

dfrokam bike arf 

le heviyam mezin bu 

li bakure welat bu gazi 

wa li çiye şoreşgere min 
serxwebun daxwazf 

keç ıl xorten dilovan 

wan deng daye bi xurtf 
partiya .'-arker raman ani 

ne derew bi rastf 

baıveliya milet pe anf 

jiyan bibin karkeren min 
li her cilıf u li her wari 

her biji mirovatf 

92/Başure Biçiık 
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Buha :20.000 TL (bi KDV) 
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