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Kovara Çandi 

Di diroka gelan de, roj hene ku 
deriye her awa nexweş~ tarlti O ne
bextewerlye digirin. Le ev roj, bi 
xwe re deriye jiyaneke nO O bexte
wer vedikin. Rojen weha di diroka 
gelan de pirr hindik in. Wate-tegih 
a plrozahiya rojen weha, ji bo van 
gelan gellek mezin in. 

15'e Tebaxe, ne tene gulleya pe
şin e, le her weha, ji nO ve çebOn O 
zayln e. 15'e Tebaxe, destpeka afi
randina jiyaneke nO O kesaniyeke 
na ye. 15'e Tebaxe, destpeka ava 
kirin O saz kirina çand, dirok O civa
teke nO ye. 15'e Tebaxe, afirandina 
mej1 O giyaneke (rih) na ye. 

15'e Tebaxe, ne tene çarenivlsa 
(qeder) gele Kurd a ne çe (xirab) 
berevaj1 kir, le her weha li ser gelen 
hererne O dinyaya j1, bandora (te
sir) xwe ya mezin hişt. Ji lewre, do
mana ku 15'e Tebaxe te de derkete 
hole, desthilatdarl O serdestiya ew
ren reş, ne tene li Kurdistane li Tir
kiye O li her dere dinyaya belav bO
bOn. Anku be hevl O bedblnl, miro
vahiye dil girtibO. 15'e Tebaxe, ne 
tene li Kurdistane le her weha li he
rame O li dinyaye, şOna bedbini O 
be hevitiye, çakblnl a heviye bicih 
kir. 

Ji ber ve yeke em dibejin ku 
15'e Tebaxe, ji nO ve vej1n e. Ev ne 
tene vej1na Kurdan, le her weha vej1-
na mirovahiye ye. 15'e Tebaxe, 
hem rojeke netewi', hem j1, navnete
wi ye. Di vi wateye (mana) de 15'e 
Tebaxe, bi tene sere xwe şoreşreke 
mezin e. Ew plrozl O mezinahiya 
xwe ji ve rastiye digire. 

15'e Tebaxe, şoreşeke pirrarı ye. 
Bandora (tesir) ve şoreşe, lro di ci
vata gele Kurdistane de, di her war 
O qaden jiyane de te ditin. Ev roj, ji 
her arı ve, destpeka ronesansa gele 
Kurdistane ye. 

Çand, tore-wije (edebiyat) O pl
şeya (huner) lroyin, li ser ve binge-
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he O bi ve giyane (rihe), ji nO ve di
bişkive O geş dibe. 15'e Tebaxe, 
qeyd O benden li ser zirnan O çan
da Kurdi şlkenand, riya peşveçOna 
civakl, çandi O zimanl vekir. Ji bo 
ve yeke j1, gellek merc a derfetan 
derxiste hole. 15'e Tebaxe Q en
camen we, ne bi tene riya peşve
çOne vekir, le di hem deme de ew, 
ji tore a plşeya me ya nQjen (hem
dem) re bQn mijar (babet, dabaş). 

Le bele dive neye ji bir kirin ku 
tove 15'e Tebaxe, hlna di bere de 
hat avetin. Ev tov, bi xwina şehidan 
hat avdan, şin bO a di ve roje de 
weke gula sor bişkivt Ev gul, bi 
xwme şin bO, dive bi xwlne j1, be ji
yandin. 

Xwendevanen delal, 
Gele Kurdistane, lro bi giyan 

(rih) O raperlna 15 e Tebaxe li ser pi
ya ye o li hemberi dijmine hov a 
har tedikoje (micadele dike). Dagir
keriya Tirk, li hemberi gerilla, di nev 
neçariyeke mezin de ye. Ji ber ve 
yeke eriş dibe ser gele me ye sivil. 

Kontr-gerillayen dewleta Tirk, li 
Kurdistane her roj qetrıaman dikin. 
Roj tune ku welatparezekl Kurd e si
vil neye kuştin. Di van çend hlven 
dawi, bi taybeti j1, rojen dawl de, li 
Kurdistane 6 nQçevan O rojname
vanan Kurd en welatparez (Halit 
Gungen, Cengiz Altun, Hafiz Akde
mir, Çetin Abayay, Yahya Orhan, 
Hüseyin Deniz) şehid ketin. Burhan 
Karadeniz j1, bi giran hat birlndarki
rin. 

Çetin Abayay, niwenere (mume
sil) Kovara me ye Batmane bO. Çe
tin j1, wek nOçevanen din yen ku ha
tin şehld kirin, parezgerekl leheng e 
mafen mirovan bO. Ciwaniya xwe, 
di zindana Amede de derbas kir. 
Ew her tim ji xorten tirsonek re we
ha digot: • çima hQn dibin koleyl tir
sa xwe, mirin çi ye? Dema ku be çi 

REWŞEN 

kes ni kare we bide rawastandin." 
Di gel ev kuştinan, taday! Q tero

ra dewlete ya li ser dezgeh a korne
leyen demokratik, hina didome. 
Çend roj bere polis eriş bire ser "Or
taköy Kültür Merkezi" li vir, li ber ça
van, li hunermenden demokrat iş
kence hat kirin. Em terora dewlete 
ya li Kurdistane Q Tirkiye protesto 
dikin. 

Xwendevanen delal, 
Em dixwazin ku kovara Rewşe

ne tekuztir, bi navorokeke xurtlr O 
formeke xweşiktir arnade bikin O bi
glhijine deste we. Em di nev ve 
hewldane (xeyret) de ne. Le ji bo 
Rewşeneke xweşiktir, dive ku em 
hewldana xwe bikin yek. Em li ben
da rexne a nivlsaren we ne. Dema 
ku hOn mil nedin me, Rewşen nika
re bibe kovareke tekuz. Eger hun j1, 
dixwazin Rewşeneke xweşiktir bibl
nin, dive ku hOn ve rastiye baş biza
nibin. 

Me, di kovara Rewşene, hejma
ra yekemin de, li ser çend mijaran, 
riya gotObeje vekiribO. Yek ji van el
fabe O qaiden rastnivlsl bO. Me di 
ve mijare de gellek name girtin a di 
kovare de ew belav kirin. Di ve hej
rnare de me dawi da van gotebejan. 

Armanca me, ji her arı ve, çekiri
na yekitiya zimen e. Di ve hejmare 
de li ser zimen em gotareke direj di
weşlnin. Ev gotara S. Rewing, ji vir 
çend meh bere, di rojnameya Ar
mance de j1, hatibO weşandin. Em 
wisa bawer dikin ev gotar, de ji bo 
gellek pirsan bibe bersiv. 

Di ve hejmare de gotareke Tirki 
a YRWK (Yekitiya Rewşenbiren We
latparezen Kurdistane) heye. Di ve 
gotare de bi awireke gelemperi diro
ka tekoşina gele Kurd O rewşenbi
ren Kurd te nirxandin. Em de ve go
tare di se beşan de biweşinin. 

~ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çande 
REWŞEN 

~. 

DIVE EM XWE 
A. A. 

JI ALFABETIZEBUNA 
TIRKi XELAS B lKIN* 

Ji ber se sedeman gotObeja li 

ser alfabeya Kurdi ya bi tipen Lati

ni O rastnivisandina Kurdi, iro ji 

bere pewisttir e: 
a- Ji ber çi be bila bibe, hinek 

tipen alfabeya Geladet Bedirxan: 

ku cara yekem di Gulana 1932'an 

de bi derketina Haware di nav Kur

dan de belav bO, ji aliye şiklen >NJe 

ve weki >NJe neman; di destpeka 

salan 1960'i de bi derketina hinek 

kovar O pirtOken Kurdi, wek Reşo 

Zılan ji, di nivisa >NJe de (Bergeh, 

hej. 8/91) dibeje, tipa "i" wek "i", "i" 

wek "ı", "e" wek "e", ''x" wek "ğ", "O" 

wek "u" O "u" wek "ü", tipa "w" wek 

"v" hat nivisandin. 

Van guhartinan şopa >NJe li ser 

Kurden Kurdistana Bakur hişt O piş

ti 1980'i li EwrOpaye bi derçOna ko

var O rojnameyen Kurdi, probleme 

careke din seri hilda; ve care bi pi

rani gotObej li ser şiklen ''i'' O "i" yen 

alfabeya Geladet Bedirxani bO. levi 

ku li EwrOpaye hejmaren peşi yen 

kovar O rojnaman Kurdi pir in ji go

tObejen li ser şiklen ''i'' o "i" ye, le he

ta iro ji, di kovar, rojname O pirtO

ken Kurdi de, yek cOre alfabe naye 

bikaranin; hinek ''i'' O "i" dinivisinin, 

hinek "i" O "ı" dinivisinin. 

b- Hin di dema destpeka salen 

1930'i de, di nav kadroyen Haware 

de, gotObej li ser alfabeya Kurdi ya 

bi tipen Latini çebOne; Osman Seb

ri li ser nebOna tipen ç-p-k-t yen 

'hişk' di civineke de ku Geladet Be

dirxan bi>NJe ji arnade bOye, neri-

nen >NJe peşkeş kirine, "/e" dibeje 

Osman Sebri • ... cameren di civfne 

de girani nedan gotina min O min jf 

got: 'Dibfnim ve gotina min di sere 
we de cih negirt. Le çi gava kome

lek zanistf li Kurdistane pek be, ez 

de ve kemaniya di elifbeya Kurdf 

de, bidim ber çaven we k ome/e ... '. 
• ... di nave de çi/ sa/ bor/n, ne Kur

distan O ne ji, komela zanistf ya ku 

min dixwest ve kemaniya di e/ifbe 

de raveye bikim, çar bO. • (Hevi, 

hej, 2) Osman Sebri, "ji ber ku şo

pa heyina van herlan winda nebe', 

di sala 1982'an de bi nave Elifbe

ya TekOz alfabeyeke ji 35 tipan pek

hati çedike o d ide çape. Ji bili aifa

beya vfı çend alfabeyen din ji, ku ji 

35 yan 37 tipan pek ten çap bOne. 

Qanate Kurdo, di pirtOka >NJe ya bi 

nave Zimane Kurdi-Reziman de, 

alfabeyeke ji 38 tipan pekhati peş

keş dike. Di alfabeya wi de ev tip 

hene ku di ya Geladet Bedirxani de 

ninin; ç' -e' -g' -h' -k' -p' -r'. 

Disan Geladet Bedirxan O Qana

te Kurdo li ser xusOsiyet O hejmara 

"tfpen dengder" (C. B.), "sewten 

denganf" (Q. K.), neweki hev difiki

rin. Li gor Geladet Bedirxani " ... dizi

mane me de B herfen dengder he

ne, ji van penc a, o, O, e, f deng

deren direj o sise e, i, u dengde

ren kin in ... •. " ... di dengayiya Kurdf 

de, dengderek carinan kin O cari

nan drej nabit, yani herçi dengde

ren ku kin in, drejen wan nfne O 

herçi drej in, kinen wan peyda na-

s. REviNG 

bin."(Hawar, hej. 10, r: 4) Di alfabe

ya Oenate Kurdo de 38 tip hene O ji 

wan "sewten dengani yen direj: a, 

e, i, o, u, e, ı, o sewten denganf 

yen kurt a, u, e, o, u, y, e, i ne•. Di 

du xalan de Oenate Kurdo ne wek 

Geladet Bedirxani difikire: 

1: Ew tipa y ji, wek tipeke 

dengder qebOI dike. 

2: Bi ya Qanate Kurdo dengde

rek dikare hem direj, hem ji kin be. 

Ew dibeje: ·u zmane Kurdi da terql

ya 11 nav sewten direj O kurt da tu

ne. Sewten dengani wusan ji b1lmd 

O mzm tena gotme ... • (Zimane Kur

di-Reziman, r: 11-12). 

c- Dewleta Tirkiye mecbur ma 

ku qedexeya li peş axaftin O nivisan

dina zimane Kurdi -eger di pratike 

de disan ji, peşi le bigre- rake. Ji ni

ha ve hinek kovar O rojnaman Kurdi 

dest bi weşane kirine O dibe ku hej

mara wan herku diçe, pirtir bibe. Bi 

ve yeke, bive neve problema nivi

sandina du şiklen cuda ji bo denge

ki wek i O i, yan i O ı O belki ji, alfa

beyen ji 31, yan 35, yan 38 tipan 

pekhati ben bikaranin, yan ji, gotO

bejen li ser alfabeya di nav rupelen 

wan de çap bibin. Anku ev problem 

li ser axa welati ji, seri hildin O bibin 

sedema alozi O tevliheviye. 

Ji>N-~e di ware rastnivisandine de 

çi li Kurdistane, çi li EwrOpaye, 

Kurd giredayi hinek qeydeyen Ha

war, Ronahi, Roja NO, nemane. Di 

vi wari de ji, tevliheviyeke mezin he

ye. Kesen ku kovar, rojname O pir-
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Kovara Çandi 

tuken pişti 1980'1 ketine çape Q ko
varen navburl bidin ber hev, we bi 
hesani ve yeke biblnin. Bi taybetl 
rojnama Kurmanci ya Enstituya 
Kurdt ya Parise di Vi war1 de nurna
neyak e. "Kurmanclaxev", yan nM's
karen Kurmanciye çi cara di babeta 
rastnM'sandine de, bi awayekf ciddi 
'Hawar', 'Ronahr, 'Roja NO" neda
ne ber çavan, ji bo peşnegirtina tev-
11heviyan, yan bi hev re bikarani'na 
hinek qeydeyen rastnM'sandine a 
gotQbejan, çi cara bi awayekf ciddi 
ji bona ku redaksiyenen kovar a roj
namen Kurdl, nivlskaren Kurd bici
vin, nexebitiye. 

Lewra sedem çi bin bila bibin, di 
waren alfabe a rastnivlsandine de, 
cudayi' Q problem derketine peşiya 
me. Dema rewş ev be a kes nekare 
hinek tlpan, yan qeydene rastnM'
sandine, bi kotekf, li hineken din bi
de qebQI kirin, kes nikare tarlxa da
mezirandina dezgehen xweôı otori
te Q biryaren zanisti bide deste Kur
dan, wek Reşo Zilan, daxwaza mu
naqeşe nekirina pirsan (Bergeh, 
hej. 8/91, r: 79) dawiya dawl dibe 
bincilkirina probleman. Problem 
şax vedidin, cihe xwe digrin. Selav
buna şaşiyan kare dezgehen xweôı 
biryaren zanistl j1, zahmettir dike. 

Bi ya min ,beri ku ev alozl li 
perçe her1 mezin a li nav nufQsa he
ri mezin ya Kurmanclaxaven Kurd 
belav bibin, gotQbeja li ser wan Q 
hewldana ji bo yek care alfabe a 
yekcure rastnM'sandin, teVi nebQna 
dezgehen otoriter, yan pisporen 
Kurd j1, baştir e ji bedengiye, çunkl 
Kurdan, beri' peydabQna dezgeh, 
yan bisporan dest bi nM'sandina 
Kurôı ya bi tipen Latin! kirine Q we 
binlVisin fi. Be guman dema te nM'
sandin j1, we ev problem seri hildin. 
Em bipen jl, problem napen. · 

Himen Alfabeya Kurdi 
Alfabeya Kurdl ya bi tipen Latlnl 

ku em 1ro bi gişti bi kar tinin, li ser 
kijan hı"man şikle xwe ye lro girtiye? 
Caladet Bedirxanl çima ç'-, k'- p'
t'- yen hişk wek dengen bingehi'n a 
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cuda nexistine alfabeya xwe? Wi çi- pe dibe. Jixwe di tu zman/ de den-
ma '""' bilindek (kumik) daniye ser gani Cı nMsandin ne leven yek in, Cı 
tlpa i a nqitayek daniye tlpa i? Çi- nivlsandin nikare bi tevayi li denga
ma tipen e-ç-ş wek ji aliye şikil ve niya w1' zamani be. Lewre ko kitkit 
wek yen alfabeya Tirkf ne? Ji bo O rengen denganiye bi elfabeye na
bersiva van pirsan, eger piçek direj yin n/şan kirin O li ser kaxeze sekiil be, gotinen Caladet Bedirxanl li nandin. Wele bfıwa diviyabfı elfabe-
vir diniVisini m: ya her zimani ji (50-60) herlan heve-

• ... Le beri destpekirina berhev- dudani bibe. 
dane divet herçi esas O bingeh he- 5- Herçend heye, ji barkirina 
ne ko ji me re bOne hi'rn D elfabe li herlan bi nişanen nO, xwe dan a/1'. 
ser wan hatiye dan/n, bene xuya ki- N/şan ji he/ek e di nivlsandine de bi 
rin. Me ev bingehen ha di dora şeş vegera qe/eme wexti d ide winda ki-
destfıran de gihandine hev. rin. Ji hela din bi jibirkirina ni'şane 

1- Ji wan niqtan peve ko xase herf vedigerin ser şiklen xwe en es- -
denganiya zmane Kurdi ne, di şikl li, ben/şan, Cı tevlihev dibin. Pejiran
Cı dengen herlan de, herçend he- dina çend nişanan bi hev re; ev ji 
ye, xwe li elfabeya Tirkan nizing xis- dijwarf'ke din e. Ji lewre ji bona te
tin o je dur neketin. Armanca elfflayiya herfen binişan me ev () pe
be sakinandina dengan li ser ka- jirand, O bi bilindek nav le kir. Ji 
xeze bi şiklan e, şikl bi herlan ten ber ko dengen herlan hem diguhe-
nişan kirin O herf qebalewi O bi- rlne, hem bilind dike, O ji nişanen 
hemd in. Ji lewre ni'şankirina den- wek (.-, - ') qenc tet veqetandin. 
ge ~) bi (c) O ye ~) bi (ç) Cı bi Jixwe boşbCına nlşanan nMsandi
hev guhartin O cihguhastina wan ne kiret dik e. 
wek hev Cı beterq e. Le bi vi awayi 6- Herfen wele bijartin ko di şik-
Kurden welate jorln Cı heçi ko e/fa- /en xwe de li hev ben D bikevin 
beya Tirki dinasin, de bikarin be dij- hev. Ji lewre diviyabfı ko em di nav 
wari ya Kuröt hin bibin D komel O herfen fatini de birninin O ji elfabe-
kiteben ne bi hesanrrr bixwinin. yen din wek yOnani Cı rfısi herlan 

2- Herçend dibe, ewçend den- megirin. Me ji wele kir O elfabeya 
gen herfen Lafini yen adet1 ko di zi- xwe bi hindik guhartina dengen 
manen din de nas in, di elfabeya herfen fatini O bi barkirina hinan bi 
Kurdi de hi/anin O neguhertin. Bi vi bilindek e çekir. Bi vi away1 O li go
away1 Kurd de bikaribin elfabeya bi- ra destCıren jor1n me elfabeya xwe 
yaniyan O biyan1 ya me bi hesani't1 bi sih O yek herlan hevedu daniye. 
ter bibin. Herweki di destpeke de me da za-

3- Ni'şankirina her deng1 bi her- nin. Seh1tiya ko di her se zaren kur-
leke set:l(We O ji awaye herfen heve- öt de hatine çekirin, xuya kirine ko 
dudani xwe dur xistin. Be şik e ko di zimane kuröt de dengen bingeh1 
hinbfın, xwendin Cı niv1sandin O /ek- ev sih Cı yek deng in. Ev 11 bi van 
dana herfen set:l(We ji yen hevedu- sih O yek herlan hatine n1şan kirin. 
dan1 hesantir e. Be/e herlin hene ko geh zirav, geh 

4- Her deng1 bi herleke cihe n1- stCır, geh ji peşi, geh ji paşiye ten 
şan kirin, yan1 ji awaye nlşankirina xwendin. Le ev ferqen ha ne ji gu-
çend dengan bi hertek e, an denge- her1na cihderka dengan, lebele ji 
k1 bi çend herfan, xwe dan ali. Ev guher1na renge dengan tene pe, O 
awa ji fikra çekiri na elfabeke bi hin- ji lewre di elfaba de nayin n/şan ki
dik herlan an ji qesda qenc li ser rin. Ji ber ko elfebe tene dengan n1-
sekinandina denganiye dikare bi- şan dik e, ne renge dengan. • (Ha
ze. Le pe her du j1 nakevin dest O war, hej, 2, r: 6-7) 
di zman1 de bela sebeb pirsinen di DestOren ku Celadet Bedirxan1 
şik/1 de ciyok peyda dibin O di nM- alfabeya xwe li ser daniye, pir vekirl 
sandine de tevl1hevf'ke mezin ber- ne. Ne pewisti ravekirineke cuda ne. 
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Kovara ÇandA 

ç, K, T, P yen .. hişk .. 

Le eger bala we kişandibe, di 

benda çaran O di dawiya benda şe

şan de ger bi nav nekiribe fi, Cala

det Bedirxanf li ser ç-k-t-p yen 

'hişk' nerfna xwe gotiye. Bi ya wf 

dive mirov xwe '~i awaye nişankiri

na çend dengan bi herfeke, an 

dengekf bi çend herfan" bide arı. 

Çunkf "Ev awa dizimanide bela se

beb pirsinen di şik/1 de ciyok (pir

sen ku mana wan nezf hev an wek 

hev in) peyda dibin O di nMsandi

ne de tev/1hev1ke mezin berpe di

be. Ji xwe di tu zman/ de dengani 

(tevayf O hale 'dengi', herf careke 

bi şiklen xwe, cereke bi denginiya 

xwe tene seh kirin) O nMsandin ne 

leven yek in O nivisandin nikare bi 

tevayi li denganiya wl zman/ be. 

Lewra ko kitkit O rengen (zirav, yan 

stOrbOn, nermf, hişki) denganiye bi 

elfaba nayin n/şan kirin O li ser ka

xeze sekinandin. W ele bOwa diviya

bO elfabeya her zman/ ji (50-60) her

tan hevedudanl be. • (Benda Ça

ran). Di dawiya benda şeşan de Ce

ladet Bedirxan nerfna xwe hfn zelal

tir dike: "Sehltiya ko di her se zaren 

kurdl de hatiye çekirin, xuya kiriye 

ko di zmane kurdi de dengen bin

gehl ev sih O yek deng in. Ew ji, bi 

van sih O yek hertan hatine n/şan ki

rin. Be/e herlin hene ko geh zirav, 

geh stOr, geh ji peşi, geh ji paşiye 

ten xwendin. Le ev ferqen ha ne ji 

guherina cihderka (cihe ku deng je 

derdikeve, kaniya deng) dengan, le 

be/e ji guherlna renge dengan te

ne pe O ji /ewre di elfaba de nayin 

n/şan kirin. Ji ber ko elfabe tene 

dengan n/şan dike, ne renge den

gan. • Xuya dibe ku Caladet Bedir

xan hişkbOn, yan nermbOn, zirav, 

yan stOrbOna k-ç-p-t ye wek sitete

ka van hertan dibine, O ev s'ifet fi, bi 

sere xwe ter nakin ku ev herf wek 

herfen 'bingehi' ben qebOI ki ri n. Ev 

bi sere xwe ne dengek in, le guherf

na denge k-ç-p-t yen adetf ne. O 
ev guherfn fi, wek herleke nakevin 

alfabeye. Le tevf ve nerfna xwe fi, 
Caladet Bedirxanf carna ev guherf-

na he wek herleke serbixwe -bi te

ne k ya hişk- nivisandiye: 

"Kani Zewkl, Welat-Kever, Ebasan, 

DawOdiyan, Omerkan, ka 
Kheran(1) 

Ma kher bOne tu deng naye ji 
tuwan• 

(1) Me "kher• yani mirove ko na

bfhfze, bi vi awayf nivfsand ko ji ke

re heywan bete veqetandin. Ji xwe 

ev "kh" ji ya din stOrtir e. "(Hawar, 

hej, 25, r: 3) Le bele bi Vi awayi nivi

sandin bitenedi çerçewa kh ye de 

maye O ew fi, ne pir in. Di Vi warf de 

du nivisaren heja; yek ya Zagros 

Haco, yek ya Rizgar Baran di Ar

mance de çap bOn. (Hej, 109, 111) 

Encama balkeş ya lekolfneke biçOk 

ya Rizgar Baran xuya dibe ku di ni

vfsareke ji 1700 tipan pekhati de 45 

k hene O ji wan 36 k yen hişk O 9 k 

yen adeti ne. Anku hejmara k yen 

hişk ya ku Caladet Bedirxani carna 

bi awaye kh nişan kiriye, pirtir e ji 

hejmara k yen nerm. Mixabin heta 

ira li ser hejmara k, ç, p, t yen hişk, 

an adetf, O li ser hejmara peyvan 

ku bi bikaranina k, p, ç, t, yen hişk 

di şuna yen nerm de tevliheviya ma

naya derdixin, fstatfstfken tekOz ni

nin. Be guman babaten weha bi he

buna van istatistfken zelaltir dibin. 

Pişti destOren alfabeya xwe, Ce

ladet Bedirxan yek bi yek li ser ti

pen dengder O her weha tfpen ku 

xasi denganiya zimane Kurdi ne, 

yan ji aliye şikil ve wek yen alfabe

ya Tirkf ne, radiweste. 

Tipen c, ç, ş, x 
Bi ya wi ji aliye şikil ve 17 tip 

" ... di elfabeya her zmani de, bi ferqi

ne kiçik yek in: b d g h k 1 m n p r s 

t f v w y z" (Hawar, hej, 2, r: 7) 

C, O Ç "Di deste me de (c) O 

(ç) mane. Me ev ji bana nlşankiri

na dengen ~ ),CJ (~) hilanlbOn. Go
ra es/e van hertan denge ~) ji (ç) 

betir bi (c) dihat nişankirin. Herwe

kl di /atiniya kevin, di babellska şe

şan de, ko diket peşiya (e, i, y, ce, 

çe) denge ~ ) a me dida, mina 

denge (z) ya elmani, weki niho di 
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p1rsen jerin de: (Ceres, Cicero, 

centum, circus, Cyrus, Cesar, ce

tas, ceremonia). Di gel ve hinde 

me ev herf ji peşiya xwe vekir, 

denge we e kevin da ali o em di 

ware qabelaye de man. Ji ber ko 

qebale li destura me a peşin çetir 

dihat o ji bana feda kirina we des

tOre çi tede, çi koteki hebO. Di en

came de me denge~) bi (c) O ye 

(~) bi (ç) n/şan kirin. (Hawar, hej. 

8, r: 9) 
Tipa (ş): "Ev herf berdela (c,..ci>) 

a ereblye. Denge ve herfe di frensi

zi bi (ch), di elmani bi (sch), O di 

ingiliziye de bi (sh) tet nişan kirin. 

Ji herfen fatini ji bona nişankirina vi 

dengi di deste me de tu herf nema

bOn. Gora destOreke me, diviyabO 

em bi herfen hevedudanl emel me

kin. DestUra me a peşin em dixistin 

nizfngf elfabeya tirkan. Ji hala din 

ve cihderka vi dengi ge/ek nizingi 

cuhderka herfa (s) ye. Mileten ko 

di zmane wan de ev deng nine, li 

şuna wi (s) dibejin. Di zmane yOna

ni de (ş) nine. Ji lewre yOnaniyen 

ko nO dest bi frensiziye dikin, şuna 

(chambre-şambr), (sambr) dibejin 

O pirsa (paşa) (pasa) dixwinin. Di 

encame de me ev deng, wek tirkan 

bi ve herfe nişan kir. Jixwe ev şikl 

di elfabeya xelke Romanyayl de, ji 

mej ve hebO. • (Hawar, hej. 6, r: 6) 

Tipa (x): Ev herfa ko di elfabeya 

erebi de bi herfa (t) tet nişan kirin, 

di hin zmanen arf de fi heye, weki 

niho elman vi dengibi (ch) nişan di

kin. Le milaten din wek yOnanan, bi 

(x) diniminin. Ev herfa ha di hin el

fabeyan de wek ya frensizan, du 

dengan bi hev re dinimine O dide 

xwendin, yani dengeki we ye dutaki 

heye. Her weki: Alexandra-Aiek

sandra O Exemple-Egzemple. 

Ji ber ko denge we e dutakl ji 

me re ne gerek bO, me ev herfa ha 

wek yOnanan O hin mileten din ji bo

na nişankirina denge (t ) existe nav 

elfabeya xwe. (Hawar, hej. 6, r: 7) 

Çima .. i .. ? 

Tipen e - i - u - e - i - O :"Niho 

7 
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Kovara Çandi 

ev şeş herf hene ko di peşbere 
hev de, du tofen di şikli de nizingi 
hev dirinin pe. Em van çaren jerin 
bigrin deste xwe O bi wan mijOI bi
bin: e - i - e - i 

Le her weki me bere Ji gotibO, 
di denganiya Kurdi de dengderek 
carinan kin O carinan drej nabit, ya
ni herçim dengderen ko kin in, 
drejen wan nine O herçi drej in, ki
nen wan peyda nabin. Ji ber ve 
yeke dengdera (e) herçend bete 
drej kirin, tucar nabit (e) ji ber ko 
cihderken wan ji hev cuda ne. Her 
weki (i) j~ bi drejkirine nabit (1). Di 
desten me de tu herfen din nema
bOn, O li gor destOreke me diviya
bO em herfen hevedudani emel me
kin. Ji lewra ji bona nişan kirina to
fa peşin me ev ("') nişana ha peji
rand O nave we kir bilindek. Ev ni
şana ha di hin elfabayen din de ji 
heye. Le bi ve ferqa ko di alfabe
yen din de, denge dengderan we
ke xwe dihele, cihderken wan na
guherine, tine bilind dide xwendin. 
Di elfabeya me de du karen we he
ne: Denge dengderan diguherine 
O bilind dide xwendin. Lewma 
dengderen bi bilindek hemi Ji, drej 
in O tucar kin nayin xwendin. Li go
ra destOren me en bingeh~ ko ji bo
na çekirina elfabeya xwe me pek 
ani O di peşiya ve bende de, da za
nin, diviyabO ko em be sebebeke 
zor, ji elfabeya Tirkan dur nekevin. 
Li hire, di herfen (i) O (1) de em ji 
ya wan dur ketin. Tirk (i) ya kin bi 
(i) ke be niqte nişan dikin. Heke 
me ji wele bikira O (i) ya kin bi (i) 
ke be niqte O ya drej bi (i) ke adeti 
nişan bikira çetir nedibO? No, ji ber 
ko (i) ke be niqte di nav herfen (u, 
n, m) O di peş O paşiya hin hertan 
de tevli wan dibe O ji wan derexisti
na we dikeve dişwariye. Jixwe Tirk 
ji pişti çekiri na elfabeya xwe pe he
siyan O ji bona veqetandina (i) ke 
beniqte ji herfen jorin -ko ketiye rex 
an nava wanser herfa ko beri (i) ye 
dihat işaretek berdidan. Be şik e 
ko me nikaribO em bikevin nerasti
yeke wele ko ji aliye daniye xwe ve 
hatibO nişari kirin. Ji peve, herweki 

8 

heta niho xuya bO, ji lewra ko den
gayiyen van du zimanan cihe ne, 
isO/e dengderen Kurdi bive neve ji 
isO/e Tirkan dur ketiye. • (Hawar, 
hej. 10, rOp. 4, hej. 11) 

Wek te ditin, Geladet Bedirxan 
windabOna ı ye, yan i ya beniqte di 
nav, yan peş O paşiyen tipen m, n, 
u de wek sedema sereki ji xwe re 
dibine O ji ber ku ı winda nebe, 
xwendin zehmettir nebe, (.) niqte
yeke datine ser O dibeje ji bana ku 
ev herf tevli herfen din nebe, Tirkan 
di elfabeya xwe de işaret danine 
ser herfa ku beri ı ye dihat. Eger di 
salen 1930'i de ev işaretek hebOye 
ji, xwendevanen ku niha dikarin bi 
tirki bixwinin O binivisin, dizanin ku 
nihaTirk tu işaretadananin ser her
fa ku beri ı ye te, O hebOna herfa ı, 
yan i ya beniqte dixwendin, yan ni
visandine de tu tevliheviyan derna
xe. Dimine niqta duyem ku ew cihe
bOna dengayiyen her du zimanan e 
ku "is(JJe dengderen Kurdi bive ne
ve ji is(JJe dengderen Tirkr bi dOr 
xistiye. Be guman mirov dikare ve 
xusOsiyete bide ber çav O bi danina 
niqteyeke li ser ı ye ji alfebeya Tir
kan bi dOr bikeve. Le eger Geladet 
Bedirxani niqteyek nedaniba ser i 
ye O wek ı bihişta, we Kurdan ev 
herf wek ı ya alfabeya Tirki bixwen
dana? Na. Ji ber ku em qala du zi
manen cuda, O du alfabeyen ku li 
gor dengen wan zimanan hatine çe
kirin, dikin. Direjtir, yan kintirbuna i 
ya Kurdi ji ı ya Tirk'i di vi wari de hiç 
rol ek e nalize. Çunki yen ku deng di
de işaretan em in. Neku ji bo her 
dengeki dengdar, yan bedeng işare
tek standard heye O her milet wan 
bi kar tinin. Eger zarokeki Kurd ku 
ji sinifa yekem, heta uniwersiteye bi 
Kurdi xwendibe O di alfabeya ku ew 
ter bOyi de i hebe we yekser herfe 
nas bike o bizane denge we çi ye, 
eger ı hebe, we disa we herfe nas 
bike O deng bidiye. Dema em qala 
alfabeya Kurdi dikin, be guman em 
qala yek alfabeye dikin, O niyeta ke
. si ji me ji, tuneye ku di ber alfabeya 
Kurdi re, ya Tirki ji, wek alfabeya zi
mane esasi teri zaroken me bike, 
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heta ku te·o~liheVi' peyda bi bin. Di me
sela bilindek ('''), kumikan de ji, ne
rina Reşo Zilan ji rastiye dOr e. Ew 
dibeje: 

"Jixwe di zimane Kurdi de se 
dengdar hene, ku ew ji dengdaren 
'e', 'i' O 'O'ye ne, direj in. Eger em 
ve nişana giring ji ser yeke ji wan 
rakin, ge/o maneya li ser yen din 
hiştine çi ye? Ew nişana kumki ya 
ku hatiye ser ve grafeme, ango bi
lindek -nişana sirkumflekse- dide 
xuya kirin ku dive ev dengdar bete 
direj kirin, direj bete bi /ev kirin. Hi
nek zimanen din, ji bo direjkirina 
dengdaren direj yen zimane xwe ri
yine din dane ber xwe. Wan yan bi 
riya cotnekirina tipen bedeng yen 
bi dO re ten, yan bi riya bikaranina 
du gramefan, yan ji bi riya çend ni
şanen bi hev re ev pirsgirek çare
ser kirine. Heçi Mir Ce/adet e ew 
xwe (ji awaye nişankirina çend den
gan bi hertek e, an dengeki bi çend 
herfan), yan jf, ji bikaranina çend ni
şanan bi hev re dide aif, ku helwes
teke pir rast O di cih de ye. Ji /ewre 
ew ve nişana bilindeke çetir dibine 
O diexe ser her se dengdaren me 
yen direj. Mina hin zimanen din, di 
zimane Kurdi de ji taybetmendiya 
sereki ya ve nişane direjkirina 
dengdaran e. • (Bergeh, hej. 1 O, 
rOp. 4) 

Care di zimane Kurdi de ne se 
dengdaren direj, le penc dengda
ren direj hene O ew ji a-o-9-i-0 ne. 
Wek te ditin ji bilindek li ser a O o 
ye tuneye. Mana we ew e ku a O o 
dengdaren kin in? Be guman ·na. 
Ya duyem ji nivisa Reşa Zilan ku 
me li jor dabO, xuya dibe ku ew dix
waze gotinen Geladet Bedirxan di 
vi wari de ji xwe re bike pişt. Le di 
gotinen Geladet Bedirxani de ku wi 
xistiye nav kevanan, peyvek bi tene 
ji, li ser xusOsiyeta ("') bilindeke tu
neye. 

Çima ..... ya bi kumik? 
Di esle xwe de Geladet Bedir

xan ne tagire bikaranina nişande
kan e. Bi ya wi nişandek "nivisare 
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Kovara Çandi 

kiret dikin, bi jiblrkirina wan herf 

car din vadigerin ser es/e xwe ye 

bere O di manayan de tevli'hevl pey
da dibe. • Sedemen ku Geladet Be

dirxan mecburi bikaranina (') bilin
deka dikin, ne direjbOna i, e, O ye 

ye. Le du sedemen din in. 
1- Geladet Bedirxani nexwestiye 

herfen du, yan se alfabeyan cuda 
texe nav alfabeya xwe. Wl herfen al

fabeya xwe di çerçewa alfabeya bi 
herfen latini de hiştiye O nexwestiye 
ji alfabeyan din hertan bigre, ji ber 

ku herfen alfabeya wi li hev ben. 

Lewra ji, ji destpeke heta şikle dawi 

ye alfabeye, du, se caran alfabeya 

xwe guhertiye, dawiya dawi li ser al

fabeya bi herfen latini sekiniye. Her 

weha di bendeke destura alfabeya 

xwe de ew dibeje ku dive em her
fen hevedudani bi kar neynin. 

2- Dema ku ew herfen alfabeya 

latin i li ser dengen zimane Kurdi be
lav d ike, ji bo e-i ye di desten wi de 

tu herfen alfabeya latini naminin, 
ew ji, naxwaze herfen hevedudani 

bi kar bine o paşa bi bilindeka e o i 
ye ji e o i ye vediqetine: "e, i - e, 1. 
Di desten me de tu herfen din ne

mabOn, O gora destOreke me divi

yabO em herfen hevedudanl emel 

mekin. Ji lewre ji bina tofa paşln 

(e, V me ev r') nişana ha pejirand 
O nave kir bilindek. Ev nişana ha di 

hin aifabayen din de ji, heye. Le bi 

ferqa ko di alfabeyan din de denge 

dengderan weki xwe dihele, cih

derken wan naguherine, tine bilind 

dide xwendin. Di alfabeya me de 
du karen we hene: Denge dengde

ran diguherine O bilind dide xwen

din. Lewma dengderen bi bilindek 

hemi ji, direj in O tucar kin nayin 
xwendin." Hawar, hej. 10, rup. 4) 

Diyar e. Ji ber ku tu herfen din 

di deste wi de nemane O nexwesti

ye herfen hevedudani bi kar bine, 
bi riya danina ("'') bilindeka li ser e 
ye O bi rakirina niqteya li ser i ye O 

şuna we danina bilindeka du herfen 

serbixwe çekirine. Bi vi awayi hem 

di nav çerçewa alfabeya bi tipen la

tini de maye, hem ji, tipen hevedu
dani bi kar neanine. XusOsiyet, yan 

taybetmendiya sereki ya ("'') bilin

deka ji, di zimane Kurdi de weki ku 

Reşo Zilan dibeje ne "direjkirina 
dengdaran" e. Le ev nişan herfeke 

d ike herfeke din, cihderka hertan di
guherine, denge e diguherine, dike 

e, denge i diguherine, dike i. Ev xu

sOsiyeta sereki ya ve nişane ye, O 

direjkirina deng dibe xusOsiyeta du

yem O ne sereki. Ne sereki, çunki 

wek me got, a O o ji, dengdaren di

rej in, le li ser wan ev nişan tuneye. 
Eger armanca Geladet Bedirxani bi 
danina şikle i ji bo denge i veqetan

dina i ya Kurdi ji i ya Tirki bOya, we 

ev nişan daniba ser a ya Kurdi ji, 

çunki a ya Kurdi direjtir e ji ya Tirki, 

le wek şikil her du ji eyni ne O ev 

naye we mane ku dema em a ya 

Kurdi dixwinin, yan dibejin, ji ber ku 
bilindek li ser tuneye, em we qasi a 
ya Tirkan kin dixwinin. 

Ji aliye din, kesen ku bi tene ti
pen i-i yen Geladet Bedirxani digu
herin O bi awayen i-ı dinivisinin ji, ji 
vi kare xwe re bi ya min sedemeke 

yekcar bebingeh didin peş: "Hasan
tir e. H Çima? ·çunkl nezl alfabeya 

Tirkl ye O piraniya Kurdan li Kurdis

tana Tirkiye dijln. • Di desten me de 

istatistiken xwendewariya Kurden li 
Kurdistana Tirkiye tunene. Le em di

zanin ku eger 12 milyon Kurd le he

bin, her 12 milyon tevde ne xwenda 

ne O alfabeya Tirki nizanin, hetta bi 

Tirki peyivine ji, nizanin. Anku pey

va 'pirani' ne sedemeke di cih de 

ye. Ya din gava cara peşi alfabeya 
Geladet hat guhertin, (salan 1960) 
tipen e - Q - X - W ji, hatin guhertin 

O awayen e - ü - ğ - v hatin nivisan

din. Dibe ku hin alfabeya Geladet 

nehatibO ditin, yen ditibin ıi. hem ji 
ber nebOna makine O çapxaneyen 
ku işareta (''') ye binivisinin, hem ji, 

ji ber ku bi Tirki alfabelize bObOn O 

nezi alfabeya Tirki nivisandin ji wan 
re hasantir dihat, beyi ku li ser kare 
xwe bifikirin, veha nivisandin. Le 

piştisalen 1980'yi Kurden ku alfabe

ya Geladet ditine, li EwrOpaye bOne 

xwedi imkanen makine, weşanxa
ne, çapxane, le disa ji, bi israri i-ı di

nivisinin, sedemeke bebingehtir ji 
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yen beri xwe didin peş. Çunki eger 

hesantir e ji bo Kurden Kurdistana 

Tirkiye, nexwe dive em x ji, wek g 
ya Tirki, O wek u ya Tirki, u wek ü 
ya Tirki, e ji wek (e) ya ku bere di
hat nivisandin, binivisin. Bi tene dO

vika i, i'ye girtin, inadeke bebingeh 

e. Ya din ji, berdewamiya tevlihevi 

O dOrbOna ji yekcOre alfabe nivisan
din e. iro hejmara kes, weşanxane, 
pirtOken ku i, i dinivisinin, pirrtir e ji 

yen ku i, ı dinivisinin, le di xwendin 

O nivisandina i, i ye de problemeke 
ewqas mezin ku pewisti guheran

dine be, demeketiye peşiya me. De

ma Tirk ji alfabeya bi tipen Erebi 

derbasi ya bi tipen latini bO n, bi ca

reke derbas bOn O ve derbashOne 

demeki direj ajot; li saranseri welat 

ji bo hinbOna tipen nO bO seferberi, 
rojname O kovar demeki bi her du 

tipan hatin nivisandin, di vi wari de 

problemen giran hatin çareser kirin, 
tevi ku wekiiro teknik bi peş de ne
çObO, rojname, kovar, xwendewari, 
tv, radyo bi vi awayi nebObOn male 

xelke. Bi tene i O i ye problem kirin, 

zehmet ditin, -qala guhertina x, O, 
u, e ye nekirin-, bi ya min xwe ji al

fabetizebOna Tirki xilas nekirin e. Bi 

taybeti Kurden Kurdistana Tirkiye 

gava li alfabeya Kurdi ya bi tipen la

tini dinerin, ji ber ku alfabetizebOna 

bi Tirki di meji de cih girtiye, wek al

fabeyeke serbixwe, wek alfabeya zi

maneki din li ya Kurdi nanerin; yek 
ser alfabeya Tirki te bira wan O her 
cudayiyek ji we wek promlemeke 

seri hil dide. Her weha ew ve ferqi
ya ji alfabeya Tirki pir mezin dikin. 

Heçku ev ferqiti we bibe sedem ku 
Kurd bi salan nekarin hini i O i ye bi

bin O lewra ji, nexwenda biminin. Di 
vi wari de Amed Tigris di niviseke 
xwe de (Berbang, hej. 74) 'sedeme

ke' nO tine, ew dibeje, li Swooe za

roken ku hini alfabeya Swedi bOne, 
dema i ya Kurdi dibinin, wek i ya 

Swedi (wek i ya Kuröı)dixwinin O ji 

ber ku di piraniya alfabeyan zirna

nan EwrOpi de i ya me di şikle i de 

ye, O çaven zarakan hini we işarete 

bOye, peyvan Kurdi wek; min, dil, 
kirin bi awaye min, dil, kirin dixwi-
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nin, lewra jl, div~ em bi Kurcrı bi 
away~n i Q ı binivlslnin. Amed Tig
ris li Swoo~ mamostatiya ziman~ 
Kurcfı d ike Q div~ bizanibe ku di pi
raniya alfabey~n ziman~n EwrOpl 
de c ya me yan k ye, yan s ye, x 
ya me yan iks, yan eks e, q ya me 
eynl deng nlne, bo nimOne di Sw~
crı de dema tlpa k beri tlp~n j, i, y ii 
de t~t. dib~ ş. Ew qet qala van tiş
tan nake. Ya din ma alfabeya me ji 
bo zarok~n Kurd y~n li Sw~d~. yan 
li welatekl EwrQpay~ ku ber~ hlnl al
fabeya w~ zimanl dibin a paş~ ji', 
heftiy~ du caran bi Kurcrı dixwlnin, 
hatiye ç~kirin? 

Alfabeya Geladet Bedirxanl hem 
ji aliy~ deng~n Kurcrı, hem ji aliy~ 
şikl~n tlpan ve ji bo nMsandin~ ber
siva xusOsiyeten ziman~ me dide. 
PeWistiya guhertina we alfabeya ni
ha tuneye. Danere we çawa danibe 
dive em ji', lro weke wi bidomlnin. 
Le ev naye we manaye ji', ku em li 
ser babeten ku peWistl munaqeş~ 
ne nepeyivin. Bel~ li ser peyMn di
ve wl mafı nede ku her kes rabe, bi 
sere xwe tipina biguhere, yan ı~ za
de bike. Div~ em mesQI'iyeta xwe bi
zanibin a bi guhertinen keyfı nebin 
sedem~n tevllheviyan. Riya rast ew 
e ku li gor rewşa lro dezgeh (bi tay
betl Enstituya Kurcrı ya Paris~), ko
var, rojname Q nivlskaren Kurd bi 
hev re, bi ser Q ber, bi mesQiiyet 
serperiştiya ve yek~ bikin. O dive 
ecrı em ji we çerçewa teng a i Q i ye 
derkevin. Çunkl problem~n ku bi 
rastl ji', problem in a dive ji lro li ser 
ben peyMn, li benda me ne; 

1- Kurd bi se alfabeyan dinivl
sin. Kijan alfabe ji bo ziman~ Kurcrı 
ya herl baş e, heta lro z~de li ser 
nehatiye peyMn. Ma heta kenge 
em ~ kovar, rojname yan pirtOk~n 
bi du alfabeyan biweşlnin? 

2- Bi teknolojiya paşketi girooan 
a tekiliy~n nav welat a gelan ecrı bi 
riya maklney~n modern wek kompi
tur, teleks, telefaks~n ku ji tlp~n 
standart p~khatine, t~n avakirin. Di 
Viwari de k~masiya alfabeya me he
ye yan na? • 

* Ev nivis, ji Armand hatiye girtin. 

10 

Here lo mame min 
Guh bide denge min. 

Birçf bOn gede 
Nan xwest ji aşvan 
Neda nan aşvan. 
Di cihe nan de, da arvan 
Got bipeje arde xwe 

Terke zike xwe 

Ronf kir bin kevir 
Çekir ji bo xwe hevfr. 
Dest avet meşka xwe 
Meze kir li jina xwe 
Got tevşe danek 
Terkim zike xwe 

BirçfbOn ne zik e 
Bo çi dibe zik terke 
Welat çave be/ek e 
Arde min bo xelk e 

Bipejim arde xwe 
Çekim keleşa xwe 
Bidim mizgina xwe 
Bisekinim dora xwe. 

Here lo pismamo! 
Mam ez ecep O şaş 
Qalbike ji minre baş. 
Min tamkir tu ne bekes f 
Beje ji min re tu çi kes f 

Nebeje ji min re tu bekes r 
Nas dikim ez her kes/. 

Li peşiya isa 
Nava Mezrabotan 
ilim xwendim li Herran 
Hişyar bOme bi ziman. 

Ez Med O H url me 
Karde O Gutf me 
Bi nav O dengf me 
Netawa Kurdf me. 

Bi kOştin O bi zanfn 
Bo xelasf ev raperin 

REWŞEN 

Ne ji bo Palasar O Dayike 
Bo Meda xwe dan mizgfn 

Ereb O Rom/ 
Hatin welate Kurdf 
Em kirin bekes O sewf 
Benda me ji we hevf 

Me we kir himbeza xwe 
Pay kir nanO pfvaza xwe 
Bi qelleşf bi xwfn 
Kirin me bin deste xwe. 

Qadf rabO ser piyan 
Xeber şiyand dewletan 
Bibin bira O pismam 
Bo me cl heye li wan ezman 

Piştf herba didowan 
Hatin dewlet li Tehran 
Li nav xwe kirin Peyman 
Mehabata min bO xopan 

Se/d O Seyit Rizo 
Le xistin sere dizo 
Berzencf O Simko 
Ji dil heskir dayiko 

Hero lo mam min 
Te got, da denge min 
Min ne got ji te re xeberoşk 
Kusiya min a nav berberoşk 

Ganf bOn çOçik 
Hay je nfne bOn kOç/k 
MabOn pel/ xfçik. 

Je kirin /ev O zimanf. 
Gotin tu çuçikekf 
Çuçikeke neyari 
Neyaren me, zordesten Romi, 
Fars O Ereban r. 

Here lo pismamo! 
Kemasiya min nenere 
Le di tamkir bar giran e 
Ez jf diherim sere çiyan 
Xelasiya min ne dur e. 
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A 

BIRINA 
DILEMIN 

Dema min wisa got, Zero keniya 
O got, "metirse, dayika te nikare wi
sa bike, we heval çave we derxlnin, 
Ma qey em bexwedl ne?" 

Min pirs kir be(ka) heval çi tişt 

in. Dema min ev pirs kir, Zero weha 
şaş ma O got, "qey heval nayen 
gunde we?" 

Min got, "ez nizanim. Ji gundi
yan pe ve ez tu kesl nablnim O car 
caran ji, leşkeren Tirk ten gund, ez 
wana diblnim. Ku hevalen te ew 

bin, ez bi te ra nabim heval. Ji ber 
ku her cara ten gund li gundiyan di
xin O em hemu ji wana ditirsin". 

Dema min wisa got, Zero bi den
gekl bilind bi min keniya O wek ku 
heneka xwe bi min bike got, "tu pirr 
li paş may'ı", O pişt re dev ji kena 
xwe berda O weke zilameke hette 
sarı rOye xwe hişk kir O qure-qure 
axavt, te digot qey dibistan hemu 
xwendine, ez şaş mam be ewqas 
tişt ji kldere hln bibO. Zero got, 

"rast e, hevalen min leşker in, le ne
tirse, ne leşkere Tirka ne, ne ew leş
keren hatine gunde we ne. Hevalen 
min leşkeren Kurda ne!" 

Min got, "min zaniba hevalen te 
leşker in, ez li cenı te nedirOniştim. 

Di nava wana de ·.rt. leşker hene bi 
Kurdl, weke me diaxivin, le bawer
ke, ew ji yen ku Tirkl diaxivin zalim
tir in". 

Min kir ku ez rabim O ji cem bi
çim. Zero wisa li ber çave min reş 
bibO ku ji min bihata, mine deste 
xwe texista qirika wl O bixeniqanda. 
Le bi deste min girt O got, "te ez 
fehm nekirim. Ez ne behsa leşke-

ren Tirka dikim. Ez behsa leşkeren 
Kurda dikim. Vana leşkeren me ne, 
hevalen me ne. Ew ji, cilen weke 
me li xwe dikin O li hember leşka
ren Tirka şer dikin". 

Baweriya min bi gotinen Zero 
nehatin O min deste xwe ji deste Wı 
kişand O bi hers min got, "xwerı li 
sere min be ku min baweriya xwe 
bi te ani O min her tişte xwe ji te re 
got. Careke din li min herarn be ku 
ez te biblnim". 

Min dewaren xwe dan peşiya 

xwe O ez du wan ketim. Min bere 
xwe da male. Weha kelek girl keti-

bO qirika min O dile min pir şikesti
bO. Min ji xwe re digot xwezl min bi 
ya gotina dayika xwe kiriba O ez bi 
zaroken nenas re neaxiviyama. 

We şeve dlsa ez be xew mam. 
Ji heleka ve ez bi Zero re dixeyidlm 
O ji heleka ve dile min digot, dibe 
ku gotinen Wı rast bin. Dibe ku leş
kere me jl, hebin. Le dlsa dile min 
digot, "keçe, ma tu din 1, ku leşkere 

me hebana, leşkeren Tirka li vira çi 
dikirin. Ma rojeke we leşkeren me 
ji, nehatana gund?" 

Ez weha dil bi kul O keder ketim 
xew. Sibehe zO dayika min deng li 
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min kir. Ez rabOm, min turike xwe 
ye xwarine avit mil e xwe O dewaren 
xwe ji axo derxistin O ez çOm çare
ya gund. Min got edi ez ji vir d Or na
kevim. 

Heta ku buhar xelas bQ O giya li 
erde hişk bOn, ez ji çareye dOr ne
ketim O min careke din Zero necfıl. 
Piştl ku çare hişk bO, dayika min 
got, "qlza min, tu dive car caran ji 
çareye bidOr keve, ji bo ku dewar 
biçerin, an we ji naza bimrin". 

Li ser ve gotine pewist bOm ku 
ez bere xwe bidim Newale. Le min 
nedixwest ku ez Zero biblnim. Peşl 
ez bi tirs çOm newale. Le min cfıl ku 
Zero ne li wan dera ye. Ji aliyekl 
min meraq kir O ji aliyekl ve jl, kafa 
min hat. Min ji xwe re digot kese ku 
hevalen wl leşker bin ji min re nabe 
yar O ew jl, dijmine min e. Ji ber ku 
leşkeran gelek zilm li ber çaven me 
li gundiyan dikir O wek bave min di
got linge wl jl, bi mayinen leşkera 
wisa bibCı. Ji ber ve yeke leşker li 
ber çave min reş bibOn O min digot 
ku ez mezin bibim an fersend teke
ve deste min, eze leşkareki bikujim 
O heyfa linge bave xwe hillnim. 

Dema ku buhara rengin O behnx
weş derbas bO, dar O devi ter pel
çim bOn, germa deşte jl, dijwartir 
bO. Ji ber ve yeke pewist bO ez 
xwe hln jl, ber bi newale de ber
dim. Rojeke min disa xwe berejer 
berdabO O ez ketibOm nava xeya
lan, min hew cfıl be çawa li min bO 
evar. Ditina min cfıl ku si ketiye ser 
newale. Ez bi lez rabOm O min her
du gol ik O çeleka xwe da ber xwe Cı 
bi lez min bere xwe da petiye ne
wale. Le gava min bere xwe da jor, 
min cfıl ku se zilamen bi çek, ber bi 
min ve ten. Ez pirr tirsiyam O min 
got ev leşkeren Tirka nin, we xera
biye bi min bikin O min deware xwe 
hiştin O baz da. 

Dema ku min baz da, yekl ji 
wan leşkeran bang kir O got, "metir
se xwlşka min, em ne xerlb in. Me
reve em heval in. 

Dema got, "errr heval in", gotina 
Zero hate blra min O min ji xwe re 
got, welle cilen vana O çeken vana 
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jl, nedişibayan {nedimaniya) yen 
leşkeren Tirka. Ji min re bO meraq 
ku ez bizanibirn be heval çi tişt in O 
min got welle min bikujin jl. eze bi
sekinim O wana biblnim. 

Ez li cihe xwe sekinlm O li wana 
vegeriyam. Dema li min nazikayi ki
rin, min cfıl ku por O riha wana jl, di
rej e O qet naşibin leşkeren Tirkan. 
Dema hatin cem min, wana jl, weke 
Zero desten xwe ber bi min ve direj 
kirin ku ez bigrim O bihejlnim O ji 
min re gotin, " metirse xwlşka min, 
em heval in. Ma qey te heval necfıli
ne?" O pişt re pirs kirin be ez ji ki
jan gundi me. Ez hln jl, nizanim be 
çi bi min hatibO, çi dipirsiyan, ji ber 
xwe ve min bersiva wana dida. Bi 
pirsen xwe fehm kirin ku ez wana 
nas nakim O min tu caran ew necfıli
ne. Hebekl ji min dOr ketin O bi hev 
re axavtin. Pişt re yek ji wana hat 
cem min O got, "heval li te bO de
reng. Heta ve seete qlz bi tene sere 
xwe li çole birninin ne baş e, eme 
bi te re ben heta mala we." 

Ez pirr tirsiyam O min got ku da
yika min, we bi min re biblne, de 
min bi şişen sor bikewlne. 

Le wana guh nedan min O yekl ji 
wana gavantiya dewaren min kir O 
yen din jl, dan peşiya min O me be
re xwe da gund. Ji aliyekl ve ez ji 
wana ditirsiyam, le ji aliyekl din ve 
jl, min li axavtin O nez'ikbOna wana 
dineri O dilrehet dibOm. Edi min 
fehm kiribO ku vana ne leşkeren Tir
ka ne. Ji ber ve yeke ez kefxweş 
bOm, le ev kefxweşiya min geleki 
dom nekir, ji ber ku ez pirr li ber 
xwe ketim ku min Zero ji xwe dOr 
xistibO. Ku min zaniba hevalen wl 
ev kes in, ma min wisa li sere wl di
kir? Zero disa li ber çave min şerln 
bibO O min digot xwezl min weha 
zO dev je neqeriya. Min fersend ne
daye ku hevalen xwe ji min re bide 
naskirin. 

Dema me nezlkayl li gund kir, 
wan her se zilaman gotin, "em bere 
jl, du-se caran hatibOn vi gundi. Le 
ev demek direj e em nehatine. Tu 
here mala, erne pişt re ben mala 
we". Ez bi lez ji wana veqetiyam O 

REWŞEN 

min bere xwe da mal e. Dema ez ke
tim hundir, dayika min pirr bi min 
re xeyidi O got, "heta niha tu li klele
re de mabCı? Min ji te re negot, de
reng nekeve? Xwede zane be tu çi 
diki? Ku tu bi zaroken kesl re bidi O 
bistlnl, welle eze te bikujim!" O ji na
va tirata tifike rahişt şlşek sere we 
sor O bi herz bi ser min de hat. De
ma min şlşa sor di deste we de cfıl, 
ez pirr tirsiyam O reviyam hundire 
oda din O min qlr kir bave x.We. Min 
dizanibO ku bave min hez ji min di
ke O nahele ku dayika min bi şlşa 
sor laşe min bikewlne. Le min cfıl 
ku bave min jl, bi ser min de hilbO 
O got, "em te dişinin ber dewaran, 
tu d içi bi zaroken xelke re d idi O dis
tlnl Te namusa me li ber linga bir. 
Heta ve saete tu bi ke re bOyl rast 
beje? Yana eze ji diya te xerabtir li 
sere te bikim!" 

Ez şaş mam. Min got vana çi 
dibejin? Min bi tu kesl re nedaye O 
nestandiye. Namusa wana çima li 
ber linga çOye? Qey min çi kiriye? 
Gelo ez bi wan zilaman re dilime? 
Min got, "welle min tiştek xerab O 
benamusl nekiriye. Her se zilam bi 
xwe hatin cem min. Gotin em heval 
in O tiştek jl, bi min nekirine ... " 

Dema min wisa got, de O bave 
min bi hev re din bCın O bi ser me 
de hatin. Gotin, "yek ne bes e, tu bi 
se kesan re didi o distlni? Li qama 
xwe binere O fedi bike. Di vi emri 
de tu weha dikl ku sibe tu mezin bi
bl tu çawa bi ki?" 

Min tu tişt ji gotinen wan fehm 
nedikir. Ez bi vir de reviyam neba, 
bi wir de reviyam nebO, dayika min 
gihaşte min O ez avatim erde. Bave 
min e ewqasl ji min hez dikir hat, şl
şa sorkirl ji deste diya min girt O 
dest avet derpiye min ku ji min bike 
ji bo laşe min bikewlne. Di nava 
deste wana de ez beçare mam O 
min qlr da xwe. Le min çiqaslli ber 
xwe dida, ez nikaribOm ji deste wa
na xelas bama O min çiqasl ji wana 
re digot, min baweriya wana bi xwe 
nikaribO bianiya. Bave min hindik 
mabO ku şişe bighlne laşe min, 
deng ji deriye me hat. DerT ji nişke 
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ve vebO O hinek ketin hundire me. 
Ji ber ku ez li erde di nava linge de 
O bave xwe de bOm min ew neditin, 
le dema ku axavtin O gotin, "çi ye, 
hOn çi dikin, ev çi qlrkirin e?" min 
denge wana nas kir O wek tu aveke 
sar li dile min bi ki weha be h na min 
derket Bave min dev ji min berda O 
pey wana ve çO. Te digot qey e ew
qasl qehirl, ne ew e. Xwe li ber wa
na kir cilik O 
got, ''werin we
rin, derbas bin 
male. HOn bi 
xere hatin. Ser 
sere min O çave 
min hatin." Dayi
ka min fi, dev ji 
min berda O ew 
ıi. wek bave min 
xwe ji wana re 
kir cilik. Le her 
se zilam derba
sl male nebOn O 
li ber deri seki
nin. Yek ji wana 
hat cem min, bi 
deste min girt O 
ez rakirim ser 
lingan O got, 
"metirse xwuşka 
min. Ji te çi dix
wazin? Çima wi
sa bi sere te di
kin, ji me re be
je." 

Le hln min 
deve xwe vene
kiribO, dayika 
min xwe avet 
nava me O got, 
"hOn guh medin 
we, lawo. Qlza 
me dlnik O sew
sl ye. Nizane bi
axive. We ji we 
re gotinen çewt 
beje. Ji bo ku 
keseki me tune
ye ew diçe ber 
deweran, le ji bo ku dlnik e bi zaro
ken xelke re dide O distlne. NamO
sa me li ber linga biriye." 

Le wl xortl guh neda gotinen di-

ya min O je re got, ''tu bisekine, em 
ji we pirs dikin, kengl me ji te pirr 
kir, tu fi, ya xwe beje. Hem hOn ke
çika çarde sali bi tene sere xwe re
dikin çole O hem fi, hOn baweriya 
xwe pe naynin. We li ki dere ditiye 
ku namusa we lewitandiye?" Pişt re 
bi deste min girt O em hemu bi hev 
re derbasl hundir bOn. Dayika min 
çO aliye din ku xwarine çeke. Bave 

min be his O k eri hat li cem wana rO
nişt O dest bi peçandina çixara kir. 
Her se zilam jl, heta nlve şeve li ma
la me man, bi min re O bi bave min 
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re O pişt re fi, bi dayika min re axav-
tin. Eôı min fehm kir ku behsa diti
na Zero, wisa ketiye dile diya min 
ku ez pe re didim Odistlnim. Ev ji 
xwe re kiriye xem O wisa xistiye se
re bave min ku ez bi wlna re tişten 
nebaş dikim O dema ez dereng 
mam jl, diya min gotiye niha di paş
la wlna de ye O xistiye sere bave 
min ku laşe min bi şlşa sorkirl bike-

w'inin ku hişe 

min be sere min 
O careke din ez 
tişten wisa ne
kim. 

Le wan her 
se zilaman guh 
nedan gotinen 
de o bave min o 
li min guhdar ki
rin. . ... baweriya 
wan bi min hat 
o bi de o bave 
min re xeyiôın 

ku careke din 
weha bi sere 
min nekin. Bi 
axavtinen wana 
ez pirr dilxweş 

bOm O min eôı 
baş fehm kir ku 
vana dosten me 
ne. Axavtinen 
wan tev min di 
sere xwe de gir
tin. Digotin, "em 
dixwazin welate 
xwe ji bin zilm O 
zora dijmin der
xlnin. Ji bo ve 
em bi çol O çi
yan ketine, le 
em d ibinin ku in
sanan me li ser 
hevdu O li ser 
zarowen xwe 
zilm O zore di
kin. Heta em in
sanan xwe ji ve 
zilm O zore dOr 

nexlnin, em nikarin zilm O zora dij
min ji ser xwe rakin." O ]i bave min 
re gotin, "ma tu şerm nakl tu wisa li 
sere ve keçika reben dikl, ku tu wi-

13 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çandi 

sa mer i, biçe laşe dijmin dax bike, 
bikewine." O ji dayika min re ji, go
tin, "gring e tu li keça xwe xwedi 
derkevi. Jin ji xwe hesir in. Ji aliyeki 
ve bindeste dijmin in u ji aliyeki ve 
bindeste z!lama ne. Namus ne da
yin u sitandina bi xorteki re ye, na
mus welat e, namus xak e. lro dij
min peli xaka me d ike, pewist e mi
rov laşe dijmin bikewine, ne laşe za
rowen xwe ... " O ji min re ji, gotin, 
"em bi te bawer dikin ku te tişteki 
xerab nekiriye, le disa ji, heta sae
ten dereng li derve nemine. Erne di
sa ben mala we u bi we re biaxivin. 
Dive hun ji, hişyar bibin u ji bo we
late xwe kar bikin." Dema ku derke
tin, bi dizi di guhe min de gotin ku 
de u bave te careke din weha li se
re te bikin, ji me re beje. 

Bi rastite digot qey dinya tev bu
ye ya min. Dema ku ji hundir derke
tin, betirs min desten wana hejand 
u min ji wana re got, "riya we vekiri 
be heval". Dema ku min got, heval 
wisa tişteki hanik xwe berda nava 
min u tezinok bi laşe min ve hilkişi
yan, dile min wisa xweş u germ bu. 

Edi min baş fehm kir ku heval, 
kesen baş. in u dixwazin me ji rew
şa xerab derxinin u ji bo vana pek
binin ji, dev ji mala xwe berdane, ra
hiştine çekan u bi çiyan ketine, li 
hember dijmin şer dikin. Dema ku 
min ev fehm kir, Zero hin behtir li 
ber çave min şerin bu u dile min bi 
hisreta wi şewiti. Min digot ku ez ca
reke din wi bibinim, eze li kaleka wi 
runim u heta bibe evar, eze li axavti
na wi ya şerin guhdar bi kim u deste 
wi ji deste xwe beranadim. 

Her roj ez diçum sere petiye Ne
wala Hespiste, cihe ku min Zero le 
d1tibu ku ez carek din wina bibinim. 
Min desten xwe ber bi Xwede vedi
kirin u min dua dikirin ku Zero peş 
min bike. Le roj derbas dibun u 
Xwede guh neda duayen min. Her 
ku bayek diliviya an zixurek ger di
bu min sere xwe radikir u min digot 
qey Zero ye u her ku dengek diha
te guhe min, min digot qey Zero 
ye, disa wek roja min wi d1tibu sitira
na dibeje u bi wi denge xwe ye şe-
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rin bani min dike. 
Denge bilbil u kewan li ber gu

han min bibun wek denge Zero u 
her ku dixwendin min digot qey Ze
ro dixwine u wek roja yekem min, 
wi d1tiye sitirana 'xezal xezal' dibe
je. Min sitirana Zeroya xwe ezber ki
ribu u her li ser tehta kaleka petiye 
rudiniştim, min ev sitiran digot u 
min dixwest ku denge min biçe wi 
ew ji, li min vegerine ... 

Havina deşte bi vi awahi derbas 
bu. Li çole çare pirr kem bu. Pelen 
daran tev hişk bun. Koçeren çubun 
zozanan, yek bi yek dest bi vegere 
kiribun u hadi hadi baye payizi dest 
pe dikir. Pişti wan her se hevalan 
roj bi roj hinek hevalen din ji, hatin 
gunde me u her roj ji, hijmara wana 
zadetir dibu. Her ku dihatin mala 
me, heta nive şeve dirnan u ji de u 
bave min re diaxivin. Her ku çun u 
hatina wana zede dibu wek ku sere 
de u bave min ji, dihate guhertin u 
edi bi çave bere li min nedinerin. 
Car caran ez dereng dirnam ji, 
denge xwe dernedixistin. Bere ku 
mevanek zilam an xort bihata mala 
me, nedihiştin ku çave min li wana 
keve, le dema ku me heval naski
rin, pe de ez li cem mevanen xort 
rudiniştim u bi wana re diaxivim ew 
bi min re nexeyidin. Heta car caran 
ez bi tene sere xwe diçum malen ci
naran ji, ji min re tişt nedigotin, be
re nedihiştin ez bi tene sere xwe he
rim nava malan. Ku min bi xorteki 
re bid1tana min sax nedihiştin, le ni
ha xorten gund dihatin mala me u 
em tene li cem hev diman, tew diya 
min derdiket derve u qet çavsori ne
dikir. Em ji, ji xwe re li ser hevalan 
u şere hevalan diaxivin u min fehm 
kir ku li gunde me ye ku dawi bi he
buna hevalan agahdar buye ez im. 
Edi her roj em dihatin cem hev u 
rojnameyen ku hevalan jimere ani
bun, me li surete wana dineri u li 
gund hevalen ku zanibun bixwenda
na, ji me re digotin be(ka) çi te de 
dinivisine. 

Bi destpeka payize re ez ketim 
sala panzdehan. Rewşa me ji ya 
bere hebeki xweştir bibu. Edi bave 
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min ji ber linge xwe fedi nedikir a 
car caran ew diçu ber dewaran u 
hazkirina wan ji hela min ve zadetir 
bibu. Ez bibum qizek gihaşti Q her 
roj hisreta Zero di dile min de dibu 
evinek u dile min dişewitand. Bejn 
u bala wi dihate ber çaven min u 
çaven wi yen kesk, li ber çaven min 
dibun wek Merg u çimenan u sitira
na wi ya ''xezal xezal" di guhe min 
de, dibu sitirana evine u bi hisreta 
d1tina wi, roj bi roj dihiliyam u hişe 

A 

min ji sere min diçu. Edi rojen ku 
ez nediçuma ber dewaran ji, min 
xwe berdida Newala Hespiste ku 
ez wina bibinim, an xebereke je big
rim oo li Ki dere ye, an çirna nexuya ye? 

Rojek ez disa li ser tehteke li se
re kevandeya petiye newale runişti
bum u min Zero diani xeyala xwe a 
weha min dile xwe dişewitand, min 
d1t ku dengeki sitirane ji bine newa
le bilind dibe. Min guhe xwe daye 
ku yek sitirana ''xezal xezal" dibeje. 
Denge wi wisa şerin u nerme bu, 
min xwe bi xwe got ev ji Zero betir 
ne tu kes e. Bu kurpe-kurpa dile 
min u xwina laşe min di reha min 
de germ bu. Hema min xwe ji ser 
tehte berda xwar u bi lez ez di ke
vande re daketim newale u ber bi 
denge sitirane ve leziyam. Dema ez 
gihiştim nive newale, min d1t ku 
deng neziki min te. Min çiqas li do
ra xwe neri, tu kesi ned1t. Wek ku 
deng ji ber lingen min dihat, le li 
ber çavan tu kes tunebun. Min digo
ta evine ez din kirime, edi ez denga 
dibihisim, weke Leyla Q MecnQn. 
Ez di ciha xwe de rOniştim u min 
guh da denge sitirane. Pişti ku siti
ran xelas bu, wek ku çend kes bi 
hev re li çepik bixin. Dema ku den
ge çepikan hate min, edi min got 
welle ez din bume. Ji xwe ev çend 
mehan min in ez ji kula evine bi van 
çol u newala ketibum, vaye niha ji, 
ez din bum. Dile min bi min şewiti u 
min xwe geleki be çare d1t. Kul O ke
deren min hilbun, min pala xwe da 
tehte u ji nava leven min, be herndi 
min sitirana ''xezal xezal",derket. 
Denge min li newale geş bO Q wisa 
bi min xweş hat, min denge xwe bi-
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lind kir Q weke mecnQnan min siti
ran lorand. 

Ez wisa ji ser xwe çQbQm, min 
çaven xwe girtibun Q ji Zero pe ve 
tu tişt li ber çaven min xuya ned.kir. 
Bi bangkirina nave min, min sitira
ne biri Q çaven xwe vekir ku Zero li 
ber min sekiniye. Min disa çaven 
xwe girtin Q vekirin, min got qey ez 
hin di nava xeyalan de me. Le min 
dit ku Zero disa li ber çaven min se
kiniye. Qet baweriya min nehat. Ze
ro got, "qey tu hati dijminan li ser 

sere me kom biki? Ma te ji vir pe ve 
tu cih nedit ku sitiranan biqiri?" 

Min got, ''Tu bi rasti Zero yi yan 
xeyal i?" 

Zero keniya Q deste xwe ber bi 
xwe vebir Q got, "ma tu min nabini? 

We deme min bala xwe daye ku 
Zero ji cilen wek ye hevalan li xwe 

A 

kirine. Edi min fehm kir be Zero çi-
ma ji ber çaven min winda bibQ. 
Min ji kefan re hew xwe girt Q ji ser 
tehte min xwe avet himbeza Zero a 
min maçikirin li ser hev danin ser 

rQye Wi ye grover (gilover) Q ner
me. Zero weha şaş ma, nema zani
bQ be çi bikraya, gotina ku ji deve 
wi derket got, "keçe bisekin, niha 
heval me bibinin we afata me bi
nin!" 

Min got , "bila bibinin, ev bi me
han ne ez bi hisreta ditina te me. 
Te bira te, dema ku te ji min re go
te hevalen min hene Q ez ji cem te 
reviyam. Pişt re min jl, heval nas ki
rin Q ez bi naskirina wana geleki dil
şad bum Q ez pirr li ber xwe ketim 

ku ji cem te reviyabum. Ji we roje 
heta iro ez her roj tem sere peti ku 
ez te bibinim. Ditina te ji min re bQ 
hisret Q bO evineke dilşewat..." 

Zero keniya Q got, "min jl, dix
west ku ez te bibinim, ez jl, evinda
re te bum, le ez ne bi evineke tene 
bum. Ez bi du evina bum. Min zani
bQ rojek te (tu de) min fehm biki, le 
evina din, zora evina te bir ... " 

Dema wisa got, min desten xwe 
ji stOye wl vekirin O ez gaveki je dur 
ketim Q bi hers min got, "xwerı li se-
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re min be ku bi mehan ez dil ketim 
te Q min bi hisreta te dile xwe ke
wand. Min zanibiwa tu bi du dilan i 
ma min weha xwe ji bo te bi van 
çol Q newalan dixist? 

Zero disa deve xwe bi ket vekir 
Q reza diranen Wi, yen weke liben 
birince çirisin Q got, "keçe tu hin we
ka bere din i. Ma te fehm nekir ku 
ez bi du dila me? Dileki min bi agire 
evina te dişewite Q dileki min bi agi
re evina welat dişewite. Le tu biki 
neki, evina welat ji ya yare dijwartir 

e. Mirov dikare terka yara 
xwe bike, le terka welat 
nabe ... " 

Dema wisa got, ez pirr 
li ber xwe ketim Q min se
re xwe berda ber xwe. 
Min hew dizanibQ ez çi 
bersive bidim. Ev cara du
wemin bO min wisa wi 
şaş fehm dikir. Min got 
qey de ve derbe ji min bi
xeyide, le min dit ku bi 
deste min girt Q got:"Ça
wa be te cihe me fehm 
kir. Dive ez hevalan peş 
te bikim (bi te bidim na
sin)." Em li zinare peşiya 
xwe zivirin min dit ku wek 
deve şikeftek di bine zi
nar de ye Q insaneki sere 
xwe je direjl, derve kiri 
ye. Dema çav li me ket 
pirs kir ku em çima wisa 
dereng man. Pişt re sere 
xwe kişand hundir Q em 
jl, daketin hundire şikette. 
Hundir wisa tari bO peşi 

min tiştek nedit. Le dema ku çave 
min elimi reşayiye, min dit ku hun
dir tiji heval in. Ji kefan min hew za
nibQ be ez çi bikim. HemQ hevalan 
yek bi yek hatin cem min Q bixerha
tin li min kirin. Min dit ku vaye birek 
hevalen keçik jl, di nava wana de 
ne. Ez pirr şaş mam. Heta we care 
min hevalen keçik neditibQn. Heva
len xort en dihatin mala me, digotin 
hevalen me yen keçik weke me ge
rilla hene, le min bawer ne dikir. 

(DOmahik heye) 
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Kovara ÇandA 
REWŞEN 

HALKIN AYDINI 
HALKIN SAVAŞÇISIDIR 

(1) 
Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği fİsveç), Kürt aydınının, ulusal direniş hareketiyle 
ilişkisini ve Kürt aydınının ulusal kurtuluş mücadelesindeki rolünü ve yerini dergimiz 
için değerlendirdi. Bu yazıyı olduğu gibi yayınlıyoruz. 

Çağımııda yaşanan ilişki ve çe
lişkilere yönelik çözümlemeleri sun
madan önce kısaca geçmişi ve bu
günü irdeleyerek yarınlara yönelik 
somut tespitler önerilebilir. Bu vesi
le ile yaşanan olayları algılamak için 
bütün geçmiş tarihi incelemek bir 
zorunluluktur. Geçmiş tarih incelen
diğinde (ilkel komünal toplum dışın
da) sınıf mücadelesinin ürünü oldu
ğu görülecektir. Toplumun uzlaş
maz sınıfiara ayrılması kendi üst ya
pılarını da inşa etmeyi zorunlu kıl
mıştır. Her sınıf doğal olarak kendi 
ideolojisi doğrultusunda devlet, hu
kuk, ekonomi, kültür ve sanat konu
sunda da kendi düşüncesini inşa et
miştir. Bu düşünce sistematiği sınıf
ların varlığını sürdürmesinin yegane 
teminatıdır. Ezen bir sınıf için bu dü
şünce bileşkesi, bir sömürü aracıy
ken, ezilen sınıflar için de sömürü
den kurtulmak için amaçtır. insanlık 
tarihi çeşitli sömürü biçimlerine ta
nık olmuştur. Bunlardan en önemli
leri: sınıfsal sömürü, ulusal sömürü, 
cinsel sömürü ve dini sömürü biçim
leridir. Konumuza yakınlığı gereği 
Kürdistan ulusunun kişiliğinde kısa
ca ulusal sömürüye ve sömürüye 
baş kaldırmış büyük enternasyona
list ve bilim emekçisi ismail Beşik
çi'nin kararlı mücadelesine değine
ceğiz. Ulusun kısaca tanımını yapar
sak, Ulus: dil birliği, toprak birliği, 
kültür birliği, ekonomik yaşam birli
ği, ruhi şekillenme ve kader birliğini 
oluşturan toplurnlara ulus denmek-
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tedir. Modern ulus kavramı her ne 
kadar kapitalizmin şafağında doğ
muşsa da kapitalizm öncesi toplum
larda ortak ekonomik yaşam birliği 
dışındaki tüm belirlemeler iskelet 
olarak mevcuttu. Sömürgeci Türk, 
Fars ve Arap tarihçileri dışında dün
yanın ve Avrupa'nın tüm yazar ve 
tarihçilerinin tezlerine göre "Kürtler 
kuzey Avrupa'dan göç edip Kafkas 
dağlarını aşarak veya Hazar denizi
nin kuzeyinden geçerek güney-batı
daki dağlık araziye yerleşmişlerdir." 
Kendi yerleşim bölgelerini Kürt ismi 
ile çağrışım içinde KÜRDiSTAN di
ye adlandırmışlardır. Heredot'a gö
re Medya kökenli kabileler ilk ola
rak Keyeksar (ilk Medyalı Kral) tara
fından konfederasyon örgütlenmesi
ne Keyeksar' ın tarunu Astiyag tara
fından tamamlanmıştır. Asur impara
torluğunu yıkan Medyalılar 300 yıllık 
bağımsızlıktan sonra Medyalı askeri 
komutan Harpagus' un ihaneti sonu
cu Persiyanın egemenliği altına gir
miştir. Ksenefon "Onbinlerin Kürdis
tan'dan geçişi" adlı yapıtında MÖ. 
401-400 yıllarında Kardaka ülkesi ve 
Karduklardan bahsetmektedir. Bu 
kavimin Fars veya ermeni olmadığı, 
bunlardan bağımsız yaşadıklarını 
yazar. Harpagus'la başlayan ihanet 
ve kölelik zinciri günümüze kadar 
uzanmıştır. Birinci dünya savaşının 
galip devletleri, Kemalist'leri de yan
larına alarak emperyalist ülkelerle 
birlikte 1923 Lozan antiaşması ile 
Kürdistan' ı kendi aralarında bölüştü-

ler. Fransızlar Kapadokya (Suriye) 
ile birlikte Güney Kürdistan'ı işgal 
ederek yapay bir Arap devleti kur
dular. ingilizler ise Kürdistan'ın zen
gin petrol kaynaklarını da Araplara 
dahil ederek kukla bir Irak devleti 
kurdular. Kürdistan'ın doğu parçası 
ise 1638 Kasrı Şirin Antlaşmasıyla 
Osmanlılar tarafından Farslara bıra
kılmıştır. Pratikte ise Kürdistan'ın 
bölünmüşlüğü Kürt halkı tarafından 
işlevsiz kılınmıştır. 1923 Lozan Ant
laşmasıyla birlikte her iki sömürgeci 
devlet (iran, Türkiye) tarafından çizi
len sınırlar geçerliliğini korudu. Al
man emperyalizmi saflarında birinci 
paylaşım savaşına katılan Osmanlı 
imparatorluğu (Bu dönemde Os
manlı imp. Alman emperyalizminin 
yarı sömürgesidir.) yenilgiye uğradı 
ve galip devletler tarafından işgal 
edildi. Osmanlı bürokrasisinin bir 
kanadı komprador-burjuvazi, tica
ret-burjuvazisi ve feodal kesimler ta
rafından kurulan "müdafa-i hukuk 
cemiyetleri" emperyalist işgale karşı 
değildiler. Tek istekleri Yunan istila
sının durdurulması, izmir'in tekrar 
kendilerine geri verilmesi ve Erme
nistan devletinin kurulması talepleri
nin geri çevrilmesi idi. Bu cemiyet
ler kimi bölgelerde işgal kuvvetlerini 
saygı ile karşılamışlardı. Sivas ve Er
zurum kongrelerinde açıkça belirtil
diği gibi; bu mücadele hiç bir za
man emperyalist devletleri hedef al
mamış; yalnız emperyalist ülkelerin 
Ermeni ve Rum projelerini hedefle-
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miştir. Ekim Devrimi ile birlikte Er
menilerin bir cumhuriyete kavuşma
ları, ermeni projesini saf dışı bırak
mış daha önce başlatılan ermeni je
nosidi sürgünlerle tamamlanmıştır. 
"Anti-emperyalist" olarak adlandırı

lan bu savaş, Kürtleri de yedeğine 
alarak sadece Yunanlara karşı sür
dürülmüştür. Ankara'da estirilen 
sahte Bolşevik rüzgarı ürün vermiş, 
ingiltere nezdinde kesin bir diploma
tik başarı elde edilmiştir. Buna kar
şın ingiltere, Yunanlara verdiği des
teği azaltmış ve sonradan kesmiş
tir. Yunanların izmir'den çıkarılma
sından sonra izmir iktisat Kongresi 
toplanmış (1923) ve bu kongrede 
Kemalistler, kesin desteğini alama
dıkları komprador-burjuvazinin di
ğer kanadı ve büyük işbirlikçi tica
ret-burjuvazisine güvenceler sun
muştur. Bu kongrede Kemalistler, 
"yabancı devletlere ve yabancı ser
mayeye hiç bir zaman karşı olma
dıklarını ve kapılarının sonuna ka
dar açık olduğunu" vurgulamışlar
dır. Ermeni jenosidi sonrası Yunan
ların izmir'den çıkaniışı ile birlikte sı
ra Kürtlere gelmiştir. Bu süreç zar
fında Kürtler oyalanmış, Kürdistan 
72 milletvekili ile mecliste temsil edil
miş, hatta otonomi veya federatif 
devlet konusunda yoğun tartışma
lar olmuştur. Kürtler bu kanlı tuza
ğın _farkına varamamışlar, izmir'de 

Türklere ait olmayan Türklerin ''vata
nı" için "kahramanca" savaşmışlar
dır. Çoktan unutmuşlardı, Osmanlı
nın 600 yıllık sömürgeci katliamları
nı. Münferit olarak ermeni katliamı
na katılan Kürtlere yaşlı bir Erme
ni'nin verdiği cevap ilginçtir. (Dimili) 

Her Herino win dere şima 
win dere 

Ewro mareyo meşti şimare 
(Bekleyin siz bekleyin, bugün bi

zedir yarın size) 

Tarih bu yaşlı Ermeni'nin tespiti
ni doğrulamıştır. 

Koçgiri isyanının kanlı ve vahşi
ce bastırılması sonucu, durum de
ğerlendirilmesi için Bitlis'te topla-

nan Kürt önderleri bir komplo sonu
cu tutuklanmıştır. Bu tutukianma so
nucu Şeyh Sait hakkında da, gıyabi 
tutuklama kararı çıkarılmıştır. Xinis'
tan kaçan Şeyh Sait, Bingöl yöresi
ne yerleşmiştir. Şeyh Sait' in Bin
göl'e yerleştiğini duyan sömürgeci
ler, onu tutuklamak isterler. Tutukla
maya gelen askerlerin öldürülmesi 
sonucu isyan başlayarak büyük bir 
bölgeye yayılır. ingilizlerden alınan 
bombardıman uçaklarıyla, top ve 
tankların eşliğinde isyan büyük katli
amlarla bastırıldı. isyanın önderleri 
Şeyh Sait, Cibranlı Halit, Şeyh Ab
dul Kadir, Yusuf Ziya, Av. Tefik, 
Koçzade Ali Rıza, Şair Molla Abdul
rahman, Şair Kemal Fevzi ve yüzler
ce Kürt, Diyarbakır'daki Kel Ali baş
kanlığında kurulan istiklal mahkeme
sinde yargılanıp asıldılar. isyanın 

bastırılmasında suç ortaklığı yapan 
Türk-solu bu isyanın "ingiliz emper
yalizmi tarafından kışkırtıldığı, hila
fetçi olduğu, gerici olduğu" zikredil
miş ve isyanın bastırılması konusun
da Kemalistlerle dirsek temasına 

geçmişlerdir. Kominterinde Türk-so
lunun tespitleri doğrultusunda gö
rüş belirlemesi Kürdistan halkının 

kolayca katiedilmesini sağlamıştır. 

idam sehpasına giden Kürt önderle
ri son sözlerinde bağımsız bir Kür
distan kurulması için savaştıklarını 

haykırmışlardır. Son sözlerinde: 
Şeyh Sait: Dünya yaşant1m so

na erdi. Ulusum için kurban edi/di
ğimden dolayi pişmanlik duymuyo
rum. Yeter ki torunlanmiZ bizi düş
manlanmlzm önünde mahçup b~rak
masmlar. 

Cibranlı Halit: Karşm1zda yalmz 

değilim. Arkamda iran, Mezopotam
ya ve Türkiye'de muazzam bur Kürt 
ulusu bulunmaktadir. Bugün beni 
asworsunuz, fakat hiç şüphemiz 

yoktur ki, yarm torunlanmiz da sizi 
yok edecektir. 

Dr. Fuat: Vatamm için yiğitçe 

kurban olmay1 daima düşündüm. 

Şüphesiz ki as1lmakta olduğumuz 
bu topraklara bağ1ms1zlik bayraği 

dikilecektir. 
Av. Tefik: Cesedimi bütün dün-
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yaya gösterin ve herkes bilsin ki, ki
şisel Çikarlar için değil, ulusal ÇI
karlar için savaşworum. "Yaşasm 

Kürdistan. • 
Koçzade Ali Rıza: Elimdeki sila

hi ulusuma k,arş1 kullanmay1p düş
manlanmlza karşi yöneltmiş oldu
ğum için mutluyum. işte şimdi haya
timi Kürtlük için kurban ediyorum. 

Molla Abdulrahman: Sefil/er ... 
Sizi ayağ1mm altmda çok alçak ve 
küçük görüyorum. Biliniz ki, Kürt 
ağaç değildir. Ölür, fakat eğilmez. 

Şair Kemal Fevzi: Cennet Kür
distan bizimdir. Ev sahibi biziz ve 

kim ne derse desin, biz yine içeri 
gireceğiz. Buna hiç bir güç engel 
olamaz, çünkü o bizimdir. 

Şeyh Sait isyanının milli ve de
mokratik muhtevasını inkar ederek, 
"gerici ve hilafetçi" sıfatını kullanan 
Türk-solu, Kürdistan şehitlerinin 

idam sehpasında verdikleri yanıtlar
da, onların, tarih önünde suçlu ol
duklarını ispat etmiştir. Türk-solu
nun kafasına balyoz gibi inen bu ba

ğımsızlık şiarları bugün, Botan' da 
ve Serhat'ta gerillanın beyninde çın
lamaktadır. Bazı Kürt önderlerinin 
darağacına gönderilmesi, onbinler
cesinin katledilmesi, sonun başlan
gıcı olmuştur. isyan ocağı Koca 
Dersim hala dipdiri ayaktadır. Eksik 
olan tek bir parti, tek bir ordu ve 
tek bir cephe içinde bütünleşmek
tir. Jenositle bastırılan Şeyh Sait is
yanından sonra, sahte bir af yasası 
çıkarıldı. Çünkü binlerce Kürt teslim 
olmamış ve Kürdistan'ın yüce dağla
rının doruklarına sığınmışlardı. Koç
giri ve Şeyh Sait'le açılan isyan bay
raklarını Kürdistan'ın dört bir yanın
da birden dalgalandıramamanın 

ezikliği yaşanıyordu. Şeyh Sait isya
nının yenilgi ile sonuçlanması, Kür
distan'da ulusal bir Kürt örgütünün 
zorunluluğunu bütün sıcaklığı ile 
hissettiriyordu. 1927 yılının sonbaha
rında Ağrı'da Kürt milli kurultayı top

landı. Bu kurultay Kürt tarih sahne
sinde büyük bir dönemeçtir. Bu ku
rultaydan sonra HOYBÜN örgütü
nün temeli atılmıştır. HoybCın ilk top
lantısında merkez komitesini seçip, 
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devrimci andı içmiştir. Bu merkez 
komitesi aynı zamanda polit büro 
faaliyetlerini de üstlenmiştir, Polit 
büro iki bildiri hazırladı. Birini komi
terne, diğerini ise Kürdistan ve Er
meni ulusuna. Bildirinin,birinci mad
desinde şu görüşlere yer verilmektedir: 

"Birinci Kürt Kurultayi, barbar re
jimin despot/uğu altmda ezilen 
Kürtlerin bulunduklan tahammül 
edilemez durumlarm1, geniş çapta 
uygulanan ve de Kürt ulusunun öz
gür ve bağ1ms1z yaşama özlemini 
göz önüne alarak Türkiye Kürdis
tan'mm bağimSlZ bir devlet haline 
getirmek amacwla kurtarmaya ka
rar vermiştir. • Kornintera hitaben ya
zılan bildiride ise Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin desteklen
mesi istenmiştir. 

HoybQn'a alternatif olarak faali
yetlerini sürdüren KürtTeali Cemiye
ti, her ne kadar "bağımsız Kürdis
tan" şiarına taraftar olduğunu vurgu
lamışsa da, pratikte TC ile olan ilişki
lerini sürdürmüştür. Kürdistan'daki 
bu gelişmeler karşısında TC' de boş 
durmuyordu. Bir taraftan Kürdis
tan'a askeri yığınak yaparken, diğer 
taraftan sahte af yasalarını yürürlü
ğe koyuyordu. Başta bir çok kimse 
gelip TC' ye teslim oldu. Teslim olan
ların birçoğu diğer isyancı Kürt lider
leri gibi asıldı. 1400 aile Konya ve 
Ankara bozkırlarına sürüldü. Hoy
bQn, sahte af yasasına yönelik kale
me aldığı bir broşürde şu görüşlere 
yer vermektedir: 

"Ey Kürtler! Biliyorsunuz Türk hü
kümeti, Kürtler için son günlerde 
sözüm ona bir af ÇlkartmiŞtlf. Bu af
fi ç1karmakta Türk hükümetinin 
amac1, Türk smlflan d1şmda yaşa
yan Kürt milliyetçileri ile halen dağ
da isyan halinde olanlar ve içerde
ki Kürtleri hile ile ele geçirmek iste
mektir. Kürtler! Türk devletinin affi
na inanmay1mz! Türk devletinin in
satma s1ğmmaym1z. Her hangi bir 
Türk hükümetinin, Kürt haklan m ge
ri vereceğine inanmaym1z! Bir biri
niz/e, birlik ve dayamşma içinde 
olunuz! Ümidinizi kaybetmeyiniz! 
Kürdistan bağimSlZIIğa kavuşacak 
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ve Kürt ulusu bahtiyar ola c aktif. Ata
lanmiz m şu sözünü unutmaym1z: 
Bexte Rome tune! 

1 927 sonbaharında 1 o bin kişilik 
bir Türk ordusu Iğdır ve Beyazıd isli
kametinden Ağrı'ya karşı taarruza 
geçti. Bu saldırıda Türkler iki bin 
ölü, 400 esir, 12 top ve 36 makinalı 
tüfek kayıp ederek bozguna uğradı
lar. 1928 Mayıs ortalarında bir Türk 
delegasyonu 12 milletvekili, 29.' tü
men komutanı, jandarma komutanı, 
Ağrı valisi Diyadin ve Beyazıd kay
makamları, ihsan Nuri Paşa ile gö
rüştüler. ihsan Nuri Paşa'ya "müca
deleden vazgeçtikleri taktirde ge
nel af Çlkartllacağml, ihsan Nuri Pa
şa'ya de Türkiye'de veya yabanci 
bir ülkede yüksek bir görev verile
ceğini" teklif ettiler. ihsan Nuri Paşa • Türklerin bu önerisini küçümseye-
rek geri çevirdi. "Kürtler için kabul 
edilecek yegane şartm, Kürdis
tan'm Türk ordularmdan boşaltiima
SI ve Türkiye taratmdan Kürdis
tan'm bağlmSIZiiğlmn tanmmas1 şar
ti ile silahli mücadeleden vazgeçe
bileceklerini" söyledi. Tarihin teker
rür etmesi ne gariptir. Şu anda da 
yaşanan aynı şey değil mi? Bir taraf
tan reformist, otonomist, ilkel milli
yetçi Kürt Teali Cemiyeti ve artıkla
rı, diğer yandan HoybQn bağımsız
lıkçı cizgisini daha da modernleştire
rek savunan özgürlük hareketi çizgi
si. Beyazıd valisinin bütün çabaları 
boşuna gidince genel müfettiş Tali 
bey ve Van valisi birlikte kaleme al
dıkları mektupta ihsan Nuri Paşa'ya 
"isterse kolordu genel komutanliği 
veya istediği devlete elçilik ve bol 
para• vaat ediliyordu. ihsan Nuri Pa
şa' nın cevabı şöyle idi: 

"Ben HoybCın'un asker lideri ve 
Kürt silahli kuwetlerinin genel ko
mutamylm. Ben bu görevde Hoy
bCın'un emri ile bu/unmaktay1m. 
HoybCın'a üye olmaktan şeref duya
nm. Görevim Türkiye'nin Kürdis
tan'm bağlmslzliğml tammas/m ve 
Türk ordularmm Kürdistan'! boşa/t
masma kadar savaş1 sürdürmektir. 
Bu görevi ancak HoybCın emreder
se blfakabilirim. 

REWŞEN 

Muhtelif şahislara para ve mevki 
vaatleri ile müracaatlarda bulun
mak taydas1Zdlf. Çünkü çözümlene
cek sorun şahsi sorun olmayip, ulu
sal bir sorundur. Bu da ancak ulu
sun bağimsizlik haklarmm tamnma
swla çözümlenebilir .• 

HoybQn, iç düşmaniara karşı ka
rarlı bir tutum sürdürdü. Örneğin; 
Bekire Hacı HoybQn'daki Kürt top
lantısına üye sıfatıyla katılmıştır. Af 
yasasından yararlanmak için başvu
ruda bulunur (veya teslim olmaya 
giderken). Yakalanarak sorguya çe
kilir ve bölge komitesi kararıyla iha
net suçundan kurşuna dizilir. Hoy
bQn tüm Kürt aşiretlerine gönderdi
ği mektuplarda, Kürt devrimci andı
nı içmiş olanların (örgüt üyelerinin) 
teslim olmaları halinde hain olarak 
kabul edilip cezalandırılacaklarını 
belirtir. Şeyh Ali Rıza (Şeyh Sait'in 
oğlu), af yasasından sonra Irak'tan 
gelerek TC' ye teslim olur ve hemen 
tutuklanır. Kemalist diktatörlüğünün 
çirkef yüzü bir kez daha gün ışığına 
çıkar. 

Moskova'yı da arkasına alan 
Türk devleti, 100 uçak ve yüz binleri 
aşan ordularıyla Ağrı'ya saldırdı. lik 
saldırıda büyük kayıplar veren Türk 
devleti seferberlik ilan eder. Anka
ra'nın, Moskova ile sürdürdüğü giz
li ilişkiler su yüzüne çıkmıştır. Kızıl 
ordu, General Farsilof'un komuta
sında Aras'ı geçerek, Türk ordusu
na yardım eder. Dört yıl süren Ağrı 
isyanı, büyük bir barbarlıkla bastırıl
dı. Moskova' nın kiralık uşakları olan 
Türk-solunun şefleri Ağrı isyanında 
hep ingiliz parmağı aradılar. ingiliz
ler ise hep Bolşevik parmağını ara
dı. 4 ay tarafsız kalmayı başaran 
iran, Ankara ve Moskova'nın tehdit
leri sonucu bağımsız tavrından vaz
geçti. TC'nin safında yer aldı. Türk 
ordularının iran'a girip Küçük Ağrı 
dağına yerleşmeleri sağlandı. Böyle
ce Ağrı'yı çember içine almayı ba
şardılar. ingiliz ve Fransız'ların tavrı 
da, düşmancaydı. Fransızlar Suriye 
Kürdistanı' nın sınırlarını kontrol altı
na alarak olası bir yardımı engelledi
ler. ingilizler sürgünde yaşayan 
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Şeyh Mahmut'u lrak'a getirip, nüfu
zunu kullanarak Ağrı isyanına katılı

mı engellemeye çalıştılar. Buna rağ
men Musul yöresinden 500 Kürt sını
rı geçerek, Hakkari bölgesine girdi 
ve Hakkari'deki çatışmalara aktif bir 
şekilde katıldı. Ağrı 1931 Eylülüne 
kadar kanının son damlasına kadar 
direndi. Dünyanın gözleri önünde 
boğazlanan bu ulusu herkes görme
maziikten geldi. 

Ağrı'da düşen bayrak, bugün 
Kürdistan kurtuluş ordusu gerillaları 
tarafından tekrar dalgalandırılmakta
dır. Atalarının kanlarını yerde bırak

mamak için ant içmişler. "An Kurdis
tan, An neman• sloganı bugün dört 
bir yanı inletiyor. 

Genç bir gerilla, Ağrı dağı ile ilgi
li bir anısını bana anlatmıştı. "Dağm 
yamacmda stratejik bir yer vardt, 
zorlukla oraya çtkttm. Korkunç bir 

manzarayla karştlaşttm. Mevzide iki 
insan iske/eti ve çürümüş tüfekleri 
duruyordu. Tahta dipçiğini e/ledi

ğimde, un gibi kül ufak oldu. Bun

lar atalartmtzdt. Ağrt isyamnm iki 

isimsiz kahramam. • Evet bu isimsiz 
kahramanlar ölmediler. Yaşıyorlar, 

hem de aramızda. Konuşuyorlar bi
zimle. Anılarını anlatıyorlar. Şeyh 

Sait' i, Cibranlı Halit'i, Huske Telli'yi, 
ihsan Nuri'yi, Seyit Rıza'yı, Alişer'i 

anlatıyorlar. Dökülen kanların hesa
bının sorulmasını istiyorlar. Araları

na yenileri de katılmış. Mazlum, Ke
mal, Hayri, Botan'ın yiğit kahrama
nı Agit, hep bir ağızdan haykırıyor
lar. •intikam, intikam. Tam demokra
tik, bağtmstz bir Kürdistan kurulun

eaya kadar intikam. • Elele, omuz 
omuza yürüyorlar gerilla ile birlikte. 

Ellerinde kırmızı ve yeşil çiçeklerle 
süslenmiş Kürdistan halkının kanıy
la kızıllaşan, kızıl bayraklarla yürü
yorlar düşmanın üzerine. Yüzlerin
de korkunun izi yok, yarın hasreti 
de. En büyük sevgili Kürdistan'a ka
vuşmak istiyorlar. Ona bir an önce 

kavuşabilmek için son kurşunianna 
kadar savaşıyorlar. Atıyorlar kendile
rini Ağrı doruklarından, yemyeşil 

ovalara. Patiatıyoriar son bombayı 
kendi bedenlerinde. Kanlarını dökü-

yarlar Kürdistan'ın dört bir yanına. 
Kızıl kanlarla sulanan Kürdistan'ın 

bereketli topraklarına. isyan ediyor 
toprak, çatır çatır çatlıyor, baharı 

beklemiyor. Dört mevsimde de açı
yor kırmızı-sarı-yeşil çiçeklerini. Yü
rüyorlar "serok"un önderliğinde. 

Emin adımlarla özgürlüğe doğru. 

Dünyanın neresinde olursanız olun, 
yüzünüzü Botan'a, Serhad'a doğru 
çevirin. Gözünüzdeki at gözlüklerini 
atın gözünüzden. Açın kulaklarınızı. 
Göreceksiniz ataları ile birlikte sava
şan Kürdistan'ın yiğit gerillalarını, 

duyacaksınız bağımsızlık naralarını, 

sizler de onlarla birlikte yaşayacak
sınız aynı duyguları. Aynı özlemleri 
birlikte paylaşacaksınız. Özgür bir 
avuç vatan toprağı için sizlerin de 
kalbi çarpacak. Birlikte mahkum 
edeceksiniz ilkel milliyetçiliği ve re
formizmi. Ya özgür Kürdistan, ya 

ölüm sloganı çınlayacak dört bir 
yanda. Ar damarları çatlamamış her 
Kürdistanlı duyacak bu haykırışınızı, 
koşacak hızlı adımlarla sizlere doğ
ru. Hep birHkte kazıyacaksınız sö
mürgeciliğin, feodalizmin ve her tür
den gericiliğin kökünü. Yakındır öz
gür gelecek. Haydi o zaman ne du
ruyorsunuz? Kimden bekliyorsunuz 
Kürdistan ulusunun alnına sürülen 
kara lekenin temizlenmesini? Kür
distan'ı dört parçaya bölen emper
yalistlerden mi? Yoksa kene gibi, 

Kürt ulusunun sırtına yapışan feo
dal-aşiretçi beylerden mi? Kürdis
tan'ın bağımsızlığına hiçbir zaman 
inanmamış, sömürgeciliğin ömrünü 
uzatan reformisılerden mi? 

Koçgiri, Şeyh Sait ve Ağrı isyan
ları bastırılmış, önderlerin birçoğu 

idam edilmiş ve on binlerce Kürt 
hunharca katledilmiştir. Kürdis
tan'ın bir bölümü viran edilmiştir. iç 
Anadolu bozkırlarına göçler bütün 
hızıyla devam ettirilip, katliamlar do
ruğa tırmandırılmıştır. istiklal mahke
meleri mezbaha gibi çalışıyorlardı. 

Yakalanan her Kürdün sadece ana 
ve baba adı soruluyordu. Kürt olma
sı, asılması için yeterliydi. istıktal 

mahkemesinde görev alan bir ha
kim, durumu ismet inönü'ye rapor 

REWŞEN 

ettiğinde aldığı cevaba kendisi bile 
şaşmıştır. inönü cevabında: 

"Yakalanan şahtslartn suçlu 

olup olmamast hiç önemli değil. 

Asti amactmtz Kürtlere büyük bir 

ders vermektir" dedikten sonra, 
mahkemenin çalışmasına zorluk çı
karmamasını ve "Cellatlık" işlevini 

eksiksiz sürdürmesi için başarılar di
lemiştir. 

Dersim, yani Gümüş Kapı halen 
dimdik ayaktaydı. Burçlarında Kür
distan bayrağı dalgalanıyordu. "Bu 
kapt kmlmalt, Dersim yerle bir edil

meliydi. • ismet inönü, "Dersime se

fer olur, zafer olmaz• diyordu. Mu
solloni ve Hitler'in ilham kaynağı 

olan zevat kararlıydı. 1936 yılında 

parlamentonun açılış konuşmasın

da yaptığı konuşmada "Dahili işleri
mizden en mühim safha varsa, .oda 

Dersim mesafesidir. Dahilde bulu

nan iş bu yarayt, bu korkunç çtbam 
ortadan temizleyip koparmak ve kö

künden kesrnek işi, her ne pahast

na olursa olsun yaptimalt ve bu hu

susta en acil kararlarm almmast 

için hükümete tam ve geniş salahi

yetler verilmelidir. • Bu metin parla
mentoya sunulmuş ve büyük bir ço
ğunlukla kabul edilmiştir. Bu kanu
na göre Dersim, Elazığ ve Bingöl il
leri üçüncü bölge olarak adlandırılı
yordu. Bölge komutanlığına da Ge
neral Alpdoğan atanıyordu. Alpdo

ğan faşist Nurettin Paşa'nın dama
dıydı. Nurettin Paşa' nın Kürdis
tan'da ki katliamın altında imzası 

vardı. Alpdoğan'ın ilk işi katliamın 

kurumlarını oluşturmaktı. Buna gö
re, askeri müşavirlik, özel kurmay, 
posta, askeri mahkeme, adiiye mü
şavirliği, maliye müşavirliği ve isrih
barat başkanlığı. 

Bu kuruluşlar doğrudan general 
Alpdoğan'a bağlıydı. Alpdoğan bir 
kararnameyle üçüncü bölgede (Der
sim, Elazığ, Bingöl) sıkıyönetim ilan 
etti. Dersimin ismi Tunç eli olarak 
değiştirildi. ikinci bir kararnameyle, 
Çemişgezek'te, Ovacık'ta, Plur'da, 
Hozat'ta, Mazgirt'te birer askeri kış
la kurulması ile bu ilçelerdeki asker 
kışiaiarı birbirine bağlayan ve iletişi-
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mi sağlamak için kısa mesafelerde 
de askeri karakollar inşa ediliyordu. 
Faşist devlet terörü başlamıştı. Der
sim halkı jenositle tehdit ediliyordu. 
Önemli şahsiyetler huzura çağrılı
yor, gözdağı veriliyordu. 

Dersim'li aşiretler devletin bu 
hummalı çalışmasının içeriğini kav
ramışlardı. Aşiret reisieri geeeli gün
düzlü toplanıyor, tartışıyor, durum 
değerlendirmesi yapıyorlardı. Bir 
türlü kendi aralarında ortak bir gö
rüş ve ortak bir strateji oluşturamı
yorlardı. Bu birliğin oluştururamama
sında feodal çekişmeler, kan dava
ları, arazi uyuşmazlığı temel teşkil 
ediyordu. Toplantılardan kesin bir 
sonuç alınamamıştı. Birbirine yakın 
ve anlaşabiren aşiretler birlikte tavır 
takınmaya karar vermişti. Hozat aşi
retleri teslim olmaya karar vermiş 
ve bu vesile ile Alpdoğan'la görüş
müşler ve "hükümetin isteklerini ka
bul edecek/erini" bildirmişlerdi. Alp
doğan bunları ciddiye almamıştı. 
Kendisine verilen görev katliam yap
maktı. Alpdoğan yayınladığı karar
nameyle, Dersim bölgesinden 200 
bin martini tüfek istiyordu. Dersimli
ler kana susamış Alpdoğan'ın asıl 
amacının silah olmadığının, can ol
duğunun bilinciyle savaş hazırlıkları
nı sürdürüyorlardı. Alpdoğan, istih
barat sorumlusu kurmay binbaşı 
Şevket' i Dersim e göndermiştir. Bin
başı Şevket bir taraftan yöredeki 
son gelişmeleri yakından incelerken 
diğer taraftan aşiretleri bölmeye yö
nelik propaganda faaliyetlerini sür
düyordu. Binbaşı Şevket propagan
dalarında "devletin hedefinin, bütün 
Dersimli/er olmadiğim, silahlanm 
teslim eden aşiret/ere iyi davramla
cağmJ, sadece Seyit R1za ve yan
daşlan olan aşiretlerin 1slah edile
ceğini" vurguluyordu. 

Yeri gelmişken binbaşı Şevket'in 
''yakın çalışma arkadaşı" ve büyük 
ihanetçi Rehber'den de kısaca bah
setmek gerekir. Kürdistan tarihinde 
ihanetin açtığı yara düşmanınkin
den daha da büyüktür. Medyalı as
keri komutan Harpagus, idrise Bitli
si, Rehber Şahin Dönmez vb. Reh-
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ber, Seyit Rıza'nın yeğenidir. Olay
lar başladığında Türk istihbarat teş
kilatı ile ilişki kurmuş, şöhret ve pa
ra karşılığında ulusunu, en yakın 
aile fertlerini ve kendisini pazarla
yan bir haydut, kiralık ajan ve emsa
line ender rastlanan bir haindir. is
tihbarat sorumlusu kurmay binbaşı 
Şevket'le birlikte çalışmaktadır. Bu 
ilişkileri çevre tarafından farkına va
rıldığında, çevreye "as1/ amacmm 
Türkleri kandlfmak olduğunu, var 
olan ilişkilerin böyle anlaşJimasi ge
rektiğini" öne sürerek, kendisini 
böylesine alçakça savunma yolunu 
seçmiştir. Türk ordusu Rehber'in 
yukarıda belirttiği görüşlere denk 
düşen yorumların ikinci elden pro
pagandasını yapmaktadır. Ordunun 
yaydığı sahte propagandalarda, 
"Rehber'in Hozat'tan kaçt1ğm1, asi 
kuwetlerle işbirliği yapt1ğm1, arandl
ğlm" belirtmektedirler. Asıl amaçla
rı ise Rehber'i korumaktır. 

Türk ordusunun asıl hedefi Seyit 
Rıza ve Alişer'dir. Alişer, iyi bir as
ker ve diplomaside deneyimli, aynı 
zamanda iyi bir ajitatör, güçlü bir 
ozandır. TC, Dersimdeki askeri ve 
siyasi alandaki örgütlenmenin Ali
şer tarafından organize edildiğinin 
bilincindeydi. 

Alpdoğan Alişer'in başını istiyor
du. Bu görevi Rehber üstlenmişti. 

Rehber, sekiz kiralık hayduduyla bir
likte Alişer' i ziyaret etmeye gider. 
Alişer bu ziyaretin maksadını sordu
ğunda "aç olduğunu, bir kaç saat 
din/endikten sonra gideceğini" 
söyler. Alişer "misafirlere" yemek ha
zırlarken Rehber'in alçakça saldırısı
na uğrar. Aldığı kurşun yaralarıyla 

yere yıkılır. Yiğit Kürt kadını Zarife 
kendisini, yoldaşının üstüne atar. (A
Iişer ve karısı Zarife birbirlerine he
var diye hitap ediyorlardı. Heval, yol
daş veya arkadaş anlamındadır). 
Yoldaşının öldüğünü anlayınca, be
lindeki silahını çeker ve Rehber' e 
doğru ateşler. Kurşunlar hain Reh
ber' e değil, onun haydutlarından 
Efendrye isabet eder. 

Bu onur ki, Kürt kadınının kahra
manca direnişinin onur kaynağıdır. 

REWŞEN 

Zarife, Alişer'in sadece karısı değil, 
aynı zamanda yoldaşıdır. iyi bir pro
pangandist ve ajitatördür. Hain Reh
ber bu yaşlı kadına da namluyu 
doğrulımaktan çekinmez. 75 yaşın
daki yoldaşı Alişer ile birlikte fiziki 
olarak Kürdistan halkının arasından 
ayrılır. Anısı şu anda Tujik dağında, 
gerilla ile birlikte, tüm yurtsever 
Kürtlerin kalbinde yaşıyor. Hain 
Rehber, Kürdistan şehitleri Alişer ve 
Zarife'nin başlarını keser ve bir tor
baya koyup faşist general Alpdo
ğan' a götürür. 

Rehber haininin maskesi düş
müştür. Halkının düşmanı, kiralık ka
til hain Rehber silah elde Türk ordu
larıyla birlikte kendi ulusuna karşı 

savaşıyordu. 

Hain Rehber'in akıbetine gelin
ce: Dersim isyanı jenositle bastıni
dıktan sonra sıra Rehber'e gelmiş
tir. Türk genel kurmayının emriyle 
Rehber ve oğlu kurşuna dizilir. Kürt 
halkının canından ve kanından elde 
ettiği bütün servetine el konulur, ka
rısına çeşitli işkenceler yapılarak ba
tıya sürülür. 

Rehber gibi hainler günümüzde 
de yaşamaktadırlar. Bir taraftan ken
dilerine Kürt ve falanca partinin üye
si, diğer taı"aftan TC' den aldıkları di
rektif, para, silah, araç ve gereç!er
le kelle avcılığına çıkmışlardır. Son
ları Rehber'inkinden daha da hüs
ranla son bulacaktır. Bundan hiç 
şüpheleri olmasın. 

Tüm hazırtıklarını tamamlayan 
Türk ordusu 1937, yılının ilkbaharın
da silahsız ve savunmasız ova köy
lerini bombalamakla işe başladı. Si
lah toplamak bahanesi ile· Yusufarı 
aşiretine bağlı bir köye ilk baskın 
düzenlenir, bu baskında bütün köy 
talan edilir ve yakılır. Bazı genç kız
ların ırzına geçilir. Bunun üzerine 
aşirete bağlı güçler faşist TC. ordu
suna saldırır ve bölgeden çıkarılır. 
Alpdoğan'la görüşmeye giden Se
yit Rıza'nın oğlu Bıra ibrahim bu gö
rüşme sonucu geri dönerken misa
fir kaldığı evde Binbaşı Şevket' in ha
zırladığı bir komplo le alçakça katiedilir 

(Diamahik Heye) 
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Kovara Çand~ 

CERD 
Meha Tiripijane buhur! bO. Xenjl 

üi biri) çend beraten ewran, ezman 

çil O sayi bO. Roj li ezmane hişln di

biriql, O tirejan xwe yen zerini li zo

za nan belav dikir. Sira henik a ku ji 

çiyayen sersipl, dadiket, glhayen 

henberan dimilmiland. Belekiyen 

berfe yen ku ji zivistane mabOn, li 

sere hesiyan O katan dibiriqln. 

Aven belakl yen ku diheiTn ber bi te

razi nan dixulxurın. Pey meha gula

ne re ji ber germe, renga pirpara 

gewr bibO. Serten beleki yen ku di

herın, di çalan de dibOn delav. De

van avan, kaniyan, solavan O çe

man, kulilken reng bi reng vekirl

bOn. Sosin O rihan li hev dihatin O 

diçOn. Denge heywanen dor avan, 

bi şayl, belav dibO. Bi ve awaye ar

moniya dengan, bi ya rengan ve ze

de dibO. Ji d Or ve dengen biiOran şi

vanan, kilamen berxvanan, qlrlnen 

gavanan teviThev dibOn. Ji hesiyan 

li terazinan belav dibO O li geliyan 

winda dibOn. Ji çemen sar O serket 

ku ber bi geliyan ve hildikişln, ma

siyen sorbel ek xwe qilopanl dikiri n. 

Ber bi nlvro ve çelek, ml O hey

wanen din ji bo dan (şlr O hwd.) hil

dikişln nav zaman. Kar O berx dika

rın, golik diqorin, ceniyan dikir şayl

nl O heryek, ber bi maken xwe ve di

lezln. DOye ku ji konan zornan bi

lind dibOn, li terazinan hildigerl. Ji

nan di konan de, karen dotina ml O 

çelekan dikirin. Heywan li beriye da 

kom dibOn. Di hinek şeniyan de, 

sepe vegirtl bOn le meşk O nehere 

dardakiri bOn, dew dihat kewan

den. Keçik li malan allkariya kabani

yan dikirin. Heta heyama paylza de

rengi, ev peşeyan li zornan dihatin 

kirin. Le dema ku zivistan nezlk di

bO, mal ji zozanan ber bi deşte ve 

vedigerln. Li deşte heta eyda nOro-

Selahaddin MIHOTULİ 

je (Newroze) diman, pey plrozkiri

na eyda nOroje re ew öısa dizvirln 

zozanan. Nav ve jiye de, xort O mer 

nikaribOn bi heql bi malen xwe re 

mijOI bibin. Ji ber ku axa wan di bin 

tirsa cerda dijmin de bO. Gelen 

(xelken) dereke çav berdabOn we

late wan. Çi gava ku fite (fersend) 

diöıtin, dijminen xwlnxar eriş dibirin 

ser gOnd O zomen Kurdan. Dijmine 

devbixwln, tu ji retna xwlna gele 

me ter nedibO. Dijmin jl, Ereb, 

Ecem O Tirk bOn. Ew dijminen me-
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jokvan, ji çerxa peşin heta roja Ira

yin xwln retin o gele me metin. 

Bana azadiye gele Kurdan tu ca

ran serhey da kom nebOn O bi awa 

eşiran ji hev bela man. Dijmin ev 

rewş zanibO O dixwest ku wisa bi

be. Mlre her eşlrekl, bi sere xwe di

çO, xwe ji eşiren din dOr digirt. Ev 

yeka k eri dijminen Kurdan di hat. Dij

min zanibO ku Kurd li serhev bici

vin, pişta xwe bidin hev, ew nikar li 

ser welate wan zede bimlne, nikare 

tiştek ji wan bistlne. Bana ku eşlr 

her hebin O Kurd nebin gel, dijmin 

hemO mecalen xwe dixebitand. 

Qomsiyen xwe di nav gele Kurd de 

digerlnin. Pere O çek li eşiran belav 

dikin. Pirtukan ser hlme eşlrtiye di

din nivlsandin. Neyar ber bi ve 

awaye eşiren Kurdan berdide hev, 

bi hev redike dijmin. Le Kurd ku kit

kitl d ibi n, dijmin hesarlı peka wan tl-
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Kovara Çandi 

ne. Le disa ji, dijmin nedikarl ku bi 
hesani erişe bibe ser zoman. Mer O 
xortan çek girtibOn, li ser çiya di
pan. Gava ku dijmin dixwest cerde 
baveje ser zoman, ewan peşll@ di
birin, dijmin ji hev tOrteweşe dibO, O 
paşve vedikişiyan. Le gava ku dij
min pek le diani, bi ser ewan tu In
saf nedianin blra xwe, jin O zaro, 
kal O pir giş didan ber gulebaranan 
Q hemO jindaran diqelandin. 

Di dema aşltiye de, gele Kurd, li 
ser axa xwe bi şahi dijiya, rojen 
xweş derbas dikir. Qey çi dibiwa ku 
dijmin dev bi zordariye berda, roj~n 
azadiye kulilk vekirina, xwin nereta
na. Le neyaren xwinxwar nahele ku 
dostiya gelan saz bike. 

Rojek ji wan rojen zozanen me 
ye sayi bO. Li zome şahi hebO. Le 
ew nikaribOn tu caran pişta xwe bi 
dijmin ve gire bida. Wan zanibO ku 
dijmin fersend biblne, de cerda 
xwe baveje ser zoma wan. Sona ve 
yeke hemO xort o meren zome, çek 
hilgirtibOn O hilkişiyabOn çiyan. Qe
rewiliya zozanen xwe yen bi gul Q 
sosini dikirin. Ewan ji zome d Or keti
bO n. Li yarıki xelet reya dijmin biri
IJOn. 

Dane nivro hO. Ml O çelek bona 
dana, vegeribOn beriye. Nijke ve bO 
qlı ,;iniya gulle O narOncokan. Xwerı 
O mij li hev quloz bOn. Zerina hey
wan O miravan tevlihev bOn. Ziwini
ya mirovan, karıniya miyan, oı1niya 
çelekan, şewlniya mehlnan li hev 
hatirı çOn. Cerda dijmin avltibO ser 
zome. 

Zabiteki dijmin pencl cerdeva
rıen xwe ve zome gulebaran dikirin. 
Çaven wan di xwine de mabOn, tu 
tiştek nedidltin. Hewanen zome ji 
hev belawela dibOn. Jin, zaro, kal O 
plrejin dihatin gulebaran kirln. Bin
ha xwlne, dO O barde li her dere be
iav bO. Ji bill şeş cindiyan li zome 
Wı tu mirov nedixuyan. M eş O moz 
ser cinazen miravan O cendeken 
tıewanan digeı1n. Cerdeva~ li ser 
cendekan digeriyan. Wan denge za
roki bihistin. Van şeş xwinxaran ca
reka din li xwe fetilin. Di nav barata 
zome a cinazan da çaven xwe ge-

22 

randin. Wana ditin ku hela di kolike
ki de hinek sax mane. Ewa.._ bJ 
h~v re rikeyi hundir kirin. Li ~IW. 
kal O zaı·, ;eki ditin. Ew gulebafan 
kirin. Klı<J'''. Gava ku dor hate ı:aııı 
roke, ":~1· 'rving ser da zivirand \tt 
jt, biku ·~ u: zabit bi mile cindi ~· 
ew şu\~da 'IIPkişand. Got: "HOn wf » 
..J..ı ' ,_ •> ' • d rı bA • ~~~ .. '!On re ;Jh c, .: .. ::oro u sa ı u . .,., 
zabite xwlrıxwar '""" ji xwe re diJmfFı~ 
ki nıez~\ dH·ıeslb:ı vL Zende zarolct '\ . 
girt a di erde :e ~;-••;.<ir. Zı'winiya z-. 
roke djçQ ;ı zinar<' · ~ r>t Cı ii wir vedt
geriya. Ava berf,} ı _:•;!avan li cihan 
çal bibOn delav .La~· ·. · ·:pile zam
wl girt, ew bil i nd kir, :ı e:. ;ı xwe ·ôvi
rand, zivirand u ew aveı :"",ev del-.-.· 
ve. Zaro, binav bO, serav bu. di,;.: ii 
ave derket qiraxe. E w seviye b ei e:·
gaz, çawa zanibO ku tu kes di ı ,e
wariya wl naye, çalepiyan çO ber 
kendel xwe kir qilinc. Ji serman diri
cifı. Dev O diranan wl dizinginin O li 
hev diketin. Le dijminen wi ji jor ve 
ew temaşe dikirin O pe dikeniyan. 
Zabit d1t ku zaro di ave de nexeni
qi, ji kendel banzda jer, mile zarowi 
girt ew qiloz kir. Qiriniya zarow1 gi
hişte erd Q ezmanan. Çaven wi not
la (weka) du sterkan berq vedan a 
şernal dan. Ji çaven wi, be gumani, 
hewari Q neçarl dihat xwendin. Za
bit nedixwest vana bibine. Ewh xen 
ji kuştin O xwine tu tişteki nedidlt. 
Ew careke din bi mile zaroke girt 
ew avet nav delave. Le zaroke ne
dixwest bimre, ew careke din çale
piyan ji ave derket keleke. We gave 
çaven zabit yekcar zivirin. Xwine ji 
çavan avet ll ser poz. Lev le reş 
bOn, dest O pe le ricifın. Çima ev za
rok evqasi li ber xwe dide O nami
re? Ewl bendek ji berika xwe der
xist O avet situye zarok, bi sere 
bende ve ji, kevireki mezin gireda. 
Ve care her duyan bi hev re bilind 
kirin O avet nav delave. Zaro sere 
xwe bUind kir, le nikaribO xwe se
rast bike. Pelava wi li ser ave ajne 
dikir. Her du şimiken vii li ber ken
dale mabOn. 

Zome bibO cihe cinazan, xwln li 
vi cihe weka lehiye diheriki, bihna 
dQ, biso, kizornek a barate dihat 
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poze mirov. Ji ve wehşete kOçikek 
ji zome ber bi çiyan ve direviya. Şe
wlniya hespan ji terazinan dihat bi
histin. Xulşlniya çemen li dev geli
yan dihat guhe mirov, meiOrı O zelO
rı dida zome, te digot qey şin digir
tin. Şeş cindi notla marxasan ketin 
re o dest pe kirin kilarn gotin: 

Sere çiyan ha mijin, 
Ki notla me dikujin? 
Cem dikişin geli da, 
Em merxas in, bere da. 

Min ev serpehati, ji mirovekl ku 
tevrı şere Agirl, Geliye Zilan bOye O 
di qetrıama zome da cih girtiye bi
hist • 
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Li Ser Enstituye Çend Ditin 

Di van çend mehen bori de, li Sitenbol, 

rina enstituye, me dilinen çend rewşenbl

vanen me ji van ronakblren han en he

Enstltuya Kurdl,hat saz kirin. Li ser avaki

ren Kurd girt. Em bawer dikin ku xwende

ja ibrahlb Gürbüz Cı Abdurrahman Durre 

dinasin. Ronak-

Reşld, ji Kurdis- 1· ~~~~~~~ijifJ 
ye başur e (Kur-

ye). Ev çe nd sal 

manya dijl. M. Reşld 

ne Kurdl dixebite. 

Abdurrahman Durre: 
H ed efa me beri her tişti, mirova

ti O azadi ye. Ev ji, bi penOs (qe

lem) O çeke çedibe. Denge şOre 

me iro, xweş te guhe me. Enstitu ji, 
we bibe penOsa me. Ji ber ve yeke, 

rewşenbiren Kurd, dive di bin siya 

Enstituye de 
bibin yek a 
panOsen 
xwe ji bo 
azadiya gele 
Kurd bixebiti
nin. Rewşen
bire Kurd 
ger ve yeke 
neke, nikare 
bibe rewşen
bir. ~e mixa
bin caran 
em dibihizin 
ku gelek mi
rov ji xwe re 
dibejin em 
rewşenbiren 

Kurd in,le bi 
dijminati rex
ne li tekoşi

na iroyin dig
rin. Heta gelek caran ji ditinen neya

ran hin behtir li tekoşine dinerin. 

Ew bi xwe tu tişti nakin, li yen ku di

bin ji, biçOk dinerin O ji bona ku te

koşina gele Kurd peşnekeve, çi ji 

deste wan te dikin. Tu di beji qey bi 

navika xwe ve bi hin deran ve gire-

dayi ne a ji bona yakitiye kambax 

bikin, çi ji deste wan te dikin. Mina 

minafiqan ku dema Hz. Muham

med çi bikira wan ji, dixwest ku 

kambax bikirana O dikirin. Hz. Mu

hammed camiyak avakir, munafi

qan çOn li hemberi camiya wi,. cami-

yek avakir. Le Hz.Muhammed ji 

wan re got:" we dirok we nelet bi

ke". Ez miroveki mifti me, wek ku 

hOn ji dizanin, di diroke de, me dit 

ku bi rasti ji, minafiq hatin nelet ki

rin. 
Em vegerin ser rewşenbiren 

bire heja M. 

~§8 tana rojava
distans Suri

in li Ewrupa - El

li ser tore Cı zima-

xwe, ger rewşenbiren Kurd nexwa

zin ku bibin wek minafiqen dema 

Hz. Muhammed, bila werin mile 

xwe bidin gele Kurd O qelemen 

xwe ji bo gele xwe bikarbinin. Yena 

(nexwe) ji nelete O ji xezeba gele 

Kurd nikarin xwe xilas bikin. 
Tekoşina 

iro weke lehi
yeke ye. We 
şaxwen we 
yen biçuk ıi 

hebin. Ger 
van şaxina 

tevli lehiye 
nebin, zO-de
reng we zi
wa bibin. Di
ve şaxen 

azadiye tev 
wek lehiye 
tevli behra 
azadiye bi
bin. Tu hez, 
nikare we le
hiye bide se
kinandin. 
Rewşenbiren 

Kurd ku ve 

rastiye nebinin, ez dikarim du tiştan 

ji wan re bibejim; ya ker in, yan ji, 

xayin in, yan tenagihijin ku tekoşine 

fem bikin, yan ji, menfeeta wan ji 

dagirkeriye heye. 
Ez, bi xwe ji Enstituye pirr bi he

Vi me. Çi tişten me yen bi nirx he-
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bin, gerek em wan berhev bikin. Ji 
bo vena ji em karibin bikin, du tişt 
dive hebin, yek je xebat, yek je jl, 
aborl (ekonomik) ye. Em ji xebate 
re arnade ne, le aboriya me ... Dew
leta me tune ku alikariye bi me re bi
ke. Hevl O Omlda me gele me ye. 

Ez bi heôıseke Şerif gotina xwe 
diqeôınim. Hz.Muhammed weha 
dibeje; "Kiji bona mafe xwe be kuş
tin ew şehld e." i ro çanda me, zi
mane me, diroka me, namusa me 
bi kurtasi her tişten me, ji me girti
ne. Kıjan Kurde ku ji bona van ma
fe xwe ye ku ji dest Çuye bigre, be 
kuştin şehid e. 

Rewşenblr çav O guhe 
gele xwe ye. Gava ne allgire 
gele xwe be, ew çav kor O 
guh kerr e. Guhe ker O çave 
kor jl, lro bikerl gele Kurd 
naye. Pivana rewşenblriye 
lro, di şerrekl heqdar de, arı
kariya heqdaran e. 

Mustefa REŞiD: 
Avakirina Enstituye gave

ke diroki ye. Ji bona peşvebi
rina çand, ôırok O hwd. divet 
ku tiştek li himber dewleta 
Tirkan çebibuya. Ji lewra Hi
kumete digot çanda Kurd 
serbest e. 

Le mixabin, di roja vekiri-
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na Enstituye de, me dit ku gişt vir O 
derew in. Tehamurıtabelayeke neki
rin! 

Ev rastl jl, şanl me dide ku em 
bixwazin nexwazin tekoşlna çanôı 
O tekoşlna geleri tevlihev bOne. Ge
le ku 'ne azad be, tu tişten wl geli, 
ne bi sere xwe ye, gişt bi hev gire
dayi ne. Ji bo me Kurda, ev rastl, 
h7n behtir li ber çava ye. Gava kone
vaniya me peş dikeve, em dinerin 
we deme çanda me jl, peş dikeve, 
xurt dibe, geş dibe. W e gave em di
karin bi hesani vena bejin, çanda 
Kurôı deyndare konevaniya Kurôı 
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ye O dive deyne xwe bide, xizmete 
ji konevaniye re bike. 

Çand ne şert e ku bi partiyeke 
ve giredayl be, le bele, be baweriya 
konevanl jl, nikare tişten ku bixwa
ze bike, bikl Baweriya bi konevan
tiye, ji bo me rewşenblran hin beh
tir giring O rast e. 

ibrahim GÜRBÜZ: 
Gele Kurd dixwest ku bibe xwe

diye Enstituyeke ku bikaribe bibeje 
ev enstitu ya min e. Tekoşlna gele 
Kurd, gelek tişt guhest. Di mejiye 
mirove Kurd de, di jiyana mirove 
.Kurd de guhestinen pirr mezin çe
bOn. Di tekoşlne de, riya xwe dit. 
Xwest ku di eniya çande de jl, xwe 
bi bine. 

Me bi avakirina NÇM e gavek 
avet, le em hatin demeke wilo ku di
viyabO em gaveke dinj7 bavejin. Ev 
gav jl, avakirina Enstituye bO. Yane 
avakirina Enstituye, weke peywire
ka li ber me bO. 

Li hole şerrek heye. Ev şerr di 
navbera gele Kurd O dewleta dag7r
ker de ye. Di v7 şer7 de, wek7 her mi
rov7 dive rewşenb7r O kesen peşve
rQ jl, ciM xwe xwlyanl bike. Ya mi!e 
xwe bide mile gel, yan jl, bide dew
leta daglrker. 1ro, be alitl tune ye, 
be arıt7 jl, allgirtin e. Allgirtina dew
lete ye • 
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" DEMOI<RASI 
ŞOREŞ 

" EWRUPAU 
" ,A. 

REWŞENBIREN ME 

Di nav hadefen insen de, civat O 

sazOmaneke demokratik, cihe sere

ki digire. Xebat O hewl en ji bo ve 

hedefe pirr kevin e O pişta xwe dide 

tecrObeyeke dewlemend. Tecrübe
ya şoreşa Firansa, şoreşa sala 
1789'an, taerObeya Şoreşa Rusya, 

ya Çine, Vietnam O KOba her yeke 

bi sere xwe xezlne O ders in. 
Mirovayetiya Ira gellek tiştan 

qerzdare {deyndare) demokrat O 

şoreşgeren Firansl, ROsl, Çınl, KObi 

O Vıetnaml ye. 
Naven Robespiyer, Jan Just, 

Marat O Danton, Lenin, Maa, Ho ŞI 

Mlnh O Gevara, de bi hesani ji Dır 

nebin O bi vekirl yan jl, nexwiyayl, 

bi formen bere an jl, bi yen nuhtir, 
de teslre li mejiye lnsen, helwest o 
siyaseta mirovayetiye bikin. 

Beri bi salan, gele Firansa, du
sedsaliya şoreş O demokrasiya xwe 

piroz kir. Dusedsaliya şoreşe bO ya 
dusedsaliya demokrasiye, Temene 

demokrasiye O ye şroeşe bOne yek. 
Li vir, şoreş bOye dayika demok

rasiye. 
Di ser Şoreşa Firansay& 203 sal 

O di ser ya Rusya re jl, 75 sal der
bas dibin. Di navbera van herdO şo-

reşan de O pişti wan jl, hemjimarek 

şoreşen din çebCın. Her şoreş hew

lek e, li ser riya demokrasiye O civa
teke bi rOmettir derdixe hale, di 
hemdeme de ji, ceribandinek e. 

Tişten em ji van şoreşan bigrin, hln 
bibin O tişten bi rastiya welate me 

re li hev bikin O nekin hene. 
Di beyanarneya Mafen insanan 

de, ku nivskaren we, şoreşgeren Fi
ransl ne O piştre ev beyaname, di 

deklerasyonen clhani de hatine ko

landin, madeya yekemin behsa "a
zadiya lnsen" dike O dibeje: "insan, 

ji diya xwe azad çedibin" 
Niha, di ser Şoreşa Firansaye re 

zedeyl du qirnan O di ser a Rusya
ye re jl, seçar1k sedsal derbas di

bin, ev çend pirsen jerln tene blrcı 

mirov: 
Mirovayetiya ira; jin O tebeqen 

civakl, çiqasl azad in, siiogan O di

ruşmen şoreşgeren Firansl O ROsl 
çenôı O çiqashatine cih? 

Cihana me, mohra demokrasiye 
di ber1ka xwe de hiltine O xwe ji 

xwe peve, li himber tu kesi barpirsi

yar nabine O her tiştl li gora berje

wenden xwe dipive O ditefsillne. Bi 

gotineke din, EwrOpayi çiqasi de-

MİRHEM 

makrat in? 
Xwestek O hewcedariyen demok

rasiye çi ne li Kurdistane, "demok

raten" me çi dikin O ji bo demokra
siye xizmeta wan çi ye? 

Me çi xer ji demokrasiya Bush, 
Miterrand O Kohl cfitiye? 

Em bi hev re, hineki li ser van 
pirsan rawestin. 

Di van çend salen dawi de, li 

derveye welat, demokrasi, bOye 
merkeza minaqeşe O maberzinan. 

Xwe mina "demokrat" nasandin O 

navandin, bOye mode. Gellek miro

ven "demokrat" bi ve mode O bi ne
yartiya şere çekdarl O sosyalizme, ji 

xwe çOne. Tirajediyen Helebçe O 
paş Helepçe, behevitiya van tirajedi

yan bi xwe re ani O bayeki paşverCı 
li wan xist. 

Gellek " rewşenblr" bi ber vi bayl 
ketin O bOn berdevken {sözcü)de

mokrasiyeke seqet, ne zelal O ne di
yar. 

Tirajeôı O felaketen Başare Kur

distane O guhertinen, Bloka Sovye
rı, tije ders O jeder in. T eslra BaşOre 

Kurdistane O ketina biloka sovyeti, 

otonomlxwaz O reformisten me pa
sMir O perişantir kir. 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çandi 

Em serxwebOnxawazen Kurd, li 
guhertinen cihane O yen Kurdistane 
bi çavekl din dinerin ku em ders O 
1breten ne pasifıst, bele radikal der
dixin. Şikestina xeten otonomlstl O 
ffiasa wan, jihevketina " sosyallzma 
reel" O xwirtbOna emperyallzma 
Emerikl, her yeke bi sere xwe rasti
yeke roja me ne. Ev rastl, ne sebeb 
in, ji bo ku em li welate xwe bi ça
ven EwrOpiyan binerin O bibin alahil
gire (bayraktar) "demokrasiyeke" 
be naverok O beradayL 

Welate me, bi dare zore O bi 
deve tifinge hatiye parçe kirin, da
gir kirin O bindest kirin. 

Li welate me demokrasi xiliqiye 
O xeniqiye.Riyen diçine demokrasi 
O serbestiye, giş hatine birrln. Giş 
mafen demokratik; mafe axaftine, 
propaganda, xwepeşandan O xwe
organlzekirine hatine kuştin O perçi
qandin. Em mina miroven Kurd, bi 
zanav O kesaniya xwe, mina nete
weyek xweôı xislet O taybatiyen 
xwe nikarin bene peş. Her gaveke 
me, bi ya ber bi peş, ber bi mirava
yeti O demokrasiye ve, bi barbariYe
ka xedar te himber hev. 

Raperln O serhildanen gele me, 
doh O lro, li başOr O li bakur li ber 
çaven giş clhana "demokratik" O 
"medeni'' hatin O tene binpe kirin. 

Di ve dema ku ev peyva demok
rasiye bOye mode, benlşt O pizika 
ser zimanan de otonomlparez O 
perçeparezen me bOne sirnsaren 
"demokrasiye" hovlll O teroreke 
xwlnrej saransere Kurdistan girtlye 
O daye ber xwe 

Xwi'na van çend salen dawl, ku 
ji tirajediya Halebçe O virde, li Kur
dustane hatiye rijandin, zilm O zor-

. dariya ku li ser gele Kurd heye, ne 
befı zayin.e, ne pişfı zaylne, ne di ze
mane roman de, ne di zemane Şe
re Solibi O xaçparezan de Q ne j'i, di 
wexte fermana Ermaniyan de hati
ye sere kesl Barbartzmeke Neronl, 
xezebeke Hilleri a qirkirinen nebihls
rı heye li Kurdistan O li Rojhilata Na
VIn. 

Çeken ku di dema şere Iran a 
lraqe de, israil Q Ereban de, iraq Q 
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Emerlka de Q di dema jenosld O 
qetrıama Helebçe de, hatine xebi
tandin, kapaslle O teknlka çeke van 
şeran, tu heyaman din nasnakin. 

Li clhana lro, ne demokrasi, be
le xezetı, heqxwirl, çewsandin O 
zordan bander O raser e. 

Di kitebeke xwe de, mamoste 
Beşlkçlli ser terara dewletan, tero
ra dewleten dagirker O emperyalist 
disekine a ispat dike ku serdema 
em te de ne, Dewleten mezin, dew
leten xwirt O emperyalstl dinyaye 
kentirol dikin. Bi kefa xwe Q li gora 
berjewenden (menfaeten) xwe ditef
siiTnin, irade O daxwazen gelen bin
dest O biçOk nagrin ber çav. Li ser 
bingeM ekonomiyeke xwirt, eskeri
yeke xwirt O teknlkeke pirr peşketl 
demokrasi xesip kirine, dest danine 
ser O mohra demokrasiye xistine 
berlka xwe. 

Dewleten Emerlka yen YekbOyi 
O yen Rojava j'i, ji dewleten Sedarn 
O Demirel ne demokratir in. Me di 
dema kiriza Xellca Farisi de O roja 
koçberbQna Kurdan, demokrasiya 
wan d'ıl O me naskir be demokrasi
ya wan çi texlit demokrasi ye. Me 
d'ıl be ka demokrasiya wan çend 
derece ye, kengl O li ku diqede. 

Ferqa EwrQpa lro, ji ya çar
sed-pencsed sal beri pirr tune. Çav
birçlll, istismar Q perçiqandina Ew
rOpi, kemtir nebOye. Kolonyallsten 
ispanyoll, Portekizi Q ingiliz O Firan
si bere çawa bOn, desthilatdaren 
Emerlka O EwrOpa Rojava j'i, lro wl
ha ne. Rewşenbir Q siyasiyen me 
yen li derveyl welat, an kesen ku 
xwe mina miroven "demokrar' dina
sin, nabe rastl a realita welate xwe, 
zordariya rej'imen dagirker, helwest 
Q siyaseta dewleten Rojava ji blra 
dikin Q dibin şOrkeşe ITberallzmeke 
be hawe. 

EwrOpa li gora awira berjewen
den xwe, heq Q hlqOqe diwezinine 
O di mesela demokrasiye de, p'i\ta
nen ne wek hev bi kar tlne. 

EwrQpa ne demokrat e. 
Paylza sala 1991 e, piraniya tele

vizyonen welaten EwrOpl, filmeki 
BBC weşandin. Filim, li ser şere 
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iraq Q Emerlka O helwesta dewleten 
Rojava li hember pirsa gele Kurd 
bO. Li her welafı ev filim, di televiz
yonan de, ji aliye pispor Q şareza
yen Rojhilata Navln hate minaqaşe 
kirin. Dilina gişfı ew bO ku ketina 
Seddam, li gor berjewenden Erneri
ka O Rojava ne bO. Ketina Seddam 
dikar1b0 bibOya sebeba ji dayikbO
na dewleteke kurôı re. Dewleteke 
kurôı j'i, kes (Tirki)te, Emerlka Q 
dewleten EwrOpi) naxwaze, dewle
teke Kurôı, we beistiqariye çeke O 
belans O wezna hererne xira bike. 
iro ji, EwrOpa, Rojava O Emerlka 
xwediye ve diline O vi helweste xwe 
ye bere ne. Bala xwe bidine çend 
sereken EwrOpa yen hatine Tirkiye, 
tev tiştekl dibejin: "Em li dije dewle
teke kurôı ne". Ev gotinen Bush, Mi
terrand, Kohl O Hurt in. 

Ev te çi mane? 
Mana we ev e: Demokrasi Q ma

fe avakirina dewleteke serbixwe, ji
yaneke bi rOmet Q bi şexsiyet, ne 
mafe kurdan e. Mana we ev e, 
Kurd ne mirov in, netewa Kurd, ne
teweyeki di dereca duyemln de ye. 
Dewlet çekirin mafe her neteweyl 
ye, bele Kurd, ji vi mafı be par in. 

Le bele xwediyen vi helwestlli 
pirsa welaten Baltik, Yugoslavya O 
giş gelen di bin Idereya Sovyet de 
bi çavekl din dinerln ... 

Demokrasi imkan e. imkana xe
bitandin O diyarkirina qedera xwe 
bi desten xwe ye. Mafe fikirkirina 
azad, xweorganlzekirin O avakirina 
dewleteke neteweyl O azad e. De
mokrasi mafe jinan, mafe çlnayetl Q 
mafe kara xebata azad, di nav şer
ten azad de ye. 

Mafen neteweyl, mafe jinan O 
giş mafen civaki O çlnayerı bi tene li 
ser axa welatekl azad Q serbixwe di
karin tekevin jiyane Q bibin rastt.. 

Kurdistan welatekl bindest Q ko
lon! ye. Gele Kurd, geleki be mat O 
perişan e. Bi sedan pirs O pirsgire
ken civakl, çinayefı a kultur! ketine 
ser hev. Ev pirs, midaxale dixwa
zin. Dijminen demokrasiye li welete 
me ne yek, bele çendek in. Çar 
dewlet in a li pey wan j'i, dewleten 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çandi 

mezin hene, mentaeten navnetewa
yetl hene. Demokrasi li Kurdistane 
hatiye xeniqandin, bGye cenaze li 
ber sikratan e. Midaxeleke radikal a 
şoreşgerl dixwaze. Dermane nex Ne
şiye, ne neyartiya şere çekdarl a 
sosyarızme, bele şoreşeke herarı 

ye. Reçete Q projeyen otonomlstl Q 
em peryarısıl ne çare ne. 

Rewşa cebha Kurdistan! a sero
kayetiyen malbatparez, li ber çavan 
e. Reçeta Bush jl, me dit. Gel xa
pand Q çend caran ji erda wl qe
tand. Bahweriya me bi Emerlka na
ye a em tim ji xefk a dolabeke mal
kambaxtir ditirsin. Em edi nikarin bi 
dewla Emerlka herin ave Q bi şorita 
(şlret) dewleten Rojava dakevin bı
re. Herwiha em de ji lro Q pede, ne 
bi çaven EwrGpl Q Emerlkiyan, bele 
bi çaven xwe li pirsen demokrasiye 
Q pirsa çareserkirina Kurdistane bi
nerin. 

Qonaxa em te de ne, cihe ye. 
Em de li gora rewşa xwe ya objektif 
a tarlxl maseleyen demokrasiye big
rin dest a bi awira berjewenden 30 
milyon Kurd rahejin pirsen binge
hln. 

Welaten EwrGpayl, ji zQ de şo
reşen neteweyl a demokratikili pey 
xwe hiştine. EwrGpa ev demeke di
rej ketiye qonaxeke din. Pirs Q pirs
gireken civaten EwrGpayl demokra
sianina wan a metoden wan yen de
mokratkirin a guherendina civate 
cihe ne. 

Demokrasi anina me, metoden 
çareserkirina pirsen civata kurdl, di
be ku li hesabe Rojava Q Emerlka 
neyen, heta pirr caran jl, bi berje
wenden wan yen dewletl a dlploma
tlkl re ne guncin. Ev naye we mane 
ku tişte li hesabe Emerlka Q EwrGpi
yan neye Q ew nepesinlnin, ne de
mokratik a şaş e. 

Enterasan a balkeş e Ku serok
dewleten EwrGpa, erlşe dibin ser 
Partiya Karkeren Kurdistane Q ji bo 
perçiqandina gele Kurd, aiTkariya 
dewleten daglrker dikin. Kes hene, 
hej hoyen ve dijayetiye nenaslne a 
dijayetiya hln welaten mina Alman
ya Q Siwede baş ji hev dernaxin. 

Lewra ji wan weye ku sebebe dija
yetiye çend bOyerin ku li van wela
tan qewimlne. 

Sebep ne ewçend bGyer in ku 
qewimlne. Sebeben dijayetl Q dijmi
nayetiya EwrGpa KGrtir in. Sebeba 
esasi, serbixweyiya Partiya Karka
ren Kurdistane Q xebata parti'ya ji 
bo Kurdistaneka azad a serbixwe 
ye. SerxwebGna Kurdistane, çekiri
na dewletek.e ·kurdl li hesabe El
man, TiıgiiTz, Ffrfinsl a Swediyan na
ye." Ev e sebeb~.neyartl G·dijayetiya 
wan. 

EwrGpa a. Emerlka bindestiya 
kurdan a statuya kurdan ya lro ter
cihe dewleteke kurd dikin. EwrGpa 
heşkere Q vekirlli dije Kurdistaneka 
azad Q yeker e. EwrGpa, havaiben
de Kurdistaneka perçekiri ye le dix
waze li her perçl Kurd, xwedl hin 
mafen kultur! bin. Kin be gotin Eme
rlka Q dewleten Rojava, ji me zade
tir nezlke dewletEm Tirkiye, iran, 
Iraq a SOriye ne. Ew li dije mafen 
me yen netewl ne. EwrGpa li Kurdis
tane, ne hevale azadlxwaz a de
mokraslxwazan, bela hevale dewle
ten daglrker e. 

Heta EwrGpa ev EwrGpa be, tel
sefa li dije Kurdat\ -sı.yaseta dewle
ten Rojavayi b:e'.JJ>SDl'blıidest Q ko
le bin, EwrGpaj.l Emerlka de aiTkari
ya dewleten ıl'cfıj~ me bikin a mafe 
me nasnekin. Em tu sebebeka ilmi 
nablnin, em bahweriye bi demokra
siya wan blnin Q ji bo welaten mina 
Swed yan jl, Firansa re bibin şabaş
van. 

Demokrasi ne maleki ku mirov li 
bazare bikire Q bifroşe. Denıokrasi 
ne ew tişt e ku em ji Emerika 6 mi
roven mina Bush, Kohl, ıym:errand Q 
Mayer pars bikin. Ji roja $ketina 
xwe heta lro, demokrasiye, şer a 
ceng xwestiye. Piştgiredana ne bi 
xwe, bele bi derve a EwrGpa ve, 
em tim li paş hiştine a hinekl din, 
koletiya li ser me girantir kiriye. De
mokrasi, li Kurdistane de bi şoreşe 
be. Demokrasi, şoreşe, şoreş jl, or
ganlzasyoneke xwirt dixwaze. De
mokrasi, Kurdistaneka yeker G ser
bixwe ye. Hezen ku ji bo Kurdista-
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neke yekgirtl Q azad naxebitin, ne 
demokrat in. Otonomlxwaz Q he
remparez, ne demokrat in. Parçe
parez a bavikperest, nikarin demok
rat bin. Demokrasi, raqebet a ke
birkeya nav rexisıinan a xeten siya
si ye. Ki ji bo Kurdistaneka serbix
we şer dike, gireken Kurdistane ki 
vedike, ki slnoren nav peran hildi
weşlne, ki yekitiya gele Kurd ava d i
ke, kiji bo derxistina daglrker a ne
yar xabata herl mezin d ike, ki şexsi
yeta xwe a gele xwe mina çaven 
xwe dipareze a di şerten dijwar a 
nexweş de, ji desten xwe bemade 
ew şoreşger a demokrat e. 

Be hez, be şoreş Q be rexistine
ke Kurdistan!, demokrasi na ye qefe 
a nabe perçek ji jiyane. 

Mirove demokrat mirovekl piren
slpnas e, xwedl xet Q xwedl ditin e, 
xwedl şexsiyet Q rQmet e. Pirs Q 
pirsgireken civata xwe dinase, qo
nax a xwesteken deme dizane, xwe
dl program Q proje ye. Bahweriya 
wl bi organizasyoneka xwirt heye, 
xwe bi re dixe, diçe ser pirsan a dij
wariyen siyasi a civakl, hayidare dl
rok G derbasbGna şoreşen clhane 
ye, Jan Jak Russo, Marat Q Danton 
dinase. Dizane ku demokrasi xwedl 
neticen xwe hene. Heta mirin a zin
dan jl, li ser riya wl ne. 

Gava mirov rewşa "rewşenblren" 
me yen li EwrGpa bigre ber çav Q 
rewşa wan, li mezena demokrasiye 
bixe, de bibine ku ne demokrat in a 
ji bo demokrasiye tu fedakariya 
wan tune ye. Gelek ji wan, demok
rasiye, ji bo, venegerin welate xwe, 
ji bo ku aiTkariya şoreşa welate xwe 
nekin a ji bo ku nermaya cihe xwe 
biparezin, demokrasiye ji xwe re ki
rine mertalek a xwe pe vedişerin. Ji 
blra dikin ku demokrasi, ne rev Q 
bazdana ji taiGke Q xebate ye. Li 
welateki mina Tirkiye cihe demekra
tan zindan e. Demokrat jl, ne şoreş
ger be, nikare bibe demokrat. De
mokratbGn G şoreşgertl, bOne du 
aliyen rastiye. Rewşa Beşlkçlli ber 
çavan e. Tişten ku "demokraten" 
me yen li derveyl welet, ji Beşlkçl 
hln bibin gelek in • 
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BOŞLUKTAARI 
DOLDU 

Bu öykü Norveç'te yaşami§ tahta oymacısı 
değerli bir ustanın yaşamını anlatmaktadır. Cemşid BENDER 

Ol kasabası, bizim yöreden 25 
kilometre kuzeyde. Bir yabancı gö
züyle ya da özel anıları olmayan ki
şiler için Ol'ü bizim yaşamakta oldu
ğumuz Gol ilçesinden ayırmak, ayrı 
düşünmek olanak dışı. Dağı, orma
nı, karı, soğuğu, kooperatif bakkalı, 
kafeteryası, otelleri ve sokakta ayak 
üstü dedikodu eden kadınlarıyla bu 
iki kent, ikiz kardeş gibidir. Arabanı
zı Ol'ün sokaklarına vurduğunuz da 
"Biz hiç yol yapmadıkta gerisin geri 
kendi yöremize mi döndük?" de
mekten kendinizi alamasınız. Bu 
benzerlik, sizi şaşkına çevirir. 

Yapacak bir işimiz olmadığında, 
ya da can sıkıntılarımız tepemize 
oturduğunda, Ol'ün yolunu tutar
dık. Norveç'in ünlü marangozların
dan Breydök Usta, bu kasabada ya
şıyordu. Doksan Üç yaşındaydı. 
Yaşlı Ustaya, bir çamaşır sandığı ıs
marlamıştık. Breydök Usta yalnız 

yaşardı. Evi, tepenin başındaydı. Ol
dukça geniş bir alana yayılan bah
çesinin bir köşesine, atölyesini 
oturtmuştu. Usta sağırdı. Kapıyı vur
madan içeri dalardık. 

Her gittiğimizde O'nu, evin mut
fak bölümünde, eski bir koltuk üze
rinde oturmuş bulurduk. Eski bir ta
bak içinde, patates parçaları durur
du. Çaydanlığı ateşin üstünde fokur
dardı. Bu ısınan suyun ne işte kulla
nılacağı belli değildi. Her defasında 
ısınmış suyu, lavaboya boşaltıp ye-
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nisini doldurup, ocağa koyduğunu 
sanıyorum. Böylece odasında yal
nızlıktan kurtuluyor, bir şeyler yap
mış olma alışkaniiğı sürtüyordu. Bi
zi görür görmez ilkin korkuya kapı
lıp rahatsız edildiğini kırgın bakışla

rıyla belirtmeye çalışırdı. Burada 
yaşlı insanlar, günlük yaşantılarını, 
alıştıkları yalnızlık içinde sürükler du
rurlar. Oysa biz tersini düşünüyo
ruz. Kendilerini arıyan, soran insan
lardan hoşlanacaklarını sanıyoruz. 
Hiç de öyle değil. 

Şimdiye kadar, en az yirmi kez 
geldiğimiz halde, bizi hiç anımsa
mazdı. Kim olduğumuzu, niçin gel
diğimizi meraklı bakışlarıyla anlama
ya ve çözmeye çalışırdı. Kulağına 

eğilir, bağıra bağıra sandığı bitirdiy
sa almaya geldiğimizi söylerdik. 
"Ya öyle mi?" der, yavaşça doğrulur
du. Sonra koluna girer, merdivenler
den inerdik. Atölyeye kadar yürüyü
şümüz on dakika sürerdi. Kapıya 
yaklaşınca anahtarı unuttuğunu 

anımsardı. Bu kez aynı titizlikle sü
rükler odasına geri getirirdik Anah
tarı bulmasını beklerdik. Bu bekle-

. me anında mutfaktaki eski koltuğu
na yeniden çöker ve ne için geldiği
mizi ve ne istediğimizi SIJrardı, bize. 

"Baba, çamaşır sandığı için gel
dik. Kaç aydır, bekliyoruz". 

"Ben neden senin baban oluyor
muşum" diye çıkışır, dururdu. Yaşlı 
Usta her şeyi çarçabuk unutuyor-

du. Yeniden O'nu atölyesinin kapısı
na taşıdığımızda, titreyen eleriyle 
kendi evini gösterir "Nereden nere
ye geldik" derdi. "Geldik ama ne 
yapmak için? Bu saatten sonra ça
lışmam ben." Sonra bu sözlerini de 
unutur, büyük duvar saatleri için ha
zırladığı oyma dalapiarı gösterirdi. 
Atölye, tahta işçiliğiyle ilgili çok de
ğerli parçalarla doluydu. Bunlar, 
kaç yılda yapılmıştı kim bilir? Belki 
de sipariş verenler, gelip gitmekten 
bıkmış, bir daha ardını aramamışlar
dı. 

Bizim çamaşır sandı.ğı orta yer
de dururdu. Bir yüz titizlikle oyul
muş, Norveç'in kendine özgü halk 
motiflerini içermekteydi. Ne var ki, 
altı aydan beri yaniara takılan kulp
lardan başka, sandık üzerinde bir 
değişiklik göze çarpmıyordu. Her 
gelişimizde sandığın aynı durumu
nu ısrarla korumakta olduğunu gö
rür, anlardık. Yaşlı Usta, atölyeye gi
rince bizi hemen unutur, alışkanlık 

sonucu orayı burayı karıştırırdı. 
Bazen eline bir araç alır, sanki 

biz orada yokmuşuz gibi, bir dolap 
ayağındaki budak izini törpülemeye 
çalışırdı. Ama beceremezdi. Titre
yen elleriyle, demir eğeyi budağın 
üstüne tutturamazdı. Geçen gelişi
mizde O, yine bir budakla uğraşır
ken bizim çamaşır sandığını kapağı
nı kaldırıp baktım. Kocaman bir çi
vi, sandığının köşesinden boşluğa 
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doğru uzanıp gitmişti. Bu sevin
dirici bir değişikiikti ama çiviyi yerli 
yerine oturtmamıştı. Ben çivinin 
uzunluğuna bakıp dururken, yanı

ma geldi. "Bu bir sipariştir" dedi. 
''Yakında gelip alacaklar. Bitirme
dim henüz." Elimi iterken kapağı ka
padı. "Size ait olmayan şeylere lüt
fen elinizi sürmeyiniz" dedi. Brey
dök, sandığın bizimle olan ilgisini 
unutmuştu. Sonra bu kuşkumuzu 
doğrularcasına bana döndü ve "Pe
ki siz niçin geldiniz? Ne istiyorsu
nuz?" diye sordu. Ben de O'nu sinir-

lendirerek içerisine düştüğü dalgın
lıktan çekip almak için, "Bu çamaşır 
sandığı bizim. Anladı mı şimdi" diye 
bağırdım. Ama O, yine duymamaz
lıktan geldi. 

O kadar Ol' e gittik, geldik de tek 
bir kez olsun Breydök' ü atölyesin
de çalışırken görmemiştim. Her geli
şimizde O'nu patates tabağının kar
şısında oturmuş bulurduk. Solgun 
bakışlarını belli bir noktaya diker, 

düşünür dururdu. Odasında kitap, 
gazete gibi şeyler de yoktu. Günde
lik eşyaları da, elli yıl önceki Nor
veç'e aitti. Hiç bir şey değişmemiş
ti, sanki. Atölyesine nasıl ve ne za
man gidebildiği, çalışmalarını hangi 
zaman aralığında sürdürdüğü en 
güzel örneklerini belirleyen 2 metre 
uzunluktaki tahta saat kılıfını bana 
gösterdiğinde "Gelip alacaklar, sanı
rım ki bitmediğini söyleyemezler" di
yordu. "Almak, götürmek isteyecek
ler, ama vermek niyetinde değilim. 
Alıp ta ne yapacaklar? Bir saat dola-

bı işte. Niçin yaptım bunu? Değer 
mi sanki? Diğer eşyalar içinde yitip 
gidecek. Bunu düşünmeden alıp 

götürecekler yine de. Çünkü hep 
böyle yaptılar. Parayla her şeyi sa
tın alacaklarını sanıyorlar. Para dedi
ğin ne ki? insan emeğini satıyor, 
karnını doyurmak için. Bu çalar sa
at dolabı, yalnız emek ürünü mü? 
Emeği aşan yanları yok mu? Eski
den, çok eskiden daha iyilerini ya-
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pardım. Ne güzel şeyierdi bunlar. 
Kim bilir ne oldular? Yapıp sattıkla
rımdan hiç birisini tekrar görmedim. 
Çünkü onlar, benden çıktı. Başkala
rının oldu. Oyma çizgilerle süsledi
ğim koltuklar, divanlar, yemek ve 
yazı masaları, oturaklar, tahta et 
çekme aletleri, tahta presler, o ars
lan kafalı konsol ayakları, süslemeli 
dolaplar hepsi uçup gitti. 

Gider ya ... Nasıl yaşadık bu gün
lere kadar? Zaman denen şeyi, ney
le doldurduk? Kaç yıl olmuş, hiç 
oturup hesapiadın mı? Bütün bu ça
lışmalar, benim ömrümü elimden al
dı. Evlenmeye çoluk, çocuk sahibi 
olmaya bile zaman bulamadım. 

Doğru dürüst bir dost, arkadaş çev
resi bile bulamadım ... Tanıdıklarım, 
salt alıcılarımdı. Onlardan da bir ya
kınlık görmedim. Anlayışları, yakın
lıkları kendi çıkarlarıyla sınırlıydı. Tü
mü de biraz ucuz alabilmek için 
hep bir kusur aradılar ve buldular. 
Bir defasında, isa'nın başını işlemiş
tim ağaca. Üstelik alıcım, bir papaz
dı. Baktı sonra "Gözleri isa'ya ben
zemiyor" dedi. Be Papaz, hangimiz 
gerçek isa'yı gördük ... Utanmadan, 
sıkılmadan yalan söylüyorsun. Her 
sanatçı, kendi kafasından bir şeyler 
bulur çıkarır ... Kiminin yaptığı sakal
sız isa... Kimi tepesinin üstüne bir 
daire yerleştirir. Kimi de iki melek 
koyar. Ben bu meleklerin kanatları
nı gök kuşağı renkleriyle boyarım, 
bir başkası gül pembesini, çağla ye
şilini seçer. 

Yaşlı Usta, ilk kez bana içini dö
küyordu. Belleğinde kalan kırık dö
kük anılar, onun ustalığıyla bütünle
şiyor, geçmiş yılların faturasını böy
lece önümüze koymuş oluyordu. 
Sonra derin bir nefes aldı, konuşma
larını sürdürdü: 

" Yine bir başka müşteri geliyor. 
Kulağıma bağıra bağıra anlatıyor is
teğini. Filistin askısında can çekişen 
bir öğretmenin dramını işle, diyor 
tahtaya ... Çıplak bir kadın. Karşısın
da ayakta duruyor. Karısı olmalı. 

Aşağılanmanın, bayağılığın vurgunu
nu yontacakmışım. Her sanatçı, in
sanlık onuruna sahip çıkmalıymış. 
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Bu konuyu işlememi istiyor. Hem 
de bir çamaşır sandığına. iyimserlik 
işte. Ben bu temayı nasıl işlerim 

ağaca? Ya da konsollu aynaya? Ko
lay mı bunu canlandırmak? Müşteri 
dediğin ustanın işine karışmamalı. 

Beni, bana bıraksalar daha iyilerini 
yapardım. Ben, arslan başını ağaca 
öyle bir yontarım ki dişlerini, diş ola
rak seçebilirsin. Ama ağız boşluğu
nu yapamayız, biz. Ağaç işçiliğin
de, boşluk olmaz. Açılmış ağızda 
boşluk olmayacak ha... Düşün ba
kalım işin güçlüğünü. Bu açılmış 
ağız, açmazından kurtulmak için uğ
raşır durursun. Bir şeyler yaparsın 
ama yine de oldu diyemezsin. Ta ki 
alıcı kendi gelip "Usta, kendini yo
rup durma. Bizim işimiz bitmiş. Sağ 
ol." desin. Bekle. Daha doğrusu 
Sen ondan duy, çalışmanın sona er
diğini. Tamam dediler mi bir kere, 
yangından mal kurtarır gibi atarlar 
arabalarına, yaptıklarımı. Hem de 
öyle bir giderler ki, ben atölyemin 
önünde kala kalırım. Unuturlar be
ni. Bin bir güçlükle dönerim, evime. 
Koltuğuma oturur gülerim. içimdeki 
sancıyı başka turlu söndüremem. 
Bir şeyler kabarır durur kafamda. 
"Eksik oldu " der bir ses "Daha ta
mamlanmadı". Peki nesi eksikti? 
Arslanın gözleri gülüyordu. Oysa 
daha yırtıcı yapmalıydım. Acaba 
her arslanın "gözleri güler mi, avına 
atlarken". Ben bir Nazi askeri gör
düm. Şu tepenin üstünde. Ateş 
ederken acımasız gülüyordu. Onun 
etkisinde kaldım. Hayvanlarda bu 
olabilir. Öyle değil mi? Siz ne fikir
desiniz? 

Yaşlı Usta evine donüpte koltu
ğunun içinde hareketsiz ve sessiz 
oturup durduğu zaman haşlanmış 
patatesiere yönelen bakışlarıyla yağ
lı boya tablonun kenar yörelerinde 
yer alabilmiş insanlardan birisine 
benzerdi. Zamanı olan bir izleyici 
için göze çarpmayacak, bir başka 
tabloya doğru yürümeye başladığı
nızda bir görüp, hiç görmemiş ola
caktınız. Ama, o, seçilmese de, gök
yüzünden inip gelen yağlı kendire 
son bir kez bakan idam mahkumu-
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nun ta gerisinde tablonun dengesi
ni sağlıyordu. O, olmasa her şey an
lamını yitirecekti sanki. 

Benim düşüncemi mi sordunuz 
Bay Breydök? Bana göre yaşlılık ve 
yalnızlık birbiriyle zor. bağdaşan şey
ler. insanlar yalnız yaşamaya başla
yınca, Sizin gibi, ilkin eski anılarını 
düşünüp dururlar. Bazı olaylar, in
san belleğinde, bir pınar coşkunlu
ğuyla yenilenir. Anlaşılmamak ya 
da uğradığınız haksızlıklar, taze bir 
güçle her gün sizi yenilgiye uğratır. 
Bu yaşamın içinde olan bir bunalım
dır. Diğer bir deyişle, yaşamın bir 
parçasıdır, bunalım ... Bu açmazdan 
kurtulmak, göstereceğiniz dirence 
bağlı. Yalnızlığın ilk kertesinde, 
önem taşıyan olaylarla, taşımayanla
rı birbirinden ayırt edemezsiniz. 
Ama, zaman ilerledikçe, bu karga
şalık durulur, sessizleşir. Denizin 
ölü dalgaları gibi...Bir fırtınanın biti
mini müjdeler, yalnızlık... Ve artık 
yüreğinize yerleşen yalnızlık, size 
der ki "Sel kütüklerine, elbette ki bir 
kürdan gözüyle bakamazsırıız" ama 
bir kürdanı da, bir sel kütüğü gibi 
görmenize de gerek yok. 

Braydök Usta, ilerlemiş yaşıyla 
Ol'ün kendine özgü yaşantısının dı
şında kalmıştı. Kasabayı çeviren ve 
civcive yatmış bir tavuğu andıran 
dağa, yıllardır hiç çıkmamıştı. Pata
tes ve elma karışımı bir güzelliği 

simgeleyen ve insan belleğinde da
ima canlı bir iz bırakan kasaba dil
berierinin dişiliklerini görebilecek 
güçte değildi. Tiyatro sahnelerinde 
gördüğümü« ve karton kentleri ansı
tan Ol'ün komiserlik binasını, Bus
kerud Bankasını ve dolu olduğu ol
duğu halde hiç birisi yerinden devin
meyen arabalana dolu trafik parkı
nı, gidip gezememişti. 

Bir sapanın ucuna yerleştirilmiş 
şapkayı, havada sakerek tekmele
yip düşüren Hallingdal'lı falklor 
oyuncusunu, Ol'ün hemen yanı ba
şından geçen 1 O. boylam ı ve de 
yaz-kış naylon kaplar içinde üçü bir 
arada satılan domatesleri, Trondhe
im yolunda çarpışıp devrilan tren 
kazasında 23 kişinin öldüğünü ve 
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kaza kurbanlarından birisinin de 
konsere giden ünlü bir saksafoncu 
olduğunu, futbol maçında Norveçli
lerin hem de kendi alanlarında Yu
goslavlara 3-1 yenildiklerini bilmiyor
du. insanlar, çevreleri daraldı mı, 
devinme yetenekleri de azaldı mı iş
te bu duruma düşerler. işin bu yö
nüyle insan, iyi bir usta da olsa dok
san üç yaşında dünyadan uzaklaş
mış bir yaratık demektir. Ama ya
şam savaşı yine sürer gider. Dört 
beş parça patatesi e de olsa ... Yıkı
lıp gitmeden önce insanlar, kızması
nı da bilirler... Çıkarlarını korumak 
için de kendilerini savunmaya çalı
şırlar. Ama ne kurtarılır, bu yaştan 
sonra. Kurtarılan, artık onlara ne ya
rar sağlar? Kim, hangimiz düşünü
rüz bunu. 

* * * 
Braydök son gelişimizde kapısı

nın önüne oturmuştu, güneşleniyor
du. Bu değişikliğe sevindim doğru
su. Her defasında yığılıp kaldığı kol
tuğunda değildi. Koşarak yanına 

geldim. Daha ben kulağına haykır
madan eliyle kolumu tuttu. "iyi ki 
geldiniz" dedi. Beni tanıdığını sana
rak, neşesini belli etmek isteyen 
Norveçliler gibi ''Ya-sooo" diye ba
ğırdım. 

işler yolunda gidiyordu, demek. 
Ne var ki bu sevincim uzun sürme
di. "Burada tıkanıp kaldım, evime gi
demedim."dedi. "Bana lütfen yar
dım eder misiniz?" O'nu koltuğuna 
sürükledim. Yerine oturur oturmaz, 
rahat bir nefes aldı. Yeniden canlan
dı. "Bana yardım ettiniz, teşekkür 

ederim. Benim için rahatsız oldu
nuz. Çok sağ olun. Başkaca bir dile
ğim yok, Sizden" dedi. Braydök ki
barca "Hadi işiniz bitti. Ne bekleyip 
duruyorsunuz. Çekip gidiniz" de
mek istiyordu. 

Benim yerimden devinmediğimi 
görünce koltuğuna büzüldü. Tüm 
varlığıyla yitip gitmiş gibi bir tavır al
dı. 

"Breydök, sandık bitti mi?" diye 
bağırdım. "Onu almaya geldim!" 

"Gerçekten bitti mi? Alıp götüre
cek misiniz?" dedi. Biraz önce söy-
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lediklerini unutmuştu. Koltuğundan 
ayağa kalktı. Gözlerinin içinde bü
yük bir sevinç ışıltısı vardı, şimdi ... 
"Ne iyi. Ne iyi. Hadi alın götürün öy
leyse. "Koltuğuna girdim. "Kapının 

anahtarını unutma" diye seslendim. 
"Hayır hayır, anahtar cebimde. Ge
lip alacaklarını biliyordum. Hazırla

mıştım her şeyi. Hadi gidelim." de
di. Atölyeye kadar yürüdük. Kapının 
önünde ceplerini aradı, anahtar yok
tu. Ben eve dönmek için Breydök'ü 
geri çevireceğim anda elini kapının 
mandalına attı. Kolu çevirdi. Kapı 

açıldı. "Bu kapı hep açık durur za
ten" dedi. "Aiıcılarım malı götürecek
lerinde bu gerçeği öğrenirler. Bazı 
şeylerin böyle olması iyidir. Beni gö
türüp getirmekle, onlar da benim gi
bi yorulmuş olurlar. Bu yorgunluk 
alıcılarımı satın aldıkları daha çok 
bağlar. Gördüğü malı beğenip para
yı sayıp hemen malı alıp götürmek 
nasıl bir hüner değilse; parayı aşan 
durumları yaratmayan usta da usta 
değildir." 

Atölyenin ıçıne girdiğimizde 

Braydök'ün cansız gözleri yeniden 
parladı. "Sandık gittikten sonra, 
onun bıraktığı bir boşluk var ya, be
nim gibi ustaları dinlendiren, huzu
ra götüren o boşluktur işte" dedi. 

Oysa siz ve sizin gibiler, eviniz
de sizi sıkıntılara boğan boşlukları 

doldurmakla uğraşır durursunuz. 
Evinizin bir köşesine bir eşya koy
duğunuz zamanda rahatlarsınız. Ne 
anlaşılmaz bir tutkudur bu." 

Sandığı çıkarmak için hazırlık ya
parken Eşim, "Dur bakalım, bu bit
memiş sandığı götürüpte ne yapa
cağız?" dedi. "Bunu evin hiç bir yeri
ne koyamam ben" diye çıkıştı. Hak
lıydı da. Çünkü Norveç'te kusurlu 
mallar, beş kuruş etmez. Böyle eş
yalar santas (en uzun gün) şölenin
de kasaba alanlarında toplanır, yakı
lır. "Sen ne dersen de, ben bu san
dığı alıp götüreceğim. Ünlü bir usta
nın belki de yaptığı son eser bu. 
Dünyada nice yarım kalmış roman
lar, bitmemiş senfoniler, tamamlan
mamış yontular yok mu? Bu da on
ların birisi işte .. " dedim. Sandığa 

sarıldım. Breydök, kapının önünde 
bize bakıyordu. Sandığı çıkarama
dım. Sandık kapıdan büyüktü. Çık
ması olanaksızdı. Yaşlı usta gülüyor
du, benim çabalarımı gördükçe. 
"pencereden çıkar, o başka yerden 
çıkmaz diye bağırdı." 

Bir çocuk gibi sıçrıyor, zevkten 
dört köşe oluyordu. "hep bu hatayı 
işlerler, bilmezler diyordu. "Bu kapı, 
yalnız insanlar için yapıldı. Eşyalar 
için değil. 

1 

1 

Ustanın tezgahını, araçlarını, ya
rım kalmış eserlerini uzun çabalarla 
atölyenin ortasına topladım. Bu iş, 

çok zaman aldı. Sandığın pencere
den dışarı çıkarılması için büyük 
emek harcadım. Kan ter içinde kal
mıştım. Sonra atölyeyi eski durumu
na soktum. Breydök, taburanin üs
tüne oturmuş, düşünüp duruyordu. 
Benim yaptıklarımla ilgilenmiyordu 
artık. iş bitince "atölyemi iyi bir d uru-
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ma koydunuz. Her şey güzel oldu. 
Teşekkür ederim" dedi. Bu işi Her
ness yapardı, arada bir. Ama çok
tandır gelmiyor. Balığa gittiğini sanı
yorum. Hoftun gölünde balık tutma
sını çok sever. Hınzır adamın birisi
dir, 0 ... 

Son gelişinden bu yana iki yıl

dan çok bir zaman geçti. Zaman 
dediğin de ne ki? iki yıl, sanki dün 
gibi... Borcunu ödemediği için gel
miyor. Bunu biliyorum. Kendisi gel-

' \ .. \ 

\' 

\. ' \ 

·, 

mez ama birisini gönderir. işte sizi 
gönderdiği gibi. O'na selamlarımı 

iletin ve deyin ki, para için dost ol
mak ne kadar saçmaysa, düşman 
olmakta o kadar gereksizdir. Bunu 
söyleyin olmaz mı? 

*** 
Breydök'ü tanıdıktan sonra, Ol 

kasabasının bir özelliği oldu benim 
için. Yaşadığım kentle bu yöreyi bir
biriyle karıştırmadım artık • 

31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çande 

Hat çiyaye Bezare marek reş ye be Ojdan 
Kedxwar O xwlnxwar O zor dikir neçira kewan 

Dehla tev dare mazl bi kankol O antOve 
Kewa biçOka beçar we bi ku da bireve 

Mare reş ye diran tuj çiya li kew kirbOn duj 
Mefer nedan wl her li peybQn ew bi şev O roj 

Kewe di dil xwe de got eze ji vir derkavim 
Ji derde vi mara reş dive ji vir birevim 

Biryar da ku sibe zO ji mala xwe derkeve 
Berya si be rani be gavekl zO bireve • 

Şeveq da kew hate der ji we mala xwe ya teng 
Dit ku çiya meiOI e qet je naye his O deng 

Xwest ku re keve here, eva hat bira wl 
Axa bav O baplran çawan bikime terka wl 

Ali'ki tirsa marl ye dijl axa welat 
Li vira ma benda wan, ji xwe mabOn gej O mat 

Da ber hişe xwe ka kija je re bi xer O ber 
Taw kir, li hembere mar bisekine wekl mer 

Bizvandina xwe ani çO neçire weke şer 
Li nav çiya geriya heta zike xwe kir ter 

Heöı heöı hate mal pir bi ket o dil bi geş 
Nedianl~ blra xwe ewl tirsa mara reş 

Ji we roje O pe ve nedikir paxav ji marl 
Dit ku roj ek marani Mja ye ew hezarl 

Rojek derkete der xwe da ber siya zinarak 
W er xelmaşe xewe ma hate hinda wl kalek 

Kale gote keça min çawa tu hatl vi ra 
Tu bi tene diger! be bav O ap O bira 

Ka bibeje kale xwe, ev tebaya bi dizi 
Kalim aqil min nlne, bere hişe maye, rizi 

Weka ku ez dizanim, ev çiyaye pir bi dar 
Kes qinyate le nake, ji tirsa xwlnmije mar 

Mixabin way diblnim, tu bi tene li virl 
De ka zOka bi bej e vi tebayl vi sirrl 

Kewe gote kala bes, tirsoneka belengaz 
Be kezebe be zirav,te xwe daye pal O gaz 

M eri xwedan simbel 1, wekl meran xeberde 
Ev hatina min a vir,çima ji bo te derd e 

Eger dikl pirsa marl, ji bo te ew mar e 
Ew ji bo min ne tişt e, ne piştl ye ne bar e 
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Ha ew mar O ha kermeş tev rawere van çiya 
Li ba min ne teba ne ez hatirsim qet ji wan 

Kala biner li min baş ew mara tu dibejl 
Ew bi xera tirsa te li vi çiya yi dijl 

Eger tu je netirsay, te per bikra ceng O şer 
Niha zQ da ew çObOn derketibOn wekl ker 
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Kala bersiva we da ·got biçOka min a jar 
Xwede kir ku te nedl a ku min di sala par 

Ew mare xayin e pls par li pey min geriya 
Ez mam di illv mala xwe heta berf hate çiya 

Sond xwaribOn gotibOn eger ez wl biblnim 
Gere guhe wl jekim her du çavl derinim 

Eze pir e extiyar belengaze be huner 
Bi vi tel e xwey bi çOk çawan pere bikme şer 

Çek O silahim nlne bi dest ez pe nikarim 
Ji ber ve ye ev çend sal bi dehle ve qe naçim 

Rojeki ez li mal bOm min dit hate ber den 
Di naliyan digotin ax li mine be seri 

Dengekl bang kir O got çima naye hinda min 
Em biraya hevdu ne çiye xerabiya min 

Min bersiva wl da got ey zalime be Ojdan 
Te kuşt bav O baplran tevrı xwişkan O biran 

Tea qey dora min e ey fenkar e xaplnok 
Be Ojd~ne be insaf ma ji te re qey heye kok 

Here ji ber der e min d aza .te li min çi ye? 
Tu ji bana çi hatl qey zike te birçl ye? 

Tu sed salan li vir bl baş zanibe nayem der 
Here ji ber dere min xayine ehmeqe ker 

Dit ez nayem xapandim wl sond xwarl bi "Tanri'' 
Roja ku ez te bigrim de te bikim çend karl 

Bawer kir ku naçim cem be gav ma O çO ji wir 
Teba ji dest min nehat hew man min le kir nifir 

Ji par O heta vega ez neçOme bi wir da 
Sere ku qet ne eşe çima de bixme derda 

Kewe öısa je re got kale plre be mecal 
Ji tirsa wl marl reş te bitirsl gelek sal 

Mar ji bo me dijmin e were em tev bibin yek 
Ji bo xwe re peyda kin s'ileh O rext O fışek 

Li hembere mare reş bisekinin her wekl şer 
Pera bikin ceng O şer wek egitan O wek mer 
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Kovara Çand~ 

Kal o te kermeş eline çiqas biçOk O be hez 
Te di gava dibin yek li pey hev ew dibin rez 

Mare reşe bi jarl ji tirsa wan naye der 
Li hundir ew dimlne we gav1 ew weke ker 

Heta kale weka te be kezeb O bizdonek 
Li vi çiyayl hebin em de heslr bin gelek 

Kale O bende O jar, be umld O ustu xwar 
Di nav dest O piyan de, be xebat O Iş O kar 

Yezdan ji wer nahele, bi vi hişe wey biçOk 
Evi dehle wek bihişt ji mare re we kir sOk 

Eger hOn mer O jlr bana bi we re hebiwa heş 
Evi dehle xweş O şin nedket deste mare reş 

Wek pepOk O evdala, li ber zinare vala 
Naye ji we hes O deng, wekl gejan O lala 

Ma tu d iki umlde ji vi mare be lman 
Bi sed salan birçl bl, ji ter dide gezek nan 

Hela nan bihele li wir, waye te nahewlne 
Wı sonda te xwariye, nade te heqe jlne 

Kala ma ew çi hale, tu naynl ber hişe xwe? 
Tu de kenge bi zore,bistlnlvl heqe xwe 

Heta bi vega tucar heq nehatiye ber deri 
Ji bo heq O stendine, je bOne geleki seri 

Ger dixwazl biji tu, li v1 gunde dilgeş 
Be gaviya te ev e, derxe ji vir mare reş 

Mal xirabe be mejl, biger li hinda kewan 
Civateke xwe çeke, beje ji bo giştan 

Dive em tev bi bin ye k, yekl ji xwe' r bi kin mlr 
Ji nav xwe yek bibjerin, ewe pir zana O jlr 

Dema hOn çOn ba hevdu, we bijartl mlre xwe 
Yeko yeko bejin wl heml derd O kulen xwe 

Ew mlre ku bO serok, riyan baştir dizane 
Gotin O peyve bikin ji xwe re bikin rezane 

Kala da ber hişe xwe, van gotine qenc O baş 
Peşkeş kir je ra gelek sipasl O tev şabaş 

Kala rabO wek meran kete qule zinaran 
C1 bi c1 ew geriya, heta zozan O waran 

Kon O ware eşlran, tev axa O emiran 
Yek bi yek ra xeberda, tevle ciwan O plran 

Hemu hatin gihan hev, wan civatek xwe danl 
Yekl pir jlr O zana mezinatiya xwe danl 

Ewan tevan bi carek, reya xwe dan ewe jlr 
Gotin tawa me ev e, ji bo me ra bibe mlr 

Mlr got sipasl ji we'r, bi wan keyfa xwe ani 
Rih siplkl di nav wan, taca sere wl hani 
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Bi dil xweş O bi şadi, tace danln sere wl 
Ji we pe ve seroki bilind kirin, deste wl 

Serok gote civate heze xwe blnin vira 
Da hevOdu binasin, tev bibin yek wek bira. 

Roja dine sibe zO hezen wan hatin ba hev 
Serok rabO ji wan re derd O kulan ani dev 

Serok ewana ani, kir çend kom O qol O par 
Çek da deste ye zana, ewe din j1, man bi dar 

Çendekl wer xebitln heta hln bO n ceng O şer 
Ji bo herin şere mar, heta ewl bikne der 

Serok dit ku ewana, tev hlnbOne ledane 
Gote wana sibe zO werin eve meydane 

Serok ew şev raneza heta sibe fikir! 
Riya ceng O ledane sere xwe de rekirl 

Leşker sibe zO hatin, li meydane bOne set 
Le vi mare be insaf, xwarin gelek gur O gef 

Sond xwarin wan bi yezdan, heta ewl mare reş 
Li nav raste bi ledane, ewl nekin weka leş 

Heta ji me yek hebe, em de pera bikine şer 
Hema çi te bira be, gere ji vir here der 

Bi qlrln O bi fıgan heriş birin ser marl 
Ewl dehla pir mezin mij hate ser bO tari 

Ji xew rabO mare reş, hate seri aql O hiş 
Dihatin denge kewan sond dixwarin bi laleş 

Heyfa me ye li ser mar, dive em je bistlnin 
Wı kafi re be lman, li ser axe hillnin 

Mar dit ku hal xirab e, şer bi wan re qet nabe 
Bi dizlka bi re ket, got bo min rev sewab e 

Kewan dilin ku diçe, dixwaze ku bireve 
Denge xwe qet nekirin, da ji dehle derkeve 

Mar ji dehle derket der, kewan herlş dane ser 
Piş O paşl je stendin, ma li rastl mina ker 

Serok gazi kir marl, got xayine be lman 
Te yekbOna me roke, nedikir hevl O guman 

Le eva baş bizane, ewl zora te kirl 
Me tevan ani ba hev, yekitiye çe kirl 

Ahd O peymana me ye, dive tu sax nemini 
Heyfa wane te kOştin, gere ji te hillnl 

Serok emre leşger da, le hatin hev wek1 mer 
Ewi dane ber derban, kOştin bi xincer O ker 

Tewan kir keyf O şahl, li vi dehle xweş O şin 
Dilgeş O şad O azad, xelas bO şin O girin 

Ye bindest O belengaz, heta nebin wek kewan 
Ye ked xwar O xwln xwar, we bimejin her bi wan • 
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Kovara Çandi 

"" REXNEYENLI 
""'- A 

SER WENE U BU-
" A A A 

NEREN POLITIKI 

Di pevaıoya ôıroke de, hezen 
emperyalist a kolonyarıst di metin
gehen xwe de çand a huneren ge
lan, bi riya talan kirine a le xweôı 
derketine xwestine tune bikin; hu
nermenden li himberi sazQmana 
wan derketine j1, hatine perçiqan
din. 

Weke te zanin, berhemen huner
menôı dema, tene ji bona pera be 
çekirin, him ji hunermend him j1, ji 
tekeşine re zirarek pirr mezin tine 
hole a hunermend ji, ji hunermen
diye derdikeve. 

Pişti sala 1970' an Q ta iro çend 
bOyeren gir'ing, ango erişen taşis
tan a tekoşina li himberi wan te za
nin. Nemaze li Kurdistans qirkirinen 
pirr mezin pek anine a hin j1, dom 
dike. 

Hunermenden Tirk, van bQyeran 
hasan ditine (weke cQnta 12' e ll one 
Q 12'9 adare) nexebitandine. Hln 
behtir tirs Q xof xebitandine! Mirov 
dikare çend hunermendan ji nav va
na biqetine, le bele vana j1, pirsen 
xwe yen bingehin neditine Q nexw
stine ku bibinin j1. Dema li Kurdis
tans tekoşin gur bu, hunermenden 
ku li esle xwe Q li KurdbQna xwe 
xwecrı dernediketin, heôı hWı li xwe 
vegeriyan li gele xwe a li esle xwe 
pirsiyan. Ev j1, gaveke pirr Mja ye. 

Em karin bejin, wenevanen Tirk, 
pişti sala 1970' an a ta niha bOyeren 
civaki ne zivirandine berhemen hu
nermenôı. 

Yen ku hezen serdest ew stendi
ne nava çerxen xwe ew j1, xem a 
xeyalen xwe yen metafiziki dirOvan
d ine. Hinek hunermenden Tirk, di 
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Fevzi BİLGE 

mejiyen xwe de teslimbOne nehezi
mandine a wek bejin ku vaye em 
teslim nebQne, hunermenôı kirine. 
Di weneyen xwe de, kevoken di qe
fesan de, yen bask şikesti a pinpi
niken (kelebek) birindar dirQvandi
ne. Li gori min ev j1, cureyek teslimi
yete ye. Teslimiyeta ser _girti Q hin 
betir bi xeter e. 

Li Tirkiye wene, hineki bi nedit
bari (soyut) hatiye dirQvandin, kese
ki tu tişt je fem nekiriye. Tu di bej1 
qey ji bo .ku tişt je neye fem kirin 
wene çekirine. Weneyen ku hatine 
fem kirin j1, bQye armanca rexne
yan. Bi rasti ev rexne ji bere ve li 
ser berhemen hunermenôı, yen şo
reşgeri ango berhemen politik dom 
kirine. Serhemen hunermenôı li go
ri wan mekanik, dogmatik Q slogani 
ne. Dive rexneyen li ser huneren 
slogani-polltiki baş ben zanin. Ger 
baş neyen zanin, nikare peyvendi
ya huner a politikaya şirove bike. 
Huneren beali tune ye, ya di xizme
ta hezen serdestan de, yan j1, di xiz
meta bindestan de ye. Xwendevan 
di karin bejin ma sava di senike de, 
ango naturmortek, çi giradana we. 
bi potitikaye ve heye? Heye. Lewra 
wenevaneki peşverQ van sevan we 
bi çaveki din bidirQvine. Qet tune 
be, we di rewşa ku sev tede be, be 
xuyanikirin ka ev sev a dewlemen
da ye, an j1, ya belengaza ye, ya di 
senika ziV de ye, an j1, di senikek 
dar de ye. 

Di bingeha xwe de sev, sev e, le 
rewşa seve, nerina wenevan dide 
deste mirov. Bi kurti slogan, li gor'i 
min, we her dem hebe. Weke me li 

REWŞEN 

jor j1, got, hunera politik dewle
mend e. Minak: lro em dibejin aza
ôı, serxwebQn, berxwedan Q hwd. 
Sibe erne ôısa slogana bavejin, le 
ev sloganen me, we ben gQhertin. 
Belki pişti xelasiye, em sloganen 
Kurdistaneke heşin bavejin. HerdQ 
j1, slogan in. Le yek germ e yek ne 
germ e.Yek ji bo iro ye, yek j1, ji bo 
sibe ye. 

Dema Engels gotiye "lenerinen 
hunermend çiqas veşarti be, hin 
baştir e" ne gotiye xewn a xeyalen 
fetsan çekin. Dive di berhemen hu
neri de mesaj, jiyan be. Weneyen 
neditban (soyut), be tegih, ji esteti
ke dur dixe, berhemen hunermenôı 
hesan d ike a ji hunere ve bi dur dixe. 

Di devera derbasbune de, ango 
dema şere germ de berhemen hu
neri, dive hin betir politik be. Minak: 
Neteweyek ku tekoşina rizgariye di
de, dive hunermenden wl welati, ta 
demeke rastiyan bi riya slogani bi
nin zimen. Di stran, şangeli Q wene
yan de slogan be xebitandin. Lew
ra ev divetiyek jiyane ye. Dive em 
j1, rastiyen jiyane bidirQvinin. Belki 
sibe em hewceyi avetina sloganen 
germ nebin! 

Di nivisara xwe de min tişten ku 
ji bo rewşa hunermenden Tirk goti
bQ, ji bo hunermenden Kurd naye 
gotin. Weke bQyera Helepçe, berx
wedanen gel a yen di girtigehan 
de, bi kurtasi tekoşin ji ali huner
menden Kurd ve hatiye xebitandin. 

Li her ali Kurdistane tekoşina ku 
li himberi tunebQne te kirin,li gor'i 
ku weneyen nQjeni pirr nuh e j1, we
nevanen Kurd ev tekoşina ku iro 
dom dike bi berhemen hunermenôı 
ne tam be ji, daring dikin. Xweziya 
di ôıroka Kurdistane ya kevnare de, 
wene peş ketiba a serihildanen we
ke Dersim, Zilan, Koçgiri, Şex Seid 
Q hwd. hatibana dirQvandin. Le em 
çi bikin, ev bQyer ne hatin dirQvan
din. Ev bQyer ôısa ji wenevanen iro 
re peywir mane. Ez bawerim ji iro Q 
pe ve çi bOyeren li Kurdistane pek 
be, we ji aliyen xwediyen çanda 
berxwedani ve be dirQvandin a da
ring kirin • 
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Kovara Çand6 

Şari Hewler dikewete 
daşti başuri Kurdistan. 
MejCıyi binyatnani Hewler 
digeretewe ber le heşt 

hezar sal. Yekeke le 
kowntirin şarekani cihan. 
Beri pişt ewey şari Hew
ler, şaxeberzekani rohe
lat Cı çiyay Sefın Cı hawi
na hawargekani Mesif Q 
Şeqlawe w tavgekani ge
li Eli Beg Q bexal e. Bari 
peşewey şari Hewler deş
ti pan Q pori baş ur e. Da
niştuwani şari Herler nezi
key yek milyon kes de
bat. Deway ewey rijemi . 
Baasi faşist desti kird be guhastinewey 
xelki awayQ gund Q nahiye w qezay roj
helat bo şari Hewler, be gorey plani b is
tem {Xitt El-lşrin). Hewler be direjayi 
meju dOçari dagirkirdin hatCıwe le ber 
herişekani Aleksanderi Gewreyi greki w 
dagirkeri Ereb. Hewler nawe nawe twa
niti henaseyek bidat kolkemir Cı paşay 

xelki xoyi fermanrewayi şar bigirine 
dest, bo nimune paşay Kore. 

Hewler her le mejewe çaqi oli {dinij 
buye. Le serwexti deshelati Xaçekan pi
tir le yanzdeh der le şari Hewler da he
buye. Esta le serwexti desthalati islam 
da, tenya yek yan du der mayitewe w 
le birri ewe da pitir le bist mizgewt he
ye esta. Wek yek gdCı fergayi dini {med
rese) bala her le konewe ewane idarey 
mizgewt a fergediniyekan degerin a le 
jerdestiyana britin le burjCıway kompra
dor dewlemendekani şar. Bazirgan {tu
car) yaxut xanewadey serokxel Cı hoz 
le wana: Neqşebendi w Berzinci w Su
cadi w ... hetit. Yarmetiy daring le layan 
miri be dest dihenin. Rastewxo debes
trenewe be dem a dezgay dewn3ki ko
neperestaneyan biniwe. Le birri ewe 
da, serokxanewadey ew xel a tirehoza
na ke destelati diniyan le dest ew cega
yi berzi miriyan pe dediret a cegay mit
maney fermanreway lraqi ne. Herçen-

de ew bizutnewediniyane le kati xoy 
da, le formeki netewayi da seri helda, 
le kati bizCıtnewey oli xerı neqşebendi
yeken be mezhebi heqqeyi, tesewwufı 
le nawçey şari Silarnani da destipekird. 
Katek serokekayan be nawi Mewlana 
Xalidi Eskeri giraw durixirayewe bo Ere
biztan. Ewsa miridekani Heqe bo xo pi
şandin le diji paşa le dewruberi salani 
30-40'ekan xopişandan sazkird a jin a 
piyaw le bergi cunya da berew deşti şa
ri Kerkuk Q Hewler hatin. Duway seru
binbuni sali 1958'i temmuzi lraqi w ne
man! destelati padşayeti ew xanewade 
xelekiyane, beşeki zoryan le şari Hew
ler a Kerkuk niştece bun. Ramyariyi rij9-
mi lraqi, komari helsta be misogerkirdi
ni pare w mulk Cı destelati berewebir
din bo yan Cı le şar da niştece kirdin
yan. Axa Cı derebag Cı serok tirewhozi 
gundekan, esta le şar da dewri kontera
çi w bazirgab Cı zengini le şar da. Be
şekyan serokeaş Q xofıroşi rasteqine. 
Xelki hejar a zehmetkeş, sextirin Cı na
xoştirin bari jiyani rojane debene ser, 
zorbayan le dewr a beri şar heremwki 
niştece bun. Le bareki zor seretayi da 
dejin be elektrik, be aw, le teneke w 
berd Cı arneri herzan xanQ kalokey na
rak le pali yek dirust kirdiwa. Zor car 
duçari ewe debin ke be siwari ker a 
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esip aw bigezinewe yaxut elektrik le he
li şeqami sereki be şew çetal ken Cı bi
dizin, bo tozek runaki şewan. Hazaran 
xelki aware w koçker le şar da, be em 
şeweye niştece buyine. Gereki milliyan
we. Her roja çendin caran, le layan dez
gayi şarawani ruswa bibune xeluzi şori
şi aşbetali w way aşbetal le layan serkir
dakanin toqi w encam; ne gund ma w 
ne şoriş! 

Esta jiyaneki qonaxseretayi w dur 
le hiwa w gund a xer a beri seretayi w 
biçCık, ke beşi niwey matar Cı kargey ka
şi {mermer), kargey şiremeni {elban). 
Hewler nawnabg e be meywe w genim 
Q danewele. Le hernCı nawçekani Hew
ler Q deşti Hewler, deşteki be pit e bo 
danewele. We nawçeşaxewiyekani 

Hewler be naw bang e be hawina ha
war Q awi sazgar. Zengin e le mer a 
malat Cı ajel da, Xelki Iadeyakani dewr 
Q pişti Hewler zorbeyan jiyaniyan ben
debe mer a malat, bexewkirdin a cotya-
ri. 

Şari Hewler, wek hernCı şarekani 

Kurdistan, le layan rijemi lraqi her le 
dewr a beri salani 1960 da, gemaroyi 
abori le ser a bizutnewey abori w ko
maleyati le ew peri sisti da ye. Xelki 
zehmetkeş bakar in a çaweruwani hiwa
yekitazene 
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Kovara Çandi 

Ehmede Xanl, Plre şalren (biwe
jen) netewl ye Kurda ye. Di nava he
ma gele Kurdistane de naskirl ye, 
pirr bi rQmet Q qedirbilind e. Li hin 
cihen Kurdistane, je re te gotin plre 
Xanl, li hinek cihan ji, je re te gotin 
Şex Ehmede Xanl, li hinek deran ji, 
Hezretl Xanl, yan ji, Ehmed efendi
ye Xanl, Kurden ku di bajaran de di
jin Cı di bine tesira zimane Tirkl de 
mane Q pişivlne (asimile bOne) je re 
gotine Xanl hezretleri, Xanl baba. 
Di nav wejevanan de jl, plre wejeva
nan e ku bi rasti jl, ew nav Q nişan, 
je re babet e. Heta ku mirov je re 
plre piran, seroke wejevanan jl, be
je ev hernCı li bejna wl ya çeleng Q 
siware meydana wejevaniye ten. 

Bi rasti, Plre Xani, bi helbesten 
xwe Q destana Mem Cı Zin a nemir, 
di nava wejevanen nemir ye cihane 
de, ciheki pirr bilind Q jor girtiye.Li 
qora peşine, di meydana wejeyi de, 
ew destana wi ya nemir M em Q Zin 
hemtaye Romeo-Julieta Sheakspir 
Q Leyla Q Mecnun Fizarı ye. Heta, 
di pirr babetan de, ji wan bi rOmet
tir e. 

Ehmede Xani, di sala 1650 mila
di de, li herema Hekariye li gunde 
xane ji dayika xwe bQye. Di med
resyen Kurdistane de xwendiye Q 
di demeke kurt de nav Q deng da
ye. Di çarde saliya xwe de dest bi 
nivisandine kiriye Cı ala wejeya nete
wl ya Kurôı hildaye. Ji wejeya Kurôı 
re pirr xizmeten mezin Q giring Q gi
ranbQha kiriye. 
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AHMED E 
A 

XANI 
(1650 -1707) 

Hozane mezin, ji bil MemQ Q li
ne, gelek helbesten heja Q qedirbi
lind jl, nivlsiye ku di medresen Kur
distane de heta lro jl, di deste feql, 
mela Q seydayen Kurdan de, destni
vlsen wan ye cOre cQr hene. Di sala 
1684'an de bi nave NCıbihara biçCı
kan, bi şeweyekl riste (menzum) fer
hengokeke Kurôı Q Erebl nivisiye. 
Ev aferineka (eser) heja ji çend 
bend a plşan (beş) pekte. Bi awaye 
qeyden rezaniya (arQz) helbestan 
nivlsiye, di sere her bend Q beşe de 
pend Q şiretek gotiye. Wek: 

Ger tu dixwazi ku bivf namiWer Cı muteber, 
Kizb Cı xiiale mebej, ger te bikin kerbiker 

Yane: eger tu dixwazi ku bi rQ
met Q namldar bl, dive ku tu caran 
tu derewan neki, nerastiye nebejl. 

Di cihek din de jl, weha dibeje: 

Muelllm, bila dil wekl ber bitin, 
Divetin ku şagirt~ d/Iber bitin 

Yane, dile seyda (mamosta) çi
qas ku weki kevir hişk be jl, ôısa jl, 
dixwaze ku şagirt Cı suxte yen wi, bi 
kerhatl, zlrek Q xweşik bin. Her we
ha, di sere her beşan de, di derhe
qe (derbare) xwendin, xebat,rastl, 
zanin Q karen civaki de pend, Q ne
slhat Q şireten pirr giranbiha gotiye. 

Ji bil NCıbihare jl, bi nave eqida 
lmane (himen baweriye) ôısa bi ne
zim, aferlnek din ji, nivisiye ku ew 
herdu ji, di medreseyen Kurdistane 

Abdurrahman DURRE 

yen destpeke (ilkokul) de, ten ders
dan Q xwendin. Bere di medresan 
de NCıbar Cı Eqida lmane pirtCıken 
dersen zarokan bQn. 

Hezretl Xani, hem şair hem ji, 
feylesof Q zaniyareki pirr mezin bO
ye. Ji aliyek ve pirr rexneyen giran 
li serok, serdar, mlr, xan, beg Q 
axayen kurdan kiriye ku çi ra, bi hev
du re yekbQn Q itifaqe nekirine Q bO
ne leylstoke dujmin (Tran Q Osmani
yan). Xani di derbare mir Cı begen 
Kurdan de weha dibeje: Bi wan di 
xapn Q ji bo wan ceng Q şer dikin, 
Kurdistane ji bin zulm, kuştin, cerd 
Cı talenen wan rizgar nakin. Çara xi
lasbCıne yekbCın Cı itifaq e. 

Ji arıyek din ve ji, pesne merxasi 
Cı cameriya wan Cı gele kurd kiriye. 

Cameri O h/mmet O sexawet, 
Meranl O xeyret O ce/adet. 

Ev xetme ji bo qeblle Ekrad. 
Wan dane bi şOr O himete dad. 

Yane camerl, merditi, merxasi, 
xiret Q jlriti, tev ji bo serok Q qebile 
Kurdan hene. Bi şOr Q himmeta 
xwe, edalet çekirine. 

Ev x/ret O ev u/Owwe himmet 
bO maniye hem/e bare minnet 

Yane: Ev xlret Cı bilindaya him
mete, nehiştiye ku bare minete hilgi
rin, wek şeran ji hev be tirs Cı be per
va bOne. Kes, ji kesi re seri' dananiye. 
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Lew pek ve hemişe be tifaq in 
Daim bi temerrud O şiqaq in 

Yane serokan Kurdan wek şe
ran in, daima be ittifaq bOne, li pey 
hev neçQne barbire (berber1) hev 
hatine a hev negirtine. 

Ger de hebOya me ittifaqek 
Vekra bikira me inqiyadek 

Tekmrte dikir me din D dewlet 
Tehsrte dikir me ilm O hikmet» · 

Yana: Eger ku ittifaqa me heba
ya, me ji hevdQ re seri daniya, din 
Q dewleta me de tev dirist buna. 
Erne bibOna xwediye dewlet a za
nine a em de şareza buna. 

Xani, pirr gazin Q lomanan, ji be
kesiti a be xwe<fıtiye ji, dike a dibe
je: 

Ger de hebDya me j/, xwedanek 
Sahib huner O we nuktedanek 

Min de elema kelame MewzOn 
E'la bikira li bane gerdOn 

Yane: Eger ku xwediyeki me ye 
zana Q hunermend hebQya, min de 
ala rist Q helbestan (ala wejeya Kur
di) hilda ser sere çerxa feleke a bi
lind ji, bikira (çawan ku kiriye ji, 
cana wi ye piroz pirr a pirr şa be). 

Xani, di ciheke din de ji, weha 
dibeje a heyret dike: 

Ez mame di hikmeta Xwede da 
Kurmance di dewleta dine da 

Aya bi çi wechf mane mehrOm 

Bil cumle, ji bo çi 
bOnemehkOm 

Her mireki wan bi bezle Hatem 
Her mereki wan bi rezme 

Rostem 

Yane: Ez di vi hikmeta xwede 
de mame, gelo ka, ji bo çi ye? Ku 
Kurmanc di dine de, be dewlet ma
ne. MehrQm, bindest, jar Q bepar 
mane. Hal hal e ku (Halbuki) her 

mlr Q xaneki wan, di camertiye de, 
weki Haterne Tai bOne, her mer Q 
merxaseki wan ji, di quwwet a jiriti
ye de, weke Rasterne Zat in (ku ew 
ji, Kurd e). 

Xani, çawan ku me li jor ji, got, 
sebebe (sedeme) bindestiye di ne 
ittifaqi Q ne hevdu girtina gele Kurd 
a serokan Kurdan de dibine. Çare
ye ji, dizane Q di şOr de dibine, ya
ne di rezani a şorişwaniye de dibi
ne a weha dibeje: 

Her ki bire şDre deste hi mmet 
Zebtkir ji xwe re bi meri dewlet 

Yane: Ki deste xwe biriye şOr, 

dest avetiye şer a şoreşe, ewi bi 
meraniya xwe, ji xwe re dewlet çeki
riye Q payidar bOye. Bi vi awayi em 
dikarin bejin: Piri Xani, çawan ku 
pire wejevanan e, wilo ji, pire şoreş
vana ye. Çawan ku zaniyar Q filozof 
bO, wisan ji, rezan, rehber Q şoreş
ger ji, bO. 

Di çakirina destana Mem Q Zin a 
xwe de, hem pişeyen wejeyi (sanat 
edebiyat) hem ji, fikr Q rOhe netewe
yi pekaniye. Çiroka Meme Alan, ji 
çlroktl Q ji efsanetiye paqij kiriye Q 
helandiye, di qalibe rasti a berçavl
tiye de ro kiriye. Bi wi awayi, ew çi
rak, bQye dirok, ew maden bQye 
zer a ziv a durr a gewher, ketiye xe
zina wejeya Kurdi ya netewi. Mirov 

bi hesani dikare beje, Zin, Kurdis
tan e, Memo ji, gele Kurd şoreşgere 
Kurdistans ye. Beko, dijmine Kurd 
a Kurdistans azadiye, serxwebQn a 
sertiraziye ye. Hile, lep a databen 
ku Beko, li Mem Q Zine hOnane, we
ki dek Q databen ku dijmine Ereb, 
Ecem, SelçQql Q Osmaniyan li Kur
distans, bi nave din a xiiafet a birati
ya din hQnane, eyni tişt in. Eyni 
plan Q dafik in. Evindariya Memo ji 
Zine re, evindariya welatparezi Q şo
reşa Kurdistans ye. 

Bi rasti, pire Xani, di vi bare de, 

neqş Q nemOşek pirr bi rOmet Q gi
ranbiha ji bo weje Q doza Kurd Q 
Kurdistans raçandiye Q hOnaye. 

Gele Kurd hem u, ji Xani re de ile
lebed, minnetdar Q pesindar bimi-
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nin. Eger zana Q wejevanen Kurd, li 
ser Xani Q aferineken wi bi cildan 
pirtOk (kiteb) binivisin ji, qedr, qi
met, rQmet, nirx Q bihayen wi pek 
naynin Q ji bin bare minnet Q xizme
ta wi dernayen. (cane wi ye eziz şa
be, timili ser wi rehma xwede hebe) 

Dive ku Mem Q Zina Xani, pişti 

Awesta Zerdeşt pexember (166 
583 bz) pirtOka Kurda ya piroz be. 
Her rewşenbire Kurd, dive ji gele 
Kurd re, durr a gewheren wi peş
keş bikin. 

Te bira min ku, di zivistanan de 
li meclis Q civaten Kurda yen şevini 
Mem Q Zin dihate xwendin. Civate, 
bi dil Q can guhen xwe didane. Be
le, sed mixabin, pişte ku medrese
yen Kurdistans rabQn, xwendina 
Mem Q Zine ji, ji Kurdistans hedi he
di rabQ Q radibe. Birasti he ji, 
dengbejen Kurda, çiroka Meme 
Alan a Mem a Zine dibejin, bele, 
gurr Q geşitiya bere nemaye. 

Ehmede Xani, li medresa Bazi
de (Doğubeyazit) seydati kiriye. Di 
sala (1707 m) de li we wefat kiriye Q 
tirba wi, ziyaretgeha Kurdan e. Go
tin dirOst be em dikarin bejin ku rO
geha Kurdan e, qibla dil Q can e. 

Seyda mete Seide meşhur (Se
ide Kurdi Bediuzzeman) ji, ji ruM 
Xani pirr istifade kiriye. Bi mehan li 
ser gora (tirba) wi bi şev Q rojan ma
ye. Di mizgefta (camiya) w1 de maye. 

Le sed mixabin, ku Kemalisten 
nijadperest hem medresa wi, hem 

mizgefta wi, hem ji, gora wi xirabe 
O weran kirine. Belgeyen diroki, ke
viren gore, mizgeft a medresa wi O 
kela Bazide, bi hoviti O barbarti ve
jandine. Min ji gelek xelke Bazide 
bihlstiye ku kevire gore, medrese Q 
mizgefta Xani yen belgeyi Q diroki Q 
nivisar'i, kirine ferşe tewla hespan 
leşkeri (askeri). 

Bele seroke şarewaniya(Beledi
ye) Bazide niha dest pe kiriye ji nO 
ve çe dikin Q taze dikin. Em pirr 

spas dikin ji wi seroke heja re ku li 
kale me, pire me, rehbere me O re
zane me xwedi derdikeve. Ew kare 
hane pirr bi şeref, gir'ing, mezin a bi 
rQmet ee 
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Sedemke dewlemendiya zara
vaya Kurmanci ji medresebOn. Dı 

medresen herema Kurmancanda 
sey (Ders) bı zaravaya Kurmanci dı
hata dan {dayin). Ani pırtQken Ere
bi, bı Erebi dıhate xwendın Q bı Kur
manci dıhate wergerandın {Tercu
me kırın). Heya serwextbOna sux
tan, seyda şrovekırın dıdomand. Ev 
qayde çawan jı bo pırtQken şeriet, 
hedis Q tefsire dıhate bıkaranin, 

wsan jı bo rezımen, mentıq Q istiare 
ji bıkartanin. Feqiyan bı hevra Q bı 
saydayen xwera bı Kurmanci dıpey
vina (xeber dıdan). Gava feqina me
tın jı ber dıkırın, bı zaravaya Kur
manci şrovedıkırın Q dı sere xweda 
bı ci dıkırın. Gava feqiyan ji hev an 
ji jı saydayen xwe pırseke bıkırına, 
bı zaravaya Kurmanci dıkırın Q ber
sıv ji bı Kurmanci dıhate dan. Gava 
feqiyan "not" hıltanin, an ji, jı hevra 
name dışandın, disa graniya van 
tevgeran (muamelan) bı zaravaya 
KurmancibQn. HinbQn Q hin krın, 

danıstan gişk bı zaravaya Kurmanci
bQn. Gundiyan bı seyda Q feqiyan
ra, seyda Q feqiyan bı gundiyan Q 
gelra gişk bı zaravaya Kurmanci dı
peyıvina (xeber dıdan). Bı Kurman
ci dıponıjin, bı Kurmanci dıhızırin, bı 
Kurmanci hevok (cümle) çedıkırın Q 
bı Kurmanci dınıvisina. Bı Kurtasi dı 
wan medresanda, zmane resmi bı 

zaravaya KurmancibQ. Ew medre
sen bırezen emekdar, heker hındık 
ji, mabın Q peywıra (wezifa) medre
sen kevın nebinın ji, he ji dı hnek 
deveranda mane O bı ewayek ne
mır neji jina xwe dıdominın. Hevida
rım ku ew medresen diroki, çevka
niyen zanine, peşvebere zmane 

38 

Kurdi, bjijken cvata 
kurdan O emekda
re kevnare jı nOve 
bene vejandın O 
gore dema me be
ne tekOs krın. Bı 

drOvek wele bene 
tekOs krın ku jı beri 
çetır berhem jı wan 
bene standın. An ji 
ciyen wan yen diro
ki bene parastın O 

dı ciyen wanda hnek sazımanen 

dın bene damezırandın O bıkevıne 
bın xızmeta cvatan. Heker ev kar 
neyen bıkaranin, we rewşa cvata 
me bı herıfe. 

Hemıne ku jı wan medresen pi
roz, hnek mroven neqencen xwın 
mıj ji derketıne. Male gel xwarıne, 
emeka gel metine, zeviyen wan bı 

xapandın jı wan standıne. Bı kurtasi 
jı bo weca (fayda) xwe çı jı desten 
wan hatıye krıne O he ji dıkın. Hevi
darım ku jı iro paş gel jı şere wan 
nemerdan bene rızgar krın O carek 
dın ji yen wlo dernekevın. 

Dıve neye jı bir krın ku dı her 
mezraken (müesesen) cvakida yen 
qenc ji O yen negenc ji derdıkevın. 
Hemıne ku dı dbıstanen netewida ji 
gelek mroven bextreşen wecperest 
(menfietperest), dıgel mroven qenc 
derketıne O he we derdkevın ji. Em 
ve mjare btMlin heviya demen pa
şerojve O fetıline lı ser dabaşa xwe. 

Hozanen mezın Gı bıl Baba Ta
hıre lori) peşi jı zaravaya Kurmancı 
derketıne O her yek jı wan gore 
demen xwe O çaren wan gavan ge
lek xızmeten mezın ji krıne. Xızme
ten wan xweşmeran, ronahi dane 
wejeya (edebiyata) me. Ew ji rew
şek wele ku he ji em lı ber we rena
hiye dımeşin o we he gelek ji bıme
şin. Ev hozanen mezın yen diroki 
gişk dı medresanda rabOne O dı
medresanda xwendıne O seydati krı
ne. Eliye Heriri, Melaye Cziri, Feqi
ye Teyran, Ehmede Xani O Melaye 
Bateyi yek jı wan wejevan (edip) O 
hozanının ku her yek jı wan gelek 
afırinek jı mera hıştıne O bOne ser 
kaniya weje O hılbesten me. iro em 
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bı wan iftıxar dıkın. Lewma ewan 
wejeya Kurdi bı me Q bı cihane da
ne nasin. 

Hılbestevane hemdem ye sedsa
la bistan Q hozane netewi Q geleri 
ye netewe Q gele Kurd Şexmus Ci
gerxwine mezıne pır heja, ma jı kQ 
derketıye Q bı kij zaravaye hılbeste 
(şiir) Q rıste (menzome) sazandıne 
o nvisandıne? Jı ve yekera pegera
nek gran naxwaze. Lewra kıfşe. He
mıne ku jı medrese derketıye. Ci
gerxwin lı gelek ciyan geraye, dı ge
lek medresen Kurdıstanede xwe bı 

ci krıye Q xwendıye. Paşi çOye SOr
ye lı Amode, dı medresa seydaye 
mele lbeydılah Q braye wi seydae 
mele Fethılahe KQiatida xwendına 
xwe qedandıye. Dema qedana 
xwendıne, Seydaye mezın mele 
lbeydılah wefat krıbQ. Jı ber ve ye
ke Cigerxwin desturnama xwe, bı 

teni jı Seydaye mele Fethılah stand ı
ye. Cigerxwin, her dem jı van her 
du zatama "Seyda" dıgot Q jı wanra 
hurmet dıkır. Heya Cigerxwin dı we
siyeta xweda "Heker ci hebe, gora 
mın lı bal gora seydaye mın çekın, 
heker ci tunebe, dı hewşa xaniye 
mında çekın" gotıbQ. 

Cigerxwine peşverQye netewe
perwer, Hılbeste Q rısteyen xwe 
gişk bızaravaye kurmanci sazandı
ne. Jı afırineken Cigerxwin, heya 
nha heşt diwan hatıne weşandın Q 
jı rısteyan ji du pırtOken çirokan hatı
ne çapand n. çigerxwin ne bı teni afı
rinek bı hılbeste Q rıste nvisine. Ge
lek pırtQk bı metne rastemend ji pe
kanine. Jı ali Cigerxwinve pırtQkek 
gotıne peşiya, awa Q destura zma
ne Kurdi, du cıld ferheng, du cıld ta
rixa Kurdıstane Q folklora Kurdi ji ha
tıye nvisandın Q weşandın. Her yek 
jı van afırinekan bı sere xwe heja
neke netewine. 

Jı bıl hozanan, gelek rastemend
nıvis ji Jı Kurmancan rabOne, Q bı 
zaravaye Kurmanci Afırinek nvisan
dıne. Ew nviskar ji jı medrese derke
tıne Q bı zaravaye Kurmanci pırtQ
ken heja nvisine. He ji jı wan afıri

nekna wec tene ditın Q dı Kurdısta
neda xweyi rametın ji. Bı zaravaye 
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Kurmanci Q rastemend (nesir) nvi
sandi 'Tesrif a rezimane Erebi ya 
mele Eliye Teremaxi, Disa rezımane 
Erebi, bı naven 'Tesrif, Zırof Q Ter
kib" se pırtQk yen Mele Yunıse Hel
qatini, jı wan afırinekanın. Dı zanya
riya bjijkida ji,bı zaravaye Kurman
ci, afırinek hatıne nvisandın. Dı ve 
neqebeda 'Tıb" a mele Mehemede 
Qutıb Q 'Tıp" a Carinose hekim tene 
jmartın. Yen mina van gelek pırtQk 
Q belge bı zaravaye Kurmanci nvi
sandi hene. 

Medrese: Dı heremen Kurman
canda medresan gelek kar Q xeba
ten qenc krıne Q gele Kurd gelek 
wec (fayde) jı wan ditıne. Heker 
medresan, Kurdıstan tam venejandı
be, le ne hıştıye tam bıpışıve a bırnı
re ji. Ango jı mrına ebedi flıtandıye 
Q heya nha lı serpeyan rawestandı
ye. Hewidarım ku jı iro paş we edi 
baştır bıbe. 

Gava ez ghijtıme, jı dewlete ve
şarti Q bınerd le lı ser kelbenga xwe 
rawestayi gelek medrese hebQn Q jı 
cvata mera gelek kar Q xızmeten 
qenc dıkırın. Ez ji medresek jı wan
da derketıme. Heker iro dıkarım çar 
peyvan binım lı bal hev a bınıvisım, 
bı saya wan medresane. Bı taybeti 
jı çar sal xwendına xwe, mın du sa
len we, lı navça Tatwane, gunde 
Oranıse dı medresa seydaye xwe 
ye mezıne dlovane mıhrivanda 

xwend. Xwezka mın zedetır lı wır 

xwendıbQya. Nave wi zate mezın 

OsmanbQ a jera seydaye haci mele 
Osmane Xorosi dı hat e gotın. Mrove
ki hernet (takwa), zana, serfıraz, ali
cenap Q neteweperwerbQ. Dı serhıl
dana Şex Seida ci gırtıbQ. Peywıra 
(wezifa) wi lı navça Blanıxe, bı Xalıd
bege HesenirabQ. Serhıldane gelek 
wec je ditıbQ. Carna dabaşa bOye
ren serhıldane jı mınra dıkır a se
demen serneketıne ji şrovedıkır. Wi 
zate mezın, bı ewayeki taybeti ez dı
gıhandım. Ev mjaren (mewzuen) 
netewi Q geleri, ez jı wi zati hinbQm 
Q wi zate mezın kesitiya mın bı mın 
da nasin. Bı kurtasi, ez xwe dayn
dare wi alicenabe dızanım a weleye 
ji. Jı ve yekeye ku jı malbata wi 

xweşmerıra, bı taybeti jı seydaye 
xwe ye duwemin mele Abdusse
medra ev qas bırezkarım a geleke 
wele ji bıt. Mxabın wi zate mezıne 
zana ji mina gelek seyda Q mela
yen me jı bıl hnek ewlad a feqiyen 
xwe zedetır tu afırinek lı dQ xwe a lı 

rObere dne ne hıştıne. Hevidarım 

ku kure wi namıdari "Seydaye mele 
Abdussemed" be afırineken heja jı 

dınyaye koç nekıt. Bı vi ewayi hım 
ve kemasiye dedagırıt a hım ji de 
heval a hogiren xwe dılxweş a bexti
yar bıke. Ve yeke bıhelım heviya dl
voniya seydave Q bıfetılım lı ser mja
re xwe. 

Miriti: Dı zarava Q wejeya Kur
mancida bandor (tesir) a miritiye ji 
dıxwıye. Graniya miritiya Kurdısta
ne lı heremen Kurmancan hatıne 

damezırandın. Nemaze (bılxase) dı 
dewra Ebasi Q Osmaniyanda gelek 
peşve çQne. Her çqas dı miritriyan
da tevgeren (muamelen) resmi bı 

zmane ErebibQn, le zmane peyıvin, 
hevpeyıvin, gotingo (mQzakere), 
wejeya (edebiyata) devki a nvisan
di Q ed, hemi bızaravaye Kurmanci
bQn. Bı taybeti dı diwanen miranda, 
her dem dengbej, çirokbej, pesqel
yar (nQktedan), hozana ed. dıpeyı
din (peyda dıbQn) a her yek jı wan 
pişekaran, pişen xwe bı zaravaye 
Kurmanci bıkartanin. Pişekaren mi
ran bı hevdura Q bı pişekaren mire
ken dınra dıketın berberi a qoç
man. Ewen kar bıkırına Q ser bıketa
na, gore mercan (şertan) dıhatıne 

pera krın. Bı vi ewayi zaravaye Kur
manci dewlemend dıbQ, xwe nO dı
kır Q peşve dıçQ. Pışti belavbQna mi
ritiyan ew ciyen çanda Kurdi mane 
vala. Hevidarım ku dı ciyen wan 
mezraken (muesesen) kevnareda, 
mezraken hevdem bene damezıran
dın Q çawan beşek jı wan, mina "Na
venda Çanda Mezopotamya jorin Q 
Enstituya Kurdi" hatıne danin, heker 
ne tekQs ji bıt, ketıne bın xızmeta 

gele Kurd, gelek kare qenc ji dıkın. 
Dıve hejmara van pQngalen zanine 
bene pır krın a yen dniti ji bene te
kOs krın ku berhemen tekQs Q qenc 
jı wan bene standın. Jı pekanina ve 
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yekera, deste hevdu gırtın a bı hev
ra bzıvin dıxwaze. 

Zaravaye Kurmanci, bı van se
demen lı jorin hati şrovekırın a hın
dek sedemen dın ji bı ewayek dew
lemend jina xwe heya roja me ajotı
ye a jı iro paş ji de jina xwe edi 
dewlementır bıdomine. Lewra cwa
nen Kurd edi xwe ghandıne. Hevi
darım ku dı demek kurta dbıstane 
Kurmanci, seyxane (dersxane), ez
geye radyoye, ezgeye televizyone 
a ed de bene vekırın a bıkevıne bın 
xızmeta vi gele dlovane cefakeş. 

Heker van nıhmetan ji ez bıbinım 

mıtlıq jı dınaye çavekıri koç nakım. 
Ango mın gelek serkevtınen xweşık 
dı jina xweda ditın. Vanen lı jorin da
baş kri ji bıbinim a yen dın ji bla jı 

cwanen emekdara bıminın. 
Zaravaye Kurmanci, be kemasi 

xwedi qayden (kuralen) rezımani

ye. Ango dı hemana zaravaye Kur
mancida, be kemasi teknıka zmen 
heye Q tekuse ji. Ew qayden jı ali 
mınve dı "Hemana Rezımane Kurdi" 
da hati nvisandın, mın hemi jı bınya
ta zmen derxıstıye. Ew ji mın an jı 

pırtQken wan cwanmeren ku beri 
hatıbQn nvisandın derxıstıne, an ji 
bı pegerane mın dı bınyata zmenda 
ditıne Q gava rasti qaydek jı wan 
qayden drısten tekQs dıhatım, gelek 
şah Q kefxweş dıbQm. Her yek jı 

wan qayden rezımen ku mın dıditın, 
mina ditına gencineke (defineke) ze
ran ez bextiyar dıkırım. Pzo genci
neger derenca ve bextiyariye dıza
nın Q ew dı temene xweda an carek 
rast ten an ji heç nayen. Le ezdı 
her pegeranen xwe da rast dıhatım. 

Devoken zaravaye Kurmanci: 
Ev zaravaye dewlemende qayde
dar, dı hundıre xweda dıbe se de
vok: 

1- Devoka Buhti (Boti) 
2- Devoka Slivi ango Glivi 
3- Devoka Mehmedi 

Hındek zana jı "Dvoka Slivi'' ra, 
devoka Glivi dıbejın. Le guhertın te
da nine (tune). Lewra dı demen ke
vında, jı eşira Slivanra eşira Glivan 
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dlhate gotın. Dema "h" ya Buhti bı
keve "u" dıbe "o" Q Buhti dıbe Boti. 
Jı ber ve yeke lı ser ve dabaşa han 
rawestan naxwaze Q ne gringe ji. 
Çawan hındek mrov dıhızırın, ew 
qas guhertınen gring lı navber van 
devakanda ninın. Ez gelek page
ram. Mın guhertınek gring dı devo
kan zaravaya KurmanGida ne dit. 
Heker hınde guhertınen pçQk hebın 
ji, ne xeme. Lewra dı hemi zmanen 
dıneda, dı navber du gundanda ji 
ew qas guhertın dipeyıdın (peyda 
dıbın). Jı xwe zanayen me ji dı ve 
ditınedanın. Bınarın Ehmede Xani çı 
dıbeje: 

Buhti Cı Mehmedi Cı s1/ivi 
Hm le/ Cı hmek j1 zer Cı zivi 

Çawan her yek jı van gewheran 
xwedi hejaneke, wele, devokan za
ravaye Kurmanci ji dı ditına "Sey
daye mezın Ehmede xani" da xwedi 
hejanek taybetiye a weleye ji. 

Nexwe jı devoka Boti zadetir dı
ve em dabaşa herema Botan bı

kın. Herema Botan çiyaye, aseye Q 
re, pe bı hesani venakeve. Hozan Q 
wejevanen mezın gelek je rabune. 
Demek drej ji navendiya Kurdistane 
krıye. Gelek mir Q xundıkaren le
heng (gernas) ji jı herema Botan ra
bOne. Jı ber van yekan, peyıvina 
we hererne jı yen dın xwerQtır a 
qenctır niaye. Oma dabaşa devoka 
Boti dıkım, mebesta (meqseda) 
mın peyıvina herema Botane. 

Bele dıbejım ku jı bo yekiti Q 
xwerQ krına zaravaya Kurmanci dı
ve devoka Boti esas bete pejıran
dın (qebQI krın). Le devokan dın ji 
dıve neyen jı bir krın a pçQk krın. 

Hemıne ku kejan peyv, lı kijan he
rem a gundi a jı ali kij mrovive hatı
be bıkaranin, dıve gore keşan a pi
vana zaravaya Kurmanci bete he
jandın Q lı esasan bet gre dan. Pzo 
bı vi ewayi yekiti a tekOsiya zmen 
te hole (hmate). Dı van deravanda 
zman hewece alikariya her kesiye. 
Heviya pekanina van karen gring, 
serkevtına gele Kurd, rexıstına mro
vani Q ditına rojen he xweştır bıbi
nın xweşe 
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REHMEQULİ 
Jeder: Süleyman YILDIRIM 

Berhevkar: Turan ÇABUK 

Wexteki xortek hebQye, destek 
kincen nuh li xwe dike Q diçe mala 
dergistiya xwe. Mala dergistiya wi 
ji, li ciheke dur buye. Dikeve re di
çe a te hevrazeki, we di kaşeki re 
derbas be. Riya wi kaşe fl, şeland
vanan (rebiran) girtine. Te ku di wi 
kaşi re derbas be, şelandvan te pe
şiye.Dibeje: 

-Xwe bişeline! Kince xwe ji xwe 
bike a bide min. 

Xort je re dibeje: 
-Heval nave te çi ye? 
Rebir: 
-Nave min Mihemmed e. 
X ort: 
-Tu bide xatire Mihemmed, tu 

we min berdi. 
Rebir le dinhere dibeje: 
-Evi min bi nave Mihemmed da 

sonde. Hima bira lexe here. Wi ber
dide Q xort dikeve riya xwe diçe. 
Hej çend gava naçe, rebir dibeje: 

-iro ew bi nave Mihemmed ez 
xapandim. 

Welleh ez carek din edi wi ber
nadim. Carek din li pey xort dikeve 

a gazi d ike a dibeje: 
-i ro xwe bişeline! 

REWŞEN 

Xort be çare hej xwe neşelandi-
ye dibeje: 

-Bavo nave bave te çi ye? 
Rebir: 
-Nave bave min Mistefa ye. 
Xort dibeje: 
-Tu bidi xatire nave Mistefa, tu 

ye min berdi. 
Ew cara dine bi nave Mistefa 

ez dam sonde, min ew berda. icar 
ji, bi nave Mistefa. Hema eze ber
dim, bila here. 

Xort wek cara dine dikeve re, 
he gavek naçe, disa ew li pey wi 
dike qerin: 

-Xort disa paşve te, rebir dibeje 

-Xwe bişeline! 
Xort careke din dibeje: 
-Nave kalike te çi ye? 
-Rebir dibeje: 
Rehmequli ye. 
Xort xwe dişeline ... cile xwe ji 

xwe dike. Le merik meraq dike di
beje: 

iro te nave tevan ji min pirsi a 
min da sonde, te kince xwe ji xwe 
nekir. Te çi ma ve care ji xwe kir? 
Dibeje: 

Qebehet tev ji Rehmequli bu 
lewma. 
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Kovara ÇandA REWŞEN 

Roja 25' e meha vin wek xwe bimine, 

Kanuna paşin, di poli
tikaya TC'e de, hi
nek tişt hatin guher
tin. Ev guhertin, ji bo 
çi O çawa çebOn, di
ve mirov baş bizani
be. Dive ku mirov ev 
tiştina baş bibine: 

KOLEYE BIZIMAN 
NE TIŞTEKE 

dewleten emperya
list li ser TC' e seki
nin. Ku di Newraze 
de, li Batane serhil
dan çebOn; TC' e ji, 
got, em serbesthişti
na zimane Kurdi, hin
ki bi derengi bixinin. Zülfikar TAK 

Serbesthiştina zirna-

ne Kurdi, ne bi kefı ye; ne işareta ira, hem dijmin O hem ji, dosten 
avakirina demokrasiye O ne gavave- gele me, gava ku politikaya xwe çe
tin e ji bo mafen mirovan O ne ji, dikin, hewce ye ku, şere gele me 
pirr hazkirina Kurmanci ye. ye azadiye bihesibinin. 

ira, ji bo ku mirov ve bOyere TC bi politika rejima 12 iıone, 
baş bibine, dive ku şere azadiya dixwest ku şere gele me ye azadi-
gel Cı diraka şere we, baş bizanibe. ye, ji hale rake. Ji bo ve armance, 

Di avakirina TC' e de, politika he- rejima faşist, li welate me, tişten ku 
ri mezin, inkarkirina Kurd O Kurma n- bi gele me ki ri ne, diroka miravatiye 
ci bO. Ji ber ve yeke, ji bo ku dew- heya ira neditiye. Mexsed O miraze 
let bigiheje armanca xwe, çi hewce wan ev tove ku di welate me de 
bO kirin. Diraka TC'e, vana pirr baş şax daye, bipelçiqine. Kurdi, Kur
nişan dide: Bi dibistanen xwe, bi manci O ruhe welatpareziye di ra
dadgehen xwe, bi weşanen xwe O mana Kurdan de tune bike. Bere 
bi radyo O televizyonen xwe, erişe 12e iıone, şere şoreşgeri O ranahi
şexsiyeta Kurda kirin. Ji bo d aman- ya welatpareziweke pela behre, we
d ina hebCına xwe O ji bo çakirina ke tirejan roja havine, gele me diqe
"Yel<ıtiya Netewi" li ser erde Kurda, wirand. ~di gele me, ne tene doza 
welate me, di bin sonda milli de, ji mafen xwe yen mirovahi, mafe bika
xwe re kirine ciye belavbOna nete- ranina zimane xwe O peşvebirina 
wi. Bi zora çekdari O bi politika par- çanda xwe dikir. Di bin serokatiya 
tiyen xwe O bi alikariya Kurden xa- şere azadi de, doza xwe dajot. 
yin, van armancen xwe gav bi gav Doz, doza azadiye bO. 
peşve birin. Ji sala 1984'an O vir de, peşve-

Di destpeka avakirina TC'e de, çOna şere azadiye, armanca TC'e 
hinek serhUdanen eli çebOn. Ev ser- dizike TC' e de hişt. 
hildanen han, di bin hezen arteşa Ji ber ve yeke TC, ji bo ku bi kari-
TC' e de zO hatin pelçiqandin. beşere serxwebOn O azadiye bifeti-

Pişti serhUdana Seyid Riza, ji bo sine, siyaseteka nO daniye ber xwe. 
mafen netewi hin serhUdan çebOn. Ji bo girtiyen siyasi, qanOna xayin
Pişti van serhildanan, h in k om O ko- tiye O poşmaniye derxist, dezgeha 
mik derketin hale. Digotin zimane cerdevani ava kirin O milisen cahş 
me serbest bihelin, bila hebOna me derxistin peşiya şere azadiye. Bi se
ya maddi O manevi ji we re be. Ev dan gund O çend bajar bi zora çek
kesen han hina xwe ji siyaset O ra- dari vala kirin. Di politika van a nO 
mana TC' e xUas nekiribOn. Wek be- de, serbesthiştina zimane Kurman
jin, em bi koletiye razi ne. Azadi ne ci ji, hebO. Beri serhUdana Newroze 
hewce ye. Zimane me bidin me, bi- ya di bin serokatiya Batane de, li 
la welat ji we re be. Kurdistane geriyan, TC' e dixwest 

Di salen 70'an de, hinek tav ha- ku bi nermi derba xwe ya mezin li 
tin reşabdin li ser axa welate me. Ni- newqa gele me bixe. Le bele serhU
ha ev tav, gelek baş şin bOye. Gele dana gele me, hesaben TC' e xira 
me li doza xwe xwedi derdikeve. kir. Ji bo ku statukoya RojhUata Na-

Di dewsa qanOne de 

"kararname" derxistin. Li ser weşa
nan sansor, zooe kirin, gund O baja
ran vala kirin, koçbirkirin, işkence O 
bi komi girtin, hin kurtir kirin. Ji bo 
ku derba wan a mezin bi cih be, 
newqa gele me nerm kirin. Le bele, 
şere azadiye, li hemO dere welat be
lav bO. "Kararname"ya wan, tu fede 
nekir. TC, ji bo ku emre xwe direj bi
ke, mecbur bO ku ve gava serbest
hiştina zimen baveje. Niha TC li we
late me, bi zora heze çekdari li ser 
piya ye. Ji bili cahş O xayinan, tu 
kes, bi kefxweşi gotinen wan nay
nin şune, guh nadin wan. Wek hati
ye gotin, "li ser sungiye naye rOniş
tin". ira TC li ser sungiye rOniştiye. 
TC, ji bo ku gele me bikşine ba 
xwe O tina şere azadiye li ser gel 
sist bike, dibeje zimane Kurdi ser
best e. 

Ma zimane me ira serbest e? Di 
sala 1987'an de, li zindana Amede, 
girtiyen siyasi ku ketibOn rajiya bir
çibOne, digotin erne bi zimane xwe 
biştexilin. Pişti wi, di Adara 1987'an 
de qerar girtin ku edi, di dadgehe 
de bi Kurdi bipeyivin. 

ira bi tene zimane me qedexe ni
ne, jiyana me ji, qedexe ye. Koleye 
bi zirnan ne tiştek e, le bele mirov 
ku azad bibe, dikare zimane xwe ıi. 

azad bike. Dema ku mirov kale be, 
nikare zimane xwe azad bike. Dive 
mirov peşin, ji bo azadiya gel, paşe 
ji bo azadiya zirnan denge xwe bi
lind bike. 

Ji bo azadiya gel O ziman, dive 
mirov li xwina şehidan xwedi derka
ve O ala ku şehidan hilda bO, we bi
lindtir bike. Zimane me tevi mejiye 
me, dive ji bo azadi O serxwebOna 
gele me bişixule • 
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Kovara Çandi REWŞEN 

•• •• 
KULTUR SANAT VE 

• •• • 
EDEBIYATIMIZDA URETIM 
Ki:ŞiıJKLE DEGERLENDİRİIJR 

T apiuma hakim her ideoloji, ken
di yansıması olan kültür-sanat ve 
edebiyatı yaratır. Her dönemin yeni 
ideolojisiyle yaratılan sanat ve ede
biyat, bir önceki dönemin sanat ve 
edebiyatını özümsemekle güzel 
yönlerini alıp diğer kısımlarını at
makla vücut buluyor. 

Feodal toplumun aşk, doğa, yi
ğitlik, mertlik ve namus gibi kavram
ları sık sık işleyen sanat ve edebiya
tı toplumdaki şeyh, ağa •. bey, sultan 
gibi elite yöneliktir. Bu elite daha 
çok methiyeler dizen bu edebiyat 
ve sanatın, zaman zaman fıkra gibi 
çeşitli anlatımsal yollarla müsteh
cenliğe kaçtığı da görülmüştür. Hat
ta elit sınıfı azalan bir feodal toplum
da müstehcenliğin türkülere şarkıla
ra kadar yansıdığını görmek müm
kün. Bunun temel nedeni de çarpık 
yansıtılan burjuva sömürgeci kültü
rü ve toplumu kişiliksizleştirmesidir. 

Feodal dönemin sanatçı ve ede
biyatçısı dizdiği methiyeler ve övgü
ler karşılığında dönem dönem ba
ğışlarla ödüllandiril miştir. Feodal dö
nemin sanatçı ve edebiyatçısında 
kariyerist ve popülarist yönelimler 
belirgin görülmekle beraber şeyh, 
ağa, bey, sultan gibi kesimlere yö
nelik sanatsal ve edebi faaliyetler, 
halkı kendinden soyutlamıştır. 

Halk bir tepkisellikle olsa da, bu 
dönem sanatçısını bir tür şarlatan, 
maskara veya ukala kişilikler olarak 
algılamıştır. Halkın sanatsal ve ede
bi çalışmalara bu tür nedenlerle hor 
gördüğü bile görülmüştür. 

Ulusal tarihimize baktığımız za
man sanatsal ve edebi çalışmalarla 
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llgilenenlerin çok az olduğunu görü
yoruz. Bunun bir nedeni de hor gör
me olayıdır. 

Yine bu olayı en güzel kanıtiaya
cak olan, yaşayan bir gerçek olarak 
Mıtırpların durumuna da kısaca bir 
göz atalım. Toplumumuzda genel
de göçebe olarak yaşayan bu kişi
likler ülkemizde en fazla sanat ve 
edebiyatla temas kurmuş kişilikler

dir. Gerek müstehcenliğe açık fıkra
lar, gerekse rübap eşliğinde söyle
nen yarı müstehcen cinsel vurgular, 
dilenmaler ve de belli bir kesime 
methiyeler dizmeler bu kesimin hor 
görülmesine neden olmuştur. Toplu
mun utanmaz, şarlatan, ukala ve 
maskara kişilikleri olarak değerlendi
rUmeye alınmışlar. Ama bu kesimin 
tarihimizde bir dönemin sanatçısı 
ve edebiyatçısı olduğu da bir ger
çektir. 

Mıtırplar toplumsal değerlerin al
tında görülmeleri, hatta bugün bile 
hor görülmeleri tarihsel bir gerçek
tir. 

Ülkemizde feodal üretim ve ilişki
lerin en yoğun biçimde yaşandığı 
dönemlerde Avrupa da, feodalizm 
alaşağı edilmiş, yeni bir sınıfın tem
silcileri ve bu sınıfın ideolojisinin 
yansıması olan sanat ve edebiyatın 
üretilmesi söz konusu oluyordu. Ta
bi ki, bu yeni ideolojinin yansıması 
olan sanatçı ve edebiyatçı kişiliğini 

de beraberinde getiriyordu. Burjuva 
çağına giren Avrupa'yı değerlendir
meye aldığımızda, kent soylu edebi
yaıçı ve sanatçının yoğunlaşmaya 

başladığını göreceğiz. Yoğun bir şe
kilde sanat ve edebiyatın, bağazı 

Medeni AYHAN 

şişmiş bir sınıfa hizmet etmeye baş
ladığını göreceğiz. 

Güzel romantik geceler, içkili 
partiler, yemekler, muhteşem saray
lar, psikolojik durumlar ve saray 
çevresinde olup bitenler sanatsal 
ve edebi çalışmaların ana temaları 
haline gelmiştir. 

Yoğun bir şekilde de, "sanat sa
nat içindir" anlayışına kaçmaya baş
layan bu sanat ve edebiyatta ro
mantizm, sembolizm, sürrealizm, 
natüralizm ve bu dönemin en geliş
miş uzantısı olan fütürizm gibi bir 
çok akımın geliştiğini görüyoruz. 

Sembolizm adına şiirde bulma
calar yazılıp çizilmeye başlanmış. 

Resimde iki parmağın ucuna iki 
göz çizilerek resim diye sunulmuş
tur. 

Yine romantik ele alışlarla iyi kö
tü, güzle çirkin, zengin fakir ayrımı 
yapılmaya başlanmıştır. Feodal sa
nat ve edebiyata karşı burjuva sa
nat ve edebiyatının ilerici yanını 

oluşturan bu ayırımlarda, çözüm 
yolları verilmemiştir. Sadece yüzey
sel bazı değinmeler söz konusu ol
muştur. Toplumsal çelişkileri derin
lemesine ortaya koyma, bu çelişkiie
rin çözümü için halkı değiştirme ve 
dönüştürme işlevi gören sanat ve 
edebiyattan gittikçe uzaklaşmışlar
dır. 

Zaman zaman içe dönüklük ve
ya kaba bir dışa vuruculuğa yönel
melerde olmuştur. Sanayinin geliş
mesinin bir yansıması olan, hatta 
burjuvazinin en uç tırmanma döne
minde vücut bulmaya başlayan fütü
rizm çelişkilerini bulan sosyalist dev-
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Kovara Çand~ 

rim teorisiyle yoğrulmadığı zaman 
karton kutu, çöp ve makine gürültü
sünden öteye gidememiştir. Bu akı
mı benimseyen aydınla, sosyalist 
ideolojiden etkilendikleri yerlerde 
olumlu denilebilecek ürünler vermiş
lerdir. Örneğin Sovyetler Birliği'nde 
Mayakovski gibi bir çok yetenek 
söz konusudur. Faşist italya'da ise 
fütüristler daha çok faşizme bel 
bağlamışlardır. Fütürizmi bir geçim 
akımı olarak görmek mümkündür. 

Bu dönemin sanatçı ve edebiyat
çı kişilikleri de sermayenin etkisiyle 
ücretli işçi durumuna gelmişlerdir. 
Feodal topluma göre, bu dönemde 
sanatçı ve edebiyatçılara belirgin 
bir ilgi söz konusudur. Burjuva ça
ğında sanatçı ve edebiyatçılar dü
zenle birleştikçe ve düzenin ideoloji
sine aykırı düşmedikçe maddi yönü 
sermaye olan, manevi yönü ise po
pülarizm ve kariyerizm olan kaza
nımlar elde etmeye başlamışlardır. 
Bu nedenle sermaye düşkünü, po
pu!arist, kariyerist ve bireysel anar
şist kişiliklerin gelişmesinin önü açıl
mıştır. Burjuva ideolojisinin belirledi
ği aydın, belli bir yerden sonra top
lumdaki konumunu ve toplumsal çe
lişkileri görmekle beraber buna uy
gun düşecek sanatsal ve edebi ça
lışmasından u-:aklaşmaya başlamış

tır. 

Bireysel küçük burjuva, anar
şist, popularist, kariyerist tutumlar 
olsun, düzenin cezalandırıcı etkisi 
olsun bu dönemin aydın kişiliğini 

dalkavuk haline sokmuştur. Burjuva 
ideolojisinin ilerici konumunu yitir
mesiyle yansıması olan sanat ve 
edebiyana gereksinimiere cevap 
vermrkten uzak düşmüştür. Dolayı
sıyla burjuva kültürünün bilinçli ve
ya bilinçsiz (bugünkü anlamda ken
dini tarafsız ilan eden ama burjuva 
kültürüne katkı yapanlar) mimarla
rın kişilikleri kültürel çalışmaların

dan daha ileri olmadığından halkla 
bütünleşememiştir. 

Tarihsel bir gerçeklik olarak bur
juva ideolojisi, yerini en ilerici sınıfın 
ideolojisi olan sosyalizme ve kültü
rüne bırakmakla yüz yüze kaldı. Di-

yalektiksel bir sonuç olarak devrim
ci sanat ve edebiyat anlayışı, dev
rimci aydın kişiliği de beraberinde 
getirmiştir. 

Burjuva edebiyatı ve sanatının 

aksine toplumsal çelişkileri alabildik
çe işleyen, bu yolla da halkı değiştir
me ve dönüştürme amaçlı eserler 
verilmeye başlanılmıştır. Halkın çıka
rını burjuvaziye ve sömürgecilere 
karşı savunan taraflı anlayışın geliş
mesiyle bilinçli üretime yönelip bas
kıları göğüsleyen gerçekçi, fedakar, 
yiğit, kolektif ve kendi duvarlarını 

yıkmış kişilikler ortaya çıkarmaya 

başlamıştır. Burada aydın, tüm ça
ba ve amacını devrime ve insanlığa 
tahsis ederken sanat ve edebiyatı 

devrimci mücadelenin bir dişlisi hali
ne getirmiştir. 

Bu tarihsel gerçeği toplumsal 
gerçekliğimizle bağ kurarak açıkla
maya çalışırsak daha aydınlatıcı ola
caktır. 

Dili yasaklanan, kültürü asimile 
edilmeye maruz bırakılan bir halkın 
edebiyatı ve sanatı kendi diliyle üre
time dökmedikçe, gelişmesi söz ko
nusu olamaz. Özgürlükçü, bağım
sızlıkçı devrimci aydın kişiliğin orta
ya çıkması da çok zor olur, Devrim
ci sanatçı ve edebiyatçı kişiliklerin 

ortaya çıkmasının ön koşulu; top
lumsal çelişkileri işleyen, halkın çı

karını savunan, toplumsal geliştir

me ve dönüştürme işlevine sahip 
eserler yaratmaktır. Bu başarıldığı 

zaman burjuvazinin nasırına aydın
lar aracılığıyla basılmış olacaktır. Sa
nat ve edebiyat devrimci mücadele
nin bir unsuru olunca, etkin, çok 
yönlü, korkusuz, kolektif, fedakar 
aydın kişilik tiplemesi de daha belir
gin bir biçimde gelişecektir. 

Sanatsal ve edebi çalışmalar ka
dar aydının devrimciliği de önemli
dir. Ülkemiz gibi devrimsel süreçler
den geçen yerlerde sanat ve edebi
yat sorunu devrimci savaşım soru
nudur. Bu sorunun biricik ilacı da 
militan özellikler taşıyan devrimci 
aydın kişiliktir. Sanatsal ve edebi ça
lışmalar kişilikten soyutlanarak de
ğerlendirilemez • 

REWŞEN 

A 

ELI 
TuranÇABUK 

Elf rabe wiha nabe 
Bi hrt Cı prte çe nabe 
Emir bori mirin wiha be 
Çima tedblrekl nakl 

Edi emre te çif sal e 
Te ne mi/k Cı ne pertal e 
Xwe/1 li sere te qebir mal e 
Çika kenge te xwe xelaskl 

Ev e tedblrek ji tobe 
Bi nevsara bike herbe 
Ji deste te heta hew be 
Çika kenge te xwe xelaskl 

Tu ka rabe tu bes raze 
Xupik bine ge/ek tase 
Li pişt te kaş e hevraz e 
Tu ranabi leze nakl 

Mirada me ji xewe ey can 
Çawa gotl Feqiye Teyran 
"Ew e her xefleten qelban 
Ne got zahir tu menakr 

Tu zanl ku tu re dur/ 
Ge/o ma qey tu we kor/ 
Herçl hatin ji te bor/n 
Tu ranabi leze nakl 

Ew e tedblrekl ji tobe 
Bi nefsa ra bike herbe 
Ji deste te heta hew be 
Çika kenge tu xwe xelaskl 

E ger dinya bi tim/ be 
bibit milke te be hrte 
Ji xeyre caw eger şrte 
Ji wl mi lke xelas nakl 

Bike misal di eqle da 
W ek/ xana deve re da 
Tu rebarl biç/ te da 

Sibe rabe tu je barke 
Meke xane, ewl xane 
Binhere li çerxa dewrane 
Mihemmed Mistefa kane 
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Diçim Beyazid 
Ser gora Xanl 

Ez dikim hawar 
Ez dikim qerln 

Ehmedo rabe 
Mamostaye min 

Destana nOjen 
Edi binivsln 

Carek binere 
Serhed O Dersim 

Carek binere 
MOş O Şerefdin 

Leşkeren dijmin 
Nema diçin peş 

Şoreşgeren me 
Re li wana birrln 

Balafiren wan 
Nema d için jor 

Va me yek bi yek 
Edlhilweşin 

Diçim Cizlre 
Cizlra jerln 

Ser gora ŞexmOs 
Kale dilbirin 

ŞexmOso rabe 
Mamostaye min 

"Sewra azacfı'' 
Car din binivsln 
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BANG! 
Can pelati me 
Hatime ba te 

Herzan dixwazim 
Seyda Cegerxwln! 

Carek binere 
Botan O xerzan 

Carek binere 
Amed O merdln 

Nifşen me Kurdan 
bOne qehreman 

Çiqas serhildan 
Li wir afirln 

Nema ditirsin 
Ji kuren Tirko 

Kurdno aferin 
Kurdno aferin 

DUQEHREMAN 

Du lewend hebOn 
Dile wan bi vln 

Hlma HUNERKOM 
Ji bo me dan'In 

Hen te guhe me 
Banga Sefqanl 

Hen te guhe me 
Awaza Mizgln 

Mevanen me bOn 
Çend saıen bere 

XAMEVAN 

Her dem li kar bOn 
Ji bo raperln 

Rojek li Paris 
Rojek li Berlin 

Pirr roj O pirr dem 
Wisa diborln 

-1-

Pişfı pirr xebat 
Sefqan çO welat 

Li sere çiyan 
Di kir tekeşin 

Rojek li zozan 
Deh li germiyan 

Eriş O halan 
Ji xwe vebirln 

Roje k wisa hat 
BObO bobelat 

Çi te sere wan 
Wan pe nizanin 

Heyşt heval gernas 
Şervan o merxas 

Ji sere çiyan 
Ber jer diweşln 

Ji hela bakur 
Ew diçOn başur 

Silave bidim 
Axa Hindirln 
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Kovara Çand~ REWŞEN 

Rastl hln bO n T evi h evalan Biji raperln 

Digotin Kurd'in Di kir tekoşln 
Biji ARGK 

Le ew derketin Şereki giran Biji PKK 

Kurden derewln Derket li meydan 
Biji Kurdistan 

Peyayen Zehak Koziken neyar Biji tekoşln 

Dijmimen Kawa Li hev xurcilln 
Bi vi awayl 

Kurden ne durist Mizgina leheng Xatir ji me xwest 

Dile wan bi kin Mizgina çeleng 
Bala hilkişl 

Xorten me Kurdan Xwedi nav O deng Giyane şerln 

Pala xwe dan wan Gurbeta Aydin 
Dijmine xwlnxwar 

Berdane xortan Gule davetin Noker O gernar 

Beriken xayin Pesira dijmin 
Bi ve bOyere 

Heyşt Kurden leheng Kumen faşistan Kirin şet O dilan 

Bi nav O bi deng Ber jor difirln 
Tirke har O hov 

Ji bo zehakan · Tetwana bedew Ma tu nizani 

Kirin firavin Tetwan'a ciwan 
Keça Mediyan 

Heyşt xorten ciwan 
Goşe O kolan Horl ye, perwln 

Şehiden welat 
Sor dibOn xwin 

Ew sertiraz O 

Ji bo Kurdistan 
Saet dibO çar Ronakrewan 

Ew dibOn mizgin 
Heval man neçar 

Nakeve pença 

Ji ber begavl Gure dev bi xwln 

ŞOnde ve kişin 
Pe re hezar Insan 

-ll- Şera me Kurdan Li we bOn xwedan 

Maye li meydan 
Keça dilşewat Kullik O sorgul 
Daket nav civat Dora we girtin Li ser we danln 

Şera bi birin 
Destpekir xebat Tu diya min bY 
Xebeta zerln Deste lehenge Hevala Mizgln 

Li ser tivinge 
Di ve bihare Ez bi qurbana 
Daket kenare Ji bo xwe hişti Pore te'y şevln 

Berika dawln 
Yanzde gulane Şera me Kurdan 

Rojek pirr bi tin Bi denge çiyan Maye li meydan 

Avet silogan 

Şera me Kurdan Dora we girtin 

Silav da Tetwan Biji serhildan Şera bi birin • 
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Kovara Çandi 

Methelok 

METHELOK 

Dizele Sewlo 

Yew dizd hergCı roc sewlone ce
mat! coml ra tiraweno. 

Roce cemat vono: 
-lnhewa nebeno, ma xwi ri yew 

merdimlveynl, wa sewlonde ma he
ti newbeti bigero Cı ma temlyon di 
heqe ye bidT. 

Bi inhewa cemati ra yew newbe
tey sewlo geno. 

Pawitoxe sewlo şono keye, ce
nerdey xwi ra vono: 

-Mi xwi ri yew gure diyo. Ez ey
rO ra pey coml di sewlone cemati 
paweno. 

Wexto ki azone sibhey woneno, 
cenekl dekwena merdede xwi Cı va
na: 

-W ard i, wardi merdek, mela 
veyndono, şo comTI 

Merdek ra veng neveceno. Ce
neki hewna dekwena bide. Merdek 
vono: 

- Cenekl, mi bigeyri, ez xwi ri 
rawkeno. Dizde sewlo ez o Cı ezl ha 
keye di yo. Kom şono sewlo tirawe
no? 

Ho To Ri Terezl 

Xal Zibeyde Bekirr1> dikonçl bt 
Dike dikonda ve veng Cı varit bt Xal 
Zibeyöı, çend qalibl sabun, yew teti
sey şekeri, di qutiyande pisklvtl var 
di hetonl yerey veneki kardint 

Dikonçey Xal Bekir! weşbe ce
nerdey ye neşona roce vona: 

-lnkey in çi heway to wo! Şar 
serri-di serrl di dikonçey keno, be
no lort. Ti indeyl serrl yo wayire di
koni yi, lable hale ma hezey boç-
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methelok 

dey herl yo; ne darg beno Cı ne zl 
kirr. 

Qale cenerdey ye zat bide gune
nl Cı hers beno, vono: 

- Qey ti vona in gure rehet o? 
Hema be herundey mi di roj! Ho to 
ri terezi Cı ho to ri tenkey helba. Ki
lay helba ponc poxnotl yo Cı ez 
muşteri yo. De bisenci ma veynl 
150 gr. helba Cı vaci ma veynl heqe 
mi çend keno?! 

(1) Zibeyde Bekir/: Yew Pfranij 
o. Key ureyan ra bi O mehla Yareli
yon di roniştinf. 

Ş o 

Roce Mela Well (1) nimacde yeri 
ra veceno yeno teber; teber a dijni 
varena. Ay aşmon di Piron di yew 
nemardo, ay semed ra Mela W eti bi
ney be keyf o. Şowo ki ser o meyl
to(n) şuwenl teber a dijni var di be
no. Cemati ra yew vono: 

- Mela, Mela, qey şi ma ine şoy 
dijni ver a hewe nenonl, inhewa ku 
şo dijni var di biheremiyo! 

Mela Well serey xwi beno Cı 
ono, ningey xwi dekweno şo Cı va
no: 

- Warza, warza ez şoye onasa
ren pey se ko? Haca ki wezifey xwi 
neka xwi ra haci niya! in şo zl wezl
fey xwi nekeno. Ez bero zere tira 
vaco se! Hema se beno wa bibo! 

(1): Meta Well, tira van/ Welf 
Hesde fbfşl. Hetanl ne serande pe
yenan Pfran di melayey kerdin. 
Çend serrf ra ver şi}to rehmet. 

ELOK ~ 
~ 

M~Tt-ı~L()I\ 

J. ESPAR 

Awdayişe Dewaro 

Xal Ehmede Çepoy (1) eylonde 
xwi ra vono: 

- Lila hele warde ine dewaro 
bere, awde! 

Lable gedonde ve ra veng ne
veceno. Yewna, diyna hewl vono, 
qet yew nevono ti k e ri vont 

Xal Ehmed vono: 
-Ez şi ma rlyew qali vaco, ma ra 

kom vere venge xwi biko, goni ay 
dewaro bero awdo. 

Gedey ye vonl: 
-wa bu. 
Ay beyntar di çend deqey şo

ni-neşonl, Xal Ehmed ewneno, yew 
beri var di veynda: 

- Xal Ehme, lila Xal E h me!. .. 
Xal E h med mecbur moneno war

deno şono berih ra ewneno, ki Zilf 
Eyib Axay (2) o. 

Xal Ehmed vono: 
-Ha, ha Zilfı axa, çi yo ti vonl 

se? Çi Xal Ehmedey to boya vaci. 
Xal Ehme dewaro bigiri ber awdi! 

(1): Ehmede Çepoy, yew Plranij 
o O rewna dlnay xwi bedelnaya. 

(2): Zilff Eyib Axay, Plran ra key 
isma/1 Axay ra bi O rewna dfnay xwi 
bedelnaya. 

Lac O Pi 

Lac heşde pl nekuweno Cı pl tim i 
lacde xwi ra vono: - Laceıtı ti çirray 
merdim nebeni? .. 

Wexto ki lacek hinl tike p11 beno 
serey xwi geno, rageyreno. 

Lacek şono yew şariston di wCı
neno. WCıneno beno warı. Wall roce 
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Kovara Çandil 

veyndey di cendirmo dono, vo
no: 

-Şere filan ca di yew merdimo 
onasaren esto, kelemçey ke a mi ri 
biyare! 

Cendirmey şoni pe re warı kelem
çey keni, xwi var şonen1 Q oni hu
zirde warı. 

W aiT perde xwi parseno vono: 
-To vir yeno, to timi mi ra vati

ni, "ti merdim nebenl''. Bew, ez şiyo 
mi wend a ez biyo warı. 

P1vano: 
-E, lace'm, raşt a, ti biwarı, Iab

le ti hema ra zi nebi merdim. Eki ti 
merdim bibini, to ez cendirme rey
ra indeyi ca bi kelemço neardini hu
zirde xwi. 

Ma Şoni Ça? 

Vatişo gore, wexte pexemberon 
di, millete dina pera yani peser a 
şoni Hz. Mihemedl heti. Hz. Mihe
med cay y1ni beylu keno Q yini erşa
weno welatonde yinl. (1) 

lnhew çaxo ki piyle milleton şo
ni huzirde Pexemberi, deri qomet 
oni, lew deste ye ra doni, riye xwi 
fistonde ye sawen a peypeki şoni 
cade xwi a parseni, voni: 

- Qirbon cay ma kara wo, ma 
se ra şonr? 

Pexember z1 der cay yini vono Q 
ye şonl. Yew bi yew cay xwi bon
der beni şoni. Dori yena pilde ma. 
Pile ma şono zere Q durira veyndo
no a vono: 

-Ap Meheme merheba, ma şo
niça? 

Pexember şaş moneno ewneno 
pilde ma ra vono: 

-Şima şoni "çiya çiya (2)"!. .. 

(1): Mi na mesela 1974 di PasOr 

(Kulp) eşnawitibi O hewawo ki mi vi

ri menda mi nuşta. 
(2): Çi}ta: Ko 

Mi ne materyale folklorik dor
marede Piran ra are kerdi. Piran 
yew qezaya Diyarbekir a u Dewle
ta Tirkan narney ca kerdo Dicle • 

Nane Pepuke 
Şafak DERSİMİ 

Di wexta birçitiye de, ku zara
yen xelke ji bo xwarine nan peyda 
nedikirin, bab a bira tev di şere ci
hane Q di bin zordestiya Tirkan de 
hatibQn qirkirin, enbar talan bQbQn, 
zaro be de a be bav mabun a li ye
wane (deşte) giya berhev dikirin, 
du zarowen sewi hebQn. 

Yek ji wan qiz, yek ıi. lawik bQ. 
Ev her du zaro, turike xwe girtin a 
çQne yaziye (zozan), ku ji xwe re hi
nek giya bicivinin Q binin. Zaroyin, 
çan, çan a çQn. Qizik ji biraye xwe 
re got: Were ez bi piyeki (aliyek'i) 
ve Q tu ji, bi aliyekive herin, paşe ji, 
li vira em bigihejin hev. 

Lawik, denge xwe nekir. Her 
yek ji wan, bi piyeki ve çan. Qizik 
gellek giya berhev kir, pirr dur çQ
bQ, le dlsa vegeriya cihe xwe. 

Lawik Ji, gellek dQr ketibQ, çQbQ 
nev sincan (dirik). Di nev sincan de 
turik li q'ite ket Q kOn bQ. Le bele ha- . 

ya lawik ji ture wi tQnebQ. Bi dileki 

xweş giya top dikir a dixist nev ture 
xwe. Ew ji aliyeki ve giya dixist tur, 
ji aliye din ve ji, ji tur giya diket. Piş
ti şiwake (demeke) direj, lawik ve
geriya hat cem xanga xwe. 

Xanga wi d'it ku tQrik tal (vala) e. 
Ji biraya xwe pirs kir: 

-Kane giyaya te? 
Lawik qeyde (meze) tQre xwe 

kir ku te de tawa (çi tişt) tune.Lawik 
dest bi girine kir. Xanga wile ziviri 
a got: 

-Nexwe gihayen ku min top kir, 
te ew xwarin. Lawik got: 

-Ne welle min ew nexwar. 
Qizik je bawer nekir a got: 
- Na, te ew xwariye. 
Lawik kere girte deste xwe. 
-Madem ku tu ji min bawer naki, 

were are min biqelişine a le meze 
bike. Qizik are wi qelaşt a le meze 

kir ku te de tu tişt tune. Ax a wax 
kir a li xwe xist, 'le edi be fede bQ. 
Lawik mir, Oizik ji, bQ çuk derkete 
sere dare a dest bi xwendina pepo 
a keko kir. Ji we roje ve, nave wi gi
haye bQ "nan e pepuke." 

REWŞEN 

Padişah u Wezir 
Berhevkar: Turan ÇABUK 

Wextek du paşe hebQne. Paşe
yek je, yen miravan buye, ye din ji, 
paşeye teyran bQye. Paşaya mira
van dike ku tabendeke (dek a do
Iab) li serepaşeye teyran bigerine. 

Paşeye teyran ji, du heb wezi
ren wi hebQne. Nave yeki Bazi, na
ve ye din ji, Terlan bQye. Paşaya 
teyran her dawiya hefteye her du 
weziren xwe hildide diçe ser kani
ye. Li ser kaniye ji, darek hebQye, 
xwe didine sere dare a ternaşe dikin. 

Padlşahe din ji, diçe ser kaniye, 
beraneki kol dibe a şerje dike, jeh
re le dike, di şişe re dike a dide ser 
agire sor ku paşaya teyran were evi 
goşti bixwe a bikeve deste wi. 

Olsa dawiya hefteyek, paşaye 

teyran bi her du weziren xwe ve ten 
ser kaniya. Dinhere ku beranek di 
şişe re kirine a li ser egir sor dikin. 
Ji weziren xwe re dibeje: - Eze evi 
goşte hane bixwim, wezir j1 dibejin: 
-Paşaya me nexwe. Paşa bi gotina 
weziren xwe dike, naxwe a le dixin 

diçin. Diçin male, le ew goşt te bira 
paşe a dibeje: 

-W ana nehişt ez w1 goşte rind 
bixwim. Li wana te xezebe a ji we
zirtiya xwe. daveje. Di dewsa wana 
de kunde kor a qijika belek dike wezir. 

Dawiya hette te Q diçine ser we 

kaniye Q li sere dare datinin. Dinhe
rin dlsa bi we tehre beran li wir peti
ye, paşe ji weziren xwe re dibeje: 
-Ez vi goşte hane bixwim ? Dibe
jin: - Paşe xweş be, tu çi sekini yi, 
de bixwe. Paşe ıi. bi ya wan dike 
ewi goşte dixwe, paşe gej dibe a di
keve. Leşkeren paşaya miravan ten 
derhal paşaya teyran digirin a dibin 
hizQra paşaya xwe. Paşe, je re dibe
je: -Ya paşa, te digot ez paşeki 
zehf zana me, ez heft tebeqeyen 
bine erde dibinim. Paşaya teyran 

dibeje: 

Dema weziren min Bazi Ct Tarlan bun 

We çaxe ez mor Ct terman bCtm le niha 

Weziren min kunda kor Ct qijika be/ek 

Dinya li sere min bCt çerx Ct fe/ek. 
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Kovara Çandi REWŞEN 

Ziınan~ Dil~ Me 
Kilanı en Me 

Feylesof O niviskare Ingiliz SHAKESPEARE dibeje: 
" ... ewen ku mOzika xweqeki çedikin, ji zagonçekeren 
wan (kanun koyucu) bi heztir in ... " 

Ev gotin zef bi cih e. Ji ber ku, mOzik serde gel, 
daxwaziya gel, jiyana gel O hwd. tine zimen. Di şiyar
bOn O peşveçOna gelan de mOzik, roleki giring dilize. 
Çend stran, merş O kilam, di tevgeren rizgarbOna ge
len bindest de bOne wek sembol. 

Minak: Vanseremos (serfirazkin), Çav Bella, Strana 
Lili Marleen O hwd. Ji bere ve heya niha, di tekoşina 
gele Kurd de ji çend stran, merş O kilarn bOne sembol. 

Minak: Ey Reqib, Herne Peş, Muxtaro, Çiyaye Ba
goke, Berivane, Xezal Xezal O hwd. Dema ku mOzika 
Kurdi bi behs, iro ev nimOneyen jore tene bira me. 

Le muzika Kurdi, teybetiyeki wi heye ji muziken di
ne. Bingeha mQzika Kurdili ser kilaman e. Du cure me
qam hene. Yek kilam, yek ji stran in. Le kilarn ji stra
nan giringtir in. Ji ber ku, bi salane gele me bindest e, 
ji derd O kulen xelas nebQye, derd O kulen xwe bi kila
man aniye ziman. Di şinan de, wek tekçOna serhildana 
Agiriye, qirkirina Geliye Zilan, kuştina 33'an li Geliye Se
fo, qirkirina Dersime, qirkirina Helepçe O hwd. 

Li ser kuştina qehremanen xwe ji, ku dewleta Tirk ji 
wan re dibeje eşqiya; mina Babe Lalo, Mihemedo, Bi
şare Çeto, Elican O Seyitxan, Egil, Hogir O hwd. stran 
çedike. Hineki stran ji li ser evine, li ser tekiliyen feodali 
ne. 

Ewen ku van kilaman anine zimen ji, dengbejen ge
lek heja ne. 

Minak: Nasire Rezzazi, Kirapete Xaço, Siyapuş, M. 
Şerif, isa Berwari, Tahsin Teha, Kawis Axa, Meyrem 
Xan, Şeroye Biro, Mehmed Arife Ciziri, Hesen Cizen, 
Mihemed Şexo, Seil Gebari, Aram Tigran, Şivan Per
wer, Seyitxan, Erdewan Zaxoli, Eyaz Yusif, Evdila Ze
rin, Gulbahar, Zozan, Xetil Xemgin, Dilgeş, Sevkan, 
Mizgin Q hwd. 

Li Kurdistana Bakur, di dimana 1938'an heya 
1970'an de, ku tevgeren serhUdanan rawestiya bQn, di 
we deme de weki her tişte me, mOzika me ji, derbe 
xwar. Ku em binerine kilarn Q dengbejen we deme, 
erne bibinin ku çawa dabaşen kilaman guheriye, di şu
na qehremani o qewimandinen şoreşgeri, dabaşen evi
ni, fesadi Q tekiliye feodali girtinr. Dengbejen we deme 
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Neviye KALO 

ku tene bira min ev in: Evdilkerime Kutiyan, Zahiro, Şa
kiro, Sidiqe Bozo, Hiseyno, Eyşe Şan O hwd. Di kila
men wan de ji ev dabaş hebOn: (Ez qurbana bejna te, 
çavreşa min, xezala min. dile min ketiye te, min birevi
ne, memke sipi, tilane le da bevane kuşt, nizanim ki ke
ça ki revand, eskere M. Kemal Paşa, Qumandan M, Ke
mal, pesne hikOmeta Enqere O hwd. 

Le bi destpeka tekoşina rizgariya netewi, ev darnan 
berevaji bO. Bi damane re ji, dabaşen van kilaman be
revaji bOn. i rodabaşa kilaman li ser şehidan, li ser ser
hildanan, li ser qirkirinan e. 

Minak: BaM Ferxiya, Helepçe, Mihemedo, Çiyaye 
Sasone, Hogir, Egil, Berivan, Serok, Sermildana Arne
de o hwd. 

iro bejeyen nOjen ketine nav kilaman, bi enstrOma
nen nQjen kene lexistin. Di beravajibQna vi damane de 
rola tekoşina netewi, rola Hunerkom Q hunermenden 
me yen dine ji, naye inkarkirin. Le rolcı h<Jri giring ya 
15'e Tebaxe ye. 

Em dixwazin ji van kilamen nOjen yeki wek nimune 
bidin. 

ŞiNA KURD/STANA BAŞUR 

Aha haye, de haye, de haye, de haye. de haye, 
De bi la wez neminim pişte xerakirina Kurdistane 

li vf dinyaye 
De bi la wez neminim piştf qirkirina me Kurdan 
De bila li min bejana zirav berfa giran 
Baye teyruke emre min nemine, şev D roke 

nemine, şev D roke, 
Cendeke min birnine li çolan 
Pişte şabDna qirane Enqere, taşiste Bexdaye 
Çawa dixwazin çira me Kurdan vemirfnin 

li vf d.1nyaye 
De haye, de haye, ax birano babo hey baba, 

daye hey daye. 

Hey le daye, d/sa hawar D gaziya me te 
Ji Zaxoye, ji Hewlere, ji Dehoke 
Weke Helepçe, Qeladiza, weke Zaxoye 
Gund D bajaren me weran kirin, weyla bi kul D 

be belaye 
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Kovara Çandi 

Her kes hale me dibine, çima deng ji kes/ naye 

Dile xelq O aleme bOye kuluka befre 

Bawer dikim b(Jye parçek ji qeşaye 

Lo bi ser me da hatiye roja qiyamete 

Day/k zarowen xwe davejin, ji erd O 
ezmanan agir d ibare 

va çi hale me ye daye, le va çi hal e daye 

(li vir Ozan Sey'itxan ajite dikeşe) 

• ... Daye! Dayika min! Kurdistana min! menalet 
megazel 

Ev ne qeder bO li eniya me hatibO nivfsandin 

Le çima em bOne pezen bexwedf O çeren 
riya mirine 

Ji keftaran, hevan O guran bir bi bir tene qirkirin 

Le nike her riyekl, li bere her kendalekf 

Li bine her kevireki, goristana zarowekf 

Hfn birina me ya se salan birina Halepçe 
derman nebO daye 

KI bO sebebe sere me, ki bO sebebe sere te 

Çima em kirine biyaniyen li ser welate xwe 

Ji welatfiroşan, canbazan, kevneperestan 

Tiliyen xwe di bazara firotana me xistine daye 

Le /roj/, bi riya xwe O yekbOna bejna te 

Bakur o başuren te, rojhi/at O rojavayen te 
em baş dinasin 

Dayila min. .. • 

Heyla Jimine d/sa ji Qamfşloxa Xopan heya 
Ameda rengin 

Mahabada xemgfn heya deşta Ruhaye 

Seransere Kurdistane d/sa qerfn O nal/n O girin e 
Hawar e, kes bi gaziya me naye 

Dere miroven aştiye heya doh ji te re şere 
rOmetbOn 

Çi ra ji bo me Kurdan bOne mina hirçen Sfbi!!'aye 

Naha wer bi kinbOne keftare mina nav dehlen 
Etrfqaye 

Weze nakevim ber kuştina xweşmeran, 
girtina şoreşgeran 

Dere meren çe ji axa welate xwe re 

W ey şabaş O şeriya millete wl gfhaye 

Dere dile min evdale Xwede bOye pet O arfnek 

Li ser derguş O peçeke zarowen şehfdan 

Weke berxeke nfvdurak ber bidin ber sermaye 

De heyf O mixabina qfz O zeriyan wan çav xezalan 

Çawa hatine halen nemaye 
Dere kar D per O xetiya re nemabOn 

Hewar e ev Ji, ber piyan çOne 
Bi la xerabibl, agir bi k ev/ mala van pfsxeraban 

Wan welatfiroşan, çawa gele me an/ne 
halen nemaye 

Ax hey/e daye, hey le le daye • 

REWŞEN 

ROJ DERENG E 
FevziÖzmen 

Me ne hes e me ne deng e 
Mekin rabin roj dereng e 
Eme razen heya kenge 

Rojdereng e 
ji xew rabin 

li daw O dozen 
xwe xuya bin. 

Desten me xistinin zencfr 
Hem/ kirinin bine nfr 
Em gişt /ro bOnin hesfr 

Rojdereng e 
ji xew rabin 

li daw O dozen 
xwe xuya bin. 

Xewa evqas ge/ek suj e 
Dijmin me bi me dikuje 
Bi xwfn O mejye me dimije 

Rojdereng e 
ji xew rabin 

li daw O dozen 
xwe xuya bin. 

Ji xew rabin ji bona jfn 
Dest baven şer O tekoş/n 
Welat tev girtiye birin 

Rojdereng e 
ji xew rabin 

li daw O dozen 
xwe xuya bin. 
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Kovara Çand~ 

fVlolklor! Jiyana gelan, Çanda ge
~ lan Q vejlna gelan e. Gel, ke
der a eşen xwe, ket a şahiyen xwe, 
tore a ditinen xwe, bi folklore dixe-

millne. Ev xemilandinen jiyana ge
lan, di folklore de, geh dibe öırok a 
geh dibe serlhildan. Di nava sermil
danan de, dibe nave E git' an, Zo
zan'an, Sultan'an Q ... hwd. Folklor, 
Çanda berxwedane ye, Çanda gele 
ku naxwaze di nava öıroke de win
da bibe. Folklor, xweöı derketina 
bav Q kalan e. Folklor welat e. Folk
lor, jiyan e, di kela şere germ de. O 
folklor ... 

Nizanim, kese ku NÇM'e nebi
hlstiye heye? Yan jl, ye ku Enstitu
ya Kuröı ya ku di nav hinane daglrk
riye de hat sazkirin be haydar be 
heye? Wek ku te zanln dewleta Tirk 
tehemula peyva Kurd Kuröı nedikir, 
le niha li du hev avhiye neteweyl 
ten sazkirin. NÇM, ENSTJTU, REW
ŞEN ... a folklor. Folklora NÇM'e, 
folklorek bi bingeh Q dirust e. Ev di
rustl a heskirina gel di her şev a şa
hiyen NÇM'e a şevendinde te xu
ya kirin. 

Em dixwazin ku bi kurtl, ditinen 
koma SERJHILDAN, peşkeşl we bi
kin. 

ll Tekoşlna azadiya gele Kurd, 
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em Kurden ku li metrepolan dijiyan, 
ji bini ve hejand. Tekoşln hate rew
şeke wilo ku weke her mirovl, her 
Kurd jl, li xwe vegeriya Q pirsa xwe 

kir. Em jl, bi fikra welatpareziye li 
çand Q öıroka xwe vegeriyan. Bi ve 
armance di sala 1989'an de deh he
val em li hev ci
viyan a me dest 
bi folklora xwe 
kir. Piştl ku 
NÇM hate da
mezirandin, em 
teVIi NÇM'e 
bQn. 11 

Koma SERJ
HILDAN , ji bo 
Kurden ku li der
vay! welet dijln 
jl, weha dibejin: 

ll Miroven ku 
li metrepolan di
jln, bandora te
koşlne hln beh
tir girlnge ku bi
blhlze, ji ber ku 
di nava Çanda 
biyanl de ye a ji 
jiyana gele xwe 
dur e. Ji bona 
em ji naslna 
xwe dQr nekevin 

REWŞEN 

tekoşlna li Kurdistane heta ji me be 
pewist e ku em blnin zimen. Gelek 
hevalen me hene ku hln Kurdistan 
neditine, le bele, di bin siya denge 
tekoşlne de weke ku li kurdistane 
bin dijln Q his dikin. Miroven me 
yen li metrepolan dijin, bela ku nika
rin bi pirrani tevrı Şere germ bibin, 
bi hesani tevrı xebata çande dibin. ll 

Çand a tekoşln, folklor a koneva
nl, jiyan Q mirin, ji bo gele Kurd lro 
di her warl d., xwe dispere miro
van Q mirovan digihijini hev. 

Ji bo Çand a tekoşlna me bibe 
navenöı, bi baweriya ku avahiyek 
me hebe Q tişten rastl datanl ber 
me, me, NÇM Q tekoşlna netewl pe
jirand. 

Em dixwazin, beranberl pevajo
ye, xwe na bikin a bi tekoşlna gele 
xwe re bimeşin. Ji ber ve yeke na
ve koma me jl, SERJHiLDAN e. Ko
ma me di dema serlhildanen ku li 
Kurdistane dihate hole hate avaki
rin. Ev serlhildanan, her tim ji bo 
me şewqekek Q xurtiniyek e • 

~· 
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Kovara Çandi REWŞEN 

A 

GULGULI 
A 

HA BI GULGULI 
Allegra 

~'k~ ~ 

). 
., 

Gul gu 

~# ~ 0i1 
). 

., 

K' esk u 

~# ij tt r·, f 
Din ya kin 

4$ ~ 

). 
., 

Gul gu 

tb ~ ). ı r· ~ ., ., 
li, ha bi gul gu IT 

tb ~ ). ı r· ~ ., ., 

sor da xe mi IT 

D ti5 ı r· ~ ., 
u 

~ ., 
li, 

k e mi IT 

tb ). ı r· ~ ., 

ha bi gul gu 

Gulgufi, ha bi gu/gu/1, gulgufi, 
K' esk Cı sorda xemi/1, gu/gu/1, 
Dinya kin Cı k'emi/1, gulgu/1, 
Gulgu/1, ha bi gu/gu/1, gu/gu/1. 

Xorte K'urda xalisin, gulgul/, 
Ji e'lbeta ferisin, gulgu/1, 
Xwe e'gltin, natirsin, gulgu/1, 
Gulgufi, ha bi gu/gu/1, gu/gu/1. 

Keç'ke K'urda dengbejin, gulgu/1, 
Ji ser dila dibejin, gulgu/1, 
T'emam kez/ direjin, gulgu/1, 
Gulgu/1, ha bi gu/gu/1, gu/gu/1. 

Keç'ke K'urdadelalin, gulgu/1, 
DEngbejin, deng zelalin, gulgu/1, 
T'ev yekin, t'ev hevalin, gu/gu/1, 
Gulgu/1, ha bi gu/gu/1, gu/gu/1. 

Berhevkar: Cemila CELİL 

tr 

ı ). ~ J ., 
gul gu li' 

tr 

ı ). ~ J ., 

gul gu 11 
tr 

ı ). ~ J ., 
gul gu IT 

tr 

ı ). ~ J ., ll 
gul gu IT 
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Kovara Çandi 

Merhaba, tarihimizi su yüzüne çı
karan tüm emekçiler. Bilime, kültü
re ihtiyacı olan tüm ezilen uluslara, 
yardımını esirgemeyen tüm aydınla
rımıza, bilim adamlarımıza... Ve 
merhaba, sevginin tarihini okuyan, 
tüm halklar. 'Ve biz tüm sevgilerin 
tarihini okuyoruz isyanı bitmeyen 
bir ulusun LiSANIYLA!. .. " 

ASYADA VURAN AFRiKA KALBi 

Afrika göğüslü kurdalem 
Bereket yüzlü akşamların 
Tipileriyle savruldun 
Okyanusların Amerikasına 

Zenci yüzün kukuletalı infazlarda 
Tsa utanmıştır çağından 
Afrika göğsü çarmıhdaykan 

Ey asyamın kalbinde 
Vuran Afrikam! 
Senin kalbinde de 
Asyam vuruyor mu? 

A.Adsız 

---- ..... ----

Ji Rewşene re, 
Rewşen, valahiyekl gelek mezin 

dagirt a peywireka (wez'ifek)gelek 
giran ji, hildaye ser milen xwe. Heta 
lro gele me li çanda xwe, li zimane 
xwe a li dlroka xwe baş xwedl der
nediket. Pewlste ku em re nedine vi 
hall. Tro bi zehfayl miroven me nika
rin bi zimane xwe bipeyivin, bixwl
nin Q binivislnin. Çima? Heta lro me 
ji van qedexekirinan re deng derne
xistibQ, me ji bo peşveçQna zirnan 
a çanda xwe tu karek nekiribQ. Em 
hetanllro ne şiyar bQn. Em li tu tiş
ten xwe xwedl dernediketin.Le lro 
dem guheriye. Gele me şiyar bQye, 
ji bo zirnan Q çanda me REWŞEN 
heye. Miroven me ji bo welate xwe 
xwlna xwe dirijine. Bila dijmin biza
ne ku em em ji qedexekirinan natir
sin. Em edi li xwe, li çanda xwe Q li 
welate xwe xwedl derdikevin. 
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Ev çiya çiya ye me ye 
Ev welat welate me ye 
Ev war ware me ye 
Heyyy dijmino!.. 
Dem hatiye 
Dema reva te 
Tuye reve rev 
Bireve ji welate min 
Di gel silaven şoreşgerl, 

Welatparezeki Kurd 

--- ..... ----
Xebatkaren birez, 
Di elfabeya Kurdl ya ku ji hela 

malbata Bedirxaniyan ve hatiye 
amadekirin de, çar dengen (ç,k,p,t) 
veşartl nlnin. Ev kemasiyeke mezin 
e. Girlngiya gotQbejan en li ser ve 
pirsgireke a peşniyaren çaresarkiri
na we, ji wate guhertina van çar 
dengan dihe. Ji hela karvaniye ve 
ji, elfaba me, bi nivlsandina tlpen 
''i,Q,e" kemasiyek din tlne berçavan. 
Pirr mirov, van herdu tlpan, çawa 
bi wan xweş te wer dinivlsinin. Dive 
em van çar dengan bi tipen 
kh,çh,th a ph binivisin.Minak: 

Khulilk Phez Tharf Çhem 
Khurmancf Pher ThQj Çhiya 
Eger tlpa "e" bi ve forme, tipa "i" 

ji, bi ve forme be nivisandin çetir 
e.Nivlsandina tlpa "Q" hatiye pejiran
din. Le dlsa ji, em tipa "Q" wek "ou" 
binMsinin baştir dibe. 

Giringiya pewistiya elfabeke 
standart, bi kilawiya Kurdl roj bi roj 
zadetir dibe. Dive elfaba Kurdl, ji ke
masiyen xwe bifilite (xelas bibe) a 
bi klawiya Kurdl ya standart be nivi
sandin ku edi nebe dabaşa gotObe
jan. 

Di xweşiye de biminin. 

Rojhat Azadi 

---- ..... ----

Roja we xweş be. Ez bawerim 
ku kovara Rewşene we bibe yekem 
li Kurdistane. Ez hevidarim ku kova-

REWŞEN 

ra rewşen ji bo gele Kurd we hertim 
biji a peşve biçe. 

Ez xorteki peşmerge me. Ji bo 
Rewşene her tim eze allkar birn. 
Min ji were çend helbesten xwe a 
çend çirok hinartin. Ez hevidarim 
eger xeletiyen min hebin hQn de bi
borin Q sererast bikin. Ev cara yeke
min e ku ez çirok dinivisim. Ez ji 
her arı ve arnade me ku bi we re arı
kari bikim. Di desten min de nivisa
ren kevneper, gotinen peşiyan,pe
kenok, heyranok Q hwd. henin. Di 
gel silaven germin. 

Zeveng M.Ünis Abdullah 
Kurdistana Başur 

---- ..... ----

DeQerli Rewşen emekçileri, 
Rewşen dergisinin bir sayısı eli

me geçti ve severek okudum. Böy
le bir dergiyi Türkiye'de yayınla

mak, tüm Kürt halkı açısından bü
yük bir kazanımdır diye düşünüyo
rum. Ben, yüzyıllar öncesi, içanado
lu'ya mecburi iskanlarla sürgün edil
miş bir Kürdüm ve Danimarka'da 
pedagoji alanında öğrenim gör
düm. Derginin muhtevası oldukça 
doyurucu bir içeriğe sahiptir. Siz
den isteğim, iskandinavya'da yo
ğun olarak yaşamlarını sürdüren 
içanadolu Kürtleri üzerine mevcut
sa bu konuda bilgi sahibi aydınların 
birşeyler yazmalarıdır. Çalısmaları

nızda başarılar diler, tüm dergi çalı
şanlarına saygı ve selamlarımı suna
rım. 

Yusuf Ziya Gordow 
DENMARK 

--- ·····----
Hevalen Heja, 
Ez hevidar im ku hQn de ve na

meya min, dı kovara Rewşene de 
bıweşinin. 

Bi rez F. Huseyin Sağnıç, di ko
vara Rewşene ya hejmara çaran 
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Kovara Çandil 

de, li ser zimen wilo dibeje: "Seyda 
Q xwediye zman gel bixweye, ne ku 
ferd, dewlet Q aqademine." Bele ev 
rast e, le peyven ku Seyda F. Huse
yin dinivlse, gel van peyvan weka 
wl bilev nake. 

Mina k: 
çewt rast 
şxwe 

pçQk 
mj ok er 
dbistan 
w sa 
d ve 
pxwe 
wl o 

jixwe 
piçQk-biçQk 
mijoker 
dibistan 
w isa 
dive 
bixwe 
wilo Q hwd. 

Dema ku mirovekl weka Seyda 
F. Huseyin ev xeletl Q çewtiyan bi
ke, miroven ku nO hlne Kurôı dibin 
de çawa bikin. Em nizanin gelo çi 
qest Q xereza F. Huseyin bi tlpa "i" 
re heye ku nanivlse. Gelo ev tıp gu
nehkar e? 

Di nivlsara xwe de bi rez . Huse
yin dibeje ku zimane tekQs e jınen 
koçeran e. Bele rastiya ve gotine 
heye. Le bele mirov nikare bibeje 
peyven ku jinen koçeran bi lev di
kin tev rast in. 

Ez hevldar im ku F. Huseyin 
guhen xwe pariyek bide miroven 
din jl 

Di xweşiye de bimlnin. 

Aslan 1 Erxeni 

---- ·····----
Hevalen Celal, 
Ez silaven xwe yen germin ji we 

re bire dikim. Ez di xebeten we de 
ji we re serketin dixwazim. 

Ji kerema xwe re ji hejmara pen
can pe ve, min bikin abcneye kova
ra Rewşene. Ez ji we re çend hel
besten xwe dişlnim. Ez hevldar im 
ku hQn de di kovare de cih bidin 
helbesten min jl 

Ez spasl a silaven xwe peşkeşl 
wedikim. 

ŞABAŞ E ŞABAŞ E 

Peşl kaş e paşl xaş e 
Li destpeke xwln a eş e 
Wa hilhatl berbanga geş e 
De Iili kin hat şoreş e 

Şabaş e şabaş e 

Ye ne pe re, ewa şaş e 
Lemişt hat ser pere eş e 
Ev ne xewn e ne endeş e 
De rırı kin hat şoreş e 

Şabaş e şabaş e 

Dijmin tim jl wa rureş e 
Pilangerl cil zirkiş e 
Bi yekbQne de hilweşe 
De Iili kin hat şoreş e 

Şabaş e şabaş e 

Mihemed XELiL 
DUBAi 

·····----
Deaerli Rewşen ve Mezopo

tamya Kültür Merkezi Çalışanları, 
Ewela Kürt Kültürünü geliştirme 

yönünde göstermiş olduğunuz ça
balarınızın devamını diliyorum. 

Kürt dili ve kültürünün geliştiril

mesi yönündeki çabalarınız ürünleri
ni vermeye başladı. Bunu kendi çev
ramdeki insanlarda görüyor, ken
dimde hissediyorum. 

Çalışmalarınızın bende yaratmış 
olduğu bilinçle Kürtçe öğrenmeye 
karar verdim ve yaklaşık bir aydır 
da büyük bir şevkle çalışıyorum. An
cak içinde bulunduğum koşulların 

elverişsizliğinden dolayı, kendi ana
dilimi bilimsel bir temelde öğrenebi
leceğim materyallerden yoksunum, 
yoksunuz. Eğer elinizde dilimizi öğ
retebilecek materyaller varsa yollar
sanız seviniriz. En azından yollaya
cağınız bir sözlük, bizim büyük bir 

REWŞEN 

ihtiyacımızı karşılayacaktır. 

Başarılarınızın devamını dilerken 
selam ve sevgilerimizi yolluyorum. 

i. Halil AKAN 
E Tipi Cezaevi 13. Koauş 

AYDIN 

·····----
Xebatkaren heja yen Rewşe

ne, 
Ez dizanim, ev demeke direj e 

ku kovara Rewşene derdikeve. Le 
ev kovara xweşik nQ kete deste 
min. Min gellek je hez dikir. Min bi 
dileki germ rupelen we vekir Q 
xwend. 

Kovara Rewşene li gele me pl
roz be, peşveçQn Q xurtbQn bila pa
ra we be. Tu bi ser seran Q bi ser 
çavan hatl kovara delal Rewşen. 

Ez ji we re çend helbesten xwe 
dişlnim. Eger hQn biweşlnin, ez de 
gellek kefxweş bibim. 

Di nav xweşiye de bimlnin. 

Roja reş, 
roja reş, 
agirdibare 
agir, 
peyra şewat, 
paşe serihildan. 

Roja reş, 
roja reş, 
çem dikişiyan 
dftin 
çiya har 
xemla wf kesk Cı sor Cı zer 
erd qelişf 
qelişf dfroka derewfn 
pfna ser çav ket. 
Dest rabCın, 
dev vebCın. 
tarf di reve, 
be /ing 
be dest 
Cı birfndar. 

Tacin Memani 
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Kovara Çandi REWŞEN 

alahilgir : bayraktar kesani . : şahsiyet, kişilik 

arguşk : altçenenin arka kenan li hev hatin :anlaşmak 

b acik : acılı sivri biber nivistin : uyumak 

belitandin : bılöf yapmak pan {payin) : beklemek, gözetmek 

ber hev kirin :toplamak parxan : serbest kaburga 

be esas :temelsiz pa ş iv : gece yemeği, 

beping :derece sahur yemeği 

bi lev kirin : telafuz etmek pelandi : süzülmüş* 

bizivandin : cesaret etmek peketin : yanmak, arkasına düşmek 

buherandin :geçirmek pexistin : (ışık) yakmak 

cehwar :dağarcık puyin : serpilmek 

ce n ik : şakak qelişandin : yarmak 

cutin : çiğnemek qelişin : yarılmak 

dargerin ek : sarmaşık qinyat : barınma 

derlzandin : yarmak qüz : sansar 

derizin : yarılmak, çatlamak ra wir :canavar 

destmal :mendil rewtin : yaprak dökmek 

ferş :düz kaya ristin : eğirmek 

gan : çiftleşrnek simtin :delmek 

geztin : ısırmak st u :boyun 

gihandin : ulaştırmak, vardırmak sutin : bilemek 

gihaştin : değmek, olgunlaşmak, ta w :kabul 

ulaşmak terikin : çatlamak 

giregir : önemli, büyük kişi tezgah : aygıt, tezgah 

girs : iri te derxistin : keşfetmek, tahmin etmek 

guvaştin :sıkmak tiraştin : yontmak 

guz :ceviz veniştin : konmak 

hilperiştin : tırmanmak, tünemek viritin : yıkıma doğru gitmek 

hingivandin : deymek, dokunmak xelmeşe :yarı uykulu, sersem 

jiyandin : yaşatmak * Di hejmara pi,inde tu peya bi çewt derbas bObO. 
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Kaseta 

KOMAÇIYA "Rozerin" 
derdikeve ... 

Berhema Navenda Çanda Mezopotamyaye 
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