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xwendevanen delal; < 

Wek ku hOn ji, dizanin k()Va, 
ra Rewşen, kovareke mehani 
ye. Le ev hejmara me ya Tan ji 
bo 2 mehan derkrt O pariyek ji 

dereng ma. . .. ·.. . .· .. · ·. ·•. / ... ·.· . 
. Em dixvvazin we ji, di derhe- · 

ı·· qe kovarede agahdar bikin; Ko-
l vara me Rewşen, di nav hoy fl 

.·.· mercen dijwar de jiyana xWe di-/ 
donlıne. Ji aliye abori ve, ~m di. 
nav tengasiyen mezin de ne. < 

Hejmaren ku ten weŞcindln, 
. em·. nikarin berfireh . belav .·bi kin. 
Ji berku me tekiliyenxweserff 
xurt, ta ni ha nekarl bi dever, he
ram O bi welaten derve re saz bi·' / 
kin. An ku em Rewşene derdixiıi, · ····· 
le em nikarin ragihinin deste 
xwendevanan. 

Hejmaren ku· em belav di kin, 
pereyan wan an qet nayen, an 
ji, gellek dereng ten. Ev ji, me ji 
aliye abori ve dixe nav tengasi· 
yan. .· 

Ji ber: van sed e man me bir
yar ( qerar) girt ku em Rewşene .· 
ji bo demeka du meh careke bi~ 
weşiniıi. Em bawer in ku hOn ji, 

ı dixwazl~ Rewşen, rojek zutir jl 
van tengasiyan xelasbi~e O.di 
wexte xwe de bigih1je dest~.~~~ 

Nexwe dive efll mil lJidin hey 
Cı bi hev re Rewşene ji ve tenga~ 
s iye derxin. Baştir e ku em l:>ibin 
abone O ji Rewşene re abon~ · 

peyda bikin. . . ·.. . . i 
Derfeten me yen di dest de> 

re nade ku em Rewşne bi kiD<i-
ze aseyi biweşinin. Ji ve hejma~ 
re pey de em dixwazin ku Rew::: 
şene bi kaxizeke ~IJ qeliteya Wı 
kemtir O erzantir e biweşlnin. 
Belki qeliteya kaxize de bikeve, ·. 
le em bawer in O . hevidar in ku 
naveroka Rewşene bi arikari O 
piştgiriya we de xurtir O tekuztir 
b ibe. 

Di nav xweşiye de binlınin. 

Di gel silaven me yen germin. 
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KoYanı Çandt 

Şoreşa Kurdistane, di domane
ke (merhale) na de derbas dibe. Ev 
şoreş, ve domane ronahi a zelal di
ka. Di ve domane de cihe herkesi 
baştir aşkere dibe. Perde radibe a 
rOye . herkesi xweşiktir xuya dibe. 
Naveroka welatparezi a Kurdeweri
ye, çetir diyar dibe. Herkes cih a 
helwesta (tavır) xwe baş kifş dike. 

U Kurdistane, di bin peşengiya 
Partiya Karker a Kurdistane de teko
şina rizgariya neteweyi, şere serx
weöan a aza~iye, rojbiroj bilind a 
geş dibe. Gel, di bin ala partiye de 
rabQye ser piyan, xwe ji tu fidakari
ye paş nagire. Gerila, lehengiyeke 
payebilindtinn derdixe hole .. 

Şen~ azadiye, . di ve domane de 
jiyanake nO, çandeka na O mirove
ke na diafirine; qeyd o benden kole
ti dişikene, tekiliyen kevneperest ji 
hole radike, mirovan azad dike, ci
vateke azad çedike, li nirxen miro
vahiye xwedi derdikeve, ew bilind 
dike, şoreşe berfireh dike a peşve 
dibe. 

Dewleta Tirk O hevxebatkaren 
we cepha IXanete ya Kurdjstana Ba
şar bi piştgiri a arikariya dewleten 
emperyalist, bi taybeti ji, bi arikarJ
ya Emerikaye, dixwazin ve şoreşe 
. bifetisinin. Ji ber ve yeke hezen 
dewleta Tirk, en PDK O YNK e enş 
dibin ser gerilayen Kurdistane. 

Hezen emperyalist Q dagirkeriya 
Tirk, li hemben azadbana gele Kurd 
In. Hezen kevneperest a hevxebat
karen dagirkeran en wek PDK a 
YNK ji, li hembed azadbOna gele 
Kurd in. Hezen emperyalist, dagir
keriya Tirk, PDK a YNK, li hemben 
Kurdistaneka serbixwe a azad in. Ji 
lewre Kurdistaneka azad O serbix
we riya talankirine digire. Hezen da
girker, ji her ali ve Kurdistar:ıe talan 
dikin, di ve talankirine de para he
zen emperyalist ji, heye. PDK Q 
YNK ji, si sal in ku li ser xwina gele 
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Kurd bazirgani d lkin, perçeki Kurdis
tane bi gele wi ve davejin mezade 
a difiroşin. 

Tro rewşa dinyaya ne ya kevn e, 
gellek tişt guhenne. Dewleten pirr
neteweyi peşkilin O ji hev belav 
bOn. Her neteweyek ji bo xwe dew
leteke serbixwe dadimezinne (sazdi
kin). Tro neteweyen biçuk en ku ru
niştvan (Nifus) e we du-se milyon 
in, bi sere xwe dewlet ava dikin. Re
xistina YekbQyi ya Neteweyan, ev 
dewleten biçuk dinase a endameti
ya wan dipejinne (qebul dike). 

Demake direj e ku gele Kurdis
tane sen rakiriye, eaı ew weka bere 
naxwaze biji, dixwaze bi mafen 
xwe ve be nas kirin O jiyaneke azad 
bidomine. Gele Kurd, eaı koletiya 
bere qebOI nake. Ew dixwaze çara
nasa xwe O statuya xwe bixwe kifş 
bike, ji bo ve yeke ji, xwe birek di
xe, tedikoşe a qeyd a benden ke
vin dişikene. Gele Kurd iro xwediye 
partiyeke najen a zaniyar, xwediye 
arteşeke leheng, xwediye eniyeke 
xurt e. Gele Kurdistane iro bi van 
çeken xurt ve enş dibe ser dijmine 
xwe, di tekoşine de bi serdikeve, 
peşve diçe, bi pegaven ewle (emin) 
O tekuz (sağlam) ber bi azadi O 
serxwebQne ve dimeşe . 

Dijminen gele Kurd dewleten da
girker O emperyalist,· bi taybeti ji da
girkeriya Tirk O emperyalizma Erne- . 
r'ika, li hemben gele Kurd politika
yen xwe yen kevin iro nikarin bido
minin. Ji bo ku bikarin peşi li riya 
serxweban a azadiye bigirin, tek:oşi
na azadi ya gele Kurd bitetisinin po
litikayek nQ danine ber xwe. Aliyek 
ve politikaya teror, aliye din ji, dek 
a dolab in, tel a fend in. 

Bi ve politikaya ew dixwazin ku 
statuya gele Kurd disa- ew bixwe 
kifş bikin. Ev stata ji disa koleti ye, 
le koletiyeke nO ye. 

Emperyalizma Emer'ika O dagir-
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keriya Tirk, ev statuya koleti ya na 
dixwazin bi hin hezen Kurd en kev
neperest a hevxabatkar (wek YNK 
a PDK) re bi gele Kurd bidin qebul
kirin. Bele, iro birevebiran PDK a 
YNK e, di nav IXaneteke mezin . de 
ne. Serok a birevebiran van parti
yan, li hemben gele Kurd tewanen 
(suç) mezin dikin. PDK Q YNK iro li 
Kurdistane piyen dagirkeriya Tirk a 
emperyalizme ne. Ew berpirsyar a 
niweneren dijminen gele Kurd in. Ji 
lewre ew politikaya ku ew dajQn, 
politika Emerika Q ya Tirkiye bi xwe 
ye. Wan cihe xwe li ba Tirkiye a 
dewleten emperyalist gellek eşkere 
girtine. Bere tekiliyen wan en xula
mi yen bi dewleten dagirker a em
peryalist re veşarti bQ, le niha eaı 
eşkere ye. Berzani Q Talabani ji bo · 
berjewenden xwe yen malbati O 
teng bi gele Kurd re gellek caran 
IXanet kirin.Tro ji di nav IXaneteke . , . 

mezin de ne. 
Txanet.xwe tekrar dike. Hevben 

Q şere ku di navbera YNK-PDK a 
PKK e de derbas dibe dive baş b&
te hurkolin (tehlil) . Ev şer şen hev
xabatkan, xwefiruşi, IXanet Q şeri 
welatparezi a azadiye ye. Di Vi şen 
de mirove Kurd e welatparez nikare 
beali bimine. Di ve hevberiye de be 
ali man, li ba dagirkeriya Tirk, em
peryalizm Q li ba IXanete cihgirtin e. 
Di diroka gele Kurd de ev IXanet, 
IXaneteke gellek mezin e. Li ser ve 
IXanete, de gellek helbest a roman 
bene nivisandin. Di van helbest Q 
romanan de, de li aliyek IXaneta 
Berzani O Talabani, li aliyek ji lehen
gi a welatpareziya gerilla bene zi
men. Be guman e, bedele wi giran 
be ji, de Ô<anet a xwefroşi tekbiçe, 
welatparezi, azadi O serxweban ji, 
biserbikeve. 
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Kovara Çand3 REWŞEN 

1924 Cemil GÜNDOGAN 

•• 
BEYTUŞŞEBAP 

AYAKLANMASI 

GİRİŞ 

3 Eylül gününü 4 Eylüle bağlayan 
akşam patlak veren Beytüşşebap is
yanı, Kürt tarihinin hakkında çok az 
şey bilinen kesitlerinden birini oluştu
rur. Konuyla ilgili olarak şimdiye ka
dar açığa çıkarılmış bilgiler, kendi 
içinde bütünlüklü olmaktan uzaktır. 
Özel olarak bu isyanı konu edinmiş 
bir çalışma ise, henüz yapılmış değil
dir. Beytüşşebap isyanından söze
den çeşitli kaynaklara gelince, onlar 
bunu genellikle iki değişik olayın an
Jatımının bir alt teması olarak ele alı- · 
yorlar. Bunlardan birincisi, Türk or
dusunun 1924Ağustos-Eylülayların
da Hakkari ınıntıkasındaki Nesturile
re yönelik başlattığ1 tedip hareketi, 
ikincisi ise 1925'teki Şeyh Sait ayak-

VE 

ŞEYH SAİT 

AYAKLANMASINA 

lanmasıdır. 

ilk anlatırnın birinci el kaynakların
dan biri ve belki de en önemlisi, Ge- · 
nelkurmay tarafından Albay Reşat 
Hallı'ya hazırlattınlan "Türkiye Cum
huriyetinde Ayaklanmalar (1 924 -
1938)" adlı çalışmasıdır. 

Bu çalışmada konuya iki yerde de
ğinilmektedir. 

Birinci değini, isyan günü Genel
kurmay'a gönderilen bir rapora da
yanmaktadır. Bu anlatımda, isyanın 
gelişimiyle ilgili herhangi bir açıkla
ma yer almadığı gibi; konu, bir isyan 
olarak değil, fakat basitçe· bir "fırar" 
olayı şeklinde sunulmaktadır. 

Buna göre; Türk Ordusu, Hakka
ri ınıntıkasındaki Nesturilerin çıkardı
ğı karışıklıkları önlemek için bölgeye 
geniş çaplı bir harekat planlamıştır. 

• • 
ETKILERI 

Bu plan gereğince Şırnak'tan Beytüş
şebap'a sevkedilen 18. Piyadt;. Alayı 
görev alanına ulaştıktan sonra, bu 
alayda görevli ı:Jördü subay, toplam 
350 asker, birliklerinden fırar etmiş
lerdir. Firariler giderlerken, ayrıca 1 O 
otomatik ve 380 tüfeğin yanısıra Gar
nah arnbarından aldıkları 800 kilo 
buğdayı da beraberlerinde götür-

. müşlerdir.(l) 
Yani, Hallı'nın anlatırnma göre 

olay, boyutları biraz geniş olmakla 
birlikte, o dönemde sıkça görülen 
türden bir askerden fırar eylemidir. 

ikinci değini ise, yine aynı çalışma
nın sonuna eklenmi1 olan bir rapor
da yer almaktadır. Sözkonusu rapor 
16 Eylül 1924 tarihlidir ve Başbakan 
ismet inönü imzasını taşımaktadır. 
Trabzon'da bulunan "Cumhurbaşka-
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Koyara Çandi 

nı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle
ri'ne" sunulan bu raporda olay, basit 
bir fırar eyleminden çok, Van, Muş, 
Bitliş ve Sürt illerinde tertiplenmekte 
olan daha geniş çaplı bir ayaklanma
nın parçası olarak ele alınmaktadır. 
Burada, birinci değinide hiç anılma
yan "fırar"ın örgütlenmesiyle ilgili ba
zı ön gelişmeler de öz~tlenmekte
dir .(2> 

ileride bu rapora tekrar başvura
cağız. Ancak daha evvel bu iki resmi 
metin arasında, eylemin içeriğiyle ilgi
li anlatım farklılıklarının nereden kay
naklanmış olabileceği üzerinde bir
kaç söz söyleme gereği duyuyoruz. 

ilk değini orijinal belge değildir; 
yukarda da belirttiğimiz gibi, isyan · 
günü Genelkurmaya gönderilmiş 

olan rapora dayalı bir özetlemedir. 
Eğer sözkonusu ayrılık görüntüsü ra
poru özetleyen Reşat Hallı'nın anla
tım yetersizliğinden veya resmi idea-

. lojinin bilinen ideolojik çarpıtmaların
dan kaynaklanmıyorsa, durumu ay
dınlatabilecek iki (varsayım sal) etken
den sözedilebilir. 

Birinci etken, Genelkurmaya gi
den raporun hazırlayıcıların kimliği 

ile ilgilidir. Muhtemelen bu rapor, 
18. Alayın fırariler dışındaki komu
tanları tarafından kaleme alınmıştır. 
Eğer bu doğruysa, sözkonusu komu
tanların raporu yazarken olayda ken
dilerine binecek sorumluluk payını 
en aza indirecek bir yol takip ettikleri 
düşünülebilir. Örneğin, olayı, önce
sinde geniş bir hazırlık safhası bulu
nan bir isyan hareketi olarak tanımla
mak, onu adi bir fırar vakası olarak 
tanımlamaya oranla, komutanları da
ha fazla sorumluluk altına itecektir. 
Çünkü bu durumda komutanlar
dan,isyan öncesinde Y.iirütülen ideo
lojik, siyasi ve örgütsel hazırlık çalış
malarını neden zamanında farketme
dikleri ve bunları neden zamanında 
engellemediklerinin hesabı da soru
lacaktırP> Bu nedenle komutanla
rın, olayı adi bir fırar olarak rapor et
meyi kendileri açısından daha uygun 
görmüş olabilecekleri düşünülebilir. 

ikinci etken, ·iki değini arasındaki 
zaman farkı ile ilgilidir. Birinci değini
ye temel teşkil eden rapor, isyan gü
nü kaleme alınmasına karşılık, i~nci
si 12 gün soı:rasının tarihini taşımak-
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tadır (16 Eylül) ki, aradan geçen süre 
içinde soruşturmalar derinleştirilmiş, 
yakalanan veya kendiliğinden teslim 
olan isyancı askerlerin ifadelerine 
başvurulmuş, kısacası konuyla ilgili 
bilgilenın e düzeyi yükselmiştir. Bu 
durumun, ikinci -raporda göze çar
pan daha gerçekçi ve görece ayrıntılı 
değerlendirmelerin yapılmasını 

mümkün kıldığı düşünülebilir. 
Türkçe kaynaklarda Beytüşşebap 

isyanını konu edinen ilk anlatımı böy
lece özetledikten sonra, ikincisine, 
yani" onu Şeyh Sait ayaklanmasının 
bir alt teması olarak ele alan anlatı
ma gelebiliriz. 

Bu anlatırnın en temel özelliği, ko
nuyu kendi bütünlüğü içinde değil, 
daha çok Şeyh Sait ayaklanmasına 
doğru akan olaylar zincirinde bir ha
dise olarak ele almasıdır. Bu anlatım-

. da, olay, genellikle beklenmeyen bir 
hadise, bir aksilik uslubu içinde akta
rılır; Şeyh Sait'e doğru giderken vu
ku bulmuş bir aksilik olarak. (4) 

Ancak son yıllarda bu iki anlatımı 
aşan yeni bazı versiyonlar geliştiril

miştir. Bu sonuncuların en belirgin 
özelliği, olayın öncesi ve sonrasıyla 
bağlantısını koparmaksızın, hadise
nin kendi gelişim seyrini açığa kavuş
turmayı esas alan bir anlatım yolunu 
seçmeleridir. 

Bu alandaki en önemli deneme
ler Martin Van Bruinessen ile Robert 
Olsan'a aittir. Özellikle Olsen'un 
The Emergence of Kurdish Nati
onalism and Shelkh Said Re belli
on 1880-1925 (Kürt Milliyetçiliğinin 
Doğuşu ve Şeyh Sait Ayaklanması 
1880-1925) adlı kitabı kon~ ile ilgili 
en geniş çalışmayı oluşturmakta

dır.(5) 

Bu çalışmaların ortak özelliklerin
den biri, ingiliz gizli belgelerine da- · 
yanmalarıdır. Sözü edilen belgeler, is
yan başarısızlığa uğrayınca sınırı aşıp 
o sırada ingiliz denetiminde bulunan 
Güney Kürdistan'a geçen isyan lider
leriyle ingilizierin yaptığı görüşmele
re dayanmaktadır. 

Bu görüşmelerden biri de isyanın 
fiili önderi olan ihsan Nuri'dir. isyan
la ilgili en geniş bilgilere sahip kişiler
den biri olarak ihsan Nuri'nin ingiliz
lere neler anlattığını bilemiyoruz. Da
ha doğrusu, bu anlatımlardan Ro-
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bert Olsen'un özetlerneleri ölçüsün
de haberdarız. Olsen, bu anlatırnlara 
dayanarak hazırlanmış ve kendi tü
ründeki benzer bütün raporlara kay
naklık ettiğini belirttiği iki raporu(6) 
özetleyerek, çeşitli bilgiler sunmakta
dır ki, ilerde bunlardan sözedeceğiz. 

ihsan · Nuri'nin Türkçe yazılarına 
gelince, ulaşabildiğimiz yazılarında 

konuyla ilgili fazla bilgi bulamıyo

ruz.(/) Türkçe eserleri arasında ihsan 
Nuri'nin isyana değindiği tek parag
raf, Nuıi-92'de yer alıyor. Fakat bu 
paragraf da, geçerken (en passant) 
bir değinidir. Yazar kendi yaşantısı ile 
ilgili bilgiler verdiği bir bölümde şun
ları da söylüyor: 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın
dansonra, o (İhsanNuri-C.G.), dev
leCin Kürtlere verdiği özgürlük vaa
dine sırt çevirdiğini görünce, Kür
distan Bağımsızlık Komitesi'ne (Qo
mfteye Serbixoyf Kurdistan) _girdi. 
Bu komite Cibranlı Halit Blg'(Xalid 
Bege Cibranf) önderliğinde Erzu
rum şehrinde illegaZ olarak kurul
muştu. 1924 yılında K.Ö.K'nun di
rektifleriyle İhsan Nuri, Irak sınırı 
yakınlarında olan . Beytüşşebap 'ta 
Türkordusundaki Kürt asıllı dörtsu
bayı -Rasim, Tewfik, Xorşft (Hurşit), 
Ali Rıza Bey- ile birlikte Kürdis
tan'ın özgürlüğü için isyan etti. Fa
kat isyan yenilgiye uğradı. •(8) 

Kısa olmakla birlikte bu sözler, bir 
konuya yeterince açıklık getiriyorlar: 
Genelkurmay raporlarında toplu bir 
"fırar" olarak geçen ve çevredeki hal
kın desteğini kazanamadıği için de dı
şardan bakıldığında, bir isyandan zi
yade, askeri birlikler içinde vuku bul
muş bir karışıklık gibi görünen 1924 
Eylülündeki olay, aslında, illegal bir 
Kürt örgütünün planlamasıyla ger
çekleştirilmiş, ancak hedeflerine ula~ 
şamayıp yenilgiye uğramış bir isyan
dır. 

Olayların incelenmesi, bu isya
nın, Kürt-yazınında fazlaca önemsen
memiş olmasının tersine Kürt tarihi
nin sonraki dönemleri üzerinde 
önemli etkiler bıraktığını göstermek
tedir. Bu, özellikle isyanın Şeyh ·Sait 
ayaklanması üzerindeki etkileri ince
lendiğinde daha açık görülmektedir. -
Aşağıdaki bölümlerde•bunu genel 
hatlarıyla ortaya koymaya çalışaca-
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ğız. 

Bu girişi, isyanı ele alırken kullan
dığımiZ yönteme ilişkin kısa bir belir
lemeyle bitirmek Istiyoruz: Konuyu 
ele alırken diyalektik inceleme yönte
mine sadık kalmaya çalıştık. Çünkü 
bu yöntemin, tarihsel ve toplumsal 
olayları açıklamada en yetkin ve bi-' 
Ilmsel metot olduğunu düşünüyo
ruz. 

Diyalektik yöntem, olgu incelenir
ken, kendisine ön gelen süreçlerle 
birlikte ele alınmasını ve niteliğinin 

de bu ilişkiler sistemi içinde analiz 
edilmesini gerektirir. Aynı şekilde ol
gunun kendisinden sonraki süreçler 
ve olgular üzerindeki etkilerinin belli 
bir bütünlük içinde ele alınması da 
bu yöntemin bir gereğidir . Biz de bu
na sadık kalarak ilk iki bölümde Bey
tüşşebap isyanınına götüren ilişki ve 
süreçleri çözümlemeyi; üçüncü bö
lümde, açığa çıkarabildiğimiz kada
rıyla, isyanın cereyan ediş tarzını ve 
nihayet dördüncü bölümde, isyanın 
kendinden sonraki süreçler üzerinde
ki etkilerini değerlendirmeye çalışa
cağız. 

BÖLÜM: ı 

ı 9 2 4 K O P U Ş.M AS I 

Beytüşşebap isyanı ne tür geliş
me ve süreçlerin ürünü olarak doğ
du? 

Bu soruya çok bağımsız bir cevap 
vermek herhalde mümkün değildir. 
Zira biliyoruz ki, Beytüşşebap'taki de 
dahil, o dönemde Kt.rdistan'nın de
ğişik mıntıkalarında patlak veren 
ayaklanmaların tümü, benzer geliş
mevesüreçlerin ürünüdürler .. Bu du
rumda herhangi birisyanın ön süreç
lerini diğerlerinden tümüyle yalıtarak 
ele almak zorlaşmaktadır. Beytüşşe
bap isyanında ise durum bir kat fazla
sıyla böyledir. Çünkü aşağıda daha 
geniş biçimde or~aya koyacağımız 

üzere, bu isyan, kendisinden Sonra 
patlak verecek olan daha geniş · çaplı 

bir ulusal başkaldı(ının, Şeyh Sait 
ayaklanmasının hemen arefesinde 
yer almaktadır. Dolayısıyla isyanın 

kendine özgü bir tarihi (öncesi) bu
lunsa da, bütün ilişkileriyle, nihai 

planda Şeyh Sait ayaklanmasına aktı
ğı için bu tarih, büyük ölçüde Şeyh 
Sait ayaklanmasının tarihiyle örtüş
müştür. Zaten bu durum, Beytüşşe
bap'ı Şeyh Sait'in alt temalarından bi
ri olarak ele alan Kürt yazınındaki yay
gın eğilimin de nedenlerinden birini 
oluşturmaktadır. 

Şu halde Beytüşşebap isyanı ile il
gili ön süreçlerin incelenmesi, büyük 
ölçüde, Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgi
li ön süreçlerin Incelenmesi olmak 
durumundadır. Bu gerçeği unut
maksızın konuya göz atacak olursak: 

Acaba ne olmuştu da Kürtler, 
1924 Eylülünde Beytüşşebap'da is
yan etmeye karar vermişlerdi? 

Bu sorunun cevabı, bizi, Kürtlerin 
Kemalist yönetimden koptuğu 1924 
yılı önc~si çeşitli gelişmeleri incele
meye götürür. Çünkü 1 924'te isya
na kalkışan güçlerin milli mücadele 
yılları(9) boyunca çoğunluk itibarıyla 
Kemalistlerle birlikte hareket ettikleri
ni biliyoruz. isyanın, Kemalist orduya 
bağlı birliklerde patlak vermesi bu
nun en belirgin kanıtıdır. O halde di
yalektik yöntem gereği kilit mesele, 
1924 kopuşmasının analiz edilmesi
dir. 

Geneldeifadeedecek olursak, ko
puşları, dar zaman dilimlerine sıkıştır
mak, tanımları gereği yanıltıcı olabi
lir. Çünkü siyasal ve toplumsal ko
puşlar kural olarak, kaba gözle gö
ründüklerinden daha derin ve uzun 
süreçlere yayılırlar. 1924 ayrışması 
da bu niteliktedir; başlangıcı daha 
öncelere dayanır. 

Ancak böyle bir gereçeğin varlığı
na rağmen biz, 1 924 yılının Kürtlerin 
Kemalist iktidardan kopuşması eyle
mi tarafından karekterize olduğunu 
ve bu ayrışma yı adlandırmak amacıy
la "1924 kopuşması"ndan sözetme
nin yanlış olmayacağını düşünüyo
ruz. Bu kopuşma, Eylül başlarında 
Beytüşşebap isyanıyla bir üst nokta
ya varmış, takip eden 5-6 ay içerisin
de Ise kitlesel ayaklanmaya dönüş
rnek suretiyle (Şeyh Sait ayaklanma
sı) zirvesine tırmanmıştır. 

· Konumuzu oluşturan Beytüşşe
bap isyanı bu kopuşmanın sonucu 
olduğuna göre isyanı anlamak için 
yapılması gereken iş, bu ayrışma sü
recinin çok yönlü bir çözümlenmesi-
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dir. 
Bu tür bir çözümlemenin belli 

başlı soruları kanımızca şunlar olabi
lir: Ayrışma ne zaman başladı? Hangi 
faktörlerden etkilendi? Zamanla ne 
tarz bir gelişme seyri gösterdi? Bü
rundüğü ideolojik siyasal biçimler ne
lerdi? Somut bir örgütsel form yara
tabildi mf? vb ... 

Sanırız başlıcaları bunlar olan so
rulara verilecek cevaplar, sözü edilen 
kopuşmanın çok yönlü bir tasvirine 
de imkan verecektir. 

Analatıma ilk sorudan başlayabili
riz: Ayrışma ne zaman başladı? 

Bu soruya tam bir cevap verebil
mek herhalde olanaklı değildir. Çün
kü ayrışmayı bağımsız veya otonam 
bir Kürt Devleti kurma çabalarının 
başlangıç günlerine kadar uzatmak 
mümkündür ki, bu, Kemalist yöne
tim öncesine kadar gider. Bu durum
da, örneğin bağımsız Kürdistan dü
şüncesiyle kotarılmış olan Şeyh Ubey
dullah isyanının başladığı tarih olan 
1880 yılından önceki tarihlere git
mek gerekebilir. Ya da onu çok eski 
bulanlar, 1908'de Meşrutlyetin ilanı
nı takip eden dönemde Kürtler ara
sında canlanan ulusalcı faaliyetleri 
kopuş için başlangıç noktası olarak 
zikredebilirler. Çünkü modern an
lamda ilk Kürt örgütlerinin kuruldu
ğu bu dönemin kadroları, anlayışları 
ve ideolojik, siyasi ve kültürel birikim
leri, örs;ı._ütlenme tecrübeleri vb. son
raki oluşumlar üzerinde şöyle ya da 
böyle et~de bulunmuşlardır. Aynı şe
J_Glde Mondros mütarekesini takip 
eden dönemde Kürtler arasında gö
rülen siyasi, kültürel ve örgütsel can
Ianmayla ilgili olarak da benzer şey
ler ileri sürülebilir. Çünkü özellikle 
Kürdistan Tea li Cemiyeti'nin (KTC) fa
aliyetleri ve birikimleri, sonraki isyan 
faaliyetleri üzerinde büyük etkilerde 
bulunmuştur. Sözgelişi Beytüşşebap 

isyanını gerçekleştiren Azadi örgütü
nün öncü kac:(rolarının küçümsen
meyecek bir bölümü bizzat KTC'nin 
üyeleri arasından, ya da bu örgütle 
yakın ilişki içinde bulunmuş kişiler 
arasından çıkmıştır. (lO) 

Kısacası, Kürt ulusal hareketinin 
tarihine yaklaşımın bir ürünü olarak 
Kürtlerin mevcut Iktidarlardan (önce 
Osmanlılar, sonra Kemalistler) ko-
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puşmalarını belirleyen-farklı başlan
gıç noktaları ileri sürülebilir. Ancak 

. kabul etmek gerekir ki, bu tür bağ-
lantıiatın tümü genel lçeriklldlr. Da
l)ası, bu etkenler çerçevesinde mey
dana gelmiş olan kopuşma süreçle
ri, milli mücadele yıllarında bir ölçü
de geri çevrilmiştir. Çünkü Kemalist 
hareket, savaşın hemen sonrasında 
olu§an boşluğun ve Wilson prensip
lerinin teşvik ettiği görece canlı Kürt 
milliyetçi akımını usta manevralarla 
brpanlamış, Kürt halkının büyük 
oranda kendi arkasında toplamayı 
başarmışbr. Bu noktadan bakıldığın
da milli mücadele yılları Türklerle 
Kürtler arasında sözde bir · birliğin 
oluştuğu yıllar olarak görünürken, 
1924 yılı bu birliğin yıktidığı tarih ola
rak belirmektedir. 

A) MiLLi MÖCADFJ..E 
YD..LARINDA OLUŞAN 

"TÖRK-KÖRT BİRLiÖi"NiN 
rtİTELlGi VE 

OLUŞUM NEDENLERİ 

Öncelikle belirtmeliyiz ki, milli mü
cadele yıllarında Kürtlerle Türkler 
arasında oluşan "birlik", kelimenin 
gerçek anlamında bir birlik değildir. 
Çünkü bu tür bir birlik, her şeyden 
evvel Iki halkı gerçekten temsil kabili
yetine sahip örgütleri ve bu örgütler 
arasında belli Ilkelere ve programla
ra dayalı resmi ittifakları ön gerekti
rir. Oysa biliyoruz ki, söz koiJusu sü
reçte, ne Kemalistlerin Türkiye · halkı. 
açısından_ tarbşma götürmez bir terri
sil kabiliyetlerl ve konumlanışları var
dı (en azından 1920 yılı ortalarına ka
dar), ne de Kürtler kendi politik ör
gütlerirıi -kurabllmiş durumdaydılar. 
Türkler cephesinde en azından 

1920 yılına kadar devam ettiği ileri 
sÜrülebilecek bir kaos yaşanıyordu 
(bu tarihten sonra Kemalist hareket 
sözkonusu boşluğu büyük oranda 
doldurdu); Kürtler ise, tam tersine, 
mütarekenin hemen ertesinde göreli 
bir örgütsel canlanış içine glrmişler
·ken, Kemalist hareketin güçlenmesi
ne parelel olarak zayıfladılar ve siya
set sahnesinde giderek görünmez 
hale geldiler. Bu koşullar albnda iki 
halk arasında yukarıda çerçevesini 
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çizdiğimiz türden bir birlik mümkün 
olamazdı. Nitekim olmamışbr da . 
Gerçekleşen "birlik", bu tarz bir birlik
ten ziyade örgütsüz durumdaki Kürt 
halkının, Kemalist hareketin usta ma
nevraları sonucunda bu hareketin 
kuyruğuna taktiması olgusunu ifade 
eder. Yani brnak Içinde bir birliktir 
sözkonusu olan. 

Burada Kemalist hareketin bu so
, nucu nasıl sağladığı, yani Kürtleri bü
yük çoğunluk lttibarıyla kendi arkası
na takma Işini nasıl başardığı konu
su üzerinde de durmamız gerekiyor. 
Çünkü Incelendiğinde görülecektir 
ki, 1924 kopuşu dediğimiz ayrışma 
sürecinin kökleri, Kemalist hareketin 
bu dönemde başvurduğu çeşitli tak
tik ve manevralarla yakından ilişkili
dir. Dolayısıyla ilerleyebilmemiz bakı
mından, konuya en genel çerçeve 
Içinde göz atmak zorundayız. 

Kürtlerin sözü edilen dönemde 
kendi özgün yollarını çizemeyip Ke
malistlerin kuyruğuria ti,ikılmalarının 
ana nedeni, hiç kuşkusuz, içinde bu
lundukları geri koşullardı. Bu koşu): 
lar güçlü bir uluslaşmanın oluşması 
önündeki en büyük engeli oluşturu
yorlardı. Örneğin, feodal bölünmüş
lük toplumu atomize etmişti. Ulusal 
bir güç merkezi oluşamıyordu. Keza 
aşiret kurumu herşeye damgasını 

vurmuştu ve bu ilkel toplumsal do
·ku, aşiretler arasındaki bitmez tüken
mez savaşları besleyip duruyordu. 
Kürt aydınları (intelijensiyası) nitelik 
ve nicelik olarak çok geri durumday
dı, güçlü bir ulusal hareket yaratabi
lecek birikimlerden yoksundu vb. Kı
sacası Kürtler, o dönemde, modern, 
merkezi ve güçlü bir ulusal hareket 
yaratabilecek objektif ve subjektif ko
şulların çok uzağında bulunuyorlal'
dı. (.llusalcı duyguların görece geliş
miş olduğu Güney Kürdistan'da bile 
durum bundan çok farklı değildi. 

Böylesi geri koşullarda Iş yapma
ya az-çok muktedir bir ulusal hareke
tin doğması, ancak varolan yapıların 
üstüne çıkmayı başarabilen bir yerel 
otoritenin kendini dayatmasıyla 

mümkün olabilir ki, bu Iş, en kolay 
şekilde dış destekler sayesinde müm
kün olabilirdi. (1 1) 

Örneğin aynı dönemin Arapları 
açısından sözkonusu eksiklik (Kürtle-
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rlnklnlrı düzeyinde olmamakla birlik
te) ingilizlerden ve Fransızlardan alı
nan siyasi, iktisadi, askeri ve Ideolojik 
desteklerle bir ölçüde telafi edilmiş 
ve ulusal devlet(ler) kurulabilmlştlr. 

Kürtler açısından Ise o konjonktürde 
bPyle bir dış destek bulunmuyordu. 
Çünkü bölgeye müdahele edebilme 
potansiyeline sahip üç devletten ingl
lizler ve Fransızlar, Kürtlerin yanında 
değil, karşısında konumlanmışlar

dı. (12) Sovyetler'In Ise kendi iç sorun
larının yoğunluğu nedeniyle Kürdis
tan'la uğraşacak hali kalmamışb. Ay
rıca kendi çevresinde tampon devlet
ler kuşağı yaratma stratejisi uyarın
ca, Kemalist iktidarla ve iran yönetl
mi lle arasını hoş tutmaya çalışıyor
du. Nitekim her iki devletle de daha 
1921 yılında dostluk antlaşmaları !m
zaladı. (13) 

Bütün bu olumsuz koşullar, Kürt
lerin güçlü, merkezi ve birleşik bir 
ulusal hareket olarak ortaya çıkmala
rını engelledikleri gibi, bu halkın Ke
malist manevralara açık hale gelmesi 
Için gerekli olan zemini de oluştur
muşlardır. Bu durum, siyasetin boş
luk kaldırmayacağı yolundakl bilinen 
genellerneye çarpıcı ve tarihi bir ör
nek teşkil etmektedir. Kürt ulusalcıla
rı, Kürt halkını örgütleylp ulusal mü
cadeleye seferber edemeyince, do
ğan boşluk· usta manevralar uygula
yan Kemalistler tarafından doldurul
muştur. 

!(emalist manevralara · gelince, 
bunlar oldukça çeşitlidir. Ama üç ta
nesi özellikle anılmaya değer nitelik 
taşırlar. 

1) Abaıblmıf Enneni Tehdidi 

Bu manevrelardan Ilki abarblmış 
Ermeni tehditiyle ilgilidir. Kemalist 
paşalar, Kürtleri kendi arkalarında 
toplayabilmek amacıyla milli müca
dele yıllarının özellikle başlangıç dö
nemlerinde abarblı bir Ermeni tehdi
di progapandası yaptılar. Böylece, 
başta, göç etmiş veya ettlrilmlş olan 
Etmenilerin g~ride kalan toprakları
na, maliarına ve hatta kadınlaoyla ço
cuklarına el koymuş olan Kürt ege
menleri olmak üzere, dinsel ideoloji
nin etkisinde kalan cahil halkı, Erme
nilerln yeniden geri dönüp katliam-
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lar yapacaklarına ve ellerindeki malla
ra el koyacakianna inanadırarak 
önemli ölçüde arakalarına topladı~ 
Iar.(14) 

Bu taktiğin epeyce tuttuğunu söy
lemeliyiz. O kadar ki, etkileri günü
müze kadar devam etmiştir. TC. bu
gün de Kürt ulusal uyanışını gerllete
bilmek Için, sıradan Kürt insanın bi
linç altına yerleştirilmiş bu tarihsel Er
meni düşmanlığına sesienmeyi çıkar 
yol görmektedir.(15) Aradan 70 yıl 
geçtiği halde bugün bile sonuç geti
receği umulan bir taktiğin o günün 
koşullarında hayli etki yarattığını dü
şünmek herhalde yanlış olmayacak
tır. Nitekim Kürt ulusalcılığından etki
lenmiş liderler de dahil olmak üzere, 
özellikle l.Dünya Savaşında "gavur lş
gali"ne uğramış mıntıkalarda yaşa
yan Kürtler, bu işgalin önemli bir as
ker kaynağını oluşturan Ermenilere 
karşı(16) Osmanlı artığı ordularla bir
likte savaşmışlardır. (17) 

Ancak gerçekte ortada ciddi sayı
labilecek bir Ermeni tehdidi yoktu. 
Çünkü Ermeniler kendi aralarında 
Menşevikler ve Bolşevikler diye ikiye 
bölünmüşlerdi ve merkezi Rusya'da
ki Bolşevikler, Azerbaycan üzerinden 
Ermeni Bolşeviklere destek veriyor
lardı. Yani Kürtlere saidıracağı propa
ganda edilen Ermeni hükümetinin 
kendisi çok yönlü bir tehdit altınday
dı. OS) 

Keza, Menşevik Ermeni hükümeti
nin arkasındaki emperyalizm desteği 
de büyük ölçüde aşınmıştı. Çünkü, 
Bolşeviklere karşı, bütün emperyalist
lerin askeri siyasi desteğini almış 

olan Denlkin yenilmiş, Wrangel'in or
duları sökülüp atılmış ve Bolşevik or
dularının daha güneye inerek Kafkas 
herisi toprakları (bu arada Ermenis
tan'ı da) "bolşevikleştirme"leri güçlü 
olasılık dahiline girmişti. Bu koşullar 
altında, bağımsız bir Ermenistan dev
leti için Türkiye'den toprak alıp Erme
nistan'a vermek, emperyalistlerin 
kendi elleriyle Bolşeviklerin etki saha
sını genişletmeleri demek olacaktı. 
Bu nedenle başta İngilizler ve Fransız
lar olmak üzere emperyalist devletler 
artık Kuzey Kürdistan'da kurulacak 
bir bağımsız Ermenistan devleti pro
jesine eski gözle bakmaz olmuşlar
dı.(19) Böylece Menşevik Ermeni Hü-

kümetinln Kuzey Kürdistan'a saldıra
bilmesi için gerekli olan çok önemli 
bir dayanak noktası daha çökmüş 
oluyordu. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, abartı
lı Ermeni propagandasının gerçek 
yaşamda bir karşılığı yoktu. Gerçi 
Menşevlk Ermeni hükümeti zaman 
zaman sınırın bu tarafında çeşitli ey
lemler düzenliyordu. Ancak, bunlar, 
büyük çaplı saldırılar değildi. Yine de 
Kemalist paşalar bu tür küçük "sınır 
ihlalleri"ni propaganda yardımıyla 
büyüterek bir Ermeni heyulası yarat
mak için kullandılar. Böylece Kürtleri 
Ermeni öcüsüyle korkutarak, kendi 
arkalarında toplamayı denediler. Ni
tekim sonuca baktığımızda, taktiğin 
önemli ölçüde tuttuğunu söyleyebili
yoruz. Bu manevra milli mücadele yıl
larında ·Kürtlerle ' Türkler arasında 
gerçekleşen tırnak içindeki birliğin 

önemli nedenlerinden biri olmuştur. 
2) Kürt (Jiusal Varlığını ve 
Haklannı Taruma Vaatleri 

Kemalistlerin aynı süreçte başvur
dukları ikinci , manevra Kürt ulusal 
haklarının tahınmasıyla ilgiliydi. Ke
malistler milli mücadele yılları boyun
ca, Kürtlere sürekli olarak bu yönde 
vaadlerde bulunmuşlardır. Ve bu da 
sözü edilen "birliğin" oluşmasına kat
kıda bulunmuştur. Konu başlı başı
na inceleme gerektirecek kadar 
uzun olduğundan, burada ayrıntıları
na girme olanağım ız yok. Sadece ge
nel çizgileri itibarıyla değinip geçece
ğiz. 

Söz konusu vaatlerio zamanlama
sı bir çok faktör tarafından belirleni
yordu. Örneğin, bazen bir isyanı sön
dürebilmekamacıyla, bazen uluslara
rası diplomatik areneda gerekli olan 
bir manevranın icabı olarak, bazen 
de çok daha başka nedenlerle ve ve
silerle bu tür vaadlerde bulunuluyor- · 
du. Bütün bunlardaki amaç, Kürt 
ulusal muhalefetini terpillernek ve 
Kürtleri Kemalist hareketin destekçi
si durumuna getirmekti. 

Vaadierin zamanlaması gibi içerik
leri de değişmiştir. Örneğin bazen sa
dece Kürtlerin varlığından ve ülkede
ki sahiplik haklarından söz etmekle 
yetinilirken, başka zamanlarda Kür
distan'da yerel bir meclisin kurulma-
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sı ve çeşitli idari yetkilerln bu meclise 
aktarılmasını öngören güdük bir 
özerklik planı sözkonusu edilebillyor
du.(20) 

Bu tür vaad!er, Kürt ulusal muha
lefetine mensup kişi ve çevrelerin 
önemli bir kısmının Kemalist hareke
ti desteklemeleri sonucunu doğur
muştur. Örneğin, ileride Beytüşşe
bap isyanının önde gelen isimleri ola
rak karşımıza çıkacak olan Cibranlı 
Halit, Yusuf Ziya, İhsan Nuri, All Rıza, 
Tevfik, Raslm ve Hurşit Beyler bu tür 
manevralara inanarak ·M. Kemal' e 
destek veren Kürt milliyetçilerinden 
birkaçıdır. 

Demek oluyor ki, Kemalist ma
nairalar, Kürt ulusal muhalefetini bö
lebilecek kadar etkili olmuştu. Öyle 
ki, mütareke sonrası dönemde aynı 
ulusalcı örgütlerde ve çoğunlukla da 
aynı hedefler için çalışmış olan Kürt 
milliyetçilerinin bir kısmı, Kemalist 
manevralara aldırmayıp bildikleri yol
da ilerlerken, diğerleri bu manevrala
ra kanmış ve Kemalist hareketin kuy
ruğuna takılmışlardır. 

3) Birlik Faktörü Olarak 
Hallfel,tk 

Kemalist hareketin bu dönemde 
başvurduğu üçüncü önemli manev
ra, Halifelik kur~muyla ilgilidir. Kürt
lerle Türkleri birleştiren önemli ortak 
paydalardan biri müslümanlık oldu
ğu için Kemalistler, bunu daha başın
dan beri Kürtleri kendi arkalarma 
toplayabilmenin bir aracı olarak kul
lanmışlardır. Sonraki dönemde Ke
malist tarih yazıcıları tarafından giz
lenmeye çalışılsada şurası bir gerçek
tir ki, M. Kemal, 1919'da Kürdistan'a 
geldiğinde, "gavurun elinde tutsak 
olan Halife'nin kurtarılması" temasını 
sıkça işlemiş ve Halifeye her fırsatta 
övgüler dizmiştir. (21) Keza Kürt ağala
rına, şeyhlerine ve aşiret reisierine 
bu içerikte telgraflar, mektuplar vb. 
yollamış, onları islamiyet uğruna bir
leşmeye davet etmiştir. 

Oysa olayların sonradan gösterdi
ği gibi, M.Kemal'in Halifeyi kurtar
mak gibi bir derdi yoktu (Bunu olum
suzluk anlamında söylemiyoruz). 
Onun sorunu, imparatorluk toprak
larının mümkün olabildiğince geniş 
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bir bölümü üzerinde yeni bir devlet 
kurmaktı. Halife'yle ilgili söyledikleri 
de bu amaca ulaşmak için başvuru
lan manevralardan biriydi. Nitekim, 
iktidarını görece saQiama aldıktan 

sonra yönelip yok ettiği kurumlar
dan biri de Halifelik olmuştur. 

Fakat manevra bu kadar basit ve 
açık olmasına rağmen Kürtleri etkile
yebilmiştir.<22) Çünkü Kürtler, ulus
laşmalarının henüz başlarında bulu
nuyorlardı ve islami ideoloji Kürtler 
arasında çok köklü ve etkili bir konu
masahipti. 

Toparlarsak: 
Kemalistler, her üç menevrada 

da etkiliydiler. Koşulları iyi değerlen
dirdiler ve Kürtlerin büyük çoğur1kı
ğunu kendi kuyruklarına takmayı ba
şardılar. Bu durum Kürdistan'daki si
yasal güçler arasında yeni çalkantıla
ra, ayrışmalara ve kümeleşmelere 

yol açtı, Sqnraki ayrışma ve kopuşla
rı anlamamızda ·büyük yardımı olaca
ğı için önce bu kümeleşmelere ge
nel hatlarıyla göz atmamız gerekiyor. 

B) KÖRDİSTAN'DAKİ 
SİYASAL KÖMELEŞMELER 
VE BUNLAR ARASINDAKİ 

AYRIŞMALAR 

Kemalist manevraların da hızlan
dırıcılığıyla Kürdistan'daki varolan si
yasal güçler üç ana kümeleşme(23) 
halinde ayrıştılar. 

Bunlardan birinc;si, Mandres mü
tarekesi sonrası konjonktürde en 
güçlü dönemini yaşayan ve bağımsız 
veya özerk bir Kürt devleti kurmak 
amacıyla, Kemalist harekete karşı 

mücedele yürütmekte olan Kürt güÇ
lerinden oluşuyordu. Bedirhanlar, 
Alişer, M.Nuri Dersimi, Ekrem Ce
mil, Zinar Silopi vb. gibi Kürt milliyet
çi aydınlarının oluşturduğu bu küme
leşmegüçsüzdü, örgütsÖzdü vedağı
nıktı. Koçgiri istisnasıyla Kürdistan'
dan kopuktu ve kendi güCüne güve
nerek yürümekten çok, düşmanlar 
arasındaki çatışma ve çelişkilerden is
tifade ederek yol almaya çalışıyordu; 
siyaset anlayışları sınırlıydı vb.C24) Fa
kat bütün bu özelliikierine rağmen, 
dönemin Kürt siyasal güçleri içinde 
en diri kesimi teşkil ediyordu. Kendi 

lO 

içind~ çok homojen bir yapı arzetme
se de bu kesimi, Kürt, ulusal müca
delesi ve Kemalist harekete tavır nok
talarından değerlendirerek, bir kü
meleşme olarak tanımlıyoruz. Ve 
bundan sonraki tahlillerimlzde kolay
lık yaratması bakımından kısaca bi
rinci kümelepe olarak adla.ndırı
yoruz. 

ikinci kümeleşme ise, bu süreçte 
Kemalist hareketle birlikte davran
ınakla beraber, Kü.rt ulusal hakları
nın savunuculuğu eyleminden de 
vazgeçmeyen Kürt güçlerinden oluş
maktaydı. Bunların Belli bir bölümü 
başlangıçta birinci kümeleşmeye da
hil idiler. Ancak toplumsal, ideolojik, 
siyasal ve örgütsel alanlarda yaşanan 
gerilikler ve yetersizliklerle Kemalist 
manevr~lar ve Kürdistan'ın emperya
listler tarafından işgal edilmesi gibi 
çok değişik nedenlerle, bu kümeleş
meyle yollarını ayırdılar ve Kemalist
lerle birlikte hareket etmeye başladı
lar. Konumuru oluşturan Beytüşşe
bap isyanının Örgütleyicileri olan Yu
suf Ziya, ihsan Nuri, Cibranlı Halit gi
bi şahsiyetler başta olrl)ak üzere, dö
nemin Kürt ulusalcısı güçlerinin 
önemli bir kısmı bu kümeleşmeye da
hildir. Ancak homojen ve örgütlü ol
dukları söylenemez. Birinciler gibi 
bunlarda örgütsel farklılıklarıyla de
ğil, tavırlarıyla karekterize oluyorlar
dı. Bu kümeleşmenin TBMM içinde 
de taraftarları bulunuyordu. Döne
min Kürt tarihi üzerinde önemli etki
leri olan bu güçleri yukarıda belirttiği
miz gerekçeyle bundan böyle lklnd 
kümeleşme olarak adlandıracağız. 

Öçüncü kümeleşme ise Kema
listlerle birlikte yürüyen, fakat Kürt 
ulusu adına hiç bir talep veya eylem 
içinde olmayan, ağırlıkla islamcı ka
rekter taşıyan, işbirlikçi Kürtlerden 
oluşuyordu. Sayıları hayli kabarıktı 

ve TBMM'de bolca temsilcileri vardı. 
Hiç biri kendi içinde homojen ve 

istikrarlı olmayan ve dolaysıyla birbir
leri arasındaki akışkanlık oranı hayli 
yüksek olan bu üç küme, milli müca
dele yılları boyunca Kürtler arasında 
değişen düzeylerde taraftar toplamış 
üç siyasi tavrın karşılığıydı. 

işte ı 924 yılı kopuşmasının evveli
yatını, en rahat ve açık biçimde bu 
üç kesimin ilerleyen süreç içindeki ta-
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vırlarını inceleYerek ortaya koyabill- · 
riz. 

Bu tavırların belirginleşmesinde 

ise Kemalist hareketin yukarıda ge
nel hatlarıyla aktarmaya çalıştığımız 
manevraları önemli bir rol oynamış
lardı. Bu nedenle bu kümeleşmele
rin tutumlarındaki değişmeleri söz 
konı..isu manevralarla-bağlantıları için
de ele almamızda büyük yarar var. 

Bu çerçevede birinci kümeleşme
ye göz atacak olursak: 

Bu kümeleşme, yukarıda sözünü 
ettiğimiz akışkanlık düzeyine uygun 
olarak, diğer kümeleşmelerden sü
rekli biçimde adam alıp vermiştir, 

Toplumun atomize karakterinin gö
rece yükselttiği bu düzeyin ifadesi 
olan hareketlilik dışında, ilk dönem
lerde, kümeleşmenin durumunda 
önemli bir değişme olmamıştır. Yine 
de bir gerileme kendisini göstermek
te gecikmemiştir. Özellikle Koçgir i ye
n ilgisinden sonra kümeleşme iyice 
küçülüp dağınık bir hal almıştır. Fa
kat yıllar ilerledikçe durum değişmiş, 
kümeleşmede bir canlanma meyda
na gelmiştir. Çünkü bu arada diğer 
iki kümeleşme giderek iç ayrışmala
ra sürükleniyordu. Bu değişim, 

ı 924 yılında doruğuna ulaştı ve birin
ci kümeleşme bu tarihte en güçlü dü
zeyine ulaştı. 

ikinci kumeleşme, birincisi kadar 
rahat(?) değildi. Çünkü desteklemek
te oldukları Kemalist iktidar, Kürdis
tan'ın değişik yörelerinde katliamlar 
yapıyordu. Örneğin Koçgiri isyanını 
bastırmak için yapılan katliam, bu 
saflarda büyük bir sıkıntı ve hayal kı
rıklığı yaratmıştı. (25) 

Ama asıl büyük sorunlar, Kema
listlerin Kürt ulusal haklarıyla ilgili va
adlerini tutmayacaklarının ortaya çık
masıyla yaşandı. Çünkü Kemalistler 
bu vaadlerini tutmamalda kalamadı
lar, üstüne üstlük, Fransızlarlaimzala
dıkları Ankara Antlaşmasıyla Güney 
Batı Kürdistan'ı Fransız egemenliği

ne terkettiler. Ayrıca Musul ve Ker
kük'ü, yani Güney Kürdisyan'ı da sis
tem-içi güvence elde etme karşılığın
da ingilizlere terketmeye yönelik bir 
politika izliyorlardı. _ 

Savaşın başlangıcında, M. Ke
mal'i destekleyerek Kürt ulusal hakla
rını elde edeceklerini uman insanlar, 
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bu gelişmeler karşısında şoke olmuş
lardı. Ama örgütlü değillerdi ve bu 
nedenle Kemalistlerin aleyhteki uygu
lama ve tasarruflarına karşı ciddi bir 
biçimde müdahale edemiyorlardı. 
Öte yandan zaman, her geçen gün 
kendi aleyhlerine çalışıyordu. Çünkü 
süreç ilerledikçe, Kemalist hareket 
içerdeki ve dışarıdaki konumunu 
-güçlendiriyor, dolayısıyla Kürt deste
ğine daha az muhtaç hale geliyordu. 
Gerçi Kürtlere ulusal haklarını verme 
vaadlerini tekrarlamaktan hiç vazgeç
med!; bu silahı, 1924 yılına kadar sü
rekli olarak kullandı. Ancak 1921 '
den itibaren esas eğilim, giderek da
ha aÇik bir şekilde Kürtleri kuşatma 
ve ulus olarak inkar etme yönünde 
beliriyordu. 

Bu nasıl mümkün oldu? 
Elbette bunda belirleyici etken, 

Kürtlerin örgütsüzlükleriydi. Bu du
rum, onları, Kemalist hareket karşı
sında inisiyatifsiz bırakmakla kalma
dı, aynı zamanda Kürtleri Kemalistle
rin kuyruğuna takarak, bu hareketi 
iyicegüçlendirdi de. Bu ise, Kemalist
lere, Kürt ulusalcılarının üzerine yürü
yebilecek güç ve inisiyatifın kazandı
rılması anlamına geliyordu.(26) Yani 
bir bakıma Kürtler, örgütsüzlükleri 
nedeniyle o konjonktürde kendi iple
rini kendi elleriyle boyunlarına geçir
diler. Biraz daha anlaşılabilir olması 
bakımından örnek vermek gerekir
se, abartılmış Ermeni tehdidi propa
gandası konusuna geri dönebiliriz. 
Çünkü bu olayda, milli mücadele yıl
larının başlarında Kemalistlere sunu
lan Kürt desteğinin bir sonraki adım
da nasıl Kürtlerin kendilerini vurmak 
için· bir avantaja dönüştü(rüldü)ğü
nün çıplak bir örneği yatmaktadır. Kı
saca açacak olursak: 

Yukarıda Kemalistlerin, Kürtleri 
kendi arkalarma takmak amacıyla 
abartılı bir Ermeni tehdidi propagan
dası yaptıklarını; bu. propagandanın 
da katkısıyla Kürtlerin Kemalist ordu
lara destek verdiklerini ve Ermenilere 
karşı yür.ütülen 1920 harekatına fii
len katıldıklarını anlatmıştık Keza bu 
destekçilerin arasında savaşa kendi 
aşiret birliklerinin kamutani sıfatıyla 
katılmış olan Cibranlı Halit, Şeyh Şe
rif g!bi Kürt milliyetçisi komutanların 
bulunduğunu da belirtmiştik. Bu gi-

bileri Kemalistle(le birlikte Ermeni or
dularını Arpaçay'ın ötesine attıkların
da (3 Kasım 1920), herhalde, kendi 
ulusal haklarını elde etmeye bir adım 
daha yaklaştıklarını sanıyorlardı. Oy
sa yanılıyorlardı. Çünkü Kemalistle
re, Ermenileri Gümrü Antiaşması'nı 
(2 Aralık 1920) imzalamaya zorlaya
cak düzeyde bi~ destek vermek, ırk
çı-şoven kafa yapıları gözönüne geti
rildiğinde, gerçekte, ittihat ve Terak
ki artığı Kemalist paşalara, Kürtlerin 
ulusal haklarına ve varlıklarına karşı 
eyleme geçmeleri için ihtiyaç duy
dukları gücü ve pozisyonu kazandır
mak dem ekti. (27) 

Nitekim, Kemalist orduların Güm
ı:ü'ye dayanmaları ve aynı anda bu
nunla p!J.ralel bir şekilde gelişen bir 
olay olarak Bolşeviklerin Ermenis
tan'da denetimi ellerine geçirmeleri 
(5 Aralık 1920),(28) Türkiye, Kürdis
tan ve Kafkasya'daki blltün güç ilişki
lerini altüst etti. Çünkü: 

Birinci olarak Kemalistler, başarılı 
anti-Ermeni harekattan sonra Ana
dolu'daki tek etkili siyasal ve askeri 
güç odağı haline gelmiş oldular. Bu 
durum, Türkiye üzeri!'lde hesapları 
olan bütün yabancı devletlerin Kema
listlerle çatışma yerine, onldrla işbirli
ğine girmeleri yönündeki eğilimleri 
güçlendirdi. 

ikinci olarak, emperyalist güçle
·rın askeri ve siyasi desteği sayesinde 
Bolşeviklere karşı savaşan Denlkin 
ve Wrangel'in yenilgiye uğratılmaları
nın ardından Kafkas Cumhuriyetleri
nin, Kızıl Ordu'nun yardımıyla "sov
yetleştirilmesi", emperyalizmin Bolşe
vikleri sınırlama politikalarını gözden 
geçirmelerine sebep oldu. 

Daha evvel Batum'a çıkardıkları 
askerlerin de yardımıyla kurulan 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenis
tan devletleri sayesinde Bolşevikleri 
kuşatmayı tasarlayan emperyalist 
devletler, adı geçen ülkelerin "bolşe
vikleştlrilmesi"yle birlikte, savunma 
hattını daha güneye, Kemalist Türki
ye'nin sınırlarına doğru çekme zorun
luluğuyla karşı karşıya kaldılar.(29) 
Bu durum, başta hıgilizler olmak üze
re, emperyalistlerin Kem.alistlere kar
şı politikalannın değişmesi sonucu
nu doğurdu. Ocak 1921'de topla
nan Londra Konferansı, bu değişikli-

REWŞEN 

ğin uluslararası diplomasideki dışa
vurumu oldu.(30) 

Üçüncü olarak bu gelişme, ingiliz
Ierin "Kürt kartı"na oynamaları ihti
malini oldukça azalttı. Daha doğrusu 
pratik olarak yoketti. Çünkü, yukarı
da sıralanan iki etken sonucunda Ke
malistler, Bolşeviklere karşı sahipleni
lip desteklenilecek bir güç olarak de
ğerlendirilmeye başlanınca, onların . 
siyasal muhaliflerinin desteklenmesi 
seçeneği de otomatik olarak esas po
litika alanının dışına itilmiş oldu. Nite
kim bu dönemden sonra Kemalistle
rin muhalifleri ingiliz politikasının _gi
derek dışına düştüler. Ermeniler, 
Asuriler-Süryaniler ve Kürt milliyetçi~ 
leri, bu dışlanışa konu olan belli başlı 
kesimlerdir. (31) 

Öte yandan Kürtlerin dış destek 
olanağından mahrum kalmaları, on
ların ciddiye alınabilecek bir ulusal 
hareket yaratma imkanlarını da bü
yük ölçüde daralttı. Çünkü toplum
sal yapının o günkü atomize ortamın
da birleşik ve merkezi bir ulusal hara
ket yaratabilmek, yukardaki paragraf
Iarda da belirttiğimiz gibi, ancak aşi
ret ve diğer feodal bölünmelerin üze
rine çıkabilecek bir başka yapının 
(milliyetçilik, din vb. gibi) kendini da
yatmasıyla mümkün olabilirdi ki, bu, 
en kolay yoldan dış destekler le oluş
turulabilirdi. Bu nedenle emperyalist
lerin yüzlerini Kemalistlere dönerek 
"Kürt kartı" seçeneğini bir kenara it
meleri, o konjonktürde, Kürtler açı
sından ikili bir darbe anlamını taşı
mıştır. <32> 

Ermenilerle ilgili Kemalist manev
raların Kürtler üzerindeki etkileri özet 
olarak bu şekilde belirginleşmiştir. 

Yani, ilk aşamada Kürtleri Kemalistle
rin arkasına takilmaya iten bir faktör 
olan Ermeni karşıtlığı eylemi, · ıkinci 
aşamada, Kemalistlerin Kürtler üzeri
ne yönelmelerine olanak sağlayan or
tamı doğuran etkenlerden biri duru
muna dönüşmüştür. Bu ise, diğer 
şeylerin yanısıra, Kürtlerin Kemalist
lerden kopuşmalarının koşulların
dan birini teşkil etmiştirr. işte 1924 
kopuşmasının kökenierinden biri bu
ralara kadar uzanmaktadır. 

Ancak, herşeye karşın, bunun yi
ne de bir dalaylı ayrışma etkeni oldu
ğu açıkt!r. Oysa 1924 kopuşması 
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üzerinde doğrudan etkilerde bulu- _ 
nan başka faktörler de vardı. Bunla
rın başta geleni ise, Kemalistlerin mil
ll mücadele yıllarındaki Kürt ulusal 
varlığının ve haklarının tanınacağına 
dair yapbkları açık ve kapalı vaadlerdi. 

Çünkü bu vaadler, ikinci kümeleş
menin o konjonktürde· Kemalistlerle 
birlikte hareket etmesindeki en 
önemli nedenlerden birini oluştur
muşlardı. Bu kesim, o günlerde, Ke
malistlerin, zaman içinde vaadlerine 
uygun pratik adımlar atacaklarına 

inanıyordu. Oysa yukarda gördük ki 
olaylar tam tersi yönde gelişti. Kema
listler, k0numlarını pekiştirdikten 

sonra, Kürtlere karşı daha rahat dav
ranmaya başladılar; ve Kürtlerin ulu
sal haklarını tanımak bir yana, 1 921 
yılında Fransızlarla anlaşarak Kürdis
tan'ın bir parçasını Fransızlara terket
tiler. 

Bu durum, Kürtler arasında kuş
kuya ve Kemalistlere karşı beslenen 
olumlu. duygu ve düşüncelerde bir 
azalmaya yol açtı. Bu tür düşünce ve 
duygular, özellikle bölünmeye konu 

olan toptraklarda, yani sınır boyların
da yaşayan Kürtler arasında yaygın
dı. Bunlara ikinci kümeleşmeye men
sup kesimleri de ekiernekte bir yanlış
lık yoktur. <33> 

Gerçi o günlerde tepkiler, adı ko
nulmuş biçimiyle Kürt meselesi çer
çevesinde ifade edilmiyordu. Ancak, 
yine de bu bölünmeye razı olmanın, 
Güney Kürdistan'ın kaybedilmesi yö

nünde sonuçlar doğurabileceğine 

dair düşünceler ileri ) sürülerek<~> 
sorunun, aslında Kürdistan'ın bölün
mesiyle ilişkili bir mesele olduğu orta
ya konuyordu. l='akat asıl büyük ha
yal kırıklığı, Musul'un ingilizlere terke
dileceğinin belli olmasıyla yaşandı. 
Bu olay, genel olarak Kürtler, ama 
özel olarak ikinci kümeleşme üzerin
de bir şok etkisi yarattı. ikinci küme
Ieşme, Kemal'in Kürt haklarıyla ilgili 
vaadlerini tutmayacağını gerçek an
lamda bu olayla hissetti ve anladı. 

Koçgiri katliamı da dahil, daha önce 
yaşanmış birçok olay, moral bozuk
lukları ve kırgınlıklar yaratmıştı; ama 
ümitlerini tam olarak kırmamıştı. Bu 

, tür gelişmeleri, yaşanmakta olan sü
recin zorunlulukianna atfetmişler, 

kendilerini bir ölçüde yatıştırmışlar-
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dı. Ancak, Musul'un terkedilmesi 
bambaşka bir özellik taşıyordu. Yu
suf Ziya'nın deyimiyle bu olay, bir in
sanın iki parçaya bölünmesi demek
ti.<J5) 

Nitekim, bölünmeyi Yusuf Ziya gi
bi Kürtlere karşı bir darbe olatak algı
layanlar, buna karşı tepkilerini ortaya 
koymakta gecikmediler. Bu gibilerin 
tepkilerini, Lozan görüşmelerinin bi
rinci etabından dönen ismet Paşa ve 
ekibinin 1BMM'ne bilgi verdiği gizli 
celse qturumlarındaki konuşmalar
dan izlemek mümkündür. Özelikle 
Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey'in ko
nuşması etkili ve mesajları bakımın
dan çok açıktır. (36) 

Sözkonusu celselerde, ikinci kü
meleşmeye mensup millletvekilleri
nin ortaya koyduğu tavırların ana çiz
gilerini sergilemekle yarar görüyo
ruz. Çünkü yukardan beri anlatagel
diğimiz ayrışmanın temel nitelikleri 
hakkında fikir vermektedirler. 

Bu eelselerde yapılan konuşma
lardan ıııkan ilk sonuç, bölünmeye 
karşı tepkinin, bölünmeye konu olan 
sınır bölgelerine ait milletvekillerin
den çok, Kürt ı.ılusal haklarının savu
nucusu olan milletvekillerinden gel
miş olmasıdır. Bu, soruna, yerel öl
çeklerin üzerine çıkılarak yaklaşıldığı
nı göstermektedir ve ulusalcı bir 
perspektifin ifadesidir. 

Bununla 'bağlantılı ikinci sonuç, 
sorunun, "günün zarureti" gerekçe
siyle geçiştirilmeyerek tepki konul
muşolmasıdır. Oysa, Fransızlarla ya
pılan ve Suriye sınırını tespit eden 
antlaşmanın görüşüldüğü dönem
de, Kürt topraklarının bölünmesi, 
"günün zarureti"ne bağlanmış ve ile
ride dQzeltileceği umuduyla üzerinde 
durulmamıştı.(37) Bu kez öyle davra
nılmamıştır: Tersine, Suriye sınırında
ki bölünmemin hesabı da Musul ile 
birlikte sorulmak istenmiştir. ikinci . 
kümeleşmeye ait milletvekillerinin 
böyle görece atak ve cesur davran
malarını olanaklı kılan tek neden, Mu
sul meselesinde kendileri dışındaki 
kesimlerin de (örneğin imparatorluk
çu-fetihçi kesimler ve bunların mec
listeki temsilcileri) aynı konuda aktif 
in uhalefet ediyor olmaları değildi.'! a
nısıra; kendileri açısından geri adım 
atabilecekleri bir yer kalmaması da 
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bu davranış üzerinde etkili olmuştur. 
Üçüncü sonuç, bölünmeye, bu 

kez adı konulmuş biçimiyle Kürt me
selesi çerçevesinde tepki gösterilmiş 
olmasıydı. (38) Oysa yukarda da belirt
tiğimiz gibi Suriye sınırının çizilmesi 
esnasında böyle açık bir tavır sergi
lenmemişti. 

Demek ki, Musul'un ingilizlere ter
kedileceğinin anlaşılması, (ki, bu sü
reç, 1922 sonlarında su yüzüne çık
mış ve Lozan görüşmelerinin ilk eta
bında iyice belirginleşmiştir) ikinci kü
meleşme açısından tarihsel önemde 

. bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. 
O ana kadar, Kemalistlerin bütün an
ti-Kürt tasarruflarını "günün zarureti
dir" diyerek sineye çeken Kürtlerin 
bir kısmı bu dönemeçle birlikte tavır
larını değiştirmiş, muhalefetlerini 
açık Kürt kimliğiyle ve yüksek sesle 
dile getirmeye başlamışlardır. 

Bu, ikinci kümeleşmenin kendi 
içinde ayrışması demektir. 

Ayrışma ile birlikte bir kesim, zor
lu ulusal mücadeleyi göze alr:!)aya
rak, Kemalistlerin arkasından sürük

leome tavrını devam ettirme yolunu 
· seçerken, diğerleri, Kemalistlerden 
koparak Kürt ulusal haklarını elde et
me amacına yönelik çabalara girdi
ler. Yani birinci kümeleşmeye· dahil 
oldular. işte bu an, Kürt tarihinin mil
li mücadele yıllarına denk düşen kesi
tindeki eri kritik uğraklarından biridir 
ve bu özelliğiyle Kürt tarih yazımının 
da referans noktalarından birini oluş
turur. (39) Çünkü bu ayrışma, yukarı

daki paragraflarda 1924 kopuşması 
olarak tanımladığımız oluşumun ana 
kaynağını ve başlangıcını teşkil et
mektedir. 

Bu ayrışma, hem kapsadığı ke
simlerin genişliği, hem de yol açtığı 
sonuçlar itibarıyla dikkat çekici bir 
özelliğe sahiptir ve bu özellik bir an
lamda neden-sonuç ilişkisiyle birbiri
ne bağlıdır. Yani, ayrışmanın geniş 
kesimleri etkileyebilmesi, sonuçta 
önemli oluşumların doğmasına ne
den olmuştur. 

Bu oluşumlardan en önemlisi de 
hiç kuşkusuzAzadi örgütünün kutul
masıdır. En genel çerçevede de ko
nuşulduğu nda, Azadi örgütünün 
ikinci kümeleşme içindeki sözü edi
len ayrışmanın çocuğu olduğu söyle-
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nebilir. Ya da şöyle söyleyelim: Aza- . 
di, lldnd kümelefmecle YBfBnaD 
BYDflllaniD Öl'gÜtael ifadesidlr. 

Burada bir parantez açarak, 1'\:za
di örgütünün kuruluş tarihiyle ilgili 
belirsizliğin bu teze karşı bir kanıt ola
rak ileri sürütmesi ihtimali üzerinde 
durmak Istiyoruz. 

Bilindiği gibi Azadi'nin tam olarak 
hangi tarihte kurulduğ.u konusunda 
araştırmacılar arasında bir görüş bir
liği yoktur. Bazı kaynaklar ı 92 ı 'i gös
terlrken,(40) diğer bazıları ı 922'yt(41) 
ve nihayet diğerleri de ı 923 yılını(42) 
kuruluş tarihi olarak be!irtiyorlar. Bu 
durumda, ilk iki rakamın, Azadi örgü
tüyle ikinci kümeleşmede yaşanan 
ayrışma arasında burada kurduğu
muz ilişkiyi yadsıdığı Ileri sürülebilir. 

Biz aynı kanaatte değiliz. Çünkü 
Azadi örgütünün 192 ı yılında kurul
muş olduğu doğru kabul edilse bile, 
örgütün ı 92 ı -23 yılları arasında keli
menin gerçek anlamında bir örgüt 
olmaktan çok, Erzurum'da bulunan 
Cibranlı Halit ile! yine aynı yerde gö
rev yapan Güney Kürdistan'lı birkaç 
Kürt subayın arasındaki görece gev
şek ilişkileri yansıtan, silik bir inisiyatif 
olduğu kesindir. 

Hatta, varsa bile, böyle bir oluşu
mun bağımsız bir inisiyatiften çok, 
KTC'nin veya Teşkilat-ı içtimaiyye'nin 
ilişkileri kapsamında bir oluşum ol
ması ihtimalinden bile sözedilebilir. 
Nitekim bu yönly bazı spekülasyon
lar yapı: nıştır. (43) 

Ancak, kuruluş tarihinin ı 92ı 'e 
kadar uzandığı doğru kabul edilse bi
le, örgütün esasta ı 922 sonları, 

ama daha çok da ı 923 yılında aktif
Ieştiği kesindir. Nitekim ı 922 tarihini 
veren kaynaklar da bu yılın daha çok 
son ayiarına vurgu yapmaktadırlar 
ki, (44) bu da kanaatımili güçlendiren 
bir tespittir. Çünkü Musul'un ingilizle
re verileceğinin çok genel hatlarıyla 
ortaya çıktığı döneme Işaret edi-
yor.(45) · 

Toparlarsak: Azadi örgütü 
ı 92 ı 'de veya ı 922'de kurulmuş ol
sa bile, asıl canlanışı ve az-buçuk ele 
avuca gelir bir örgüt niteliği kazan
ması ı 923'ten sonra gerçekleşmiş
tir. Nitekim, örgütün ı 923 yılında ku
rulduğunu söyleyenler de, genellikle 
daha evvelki inisiyatifleri yok sayrr)a-

makta, tersine, bu t9r Inisiyatifterin 
birleşerek ı 923 yılında Azadi örgütü 
olarak şekillendiğini ileri sürmekte
ler. (Hiç bir şey yoktan var olmayaca
ğına göre böylesi bir gelişme olayla
rın mantığına aykırı değildir) Örne
ğin Sovyetler Birliği Bilimler Akade
misi ve Ermenistan Sovyet Sosyalist 
Cumhiriyeti Bilimler Akademisi Do
ğu Bilimleri Enstitüsü'ne mensup 
akademisyenlerce kaleme alınmış 
olan "Yeni ve Yakın Çağda Kürt Hare
keti" adlı derlernede bu durum: 
"Kürt gizli gruplarının faaliyetlerini et
kinleştirmesi sonucunda, daha 
ı 923 yılının Mayıs ayında bu grupla
rın Kürdistan istiklal Komitesi "Azadi" 
yönetiminde bir örgütte birleşmeleri 
olanağı yaratıldı", sözleriyle açık bi
çimde ifade edilmektedir<46>. Demek 
ki, hangi tarih gerçek kabul edilirse 
edilsin, Azadi'nin esasta ı 923 yılın
dan itibaren canlandığı ve deyim ye
rindeyse az-buçuk örgüt kimliği ka
zandığı açıktır. Bu da ikinci kümeleş
medeki ayrışma ile ilgili yukarıdaki 
çözümlernemizle uyumludur. (47) 

Bu gerçek, Azadi örgütünün, 
ı 924 Beytüşşebap isyanının tertiple
yleisi olduğu gerçeğiyle bir arada dü
şünülürse, ı 924 kopuşunun başlan
gıcının, Musul'un ingilizlere terkedile
ceğinin anlaşılmasının Kürtlerde ya
rattığı şoka kadar dayandığı daha iyi 
aniaşılacaktır. Çünkü bu şok, diğer 
uygun koşullarla birlikte Azadi örgü
tünün ortaya çıkmasına (veya daha 
önceden varolan bir inisiyatifın göre
ce güçlü bir örgüte dönüşmesine) 
yol açmış, bu örgütte yaklaşık bir yıl
lık faaliyet sonucunda, yani ı 924 ya
zı sonlarında Beytüşşebap'ta bir is
yan tertiptemiştir. Şeyh Sait ayaklan
masının Beytüşşebap ile aynı sürecin 
ürünü olduğu hatırlandığında, ikinci 
kümeleşme Içinde sözü edilen ayrış
manın Kürt tarihi içinde ne kadar 
önemli bir yere sahip olduğu daha 
iyi anlaşılabilir. • 

Kanımızca Kemalist tarih yazıcılığı
nın Beytüşşebap ve Şeyh Sait ayak
Ianmasını ele alırken yaptığı en bü
yük tahrifat, bu isyanlara öngelen sü
reçlerin yukarıda kaba Çizgilerle an
lattığımızanalizini gözlerden kaçırma
sıdır. Çünkü bu hakkabazlık sayesin
de, sözkonusu ayaklanmalara yol 
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açan ·asli etkenler gizlenilmekte, Is
yanların gerçek niteliği belirsizleştirl
lebilmekte ve Isyanların Cumhurl
yet'e karşı geliştirilmiş Irticai hareket
ler . olduğu yalanı uydurulabilmekte
dir. Oysa, olayların diyalektik yöntem
le Incelenmesi, bu isyanlara götüren 

. esas gelişmelerin, Cumhuriyet "he
nüz kurulmamışken ortaya çıktıkları
nı göstermektedir. Yani, Cumhuri
yet'in bu isyanlarla ilgili olarak refe
rans karakteri yoktur. (48) 

Eğer isyanlara yol açan ayrışma 
süreçleri doğrudan Cumhuriyet'In 
Ilanının eseri olsalardı, o zaman, Ke
malist tez üzerinde d urulmaya değer
di. Oysa, gerçek böyle değildir. Ger
çek, isyanlara yön veren ayrışma ve 
kopuşların, genelde, Kürt ulusal hak
Iarının kabul edilmeyişleri ve Kürt ül
kesinin bir bölümünün ingilizlere ter
kedileceğinin anlaşılması karşısında 
gösterilen ulusal tepkilerin ürünü ol
duklarıdır. Diğer bir deyişle, daha Ilk 
adımda, ulusalcı temelde bir oluşum 
sözkonusudur. Böyle bir oluşumun 
zirve noktası olarak ortaya çıkan Is
yanlar ise, tabiatları gereği ulusalcı 
eylemler olmak durumundadır. 

Dinsel boyuta gelince, bunun olu
şuma dahil olması, esas olarak, 
ı 924 yılı baharından sonrasına denk 
gelir ve temelde ikinci kümelenişin 
yanısıra, üçüncü kümeleşm~eki bir 
ayrışmayla ilgilidir. Şimdi de kısaca 
bu ayrışmayı çözümlerneye çalışalım. 

Bilindiği gibi, Kemalist yönetim 
ı 924 yılı Mart ayında bazı dini" r.e~ 
formlara yöneldi. Bu reformların eSa.
sını, yönetime karşı muhalefet odak
larından biri olan halifeliğin kurum 
olarak ortadan kaldırılması, gelenek
sel ulemanın devlet içindeki etkinliği
nin geriletilmesi ve görece özerk yapı
lar arzeden medrese, tarikat vb. gibi 
islami kurumların etkinlik alanlarının 
daraltılarak daha merkeziyetçi bir ya
pı içinde toplanmalarının sağlanma
sı şeklinde özetlemek mümkündür. 

Bütün bunları gerçekleştirebil
mek amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde 
üç tane kanun çıkarıldı: 429 Nolu Ka
nun ile, Şeriye ve Evkaf (Vakıflar) Ve
kaleti (Bakanlığı) kaldırılarak, bunla
rın denetimindeki okullar Maarif Ve
kaleti'ne (Milli Eğ itim Bakanlığı) dev
redildi. 430 Nolu Kanun ile rnek-
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tep-medrese ikiliği ortadan kaldırıldı; 
medreselerin varlığına son verilerek 
tevhid-i tedrisat (eğitimde birlik) sağ
landı. Ve nihayet 431 Nolu Kanun ile 
Halifelik kurumu Iağvedildi. 

Bu tedbirlerin tümü Kürtleri yakın
dan ilgilendiriyordu. Özellikle de ikin
ci kümeleşmed eki ayrışmadan sonra 
Kemalistlerin arkasından yürümeye 
devam eden kesim ile üçüncü küme
leşmeye mensup kesimleri. Çünku 
bu tedbirler, herşeyden evvel, Kürt

ler ile Türkleri savaş boyunca bir ara
da tutmuş olan önemli bir sembolü, 
yani halifeliği ortadan kaldırıyor

du. (49) Bunun hayal kırıklıkları ve tep
kiler doğurmaması düşünülemezdi. 
Nitekim diğer islam ülkelerinde oldu
ğu gibi, Halifeliğin kaldırılması, Kür
distan'da da Kemalist iktidara karşı 
çeşitli tepkiler doğurdu.(50) 

Ancak, dini reformların Kürtler 
üzerindeki tek etkisi bu olmadı.Re
formların başka etkileri de vardı. Ör
neğin Şeriye Mahkemelerinin Iağve
dilmesi, Vakıflar bünyesindeki okulla
rın milli eğitime devredilmesi ve med
reselerin kapatılması gibi tedbirler, 
somut olarak ekmeklerini bu kurum
Iardan çıkaran toplumsal kesitierin çı
karlarını haleldar ediyordu. Nitekim, 
hem Türkiye, hem de Kürdistan'da 
bu kesimler iktidara karşı beli bir hoş
nutsuzluk ve tepki içine girdiler. An
cak, iki ülkenin toplumsal yapıları 

arasındaki farklılık, aynı tedbirlerin, 
Türkiye'de ve Kürdistan'da farklı top
lumsal ve siyasal sonuçlar doğurma
sıDa neden oldu. Kemalist tarih yazı
cılığı bu olguyu özellilke gözden ka
çırmaktadır . Hem bu sebeple, hem 
de konumuz açısından taşıdığı 

önem nedeniyle bu olgunun ele alı
nıp incelenmesi gerekmektedir. 

Aynı dinsel reform tedbirlerinin 
iki ülkede değişik sonuçlar doğurma
sının nedenleri nelerdi? 

Bu soruya yukarıdaki paragrafta 
"toplumsal yapılardaki farklılık" ceva
bını verdik. Bunların hangi farklılıklar 
olduğu sorusuna gelince, bu soruya 
verilecek ilk cevap, dinsel yapı ve ku
rumların Kürdistan'daki etkinlik düze
yinin Türkiye'ye oranla daha ileri bir 
seviyede olmasıyla ilgilidir. (Durum 
bugün de değişmemiştir.) Bu du
rum, dinsel kurumlara yönelik her-
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hangi bir sınırlamanın ya da tedbirin, 
Türkiye'dekinin aksine Kürdistan'da 
toplumsal dokunun neredeyse bütü
nünü etkileyen sonuçlar doğurması
nın nesnel zeminini oluşturuyordu. 
Yani tedbirler dinsel karekterU de ol
salar, sonuçları dinsel alanla sınırlı 

kalmıyor, etnik yapının aşağı yukarı 
tamamına yayılıyordu. Bir başka de
yişle, merkezden gelen dinsel ıa.tıa
ma, Kürdistan'da ulusal nitelik kazan
maya alablld~lne yatkin bir kar!~ tep
kiye yol açablliyordu. Oysa Türkiye 
için böyle bir durum söz konusu ola
mazdı. 

ikinci cevap, feodal yapıdan kay
naklanan görece özerk yapılanmayla 
ilgilidir ki, onu da şöyle özetlemek 
mümkündür: O dönemlerin dinsel 
kurumları, kaynağını feodal yapılaş
manın teşkil ettiği göreceli bir özerkli
ğe sahiptiler. Öte yandan dinsel yapı
ların Kürt toplumu içinde görece da
ha yaygın bir durumda bulunmaları 
nedeniyle, bu görece özerklik, son 
tahlilde, Kürt etnik unsurunun göre
celi bir özerk yapılanışı olarak kendi
ni ortaya koymaktaydı. Gerçi ll. Mah
mut'tan beri devam eden merkezileş
tirme çabaları, Kürt toplumunun fe
odalizmden kaynaklanan özerkliğini 
büyük ölçüde tırpanlamıştı. Ama bu
nunla birlikte özellikle dinsel kurum
lar alanında (tarikatlar, vakıflar, med
reseler vb. alanında) etkili olan ve 
toplumu bu alan dolayımıyla belli öl
çülerde kuca.klayan göreceli özerklik 
hala vardı. Bu nedenle dinsel yapıla
rın göreceli özerkliklerini törpüleme
ye yönelik her girişim, Türkiye'dekin
den farklı olarak, Kürdistan'da, etnik 

bir unsurun-feodalizmden kaynakla
nan- görece özerk yapılanışına vuru
lan bir darbe anlamına da geliyordu. 
işte bu ilişki, dinsel reform tedbirleri
ne karşı Kürdistan'da gelişen tepkile
rin salt dinsel içeriklerle sınırlı kalma
yıp etnik tepkilere dönüşmeleri için 
çok elverişli bir _nesnel zemin yaratı
yordu. 

Kabul etmeliyiz ki, bu, herşeye 
karşın, ulusallıkla doğrudan değil 

ama delaylı bir ilişkinin ifadesidir. Bir 
diğer deyişle, bu şekilde oluşmuş 

herhangi bir tepki, otomatik olarak 
ulusalcı bir nitelik kazanmayabilir. Ka
zanabilmesi için ek faktörlere ihtiyaç 

REWŞEN 

• vardı.r; subjektif faktörlere. Böyle ol
makla birlikte o konjonktürdeki din
sel reformların Kürdistan'da ulusalcı 
etkiler icra etmeleri her zaman böyle 

. dolayımlı şekilde olmamıştır. Dinsel 
alanla ilgili bazı tasarruflar doğrudan 
doğruya ulusal tepki kaynağı rolünü 
oynamışlardır ki, bunların içinde en 
önemlisi medreselerin kapatılması 

olayıdır. Kısaca açalım: 

Medreseler, sadece birer dini eği
tim kurumu değillerdi. Batılılaşmayla 
birlikte kurulan ve "yeni usul"de eği
tim yapan "mektep"ler Kürdistan'da
ki eğitim kurumlarının çok kuçük bir 
yüzdesini oluşturdukları için, o dö
nemde Kürt toplumunun eğitim işini 
de esas olarak bu kurumlar yerine 
getiriyordu. (Daha önce de böyley
di.) Bu anlamıyla medreselerin kapa
tılması, Kürtler açısından eğitim ku
rumunun temelden çökmesi anlamı
na geliyordu. Böyle bir tasarrufun 
tepkisiz kalması ise düşüni:ılemezdi. 

Dahası, medreseler, esas öğre
tim dili olarak Arapçayı kullanmaları
na karşın, Kürtçeyi de yardımcı eği
tim dili olarak kullanıyorlardı. Bura
larda öğrencilere Kürtçe okuma-yaz
ma öğretiliyordu. Çünkü Arapça me
tinlerin açıklanması, yorumlanması 

vb. Kürtçe ile yapılıyordu.(51) 

Dolayısıyla medreselerin kapatıl
ması, açıkça, Kürtçe eğitimin de yok 
edilmesi anlamına geliyordu. Ki yara
tacağı karşı tepkiler de işin doğası ge
reği, doğrudan ulusalcı nitelikte ol
mak durumundaydılar. Nitekim iler
de göreceğimiz gibi Beytüşşebap is
yanını tertipleyen Azadi örgütünün is
yan gerekçelerinden biri, medreseie
rin kapatılmasıyla Kürtlerin eğitim 

olanaklarından bütünüyle mahrum 
edilmeleri olmuştur. 

Demek ki, 1924 reformlarının 

Kürdistan'daki anlamı, "ulusal dev
let" kavramı üzerinde kurulmuş.bir la
isizm saldırısıyla Kürt hakim sınıfları
nın biçilmeleri ve modern, merkezi 
devlet yapısı çerçevesinde yeni ilişki
lere adapte edilmeye zorlanmaları
dır.C52) Bu tarz bir saldırının, karşı ta

rafta, ulusallaşmaya dönüşme eğili
mi taşıyan tepkiler yaratması ise eşya
nın tabiatı gereğidir. 

Ama yine de dini reformlar çerçe
vesinde, Kürt hakim sınıflarının feo-
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Kovara Çand6 

· dal yapıdan kaynaklanan göreceli 
özerk yapıların Jağvedilmesi -eylemi
nin, karşı tarafta yerel feodal direniş
ler değil de az-buçuk bunların üzeri
ne çıkabilme yeteneği göstermiş ulu
sal direniş hareketleri yaratmasında 
tayin edici etken, bu gelişmeden ba
ğımsız olarak önceden oluşmuş bir 
ulusal hareketin varlığıydı. Açık ki, 
Azadi'den söz ediyoruz. Eğer Azadi · 
veya ona berızer bir başka ulusalcı 
hareket olmasaydı, dini reformların 
yarattığı tepkiler ne kadar ulusalcı ka
rekter kazanmaya yatkın olurlarsa ol
sunlar, feodal, münferit ve yerel nite
likli direniş hareketleri olarak kalma
ya mahkum olacaklardı. Yalnızca, bir 
ulusal hareketin varlığı, milliyetçi nite
lik kazanmaya yatkın bu tepkilerin o 
niteliği kazanmalarını mümkün kılabi
lirdi, öyle de oldu. Ancak bu etkenin 
varlığına rağmen sözkonusu hareket
lerde yerellik, yalıtılmışlık vb. gibi ku
surlar asla yok olmadılar. Tersine bu 
hareketlerde bu tür feodalizm bulaşı
ğı olumsuzluklara bol miktarda rastlı-
yoruL 

1 
Toparlarsak, 1924'teki dinsel re

formlarla birlikte Kürdistan'da ulusal
cılığa dönüşmeye hayli yatkın "nes
nel zemin"ler oluştu. Bir ulusal hare
ketin varlığı ise bu zeminden ulusal 
bir hareket çıkması için gerekli olan 
"subjektif etkeni" oluşturdu. 

**** 
işte 1924 kopuşmasının özet öy

küsü budur. Dikkat edilirse, bu öykü
de dinsel motiflerin ulusal harekete 
dahil olmaları, sonraki süreçlerin, ya
ni dini reformların başlamasını takip 
eden süreçlerin işidir. Bir diğer deyiş
le, aslolan ulusal hareketin kendisi
dir. Dini ögeler sonradan gelmişler
dir ve gelirierken de kendi renklerini 
bir ölçüde harekete taşımışlardır. 

işte Kemali~t tarih yazıcılıgının, 
Kürt ulusal hareketlerinin niteliğiyle il
gili demogojilerinin altında yatan en . 
önemli çarpıtmalar, bu ilişkinin ters
yüz edilmesiyle gerçekleştirilmekte
dir. Kemalist historiografı 1924 yılın
daki dinsel reformların rahatsız ettiği 
kesimlerin bir kısmının ulu~lcı safla
ra akması gerçeğini, bu hareketin irti
cai bir hareket olduğunun kanıtı diye 
sunmaya çalışmaktadır. 

Oysa yukarıdan beri yaptığımız 

çözümlemeler, dinsel muhalefe~ ile 
Kürt ulusal hareketi arasındaki ilişki
nin hiç de böyle olmadığını ortaya 
koymaktadır:. Milli mücadele yılları 
boyunca, Kürt ulusal hareketi dinci 
kesimin dışında kendi yoluna devam 
etmiştir. Bu dönemde Kürdistan'da
ki dinci kesimler, Kürt ulusal hareke
tinin değil, Kemalistlerin arkasında 
yer alıyorlardı. Ne zaman ki, Kemalist
ler, Kürdistan'daki görece özerk yapı
lara son verme programlarının gere
ği olarak dinsel reformlara yöneldi
ler, Kürdistan'daki dinsel kesim o za
man Kemalistlerden koptu ve Kürt 
ulusalcıianna yaklaşmaya başladı. Ve 
elbette bu kopuş salt dinsel karekter
li bir eylem olarak kalmadı. Kopuşun 
gerçekleştirdiği "nesnel zemin" ve bu 
zeminde yeşerebilecek tepkilere ulu
sal bir biçim kazandırabilecek bir 
"subjektif faktör" ün varlığı, yukarıda 
sergilediğimiz üzere, neticede dinsel 
kopuşu konu olan toplumsal kesitie
rin belli bir kesiminin ulusal muhale
fet kimliği edinmesini sağladı. Ger
çek böyle olunca Kemalist tarih yazı
cılığının "irtica" argümanı boş bir de
mogojiye dönüşmektedir. 

Toparlarsak: Milli mücadele yılla
rında Kürtlerin Kemalist hareketin ar
kasında top lanmalarına yol açan bel
li başlı üç etken, süreç içinde, ya orta
dan kalkmış, ya da bu kez Kürtlerin 
Kemalistlerden uazaklaşmalarını teş
vik eden bir etkene dönüşmüş
tür.(53) Bunun sonucu olarak Kürt 
ulu5al hareketi 1 923 yılının baharın
dan itibaren az-buçuk ciddiye alınabi
lecek bir örgütsel formasyana kavuş
muş ve 1 924 'teki dinsel reformla~ın 
yarattığı elverişli koşullardan istifade 
ederek, Şeyhleri ve diğer dinsel ke
simleri de arkasına almak suretiyle 
güçlü bir kitleselliğe ulaşmıştır. Öyle 
ki, 1 924 yılı ortalarına doğru Kürdis
tan'da devletin etkinlikalanı büyük öl
çüde daraltılmıştı. Her tarafta ihtilalci 
faaliyetler yürütülmekteydi. Halk Ke
malist yönetimden hızla uzaklaşıyor
du ve Kürdistan bir isyana doğru ko
şuyordu. 1924 kopuşu denilen şey 
işte bu olguyu ifade etmektedir. 

! 

· -SÖRECEI(-

REWŞEN 

• 
DIPNOTLAR 

1- Halll-72, ss.33-47 
2- age., s.483-485 (Ek-1 ooiu belge) 
3- Nitekim Hallı, söz konusu komu-

tanların, Isyan etmekte olan eriere müda
hale etmedikleri gerekçesiyle Kolordu ta
rafından Divan-ı Harbe verildiklerini kay
dedi~r. Bkz. age., s.47 

4- Ikinci anlatıma çok saYıda örnek 
gösterilebilir. Biz birkaç tanesini aktar
makla yetini~ruz. Mumuc:u-91, s.62 
vd.; Afan-91, s.106-108; Cemal-55, 
5.22; Tunçay-81, s .112; Aybars-88, 
s.267 vb. 

5- Bkz. Olson-89, pp.41-51; ve Bru
ineasen-1, ss.351-353 

6- isyanla ilgili arşiv kayıtlan hakkında 
bilgi için bkz. Olson-89, p.192-193 20 
rol u dipoot, son anda elimize geçen Me
sut-92' de de ll Kasım 1924 tarihli ben
zer raporun çevirisi mevcuttur. 
(ss.143-153) 

7- ihsan· Nuri'nin şimdiye kadar Türk
çe olarak yayınlanmış iki eseri vardır. Bun
lardan ilki, Kürtlerin KökenA başlığını ta
şımaktadır. (Doz Y~. Istanbul, 1991) ve 
konumuzia ilgili herhangi bir bilgi ihtiva 
etmemektedir. Ağn Dağılsyanı başlıklı 
ikinci kitap ise konumuzia ilgili küçük bir 
paragrafa yer vermektedir. Bu kitabın 
1986' da Viyana' da Hevkom tarafından ya
pılan baskısı (bundan sonra Nurl-86 ola
rak geçecek) ile 1992 yılında Istanbul'da 
Med yayıncılık tarafından yapılan baskısı 
(Nurl-92 olarak geçecek) arasında büyük 
farklılıklar vardır. (Yayınevinin, Nu
rl-92'ye yazdığı önsözde bu duruma deği
nilmiş ve doğru basımın Nurl-9~ olduğu 
belirtilmiştir.) Son olarak, Paris Kürt En
stitüsü'nün yayınladığı Hevi adlı dergide 
"Biraninen lhsan Nuri Paşa" (İhsan Nuri'
nin Anıları) adıyla tefrika edilen (bkz.Mal
misanij-91, s.141 dn.130) bir metin daha 
vardır ki, Nurl-92'nin önsözünde, bu 
metnin, NUrl92'nin Kürtçesi oiduğu'be
lirtilmesine karşılık; Nuri 86'da yazar, 
1919 yılında vuku bulmuş bir olaya de
ğindiği bölümde bu olayı "Anılanm' da ya
zacağım" (s. 59) demek suretiyle sanki 
Ağrı Dağı isyanı adlı kitabı dışında "Anıla
rım" adlı bir kitap dah8 yazacağını ifade 
etmektedir. Doğal olarak bu da Hevl der
gisinde tefrika edilmiş olan "Anılar" metni
ni akla getirmektedir. Ancak. Hevideki 
Kürtçe mettl(> ulaşamadığımız Için bu ka
rışıklığı çözmeye yönelik bir fikir belirtmi
~ruz; sadece kanşıklığa dikkat çekmekle 
yetini~ruz. 
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Kovara Çandi 

8- Nurl92, s. 26-27. 

9- 1919-23 yıllarının adlandırılmasıyla il

gili olarak resmi tarihin ürettiği''KurtullJ9 

SavB91" kavramını haklı olarak yanlış gö

ren kesimler her geÇen gün yeni tanımlar 

yapmaktadırlar. 'Türk-Yunan SaVB91", 

'Türk-Ermeni SaVB91" vb, gibi tanımla

malar bunlardan birkaçı. Ancak biz, res

mi tarihin tanımlaması gibi bunların da 

olguyu tam olarak yansıtmadığını düşü

nG}Oruz ve dönernin ilişkileri içinde en 

geniş kapsayıcılık niteliğine sahip olarak 

görünen mill mücadele 1 ulusal müca

dele terimini tercih edi)Oruz. 

10- Örneğin Azadi'nin genel başkanı Cib

ranlı Halit'in yanısırl'\ Bingöl, Malazgirt, 

Bitlis, Siirt ve Diyarbakır şubelerinin baş

kanları, ya doğrudan KTC üyeliği yapmış, 

ya da KTC ile bağlantılı çeşitli faaliyetler 

içinde yeralmış şahsiyetlerdir. Göl

dq-91, ss. 39-45'deki listeyi Olson-89, 

pp. 169-171 'deki liste ile karşılaştırınız . 

11- Aşiretsel yapılarla atomize olmuş 

bir toplumsal dokuda az buçuk ciddiye 

alınabilir bir politik güç yarataPilmek de 

dahil, her türlü siyasal-toplumsal etkinli

ğin, dış faktörlere karşı aşırı hassas bir ka

rakter anetmesi, pek çok geri toplumun 

ortak özelliğidir . Bu olguyu bizzat Kürt 

toplumu örneğinde ortaya koymaya çalı

şan bilimsel bir analiz için bkz: Brukıes

aen-1 (değişik bölümler). 

12- Fransızların anti-Kürt tavrı konu

sunda genellikle tartışma )Oktur. Yine de 

konu ile ilgili bir kaynak önermek gerekir

se, birinci el Fransız kaynaklarına dayanı

larak yapılmış bir çalışam olan Yıldız-91 ' i 

gösterebiliriz. ("Fransa'nın Tavrı" başlıklı 

bölümeve özellikle de s. 41 'e bakılabilir .) 

ingilizierin tavrı ise, biraz daha karışıktır . 

Ancak Kuzey Kürdistan açısından ingilte

re'nin daha 191 9 yılı sonlarına doğru, 

Kürtleri destekleme seçeneğini bir kenara 

!ttiğini, bazen resmi tarihin kalemşörleri 

bile kabul etmekt~irler. Bir örnek: 

Öke-88, ss.114-120 
13- Güney Kürdistan'lı akademisyen

lerden Siyamend Othman, Ekim Devrimi

ni takibeden 1 O yıl için geçerli olmak kay

dıyla, Sovyetlerin Kürtlere karşı politikası

nı şöyle tanımlı)Or: "Kürtlerle ilgilenm~ 

rnek ve Kürtlerin özlemlerine ya kayıtsız 

kalmak, ya da Kürtlerin hoşnutsuzluğunu 

Kürdistan' ı paylaşmış güçlerin bir iç soru

nu olarak kabul etmek." Otlunan-85, s. 

55. Kanımızca bu belirleme, en genel çer

çevede doğrudur. 

14- Bu tür propagandalara örnek ola

rak, anti-Ermeni faaliyetin kilit unsurların

dan biri olanKazun Karabekir'in çabala

rı gösterilebilir. "istiklal Harbimiz" adlı ça-

16 

lışmasında şunları belirti)Or: "Hudut dü

zeltilmesi, Kürt istiklali gibi propagandala

rın durmayacağı belli idi. Bu zehre karşı 

ben daha evvelden 'Kürdistan'ı Ermenis

tan yapmak isti)Orlar, fakat Kürt kardeşle

rimizi çiğnetmeyeceğiz' diye bütün Kürt

leri şerbetlerniştim." Akt. Göldq-91, s. 

103. 
15- Daha geniş bilgi için bkz. Giindo

ğan-92b 

16- Birinci Dünya Savaşı'nda Kuzey-

doğudan başlayıp Van-Dersim hattına ka

dar inen işgalci Rus ordusunun saftarında 

daha evvel Kuzey Kürdistan' da yaşayan, 

fakat Rusya'ya kaçmak zorunda kalmış 

olan Ermeniler arasından devşirilmiş as

kerler de vatdı . Ekim Devrimi ile birlikte 

Sovyetler kendi askerlerini geri çektikten 

sonra, işgal mıntıkaları tümüyle Ermeni 

güçlerinin elinde kaldı . 

17- Örneğin, Azadi örgütünün başka

nı olan Cibranlı Halit'in yanısıra Şeyh Sait 

isyanında ikisi de cephe komutanlığı ya

pacak olan Şeyh Şerif ile Şeyh Abdullah 

da anti-Ermeni savaşlarda komutan ola

rak görev aldılar. Bkz. Bruineuen-1, s. 

344; FB'at-83, s. 149. 
18- Konu ile ilgili geniş materyal mev

cuttur. Örnek olarak bkz. Şlrnfir-75, s. 

298; Carr-89, s. 317-318 (184 nolu dn); 

Sanhan-84, s. 339. Aynı Ermeni hükü

meti, Kemalistler ve Bolşevikler dışında 

Gürcistan'la da sorunlu~u. Bkz. Şlrn

p-75, s.414. 
19- Bkz. Carr-89, s.316; Sarı

han-84, s.60; Şlmşir-75, p, 22-23! Yıl

dız-91, s.43 
20- Sözgelişi, Amasya protokolü birin

cisine; 1 O Şubat 1922 tarihinde TBMM 

gizli oturumunda tartışılan Kürdistan'a 

Özerklik Yasa taslağı ikincisine örnek ola

rak gösterilebilir. ilk kez Robert Olson ta

rafından açığa çıkarılan bu yasa taslağı, 

konuyla ilgili olarak şu ana kadar bilinen 

en ileri (kapsamlı) insiyatifi ifade edi)Or. 

Toplamı 18 maddeden oluşan taslağın 

tam metni ve konuyla ilgili diğer bilgiler 

için bkz. Olson-89, pp.39-41, 166-168. 

Aynı taslağın Türkçe çeV-irisi için bkz. Ye

ni Ülke: Yıl : 1, Sayı : 18, 17-23 Şubat 

1991 . Konuyla ilgili olarak ayrıca.bkz.Ce

mil-92, s.36-38, SUopi-91 , s.50-51 veya 

Mesut-92, ss.137 -140. 
21- Örnek için bkz. Atatiirk-92, s. 

291. 
22- Bruinessen-92, s. 131 , Silo

pi-91, s. 50; Cemil-92, s. 38; vb. 

Esasen o konjonktürde Halifeliğin kur

tarılması söyleminin Kemalistlere destek 

ve sempati sağladığı tek ülke Kürdistan 

değildi. Bu· propaganda Hindistan' dan 

REWŞEN 

Fas'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada 

az ya da çok etkili olmuştu. Konuyla ilgili 

geniş bilgi için Gökalp-vd-90'a özellikle 

de François Georgeon'un makalesine ba

kınız. Keza bkz. ŞlroP'-75 p. 96. 

23- ''Kümeleşme" terimiyle nitelen

dirdiğimiz bu oluşurnlara "parti", "akım", 

"hareket" gibi başka adlar da yakıştırılabi

lir. Ancak, oluşumlar, şekil*likleri, istik

rarsızlıkları, tüzük ve programdan )Oksun- · 

lukları, kendiiçlerindeki bağların gevşekli

ği, çok farklı ideolojilere sahip insanları 

· barındumaları gibi nedenlerle görece gev

şek ve şekilsiz bir yığılmayı ifade ettikleri 

için, bu niteliklerle daha fazla örtüştüğü

nü dütündüğümüz kümeleşme terimini 

kullanmayı tercih edi)Oruz. Ayrıca, bura

daki tahlil, sadece siyaset d üziemiyle ilgili 

oluşumlarla sınırlı bir çözümlerneyi dile 

getirmektedir. Bu oluşumlar;n gerçekleş

mesini mümkün kılan iktisadi ve sosyal 

faktörlerin tahlile dahil edilmesi ayrı bir 

konudur. Burada meselenin bu boyutuna 

girmi)Oruz. 
24- Methy-85'te bu kesimin de dahil 

olduğu "Kürt siyaset sınıfı"nın burada an

latılan özelliklerinin çok özlü bir tasvir! su

nulmaktadır. Özellikle s. 41-43'e bkz. 

25- Bu sıkırıtı ve düş kırıldıklarını en 

kolay şekilde, meclisin isyanlarla ilgili gizli 

oturumlarının tutanaklarından izleyebili

)Oruz. Örneğin bkz. TBMM-2 ss. 

248-56, 262-87 vd. 
26- Örneğin Koçgiri'nin bu kadar kı

sa sürede boğazlanmasında, Kürtlerin bir 

kısmının TBMM'ye katılarak, TBMM'yi 

güçlendirmiş olmalarının katkısı nasıl in

kar edilebilir? 
27- Yine de haksızlık etmemek için 

(anlatılan anekdot doğruysa) bu gerçeğin 

Cibranlı Hal it Bey tarafından son anda far

kedildiğini ekleyelim: Şeyh Sait'in kardeşi 

Mehdi, Ermenilere karşı kesin zafer kaza

nıldığı gün Cibranlı Halit'in: "bugün bir 

gün bizim boğazımızı kesecek olan kılıçla

rı biledikl" dediğini anlatmıştır. Akt. Bru

inessen-1 ' s. 344. 
28- Carr-89, tam bir tarih vermi)Or. 

Parmaksızoğlu-81, 5 Aralık 1920 di)Or 

(s. 174). 
29- Bunun ingiliz başbakan Uoyd Ge

orge tarafından dile getirilişi için bkz. 

Sonyel-91, s. 134. 
30- SOnyel-91 sözkonusu politika 

değişikliğinin tarihi olarak 1921 Ocağını 

gösteri)Or (s. 117, 118 vd). Oysa gerçek

te, değişim daha önce, yani Ermenilerin 

başarılı bir harekatla püskürtüldükleri 

günlerde başlamıştı. ingiliz gizli belgele

rinde bu görüşü doğrulayacak döküman

lara raslamak zor değildir. Örneğin Tiflis'-
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Kovara ÇandA 

teki ingiliz albayı Stokes'ın, Dışişleri Baka
nı Cunon'a gönderdiği ve o günlerde de
ğişen güçler dengesinin analizinden kal
karak, Kemalistlere yönelik ingiliz politika
sının değişmesi gerektiğini ortaya koyan 
çarpıcı rapor, 6 Kasım 1920 tarihini, yani 
Türklerin Gümrü'yü işgal etmelerinden 
bir gün öncesinin tarihini taşıyor. Bkz. 

. Şimp-75, p. 393. 
31- Kürkçüoğlu-78, s.330 
32- O günün koşullarında geçerli bir 

ilişkiyi değiştirmeksizin bugüne taşımak, 
anakronik bir hata olur. Kürt toplumu
nun bugün ulaşmış olduğu gelişme düze
yi güçlü, merkezi ve modern bir ulusal ha- · 
reket yaratılması eyleminin dış faktörlere 

. olan bağımlılığını alabildiğine azaltmıştır . 

Hatta 70-90 arası pratiklere bakılırsa, bu 
ilişkinin bir ölçüde tersine döndüğü bile 
söylenebilir. Ancak bu ayrı bir tartışma ko
nusu. 

33- Konuyla ilgili tepkileri TBMM'niQ 
18 Teşrinevvel 1337 tarihli gizli eelsesi
nin tutanaklarından izleyebiliyoruz. 
Bkz.TBMM-2, ss.335-337 

34- TBMM-2, s.335 
35- TBMM-4, s.163 
36- TBMM-4, s.160-166 
37- age. s.163 
38- age.s.162-163 
39- Kürt tarih yazımının referans nok

talarının tesbitinin önemiyle ilgili daha ge
niş bir tartışma için bkz. Gündo
ğan-92'a (özellikle s.40) 
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kın duruyor. (s.54) 

43- Örnek olarak bkz.Göldaş-91 , 
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KovaraÇandt 
REWŞEN 

NAME 

Huna ke mi dest bi n~ kan n~kerdibi, mi ji çiyo ke 
lew~ ma de n~no vatene biwend~ne, fam n~kerd~ne. 
xeı~ nasa mi ra vat~ne, "ez ziwan~ Paloyi qe fam n~ke
na. Ma çiy~ vame, y~ çiy~e bin van~·. Bado ez fikiri
yan~ ke çiqa k~masiy~e girse "ziwan~· ma ue esta a 
na k~rnasiye gani bero pirkerdene. 

Waxto ke mi dest bi n~ kar'i kerd, xeı~ k~rnasiya mi 
biye a mi x~l~ zametiye diye. Çi ke hatani nika çiy~e 
zelal çinebi, mordem n~şikiyene yew şope de her çi ze
lal kero. Nay~ r~ ji mi verde dest bi ar~ayena naman 
kerd. Metod~ mi ji o bi ke, naman~ ke ez dana ar~. ga
ni ebi her herfe dest ci ker~ O ebi her herfe bixelesiy~. 
Ne name hem n~r'i be bem ji makeki b~. Ar~ayena ni
na ra dime, mi dest bi wontena n~ naman O wontena 
halan~ n~ naman kerd. Ze ke xwera ji ~no famkerde
ne, ez 1ta lehça het~ ma ra veeina raye. Nay~ r~ ji gani 
mordem hira bifikiro. 

Derheq~ bingepersan~ (kavram) grameri de min n~
waşt ke ez xweser (teyna) çiya vee~ yan ji viraz~. Mi 
xeıe waştene ke ez teba kesane bina ne kar'i/kara bi-

L.JANDIL 

kere. La bela nebi. Qeyr? Bers?ve (cevabe) na persa ez 
bawar kena no wo ke, "ma" xo teyna diyo. Ma vame 
"y~n ez, yan ji qe kes". Harna wunciya ji mi bawariya 
xo Vı'ndi n~kerda. Roje bero ka ma bişikime piya (kolek
tiv) bixebitime. 

Hale narnan ·ebi ne nivisi nexelesiyo. H una dewam 
keno. Ne nivis de mi waşt ez wontena narnan a ezafeji'
zafe ser ro vindere. Halane bina peco ruşnena. La .bele 
ebi naye no kar nexelesino. Tever şanitena name hete 
ma de O cayane bina de -Palo, Piran, SNverek Qeb- do
re de vindeta. Ebi ne kar'i arrnance mi o wo ke, nay~ ra 
dime kes mevaco "ez ziwane -PaloyijPiranijDersimi 
fam nekena". 

Heviya mi ji a wa ke, ez ebi ne kar'i bişikiy~ xismete
de qije şare ma re bikere. 

A- Name Neri 
yewmar 
adir . 
araq 

zatmar 
adi ri 
araqi 
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Kovarıi Çand• 
REWŞEN 

astor {o(u)stor} astori qesas qesasi 

bar bari rez rezi 

bare(1) bari ron ruwen roni 

beranjbaran berani rut ruti 

bonban boni s§m s§mi 

box e box§ so soy/ 

bOri (burujbire~uri (bOriyi) sol soff 

camimi camerd camerdi sung sungi 

ce/e eel§ şilope silope şilop§ 

ce/eb eelebi şimş§r şimşir şimşfJri 

çfJ kfJjkey(e) ç§fçeyi şit sit şiti 

çfJver çfJveri tawle tawlfJ 

çim çimi tum tum i 

çi me çimfJ tewre tewre 

dar d ari vaş vas va şi 

d ari k dariki vfJre v§r§ 

derze derzfJ. verg vergi 

dizd dizdi w er werr 

do di doyi xax xaxf 

fesad fasad/fasid fesadi xem xemi 

gale gal§ xOiam xulami 

gam§ş gameşi zel zeff 

gedeg · gedegi zend zendi 

heval hava/janbaz hevaff zendik zendiki 

her h eri zinar zinari 

hine heni h ini zOr zOri 

fs ot isoti 

kap kap/ 1- Seke lista corene ra eno famkerdene, "zazakr de 

kavir kaviri name ebi her herte xelesine. LA bele nameke ebi her-

k elem ketemi tane bevenga "b,c,ç,d,t,g,h,k,l,m,n,p" ... Oeb. xelesine, 

kerm kermi torme zatmariye de herta '1'ye{3) cene. 

kilame ki/am§ Ebi vatanade bine, ne name ebi herta Tye bene zat-

ko koyi mar.<4l 

koz kozi 

kO/av kOlavi az eb az ebi 

lac laj 1 laz la ci koç koç i 

layik lacjjjek layiki dizd dizdi 

lew lewi pising pisingf O§b. 

/O/ik /O/iki 

mfJrik m§rikf 2- Eke ne name ebi hertane blvenga "ct, e, o, u, O" 

mi/k mil ki bixelesiye, torme zatmariye de wunciya herta Tye ce-

mfJrik meriki ne, la bele herta nemvenge y ena mlyane hertane da-

mlik m ilki wiye "a, e, o, o· O herta torme zatmariye T{5) 'If. 

m ix mixi 

mordem(merdim) mordemi moreba morebayi 

moreba (mojajrava) morebayi do doyi 

nfJri neri (neriyi) ko koyi• 

nonnanjnun non i pO p(Jyi 

wodax odaxf 

worxan worxani 3- Eke ne name ebi herta biver:ıge "e"ye bixelesiye, 

pising pisingi torme zatmariye de na t:ıerta "e"ye ginena waro, huren-

pij piji diya naye de name herta "e"ye ceno. 

punc punci 

pO p(Jyi ~bi vatenede bine, na herfa "e"ye bena "e"ye. 
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Kovara Çand6 

ce/e 
derze 
h ine 
kilame 

eel~ 

derz~ 

h/n~ 

ki/am~ 

4- Eke n~ nam~ ebi herfa blvenge Tye blxelesiy~. 
form~ zafmariy~ de herfade bine nec~n~. teyna na 
Tye tayina derg ~na wenden O vatene. (6) 

bO rf 
çf 
n/Jr/ 
pf 

B- Nam~ Mak~ki 

yewmar 
are(7) 

aşmeasme 

avrtJnce 
beqe 
Mçike beçik 
bize pize 
bOriytJ buru 
ci/e 
dare 
dewe 
dogma 
doşlrma 

eleexe 
fise 
forqe 
game 
garane 
gaz e 
germi germe 
gonigone 
govende 
gulane 
gule 
here 
h eşe 
hozore 
Tk ra 
ka/ek e 
karelf 
kemere 
kilame lawike 
kOçe 
leçege 
lode 
Joeine /oj/ne 
marıga . 
mereke 

bOri 
çf 
n/Jr/ 
pf 

zatmar 
.ari 
aşmf 

avrenf 
baqf 
btJçikf 
bizi 
b0riy1' 
ci If 
dar/ 
dewf 
dogmtJ 
doşlrmtJ 

elcexf 
fisf 
forqf 
gamf 
garanf 
gazi 
germf 
gonf 
govendi 
gulanf 
gu/1 
her/ 

· heşf 
hozori' 
TkrtJ 
kaleki 
karelf 
kemeri 
ki/am/ 
kuçf 
leçegf 
lodf 
Joeinf 
mangtJ 
merekf 

REWŞEN 

miyemf mf 
•moze mozf 
nafe n aif 
neweş/ye ntJweşf 
none nane nan/ 
oda odtJ 
patTfa patile patTftJ 
pele pe/1 
peşmepeşm peşmf 
ptJşmale peştemal peşma/1 
plsinge pisinge pislngf 

· qam~ qamtJ 
qilanclke qllanclkf 
qilaxe qilaxf 
raye ra(y) ray1' 
roje roze roj i 
rontJnf rontJnf 
sa/e saif 
saye soye sayi 
si nce / siner 
so/e so/f 
şewesewe şe wl 
ş/ma sima şimay1' 

şuve şuvf 
tiriye tl rf 
tlriJ tfrf 
tl rf tl rf 
torige torge torigf 
vareke vereke vareki 
wayewaya wayf 
way/re wayer way'frf 
xape xapf 
xtJyme xeyme xtJymf 
zewnce zewnc zewncf 

1- Eken~ nam~ ebi herfa bl venga •arye bixelesiy~. 
forme zafmariy~ de na •arye bena ·~-ye. Ebi vatenede 
bine, na •arye ginena waro hur~ndlya day~ de ·~-ye 
~na dawiya nami. 

doşlrma 

manga 
patila 

· doşlrmtJ 
mangtJ 
patTftJ 

2- Ek e n~ nam~ ebi herfa bl venge • -e "ye blxelesl
ye, form~ zafmariy~ de na •e-ye glnena waro, hu~endl
ya nay~ de name herfa· Tye ceno. 

here 
mereke 
kemere · 
pisinge 

he rf 
merekf 
kemeri' 
plsingf 

3- Eke n~ nam~ ebi herfa • -1"ye blxelesly~. forı:n~ . 
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Kovara Çand• 

zafmarly6 de herf&je bine n6cW. 

goni 
kardi . 

tfrf 

goni 
karc/T 
tfri 

· 4- Eke nA namA ebi • -iye• blxelesiyA, formA zafıy&je 
• -ye• glnena waro, Tteyna maneno. (S) 

-bOriye 
guliye 
m iye 

• 
bOri 
guff 
mi • 

5- Eke nA namA ebl•-aye, -eye, -oye, -uye, -Oye•(9) 
blxeleslyA, formA zafiyA de herfa dawiye •e• bena 
T . (10) . 

saye 
va ye 
waye 

sayT 
va yi 
wayi · 

Nlka namanA nAriya O makeka tAver şanime. 
NamA Nfın 
f. yewmar f. zatmar 
ga gayi 
la la yi 
moreba morebayi 
kilame kilamA 
şilope şllopA 

vAr e vArA 
bD ri bOri 
çi çi 
n Ari n ArT 
do doyi 
ko koyi 
çA çAyi 
boye boy i 
pu puyi 
rO rDyi 

NamA Makeki 
f. yewrnar f. zatmar 
manga manga 
patila patile 
çi la çit e 
kilame kilamr 
here h erT 
gule guff 
bOriye bO rf 

· miye. mf 
germT germT 
gonr gonr 
kardf kardf 
rrrr tfri 

. (-_ 

22 . . 
# 

bo ye 
luye 
tuye 

boyf' 
luyf 
tuyi 

Nika nA forman ebi yew şema blmusnime. 

REWŞEN 

N.n- h. dawlye(11) f. zafma. N. m- h. dawlye f. 
zatma: 

herfA ~engi -b, -c. 0Ab=f(12) 
herfa ebi vengA -a =Yi 
herfa ebi veng~ -a = A 
herfa ebi vengA -e =A 

· herfa ebi vengA -e = (y)i 
herfa ebi vengA -A =}'i(13) 
herfa ebi vengA -i =i 
herfa ebi vengA -i =i 
herfa ebi vengA -o =Yi 
herfa ebi vengA -u =Yi 
herfa ebi vengA -0 =Yi 

1- Zazakl de tayA namA teyna formA zafmarlyA de 
estA. NA namA ji yewmar nAbenA. · 

por 
torlge 
kemer 

so/e 
va 
var e 

2- Zazak1 de tayA namA ji teyna formA zafmarlyA de 
estA. NA name ji yewrnar nAbenA. 

ardf 
çivi ki 
şapikT 

3- NamA nAr O makekA ke zfı yewbini AnA nlvlsnaye
ne, la belA manA xo yewbini ra cuda yA. Mordem gor 
vatena ntna şMno cisn O rnana ntna fam bikero. 

Name Neri' . 
gonr (- .) 
goze (-.) 
pa/e(-.) 
veyve (-.) 
kilame (-.) 

NamA Makeki 
goni 
·goze 
pal e 
veyve 
kil am e 

4- NamA ke (ner O makel<ı) zA yewb'int yA, le belA 
manA xo yewbtnt ra cuda yA. · 

heş n(-,) 
kare m(-.) · 
şanlke m{.) 

heşn 

kare m 
şanike m 

• 5- Zazakl de name tayA dawan gor clsnA xo vuifno. 
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Kovara Çandlı 

Name çiye neri waxto ke name eyni çiye makeki bo, 
herfa nişane makekiye "e" ceno. (14) 

Name Neri 
astor 
be rx 
biztJk 
gedeg 
go/ik 
her 
h eş 
kavir 
ku ri k 
kutik 
pising 
tuşk 

va re k 
verg 
varik 

Name Makeki 
astore 1 mayine(15) 
be rx e 
bizfJke 
gedege 
golike 

. here 
h eşe 
kavire 
kurike 
kutike 
pisinge 
tuş_ke 

vareke 
verge 
varike 

6- Name teye çiya gor cisne xo manane bina cene. 
Eke ne name neri be mana xo çiye ~a. makeki be ma
na xo çiyeeta bin a. 

Name Neri Name Makeki 

bCırr bCıriye 

dar dare (dar-ber) 
kar kare 
kemer kemere (kemer-dar) 
kCıç kCıçe (kemer-kCıç) 

non nonejnane 
pel pele (pel-pCıç) 
xrç xfçe 

7- Name ke rengdara r~ ene viraştene: 

Rengdar 
baş 

bom 
forq 
gfJj 
kor 
niweşjneweş 

ri nd 
weş 

xex 

Name Neri 1 Name Makeki 
baş 1 başe(17J 
bomjbome 
forq jforqe 
gtJj 1 geje 
kor /kore 
niweş 1 niweşe 
rind jrinde 
weşjweşe 

xfJx jxfJxe 

8- Name rengdara (substantiv). Ne name pero ma
kek e. Ne name hertane "-iye", "-tlye" cene. 

Rengdar . 
gei 
her 
neweş 

Name Rengdari 
gejtiye(1BJ 
h ertiye 
ntJweşiye 

xam 
xirab 
zCıreker 

xamtiye 
xirabiye (xirabe) 
zCırekeriye 

9- Name lekera perine makeki yo. (19) 

Zatmar 
ardenT 
berdenr 

REWŞEN 

Yewmar 
ardene 
berdene 
kerdene 

va te ne 

kerdenT -kerdena tojker
denfJ to

vatenT -vatena mijvatenfJ 
mi-(20) 

EZA FE 

A) Name Neri 
1- Demo ke name neri dime yew rengdar bero: 

Forme Yewmariye 
daro huşk 
karo giran 
layiko baqil 
mixo çewt 
vergo veşan 

Forme Zatmariye 
dare huşkf 
kare giranT 
layiktJ baqiff 
mixe çewtr 
verge veşani 

2- Demo ke nameete nen ra dlme 
a)nameete neriyo bin o yewmar bero 
b) name neriye zatmari bere 
a) b) 
dare(21) boni dare bona(22) 
kare mariki 
layike Bişari 
mixe c/1Wari 
verge koyi 

kare merika . 

mixe c/1Wara 
verge kowa 

3- Demo ke nameete neri ra di me 

a) nameete makeki yo yewmar bero 
b) name makek e zatmari blıre 
a) b) 
dare tendure dare tendura 
kare canike kare cenika 
layike Gulbahare 
mixe wustine mixe wustina 

4- Waxto ke nar.ıecte neri ra dirne yeN pronom bero 

darfJ mi 
kare to 
layike den 
layike daye 

dare ma 
kare şima 
layikfJ dina 

B) Name makeki torme yewmariye de 
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, . 
Kovara Çandi\ 

1- Deme ke name ra dime yew rengdar bere 

Yewmar. 
biza ko/e 
cenika kevaniye 
dara huşke 
gula sure 
saya şlrlne 

Zatmar 
bize koli 
cenike kevanl 
dare huşkl 
gule sur/ 
saye şirin/ 

2- Deme ke narnede makeki ra dime narnede make
kiye bin o 

24 

a) yewmar bere b) name makeki ye zatmari 
bere: 

biza clrane 
dara dewe 
gula deyşte 
saya dare 

biza clrana 
dara dewa 
dara deyşta 
saya dara 

3- Deme ke narnede makeki ra dime narnede nen yo 
a) yewmar bere b) name neri ye zatmar be- . 

biza şuyanl 
dara baxçl 
gula çeyl 
sayalayiki 

biza şuyana 
dara baxça 
gula çeya 
saya /ayika 

re: 

4- Deme ke narnede makeki ra dime prenom bere 

biza mi 
dara to 
dulade 
gula daye 

bizama 
dara şima 
saya dina 

C) Name ner O makeki terme zatmariye de: 

bize(23) ma 

dare ma 
dare dewa 
gule baxça 
kare cenika 
layike clrana 
mixe to 
sayeçeneka 

Forme Namane ke Eşkera Niye 

A) Name Neri: 
·1- Demekenarnede neri ra dime 
a) rengdar bere 
b) ne namifor.me zatmariye de 
a) b) 
darede huşk tenejtaye dare huşkl 

REWŞEN 

karede giran 
layikede baqil 
mixede çewt 

tenejtaye kare girani 
tenejtaye layike baqi/1 
tenejtaye mixe çewtl 

2- Deme ke narnede neri ra dime 

a) yew narnede neri yo bin o yewmar bere 
b) name neri ye zatmari bere: 
a) b) 
darede mereke darede mereka 
karede cenike 
layikede clrane 
mixede dlwarl 

karede cfmika 
layikede clrana 
mi~ede di'wara 

3- Deme ke -namede neri ra dime 
a) ·namede makeki yo yewmar bere 
b) name makeki ye zatmari bere: 
a) b) 
darede mereke darede mereka 
karede cenike 
layikede clrane 
mixede wustine 

karede cenika 
layikede clrana 
mixede wustina 

4- Deme ke narnede neri ra dime pronom bere: 

daredemi 
karede to 
layikede de 
layikede daye 

B- Name Makeki 

darede ma 
karede şima 
layikede dina 

~ 

1- Deme ke narnede makeki ra dime rengdar bere: 

bizedeko/e 
darede derge 
gulede rinde 
sayede sure 

2- Deme ke namede· makeki ra dime 

a) yew narnede makeki yo bin o yewmar bere 
b) name makeki ye zatmari bere: 
a) b) 
bizede clrane bizede clrana 
darede dewe darede dewa 
gulede ceneke gulede ceneka 
sayede dare sayede dara 

3- Deme ke narnede makeki ra dime 
a) narnede neri yo yewmar bere 
b) name neriye'zatmari bere: 
a) b) 
bizede şuyanl bizede şuyana 
darede baxçl darede baxça 
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Kovara ÇandA 

gulede koyT 
sayede layikT 

gulede kowa 
sayede layika 

4- Demo ke namooe makeki ra dime pronom bero: 

bizeele mi 
dareele to 
gulede de 
gulede daye 

bizeele ma 
dareele şima 
sayede dTna 

Form~ namane ke eşkera niye de, torme zatmariye 
ie torme namane eşker~ wo. 

taneltaye bize mi 
taneltaye gule mi 

Karardena Hertane Nemvenga "y" O "w''yi 

Name Neri': 
1- Name ke ebi "a''ye bixelesiye, ha ezate de ha ji' 

hale "rast" de (casus rectus) O hale wonte (casus obli
quus) de na "a"ye neginena waro. Eke herfa "a"ye bero 
dawiya ne nama: · 

ga 1 gaya biya 1 gaa biya(24) 
moreba 1 morebaya ra 1 morebaa ra 
zama 1 zamaya de 1 zamaa de 

2- Eke herfede bivenga bariye bero dawiya ne nami': 

t. yewmariye t. zatmariye (casus obliquus) 
ga 1 gayT 1 gaye mi 
moreba 1 morebayT 1 morebaye ma 
zama 1 zamayT 1 zama ye ma 

3- Eke herfede bivenga qalinde bero dawiya ne nami': 

ga 1 gawo xurt 1 gawu biya 
moreba 1 morebawo ta/ 1 morebawu de niyade 
va 1 vawo serdin 1 zazawu biçarne ra 

Name Makeki': 
4- Eke ne name herfa "a"ye bicere: 

doşirma 1 doşirmaya ma 1 doşirma ma 
çila 1 çi/aya to 1 çila to 

5- Eke herfooe bariya bivenge bero dawiya ne na
ma: 

doşirma 1 doşirmaye mi 1 doşirme mi 
çi la 1 çilaye to 1 çile to 

6- Name ke ebi "e" xelesi'ne: 
Name Neri': 

kilame 1 kilarneye ma 1 kilame ma 
ce/e 1 eeleye nonT 1 ce/e nonT 
derze 1 derzeya biy.a 1 derza ·biya 

REWŞEN 

7- Eke herfooe qalind a bivenge bero dawiya narni': 

kilame 1 kilamewo barT 1 kilama barT 
ce/e 1 celewo ke 1 ce/o ke 
derze 1 derzewo giran 1 derzo giran 

Name Makeki': 

dare 1 dareya baxçe 1 dara baxçf 
kilame 1 kilarneya mi 1 kilama mi 

1- Name neri' ye ke ebi "e" xelesi'ne: 

çe 1 çeya ra 1 çea ra 
çe 1 çeye ma 1 çeye ma 1 çee ma 
çewo girs 

2- Name ke ebi "i" xelesi'ne ze "e" we: 
3- Name neri' ye ke ebi "i'' xelesi'ne: 

pT 
pT 

piyane şima 
piye ma 

4- Name makeki ye ke ebi T xelesi'ne: 

kardT 
kardT 

kardiya tuje 
kardiye tuJi 

5- Name ke ebi "o" xelesi'ne: 

ko 1 kaya ser ro 1 koa ser ro 
doldoyT 
ko 1 koye ma 1 koe ma 
do 1 dowo tirş 1 doo tirş 
ko 1 kowo berz 1 koo berz 

6- Name ke ebi "u" xelesi'ne: 

pu 
pu 

puye karT 
puyo kor 

7- Name ke ebi O xelesi'ne: 

rO 
rO 

rOye merikf 
rOye merika 

Halo Raşt 1 Casus Rectus 

Nomi'nati\t de name ke yew dem de nevuri'ne, herfe 
necene; name dema pefıne de ze yewbi'ni' manene: 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara ÇandA 

A) Name Nefı: 

forme yewmariye 
astare vecino 
ce/eb şono şevine 
derze girs o 
kulaif germin bi 
layik berbo 
mix beno çewt 
moraba amo 
neri bi bi qert 
punc beno huşk 

B- Name Makeki: 

forme yewmariye 
bize çerena 
çila veşe~a 
doşirma xele girs a 
kardi zat biya tuj 
Joeine dO kena 
patila ena potene 
saye ginena waro 
since biya zuya 
şewe bena derg 

torme zatmariye 
astare veeine 
eelebi şone şevine 
derze girs e 
kulabi germin bi 
layiki berbe 
mixi bene çewt 
morebayi ame 
neri bi bi qert 
punci bene huşk 

torme zatmariye 
biziçerene 
çile veşene 
doşirme xele girs e 
kardi zat biye tuj 
Joeini dO kene 
patile ene potene 
sayi ginene waro 
sinci biye zuya 
şewi bene derg 

Halo wonte 1 Casus obliquus 1 Deme Nikayi: 
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A) Name Neri: 

torme yewmariye 
ez astori vinena 
ti eelebi bena 
A derzi kena berz 
A kulavi şuna 
ma neri çinerne 
şima mixi kune ci 
e morebayi pers kene 
e morebaa pers kene 
ti neri çinena 
wo niweşi ano 

B) Name Makeki: 

torme yewmariye 
ez bize vinena 
ti çila fina ta 

wo doşirma cineno ra 

a kardi kena tuj 
ma Joeine keme pak 
şima patfla pocene 
e since gozene ra 

torme zatmariye 
ez astora vinena 
ti celebw bena 
wo derza keno berz 
A kulava şuna 
ma neriya çinerne 
şima mixa kun~ ci 
e morebaya pers kene 1 

ti neriya çinena 
wo niweşa ano 

torme zatmariye 
ez biza vinena 
ti çila fina ta 
ti çi/aa fina ta 
wo doşirma cin~no ra 
wo doşirmaa clneno ra 
a kardiya kena tuj 

· ma Joeina keme pak 
şima patila pocene 
e sinca gozene ra 

REWŞEN 

Deme Veri Ve Bini 

A) Name Neri: 

torme yewmariye 
mi astordi 
tu ce/eb berd 
e derze kerd berz 
aye ku/av şut 
ma neri çinit 
şima mix kuya d/INar 
Ina moreba pers kerd 

B) Name Makeki: 

forme yewmariye 
mi bize diye 
to çila fişte ta 
e doşirma çlnite ra 
aye kardik erde tuj 
ma Joeine kerde pak 
şima patila pote. 
ina since goşte ra 

torme zatmariye 
mi astori di · 
tu eelebi berdi 
e derzi k erdi berz 
aye kulavi şuti 
ma neri çiniti . 
şi ma mixi kuyayi diwar 
Ina morebayi pers kerdi 

torme zatmariye 
mi bizldl 
ti çile fişti ta 
e doşirme çiniti ra 
aye kardik erdi tuj 
ma Joeini k erdi pak 

• şima patlle pot/ 
Ina si nci goşti ra 

Name forme rengdayene: 
Name nefı ye yewmafı: 

ka/o xorto 

Name makeki ye yewmafı: 

rinde waye 

Name ner O makeki ye zafmafı: 

gele kala 
gelerinda 

gele xorta 
gele waya 

Cerenot 

(1) Zazakl de xele name neri wonte ane vaten Cı gor diye
na mi zat caya de harfa'e'ya ke dawiya name neri de ra, ni
şane wontena nam ı ya. 

bar e no bar o. 
box e no box o. 
ce/e yo eel o. 
derze ano derz o. 
gale no gal o. 
kilama no ki/am o. 

(2) Taye caya de hurendiya na •e•ye (form€! zatmariye 
de herfa namane nM ye ke ebi •e• xelesine) de "i" eno va
ten Cı nivisnayene. 
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Kovara ÇandA 

hur€mdiya boxe 
hurendiya ce/e 
hurendiya derze 
hurendiya kilame 

box i 
ce/i 
derzi 
ki/am i 

(3) Taye cayane ke tede zazaki eno qesekerdene, huren
diya ne "i" de, vengede miyane "i" G "y"e eno vatene G xele 
niviskar F n€1 vengi ebi herfa "y"e nivisnen€1. 

No derheq de huna zelaliye çlna. Ez bawer kena, ganl 
ser ro xebat b€ıro kerdene. 

(4) Kurmanci G Sorani de name "casus rectusl" forme zaf
mariy€1 de herfAde bine n€ıc€ın€ı. Yewmarl G zatmariye, mana 
lakeri ra Ana famkerdene. 

astor çerenojhesp diçere 1 astorf çerenejhesp diçerin 
mordem wenolmirov dixwe 1 mordemfwenelmirov dixwin 

(5) Tay€! caya de no "1" neno vatene, teyna herfa "y"e 
ana vatene. 

(6) Beno ke, bing€1 ziwanl de ne name "!"yede bine bice
ra G herfade n€ımvenge baro miyan€1 ne hurdmln "l"ya. 

bürf 
çf 
neri 
pf 

büriyf 
çiyf 
neriyf 
piyf 

La bel€!, n€1 nam€! ewro ne niya €ın€ı vatene, ne F qeseker
dene. 

(7) Tay€! caya de herfa "e"ye (nlşane makekiye) n€ına va
tane. 

(8) Waxto l<e "1" G "e"ye b€ır€ı t€ılewe, herfa nemvenge 
"y"e ana werte n€1 hurdmln herfan€1 bivengena. ha fonksiyo
n€! "y"e çlno. "e"ya nlşana makekiye form€! zatmariye de gina
na waro G name herfa "l"ye c€ıno. Serbeta ke ita dawiya na
ml de yew "l"ye esta, namA "l"y€ıde bine nec€ıno. Yan F mi se 
ke cor (5) va, binge ziwanl de "!"yede bin (teba herfa nem
veng€1 "y"e €ıno dawiya naml. 

(9) Sebeta ke n€1 nam€! ebi hertane bivenga· -a(ye), 
-e(ye), -o(ye) ... Geb. xelesln€1, herfa "e"ye (nlşane makekiye), 
ebi herfa nemveng€1 "y"e nena dawiya nama. 

(1 O) Sebeta ke namade herfa "i"ye çlna, ita waroginaye
na "e"ye ra dime, herfa "i"ye ya forme zatmariye ana dawiya 
nam i. 

(11) N. = name; n = nAr; h = herfe; f = form; m = ma
kek 

(12) Naca j<amcl herfa bevenge bena va bibo, name 
forme zatmariye de herfa "l"ye ceno. La bela gere mordem 
xo vlra nekero ke, name makeki herfa "e"ye, nlşane makeki
ye cene. 

(13) Name makekiye ke ebi hertane bivengena "e, o, G,
u" xelesln€1, herfa nlşane makekiye "(y)e" cene. Forme zatma
riy€1 de "y"e be na "yi"'. 

(14) NA nam€!, Kurmanci de hem ner G hem F makek ze 
yewblnl ye. Mordem cisne n€1 nama wontena ôına ra vec9-
no. No taye cayane ke tede zazakl eno qesekerdene, ze Kur
manci yo. Cisne taye nama ıi ebi namane ner G makek (me) 
€ıno kifş kerden: 

her = (hero neri), hera makeke 
heş = heşa makeke 

REWŞEN 

(15) .Name taye dawariye nar .G makeki ze yewblnl niyo, 
ne Kurmanci de tayina zade w€1. . 

. (16) Ne name teyna yewmar e. Mana çiya tayina ken€1 
pe. Kemer-kOç vareno. · 

(17) Taye kesl hurendiya herfa nlşane cisne "e"ye de "i" 
nivisnene. Yan€! gor ôına herfa nlşaiıe makekiy€1 herfa "i"ye. 
La bela gor baweriya mi "e"ye rast a. · 

başi, bomi, geji, guli, kemeri, rindi, şevi Oeb. 
(18) Taye cayane ke tede zazakl eno qesekerdene, reng

dar hurendiya "tiye" de teyna ebi "iy€1" €ıno name kerdene. 
(19) Lekere ke ebi "iş" G "Iş" xeleslne, makek niy€1; neri 

ye. La bela gor baweriya mi ne pirtikl ebi "iş" G "Iş" rast niye. 
Derheqe nlna de dolime de bine nivisnene. 

(20) Ez ita wazena çiye vace. Xel€1 nas€1 mi waxto ke we
lat ra newe ameybl, ma gegan€1 yewblnl re telefon kerden€1. 
Dawiye de nlna mi ra pers kerden€1, vatene "vatenade to es
ta?" Dem derbas bl, waxt verd ra, n€1 nasane mi dest bi ci 
mi ra hurendiya "vatenade to esta?" de "vatiş€1 to este?" va. 
V ane vatena welatl ita biye vatişjvatlş. No hal xele intaresant 
o, ganl mordem ser ro bifikiro. 

ne. 
(21) Taye caya de hurendiya na "e"ye de "ey" eno vate-

darey bonf 
karey merikf 

daraybona 
karey merika 

(22) Zef caya de herfa "n"a ke form€! zatmariy€1 de ana 
dawiya parsa, gina waro. Herçiqas ke no "n" gino waro F. 
gane b€ıro caye xo. Rastiya xo F na wa. 

dare bonan 
kare merikan 
kare ceniyan 
mixe dfwaran 

T ene caya de F. hurendiya herfa "a"ye de herfa "o"ye "u" 
an ji "G"ye ena vatene. 

dare bonojbonujbonO mixe dfwaroldfwarO 
kare mer~kolmeriku verge kowojkowujkowO 

(23) fta F herfa "n"ya ke forme zatmariy€1 de ena dawiya 
perse, gele caya gina waro, rastiya xo ebi herfa "n" ya. 

bizim ma 
daren dewan· 
gulen baxçan 
karen cenikan 
layiken erranan 
mixen to 
sayen çenekan 

(24) Qesekerdena rojaniye de ne name niya ene vatene. 
Mana ne di herfa ita awa ke, ne herf€1 dergi ene vatene. No 
neno a mana ke, niviskar Kurôı de hertane bivenga piyajt9-
lewe de binivisno. 
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REWŞEN 

A 

. BIRINA 
............... 

DILE MIN 
Min li hundire şikefte neri' ku me

zel bi mezel e. Min fem kir ku vira ji 
wexte filehan maye. Bave min di
got, dema musulman hatin O terma
na fiilehan rakirin O hemO dan ber 
şOra, hinek daketin newala Hespis
te a di bin erde de teht kolan a ji 
xwe. re xaniyen dizi çekirin. Ji ber 
ku newal hernCı kevande bO, leşke
ren musulmanan, bi hespan nikari
bQn daketana bine newale. Filehan 
bi salan xwe di wir de veşartin ku 
mirov zanibiwa ew cih li kudere ne 
me de peş hevalan bikrana ku xwe 
te de veşerin. 

Ez qedere du saetan li cem he
valan mam. Hevalen qiz tev li dora 
min kom bOn O ji min re behsa jiya
na gerillatiye kirin. Dema min pirs 
kir, min got, "qey h On ji weke min O 
Zero dil ketiyen hevdO ne ji ber we 
hCın bi hevdO re digerin?" Hevalen 
keçik 1ev bi min keniyan O gotin: 
em ne dilketiye hevdO, le em hernCı 
dil ketiyen welate xwe ne. Em bi 
hev re ji xwişk a biran neziktir in. 
Rast e, em hevdQ pirr hez dikin O 
pirr hurmeta me ji hev re heye. Le 
heta em welate xwe ji bin deste dij
min dernexinin, me evina dilan O ze
wac li xwe herarn kiriye." 

Ez careke din li ber xwe ketim O 
min sere xwe da ber xwe. We de
me hevaleki qiz sere min rakir o 
got, "heval, fedi meke. Em ji dema 
li mala bave xwe bOn, weke te bOn. 
Me tiştek nizanibO. Me li dayika 
xwe dineri O digot, qey jin ji bo ze
wace ne O ji bo zilaman nin ku beh
na xwe li wana vekin. Le bi naskiri-
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na hevalan me fem kir, ku jin ji, we
ke meran karin ji bo welate xwe kar 
O şer bikin. Ji bo ve, me evina dile 
xwe temirand O evina welate xwe 
geş kir." 

Dema ku min xatir ji wana 
xwest, Zero bi min re derket derve 
O got, "cihe ku em le diminin, dive 
tu kes nebine. Ji bo ve yeke dive 
em ji vira herin. Ji xwe van rojan 

em dikin biçin çiyayen Botan, hela 
zozanan. Dibe ku careke din em 
hevdQ nebinin O dibe ku em hevdO 
bibinin. Dive tu zanibi ku min ji, ji te 
geleki hez kir a evina te agir berda 
dile min . Le heta ku welate me bin-

dest be, tu da yi k O xwişka min bi." 
Pişt re, eniya min maçi .kir a got, "o
xir be ji te re. Ku heval hatin gund, 
li wana xwedi d erkevi n." Pişta xwe 
da min a li pişt zinar ziviri a ji ber 
çavan winda bO. 

Ez wisa gej a serxweş bibOm, 
min hew dizanibQ be ez çi bikim. 
HWı hWı ez .di kevandeye re bi jor 
ketim O hatim male. Dema çave Da-

yika min bi min. ket, qereme we şi
kestin a got, "lawo te xer e, xwin li 
weche te nemaye, qey tu nexweş 1?" 

Min je re tu tişt negot Ez ketim 
nava livinan abi dizi min hesren ça
van bararıdin. Ez nema zanim be li 
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min çawa bQ siW. Bi derketina tava 
re, min dewar dan paşiya xwe Q ez 
bl çole ketim. Ez hatim newale cihe 
ku min hevalan le diline, ji bo ku ez 
disa wana O Zeroye xwe biblnim. 
Ez li ser tehte disa rOniştim O min 
sitrana Zero got. Olsa kes derne
ket Ez rabOm li ziner zivirim O min 
xwe bera şikette da. L~ min dit ku 
hundire we vala ye. Di cih de xwlna 
min miçiql. Min got hevalan ji rOye 
min cihe xwe terk kirine. Ez li cihe 
wan rOniştim O min yek bi yek he
val tev anin ber çaven xwe. Ji nişke 
ve min dit ku teqlnek hat guhe min. 
Ez ji xeyalan veciniqlm Q bi lez der
ketim derve. Min dit ku ji bine ne
·wale denge tişengan te. Tirs kete 
dile min, min hişe xwe winda kir O 
xwe rast berda bine newale. Her ku 
min nezlkaylli deng dikir, deng bi
lindtir O geştir dibQ. Dema ez gihlş

tim bine newale, min dit ku keleka 
çeml tijlleşkeren dijmin in. Dema 
ku ez ditim, yekl ji wana bazda O 
ber bi min ve hat. Bi Tirkl axavt, le 
dil ku ez fem nakim, qulipand Kurdi 
O got, "tu li vira çi diki?" Min got, 
"ez hatime ber dewaran." Got, "kani 
dewaren te?" Min deste xwe bi jor 
ve kir O got, "li binya petl ne, min 
denge fişengan bihlst, min xwe be
ra xware da. Min got gelo çi diqewi
me ez bineri m." Min dit leşkere Tirk 
bi çepile min girt o got, ''were eze 
te bibim cem qomutane xwe?" Min 
çiqasl got ez nayem, min bi pey 
xwe re kişkişand O bir nava leşke·
ran. Zilame ku je re digotin 'qomu
tan', çend pirs ji min kir O ew leşke
re ku Kurmanci zanibO, pirsen wl 
wergerandin Kurdi O bersiven min 
qulpandin Tirkl. Qomutan digot, "tu 
cihe teraristan nas diki? Tu ji wan 
re xwarine d ibi? Qey tu hatl wan bi
-bini?" Min ji van bersivan teva re 
got "na". Bi rastl jl, min nave teraris
tan hln nO dibihlst. Le min ji xwe re 
digot, li gor ku terorlst li dijlleşke
ren Tirkan in O leşkeran Tirkan we
ha ji wan aciz in, ew jl weke heva
lan dost in. Piştre qomutane wan 
got, 'me çar terorlst di şikefteke de 
zept kirine O em bi wan re şer dikin, 

te dive li vira birnine a laşe wan e 
m iri bi çaven xwe bi bine'. Min got, 
"ez teraristan nas nakim O dixwa
zim biç!Jn ber dewaren xwe". Piştre 
leşkere ku bi Kurdi dizanibO got, 
"qomutan dibeje 'pe re here ku bi 
rastl dewaren we li wir bin we ber
de, ya na, we disa bine vir"'. Min qe
bGI kir O em bi jor ketin. Dema ku 
leşkere Tirk cfıt ku dewaren min li 
wir in, got, "baweriya min li te rO
nişt, le heta ez te maç nekim, ez jr 

· qomutan re nabejim deware we li vi
ra bOn. We deme qomutan de te bi
be zindane O li te bixe". Leşkere 
Tirk ber bi min ve hat ku dest bave
je min. Min ji ber bazda. Min cfıt ku 
we bighe min a çaven wl li xerabiye 
ye. Min rahişt kevirekl O min got, 
"ku tu ber bi min de be, eze li te 
xim." Wı jl tifinga xwe.ji mil e xwe ve
kir O got 'Tu kevir navejl erde, eze 
te bikujim, eza bejim ji ber min revi
ya." 

Min got: 'Tu ji bave xwe be min
net 1. Tu min bikujl eze bi şerefa 

xwe bimrim, ez kengl xwe dixim 
nav desten benarnuse wekl te", a 
min deve xwe tijl tif kır O .avet ser 
çaven wl. Min wisa bi hers tif kiribG, 
ew tif hemO çQ li nava rOye wl belav 
bO. Le wek ku ne xema wl bO. Tif ji 
ser rOye xwe paqij kir O weke keran 
keniya, got, "ez qurbana tifa te 
birn"; ecrı hişe min ji sere min çO a 
min kevire di deste xwe de heta ji 
min hat rakir jor O avef sere wl. Leş
kere Tirk ewqasl ji ser xwe çObQ, 
bawer nedikir ku eze kevir baveji
me. Çawa kevir ji deste min derket, 
li nive sere wl ket o borini je hat a 
min cfıt hew xwe li ser tehte girt O 
gindiri xware. Bi ketina wl re ber 
(kevir) jl pe re gindirln O ji bo ku ne
wal kevande bO ez dibem heta bine 
newale gindirl. Le ez li heviye ne
mam, min dewaren xwe li vir hiştin 
O bi bazdan riya male girt. Heta ez 
gihiştim male, ji xwehdane ez bOm 
weke çirave. Dema gundiyan dil ku 
ez bi bazdan tem, pey min ve hatin 
O pirsin be çi qewimiye. Min ji wan 
re çiroka xwe got. Dema ku gundi
yan bihlstin leşkeren Tirkan li wir in, 

REWŞEN 

kesi cesaret nekir ku biçin dewaran 
binin. Le piştre xorten gund yen he
val xwe dan hevdO O gotin, "erne bi
çin ji dOr ve binerin ku li ber dewa
ran leşker tunebin, erne dewaran bi
din ber xwe a blnin". 

Em li derxaneya gund rOniştin O 
li heviya vegera xortan man. Hln ne
bibQ evar, xorten ku bi dewaran ve
geriyan O xeber anin ku şer rawesti
yaye. 

Adini roje (doraroje) bave min 
nehişt ku ez dewaran bibim çole an 
ez ji male derkevim. Tirs ketibQ di
len gundiyan. Digotin, "te sere leş
kere wan şikandiye, we ben gund 
fermana me rakin". Le em heta eva
ri man, tu kesl negirt ser gund. Ni
ve şeve bi ledana deriye me, em ji 
xewe veciniqln. Diya min got, 'Wele 
mala me xera bO. Min negot, we dij
min bigre ser me". Bi tirs rabO O 
pirs kir. Dema yen li deri dan gotin, 
"em heval in", wek ku tu zerikek ava 
henik berdi nava dile me, em wisa 
dilşad bQn. Ez beri dayika xwe ji 
nav livlnan firiyam O min deri vekir. 
Min dil ku vaye birek hevalli ber de
ri ne. Me· ew derbasi hundir kirin O 
çira pexist. Gelek ji wan hevalen ku 
min ew di şikette de cfıtibOn O heva
len qiz jl tev bi wan re bO n. Me kir O 
nekir rOneniştin . Hevalek qlz ez bi
rim hewane O ji min re we!1a got: 
'Tu zani ku dema em ketin ser ve 
reke, me her tişt dabO ber çave 
xwe O di ve reke de şehldbO!l ji me 
tevan re şeretek pir mezin O serbilin
diyak e." 

Min got, ere, ez wana dizanim. 
. Hevale qiz got: "Me merxasiya 

te ya lro li hember leşkere Tirk, bi
hist. iro em bi dijmin re ketibOn şer. 
Ji bo ku ji te betir kesl me li newale 
neditibQ, me got qey te dijmin ani
ye newale, le dema em hatin o m~ 
ji gundiyan pirs kir, tişten bi sere te 
de hatine O te çawa leşkere Tirkan 
ji kevande bi beran (kevir) ger kiri
ye, ji me re gotin O em bi te serbi
lind bOn O baweriya me rOnişt ku te 
giliya me nekiriye." 

Min got, "heval, tu çawa van tiş
. tan dibejl? Ma mirov giliya hevalen 
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xwe li ber dijmin . dike?" O piştre 
min sere xwe rakir O peyva ku di şi
kette de ji min re gotibO, min le ve
gerand O min got: ''Te blra te, te di-

t ., ,_ 

got me evlna dile xwe temirand O 
evlna welate xwe geş kir. Ez ji dibe
jim, ez giliya evlna xwe dikim, le gili
ya hevalen xwe nakim. • 

Dema min wisa got, hevala qlz 
ez himbez kirim O rOye min maç 
kir. Min dit ku ji çaven we. Msir te. 
Ji min re got, eze xeberekl bidim 
te, le dive tu dilqewln bl. O piştre 
got: "B ila sere te sax be. Di şere Ira
yin, de me hevale te Zero di riya 
welat de şehld da. Bi rastl pirr bi 

·. egldl O merxasl şer kir. Xwe ji heva
lan re canfeda kir. Xwe gorl heva
lan kir, yana (nexwe) xelasiya me 
tunebO ... • 

Gotinen we edi hew digihlştin 

guhe min. Min nizanibO be ez çi bi
kim O min baweı!f nedianl ku Zero-
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ye min ı weke tayek ri hane bi gulle
yen dijmin bimire. Ez hedl ji nava 
deste we heriklm erde o wisa behiş 
rOniştim. Ew ji, b! min re rOnişt O 

got: "Heval, şehldbOn li ser reka me 
teva ye. Be candayln welat rizgar 
nabe. Dive tu ji qewln bl. Tu wisa bi 
grln o narın bl, we kefa dijminan 
b A ll e. 

Le çi digot, deng nedikete sere 
min. Ez ji ser hişe xwe çObOm O lal 
O ker mabOm . . ·Nema te hişe min, 
be ez çawa rakiri m, çawa .birim na
va livlnan O çawa ji mal derketin O 
çOn. Ciran tev li ser sere me kom 
bOn. Tu kesl nizanibO ku evi'na dile 
min ne ji min re, le ji xaka welat re 
bOye evlndar ... 

Ez çend rojan weha di nava livl
nan de mam. Dayika min roj bi roj 
dihat ber sere min O digot: "Qi'za 
min, çi hewala te ye? Tu roj bi roj 
diheri. Well e derdeki te heye. • Le zi-

REWŞEN 

mane min nedigeriya ku ez derde 
xwe je re bej im" Agirek ji ye evi'na 
Zero şewattir ketibO nava min. Ew 
leşkeren ku min li bine newale ditin 

dihatin ber çave min O ez 
hers dibOm, diranen min 
diqirçinln O xerez O klna 
dile min bilind dibO. Dawl 
min sOnd ·li xwe da ku ez 
tola (heyta) şehlde xwe li 
cem dijmin nehelim. 

Roja siseyfiin an çaran 
bO ez ji nava livlnan der
ketim. Heta we deme 
xwarin di qirka min re ne
çObO xware. Dema ez ji 
nava livlnan rabOm, kefa 
de O bave min hat. Dayi
ka min rabO, ji min re xwa
rin çekir, çO ave germ bi
ke ku ez sere xwe bişortı. 
Min hinek xurek xwar O ji 
bave xwe re got: 'Yabo 
ev çend roj in ez di nava 
livlnan de me, ez qeriml 
me. Eze hebek'i derkevim 
nava gund, behna xwe 
berdim." Bave min lzna 
min da O ez derketim na
va gund. 

Ez rast çOm mala Çe
to, ji ber ku Çeto ji kevin 
de ji hevalan re millstl di
kir. Ku heval li wan nezlka 

bOna we xebera wl je hebiwa. Min 
ew derxist derve O pirsa hevalan je 
kir. Çeto got: 'Wele ji deına ku şer 
derketiye, pejn ji wan naye. Ez ba
wer im derbasl hela Batane bOne.· 

Min ji Çeto peyman (soz) girt ku 
dema saloxeke ji havalan bistlne, bi
gihlne min O bi dilek şi kesti ez vege
riyam male. Le baweriya min li Çe-

, to rOneniştibO, ji ber ku Çeto tu ca
ran ,heta ji hevalan pirs nekira an 
hevalan xeber nedane ji tu kesl re 
nedigot heval li van deran nin. Min 
zanibO ku de here ji wan bipirse O ji 
min re beje heval li van derdora ne. 

Dema ez gihlştim male, min dit 
ku reşayiyek li ber deriye me. ye. Di
le min kire qurpe-qurp Q. bi. lez ez 
ber bi reşayiye ve meşiyam. Min dit 
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ku bave min e. Dema ku çav li min 
ket, got: NEw hevalen cara yekem 
hatin mala me, disa hatine li hundir 
in. • Gava min ew bihist, ji kefan hin
dik mabQ ez bifiriyama. Ji ber ku ji 
we roje ve min ew heval r ıeditibOn. 

Ez çOm hundir O min bixerha~in da 
hevalan. Disa her se hevalen bere 
bCın. Dema çav li min ketin, rabCın 

ser xwe O deste min hejandin, xer
hatina min vegerandin. Bi deste 
xwe cih li keleka xwe nişan dan Cı 

xwestin ku ez rOnim. Le min got: 
"Na welle, eze li peşberi we rCınim 
ku ter li we bineri m." 

Min weke xwe kir O ez li peşberi 
hevalan rCıniştim. Hevale ku bere 
ez ji nav deste de O bave min der
xistibCı, keniya O got: "Tu wer ;ziq · 
ziq li çaven me dineri, em ji te ditir-

. sin." o hevalen din ji tev bi ve tevze 
keniyan. Dayika min ji wan re xwa
rin ani O ji wan re got ku ev çar roj 
in ez di nava IMnan de bOm. Dema 
hevalan ·ev bihistin awiren xwe tOj 
kirin Cı ji dayika min pirsin, gelo di
sa li min da ne? Şuna dayiRa xwe 
min bersiv da O ji roja ew hatine ma
la me Cı heta we şeve çi bi sere min 
hatibO min hernCı ji wan re got. Çiro
ka min wisa bi wan xweş hat ku her 
se heval ji, dev p xwarina xwe ber
dan O li min guhdar kirin. 

Pişti ku serpehatina min xelas 
bO, xwarina xwe bi lez xwarin O go
tin.: "Li me bO dereng, dive işev em 
xwe bighinin gundeki din. Hebeki 
kare me heye. Erne piştre ben O bi 
te re biaxivin. N Ji ber ku dayika min 
rOniştibO min cesaret nekir ku ez 
daxwaza dile xwe bejim. Ji ber ve 
yeke ez bi wan re derketim derve. 
Dema xatir ji me xwestin O ji dayik 
Cı bave min hebeki dOr ketin, wek 
ku min tiştek ji bir kiribe min deng li 
hevalan kir Cı bi ber wan ve lezi
yam. Ez gihiştim wan O bi hevale 
piştgire xwe re axivim, min got: NHe
val, ecrı jiyana male li min herarn bO
ye, ku hCın, min ji, bi xwe re nebin, 
eze xwe bikujim. N 

Hevale piştgire min deste xwe 
dani ser mil e min O got, • Ger tu 
xwe bikuji de leşkareki me kem bi-

be O kefa dijmin be. Xwe çend ro-
. jan ragire, erne piştre bi te re biaxi
vin." O li heviya·bersiva min neseki
ni, careke din xatir xwest O bi re 
ket. Le bi peyva xwe ya ku got "tu 
de leşkerekime kem biki'', heviyeke 
mezin xist dile min. Ez pirr kefxweş 
bOm O vegeriyam male. 

Ji we saete pe de, ecrı çave min 
li heviya hevalan ma. Le xwede ji 
bere ve siOd nedabO min. Bexte 
min wisa reş bO, min xwe li çi bigir
ta, xwede ew xera dikir. Penc an 
şeş roj derbas nebO ku heval ji ma
la me çCıbOn, disa li Newala Hes
piste şer _derket. Ez evare bi lez 
çCım mala Çeto Cı min pirsa şer kir. 
Min dit ku ket li Çeto nemaye, ku te 
bi poze wi bigirta we ruh ji cane wi 
derketa. Min dit ji berika xwe par
çek kaxez derxist O ji min re 
xwend, got: "Hevalen ku hatibCın 

mala we, doh ev kaxez ji min re re
kiribCın ku ez te bibim cem wana, le 
iro li cihe wan şer derket Cı her se 
heval şehid ketin." 

Dema min ev xeber bihist, peşl 
min bawer nekir O min bi hers des
te xwe xist qirika Çeto Cı min got, 
"tu derewa d iki. W e şeve ji te got ez 
cihe hevalan nizanim O ez çOm ma
le, min dit ku heval li mala me ne. 
Tu ji qesti ve wisa dibeji ku ez der
nekevim çiye." 

Çeto deste min ji qirika xwe ve
kir O bi dengeki kelegiri got: "Xwezi 
min ji qesti ve bigota. Xwezi ew her 
se hevalen delal şehid neketibana Cı 
bila sed şervan li mala xwe bima
na." 

Min disa j.e bawer nekir Cı min 
got: "eze sibehe biçim newale bi 
çaven xwe binerim ku te derew kiri
be, dema ez derketim çiye beri dij
min eze te bikujim", O ez bi lez der
ketim derve Cı hatim male. Min tiş

tek ji de O bave xwe re negot Cı ez 
rast ketim nava livinan. Le heta si
behe xew nekete çave min O xeya
la her se hevalan ji ber çave min ne
çO. Dileki min digot Çeto rast dibe
je O dileki min digot ew her se he
valen wek se kelehan tu caran şe
hid nakevin. 

REWŞEN 

Beri sibehe çave min be herndi 
min çObCın ser hev. Bi · bangkirina 
dayika min ez rabCım ku xumxuma 
barane ye. Bi lez min IMn kom .kirin 
Cı ez derketim derve. Diya min qir 
kir Cı got: "tu de di ve baran Cı şiiiye 

de biçi kidere, qey tu din bCıyi?" 

Min got: "ere, ez din bCıme", Cı ez li 
we dere nesekinim, min bere xwe 
da newale Cı ez meşiyam. Diya min 
di pey min re derket, le, kir-nekir ez 
nesekinim. Bi denge we hinek gun
di ji derketin der Cı li dora we kom 
bCın. Ez ji gund dCır ketim, pişt re 
min dit ku yek li pey min baz dide. 
Ez le zivirim, min dit ku Çeto ye. De
ma gihişte min, qet denge xwe ne
kir Cı ew ji bi min re meşiya. Baran 
wisa gellek dibariya ku em herdCı ji, 
di nava ave de mabCın, le disa ji xe
ma me ne bO. 

Heta em gihiştin sere petiye ne
wale, em ji hal de ketin. Hingi Çeto 
nCıh axavt Cı got: "ka em tekevin şi
kefteke, hebeki em xwe germ bikin 
O piştre herin. Bi rasti gellek kefa 
min ji Çeto re hatibO ku bi min re bi 
re ket Cı hebeki baweriya . min le rCı
niştibCı ku di derheqe hevalan de ji 
min re rast gotibCı, le disa ji, min ne
dixwest ku ez baweriya xwe bi şe
hidbOna hevalan binim. Min bi ya 
Çeto kir Cı em ketin şikefteke . Di 
hundire şikette de hinek çiloye P.ez 
heba. Gundiyan havini biribCın ku zi
vistani bidin peze xwe. Me katen 
hişkbOyi je jekirin o Çeto bi agirge 
(çeqmaqe) xwe ye muxtaran agirek 
dada. Agire me zCı geş bQ Cı hilm ji 
cilen me bilind bO. Ez wer bawer di
kim ku me xwe germ nekiribaya 
erne ji serma biqefilina. 

Heta ku me xwe germ kir Cı cilen 
me hebeki ziwa bCın, baran ji seki
ni, le baye kur dest pe kir. Çeto ça
kete xwe ji xwe kir o got: "dive tu li 
xwe k'i''. Min kir-nekir bi zore li min 
kir O em ji şikette derketin. Heta ku 
em gihiştin bine newale, baye kur 
poz Cı guhen me ji rOyen me xistin. 
Em herdCı ji ,weke pelen çilo diheji
yan. Le dema em gihiştin bine ne
wale, tesira baye newale kem bO O 
laşe me hebeki ji recifandine dCır 
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ket. Xumxuma çeme Hespiste di fe
lekan re derdiket o pelen ave bilind 
bibOn, digihlştin nlve etaren blhan. 
Ji bo ku baran zade bariyaba av, 
wek xw'ina sor diherikl. 

Cihe ku şer le derketibO, hebekl 
li jer'i newale bO. Heta me xwe gi
hande wir, em di nava çirave de 
man. Ji bo ku newal geleki teng bO 
O cih bi cih av bi ser re ketibO, em 
~wist dirnan ku xwe bidin jor, le zi
naren kevandeYi re nedidan a we 
deme em bi lapOşkan bi zinara ve 
hildikşiyan a em tev 
di nava heriye de di
man. Dema ku me ne
tikaYi li cihe şere der
keti kir, me dit ku wa
ye sA-çar gundiyen 
din li wira ne. Dema 
me gundl ditin, beh
na me derket 

Me silav li gundi
yan kir O em ber bi 
wan ve çOn. Wan sila
va me li me vegaran
din a gotin: '1eşkeran 
gotiye bila kesek nezl- -
ki vir nebe. Ji şeve 
din ve em li vir danl
ne. We lro bihatana 
operasyona xwe ber
dewam bikran~. le 
em ji nizanın be çima 
dereng ketin. Dema 
ku ben, we li vir bibl
nin, we bi me re ji a 

bi were ji bixeyidin. • 
Bi ve gotina gundiyan em geleki 

aciz bOn O Çeto ji wan pirs kir, be ji 
k'ijan gundl ne. Me dit ku miroven 
gunde çeteyan in. Ez pir qehir'im O 
min got, "ma hOn ji xwe O bave xwe 
fedi' nakin ku ve sermaye O qilxane 
hOn ·cerdevanl O nokeriya dijmin di
kin. Eyb O ş~rrp e ji we re. Xorten 
me ji bo we, şehld dibin, le hOn di fi
raxa dijmin de av vedixwin. • 

. Dema min wisa got, yek ji wan 
hat ber bi min ve O got, "em ji bo 
zarowen xwe vi kan dikin. Ku ne ji 
pereyen dewlete be erne çi bixwin? 
Em tev birçl ne." 
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Min got, "hOn ji birçlbOne bim
rin, ji nokeriya dijmin çetir e. • 

Wf got, 'Wele tu rast dibeji. Peşl 
me got qey erne li mala xwe rOnin 
O meaşe xwe bistlnin. Le piştre me 
neri ku li ki dere şer derdikeve, me 
dajon ser wan O leşkere xwe dielin 
paş. Bi rast! em di deve tifinge de 
ne . . Em ji, poşman bOne, le em ca
rek ketine nave." 

Çeto got, "ye· ku xwe xistibe na
ve, dikare xwe ji nave derxe ji. Ku 
dile mirov bixwaze, ne xulamtiya ne-

\ 
' · 

yaran, mirov dijminatiya neyaran di
ke." 

Çeteyan seren xv-~e , ber x;we ete 
berdan O deng dernexistin. Min pirs 
kir, be dema şer li vir bOn an na. Ji 
wan ye bi emir {tewari) got: "Piştl 
ku şer dest pe kir, ez gihlştim vira. 
Şer gelieki direj dom kir O ev xv-~lna 
ku li derveYi şikette tu diblnl tev ya · 
leşkeran e. Tu wer le nenere ku hin
dik e, hem O li ber barane çO." Min li 
erde neri ku bi rast! xaka bixv-~lnbO
Yi ji ya din sor tir dike O wek ku tu 
·çend peza li ser hevdO serje bikl, 
wisa xw'in fireh gol bibO O ne li cihe
kl li se-çar cihan hebO. Wf axaftina 
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xwe damand O got: "Min hln mer
xasen wisa neditibOn. Se mirov 
bOn, le wek se a·rteşan şer dikirin. 
Ji xv-~e belki we hundire şikefte diti
be, hOı'l dizanin ku se çar mal in O 
bi qulan bi hev re ten giredan. Yek 
ji wan li malika jer'i bO. Leşkeran di
got qey kes li wir tuneye. Xwe di
dan ber deve malike a dixwestin 
gullan bardin yen din. We deme Wl 
xortl gellek leşker li wir kuştin. Ji 
ber ku deve malike, di bin erde de 
ye, leşkeraiı nas nedikir O nedidit ... • 

Min baş bala 
xwe da cihe dibe
je O min dit ku bi 
rast! heta mirov 
xwe li erde direj 
neke, deve deriye 
şikefte xuya nake. 
Li gor direjbOna 
newale bO malika 
jor'i, le ji bo şikeft 
du tebeqe bO, di
gotin malika jer'i. 
Min pirs kir ka etij
rnin çawa ew şe
h'id xistin. Bersiv 
dan O gotin, "bi 
gullan zora geril
lan nebirin a nika
ribOn bibrana, ji 
ber ku kesa leşka
ran li .deve şikefte 
. nedihat O gulle
yan kar nedikir. 
Dema ditin ku gul-

le pere nakin O gellek leşker hatin 
kuştin o hln ji, we gellek !Jan kuştin, 
xwe dan Wl aliye çeme O ji wir şi
keft dan ber roketan (deste xwe 
ber bi jor vekir a kulekek rfışan da). 
Di cfıware şikefte de bi roketan ev 
kul ek vekirin O bi roketan kuştin .. ." 

Min Wı hew xwe girt. Ez ji cem 
wana diqetiyam a min baz da hun
dire şikette. Çeteyan pey min re qlr 
kirin ku ketina hundir qedexe ye, le 
min guh neda wan O ez di deve şi
kefte re ketim hundir. Dema çaven 
min hlnl reşayiye bO, min dit ku qu
lek ber bi jor ve diçe. Ez di we qule 
re bi jor ketima min li dora.xwe ne-
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ri. Bine şikette hin bi xwin bO. Dile 
min hew girt O ez li wir rOniştim. Zi
lamen li derve ji, pey min re ketibOn 
hundir. Hatin ku min derx;inin, le Çe
to ket peşiya wan O nehil'?t. Dema 

d'itin ku çare tuneye, min d'it li 
hundir geriyan a du parçe h~
sine grover anin şani min kirin 
O gotin: " Tu di bini van? Ev par- ' 
çeyen roketan in. Geriilan bi 
van perçan kuştin. Çave min 
negirt ku ez le a ez ji cihe xwe 
rabarn a min -bi lez xwe bera 
jer da O ez bi derve ve reviyam. 
Ez nizanim be min çiqasi baz 
da, le te bira min ku ez li ser zi
nareki hilpekiyam O ketim erde; 
Wı hişe min ji sere min çObO. 
Çeto te digihe min O min dibe 
şikefteke O agireki dadide, heta 
ku hişe min te sere min. 

Dema ku hişe min hate sere 
min, min· çave xwe vekir ku 
agir geş bOye q Çeto li ber se-
re min rOniştiye O çaven Wı bi 
kelegiri ne. Min pirs kir ku çi bi 
min hatiye. Çeto got, "tu ji zinar 
de ketibO, le Xwede te sitirand 
ku tu negindiri xware. Kirase te 
di pijikek tehte de aliqibO O tu li 
wir sekinibO. Ku tu biketayi 

xware, edi te bi çaven ~ cihan 
nedid'it .. ." 

Min got, "xwede ez nekuştim ji 
bo ku ez tola van şeregidan hili
nim." Min bi deste Çeto girt _O ez li 
ber geriyam O min got; "hevale Çe
to, ez ketime bexte te, zO O ne de
reng dive tu min bigihini hevalan. 
Av O ><Warina male, edi li min herarn 
be, heta ku ez tola hevalan ji dijmin 
ranekim." 

Çeto ew hesren çaven xwe gir
tin a soz da ku demeke nezik de 
min bigihine hevalan. Pirr dile min 
rehet bO O ez Ji ser hişe xwe ve ha
tim. Em rabOn ji şikefte derketin O 
ber bi gund ve meşiyan. 

Dema ku me nezikayi li gund 
kir, me d'it ku denge qar-wareke bi
lind dibe. Çeto got, "ez ditirsim ku 
leşkeran girtibe ser gund". Me kir 
ku em reka xwe ji ser gund biguhe-

/ 

rinin, le hew fersend çebQ a me d'it 
ji nişke ve leşkeran dora me girtin a 
pirs kirin ku em ji ki dere ten. Çeto 
bi Tirki dizanibQ O -bersiva wan da 
ku em ji wi gundi ne. Dema ku leş-

keran nave gunde çeteyan bihist, 
·bi hevdQ re axaftin Q ji me re gotin, 
dive ku em vegerin gunde xwe O ca
reke din em ber bi van gundan ve 
neyen, ji ber ku ev gund trorist in. 
Me got ser çavan, O em bi lez ji wir 
dur ketin. Bi rasti em pirr bi erzani ji 
desten leŞkeran derketibQn. 

Ji aliye ki ve min digot, xwezi em 
biçuna gund, dibe ku niha işkence
ye li gundiyan dikin, me de piştgiriy
na wan bikira a ji aliyeki din min di
got, hatine pirsyara min dikln, ji bo 
ku min leşkere wan birindar kiriye. 
Baş bu 1<u ji qomutane wan O leş
kere ku min kevir li sere wi da. Betir 
tu leşker ez nas nedikirim. Çeto ji 
weke min difikiri a got, "em pirr bi 
erzani ji deste dijmin .xelas bOn. Bi 
rasti ku me bigota 'em ji_ gund in', 
we em bigirtana a dibe ku hatibin 
pirsyara te bikin. W e deme ·edi hew 
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çave te li hevalan diket." 
Em weha dil bl tirs ji wir dOr ke

tin a me disa bere xwe da newale. 
Em we şeve li newala Hespiste, di 
şiketteke veşarti de man. Sibehe 

Çeto got, "em nikarin careke din 
wek kara herin xwe texin nava kom
miza leşkeran. Tu li vir bimine, eze 
herim bi nerim ku gundi an şivan he- . 
bin, pirs kim ku dijmin heye yan tu-
neye." . 

Min qebOI kir O Çeto çO ku pirs
yar bike. Pişti se an çar saete din 
vegeriya. Bi rasti min pirr meraqa 
wi kiribO O hindik mabO ku ez ji der
ketama derve. Dema ket hundire şi
kefte, min d'it ku xwarin ji bi xwe re 
aniye. TOrike xwarine li ber min da
ni .o got, "Xwede kir ku d oh me xwe 
bi hesani ji nava lepen dijmin der
xist. Ku em teketana nava lepen dij
min, edi berdan O xelasbOna me tu
nebO. Leşker li gunde me kon vegir
tine O gunclitev hesir girtine. Oornu
tane wan dibeje heta ku ew qizika 
leşkere me bi keviran. kuştiye, tEn>
lim nebe, em ji gund dernakevin O 
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erne vi gundi bişewitlnin. le baş e 
ku gundiyan · gotiye em qlzike nas 
nakin O ne ji gunde me ye. le qo
mutane dijmin gotiye, "hOn ev qlzi
ke vedişerin, ger hOn ev qlzike neyi
nin teslim nekin, erne we tev bibin 
siq'iyonetime, ji we re se -oj muhlet, 
hOn ji l<'ıdere fınin blnin. • Bave te xe
ber rekeriye gunde Hespiste O geti
ye ku hOn Çeto biblnin je re bejin bi
la neyen gund. • 

Ez çlroka xwe ecrı dOvedirej na
kim. Biryara min ecrı tam rOnişt ku ji
yana male nema ji min re dibe. De
ma bO evar, ez O Çeto em derketin 
derve. Çeto çO li nava zinaran geri
ya O ji cihe veşartl çekek tevi rextan 
derxist O em bi re ketin. We şeve 
heta ni\te şewe em meşiyan. Piştre 
em gihlştin gundekl li gund me 
pirsyara havalan kir. Ji ber ku Çeto 
nas dikirin, ci he havalan ji me re go
tin O em çOn · gundekl nezil<i wir O 
me dil ku vaye komek heval li wir. 
Min ew heval tu caran nedilibOn. le 
dema çav li Çeto ketin, pirr kefx
weş bOn O sereke ger'illan O Çeto 
hevdO xarı kirin çOn derve. Zedeyl 

· saeteke li derve .bi hev re axaftin. 
Em jlli hundir bi hev re li ser şere li 
newala Hespiste derkefı O leşkere 
girtiye ser gunde me axaftin. Dema 
hevalan bihlst ku ez dixwazim der
kavim sere çiye, pirr kefa wan hat O 
pirsyar kirin ku ez hevalan nas dt
kim an na. Ew hevalen şehldketl O 
çend hevalen din min anin ser zi
men, le deve min negeriya ku ez 
behsa Zereye xwe bikim. Dema ku 
nave Zero hate ser zimane min, 
wek ku tu şlşeke sorkirl, di dile min 
re bikl wisa nava min eşiya a gotina 
we hevale hate blra min o min nave 
Zereye xwe ji se:~ zimane xwe vege
rand hundir O min di dile xwe de ve
şart O min qet qala wl nekir. Min ji 
xwe re got bila ev birlnek be O Gli di
le min de bikewe. Heta ku ez tola 
her se hevalen weke şeran ji dijmin 
nesfınim ez birina xwe der nakim. 

Dema ku xwarin arnade bO, Çe
to O seroke hevalan jl hatin hundir. 
Min dil ku kefa Çeto li cl ye. Ji min 
re ·got. "Wı ev xwarina min O te ya 
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da wl ye. · Piştl ve xwarine tu jl, ji w e
Iate xwe re dibl şervanek. Bi xer ku 
te egltima xwe dil O tu bi çek O rext 
bOyl, pişt re ku tu bi van deran ve 
hatl, tu me ji bir nekl O riya xwe bi 
aliye me ve bixl 

Bi ve xebere ez wisa dilşad 

bOm, hesran xwe berda qiraxe ça
ven min O hew xwarin di qirika min 
de çO xware. Ji bo qebOikirina min 
ya nava ARGKe min gellek spasl ji 
Çeto O ji hevalan kir. Dema ku em ji 
male derketin, Çeto deste min· he
jand O keleşa xwe ji n:-ıile xwe vekir 
O da min, got, "bila ev yaöıgara 

gunde me be, ji ber ku ji gunde me 
ev cara yekemln e ku şervanek der
dikeve. Te nave me pak kir O rOye 
me li hember Partiye sipl kir. Sere 
me bi te pirr serbilind e O dive tu to
la şehldan ji dijmin hilöı O weke şe
ran bl." 

. Min soz O peyman daye ku ez 
gunöı, gel O havalan tu cari fedikar 
dernexlnim O tola şehldan li cem dij
min nehelim. Dema em ji mal derke
tin, ez jl ketim nava reza hevalan O 
me bere xwe da Çeme Mezin. Ez
man ji sterkan diçiriskl O bayeki he
nik, wisa xweş O nermln, hOOı hOOı 
dihat. Em qederekl meşiyan, paşl 

xwehdanek wisa germin bi laşe min 
ket O wisa min xwe sivik bihlst ku 
ez dikaribOm bifiriyama. Her ku em 
dimeşiyan, min bi xwe fehm dikir 
ku ez dikevim nava jiyaneke pirr 
xweş O azad, ji ber ku ew baye he
nik wek baye azadiye behnxweş bO 
o di nav hevalan o dl nav min de tu 
tirsa dijmin nemabO O min digot ku 
ne leşkerekl dijmin, arteşen dijmin 
derkevin peşiya me, em reka xwe ji 
ser wan venagerinin O em yekl ji wa
na sax nahelin .. . 

We şeve me bi kelekan (qayix) 
Çeme Mezin derbas kir O me xwe 
dan nava zinaren çiyayekl mezin O 
bilind. We roje em li wir man. Pişt 
re em bi çiyayen Batane ketin. Em 
gihlştin cem hevalan. Heta ku zivis
tan d~rbas bO, min li qampe egitim 
dil. Min hevalti nas kir O welate xwe 
ji nO ve nas kir. 

Niha ev se sal in ez ji qampe 
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derketima O li herema Botana, di 
nav yekitiyeke ARGKe de ez şer di
kim. Min gellek şer dilin O ez li gel
lek deveren Kurdistane geriyam. 
Min gellek leşker O çeteyen dijmin 
bi havalan re kuştin O min şehldbO
na havalan jl, gellek caran dil. le 
her roj baweriya min hln xurttir bO 
ku em roj bi roj ber bi azadiye ve di
meşin. Bi rasrı, jiyana ku em te de 
ne, jiyaneke gellek sipehi ye. Ez bi 
jiyana xwe ya çOyi' poşman bOme O 
ez •dibejim: xwezl roja ez ji diya 
xwe de çebOm, ez li nav havalan 
bOma O çek li mile min, min li hem
bar dijmin şer bikira ku ev xaka de
lal me za rizgar bikira. Min nizanibQ 
Kurdistan ev qasl mezin, fireh O 
X\!Yeş e. 

Bi rasrı em çiqasl şer a xebate 
bikin, em nikarin deyne Partiye ku li 
me ye bidine, ji ber ku bi Partiye 
em ji nO ve bOn mirov O me jiyane
ke pirr bi rOmeti nas kir. Geriliati tiş
tekl gellek xweş e O hevaltl jl hln 
xweştir e. 

Ku hOn pirs bikin, ez hin venege
riyame gunde xwe. Di nav şer de 
min fehm kir ku Kurdistan ne gun
de min tene ye Q gele Kurd jı, ne 
'gundiyen me tene ne. Ji ber ve ye
ke, ez li kldere Kurdistane birn, ji 
min re ferq nake O hemO miroven 
Kurd dayik O baviken min in. 

Ez dizanim hOn li heviye ne ku · · 
ez bejim, be çi bi birina dile min 
hat. Bi rasti, bere birlnek di dile min 
de hebO, le niha bi hazaran bir'in di 
dile min de hene. Her ku hevalek 
şehid dikeve, birlnek ji ya y~kemln 
xeddartir di dile min de vedibe. le 
min baş fehm kir ku dermane hema 
birinen dilan, azadkirina gel a derki
rina dijmin e. le tu bikl-nekl Zero bi
rina min a yekemln e O cihe Wı heta 
daWı di dile min de heye. O tiştekl 
din jl, ez ji we re bejim ku ew çeka 
Çeto.,ya heja ku yadigare min kiri
bci, min hln jf mile xwe nedaniye O 
heta ku ez sax birn jl, danaynim a 
ez li ser soz O peymana xwe me, 
ku heta ruh di laşe min de hebe, ez 
de tola ~ehldan ji dijmin hili'nim O 
havalan her dem ser bRind deoonim. 
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RoMANA Ku Ro i 
1935- 1987 

A A 

ZARAVAYE KURMANCIVA JORIN 

[R]omana Kurefi gellek paşde 
maye. Ji ber ku di demeke 
direj de qedexe maye. Tesi

ra bişavtine li ser gele Kurd gellek 
mezin e, ji bo ve yeke gellek weje
vanen Kurd, ji bo wejeya gelen ser
dest xizmet kirine <

1>. 
Ji ve nefıne, em dikarin bejin ku 

rewşa wejeya Kurdi, weke rewşa 
gele Kurd a eidnasi, zimannasi, si
yasi O hwd. e. 

Veca, tevi ev mercan (şart) mal
kambax ku di ser Kurdan re derbas 
bOne, rengen wejeyi yen Kurdi, hi
nek gaven paşketi avetine. Di salen 
1920'an de, Kurden Kurdistana Ba
şur hinek mafen xwendin O nMsan
dine bi zimane Kurefi sitendine. Pişti 
we, di destpeka salen 1970'an .de, 
rejima lraqe begav O beçare ma O 
otonomiya Kurdistana Başur qebOI . 
kir. 

. Çend sal pişti damezirandina 
dewleta Bolşevik ·ü· li ROsiyaye, hi
nek ji Kurden Sovyetisıane ku li 
Gurcistane O li Ermenistane rOdiniş
tin, gihiştine hinek mafen xwe yen 
çandi. Weki dine para pirrtir ku li 
Azerbaycane diman, di salan 
1930'an de ji hela Starın ve, ber bi 
komaren Piştqafqaz O Asya Navin 
ve hatin koçbar kirin. Romana Kur
di, ji nav Kurden Sovyetisıane ku 
em hejmara wan a durist nizanin, . 

derket Baştir e em gotara ku di NO
çeyen Mosko, (hejmar 23, Heziran 
1989), bi sernivisa "Kurd welateki 
dixwazin" de belav bO, bidin nişan
dan. Belki hineki ronahiye bide ser 
rastiya Kurden Sovetistane: 

"Çend roj in Kurden Sovyetista
ne, li meydana ku li rOberi redaksi
yana me ye, civfn çedikir. Kurden 
ku hatine Mosko encamen (resul
tat) malkambax en siyaseta Rusya
ye protesto dikin. Gele Kurd e ku li 
ser axa Azerbaycane, Erinenistane 
O Gurci~tane dijiya, di dawiya sa
/en 1930'an de hatin koçbar kirin O 
li Asya Navfn hatin belavkirin. iro, zi
mane wan O çanda wan li ber xete
re ye ku w~a bibe. NOnere gru
pa fnsiyatfva Kurd, Mamedov, çOye 
Kongreya Niweneren Gel, da ku 
Kurden ku hejmara wan digiheje 
du milyon (2J, erdek ji. wan re were 
day/n ku te de bikarirf li gor berg O 
adeten xwe yen netewf bijfn. L. M. • 

Kurden li Bakur O Başure-Roja
va, ji hemO mafen xwe yen netewi 
hatine bepar kirin. Tenha di heya
ma manda Frensizi de li Başure-Ro
javaye Kurdistane (Suriye, 
1920-1946), di salen 1930 O 1940'an 
de, du kovar, Hawar (1932-1943) O 
Ronahf (1943-1945) O çend pirtO-

AMED 

ken din bi Kurefi li Şame derketin. Ji 
xwe li Bakur (Tirkiye) rewş tim mina 
xwe ya bere ye. Herçiqas li Rojhila
te Kurdistane di van salen dawi de, 
bi Kurefi (Sirwe) li Ormiyaye kova
rek derdikeve ji, disa mirov nikare 
bej e çanda Kurefi li vir serbest e. Ve
ca, ev rewş ancamine xirab gihandi
ne paşeroja wejeya Kurdi, bi taybe
rı ya romana Kurdi. Mijara ku em 
dixwazin di ve gotare de bj qasi ku 
em karin li ser bisekinin, romana 
Kurefi ye. 

Romana Kurefi ya yeke, bi zara
vaya Kurmanci bO, di nava Kurden 
Ermenistane de, ll n1va salen 
1930'an, hate nMsandin caı . NMs:. 
kare we Erebe Şemo ye. Erebe Şe
mo, Kurdeki Bolşevik e. Ew weke 
bave romana Kurefi li Kurdistane te 
naskirin. Erebe Şemo ji malbateka 
Şexen Ezdi, ji hoza (eşira) Heseni 
ku li navçeya Surmaliye, li Rewane 
rOdinişt, di sala 1898'an de hate di
ne. Na ve romana wi ya yekemin "Şi
van e Kurd" e <4>. Ev romana wi, gel
lek caran bi zimane ROsi, Ermeni, 
Azerbaycani, Tirki O Frensizi hatiye 
wergerandin O çap kirin. Çapen ku 
di deste me de hene, erne di krono
lojiye de binivisinin. NMskar, di "Şi
vane Kurd" de, çela jinenigeriya 
xwe O ceribinen (tecrube) xwe yen 

. tekoşine di Partiya Bolşevik de, li di-
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ji desthilatdariya derebegen Kurd, 
Partiya Taşnaq a Ermeni Cı Hukme
ta Qeyserl dike. Di romana xwe ya 
"Kurden Elegeze• de, Erebe Şemo 
rola xwe, jiyana xwe ya di xeteriye 
de nlşan dide. Di "Şivane Kurd" de, 
ew Erebe Şemo ye. le di romana 
xwe ya diwemln de, em Wı di bin 
nave "Misto" de diblnin. 

Rejima Stalin Wı dı dawiya salan 
1930'an de sirgCıne Siblriya dike Cı li 
wir demeke direj dimlne. ~rebe Şe
mo öısa veeligere panasa xwe Cı 
dest bi nMsandina romane dike. Di 
sala 1958'an de, romana Wı ya se
wemln, "Berbang, • ku te de öısa ji
ıienlgariya xwe hewal dide, belav 
bO. Romana çaremln, "Jina Bexte
war", di sala 1959'an de çap bO. Ev 
roman gellek direj e, li ser elekl 
Kurd e; eı ji aliye desthilatdaren Os
man! de a bi allkariya derebegen 
Kurd, ten perçiqandin; el neçar di
be, di dawiya Cenga Cihaneya Ye
kemln de, bar dike a bere xwe dide 
Ermenistan Cı Gurcistane. Pey re ni
v'iskar, li ser guhastinen ku di jiyana 
ve ele de dibine, diaxeve. Bi gotine
ke dlne, Erebe Şemo dixwaze nimQ
neke jl Kurden ku ji aliye Osmani
yan O Kemallstan ve ber bi ACısiya
ye ve hatine, nlşan bide. 

Romana "Dimdime•, ya Ereb Şe
mo, romana wl ya çetirln, di sala 

. 1966'an de çap bQye. Erebe Şemo 
naveroka ve romane ji destana Kur
öı ya "Dimdime•, girtiye. Destana 
"Dimdime• "dabaşa Kela Dirndime 
ya di sedsala 16' an de, ku ji aliye 
leşkeren Şah Ebase Setevli ve te 
dorpeç kirin a berxwedana meranl 
ya Kurdan Q serdare Kurdan" (s) Xa
noye Çengzerln d ike. Romana "D(m
dime•, bi gelemperl, mercan perçe~ 
kirina Kurdistane ya yekemln li gorl 
peymana 1639 ku di navbera Şahe 
irane Cı Sultane Osman! de çebQ di
yar dike. Weke dine, niv'iskar rexne 
li derebegen Kurdan yen ku di nav 
lepen Şahen irane O Sultanan de di
bCın destik, digire. 

Şayane gotine ye ku li gorl pirtO
ka Ceme Cem ya bi nave "Kurden 
Ermanistana Sovetiye (Bfbliyografi-
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ya (1920-1980)), • helbestvan NQrl 
Hizani (Hovaklm Markariyan), ji 
gunde Xakeveye, li Ermenistane, ro
maneke biçCık bi nave "Şewqa Si
be", di sala 1934' an de belav kir; an
ku, salek beri romana "Şivane 

Kurd" ya Erebe Şemo. Ev roman 63 
rCıpel in. Bi narina me, berhemekl çl
rokl ye <sı. Hingl ku em dizanin, NO
ri Hlzanl, kare xwe di ware helbes
tari de berdewam kir, ne di ware ro
manan de. 

Ji bill Erebe Şemo, hinek roman
nivlsen din ji, li Ermenistana Sovetl 
diyar bQn, wekl Heciye Cinöı, Eliye 
Evdilrehman, Seide ibo Cı Mlroye 
Esed. U gorl pirtOka b'ıbliyograff ya 
jorln, ku ji bill ve di deste me de se
reçavl nlne. Van romannivlsan pirr 
kem roman nivlsln. Divet neye ji bir 
kirin ku naven pirr pirtCıkan, di ve 
b'ıbliyografyaye de cih negirtiye. Ml
roye Esed, serekredaktore "Riya Te
ze•, ku di sala 1919'an de hatiye 
dine, romanek bi nave "Sise•, di sa
la 1961'an de belav kir. -Di romana 
xwe de, Mlroye Esed zarotiya xwe 
a berberiya du çlnan (classe, tebe
qe) diyar dike. Gunöı Cı karkeren ku 
kolxozan ava d lkin a diparezin a de
rebegen ku dixwazin wan biroxlnin 
(hilweşlnin) dike. 

Heciye Cinöı, mezintirlne folklo
rlste Kurd e Sovetl, ku li gunde Er
mençayire, li Qerse, li Bakure Kur
distane, ku di sala 1908'an de ji di~ 
ya > .. :we bQye, romana xwe ya bi 
nave "Hewari" nivlsl Cı di sala 
1967'an de belav kir. Ev roman beh
sa bicihbCına koçeren Kurd en li ba
jaran dike. Te de, romannivls li ser 
Kurden Qerse ji, ku hlngl di nav sl
noren lmparatoriya Qeyser de bQn 
Q paşe di heyama Cenga Cihane 
ya Yekemln de ber bi Tirkiye ve 
çCın, radiweste. 

El iye Evdilrehman e ku em wl ro
manniVıse diwemln piştl Erebe Şe
mo diblnin, di sala 1920'an de hati
ye dine. Romana Wı ya yekemln, 
"Gunde Merxasan•, di sala 1968'an 
de hatiye çap kirin. Nivlskar xwesti
ye ku bCıyeren raperlna (serlhilda
na) Şex Seld (1925) diyar bike, Cı . 

REWŞEN 

qetrıamen ku Mustefa Kemal Paşa, 
li ser Kurden azadiXwaz kirine, ni
şan bide. Ji ber ve sitema hane, gel
lek elen (hoz) Kurdan begav man Cı 

slnore derbas kirin a bere xwe da
ne Kurdistana Rojhilat. U wir ji, şa
he irane erlş bire RQsiyaye. Eliye 
Evdilrehman romaneka din ji nMsi
ye. Le mixabin eN ne ketiye d~ me. 

RomannMseke din, Se'ide ibo 
ye. Selde ibo, bijişke zarokan e. 
Ew li Rewane, li gunde OarxCına Je
rln (niha Cirarat) di sala 1924'an 
de, ji diya xwe dibe. Romana Wı ya 
yekemln "Kurde Rew1'', di sala 
1979'an de çap bO. Ev romaneka ji
nenlgarl ye. Ew ji sewitiya xwe ya 
neh sarı de dest pe d ike, derbasl ji
yana xwe ya belengazl dibe, ta ku 
je re le te a dest bi xwendine dike. 
Dive em bejin ku Selde ibo gellek 
cihekl bilind di civaka Sovetrde gir
tlye. 

Dive em biblnin ku teVı hejmare
ke biçCık Kurden Sovetl, li gorl 
20-25 milyon Kurden li Başure Kur
distane, · roleke pirr ~ja di peşxisti-: 
na wejeya Kuröı de, bi taybetl di 
ware Kurdnasiye de, rıstine. Em di· 
karin bejin ku rola wan ji ya Kurden 
Kurmanclaxev en li her çar perçe
yen Kurdistane, di ware wejey'i de, 
bi nlşantir bQye. 

Divet em çend getinan di darba
re zimane wan e nMsandine de be
jin. Le' beri we, çetir e ku em li ser 
elfabeya wan rawestin. Di sala 
1921'an de, Hagop Gazariyan, en
dama Partiya Hincaq a Ermeni, elfa
beyek bi tlpen. Ermeni, di pirtOkeka 
xwe de, ku sernMsa we •şems• e, li 
Eçmiyadzlne li Ermenistane belav 
kir. Pirr neçQ, elfabeyeke din, bi tl
pen Latin!, ku ji 37 tlpan pekdihat, ji 
aliye Erebe Şemo Q 0, i. Marogu
lov de ( ... ) di dawlya salan 1920 a 
di destpeka salan 1930 de hate çap 
kirin. Paşe, di dawiya salan 1930'an 
de, ev elfabeya Latin! hate rakirin Cı 
li şona we, elfabeyek bi tlpen Kirili 
ku heta niha bi kar te, çe klrin" <7l. 

Dive em rastiyeke din ji biblnin, 
zimane Kuröı ku lro li Sovetlstane 
bi kar te, saranser guhartineke tay-
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Kovara Çandi 

bet1' te de çe bOye. Ji aliye rezimani 

ve pirr qel.s e O di bin tesira zirna

nan biyaniyan de maye. Sedemen 

van encamen xirab gellek in. Her 

wel<i Yekitiya Sovetl, li gor berje

wenden xwe, hebOna gel{ Kurd, ne

maze li navçeya Laçlnn, t~elbajare 

O Nexçivane ku bere koçer&n nex

wenda bOn, tune kir. Veca, bi ve 

yeke, zimane Kuröı, bere bere pişi

Vı O qels ket. A din jl, di dema Sta

lin de Kurd, li Komaren Sovet! hatin 

belav kirin. Bi taybetl Kurd, li Turkis

tan, Kirglziya O Kezexistane hatin bi

cih kirin. Ev Kurden han, di nav mi

leteri din de pişivln. Her wekl pirani

ya Kurdan, li wir negihlştine mafen 

xwe yen çandinl, hlnkirina zimane 

Kuröı, di çend dibistanen ku hebOn 

de tu berhem neda. Tenha yen ku ji 

bere de zirnan dizanibOn, an xwe 

tfın kiribOn, karibOn zaroken xwe 

hlne xwendine bikin O ji lekollnen 

Kuröı re arnade bikin. Em ji bir ne

kin ku ev hindikahiya Kurd, di civa

ka Saveti de nikare xwe ji tekarkiri

nan çanöı o zimanen gelen din en 

pirrane, reha bike. 
Em vegerine ser romana Kuröı 

ya li ba Kurden Bakur O Rojavaya 

Başura Kurdistane. Eger em Kur

den Dimill je derxlnin, en din tev, bi 

zaravaya Kurmanciya Jorln dipeyi

vin. Ji xwe Kurden Rojhilat O Başur 

bi zaravaya Kurmanciya Jerln dinivl

sin. Kurmanclaxev, nekarln di merc 

O rewşen weha xirab de meraq O ar

mancen xwe yen wejey'i geş bikin. 

Çewsandin O zordariya rejlmen da

glrker, li Kurdistans li dijl Kurden 

azadixwaz ku doza naslna zanave 

netewl O çanöı dikin, neçar hiştin 

ku ji welate xwe derkevin, panaberi

ya EwrOpa Rojava bikin O li wir di

yasporeke giring çe bikin. Ji nav ve 

diyaspora hane em e biblnin ku hin 

rewşenöıren xort we rabin romanan 

binivislnin. Şayane gotine ye ku ji 

van 20 milyon Kurmanclaxevan ten

ha ev diyaspora dikare serbest bizi

mane de binivislne. 
Ben ku em li ser romannivlsen ji 

ve diyaspore derketine bipeyivin, 

dive em bala xwe bikşlnine ser du 

xalan. Yek, ji van romannivlsen ci

war:ı ku temene jiyana wan a nivls

kariye deh-panzde sal in, nikarin 

xwe bigitfınine pileya peşketina hu

nerl ya Kurden Sovetlstane. Roma- . 

nen ku hatine nivlsandin mirov wan 

wel<i destpeka romane di~lne. Ji bo 

ku em nerlna xwe betir zelal O şiro

ve bikin, dive em çend xalan diyar 

bikin: 

REWŞEN 

Em naven wan romannMsan xuya 

kin: MehmOd Baksl, Ş. Bekire So

rekll, Mehmet Uzun O Birlndar. 

Birlndar, ji Bakura Kurdistans ye 

O li Almanya dijl, em tiştek ll ser jlne

n1gariya wl nizanin. Romana xwe 

ya yekemln, "Keça Kurd Xane•, di 

sala 1982'an de belav kir. 

"Ev romana ku betir dirOva kurte

çfrak ek pe dikeve, di nexweşxane 

de hatiye nivfsandin. Afirandina pB

şin a vi niviskare can e. Qala şere 

Xane, keça axayekf, ji bo rizqariye 

erebşetnO 

GDIMDIM 
roman 

""-· .... g 
xwe ew e. pirrkr.f li der- dike. Ewe here sere çiyaye Kurdis-

veylweıet xwe hlni nivlsandina Kur- tane, tevişere Peşmergan bibe" ısı . 

öı kirine. Romana wl ya diwemin "Sora• ye, 

2) E w ji çanda xwe ya netewl ya di 1983' an de hate belav kirin. "Xeffl 

pak hatine bepar kirin, · ketine bin O Xezal e, du gundiyen reben, kurre-

bandOra çandeka pirrnetewl. ki wan heye, nave wi Soro ye. Çe-

3) Kurdiya zaravaya Kurmanciya to, dosta wan e, keçeke wt heye, 

Jerln ku bi elfabeya Ere bl te nivisan- nave we Leyla ye. Soro O Leyla bi 

din, ji wan re gelşeke (problem) me- hev re diçine dibistane. Mamoste 

zin çe kiriye, ji wan kem kes dikarin wan, Cemil, Tirkeki peşverO ye, 

bi t1pen Erebi O bi vi zaravayi bixwi- him diroka wan, him marksizm-/eni-

nin, ev zaravaya ku niha roleke gi- nizme, hine wan dike. Soro weha 

ring di ware çanda Kuröı de dillze. dibe şoreşger O jiyana xwe terxani 

4) Ji welat dOr ketin, kembOna rizgarkirina gele xwe dike. Hezkiri-

weşanen Kuröı, giranbihabOna çap- neke pirr germ di navbera Soro cı 

kirine, tunebOna bazareke kirrin O fi- Leylaye de çe dibe" ısı. 

rotane, hwd. 
Vec.a, ji ve diyaspora ku di dawi

ya sal en 1970' an de li EwrOpa çe 

bOye, tene çend romannivls je der

ketine. Hejmara ~an ji tiliye desteki 

derbas nabe. A dine, naveroka ro

manen wan, bi gelemperl, azmO

deyen wan en kesane diyar dike. 

MehmOd Baksl bi zimane Kuröı, 

Tirl<i O SwOOT dinivlse. Romana xwe 

ya yekemln bi r.ave "He/in" bi Swe

öı, di sala 1983'an de, belav kir O 

Kurdiya we jl di sala 1984'an de ha

te çap kirin. Ev romaneke jlnenigari 

ya nivlskar e, jl zararı O xortaniya wl 
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de dest pe dike heta destpeka sa
lan 1970, gava ku ew naçar dibe si
noran derbas dike O diçe Rojavaya 
Başura Kurdistane. Pe re, ji wir di
çe Ubnane O paşe penaberiya Si
wede dike. Romana Wı ya diwemin 
çap bOye weki d ine ne ketiye deste 
me. 

U ser wan herdu nMskaren di
ne, Mehmet Uzun O Ş. Bekir Sorek
li, serçavk di deste me de hene ku 
em li ser jlnenigariya wan rawestin. 
Mehmet Uzun li Siwereke, ji Bakura 
Kurdista11e, di sala 1953'an de hati
ye d ine. Xweııdina xwe li Amed e qe
dandiye. Di sala 1972'an de hate 
girtin O heyşt sal ceza girt. Piştl du 
salan, ew bi efOya gelempefı di sa
la 1974'an de hate berdan. Bi hin 
hevalen xwe re kovara "Rizgarr de
ranin; ev bO sederne girtina wl DI
sa heşt meh radize. Paşe, ew jl, di
çe penaberiya Siwede dike. Ji wir 
pe ve, di kovaren Kurôı de weki 
"Berbang, Rizgariya Kurdistan O He
vr carearina dixebite. Romana Wı 
ya yekemin, Tu, di sala 1984'an de 
belav bO. Ev berhema "çirokeke di
rej e, bi awaye romana nO hatiye ni
visandin. ( ... ) Di ve romana xwe 
de, niviskar bi kesen xeyali re 
deng dike" <10>. Romana Wı ya diwe
miıl, "Mirina Kaleki Rind", di sala 
19a'7'an de, belav bO. Di ve romane 
de, nMskar dixwaze du beran ni
şan bide a bararnben hev bike: be
re ku di destpeka sedsala XX'an de 
bOye O bere ku di n'ive sedsala 
XX'an de bOye. Rastl, nMskar çela 
azmOdeyen xwe yen pirr kesane d i
ke O giraniya xwe betir daye ser çe
kirina hevokine baş en bi Kurdil 

NMskare dine Ş. Bekir Sorekli, 
ji Rojavaya Başuıa. Kurdistane ye. 
Di sala 1946'an de hatiye dinyaye. 
Bekeloriyaye (lise) li Helebe, xwen
diye. Pişt re, ji welet derdikeve O 
çene! sal u zaningeha Viyenaye dix
Wıne. Ji sala 1968'an' ve li Avustrali
ya dijl. Romana xwe ya yekemin di 
sala 1987'an de belav kir. Nave ro· 
rnane WendabCın" e. SernMsa ro
rnane naveroka we baş dide xuyan. 
Ew nimOneyek e, ji nMşkaren diyas-
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pora Kurden li EwrOpa. Niviskar ne
kariye xwe bi rewşa geiÖ xwe ve na
zik bike, ji lewre ew diyaspora "Wen
dabCıne• ye. Li şOna we, niviskar, 
çand O kelepOren gele dine dizane 
O tev te de bi cih kiriye. Bi gotineke 
din, ev roman weneya Kurdeki pe
naber ku biriya welate xwe kiriye, ni
şan dide. 

Wisa, em dibinin ku cudabOne
ke fireh O dOr di navbera ronakbi
ren diyaspora Kurden li derveyl we
let o yen li welet de, çebOye. Ranak
bir ye derveyi welet, em bixwazin-
nexwazin pirr ji milet dOr e, nikare 
xwe nezlkl gele xwe bike O rewşa 
gele · xwe di pirtOk en xwe de xuya 
bi k e. 

Dive em gotina xwe ya davli li 
ser zimane Kurôı ku van niviskaran 
di xebaten xwe de bi kar anine be
jin. Ev niviskar nekarine xwe ji bika
ranina zaravan deverin xelas bikin, 
ji ber ku zimane me ta roja iro ne zi
manekl standard e. Ji aliyekl din 
ve, ji zarotl O xortaniya xwe de çan
da Kurôı hilnegirtine, hernCı di ro
manen xwe de nimandinen perçe
perçayi dane, destxistinen wan di 
karen xwe de eşkere diyar e. Bi go
tineke dine, nivlskar rolen sereke di
de xwe, carina ji, ew bi xwe di ro
mane de kese giring e. Di derbare 
rezimana de, ne mina romannivi
sen Kurden Sovetl, wan bala xwe 
pirr daye vi warl. Herweki me li peş 
got ku zimane me nebOye zirnaneki 
standard, em di xwe de nabinin ku 
li ser ve xale an li ser we xale, neri
na xwe bidin, ji lewre heryek ji me 
nerlneke wl heye O dibe ku ev ji 
hev cuda bin. 

KRONOLOJIYA 
ROMANA KURDi 

(Zaravaye Kurmanciya Jorin) 

Erebe Şemo: 
Kurdiski PastOx (bi RDslj, Le

nmgrad, weşanen Moloday Grand
ya, 1931, 64 rDpel. 

Kurden Elegeze, Rewan, 1932, 
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56 rDpel. 
Şivane Kurd, Rewan,. weş. Dew

lete, 1935, 155 r. 
Kurdiski PastOx, Kurdi ElegCı

za, bi rCısf, (Şivane Kurd Cı Kurden 
Elegeze), Tiflis, weş. Haypethrat, 
1935, 143 r. 

Berbang, weş. Heypethrat, Re
wan, 1959, 280 r. 

Jina Bextewar, bi Ermeni, Re
wan, çapa ycl(emin, 1961, 359 r.; 
çapa dudiye 1964, 335 r. 

Dorogo Sçosiyo, bi RCısi, (Jina 
Bextewar) wergerine RCısi ji aliye ni
visker Cı m. Demikovoy O M. Çaça
novskogo, weş. Sevenski Pfsatel, 
Rewan, çapa yek/1965, 464 r.; ça
pa dudiye 1971, 454 r. 

Dimdim, weş. Heypethrat, Re
wan, 1969, 572 r. 

Krepost Dirndim, bi RCısi, (Kela 
Dimdime), werger: niviskar Cı N. 
Gorskay, weş. Savetiski Pfsatel, 
Mosko, 1969, 207 r. 

Kurdiski PastOx, bi RCısf, wer
ger: nMskar Cı 1. Ostogorskay, 
weş. Detskay LlteratCıra, Mosko, ça
pa yekemfn 1972, çapa diwemfn 
1976, 208 r. 

Krepost Dimdim, bi ROsf, (Kela 
Dimdime), werger: nivfskar Cı N. 
Gorskay, weş, Destskay LlteratCıra, 
Mosko, 1974, 208 r. 

Dimdim, bi Ermeni, Rewan, 
1978, 218 r. 

Dimdim, bi tfpen Latfnf, weş Ro
ja ND, Stockholm, 1984. 

Dinidim, bi zaravaya Kurmanci
ya Jerfn, werger: Şukur Mustefa, 
weş. Kori Zanyari Kurd, Bexdad, 
çapa dudiye 1984, 316 r. 

Mfroye Esed: 
Sise, weş. Haypethrat, Rewan, 

1961, 123 r. 
Heciye Cindi: 
Hewari, weş. Hayastan, Rewan, 

1967, 385 r. 
E/iye Evdilrehman: 
Gunde Merxasan, weş. Hayas

tan, Rewan, 1968, 217 r. 
Sefde ibo: 
Kurde Rewi, weş. Sovetakan, 

Rewan, 1979, 190 r. 
Birind ar: 
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Keça Kurd, Xane, weş. ?, Al

manya, 1982. 

Soro, weş. ?, Almanya, 1983, 

179 r. 
MehmOd Baksf: 

Helin, weş. lnvandiar örlaget, 

Siwed, 1984, 118 r. 

Mehmet Uzun: 

Tu, weş. Denge Komal, Siwed, 

1984, 220r. 
Mirina Kaleki Rind, weş. Orfe

us, 1987, 135 r. 

Ş. Bekir Soreklf: 

WendabOn, wes. Verlag tür Kul

tur und Wissenschaft, 1987, 118 r. 

Jerenot: 

{1) Em nave çend niviskaren Kurd 

en ku bi zimane biyani barhemen xwe 

nivbandine nişan bidin: Mihemed Eli 

Kurd; Yaşar Kemal; MehmCıd TeymCır 

Cı xCışka wi Ayşe; Selim Berekat; Ebas 

MehmCıd el Eqad; Ebdul Baset Ebdul 

S em ed. 
{2) Hejmara du milyon ne rast e. 

Herweki Kurd pirr je hatine pişivandin, 

em F nikarin hejmareke rast bidin. Sta

tistiken ku hane, tev bi nezikayi digihi-

- ne 300 000 Kurd. 

{3) Vegerine M. J. (Amed). Vie et 

oeuvre romanesque de Erebe Şemo 

(Jiyan Cı barhemen Erebe Şemo), D. R. 

E. A., INALCO, Paris, 1988, 158 r. 

{4) Tipa (ç) ya elfabeya Latini ya 

Kurden Sovetistane di salan 1930 de 

di elfabeya Haware de (c) te lev kirin. 

Ji bo nimCıne, çan=can, Çemai=Ce

mal, çCıre=cure, hwd. 

{5) Joyce Blau, Studia Kurdica, Ko

vara Enstituya Kurdi ya Parise, Hej. 

1-5, Paris, 1988, r. 162 binerin. 

{6) Di peşgotina pirtCıka (Hub O Xe

bar, weş. Dewlete, Rewan, 1962) de 

E. Bekoyeva F diyar dike ku Şewqa Si

be kurteçirok e. 

{7) M. J. (Amed), Vie et oeuvre ro

manesque de Erebe Şemo, (Jiyan Cı 

Barhemen Erebe Şebo) , D. R. E. A., 

INALCO, Paris, r. 4, binerin. 

{8) Joyce Blau, Hevi, kovara EKP, 

hej, 3, Paris, r 88, binerin. 

(9) Joyce Blau, Studia Kurdica, Ko

vara Enstituya Kurdi ya Parise, Hej. 

1-5, Paris, 1988, r. 162 binerin. 

(1 O) Serçavka jorin, rCıpel 163. 
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Dı cihanooa çqas zman hene, jı 
du hemanan tene hmat (hol) e: Xe
zina peyvan O teknıka zmen. Ev her 
du hernan ji, hevdu ternam dıkın O 
yek beyeka dın naye hzırin (melhe
ze krın). Ev her du çawan be hevdu 
nabın O bı heve grectayine, wsan be 
rastnıvis (imla) ji nabin O şday bı 
rasınıviseve ji grooayine. Eze qasek 
lı ser van rawestım, dahOrinım, ditin 
O hzrinen xwe jı xwendevanen xwe
ra bınıminım (zahır kım) . 

Xwendevanen heja! Dive rasti O 
çewtiya peyvek jı xezina peyvan, 
gore kesek, gundek O heremek ne
ye hzırin O rasti a çewtiyen qaydek 
jı qayden teknıka zmen ji weleye. Lı 
ser van dabaşan bı hajdari rawesta
na her kesek peywıstıye. Zman ne 
male kesek, gundek bajarek a here
meke. Zman male gel hemiye. Ga
va lı ser rasti a çewtiyek bete rawes
tan, dı we mjarooa, dıve peyıvina 
hemi hereman ango ya gel hemi hıl
dıne ber çavan, paşi bıryar bete 
dan. Heger wlo neye krın, dı zanina 
mında çewtiye çewtitır dıke. Ev ji 
ne mafe camerane. Dive bete zanin 
ku rasti Q çewtiya peyvan a qay
dan, ne mina lista rasti Q çewtiya 
pirtQkan be. 

Gava peyvek an ji qaydek jı ali 
heremekve hate bıkaranin O dı çew
tiya wanda xwışiş (teredud) hebıt, 
dıve peşi lı teknıka zmen bete ne-
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rin. Heker vajiye tek~ıke bıt, her 
kes jera "ev çewte" dıkare bıbeje. 
H eker vajiye teknıkitede nin be, hın
ga jı bo gotına "ew çewte" bete go
tın, an referanduma gel dıve an ji 
bıryara aqademiye. Dıve em xwe 
qenc bınasin ku kesek jı me, ne gel 
hemiye O ne ji aqedemiye. Nexwe 
destboriya (selahiyeta) me tune ku 
derbare çewti o rastiyen peyv a 
qayden here!llan bıryar bıdin. Qa
sek hewi (sebır) ji mera dıxwaze. 

Dıve ve yeke ji bızanin ku kesek 
dıkare karek teni pekbine. He dıka
rım bejım, jı karekra kesek teni hın
dıke ji. Jı xwiye cvaten bındestın ku . 
kesek lı gelek karan xweyi derdıke
ve O lı krına wan ji dıxebıte. An ji bı 
finfonekan (palavran) nişa mrovan 
dıde, hemi karan ji lı nav hev texe O 
dıherıfine. 

Em ji jı netewe paşvemayi O bın
destin. Hemıne xwiye me ji jı xwiye 
wane. · Le dıve em hedi hedi xwiye 
xwe bıguherinin. Heger ne, em na
gıhine tu devere. Ev krın ji hemıne 
bı hesani peknaye. Le dıve rewşen
bir jı hezen xwe zedetır zor bıdın 
xwe, heker hındık ji be, pçOk be ji 
xwiyen xwe bı ali şehrezaya irove 
bıguherinın. Dı zanin O ditına mı nda . 
ev gaveki gelek peşe. 

Pışti ve şrovekırına jorin em dıka
rin bene lı ser mjara xwe ya ira jı 
bo me mebe~t (mexsed) e. 

F. Huseyn SAGNIÇ 

Lı ser elfaba Kurdi, ango alfaba. 
Geladet Bedirxan gelek munaqeşe 
hene. Dı hınde deveranda jl jı mu
naqşe dervaze nvisandıne bOne. 
Dıve dı du rewşande lı ser elfabe ra
westin: 1 DrOva tipan, 2 Deng. 

1 DrOva Tipan, zooe naye mu
naqeşe krın. Teni muneqeşa "ı, i"ye 
heye. Bı sedemek ku ez nızanım, 
mire mezın mir Geladet Bedırxan lı 
ser "ı"ye nuqte O lı ser "i''ye ji serpoş 
daniye. Ango her du tip (ı,i) ji hatı
ne hema (işaret) krın. Belke deqtilo 
o tipen çape yen dı deste mir Gela
det Bedirxan'da wlo bın . Le iro çra 
wlo te bıkaranin nızanım. Dıve neye 
jı bir krın ku çawan rezıken her kari 
heye, wsan rezıka elfabeye ji heye. 
Ew ji dı ve mjara mede ewe ku du 
tipen mina hevdu yek je tete hema 
(işaret) krın. Heker se tipen mina 
hev hebın dudu je tene hema krın. 
Xwezayi (tabii) dı we drOvooa du 
tipen me hene, dıve yek teni bete 
hema krın. Şxwe dı tipen dında (eç, 
ee, sş, uO) em yeki teni hema dıkin. 
Heker dı elfaba Kurdida du tipen mi
na hevdu hema bıxwazın, dıve "c, 

·e, s, u" ji her yek bı ewaki bene he~ 
ma krın . Heker ne, gunehe "ı''ye çı-
ye ku nuqtek datinın ser. Şxwe dı el
faba meda se dengderen kurt he
ne: "e, ı, u"yın. "e, u" be hemayın. 
Disa çra "ı" jı van her du hevalan ha
tıye veqetandın nızanım. Dıbe ku dı 
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Kovara Çandi 

hşe hınctekanda bı nuqte danina lı 

ser "ı"ye elfaba Kurdi jı ya Tırki cu

da dıke hebıt ji, ev kareki çewte şa

şe O dıve em xweyiti lı van ditınan 

nekin. Nexwe lı ser "ı''ye nuqte da-
J 

nin, be wece (be fayde)ye. 

Dıxwazım qasek ji lı ser yye ra

westım. Dı yyooa drejayi heye dı

bejın. Gore we ditıne, gava "i" bıke

ve peşi yye, "i" dıbe "ı", Y' drejaya 

we. hıldıde lı ser xwe. Beweku çiya 

dıbe çıya, giya dıbe gıya, jiyan dıbe 

jıyan O ed ... H eker dı 'Y'yeda dreji 

hebıt O tipa dreje beri xwe kurt bıke 

O (çawan lı jorin dıxweye) drejiya 

we hılde ser xwe. Dıve tipen drejen 

dın ji wele bıke. Beweku çOyin bıbe 

çuyin, dOye dOkeşe bıbe duye dO

keşe, tOya reş bı be tuya reş O ed ... 

Bı ve ji dıve raneweste. DNe tipen 

drejen lı dO xwe ji bıfetıline tipen 

kurt O drejaya wan ji hılde lı ser 

xwe. Beweku rındayi bıbe rındayı, 

sorayi bıbe sorayı, şerinayi bıbe şe

rinayı O ed... H eker ev qeyde dız

mane biyaniyanda hebe ji (ez nıza

nım) dı zmane Kurdida pekhatınek 

wele nine O nabe ji. Tu gave O bı tu 

ewaye tipa "y"ye dengdera_ beri xwe 

an ji dO xwe, ne dıkare kurt bıke O 

ne dıkare drej bıke. Lı ser tipa "y"ye 

ez gelek xebıtim. Mın heç taybeti

yek wele tooa nedit. Dıbe ku taybe

tiyek jı tipa "y"yera dızmanen biyani

da hebıt O debe dı hınde zmanen 

Hind Avropa'da ji hebın. Le gava dı 

zmane Kurdida tunebe, em nıkarin 

bı deste zora bexne. 

idxa1at O ixracata xezina peyvan 

heye. Le idxalat O ixracata teknıka 

zmanan tune. Ew zmanen jı malba

teki ten, çqas jı hev dur ketıbın ji di

sa hınde qayden wan yen teknıki

yen zmen, nezike hev an ji mina 

hev hene. Le ev qayde jı hev ne 

standıne. Her yek dı bınya xwede 

tekOs bOne. 
Dı ve nuqta lı ser "ı''ye O drejiya 

tipa y'yooa heger razek (srek) he

bıt O bı mın ji bı dın zanin gelek dılx

weş O bextiyar dıbım. Heger razek 

wele dı wanda nin be (ku nine, tu

ne) demek zOtır dev je berdan, mın 

dllxweş O bextiyar dıke. 

Ev her du mjar ji jı teknıka zman

ra vaji dıkevın. Bı tu ewayi be karna

si lı teknıka zmen nayen. 

2 Deng: iro dı deve gele Kurda 

gelek deng hen~. Gelek qenc dıza

nım ku ev dengen dı deven meda 

dıxwyen hemi ne dengen me pxwe

ne. Beşek jlıl yen biyaniyanın. Jı ali 

her keseve te zanin ku netewe 

Kurd domekek pır dreje ku bındes

te O bındesten dewleten mjokeren 

çiOzın (bexilın). Mjoker ji ne yek te

niye. Dı mejoya kevında ji pır bOn, 

nha ji gelek m'Jkeren Kurdan hene. 

Van mjokeran, çawan dı sere mede 

tove neqenciye O tove derewan 

çandıne. Wsan ji her yek jı wan mjo

keren sternkar dı deven meda to

van dengen xwe çandıne O rOwıki

ne ji (heşin ji bOne). Dı deve meda 

ew dengen biyani O d~ngen me px

we, tevlehev bOne O jı hev veqetan

dına wan gelek iza O zore. Hnek jı 

wan . dengen biyani, wsan ketıne 

deve me, ne em dıkarin tam bıkarbi

nin, ne ji dıkarin şemırinin O bı ko

tek ji be çare jı wanra naye ditın. Mi-

na; "he, eyn, xeyn"a Erebi. . 

Dı nav dengen meda, hındek ji 

nivdeng hene. Gele me, nemaze be

şa xortan zede lı ser van nivdengan 

radıwestın. Jı wanra peşniyara (tek

lifa) çareditıne tinın O çareditın jı 

wan nivdenganra gelek koteke. 

Belke ji be çare bıt. Dı dema mire 

mezın mir Geladet Bedirxan'da ji ev 

dabaş hebO O wi ji ne karibO tu ça

rek bıbine. Paşi Mir Geladet, bırya

ra xwe daye ku jı van denganra tip, 

an ji hema (işaret) naxwazın. (Ev 

bıryar dı cidaye). 

Ew nivdengen em je dabaş dı

kin evın: Dı navber "b p"yeda mina 

"p"ya par, payiz, per, perar o ed ... 

Dı navber "c ç"yooa mina. "ç"ya çe

lek, çal, çar, çav O ed ... Dı navber 

"d t"yooa mina ·~"ya tekda, tiremar, 

terijın, teve o ed ... 
Dıxwazım qasek ji lı ser dengen 

stOr O zrav rawestım. Lı ser beşek jı 

dengen stOr O zrav ji gelek minaqe

şe hene. Qasi heya nha hati tesbit 

krın, dı nav dengen meda se den

gen stOr hene. Yek jı wan "s"ye. Mi-

REWŞEN 

na; "s"ya sel sevi, sabır, salık O 

ed ... Ya dudan "1" ye. Mina; "l"ya pa

las, tl e, ~aldım, plıng o ed ... Ya sıse

yan "r"ye. Mina; "r"ya ber (kılim), pır 

(zehf), per (pere teyran), reş (si

yah) O ed ... 
Mir Geladet Bedirxan lı ser van 

dengen stOr ji gelek rawestaye O tu 

peywıstiyek tooe ne ditıye ku guher

tınek bexe. Dı van salen ~şida, hın

de nviskar~n. her weki ku reyek 

qenc jı denge "r"ya stOra ditıne. Ew 

ji, ew "r"yen ku tene dawiya peyvan 

dubare dıkın. Ango du "r"yan dınNi

sın. Mina~ berr (kılim), pirr(zehf), 

porr (pora seriyan), kurr (heriya. ze

de) O ed ... Wan nviskaran heç hzıri

na wan "r''yen stOr ku tene sere pey

van ne krıne. Mina "r"ya reben, "r"ya 

reş, "r"ya raketın O ed. 

RezımanNis O elfabenNisen me 

Mir Geladet Bedirxan ji dı navda O 

mın ji, peywıstiya tu reye jı wan 

deng O tipen stOra ne ditiye. Ango 

deng çı stOr bıt O çı zrav, bı eyni tl

pe te nvisandın. Gava deng stOr 

bıt, stOr O zrav bıt zrev te xwendın. 

Yek ji dubare tip nvisandın, vaji

ye teknıka zmane Kurdiye. Lewra dı 

zmane Kurdida dubare ango "şede" 

tip tune. Gava peyvan bı dubare tip 

jı zmanen biyani bene zmane Kur

di, tipek je dıkeve. Mina ku Şeddad 

dıbe Şedad, Ellah dıbe Elah, beq

qal dı be beqal O ed ... 

Tu gave Kurd tipa dubare nıka

rın bıkarbinın. Tu lı ve sosrete bı

nar. Gava peyvan bı dubare tip jı 

zmanen biyani tene zmane me, em 

tipek je tavejin paşi dıkarin bıkarbi

nin O dı P.eyven xwe pxweda duba

re tip bı kotek ci dıkin. 

Hı nde <lengen d ın ji dı deve me

da hene. Dı vırda lı ser rawestan 

naxwaze. 
Xwendevanen heja! Dı van her 

heft deng O tipanda, tu tengasiyen 

me dı nvisandın O xwendına wanda 

tune. Xayet rehet tene nvisandın O 

xwendın ji. Jı ber ve yeke jı van her 

heft deng a tipanra, ne tip çekırın, 

ne hema ( işaret) krın, ne lı dO 

"Ç,K,P,T," ye danina tipa "h"O ne ji ti

pa dubare dıxwaze. 
( 
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Ew mnaqeşe O tengasiyen dı 
van derbaranda tene krın O d~ı
yen sObjektifın. Lewma eyni mrov, 
gava jı nO dest bı xwendın O nvisan
dıne dıke, gelek zooe lo "~r van den
gan radıweste. He ı . u çarek jı 
van deng O tipanra neyt.. ditın zma
n~ Kurdi ne te nvisandın O ne ji 
xwendın. Le gava qesek nvisi, an ji 
xwend, edi zooe lı ser ve dabaş~ ra
naweste O dema tekOs him~ nvisan
dın O xwendıne bO, dev je berdıde. 

Baş bal bıdıne dı gelek zmanen 
biyanida, nemaze dı zmanen 
Hınd Avropa' da, dı gelek ciyanda 
nvisandın O xwendın ne mina heve. 
Minak; "c" te nvisandın, gore tegı
M, dı hınde ciyanda bı denge "k" O 
dı hınde ciyanda bı denge "s" O oo. 
te xwendın. Ev bOyer "jı wan zma
nanra taybetiyeke" te gotın. Maqay 
ya me ji "pır" bete nvisandın, gore 
mjare "pra" bı tegıha "zehr O "pra" lı 
ser avan O reyan, bete xwendin O 
zanin, de çra taybetiya zman~ me 
nebıt? Şxwe gava "pır mrov hatın" O 
ıı ser çem pır çekırın" bete gotın. 
Tu tengasi O tevleheviya tegıhe nax
wiye. Disa gava "kew" bete nvisan
dın, bı hesani te zanin ka eW kew 
"kewa" teyre, an "kewa brinane. Ev 
ji jı mjar O herıkina hevoke te zanin. 
Dema "brine kew girt" O "tajiye kew 
girt" bete gotın, heç tevleheviya te- · 
gıM çenabe. Şxwe dı nvisandın O 
xwendına zmananda graniya tegıh 
O rr: -, __ heye. Lewra dı tu elfaba
yanda qasi dengan, tip an ji hema 
ninın O nabın ji. 

Dı derbare denganda, tip O he
mayen elfaba me tekOse. Heç zooe
kırın naxweze. Şxwe elfaba me, he
maya (işareta) lı ser tipa "ı" ne tooa 
gore rezıka teknıka elfaban hatiye 
ç~ırın. Tera zmane me dıke O tev
dan naxwaze. 

Her dem jımala, Mir Geladet Be
dirxan' ra berezkarım. Nemaze jı 
Mir Geladet Bedirxan'ra. Bı rOmet O 
berez cane Mir Geladet Bedirxan 
şad dıkım O, dı kesiya wida malbata 
Bedirxan'an hemi piroz dıkım. 

Dıxwazım · qesek ji lı ser hokar 
(meslek) an rawestım. Te zanin dı 
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dnooa tu hokar tune. ku be emek, 
bı tekOs çara hinbOna wi hebıt. Ew 
ji an d~ pxwe xwe bıgıhine ku ev 
gelek koteke. An ji de lı nık hostan 
O dıbıstananda bıgıhin. Ewen pxwe 
xwe dıgıhinın, hejmaren wan hındı
kın, ye dın lı nık hostan an ji dı dbıs
tananda derdıkevın. HinbOna hoka
ran demek drej O emekek gran dıx
waze. Minak; jı bo şagrtek lı nık 
hosta bıbe terzi, hesınker O xerad 
(marangoz) bı hındıkayi deh sal 
emek dıxwaze. Jı bo qutabiyek dı 
dbıstananda bixwine- bı b endazyar, 
1J8rezer, rojnamenıvis O bjijk, bı hın
dıkayi ·panzdeh bist sal xwendın O 
emek jera dıve. Dıve bete zanin ku 
hinbOna teknıka zmanek O hinbOna 
rezıka teknıki ya elfabayan jı wan 
zooetır nebe ji ne kemtıre. Nexwe jı 
mera pır xebat dıxwaze. Bıminın . 
xweş. 

Tebmi 1. DI nvisara bede we da
başa rastmvise bete domandm. 

Tebmi 2. Kovara me hejmar 5, 
rCıpel 46, 47 d1 nvisara F. Huseyn 
Sağmç'da, du çewtiyen çape he
ne. Em rast d1kin. J1 xwendevanan 
bex1şandma xwe d1xwazin. 1 RCıpel 
46 paragraf 3 reze 17 d1 navber pey
va malbat tevelda. Temame. Ango 
kemayan d1 xweda dlglfe. Hmde 
zmanzan ji "Banto malbateke. 

2 RCıpel 47, paragraf 9, reze 15 
d1 navber pe~a gotm hekerda. An
goxwediye du zaravan dikann b1 
hevra b1pey1V1n, hev serwext b1km, 
derden hev hin b1bm Cı p1rtCıken 
hev b1xwinm. Le ne tevayi. Ango d1 
we hevra pey/Vin, hev serwext krm. 
Derde. hev zanin Cı p1rtCıken hev 
xwedmeda hmdek kemasiyen ne 
gring b1mimn. 

Balkeş: Ev beşa rCıpel 47 an ge
/ek tip Cı peyvek çewtbCı me hemi 
guhert. 

REWŞEN 

.A. 

WELATE 
ME 

Welate me Hekari 
Ji wira heta Agri 
Agir ser me de bari 

Em ji wir werne Geli 
··ıştin bOka rO bi xeiT 

Li sungiyan dan zare çiiT 

Geliye Zila bi gedOk 
Tev kuştin zava O bOk 
Em kuştir:ı mezin biçOk 

Geliye Zila bi ribes 
Em girooan bi weris 
Emir da reis, got bira li van xin 

m ilis 

Erne ji wir herne Dersime 
HOn bibhisin zilma Rome 
Laşan me man ber germe 

Da ser me evara sar 
Rom bO weki gure har 
Em ternam kuştin bi dar 

u Dersime bO gazi 
Em tev kirin rat O tazi 
Em kuştin bi dare mazi 

Dersim ji me geilek dur • 
Kuia me ji geilek hOr 
Em ternam kuştin bi şOr 

Welate me ye Qers, 
Li me da Rome teres 
Got "bikujin Kurden be kes" 

Weiate me ye Bedlls 
Em tev kuştin Rome pis 
Li Şex MehmOd da lngiTs. 

Welate me ye Muş, 
Em tev kfrne nava pOş 
Agir da me "başçavuş. • 

Kezebkule Elcewazı 
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hevpeyvin 

· Hazane ciwan, niviskare desta
na nemira Kela Dimdime Jan 
Dost, di wan rojen bori de hate ser 
ledana kovara me. Kela Dimdime 
dirok e, nivisandina ve destane tiş
teke hesan nine. Ji bo destaneke 
weha ku mirov kare binMse, dive 
beri her tişti, diroke baş zanibe O zi
mane Kurdi zanibe bikarbine. 

Jan DOST di peşgotina pirtOka 
xwe de weha dibeje; "Diroka gele 
Kurdistane, ji bere ve berxwedan e. 
Ji Kawaye hesinkar ta bigiheje Ka
waye hemdem Mazlum DO~AN wi
lo ye. Ji bona ku ez ve rastiye bi
dim ber çavan, ·ez pirr sekinim, ta 
ku rojeke çaven min, di pirtOka 
M.E. Zeki de (Diroka Kurd O Kurdis
tan) li Kela Dimdime ket. Min serpe
hatiya ve kele xwend O gelek serbi
lindi te de cm. 

Destana Kela Dimdime, rOpele
ke roni ye di nav rupelen diroka 
Kurdistane de ew destana merxasi
ye, destana berxwedan O serbilin
diye ye. Destana kesen ku sere 
xwe ji dijmin re danaxin. O destana 
kesen eniya wan li roje ye. Kela 
Dirndime, ne bes ku kelehekeke 
şer kir O çO. Ne bes serkeşiya mire
ki bO O çO. Ne bes merxasiya çend 
sed siwari bO Cı çO. 

Kela Dimdime şani me d ide, riya 
ku dive millete ~urd, seranser bicle 

' 

ser, Riya berxwedan O sertiraziye 
ye . . Ne riya bindesti O koletiya dij
min e. Kurdistan vaye disa ketiye ri
ya berxwedane, ala berxwedane bi
lind o bilind dikin. Ji ber ve millete 
Kurd bawer e, we biser keve O be 
guman, we Kurdistana serbixwe O 
azad ava bi be." 

Jan DOST, pirtCıka xwe diyari 
Mazlum DO~AN, şehiden serxwe
bCıne, girtiyen azadiye, peşmerge
yan Cı hernCı welatparezen Kurdis
tane dike. Em ji, ve hevpeyvina ku 
me bi Jan DOST re kiriye, diyari 
xwendevanen xwe dikin. 

REWŞEN: Tu ji Kurdistana Su
riye te, tekoş/na azad/ya li Kurdista
na Bakur, bandoreke (tesirek) ça
wa li ser çanda Kurden Sur/, iraq O 
irane di hele, an jl, tu tekoş/na rizga
riya neteweyl a li Kurdistana Bakur 
çawa diblni? 

J.DOST: Guhertinen mezin çe
bQn, parti (PKK) pişti 12'e llone di 
cem me re derbaz bO. Ne ji bona 
reve. Ji bona ku guhertinen mezin 
di civaka me de çebikin. Bi hatina 
wan, em hini gellek tiştan bQn. Me 
tiştek nizanibQ. Şoreşgeren ku me 
bi çaven biçCık li wan dineri, her 
yek ji wan, weki çiyayeki, zane, jir Cı 
jehati bCın. Li cem me eşirki heba, 
eşiran li hev dixistin, we parti tekata
na navbera wan, ew li hev bianina. 

REWŞEN 

Tişten ku millet je hez nedikir, dia
nin zimen Q li ser disekinin. Di nava 
gel de, tevgiredan çedikirin. Ji ali 
dine ve, tona me ji bere ve li ser 
serxwebCın o azadiye bO. Millete 
Kurd, hingi bindest maye, eş O te
ede diliye, tareya Wf tim azadi Cı 
serxwebQn xwestiye. Di gel ve ras
tiye, yen li ser evin O dilovaniye ji, 
hene. Min bi xwe· klasiki nMsiye. 
Ristevanen nO, serbest dinivisinin, 
ev ji, bi bandora partiye ye. Mejiye 
gele Kurd ne zelal bO, em diçOn O 
dihatin, le me nizanibO em çi dixwa
zin, mejiye me bi saya partiye zelal 
bO. 

REWŞEN: Li Kurdistana Bakur, 
peşengl bi gel re bOye yek. Bi ve 
rastiye, rewşenblren Kurd Ji, hWI 
hedl baweriya wan te. Di rewşeke 
weha de rew§enblr, hunermend, ni
vlskar O ed. dive bi çi awayl bixebi
tin? 

J.DOST: Giredana hunermend 
Cı niviskar, ji xwe bi şoreşe ve gire
dayi ye. Mirove nMskar ku bi şore
şe re biji, we nMsandinen Wf, zede
tir bi millet ve giredayl be, bi rOmet
tir be Q we eşa millet hin behtir xwe
şik bine ziman. Ger eşa millet beje, 
we millet, le guhdari bike O millet bi 
xera Wı gaveke din we peş ve here. 
Ger li gori kefa xwe O dOri rewşa 
gele xwe hozanvani O nMskari bi-
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ke, millet le guhdari nake. Gotineke 
Ereban heye, dlbAjln, "ger ll welatA 

me xwi'na şehidan birije O ez ji, li 
ser gu~O dilovaniye helbestan binM

sim, kes ji min xayintir tune". Ez ji, 
weha dibejim; nM'skaren welate 

me, heviya min ew e ku, bi nM'san

dinen xwe, cihekl di şoreşe de bigi

rin. Di tekoşlna gel de alikar bin O 

di riya azadi O serxwebOne de ga

ven xurt bavejin. Ku bi millet!, di na

va milleten cihane de, cih9 xwe ye 

bl rOmet bigrin. 
REWŞEN: Rewşenbiren Tirk, ji 

rewşenbiren din, hin· behtir neziki 

me ne. Le em li wan D ramanen 

wan dinerin, heta ji deste wan te, 

xwe dDri tekoşi
na gele Kurd di
girin. Tu dikari 
çi ji xwendeva- : ::it:,;:, ~ 

nen me re, di 
dermafe rewşen-

aninin ziman. Nizanim newer"in, an 
t•xalyeta wan tuneye? Herhal fikra 
kemalizme di mejiye wan de bOye 

hestr? Pirsen Kurôı ji xwe re pevfıst 

neditinin. 
N. Hikmet, bere li ber çaven 

me, mezin bO, min helbesten wl 

gişt xwendine, gava ku min, di hel

besten Wı de pirsen Kurôı neditin, li 
ber çaven min, bere çiqasl mezin 

bO, niha ji, hewqasi biçOk e. Em ga

zin ji Lorca, NerOda, Mayakowsky 

O ed. nakin. Lewre ew ji gele Kurd 

dur bOn, belki gele Kurd nebihistine 

O nehatibe bira wan ji. Le Nazim O 

rewşenbiren Tirk, di nav gele Kurd 

de ne o wan ji nezi ve dibinin. Ji 

.. ;:::: em van gazinan 
· : ·. \ dikin. Bi rasti ge-

biren Tirk D tore \C k~ı~f.giJ@t:~rı iJJfı;;tA .·. ···•· rek bere mirov li 
,;.,~.': """;; .... , .. ,, . 

ya Tirki bej/? 
J.DOST: Min 

bi pirrani helbes-

ten N. HiKMET i t?dt:t ~ 
xwendine. N. 
HiKMET li ba me 
geleki bi qlmet 
bO. N. HiKMET 
mirovekl ji xwe 
re digot ez sos-

yalist im. Vi' morovl, li ser Efriqa, 

Berlin, Lenlngrad O hwd. peyiviye O 

helbest çekirine. Li rex Wı, millete 

Kurd hebO. Ji bo çi li ser v1 milleti 

tiştek neanl zimen? Derd O eşen Wı, 

pirsen Wı, xwestinen Wı... H ima di 

helbesteka xwe de nave wi bianina 

ziman ... Ev çawa hozanvanl ye? Ev 

çawa niviskarl ye? Hozan, dile wi 

beri her kesi gerek li ser miravan bi

şewite. Gerek beri her kesi, bOye

ren dora xwe bibihise. Çawa 

Kurd-Kurdistan di bin guhe Wı de 

ye, ne dibihise O ne dibine? Ne te

ne N. HiKMET; E. ÖZ, A. ARiF, Y. 

KEMAL, A. NESiN O hwd. hene. 

Bes bi pirranl, ya li ser pirsen Kurôı 

nenıvısıne, yan ji, pirr bi tirs, bi 

çend gotinan wilo be meeôı xwe 
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. •. ::.:·· ··.· .. ··•·• / > • xwe binere. Rew-
.. ·::.· . ( . : şenbiren Kurd 

·. i . ye bizdonek ka li 
ku ne? Heta ken
gi we xwe di bin 
cile de veşerin? 

Tekoşina riz
. gariya netevfı, ji 

·• ·.· rewşenbiren 
·· .• ::• Kurd gellek tişt 

dixwaze, le ôısa gellek rewşenbiren 

Kurd hene tu çiqasi rastiye şani 

wan biôı, hewqasi direvin. 
REWŞEN: Hewcedariya · tekişi

ne, bi rewşenbiren ku bi gele xwe 

re dirneşe heye. Bi hatina te em 

pirr kef><weş bDn. Gele Kurd di ro

jen dijwar de diji. Di van rojen dij

war de dive rewşenbir, çi bike? 

J.DOST: Xizmet tene ne bi qe

lem e. Dibe ku em şehid ji pibin. 

Pirr şair di şoreşan de şehid bOne. 

Şoreşa gelen bindest geleri ye. 

Rewşenbir, hunermend, şair O hwd. 

· Ji, parçeyek in ji gel. 
Ez dixwazim ji xwendevanen 

REWŞENe re silaven xwe yen ger

min peşkeş bikim. Zor spas, ji bo 

ku we ve imkane ji min re vekir. 

REWŞEN 
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Kevara Çandi REWŞEN 

~- A A 

WEJEYEN IRANI 
• 

Li gorl ku nave wan di nav tevge
ra mezin a koçbarkirine ya 
Hind-EwrQpl de diyar bQye, reça 
iraniyan, bi xwe, di destpeka heza
ra yeke beriya zaylnl de, di aliye 
Transoksiyaniye (1) de O di aliye Ko
kaza re bO. Ji ve gave ve, hingOra 
bajarvaniyeke gewre li ser xakeke 

· peş-öırokl ku bere geleki dewle
mend bO, pertav da. Van ir~niyan 
nikaribQn ji aliye Transoksiyaniye re 
derbasl Pencabe buna. Di we de
me de Pencab, ji aliye Hindiyan ve 
hatibO daglrkirin, Hinöı ji aliye çan
di de birayan Pencabiyan in. i rani ji 
wir rabQn a ber bi deşta irane ve ku 
lro nave wl le bOye, koçbar kirin. Li 
aliye Rojava, eşlra iranl bi bakur ve 
bi direjayiya Çiyaye Zagrose re dili
vin, raste dewleten xurt en Mezopo-

~ taml ten Q li her dere ku xak ji wan 
re le te, rOdinin. 700 ~ı ben Zayi~ 
ne, yek ji wan elan ku nave we Pa
ris (2) e, li navçe bi cı dibe a paşa 

~-

YEN 
KEVIN 

nave xwe Ji le dike. BicihbOna van 
elen iranl, di riya dan-sitandina wan 
de bi bajarvaniyen kevnar re zana
vekl diafirlne. · Ji ve Ji, ye kıtiyen siya
si yen cOrecOre çooibin a ji van ye
·k'itiyan Ji, zarav derdikevin. Ev zara
vine tev ku ji koma iranl ar:ı Ar1 (Ar
yana bi zimane Avlsta) ten, li nav
çeyen erdnasl yen diyar ten belav 
kirin. Er.dnasiya zaravan, wekl erd
nasiya elan, li ser xakeke mezin di
rej dibe. Bi giştl, ji Bakur-Rojhilat Q 
i:3aşur-Rojavaye irane dest pedike, 
di Rojhilate Transoksiyaniye re der
bas dibe digiheje Girava Parist Bi 
vi awayl, em tooigihejin ku zimane 
Parisarı zaravek bO ji zaravan iranl; 
ye Medan Ji wilo bO, ye Panhan Ji 
wilo bO. Zimane Farisi (an ku Farisi
ya NO) ji Farisiya Navln (dema Sa
saniyan) hatiye; Parisiya Nayln, bi 
xwe Ji, ji ya Kevin, zimane Parisan, 
hatiye. Di pevajoye de hin zaravan 
iranl dibin zimanen çanöı; bi wan 

Pierre LECOQ 
Werger : AMED 

wejeyen paşketi ten nMsandin. W e
ki çawa Fransiz! ji zarave Firengan 
bO ziman, ji van zimanan, zimane 
Farisi belav dibe. Q di nava salan de 
fireh dibe; edi zimane Farisi xweöı 
bext derdikeve Q pe te nMsandin; li 
Bakur-Rojhilat, ev bextewariya ha
ne digiheje zaravine dine yen iranl 
Ji, ku nMskaren Aviata O Zerdeşt bi 
xwe pe dinivlsin Q bikartlnin. Le, di 
dernan öırokl yen pirr kevin de, te
vayiya weje devkl bO. Ji dewlemen
diya wejeya iranl ya kevnar, tene 
çend tişt mane, ew Ji, li ser kevir O 
zinaren mezin hatine nMsandin. Ji 
xwe zanlna me li ser wejeyen iranl 
yen kevnar tene ji wan de te. 

Ji Medan (3) koknivlsarek nlne; 
le dibe ku arşiVen wan bi zimane 
dewletekl clran hatibin nMsandin, 
wekl çawa arşiVen Hexamenlşiyan 
Ji, bi zirnaneki dine hatiye nMsan
din. Dadxwazen Meöı "yen ku doza 
xwe bi niviskf dikirin" (Herodot) O 
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dldlıne paşayA xwe ~As (Dil
_.), bl guman bl zlmanln ~nf 
kirine. Le, Mac, şexen Mediyan li 

eywana Parisan, hebe-nebe "ben
den ola" (Herodot) xwe bi zimane 

Meöı digotin; em ji Dinon jl, dizanin 

ku helbestvanen eywana Medan di 

sedsala Vl'an de (beri Za'{lni) he

bOn. Ev tişten han fi, dide nişan ku 

wejeya irani ya kevin di se waran 

de bikardihat: Di qada oiT, helbesta 

eywani O qada birevebirine de. Em 

dizanin ku qrale Medan Keyaksar, 

şagirt dişine nav koçeren Sakan, (4) 

da ku "teri zimane wan D tiravetine 

bibin" (Heredot) . Destana Rusteme 

Zale bi nav O deng, ji destanen Sa

kan hatiye, le ji piye Rojhilate irane. 

Bi van traöısyonen Sakayi, em rasti 

yek ji dewlemendtirin nişanen weje

ya irani ya kevin ten; pirraniya we, 

wejeyeke devki ye, bi renge destan 

o efsanan e. 

Weje Bi Farisiya Kevin 

nişiyan, tiştek1 d ine yı diyar bi Parisi
ya l<evln ntne. Çend getinAn bl Parı

siya Kevin O bi Parisiya Navin ku di 

nav nMsarAn bi zimanA Elamit, Ara
mi O Grek1 de tene dilin, dihele mi

rev hinek tiştan bizane. 
Nivisaren Hexamen1şiyan gellek 

giring in, ji ber ku ev niVisar bi tipen 

mM, parçeyen kitk1 O bi si O şeş tl

pan hatine nivisandin. Ev nivisar bi 

hestatiyeke be kemani, di sala 

1837'an de bi temami ji aliye Rawlin

son ve hate xwendin. Ev nivisar ji 

yen ku em di Avista de dibinin, gel

lek1 dOr e. Ew nivisar tev ji qralan 

mane, nemaze ji Dariose Gewre de 

· mane, dibe ku ji her se peşiyen wl 

de j1 mabin O ji Kserkses (Xerxes) ji 

Artekserksese (Artaxerxes) 1, ji Dar

yose ll O ji Artakserksese de mabin. 

. HemO deqen ku bi rOdaw in, çela 

serketina lehengan dikin, li ser. zina

ran, li ser stOnen qesran, li ser ce- · 

ran, li ser lalikan hatine niv1sandin. 

Tevayiya wan li kavilen SOze (SO

se) O PersepoiTse hatine dilin. Li do-

Di dema Koreş (559 - 530) de, ra Hemedane O bi taybetlli BistOn, 

Paris, dibin serdaren konfederasiyo- li Misre O li peraven gola Wane. Ni-

na elen iranl. Girooana wan a siyasi visaren giranbiha ku li ser çiyaye 

bi Medan re ye. Birevebirina Medan BlstOn hatine dilin, hinek ji wan bi 

weke xwe ma. Zimane Arami, bO zi- zimane Babilyon O Elamit in, 414 

mane namevaniya Hexamenişiyan. . rez in, li ser stOnan hatine niv1san-

(Ji v1 zimani sezdeh tlpen ku li ser din. Di van niv1saran de, Dariyos, 

çermen dewaran di sedsala V'an bOyeren mezin en destpeka hOkme 

de hatine niVisandin, li satrapa Pari- · xwe hewal dike. Naveroka van niv1-

si ya Misre hatine dilin O parastin) , . saran ji öıroknasan re gelieKı bal-

zimane Elamit fi, bi tlpen moo (s) ha- keş e. Çend ramanen oiT O moral 

tibOn niVisandin. Ji xwe zimane Fari- en qralen Hexamenişiyan te de te-

si ye wejey'i (ku em je re dibejin Fa- ne dilin. Stila wan a qreiT O bi pa ye 

risiya Kevin) ji Dariyose Yekemin ji aliye Dariyos ve hatine nivisandin 

(522 - 486) de te zanin. Niv1sara wi O redaksiyana wan riiv1saran ji aliye 

ya navdar li çiyaye SistOn O di sala qralen pe Wı re hatine teqlld kirin. 

519'an de hatiye nivisandin. Ev fi, Deqen wan niVisaran bi peşgotinek 

bi tipen mM O Arami ne. rışti Dari- dest pe dikin, te de qral bi rewatiya 

yas ev hat teqrıd kirin. Parisiya Ke- xwe diçespine, kesaniya xwe dinitiri- . 

vin, pirrani devk1 bO, lewra em ji ne. Nivisareke Dariyos li SOze we-

Strabon dizanin ku xorten Paris ji ha dest pe dike: 

mamosteyen xwe teri efsanan di- • Ahura Mezda (l) Xwedaye M_e-
bOn. Ji xwe ev efsaneyen han dibin zin e, wl ev erde ava kiriye, wl ev 

mijara Şehname (6) Parisiya Kevin ezmane bilind ava kiriye, wl mirov 

bOye zimane dibistanan fi, li gor ku afirandine, wl xweşf daye mirov, wl 

Zenofon (Cyropedie, 1, 2) diyar di- Dariyos kire qral, qrale tenha ji nav 

ke. Weki dine, derve'{l niVisaren bi qralan tevan, şahe tenha ji nav şa

t1pen mM yen çend qralen Hexame- han tevan. • (Wergerandina 
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Sharp (B).) 

U Nexş~ Austem, Dartyes ll ser 

xwe O k_irinen xwe: • .. . ez hevale qş,

ntın~ me. Ez ne heval~ şer im. Ne 

xwesteka min e, kese qe/s ji aliye 

kesen xurt de ten eşandin. Her tiş

tekf ku heq e, daxwaza min e. Ez 

ne hevale kese derewker im", dibe

je. Paşe deqe din e xweöı bOyer te, 

deqe Dariyos ku li Misre hatiye öı

tin: "ez Paris im, Ra ji Perse (9) de, 

min Misir dagirt. Min ferman da ku 

vi kanale ji çeme Nil ta deryaye 

Perse bikolin .. ." Deq bi bangina ji 

bo Ahura Mezda kuta dibin. Bi zi

maneki germ O bi zimanek1 pirraiT 

hatiye gotin ku qral dizane desthilat

dariya xwe ya oiT xweöı bike, le kok 

şopeke roni nine ku bihele mirov 

bawer bike ku qralen Hexamenişi 

Zerdeşt1 bOn. Wek1 dine Mezditiya 

wan pirr diyar e. 

Avista 
ica di demeke diyar de, dema 

. ku mirov pe diaxive, Parisiya kevin 

hate nivisandin. Zimane .Avista bi 

careki tiştek1 din e. Ka em hio tişten 

gelemperi yen neçespanöı diyar kin 

da ku em paşe rast bikin. Zerdeşt, 

Avista niv1sandiye, berhema weje'{l 

ya heri mezin ku ji ola wi de maye. 

Avista, bikaranina du zaraven Ba

kur-Rojhilate irane (Xwarezm O 

Sogdiyan) nişan dide ku yek a tay

bati (gath'i) (10) ye. Ya dine ya ge

lemperi ye. Hezar sal pişti Zerdeşt 

ev zaravine bikarhatin, bikaranina 

wan fi, tewr li navçeya dine, li Perse 

bO. Kesaniya Zerdeşt, wE:k1 ku di 

Avistadebi rengek1 efsane'{! hatiye 

zimen, g~llek muşkul e were nas ki

rin. PirtOka ku bi Wı te navkirin, bi. 

xwe, berhevokeke ku her çend de

qen we yen demeke ne. 
Avista, wisa xuya dibe ku pirtO

keka wisa ye ku di hemO waran de 

hevOdO nagire. Sermaya traöısyo

na temendirej en devk1 ye ku ji gel

I ek heyaman de hatiye, neynika tiş

ten oldar ku ji hev direvin e. Avista 

öısa pirtOkeke wisa ye ku dema re

daksiyona we hatiye kirin, li gor 

daxwaz O baweriyen dewleta Sasa-
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Kovara ÇandA 

niyan hatiye guhertin. Dewlemendi
ya nivisare ya elfabeyi ya Avista he-

-waldana tradisyoneke devki bi hOr
gili bi tipine li ser bingeha tipen Ara
mi hatine. Le niha em ne li we ne 
ku em herin beranberkirineki di nav
bera we a nivisaren din de bikin, da 
ku em bikarin Parisiya Kevin bixwi
nin. Her çi naveroka we dive em ni
şan bidin ku hevgirtineke ternam di 
pirsen ku diyar dike de nine, ev ji, 
"di diroka olan de nimuneyeke ten
ha ye" (J. de Menasce). Niha ev tiş
ten gelemperi yen neçespandi ku 
me li jor diyar kirine, ev in. Teqes, 
dem di ser re gellek buhuriye. De
ma ku Anquetil Duperron li Hinde 
di sala 1762'an de destnivisa Avista 
peyda kir a wergerandina we di sa
la 1771 fe da bel av kir, erişen xurt ji 
aliye ensiklopWınasen Fransiz a 
rojhilatnasen Alman a inglis li ser 
keşa rastbuna destnivise xwarin. 
Ya rast şirovekirinen Wi hiştibQn ku 
xwendevan nevehesi biminin. Weki 
dine iro riyeke direj maye ku mirov 
gav baveje, da ku van nivisaran bi
kole, van tradisyonen devkiyen ren
gin ku bingehen Avista ne, şirove O 
rohni bike. 

Avista, Farisiya ve gotine ji geti
na Farisiya Navin Epestak (11) hati
ye. Epestak, ji "deqe bingehin" ye 
ola Zerdeşti ya heyama Sasaniyan 
re dihate gotin. Gotina "Avista" di 
sedsaliya çaran de cihe xwe girt. 

· Gotin rengeola (12) Ahura Mezda ni
şan dicle. Serarnberi adet O mera
simen we em dikarin bibejin ku ev 
gotin rOye çirokbeji nişan d ide. Lew
re rengaola Zerdeşti ya ortodoks 
ku di heyama Sasaniyan ji sedsala 
sisiyan de pek dihat, bi kelk (feyde) 
bO. Perestgehen xwe yen egir he
bOn. Cejnen bi qurban a hin mera
. simen rengin te de bikardihatin. Ev 
rengeoleya ha, iro ji, F aliye Farisen 
H indi O Zerdeştiyen irani ve te piroz 
kirin. 

Avista, ne teqeseki nişan dide, -
weki din tişten nenas en navdar bi 
awayeki rengeoli hewal dide. Bi ve 
yeke, Avista cihana meji O giyani ya 
irane pişti ola Zerdeşti O kartekirina 

• 

we li ser irane bi medide zanin. Ji 
ber ve yeke, em te digihejin ku pa
rastina wan merasirnan ji ewqas 
sedsalan ve di bira millet de güti
nen ku li şune mane ku ciye xwe 
he di Avista de dibinin. Ya giring ev 
e, hevgirtina matane di navbera tiş
ten ku em di deqen.Avista de dixWi
nin O tişten ku niviskaren Grekan 
en kevin li ser doktrin a dezgehen 
Macan nivisandine. iro sirOden ku 
diyar e ji aliye Zerdeşt bi xwe de di 
sedsala heftan de (b.Z) hatine ho
nandin a bi zarave Wi ye irani (Ba
kur-Rojhilat) he tene gotin. Tişten 

ku ten xwestin, deqen Avista yen 
ku hatine parastin giş bi careke tu 
giredana wan bi rengele re nine. Di
dariyeke sererast li ba me heye, ni
şan dide ku şopen Avista di sedsa
la nehan de baş hebOn. Dive deqen 
we Avistaye secarki bin, le yen Avis
ta iro ku di desten me de ne, kevin
tirin deqen Avista yen sala 1278'an 
e. Avista dive koka zanina irani ya 
demeke pirr kevnare be. T evi ve pe
wist e mirov tişten bermayi bikole 
da ku paşe bikare li ser çend pir
sen wejeyi ye di Avista de raweste. 
Avista iro çawa te nişan dan? 

Yasne li ser qurbana gelemperi 
ku ji bo Ahura Mazda O kesen ez
mani yen ku haWir Wi digrin te peş
keş kirin, diaxive; be çawa qurbana 
Hoama (13) te arnade kirin, weki ça
wa Soma di rengeola Vedl de te 
arnade kirin; di ber marasimen qur
bane re, hette O du "Ha" (14) tene 
gotin, "Ha" nimejina direj in, bi stile
ki gellek pirrcarki te de heye, nişa
nen cihana oldar a Mazöıtiye te de 
tiji ne, pirraniya xwedetiyen we, zi
reken we, cejnen we, moralen we, 
bir O baweriyen we. Di nav hayen 
we de, deqen kevintirin en Avista 
deqen gathi ne. Gatha ji siradek e 
ku ji zarave Bakur-Rojhilat re te go
tin. Ji hemO deqen Avista honrawi 
a yen pexşani re ku ji vi zaravi hati
ne, gathi te gotin. Tim hatiye diyar 
kirin ku ev zarava zarave Zerdeşt 
bOye, ev ji, baş kevnahi a yekitiya 
naveroka deqan diçespine. Pişti 

Avista pirtOkeka piroz heye je re 

REWŞEN 

dibejin Vendlded (bi HOri, Videv
dat, "QanOn li diji dewan"), pirtOka 
(an nesk), nozdemin e ji bist O yek 
pirtOken heyama Sasaniyan; anku, 
tevahiya wejeya piroz a Zerdeşti 

ye. Gellek ji van neskan ku em kurti
ya naveroka wan dizanin, iro winda 
bOne. Le Vendided a ku mayi bi te
vahiya xwe maye, çima ku ew be
şek e ji koda ole a, bi taybeti, li ser 
dOrxistina dewan ji deren ku geni ki
rin re ye; ev-tev rengeeleke çedikin. 
Em di we baweriye de ne ku ew piş
ti ketina imparatoriya Hexamenişi 
hatine nivisandin. Zimane we Avisti 
ye, le şikesti ye. Dibe ku komek ji 
Mediyan en ku xwe avetine panahi
ya Rojhilata irane, ew nivisandibin. 
QanOnen paqijkirine ku Vendided 
nişan dide, dihele mirov te de jiya
na rojane ya irana kevin bi hOrgili 
bizane. PirtOk bi xwe bist O du beş 
in (an fergerd), destpeka we çele 
damezrandina hereman a ji aliye 
Ahura Mezda ve (li irane) dike, pa
şe diçe ser qanOnen ku ji mirovan 
re hatine. Beşe 19 çela xapandina 
(15) Zerdeşt dike, pe re qewitiyen 
Wi li ser "ola çak" ku Ahura Mezda 
diyar kiriye te; dawiya pirtOke li ser 
bijişke ye. Perçe sewemin e Avista 
pirtOkeke li ser nimejan e, nave we 
Siroza (Si Roj), nimejen ku di si ro
jen mehe de tene gotin. Her rojek 
xwediye taybetiyek bO; destpeka 
pirtOke bi "si rojen biçOk" vedibe. Ji 
xwe listeke biçOk ji naven van xwe
detiyan (16), ji naven arıkaren wan O 
ji çend rewşen wan en taybeti pek 
te. "Si roj en mezin" dibe ku kem-hin
dik hatibin guhartin O li ser si xwe
detiyen sereki hatibin arnade kirin. 
Dimine 18 deq ku je re dibejin yeşt. 
Yeşt ji sirOda pirozkirina cejna oli re 
te gotin. . 

Ciye yeştan hem di atsannasi O 
hem ji di destanen iranide bilind e. 
Bi zirnaneki Avisti yi rast hatiye nM
sandin. Diyar e ew di dawiya dema 
Hexamenişi de hatiye nivisandin. 
Hatina xwedetiyan di we de tiji tra
disyonen devki, oli o destaniyen we 
heyame ne. Ev nerinen ku em peş
keş dikin ne hesan in werin tegihiş-
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tin. E ger mirov naveroka efsanl O le
hengl ya Avista O ya destana Farisi 
ya Firdewsl (sedsala Xl'an e Zaylni) 
bide berhev, mirov ve yeke baş te 
derdixe. SirOden ku bi xwedetiyan 
hatine bi aheng in, keşana wan a 
sertki ye, di her rezeke heyşt kitkl 
(birrgeyi) de se sertik te de hene. 
Ev keşana hane ji ya Vedi hatiye. 
Di ware naveroka Siraza de, nave
rokeke we ya cuda heye. Em beşe
kiji yeşta 5 nlşan didin .• Yeşta 5 sirO
dek In, ji Xweda ye mezin Avan, 
Enahita, Xwedeye pak, re hatiye ni
vlsandin. Enahita kaniyek e, li deşta 
sterkan e, li sere çiyaye Hukariya 
ye, hemO çemen ku li ser erde he
ne ji we kaniye dizen. Yeşt bi pesi
nandina Enahita dest pe dike, paşe 
çi lehengen ku ji Enahita re bOne 
qurban tene hewaldan. Yek ji wan 
lehengan Yima ye. Yima, "Cew'i'', di 
efsaneyen Hindiyan de nas e; afirl
na mirov ji cewiye we, Yaml de hati
ye; guneh O mirin jl, ji xwe, ji wl de 
hatine zanln; biranina şaşiya Wı di 
Şahnama Firdewsl de diyar e; paye
bilindiya wl bObO sederne hatina si
temkare xWınxwar, Zehak. Perçe 
ku em peşkeş dikin we nerinek li 
ser stila deqen ku Avista pe tijl bO
ye, bide. Ew ji aliye J. Darmesteter 
ve hatiye wergerandin. Li ser ve 
wergerandine, E. Benvaniste dibeje 
ku tevl kemaniyen we nemaze di 
ware şirovekirina gathan de, li "hem
beriwe"tu zimanen din nlne": 

"Yima Xşayete, şivane çe, li ser 
çiyaye Hukariya, ji we re hate qur
ban kirin: şiyen sed hespen ner, 
hezar ga Cı deh hezar pez diyari we 
kir/n. Li ber we digeriya Cı digot: 
"Ve razibOne bide, Xudaye çayiye Cı 

xere, Erdvi SOra Enahi'ta! bila ez 
emperetoriya mezin li ser hernCı we
latan, li ser dewan, li ser mirovan, 
li ser Yatusan Cı Pairikasan, li ser si
temkaran, li ser koran Cı kerran, 
ava bikim; bila ez ji deste dewan 
dewlemendiye Cı xere, keskayiye Cı 

dewaran, geşi Cı bilindahiye bikşi
nlm". Erdvi SOra Enahi'ta razibCına 
xwe da, ew ji, je re vexwarin (17) Cı 

qurban diani, li şona we razibOnfJ. • 
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Di Avista de pirr perçeyen din 
hene ku pirraniya wan nimej in, di 
hin demen roje, sale O rOdawan de 
tene gotin. Herweha, perçeye pen
cernln, Gah, di her penc demen ro
je de tene gotin. 

Bi tevayl, naveroka Avista li ser 
du rengdeqan te beş kirin: yek bi 
zarave Gathl ku yekitiyeke stOr a 
doktrlnl nlşan dide: Ev jl, baweriya 
bi xwedayekl tenha, bi Ahura Mez
da O bi Duruven wl, O baweriya bi 
du moralen xuya ne; naveroka we 
ya orı betir tevllhev e. Nivlskaren 
Avista, nave welate xwe Aryana 
Vayejah danlne. Li gorl agahdari
yen li vir O li wir, ew welate Korazm 
(18) e, welate ku Kawlsan di navbe
ra sedsaliya VII'an O Vl'an de te de 
serdar! kirine. KaWıs · malbatek e, ji 
Slstane_ (19) bOn. Qrale dawl ye ve 
malbate ku nave wl di Avista de ha
tlye diyar kirin, Vlştaspe ye, qrale 
ku Zerdeşt anlbO ser ola xwe. . 

Jerenota Werger 

1) Ji herama ku di navbera Pamlre 
Cı Semerqende de ye re te gotin. 

2) Faris tiştek e, Paris jl tiştekl din 
e. Paris (Perse) ji Medan Cı Farisan her
duyan re te gotin. Zimane Parisi jl, li go
r'ilrannasan, zimanek e ku ji Medl Cı Fa
risl çebuye. 

3) Med an Mad ji ~mperetoriya Me
diya re te gotin. 

4} Sa!<a (Scythe),wekl Kurdan, mile
teki franl ye, baplren Oseten ku ira li 
Gurcistane dijlne ye. 

5) Tipen mixl ji aliye Madan, Pari
san Cı Aşoran ve jl bi kar dihat. 

6) Pirtuka Fırdewsl. 

7) Di Mezditiye de, ola Iraniyen pe
şin, Ahura Mezda Xwedaye çeyiye ye, 
Ehrimen Xwedaye şer e. Wata we bi zi
mane Avista "Xwedaye hişiyar" e. Pe 
re, Zerdeşt te ve ole hineki diguherine, 
"Ahura Mezda" dibe "Hurmiz". Di Mez
ditiye de, herdu cewi Ahura Mezda Cı 

Ehrimen kurren lurvan in, Xwedaye · 

/ 
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Deme. 

B) Mebest e ku ji deqe yeke werge
randl. 

· 9) An ku navça ku Paris le dimani. 

1 O) Li ser tipan "th" di gotina "gat
ha" de, ev tip tene di zaravate Hewra
manan de maye. Hembere we di ingli
zi de heye: di navbera "th" a "thar (ku, 
we) Cı "th" ya "three" (se) de. Di ve bare 
de, Giyan-buhuşt Hejar digot: "Peyva 
'gatha' (deq an "stran"en ku di Avista 
de hatinl} iro buye "gazi". 

11) Em dixwazin li ser peyva 
"Zend-Avista" rawestin. Avista, bi zirna
ne Farisiya Navln hatibu şirove kirin, je 
re digotin "Epestak Cı Zend"; anku "A
vista Cı Zanin". Bi gotineke dine, deqen 
Avista hatibu tefsir kirin. Niha, di lekoli
nen li ser Avista de, gotina "Zend-Avis
ta" rabuye, tene "Avista" bi kar te . . 

12) Em bala xwendevanan dikşlnin 
ku me gotina Firansizl "culte" bi "renga
ale" wergerandin. 

13) "Hoama" ya Avista Cı "Homa" (X
wede) ya Zazaki pirr ji hev ne dur in. 

14} "Ha" bi zimane Avista şapitr 
(beş) e. 

15) Anku ji aliye yen ne çe de: 
dew, cin, pM, hwd. Wisa diyar dibe k€1-
şa Şeytane Fileyan Cı Musulmanan çi 
ye. 

16) Me gotina Fransiz! "divinite" bi 
"xwedetl" wergerand. Jixwe gotina "di
vin" Cı "Dieu" a Fransizi. Cı "dew" a Kurdl 
neziki hev in, weki dine wateyan wan 
en niha ji hev dur ketine. Sedama ve 
yeke weki irannas hewal didin ev e: 
berberl di n~vbera milaten Hind Cı Ew
rupi de çe bubCı, xwedeyen Ewrupiyan 
li ba iraniyan hatibun pis kirin. Ji ber 
ve "Dieu" (xwede) li ba iraniyan bu 
"dew". 

17) Mebest ji vexwarine ew e ku 
bere di ber qurbanan re di olan kevnar 
de vexwarin hebCı .. 

18)Korazm niha li başur€ı derya 
Arale dikeve. 

19) Sistan ji derdoren Kerman€ı -Ni
ha bajareki irani ye- re dihate gotin. 
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HALKIN AYDINI · 
HALKIN SAVAŞÇISIDIR 

Savaş başlamıştır. 

Erzincan, Erzurum kolorduları 

dahilinde Diyarbakır'daki askeri ha

vaalanı Elazığ'a kaydırılmış, olağan 

-hal ilan edilerek terhis olanlar (as

kerliğini bitirenler) tekrar silah altına 
alınmışlardır. Bir taraftan savunma
sız ova köyleri bombalanırken, di
ğer yandan Dersim' in bütün orman

ları ateş~ verilmiştir. Savaşın hedefi 
Seyit Rıza, Alpdoğan'a haber gön
derilir, "savunmasız, silahsız sivil 
halka zarar verilmemesi kaydıyla 

tüm rehinelerin serbest bırakılacağı" 
belirtilir. Bütün girişimler sonuçsuz 

kalmıştır. Saldırı bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. Dersim etrafındaki 

küçük aşiretler büyük kayıplar ver
miş, geri kalan kısım Seyit Rıza' nın 

birliklerine katılmıştır. Dersim kara

dan tank ve toplarla, havadan uçak
larla bombalanmaktadır. Seyit Rı

za'nın üstlendiği Halvori, Vank Böl

gesi sürekli bombalanmış, bu bom
balanma sonucu birçok Kürt silahlı 
güçleri şehit olmuştur. Seyit Rıza'
nın oğlu Resık Hüseyin de ağır yara
lanmıştır. Bu olayı duyan Türk istih
baratı bir komployla tedavi edilmek 

amacıyl!i Hüseyin' i Elazığ ' a getirt

miş ve işkenceye almıştı. Amaç böl
geydeki Kürt silahlı güçlerinin duru
mu konusunda bilgi edinmekti. Eli 
sUah tutan herkes dağlara çıkarken, 
kadın çocuk ve ihtiyarlar da mağa
ralara yerleştirilmişti. ilerleyen Türk 

güçleri ilk olarak mağaraları kuşatı
yor, saatlerce mağaraları top ateşi
ne tutuyorlardı. Bazı mağaraların ka-

(2) 
pısı betonla örülerek insanlar ölüme 
terk ediliyordu. Özellikle Tujik dağı
nın eteklerindeki silahsız, savunma

sız kadın ve çocukların dolu olduğu 

bu mağaraların ağızları betonla sı

vanmıştır. Bazı aşiretler bu barbar
lık karşısında t~slim olmayı seçmiş

lerdir. Teslim olanlar da anında kur
şuna dizilmişlerdir. Genç kızlar ve 
kadınlar Türk askerinin eline geçme
mek için, kendilerini Kürdistan'ın yü
ce dağlarından engin ovalarına atı
yorlardı. Güzel Munzur'un özgürde
rinlikleri koruyordu Kürt kadınlarının 
iffetini, şerefini. 

Kış erken başladı Dersim'de, ey

lülle birlikte başladı kuru soğuklar. 
Türk ordusunun kış mevsiminde 
Dersim Bölgesinde kalması ve sava

şı sürdürmesi imkansızdı. O zaman 
yeni komplo hazırlanmalıydı. ilk ola
rak sahte bir ateşkes emri verildi, ar
kasından Seyit Rıza'ya "Dersim'lile

rin bütün isteklerinin kabul edildiği" 
bildirilerek, Seyit Rıza ve diğer ön
derlerin Elazı~ra gelmeleri istendi. 
Seyit Rıza ve gidenlerin hepsi· 5 Ey
lül1937 tarihinde tutuklandılar. Son
raları, Seyit Rıza mahkeme salonun

dan çıkarken "şerefsiz ve yalancı hü
kümet • diye bağırdı. Erzincan'dan 

Elazığ' a istiklal Mahkemesine sev
kedilen Seyit Riza, istiklal Mahkeme
si'nce yargılanmaya başlandı. Mah
kemede verd iği ifadede, "milli amaç 
için mücadele ettiğini, hürriyet için 

savaştıklarını, 70 yaşını geçmiş ol
masına rağmen bu savaşımı milli 

bir borç olarak gördüğünü, bu milli 

borç için ölmenin doğal olduğunu, 
hiç bir dış güce alet olmadıklarını, 
yüzyıllardan beri bu amaç uğruna 

çalışıldığını fakat muaffak olunama
dığını" kısaca belirtmiştir. Batı kartı

nı Moskova'ya karşı kullanarak, 
Moskova'yla birlikte Ağrı isyanını 

bastıran TC, bu kez Moskova kartı
nı batıya karşı uyguladı. Seyit Rı

za'ya yöneltilen en önemli sorular
dan birisi de, "himayesinde Rus kur
may subaylarının olup olmadığı, 

Ruslardan muhimmat, silah, cepha- . 
_ ne ve para yardımı alıp almadığı"
dır. Oysa Moskova, büyük devlet çı
karı için yakın komşusu mazlum 
Kürdistan halkının vahşice ve bar

barca boğazlanmasını görmemek 
için kör, duymaması için sağır ol

muştur. Hatta zaman zaman bu kat
liarniara maddi ve manevi katkılar 

sunmuştur. Gerekçesi açık: ona gö
re bu isyanlar, gerici ve emperyalist 
oyunudur. TC de, Kürdistan ulusal 

kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi
nin köklerini hep dışarıda aramıştır. 
Oysa Kürdistan'ın aslan parçasını 

TC'ye hediye eden ingiliz ve Fran
sız enıperyalistleridir. Kökü dışarıda 
arama anlayışının altında yatan asıl 

neden, Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesini dünya demokratik ka

muoyundan ve tecrit etme isteğidir. 
Bu tecrit etme planı Türk devletinin 
sömürgeci statüsünün devamından 
yana olan ve yüzüne demokrat 
maskesini geçiren, Bülent Ecevit ve 

Uğur Mumcu gibi kafatasçı fosiller 
tarafından zaman zaman dile getiril
miştir. 
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Kürdistan işçi Partisi (PKK) an
ti emperyalist, anti feodal ve her tür-

lü gericiliğe karşı mücadeleyi 
amaç edinmiş, israil siyonizmi
ne karşı Filistin halkıyla birlikte 
savaşmış ve bu uğurda bir çok 
şehit vermiştir. Faşist Saddam 
ile emperyalist sistem arasında
ki son savaşta, kararlı ve dev
rimci bir tutum takınmıştır. Bu 
gerici savaşı şiddetle lanetle
miş, faşist Saddam gericiliğini 
ve emperyalist sistemin Orta
doğudaki yayılmacı emellerini 
deşifre etmiş, bu gerici güçle
re karşı halkların ortak silahlı 

mücadelesini savunmuştur. Bü
lent Ecevit ve Uğur Mumcu gi
bi resmi ideolojinin kör savunu
cuları, Kürdistan ulusal kurtu
luş hareketi için "emperyalist 
sistemin kışkırtması" tezini öne 
sürerken, faşist ideologlar ise 
özgürlük hareketinin Ruslar ta
rafından kışkırtıldığını (Kars ve 
Ardahan olaylarında olduğu gi
bi), Rusların Anadolu toprakla
rında gözü olduğunu her vesi
leyle dile getirmişlerdir. Türk devleti
nin bilinçli olarak pazara sürdüğü 
bu görüşlerin amacını yukarıda be
lirtmiştik. Tekrar konumuza dönüyo
ruz. 

Seyit Rıza ve arkadaşlarının 
mahkemesi uzun sürmedi. 1 O Ka
sım 1937 tarihinde 11 Kürt savaşçısı 
için idam kararı verilmişti. Bunlar 
arasında Seyit Rıza' nın yaralı küçük 
oğlu Resık Hüseyin de vardı: Karar 
18 Kasım 1937 tarihinde Elazığ'ın 
Buğday Meydanında infaz edildi. 
Seyit Rıza son konuşmasında, "75 
yaşındayım, şehit oluyorum! ~ürdis
tan şehitlerine katılıyorum. Dersim 
mağlup oluyor, fakat Kürtlük ve Kür
distan yaşayacaktır. Kürt halkı· inti
kam alacaktır. Kahrolsun zalimler! 
Kahrolsun kahpeler ve yalancılar!" 

demiştir. Küçük oğlu Resık Hüse
yin'in son sözleri de "Kürdistan sağ 
olsun!" olmuştur. infazdan sonra ce
setler halka teşhir edilmiş ve sonra 
yakılmışlardır. 

so 

Bexte Romi Çino 

Bir Kürt ananın, af yasasına ina
narak teslim olup öldürülen oğlu 

için yaktığı ağıtta şunlar söylenmek
tedir. (Dimilli) 

Meso Xido, Xido meso, 
Gos ro min e, li min meso 
Na hOkOrnat to xapneno 
To kiseno bol tereso 
Waye waye, li min li min, Xidire 

min 

(Gitme H1d1r, H1d1r gitme 
· Dinle beni sakm gitme 
Bu devlet seni kandmr 
Seni öldürür, sakm gitme 
Eyvah, eyvah bana 
Bana, bana, H1d1r'1m 

Dönemin Türk.:solu, Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketinin batıdan 
destek aldığını, ingiliz-Fransız yanlı
sı olduğunu ve Batı tarafından yöne
tildiğini her vesileyle gündeme getir
miştir. 

REWŞEN 

_ "Dersim'de her ağacm altmda 
bir Seyit R1za vardi, onlar hangi Se-

yit R1za'y1 soruyorlardi. • Dersim 
teslim olmayacaktı, Dersim son 
kurşununa ve kanının son damlası
na kadar savaşacağına and içmiş
tl. Şehitlerinardından gözyaşı dök
mek yoktu. Onlar, şehitlerini, düş
mana vuracakları her darbede ya
şatacaklardı. ismet inönü, Seyit 
Rıza ve arkadaşlarının asılmasın
dan sonra mecliste yaptığı konuş
mada, "bölgeye askeri valinin ta
yin edildiğini ve siklYönetimin de
vam ettiğini, Dersim meselesinin 
bittiğini" vurguluyordu. Celal Ba
yar'ın yaptığı açıklama, inönü'yü 
yalanlamakla birlikte, Dersim' e bü
yü~ bir jenosidin uygulanacağı ko_
nusunda ipuçları vermekteydi. Ba
yar Mecliste şöyle bir açıklama ya
pıyordu: "Ey Dersim halki, eğer si
lahlarmlzl terk ederseniz sizin için 
kollanmiZI açmaya hazmz: Merha
metimiz büyüktür, fakat gazab1m1z 
daha da büyüktür. Dilediğinizi 

seçmek sizin elinizdedir. • Sömür
geci faşist TC' nin merhamet dedi

ği şey, sivil ve savunmasız çocuk 
ve kadınları katletmektir. Mağarala
ra sığınan .Dersim halkını, yaşlı, ka
dın ve çocukları diri diri yakmaktlr, 
mağaraların ağzını betonlayarak 
ölüme terk etmektir. Savunmasız 

kadın ve kızların ırzına geçmektir. 
"Merhametlerine" sığınanları alçak
ça yalan ve hilelerle kandırıp, idam 
sehpalarında saliand ırmaktır. işte fa
şist TC' nin merhameti budur. 

Teslim olan Karabal, Ferhat, Pil
vank aşiretleri toptan imha edilmiş
lerdir. Kadın, çocuk ve ihtiyar sa
manlıklara daldurularak yakılmışlar- · 
dır. Dersim çembere alınmış, dünya 
ve çevresiyle tüm ilişkileri kesilerek, 
tecrit edilmiştir. Şeyh Sait'in karde
şi Şeyh Abdullah, Suriye'den bir 
grup savaşçıyla birlikte Dersim isya
nına katılmak üzere yola çıkmış, an
cak Diyarbakır yakınlarında düştü
ğü pusuda kurularak katledilmiştir. 

-Sürecek-
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FELSEFE 
A u 
ZIMAN 

Di jiyana miravan de helwest O li
vfn, kar O xebat, rewişt ( exlaq), te
koş ina jiyane, rabOn o rOniştin o te
kili bi miraven din re rasthati nine. 
Ev gişt angora bir O baweriyen gele
ri ne. Ditina mirov di dermafe xw~
za (tabiat), jiyan o ramane de çi be, 
helwesta karvani jl, li gora we pek
tA. 

Ji bo ve qasi ev herdu tişt, bi 
hev re di destpeka jiyane de derketi
ne hole. Ji ve ditina gelemperi ya 
dinyaye re te gotin "felsefe". Felsefe 
çiqeke zanyari ya tıeri kevn e. Di ôı
roke de ku jiyana miravan hesan 
bOye O zanyari geş nebOye, zanyari
ya felsefe jl, hesan bOye. Li gora 

. peşveçOna jiyan O zanyariye felsefe 
jl peş ketiye O gihiştiye. Çawan fel
sefe di jiyana mirav de pewistiyek 
be, di jiyana civatan de jl, pewisti
yeke. 

Dive em di ware hişmenôı O ra
mani de baş bizanibin O bala xwe 
bidine ku mirov, di pevajoyek ôıroki 
de, ji ponijina nerbaran darbasi po
nıJına nenerbaran bOye. Bi ve raperi
na han, mirovatf gihiştiye gehineke 

_ gellek bilind. Lewma, mirov OOı kari
ye di mejiye xwe de li ser dinya o 
gerdOne, li ser bOyaran O li ser ber-

nameyen ji bo dema be, biponije. 
Di mejl de dinyayeka simgan çebO
ye. Ev simge bi her awayi bi hev re 
pewenöı datınin. Beje, biwej O te
geyen nO diafirin. Ev tete we wate
ye ku navgina ponijandin O şiraveki
rine xurt O dewlemend dibe. Beıe· 

ev navgina giring, zirnan e. 
Jixwe, pewendiyeke diyalektiki 

di navbera felsefe, jiyana karvani o 
zirnan de heye. Ev bi hev re hev ze
xim o xurt dikin, dixemlinin o peşve 
dibin. Felsefe bi zirnaneki jar O xi
zan geş nabe O peşve naçe. Pewen
diya zanyari ya felsefi bi giş zanya
riyen din re, bi jiyana abori re O bi 
peşveçOna teknoloji'ki re heye. Fel
sefe, li ser van ximen jorin ava dibe 
O vedijene. 

Bi awayeki din jl, peşketina zan
yari ya felsefi bandor li ser hemi 
zanyariyen din, teknoloji o jiyana 
abori dike. Wan fireh, zexim a xurt 
dike. Ev pewendiya diyalektiki di 
navbera van peşketinan de bi per
gala zimen dinime (çedibe). 

Bir o baweri o birdozek ku di ci
vatek de heşin bO O derkete hole, 
OOı ew jiyana xwe didomine, renge 
xwe dide karaktera we civate. Ev jl, 
di nav çanda we civate de tete xu-

REWŞEN 

Şemsettin RONAHİ 

yan. Çand jl, bi pergala zimen tete 
'ifade kirin. Mirov dikare beje ku bir
doz! dikeve nav zimen O birdeziya 
civateke di nav zimane we civate 
de dineqişe o kifş dibe. 

Weka her tişte, civat jl guherbar 
e. Di ôırake de civatek ava dibe, 
geş o xurt dibe o jiyana xwe didomi
ne. Di ve deme de ev civat, tove ci
vateke din di nav xwe de-himbez d i
ke. Ev tov digihije, heşin O xurt di
be. Di gel ve, civat jl, kevn dibe O di
rize o mercen we yen jiyane nami
ne. Di gehineke jorin de, ev civat 
cihe xwe ji civata nO re berdide. Di 
ve pevajoya guherandine de, her ci
vat li gor rewşa xwe ya geleri ji xwe 
re birdozek çedike. Li gor ve, bir
doze civat teher (form) distine. Ci
vat dore ve bir o baweriye berhev 
dibe O gora we dimeşe. Ev bir O ba
weri, di peşdeme de bandora xwe 
di jiyana karvani de diqedine. Le 
bele, di mejl, çand o zimane civate 
de jiyana xwe demeke direj didomi
ne. zo bi za bandora xwe winda na
ke. 

Dive ev jl, bete diyar kirin ku ji 
destpeke de heya niha, du curen 
felsefi hene. Ya yakemin telseteya 
idealist e. Ev.felsefe, bingeha xwe ji 
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olan(efin) digre. Bi oli dinihere dine, 
xwezaye, jiyane a ramane. Ol, di 
dermafe van tiştan de çi bibeje, tel
sefa idealist ji weki we dipejir'ine. 
Yen ku naxwazin rewşa civati be 
guhertin, ev doze dipejr'inin a belav 
d iki n. 

Di gel ve ditina dine Q li hemben 
we, telsefa materyalist heye. Binge
ha ve felsefe rasti Q zanyar'i ye. Ev li 
ser sedem O ancamen bOyaran di
sekine. Dixwaze rastiya her tişti bi
zanibe. Re O rezika guherandin a ci
vatan berçav dike. Yen ku rewşa 
wan a abori a civati ne baş e, ve bir
doze dipejirinin. Lewma, ev riya gu
herandine vedike. Jixwe, di jiyana 
karvanide ev ditin heye. Ev ditin ne
be, di praktike de jiyan ne gen
gaz(mumkun) e. 

Di her civatek de her du ditinen 
felsefi bi hev re O li hemberi hev cih 
digrin O dimeşin. Ev herdu ditin,_ li 
gor'i rewşa çan?, nirx O jiyana abori 
ya we civate naverok a teher disti
nin. Ev ditin, di civate de nirxen na 
diafir'inin. Ev nirxen nO di çand Q zi
mane we civate de cih digrin. Lew
ma, ev bi zimane we civate tete şi
rovekirin. 

u gor re o rezika guherbariye, zi
mane civatek ji, diguhere. Çawan 
me got, zirnan girooayi j~ana civa
. ki ye. Çawa ku civat ji ı'ewşeke he
saf1 ber bi rewşeke tevlihev O peşve
çQyi ve diçe, nirxen kevin a neker
hati daveje O nirxen nO distine; wi
san ji zimım, her dem xwe nO dike; 
beje, biwej o tegeyen kevin daveje 
a beje, biwej o tegeyen nO ava di
ke, yan ji, naveroken nO distine. Li 
gor her peşveçOn O giliiştine, zi
man ji, peşve . diçe, dewlemend di
be. 

Di civatek de nexweşi O pirsgire
kek mezin hebe, divet bete çareser
kirin. Pewist e ev çareserklrin ji bo 
berjewendiyen pirraniya civate be. 
Ji bo ve, mifteya bingehin, vena ci
vati ye. Vena civati, bi birdoziyeke 
rasti O zanisti dinime. Ev birdoz, ji 
ezman ve nayet O di mejiye civate 
de li ser lingan ranaweste. Vena ci
vati bi birdoziyek biyani çenabe, di 
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navendek de berhev nabe, nakeve 
lebate. Ji bo ve qasi, dive mirov b1n
gehek ji bo xebata zanyar'i ya felse
fi bibine. Ev bingeh di çand O zi- · 
mane civate de peyda dibe. Ev bin
geh ji civate re ne biyani ye. Le be
le, pirraniya kesan hej, je nine. Bi le
kolin O leger'ine ev derdikeve hole. 
Yen ku xebaten felsefi dikin, divet 
zimane we civate qenc bizanibin ku 
ditina dinyayi ya na li ser bingehe
ke zexim ava bikin. 

Peywireka (wezifeyeke) giring a 
van mirovan ji, ev e ku zimane ci
vate di ware felsefi de baş bikarbi
nin, xurt O dewlemend bikin. Zirna
neki jar O xizan nikare vi kar'i pek bi-
ne. · 

Li gori van nerinen jorin, divet 
em di ware felsefi de bala xwe bidi
ne netewa Kurd. Netewa Kurd, bi le
zi diguhere. Ev guherandin, di .her 
ware jiyane de ye. Guherinen heri 
giring, vena netevfı, azadbOna meji 
O vejina zimane Kurefi ne. Heya ni
ha xebaten felsefi di nav çalakiyen 
partiyen rezani de hatine kirin. Ke
sek an ji, sazgeheke profesyonel di 
ve wari de çalakiyeke taybetl nekiri-

• ye. Pirsgirek, nexweşi, der~. kul a 
nakoki di nav civata Kurd de pirr in. 
Çareserkirina van pirsgirekan, dayi
na tekoşina rizgariya netevfı, avakiri
na civatek nO O afirandina netewe
yeke nOjen, bargiriyen li ser milen 
me ne. Ji bo çareserkirina van pir
san, veneke netewi ya bi hez divet. 
Ev ji, MzbOna nerina telsefa zanya
ridixwaze. 

Zirnan O çanda Kurdi, di bine du 
bandoren neyini de ne. Di pevajoya 
efiroki de, ner'inen telsefa idealist o 
kevnare ku di civata Kurd de derke
tine hole, jiyana xwe di çand O zi
mane Kurefi de didominin. Ya din 
dagirkeran ner'inen fermi di Kurdis
tane de nimandine O bi cih kirine. 
Di gel van bandoren neyini, binge
ha nerina zanyar'i di çand O zimane 
Kurefi de heye. Ji ber ku Kurd civa
teke efiroki a kevn e. Xebaten zan
yar'i kirine O şarezayiyen giring afi
randine. Jiyana karvani nerina zan
yari dixwaze. 

REWŞEN 

Dema lekolin O legerin li ser zi
mane Kurefi bi ner'ina felsefi bete ki
rin, bingeha telsefa zanyar'i, de be
te ditin. Nerina telsefa zanyar'i li ser 
ve bingehe ava, geş O zexim dibe. 
Vena netevfı ji, girooayi ve birdozi
ya civati ye. Jixwe, peşketina ner'i
na felsefi bi çandeka netevfı a bi zi
maneke netevfı gengaz e. Ev, ji hev 
nayen cuda bOn. 

Di felsefe de nirxen gerdOni O 
gelemperi hene. Divet i<urd nirxen 
xwe yen civati O nirxen gerdOni(ev
rensel) bi hev · bigihinin. Bi vi awayi 
çand O zimane wi peşve diçe, digi
hlje, xurt dibe O nirxen nOjen disti
ne. Li mile din nirxen gerdOni, bi ali
kariya çand_ O zimane civata Kurd, 
xurt O dewlemend dibe. Lewma, 
her nirxek li ser rOye erde male mi
rovahiye ye. 

Du pirsgireken giringtirin en ne
tewa Kurd hene. Di demeke nezik 
de çareserkirina van di karvani de, 
ne gengaz e. Ye yekemin, hebOna 
çar zaraven zimane Kurefi ye. Ye du
yemin: Kurd O Kurdistan hatine par
vekirin .O bOne çar perçe. Bingeha 
çareserkirina van pirsan bi zeximkri
na birdozeke bihez tete avetin. Xe
baten telsefa zanyari, cuda O cihe
bOna navbera zaravan O perçeyan 
de roj bi roj kem bike. De hişmendi
yeke bihez biafirine. De çaresarkiri
nan hesantir bike. 

Bi tevayi, nirxen netewi ne di za
ravayeki Kurefi de ye. Divet çand O 
nirxen netewi bi tevayi bigihljine 
h ev. 

Ji bo afirandina çandeka mezin 
ya netewi, afirandina zirnaneka ne
tewi pewist e. Bi zirnaneka netevfı 
çarçove, guncan (kapasite) O ber
geha ponijandine fireh O zexim di
be. Ponijandineke 8Zad O bi hez, 
bergeha peşdeme kOr O tireli dike, 
Çika (qabiliyet) ponijandine, bi zan
yariya felsefi dinime O geş dibe. 
Çeke mirovan e her'i gir'ing meji ye. 
Divet Kurd mejiye xwe bi her awayi 
xurt, sinoran ponijandine fireh bikin 
O Wı baş bikarbinin. 

Mifteya bingehin ji bo serketline 
eve. 
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A 

DI KURDI DE 
A. A 

EYLET A BEJE, BIWEJ 
A u 

A . 

ORGANEN MIROV 

Her ziman, -qanan O prensben wi yen serbixwe a 
xas hene. Li gor qanan, prensib O taybatiyen zimane 

Kurdi, carnan du beje ten ba hevdu O dibin gotineke 

nO. Wateya we ji, te guhertin a wateke nO derdikeve 

hole. Carnan ji, bi alikariya peşpirtik a paşpirtikan, go

tinen na çooibin. 
Ji aliye beje çekiren an ji beje afirandine ve, zimane 

Kurdi gelek dewlemend e. Ez dixwazim di ve mijare 

(babet-konu) de, li ser organen mirov çend minaken 

berbiçav (konkret) bidim. Wek dest, çav,poz,zirnan, 

dev, ling, dil, pişt, diran, zik a hwd ... 
Bila xwedi Q profasoren ideolojiya fermi şerm bikin, 

ku digotin, "zimane Kurdi ne zirnan e. Ew ji 33 kelime
yan pek hatiye." Ka bila baş ternaşe bi kin, ku çawa ji 

bejeyek çend bejeyen nO hatine afirandin! Zimane Kur-

' di di bin qedexe a tatana hezar salan de, disa çiqas 

dewlemend a i"ıej!i ye! 
Min ji deri wateyen bej e O biwejan (maneyen kelime 

O deyiman), hevoken minak (cumleyen misal) di nav 

neynike (" ") da bi kar ani. Ez bawer im, ku de hin baş

tir wateyen bej e a biwejan be fem kirin. 
Ez hevidar im, ew kesen ku di peş de, li ser terhen

gen Kurdi bixebitin, de bikaribin fooeyeke ji van mina

kan bibinin. 

Amed TİGRİS 

SER 

-1-

Ser: 1) Sere mirov an ji sere tişteki. 2) car. Wek du

ser, seser. " Cote xwe duser bike ku erd xweş bibe. "Di

rOna Seser zO bi zO naqete." 
Seri: 1) Tiştek, hebek. Wek pivaz, an ji seriyek sir. 

2) Temam, rastkirin." Min armaca xwe bir seri" 
Serik: Serike qeiOne, serike teşiye O hwd. 
Serberjer: i) SOcdar, beşexsiyet. 'Tu teslime polis 

bOyi O te sere me berjer kir." 2) berevraz. Bi Tirki' iniş. 

Serbidev: Dev O ra. Ber meqlup. 

S"erbidew: Nave xwarineke Kurdi. Li hinek hereman 

ji meyire re dibejin serbidew. 
Serdem: Dema nO, çaxe nO. "Serdema serxwebOn 

a azadiye ye. ll 
Sere: Bi emir, bi temen. 
Serbene: Jiven ku mewan le dipeçin. 
Sereke: H eri baş. "Ev gaye min ye heri sereke ye." 

Serbirin: Qetilkirin. Serjekirin. 
Seredan: Ziyaret, serilooan. "Em, biseredana we ge

tek keyfxweş bOn!" 
Ser_anser: Hema tev. "Seransere Kurdiştane şer e!" 

Sereşi: Eşa seri, 2) bela, problem. "Ji me re sereşi

yan çenekin lo!" 
Serhawa :· Strana sibehe, an ji yen bi xemgin. "Di da-
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wetan de, her sibehe peş'i serhawa le dixin a paşe dest 
bi govende dikin. • 

Serkirdayet'i: Birevebirina her'i' sereke. Bi Tirk'i üst 
dQzeyde yöneticilik. 

Seri ili hevdan: U hevdu xistin, pevçOn. "Me serek 
li hev da" 

Serihildan: -Raper'i'n, rabQn desthilan'in. isyan. 
Serseri: Bereday'i, qeşmer, pexwas. 
Serserıti Kara bare serseriyan. "Serseritiyan neke, 

eöıbes e! 
Serbajar: Paytext, başkent 
Serpiyan: Li ser lingan. "Heta 00 salan li ser piyan 

ma yin zehmet e." 
Ser lingan: Li ser piyan 
Serker: 1)Rikok, inatçı. Silo mirovek'i serker e. Mi

rov bibeje-nebeje fem nake. 2)sermezin. "Sere wl weke 
sere ker e.· -

Serpişt: Li pişt. "Ser pişt li erde ketim." 
Sertac: Taca ser'i', bi rOmet. Nave lawan e. 
Sertenişt: Li ser keleke. "E w li ser teniste ket erde." 
Serimizdan: Ji heq derketin, bersivdan. Mal şewi-

tandin. "Me sere wl mizda!" 
Serirakirin: RabOn, ser'ihildan. "Kurdan ôısa ser'i'ra

kir." 
Serenav: Nave taybet'i, özel isim. 
Serıtewandin: Tesl'imbOn, booeng mayin. "Em ji 

zordariye re taeari ser'i' natew'inin." 
Sergerm: Nezan, be tecrObe, bi hers rabOn Q rOniş- . 

tin. "Tu he xort'i, sere te germ e, tu naxwaz'i fem bikl" 
Sersar: Be diqet, be berpirsiyar. "Tu çi mirovek'i ser

sar'f lo! qet bala xwe naôı derdora xwe! 
Sersari: Be ôıqet'i, be berpirsiyar'i'. "Sersariye mala 

me xerab kir." 
Serwext: Kese tegihişt'i, zana. H Beşikçi di mesela 

Kurd de keseki serwext e." 
Serwexti: Tegeh'iştandin , zanabOn. 

1 Serberdan: Be xweôı, be ôıs'ipl'in , beredayl "Zaro-
ken serberday'i dikari n her tişt'i bi kin. H 

Sergevaz: Nav Q deng. Navday'i. 
Serşok: Banyo, cihe serşOştine. 
Sermest: Bi ket Q çoş bOn. "Herç'i Uel, bi ave ser

mest d ibi n." 
Serad: Bejinga gir 
Seraddayin: Wek genim O ceh di mehen nisan Q, 

gulane de sri an j'i guş'i day'in. 
Serevan: Servan. Naveke lawan. 
Serhev: Di careke de, bi hevdu re. "Ez male xwe li 

ser hev didim." . 
Serhevde: BiçOk ditin, minet le kirin. "Ji ber gotinen 

ne baş en bave min, serhevdan nede sere mih lo.!" 
Serekani: Sere kaniye, c'ihe av je derdikeve. 

/ Serkeran: Daren biçOken davejin ser keranen xan'i 
Serbidims: Nave xwarineke Kurôı ye. Ji savare çe

dikin a dimse le dikin. Li hinek hereman je re serzer'in j'i 
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dibejin. 
Serbejing: Hilbijart'i, niqanôı, "Ez de se olçek-kod 

genime serbejing bidime te." -
Serçivik: 1) Yen ku seren wan biçuk in, 2) Ji bo 

kese be h iş te gotin." De here lo serçiv'ike min, tu ji kO 
dizan'i, ev rast e." 

Serberdayi: Be xweôı, be ôıs'ipl'in. 'Te sere zaroke 
xwe berdaye, tu nabej'i de çi li wan be?" 

Serçavi: Serkanl Cihe ku av ji we derdikeve. 
Sereş: Bela, problem. "Ji me re sereşiyan dernexe." 

2) eşa sert 
Serhed: N'ave heremeke Kurdistane. Herema Baku

re Kurdistane. Wek Erzerom, Qers, Wan, Agir'i', Elezlı Q 
hwd. 

Serhişk: 1) Rikok, 'inatker, 2) be hiş. "Ka li min Q li 
vi serhişke mala Ta co binerin ku ro." 

Serinc: D'iqet'i, baldarl "Qisekirina Serok gelek se
rinca min kişand . " 

Seridan: Seri O guş'idana genim O ceh. "Genime me 
mezin bOye O seri da ye." 

Serkurkirin: Por kuşandin, traşbOn. 

Serjekirin: Sere heywanan jekirin. Kuştin. 

Serjinik: 1) Ew kese ku guhdariya jina xwe dike. 
"Dev ji wl berde, ew serjinik e O ji mal e demakeve." 2) 
tirsonek. 

Serlistikvan: Ye an ya ku rıstike dikşlne. Ji mirove 
di fılim an j'i, di tiyatroye de rola her'i giring O sereke diiT
ze re te gotin. 

Serbazirgan: Seroke bazirgan, seroke tucaran. 
Serwehş: Serhişk,Tnatçi. 'Tu çi serwahş i!" 
Serkan: Serçavı,. bi Tirkl kaynak. 
Serkar: Berpirsiyar, rektor, serek. "Serkare kovara 

Rewşene daxuyaniyeke da çapemeniye ku li ser kova
ra wan zordestiya dewlete heye. H • 

Serkele: Hesina ku dikin sere heywanan. 
Serkeş: Ye ku serT dikşine. • 
Serixwarin: Wendakirin, peşbere belayek bOn, helki

rin. Kuştin . 'Te dit çawa xelke Romanyaye sere çawlş 
xwarin." 

Serok:Reis, ITder, başkan. 
Serokk'omar: Relsecumhur. 
Serokwezir:· Serokwekıı , · başbakan. 

Serokeşir: Seroke eşlre. 
Serqot: 1)Ser'i' jekirin. "Sere bizina me j'i qot kirine. " 

Kese ku sere wl vekiriye. Be kum, be şewqe, be mel
hef. "Ez ne serqot hatim vir, kum li sere min bO. " 

Serleşker: Serbaz, qumandar. 
Sersot: Dere ser şewitl "Sersoteke agir ket nav ka

ye a xanl şewit'i." 

Serkarwan: Serok Q berpirsiyare karwan Q bazirganan. 
Serşeh: Hiriya bi qelite. "Min lsaili Serhede 25 kilo 

hiriya serşeh kirr'i' O anT Amede." 
Serbani: Sere xan'i ku mirov hav'inan li wir radize. Li 

hinek hereman dibejin serxanl 
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Serxani: Serbant Li welet mirov haVınan li ser xani 

radize. 
Sersindir: Kesen sermezin en ku sere wan naxebi-

te. Kesen be hiş. "Ka li Vı sersindire han binerin, çi dike! 
Sersindir: Mirkut, destiye cirne 
Serseı: Nane sile ye teze. 
Sergovaendger: Ye an ya ku sere govende dikşi

ne. "Govendgere we ki ne, ka bila ji kerema xwe re ra

bin govende? 
Serşuşti: 1) Kese ku sere xwe şOşti ye. 2) Kese pa

qij e ku kare xirab nake. "Misto miroveki dest O serşOşti 
ye. Ew kare xirab nake." 

SerşOştin: Mirov sere xwe dişo, 2) Ji aliye bir O ba
weriye ve çewt fikrandin, Xapandin. "Sere te bi Kema
lizme hatiye şOştin. " 

Sererast: Tekuz, rastkiri, hevgirti. "Ez ve nMsa te 

~ererast dikim a ji te re dişeynim . " 

Sererastkirin: Tekuz kirin, rast kirin. 'Ta ketibOn 

nav hevdu, min bi zor sererast kir." 
Sernav: Serrıivisar, bi Tirki başlık. 
Serpoze axaftin: Ne ji dil O can axaftin. "Min do Me

reto dit, bi min re bi ser poze axaft. 
Ser de gav avetin: 1)Ser de derbasbOn, 2)Ne he

sab kirin. "De gava xwe di ser de baveje O here. E~ ki 

ye ku tu hesaba wi d iki?" . 
Sergotar: Gotara sereke, bi Tirki başyazı. 

SerbişOr: Cureke masiyan {kılıçbalığı) 
Sernegirtin: Vala, be encam. 
SerOk: Melhef, çit,laçik. 
Serve:Terker, tümleç. 
Serwer: Reis, serok. "Miroven setwer dive bi his O 

giran bin." 
Serxwarin: 1)Qeza-bela 'Te sere B. Ecevit xwar." 2) 

Sere tiştek an ji, heywanek xwarin. "KOçike me sere bi-
zine xwar Q qedand." • 

SerzeiOt: Guri, keçel. Dailak. 
SeroqOn: Tişten ku bi ser dev bikeve. 'Tasa ave se-

roqOno bO." 
Sernivisar: Sernivis. 
Servekiri: Ne sergirti. 
Sergirti: Ne servekiri, peçandin. 
Sertip: Delaltir, xweştir. Nave lawan. 
Serpti: Bilind, berz. Nave keçan. 
Sergul: Seroka gulan. Gula heri baş. Nave keçan. 
Seri bi seri: 1) Raste rast. 2)Du kes an ji, heywan 

dema seren xwe didin hevdu. Li hevdu dixin. 
Sernizim: Xwediye sOc O qebehetan. "Kese xwefi

roş tim sernizm e." 
Serçin: Dare çaquli ku bi sere weris ve gire didin. Li 

herema Lice dibejin herçin, an ji heçi. 
, Seriledan: Seridan, ziyaret kirin. 

Serilexistin: Ser'iledan, ziyaret. 
Seribişkaftin: Destpekirina vekirna sere tiştek. Piş

kaftina sere gore an ji lepike. 2)Destpeka diyar O zelal-
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buna bOyerek. "BOyera W edat Aydin pişkifi. De hedi he

di çi erkeve meydane." 
Seriketin: Destpek. "Seri ketine mihen me, de yeko 

yeko bizen." 
Seriwarkirin: Seriçimand in, seri xwarkirin. 

Serifirkand in: Kuştin, seri je kirin. 
Serxweş: Ew kesen ku alkohal vexwarine O serx

weş bOne. 
Serxweşi: 1) Ew kesen ku bOyereke mirine an ji, be

layeke mezin bi sere wan ve te, mirov dixwaze here. O 
sere wan xweş an ji sax bike. Bi Tirki başsağlığı. "Em 
herinserxweşiya hevale Murad., biraye wi şehid ketiye." 

2) BOyera ew kesen ku vedixwin Q serxweş dibin. 
Serkundir: Yen ku sere wan naxebite. "Dev je ber

de lo! Ew moroveki serkundir e, tişteki fem nake." 2) Ji 

kese ser mezin re te gotin. 
SertOj: Ew kes a tişten ku seren wan ne gilover be 

O hinek tOj be. 
Sergij: Yen ku poren xwe şeh nakin Q poren wan .. . . 

gıı e. 
Sergej: Ew kesen ku hinek hişen wan ne li sere 

wan be. Niv din. 
Sergeji: 1) Problem, asteng, nexweşi. "Sergejiyen 

me gelek in. Em kljan çareser bikin, kljan nekin." 2) 

eşa seri. 
Serke(f)tin: Qezenc kirin, serfirazi. "Di ve doze de 

em de biserkevin." 
Serqerpal: Keç an jina ku sere xwe naşo O şeh na

ke. Hejik ji dibejin. 
Sersifirne: Ji zarok an xorten ku sere xwe wek qe

raxe şewqe kur dikin re dibejin. 
Serigiredan: 1)Giredana şere tiştek, 2)çareserkirin, 

helkirin. 
Sermiyan: 1)Pere ye ku di dest de heye. 2)Ji kese 

mezin e mal bat, el O eşire re dibejin. 
Sermiyandar: Xwediye peran. 
Sermaye: Sermiyan. 
SerOpe: Ser O piyen heywanan, kelepaçe. · 

SerOçav: Dest· Q rO. "Ser O çave xwe baş bişo! 
Sermil: Ser mile mirov. Li hinek hereman girmil ji 

dibejin. 
Serata: Peşin, sereke. "Min li Bedlise dibistana sere

ta (ilkokul e) xwend." 
Serbilind: Bi şeref, serfiraz, serberz. "Ez ji ber lawe 

xwe ve serbil i nd im." 
Serbilindi: Bi rQmeti, bi şerefi. "Ez li her deri bi ser

bilindi dibejim, ez Kurd im." 
Serberz:Serbilind. 
(Bi) ser ve bOn: Ditin, rast hatin. "Edresa we gelek 

zehmet e. Ez bi zor bela bi ser mala w e ve bOm." 
(Bi) ser ve girtin: 1) Teslim standin. "Polis bi ser 

mala me ve girt." 2) Be agahdari seri ledan. 
(Bi) ser O ber: Bi rek O pek, bi plan. "Huseyin Deniz 

miroveki bi ser O ber bO." 
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(Bi) sere xwe: 1) Bi tene, be qelebalix. 2) Ne bi alika
ri O piştgiriya yeki din. "Min bi sere xwe 5 milyon pere 
berhev kir." 

(Bi) ser O belate ve çun: Ji bini ve wendabOn. "Du 
meh in ku çeleka me bi ser O belate ve çO. Em dikin-na
kin we nabinin. n 

(Bi) seri derketin: Ji bo ew kesen ku yek nikare 
wan mexlup an ji katrol bike. ''TO kes nikare bi getinan 
bi te re bi seri derbikeve." 

(Bi) ser ve girtim 1) Degirkirin. "Di şeveke de Sad
dam bi ser Kuweyte re girt." 2) Ji bo teslimbOne der O 
dar le girtin. 3) Ji bo gazind O loman ditin O axaftin . "Bi 
xwe de me bi ser te ve girtiye O em hatine mala te. Dj
ve tu çend milyon pere bi deyn bidi me. n 

(Bi) ser re hatin: 1) Bi tesadufı bi ser de hatin. "Ha
ya me bi hatina Diljen tune bO, hema em bi ser re ha
tin." 2) Dema yek sOcek an ji, kareki xerab bi k e bi ser 
rediçin O ew protesto dikin." "Em bi ser te re hatin ka 
tu ji me re dibeji çi?" 

(Bi) ser O piyan ve wendabun: Ji binr ve wenda-
bOn. Bi ser O belate ve çOn. 

(Bi) serçavan de hatin: Bi xer hatin. 
(Bi) servegirtin: Dagirkirin, işgal kirin. 
Ser ve çuyin: Be tirs bi ser yeke an ji, meseleyeke 

ve çOyin O derxistina we. 
(Bi) ser de çuyin: Ji bo iş O kareki mirov zede di

qet neke te gotin. W ek, "Zede wexte xwe nede pe, he
ma bi ser de here. n 

(Di bin) seri de.derketin: 1)Tişek ku di bin sere mi
rev de d erk erver. W ek di bin balgiya seri wi de çek der
ket. 2) Plan kirina ku ji aliye wi k esi ve te çekirin. "Ev tiş
ten ne baş hemO di bin sere Serbest de derdikevin." 

. (Di) ser O çaven xwe de dan: 1)Tişteki ku mirov di 
ser O caven xwe de dide. Wek boyaxe. 2)Kar heriman
din, ji heq nederketin. ''Tu O niviskaril Te gramer nivi
sand? Na ... Tew, te di ser O çave xwe de da O heri
mand!" 

(Li) ser qukna xwe runiştin: Tobe kirin, poşman 
bQn. "Ew çO welat O rastiye dit. Paşe li ser qOna xwe rO
nişt." 

(Li) ser ziman: Mirov dizane, le naye bira mirov. 
"Nave we li ser zimane min e. Em niha li ser zimane 
her kesi ne." 

(Li) serlingan: ZO, acele, be wexti. " Ze de wexta
min tune bO hemamin li ser lingan bi Evine re qise kir." 

(Li) serxwe: Zinde, dinç, sağlıklı . 

(Li) serseri gerandin: GejbOn. Eşa seri ya giran. 
"Pişti xwarine geja min çO O ez li serseri geriyam. Hin
dik mabO ku ez bimirim. n 

(Li) ser danin: Li ser tişteki hazir danin O xwarin. 
"Ez ji esker hatim O li ser mala xezOr dani." 
• (Li) ser sere xwe dayin: 1 (Mirov tişteki d ide ser se
re xwe. 2) ROmet girtineke bilind O mezin. "Heger tu be 
em de te li ser sere xwe dayinin." 
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· (Li) sertiliyan bi re ve çun: Qure, qebeday. 
Seruçav çekirin: Ledan, dan tobe kirin. "Bi Xwede 

ez rabim ser xwe, ez de sere çave te çekim ha.!" 
Ser li ber: Xain, alçax, sinsi. ''Tahir Adiyaman miro

veki ser li ber e. n 

Serzik: Xwe bi serzik kişandin. 
Seriyo qurbana lingan: Ji ber tiştek bazdan·. Bi lez 

O bez bazdan. ''Teko dema çav bi me xist, seriye tu 
qurbana lingan, bazda O çO." 

Serserqot: Serqot. Servekiri. Be kum O melhef. 
. Serserqot ji bine hevdu derketin: PevçOn, li hevdu 

xistin. "Bi X wed e min hers . neke, de weha bi be, ku em 
serserqot ji bin hevdu derkevin ha!" 

Ser d ide sir na de: Be kuştin ji', gütin ji dev demakeve. 
Sergo: Cihe sergine li wir kom dikin. Toplik. 
Serugo: Haziriya cil O bergan kirin. "Ez herim bajer 

ji zaroken xwe re hinek serOgo bikirim. 
Sergoşt: Yen ku sere wan naxebite, kemhiş. "Ser-

goşte min, ma tu çi fem dikil" · 
Sero bin (ser u bin): 1. Tevlihevi, ji seri heta bini, 

"leşkeran çenteye min sera bin ki ri n. n 

Ser u bin serad kirin: Qul kirin, perçe perçe kirin. 
"Leşkeran ser O bine çanteye min wek serad ki ri n." 

Ser u çev neşCışti: Beşerm, rOgayiş, rOçerm. ''Tu 
miroveki ser a. çav neşOşti yi. Qet şerm nakil" 

SerCıbin buyin: Devberjer bOn, sero-quno bOyin. 
"H ezen dewlete, Şirnexe se rObin kirin." 

Sera quno buyin: SerObin bOyin. 
Ser le gerandin: Teşxele O bela bi ser de hatin. ''Te 

di wexte xwe de pere me neda, banke seri li me ge
rand O me da mehkemeye. 

Ser le werimandin: Aciz kirin, pirrdeng kirin, gej ki
rin. 

Ser bCı kuwara meşan: GejbOn, xintbOn. "Ma OOı 
h iş ma ye .. . Sere min bO ek kuwara meşan. " 

Ser k~t ber bun: Şermkirin, xwe sucdar hesab ki
rin. "Me gotinen xwe neani ci h O sere me ket ber me." 

Ser seri çun: Ji bini ve wenda kirin, tekçOn. "Ew di 
mesela porıtlki de ser seri çOn." 

Sermosile: Perçeyeke alete cote. 
Serşivan: Seroke şivanan . 

Serweris: Gopele ku bi sere weris ve dikin. 
Serpale: Seroke paleyan. 
Serrez: Dema jekirina tiriye. Bi Tirki "bağbozumu". 

Serbederan: Dema bederan. 
Sereş kirin: Aciz kirin, pitpit kirin. "Bes e, te gellek 

qise kir, te sere me reş kir, lo!" . 
Ser di re de dayin: Ji bo armanca ku mirov pe ba

wer e O di vi wari de mal O cane xwe feda dike. "Eze 
sere xwe di riya şoreşa Kurdistane de bidim." 

(Ji) seri derketin: Xwe winda kirin, be ed eb ... 
(Ji) seri derxistin: Ji re derxistin, be şexsiyet kirin, 

xapandin. 
(Yek) ser: direkt, dosdoğru. 
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Bugün emekçi halkımız ve onun 
yt{llt çocukları, tarihin en gör~emli 
eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Ulke· 
miz devrimse~ bir süreci yaşıyor. 

Devrim, insanoğlunun en yüce eyie
midir. Geriyi, eskiyi ve çürümüş ola
nı yıkar; yerine gelişeni, iyiyi, doğru
yu, güzeli ve yeniyi kurar. Bu aynı 
zamanda devrimcilerle, reformistler 
ve anarşistler arasındaki öz ayrım
dır. 

Eylem; harekettir. Hareket yaşa

mın özü, değişim ve gelişimdir. De
ğişim ve gelişim; az olandan çok 
olana; alt olandan üst olan~; basit
ten karmaşığa doğru diyalektiksel 
bir sürekliliktir. Bu açıdan devrimci
dir. 

Oluşum süreci ve kökeni bakı

mındim eylem, düşünceden önce 
gelir. Düşünce nesnelin yansıması
dır. Doğru düşünce oluşturmanın 

yolu, doğru eylemden geçer. Doğ
ru eylem doğru düşüncenin anası
dır. Doğrulandığı oranda eylem; et
kileyici, dönüştürücü bir etken olur. 
Eylemde doğrulanmayan düşünce, 
eylemin gerçeğinde tutunamaz, top
rağın yeşertici gücünden yoksun, 
rüzgara kapılmış kuru bir dal gibi et
kisiz ve güçsüz olur. Toprak, halk 
veya sınıf gerçekliği oluyor. Bu açı
dan kitlelere taşırılamayan, kitlelere 
mal edilemeyen ideolojiler ölü bir 
dogmalar yığınından öte bir işlev 

görmezler. ideoloji; kitlelere devini
min görkemli eylemlilik sürecine ka
tabiidiği oran~a doğrulanır, bir an
lam ifade eder. 

Ama eyleme kılavuzluk eden 
doğru düşünce olmadan da doğru 
eylem gelişmez. Teori olmadan pra
tik olmaz. ikisi bir bl.itünlük oluştu
rur. 

Sınıfların ve halkların gerçekleş

tirdikleri eylemler bütünlüğü, tarihi 
meydana getirir. Tarih bilinci; yükse
len tarihsel eylemlerin pirizmasında 
kırılarak oluşur ve onlarla bir bütün
lük içinde gelişir. Tarihsel bilinci, 
"geçmiş" ve "gelecek" ten kopara
mayız. "Bugün"; "geçmiş" ve "gele
cek"in diyalektik birliktefiğini sağlar, 
ikisini kendisinde somutlaştırır. 
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·Tarih 
c 

B-ilinci 
Devrim; Kürt insanım, Kürt halkı

nı değişime uğratmanın dinamosu 
oluyor. Değişen insan geçmişin 

köhnemişliğini yıkarak geleceği ku
ruyor ve yeni bir tarih yazıyor. Tari
himiz kanımızla yazılıyor. Beyinleri
miz, bedenlerde tutuşan Newrez 
ateşinin ışıltısıyla aydınlanıyor. Ay
dınlanan tarihsel bilincimiz gelece
ğin yolunu çiziyor, daha etkili ve 
güçlü eylemlerin yaratılmasında ak
tif rol oynuyor. 

Bu yolda ilerlemek için, geçmişi 
eleştiri süzgecinden geçirip, doğru 
ve yanlışları bilince çıkarmak gereki
yor. Doğruları sahiplenmek, günün 
kazanımlarını kalıcılaştırmak, zafere 
emin adımlarla yürümek demektir. 
Bugünün eylemsel sürecini "dün" 
ve ''yarın" ile doğru bağlantılandır
mak, doğru bir tarih bilincine eriş
menin biricik yolu oluyor. 

Bugün halkımız, bu yolda yürü
yor ... Böyle bir tarih bilinciyle, ser1-
hildanlar gerçekleştiriyor. Özgürlük 
savaşçıları son mermiyi, son bom
bayı düşmanın eline geçmemek 
için kendinde patiatma kahramanlı
ğını gösteriyor. Özgürlük tutsakları, 
tüm ümit yollarının kalın beton du
varlarla barikatlandığı Diyarbakır zın
danlarında irade ve inancın gücüy
le, kurtuluş umudu olup zafer kapı
larını aralıyorlar. Zındanların kuytulu
ğunda 21 Mart'ta Newrez ruhuyla 
çakılan üç kibrit çöpü; insanoğlu

nün en yüce iradesini sergileyen 
Dörtlerin bedeninde tutuşan ateş; 

düşmanın umudunu dinamitleyen 
14 Temmuz Büyük Ölüm Orucunun 

M. Sait ÜÇLÜ 

inanç ve kararlılığı, yeni bir tarih bi
linci oluyor. 21 Mart, 17 Mayıs, 14 
Temm.uz Kürt halkının çağdaş baş
kaldırı · tarihinin anahtarlarıdır. Zeki
ye ve Rehşan'ların bedeninde tutu
şan ateş dörtlerin izdüşümü değil 
midir? Zindanlardan dağlara, kentle
re taşırılan ateş, bin yıllık karanlığı

mızı aydınlatıyor. 

Aydınlanmanın şafağı, karanlığın 

ve bilinçsizliğin bitimidir. Karanlığın 
bitiminde tarihimiz gülperili altın tah
tını kuruyor. Aydınlanma; köleliğin 

karanlığına tutsak düşrrıüş beyinleri 
zincirlerinden koparıyor. Zincirleri 
koparan eylemler, beyinleri özgür
leştiriyor. Özgürleşen beyinler, ülke
yi, halkı ve . işçi sınıfını özgürleştiri

yor. 
Oluşan yeni tarih bilinci, binleri, 

onbinleri, yüzbinleri eylem sürecine 
sokuyor. Kitleselleşen eylem, özgür
lük hareketini daha da boyutlandırı
yor. Bağımsızlık ve özgürlük; insan
larımızın kan-can bedeli geliştirdikle
ri eylemlerle kazanılıyor. ileriye atı
lan her adım, kazanılan her mevzi; 
diş ile, tırnak ile, düş ile düşman
dan sökülüp alınıyor. 

Alınanlar, kazanılanlar yeni bir ta
rih oluşturuyor. 

Tarih; sınıflı toplumlar gerçeğin
de, özünde, "sınıflar mücadelesi"dir. 
Temeli ekonomik nedenlere gömü
lüdür. Ezenle ezilenlerin, sömürenle 
sömürülen!erin, sömürgeci ile sö
mürgelerin, işgalci ile işgale uğra
yanların mücadele öyküsüdür. Ay
dınlıkla karanlığın, iyilikle kötülü
ğün, güzellikle çirkinliğin, tarihsel 
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areneda, eylemsel, düşünsel, ahla
ki, felsefi, siyasi, kültürel ve estetik 
alanlardaki çatışmasıdır. Bu çatış

ma kendisiyle birlikte, bir tarih bilin
cini de oluşturuyor. 

Bilimsel tarih bilinci, Marks-En
gels tarafından tarihsel materyaliz
min oluşturulmasıyla biçimlenmiştir. 

Tarihsel materyalizm, tarihe doğru 
bilimsel bir bakış açısını kazandır
mış; tarihi, kişilerin keyfi, cesaret ve 
istemlerinin bir ürünü olduğu anlayı
şından kurtarmış, onu sınıf mücade
lesi gerçekliğine kavuşturmuştur .. 
Tarihsel materyalizm silahı ile, ezi
len sömürge halklar ve işçi sınıfı, 

doğru mücadele yolunu seçme im
kanına kavuşmuşlardır. 

Dününü bilmeyen halk bugünü
nü yaşatamaz. Bugünü olmayanın 
yarını da olamaz. Tarih bilinci, bu di
yalektik birlik üzerinde biçimlendiği 
oranda, özgürleşme ve aydınlanma
nın bir aracı olacaktır. Bu ögeler-

, den herhangi birinin yokluğu, bir 
canlının temel uzuvlarından birinin 
eksikliği gibidir. Tarihsel materya
lizm bu sakatlıği gidermiştir. Çünkü 
tarihsel yasaların varlığını ortaya 
koymuştur. 

Tarihsel yasalar insan bilincin
den bağımsızdırlar. Ama insan bu 
yasaları doğru bir tarzda algılayıp 

bilince çıkardığı oranda, kendi çıkar
ları doğrultusunda kullanabilir, üze
rinde denetim sağlayabilir. Her ne 
kadar tarihsel yasalar insan bilincin
den bağımsız ise de, insanın olma
dığı bir yerde toplumsal-tarih.sel ya
salar da olmaz. 

Toplumsal yasalar kendiliğinden 
işlemez. Tarihin "yürü kulum" dediği 
yerde, bir halk ve sınıf bu tarihsel fır
satı iyi değerlendirip yürümesini bi
lirse, tarihsel yasalar üzerinde dene
tim kurabilir. Ama, "nasılsa güneş 

doğacak" mantığıyla, bu evrimci re
formist anlayışla, özgürlük mücade
lesi için "örgütlenmeye ne gerek 
var" denilirse, tarihsel yasalar o hal-

. kın aleyhine işlemeye başlar. Zira 
koşullar ne denli elverişli olursa ol
sun, devrimci bir mücadele tarzı ve 
tarih bilinci olmaksızın, kendiliğin-
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den kurtuluş sağlanamaz, özgürlük 
elde edilemez. Çünkü tarihsel yasa
lar, güneşin doğuşu yasası gibi ken
diliğindenci değildir. Burada şu ger
çek ortaya çıkıyor. Tarih bilinci, 
doğru bir tarzda, tarihsel yasaların 
zorunluluğunun bilincine varmak 
oluyor. insanın iradesi, müdahalesi, 
insan eylemiyle tarih yasaları orta
dan kaldırılamazlar; ama yön değiş
tirirler. Tarih. bilinci, böylesi bir zo
runluluk üzerinde oluşuyor. Bu bi
linç, halkın, sınıfın kendi kaderini 
kendi eline alma bilincidir. Bu bi
linç, alt-üst oluşum dönemlerinde 
halkların özgürleşmesinde aktif bir 
rol oynar. Tarih bilincinin böylesine 
aktif rol oynamasına tarihin bir çok 
döneminde rastlanır. 

18.Yüzyılın son çeyreğinde olu
şan jakoben bilinç, feodalizme kar
şı yükselen devrimsel sürecin en 
yüksek ifadesi olan Fransız ihtilali
nin çocuğu olarak doğmuştur. Bur
juva tarih bilinci kendisini en iyi şe
kilde Robespierre, Marat vb. önder
le~in öncülük ettiği devrimde ortaya 
koymuştur. Proleter tarih bilinci da
ha bu dönemde, bir nüve halinde 
Babeuf'ların eylemsel sürecinde or
taya çıkar. Babövizm daha o dö
nemde, "Eşitler Cumhuriyeti"nin ku
rulmasını, sömürü düzeni ve eşitsiz
liğin yok edilmesini öngörüyordu. 
Ereklerine ulaşmak için devrimci ey
lemleri savunuyorlardı. Tarihsel ko
şullar Babeuf'ün bilimsel sosyalizmi 
oluşturmasına, tarihsel materyaliz
mi geliştirmesine olanak tanımadı. 
Bu görevi tarih, Marks ve Engels'e 
vermiştir. Babeuf, idealleri için yaşa
mını bedel olarak verdi. Babeuf, 
burjuvazinin yükseliş çağında prole
teryanın devrimci eyleminin ilk nüve
si, ilk mayası olma onurun elde etti. 

20.Yüzyılın şafağında doğan 

Ekim devriminin yarattığı yeni kişi

lik, yeni eylem süreciyle birlikte ye
ni bir tarih bilinci de yaratmıştır. Bu 
bilinç gelişmeyi, dönüşümq, ilerle
meyi, eylemi, atılganlığı, cesareti, 
üretkenliği, kahramaniiğı ve özgür
leşmeyi temsil eder. Simgeleşmiş 

adıyla Bolşevik'liktir bu. Bolşevik an-
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layış bakış açısı yorumlayış tarzı ve 
tarih bilinci, bir halklar hapishanesi 
olan Çarlık Rusyası'nda egemen 
olan tarih anlayışı ve bilincini yerle 
bir etti. Halkları, insanları çarın kulla
rı olarak gören; tarihin oluşumunu 
Petro'ların, Katerina'ların, Alek
sandr' ların kişiliğinde yanılmaz bir 
kader olarak gören idealist tarih an
layışı yerine; tarih, sınıflar mücadele
sidir anlayışını geliştirdi. Bu, halkla
rın ve işçi sınıfının kendi tarihleri 
kendilerinin yazmaya başlaması de
mekti. 

Bolşevik tarih bilinci Rusya ko
şullarında işçi sınıfı ve ezi.len halkla
rın, Bolşevik kişiliğin öncülüğünde 

köhnemiş Çarlık düzenine karşı yük
selttikleri eylemsel sürecin bir ürü
nü olarak biçimlenmiştir. Dah~ da 
sortıutlaştırmak gerekir. Bolşevik ta
rih bilinci, Lenin, Babuşkin, Sverd
lov, Stalin ve Kalinin'de somutlaşan 
önderliğin yarattığı eylemsel süre
cin düşünsel ifadesidir. 

Bolşevik ruh; Bolşevik militanlık 
geleneği köhnemiş zulümle örülü 
Çarlık düzenini yıkma inanç, irade 
ve kararlılığı Bolşevik tarih bilincinin 
mayasını oluşturuyor. Bu bilinçle 
çarlığın yüzyıllar boyunca halkiara 
yönelik baskı mekanizmasının yarat
tığı sonuçlar ve bunun yıkılması için 
halkların geliştirdiği mücadele, diya
lektik ve tarihsel materyalizm bakış 
açısıyla yorumlanarak, tarih bilinci
nin geçmişle bağlantısı doğru tarz
da kurulmuştur. "Geçmiş", "bu
gün"ün "yarın"a varmasında miras 
haline getirilmiştir. "Dün" "bugün" ve 
"yarın" birliktelik oluşturmuştur. 

Bugün Kürt halkı da içinde bu
lunduğu devrimsel süreçte, böylesi
ne bilimsel bir t~rih bilincine erişi

yor. Genelde olduğu gibi ülkemizde 
de doğru bir tarih bilincinin yolu ön
celikli olarak, mevcut toplumsal ku
ralların doğru çözümlenmesinden 
geçiyor. 

Halkımızın bugünkü tarih bilinci
nin çıkış noktası, içinde yaşadığı 

toplumsal koşullardır. Bu kölelikten 
özgürlüğe varmak, çözümsüzlüğü 

çözüme kavuşturmak, bunun araç-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çand6 

.. larını yaratmak, en geniş ifadeyle 
dönüşümü sağlamak için gerçekleş
tirdiği "eylemler" "Kürt Tarih Bilinci"
nin üzerinde şekillendiği nesnellik 

"oluyor. 
Ülkemizde bu yeni Tarih bilinci 

PKK gerçekliğinde somutluk kazanı
yor. Yeni "Kürt Tarih Bilinci" halkımı
zın Bağımsızlık ve Özgürlük müca
delesinin bir yansımasıdır. Ancak, 
bu salt bir yansıma değildir. Müca
delenin yükseltilip ilerletilmesinde 
etkin ve aktif bir işieve sahiptir. Tıp
kı nesne ile öznenin;· öz ile biçimin ; 
iç ile dışın birbirlerini· karşılıklı etkile
rnesi ve koşullandırması gibi... Öz
gürlük Hareketi.. Özgürlük şehitle
ri.. Özgürlük Savaşçıları.. Özgürlük 
tutsakları.. Bunlar yeni bir tarih bilin
cinin adıdır. Bu tariiı bilinci, halkımı
zın tarih sahnesinde ve çağdaş 

halklar arsındaki onurlu yerini alma
sı sürecine müthiş bir etkide bulun
maktadır. Bu devindirici, dönüştürü
cü bir etkendir. 

Yalnız doğru çözümleme ve be
lirlemeler yetmez. Doğ-ru çözümle
menin yanında halkımızı kölelikten 
kurtarmak için doğru bir çözüm yo
lu yaratmak, göstermek de zorunlu
luk haline dönüşüyor. 

Tarih bilinci, bu-~ünün üzerinde 
geleceğini inşa ediyor. Demek ki, 
doğru bir bUinçlenmenin yolu, doğ
ru bir geleceğin hedeflenmesiyle 
mümkün oluyor. Doğru tfedef, ay
dınlığa varmadır. Yanlış hedef köleli
ğin karanlık deryasıdır. Aydınlık, ba
ğımsızlık ve özgürlük şiarıdır. Bu ol
madan, Kürt halkının tarih bilinci ya
rtılgılı olacaktır. 

Çünkü "otonomi"yi amaçlayan, 
"reformist" işbirlikçi, uzlaşıcı yol ve 
yöntemler çözüm değildir. "Otono
mi", ülkemiz koşullarında emperya
lizm ve sömürgeciliğe bağımlılık de
mektir. Zaten yüzyıllardan beri yapı
lan da bu değil midir? işbirlikçi tesli
miyeıçı güçlerin öncülüğünde öngö
rülen hedefler Kürt halkının tarihi bi
lincinin yanlış, yanılgılı ve çarpık ge
liştiriyor. "Otonomi", "kültürel özerk
lik" vb.hedefleri halkımızın önüne 
koymak, geleceğe dönük tarihini 

böyle belirlemek halkın yarınını peşi
nen karartmaktır. içinde bulunduğu 
bataklıktan daha kötü, daha kokuş
muş bir bataklığın içine çekmek ve 
kendi çıkarları uğruna köleliğin zin
cirlerine mahkum etmektir. Halkımı
zın kurtuluş mücadelesi açısından 
bütün bunları günün koşullarına uy
gun olarak çok iyi bilince çıkartmak 
gerekiyor. Bu açıdan günü doğru 
tahlil; geleceği doğru belirlemek yet-

. mez. Bu günü yıkıp, yarını kurmak 
için, dünü doğr~ bir tarzda bilince 
çıkarmak gerekiyor. 

Dün halkımızın başkaldırıları f!i
ye başanya ulaşmadı? Bu başkald ı

nlara öncülük edenlerin tarih bilinci, 
sınıf karakterleri neydi? Düşmanla 
nasıl bir ilişki içine girdiler? Nasıl bir 
direnme geliştirdiler? Hangi mütte
fiklerle mücadeleye katıldılar? Kim
ler direndi? Kimler teslim oldu? Kim
ler ihanet etti? Bütün bunları geç
miş tarihimizin gerçekliğiyle bilince 
çıkarmak yaşamsal önemdedir. 

Çünkü halkımızın tarihi yüzyıllar
dan beri tersyüz edilip, kendi karşıtı
na dönüştürülmüştür. Kötü, iyi; çir

kin, güzel; şarlatan, kahraman; tesli
miyetçi, direnişçi diye gösterilmiş, 

işbirlikçilik tek geçer yol olarak orta
ya sürüfmüştür. Çarpık, yanlış bir ta
rih bilinci geliştirilmiştir. işbirlikçiler 
iyi, direnenler ise ''vatan haini" ola
rak lanse edilmiştir. Bu çarpıklık, sö
mürgeci güçler ve işbirlikçilerinin çı
karlarının bir ifadesidir. 

Günü doğru algılamak, gelece
ğe tökezlemeden yürümek için geç- · 
mişi doğru bir tarzda miras haline 
getirip ders çıkartmak zorunluluk 
haline geHyor. Geçmişi doğru de
ğerlendirmek, tarih bilincimizin bir 
ayağını sağlam oluşturmak demek
tir. 

Görüldüğü gibi tarih bilinci bir 
çeşit toplumsal bilinçtir. Sınıf veya 
halkı aydınlatmanın , ayağa kaldır

manın, özgürlüğe yürümenin bir 
aracıdır. Bu araç doğru bir tarzda 
algılandığı oranda kendi işlevini gö
recektir. Doğru-yanlış bilinç gibi 
doğru-yanlış tarih bilinci de vardı. 
Yanlış, çarpık tarih bilinci halkı ve sı-
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nıfı yanlış bir mücadele yoluna so
kar. 

Bugün Kürt halkı, PKK'nın öncü
lüğünde ayağa kalkışı yaşarken, 

geçmiş ve geleceğini doğru bir tarz
da bugünkü mücadeleyle bütünleş
tirmektedir. Özgürleşmenin önünde 
ayak bağı olan geçmişin ve sömür
geciliğin radikal bir eleştirisini yap
mış 1 yapmaktadır. Ve tarihsel yasa
ların bilinciyle ona karşı diğer müca
dele biçimlerinin yanında ideolojik 
mücadeleyi de yürütmektedir. Doğ
ru bir tarih bilinci, çarpık ve yanlış 
bilincin ortadan kaldırılmasının ön
koşulu oluyor. 

Doğru bir tarzda Kürdistan Devri
minin yolu belirlenmeksizin, Kürtle
rin halk olarak tarihteki yerlerini al
maları da mümkün değildir. Köle 
bir halk, ölü bir halktır. Öli:i bir halk 
olmaktan kurtulmanın öncelikli yo
lu, doğru bir teorik kavrayışa, doğ-. 

ru bir tarih bilincine ulaşmaktan ge
çiyor. 

Kürt halkı bugün böylesine doğ
ru bir tarih bilinciyle, ser'ilıildanlar 

gerçekleştiriyor, ayağa kalkışı yaşı

yor. Eylemsel süreçte oluşan tarih
sel bilinç yeniden daha üst tarzda 
bir eylem sürecinin yaratılmasında 

rol oynuyor. 
Sömürgecilik yüzyıllar boyu hal

kımızın tarihsel bilincini, kömür kara
sı uçurumlarda karartmış, halkımız 

bu kömür karası uçurumlarda kurtu
luş yolunu yitirmiştir. 

Halkımızın tarihsel bilincinin çar
pıtılması, kurtuluş yolunu yitirmesi 
tarihinin ters-yüz edilmesi sadece 
günümüzde oluşan bir olgu değil
dir. Nasıl ki yurt tutma ve halklaşma 
tarihsel bir sürecin ürünüyse, tarih 
bilincinin oluşumu da buna bağlı 

olarak gelişen toplumsal-tarihsel bir 
sürecin sonucudur. Onu geçmişin
den koparamayız. Her ne kadar ge
nel anlamda, "bilimsel tarih bilinci" 
18SO'Ierde Marx ve Engels'le ger
çekliğine kavuşuyorsa da, bu bilim
selliğin dayandığı tarihsel kökenler 
vardır. Her halkın belleğine kazılan 
tarihierin bir yansımasıdır. 

Kürt halkının da tarih bilincinin 
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çarpık oluşması veya doğru bir tarz
da oluşmasının temelinde tarihsel 
nedenler bulunmaktadır. 

Yurt tutma, halklaşma aynı za
manda kendisiyle birlikte, nesnel ko
şulların bir yansıması olarak, kendili
ğindenci bir "tarih bilinci"ni geliştirir. 
Bu bilinç, yurtlaşma, halklaşma ve 
bunların yarattığı motMer üzerinde 
biçimlenir. Genel anlamda ideolojik 
şekillenmenin bir parçasıdır. 

Med hareketi, Kürtlerin yurt tut
ma ve halklaşma bilincidir. "Media 
Bilinci", Zerdüşt'ün geliştirdiği din
sel-felsefi ideoloji üzerinde biçimle
nir. "Güneş, Toprak, Su ve Ateş top
rağa yerleşmenin, onu yurt edinme
nin bu temel üzerinde halklaşmanın 
ögelerini oluştururlar. 

Mezopotamya, "iki ırmak ülke
si"dir. Suyun ve nehirlerin kutsallığı, 
burada yaşamla ilintili olarak ortaya 
çıkar. Güneş, toprak su ve ateşin 
birlikteliği Med'lerde bir yaşam biçi
mi ve bilincini oluşturur. Bu bilinç, 
onların toprağa bağlanmasını, top
rağı sahiplenmesinin temellerini 
t>luşturur. 

Zerdüşt bilinci üzerinde Media 
doğmuştur. Zerdüşt bir anlamda 
Asur: köleciliğinin zulmüne son ve
ren, Med Devriminin rönesansıdır. 
Onun ideolojik oluşum sürecidir. 
Bu bilinç, kendi döneminin çağdaş 
örgütlülüğün, köleliğe karşı bağım

sız ve özgürce yaşamak için diren
me gereğinin bilincidir. Bu bilinç 
kendi döneminin toplumsal koşulla

rının bir yansımasıdır. 
" ... Asurlar, Yukarı Asya' yı beş

yüzyirmi yıldan beri, egemenlikleri 
altında tutuyorlardı; ilk olarak Med'
ler ayrıldılar, bağımsızlıkları için, 
Asurlara karşı savaşarak yiğitlik ka
zandılar; kölelikten kurtulup özgürlü
ğü elde ettiler."(1) 

Burada kölelikten kurtulmak ve 
özgürleşrnek için, Asurlara karşı sa
vaşım gerekiyor. Bu ise bir bilinçlen
meyi öngörüyor. Burada da bilinç, 
yaşanılan kölelik koşullarının bir so
nucu olarak ortaya çıkıyor. O dö
nemde, Medlerin en büyük tarih
sel-toplumsal sorunu, özgürleşme-
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dir. Özgürleşme; yurtlaşma ve halk
laşmanın anahtarı oluyor. Bunun 
için de öncü gerekiyor. Bu, Medleri 
bir çatı altında topartayacak bir ön
derlik sorununu ortaya çıkartıyor. 

Medler arasında Phraortes oğlu 
Dewokes adında becerikli bir adam 
vardı ... O, haklının haksıza doğuş

tan düşman olduğuna inanıyor. Ve 
böyle bir ortam içinde çalışıyordu .. . 
Yargılarındaki doğruluk dillere des
tan olmuştur ... Dewokes'in adamla
rı şöyle bir dil kullanmış : "Madem ki 
bugünkü düzenimiz ülkeyi yönetme
ye yetmiyor, o halde başımıza bir 
kral geçirelim; o zaman ülkemize iyi 
yasalar gelir, biz de kendi işimize 
gücümüze bakarız, karışıklıklar yü
zünden yerimizden yurdumuzdan 
olmayız" ... "(2) 

Burada bir yurt edinme bilinci 
sözkonusudur. Yaşadıkları toprak 
üzerinde özgürce yaşama istemi 
var. içinde bulundukları kötü koş.ul
lardan kurtuluş ve daha iyisini yarat
ma istemi oluşmuş, mevcut düzen
Ierin sorunlarına yanıt vermediğini 
pratik olarak biliyorlar. Medya toplu
mu bir kargaşalık ve dağınıklık için
dedir. Burda kurtuluş için, çözüm 
gücü ve önder olarak kendilerine 
Dewokes' i seçiyorlar. Dewokes, dö
nemin koşullarında en iyiyi, en doğ
ruyu temsil eden insan tipi oluyor. 
Neden? Çünkü Medyalllara daha 
iyi, daha ileri bir düzen getirmeyi va
adediyor. En doğru adeleti temsil 
ediyor. Toplumu kargaşalıktan kur
tarıcı rolü oynuyor. Bu yapılanma
nın üstünde bir tarih bilinci oluşu
yor. Bu aynı zamanda kendi tarihle
rini kendilerinin yazması anlamına 
geliyor. 

Dewokes, etrafı surtarla çevrili 
bir kent devleti kurar. Aşiretlerin bir-· 
liğini sağlar. Dönemin koşullarında 
sağlanan birlik güç demektir. Daha 
sonra sömürgeciAsur imparatorlu
ğunu yıkıp Ortadoğu halklarının öz
gürleşmesinde öncü rolü oynayan 
M'ed'ler; bu temel ve bu birlik üze
rinde biçimlenirler. Burada oluşan 
bilinç özgürleşmeyi yaratmıştır. Bu 
bilinci çağdaşlaştırarak günümüze 
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taşımak gerekir. Ortadoğu halkları
nı Asur zulmünden kurtaran bilinci, 
Türk - Arap - Fars sömürgeciliğini 
yıkma bilincine dönüştürmek gereki
yor. 

Bir de Media'nın yıkılışındaki du
ruma bakalım : 

"Tutsak Astyages'in karşısına 

Harpagos dikildi, içindeki sevinci 
ve hınc ı boşalttı... Dün kralken, bu
gün köle olmak nasılmış diye sor
du. Astyages de gözlerini ona doğ
ru kaldırıp sordu, Kyros'ın yaptığı 
işi kendisine mi malediyor, diye. 
Harpagos 'evet', dedi, zira bunu Ky
ros'a kendisi yazmıştı ve bu işi hak
lı olarak kendisi yapmış sayıyordu. 
Ama Astyages ona, 'sen insanların 
en budala~ıı ve en haksızsın', dedi. 
'En budalası, çünkü, madem ki bu 
işi sen kendin yapabilecektin, tacı 

da ı<endi başına koyabilirdin, oysa 
şimdi bu gücün ancak üçte biri elin
dedir. Ve en haksızı, çünkü, şölenin 
öcü Media'yı köleliğe sürüklemiştir. 

Eğer krallığı kendisi alacak yerde il
le de bir başkasına vermesi gereki
yorduysa, bunun bir Pers yerine, 
bir Media' lı olması daha doğru olur
du; oysa tersine, bu işte hiç bir su
çu olmayan Media'lılar efendiyken, 
köle oldular ve Persler Medyalıların 
dünkü köleleri, bugün onun efendi
si oldular." (3) 

Burada iki ayn düşünüş tarzı or
taya çıkıyor. Astyages'in yurt ve 
halk bilinci... Buna karşı Harpa
gos'un ihanet düşüncesi... Harpa-

- gos, Kürtlerin tarih bilincinin ilk sap
tırılmasıdır. işbirlikçiliğin, ihanetÇili
ğin ilk temelini atmıştır; içteki ihanet 
Pers uygulamalarıyle bütünleşerek, 
çarpıklığın oluşmasını daha da hız
landırmıştır. 

Buradaki çarpıklık giderek Kürtle
rin tarihinde iki kalın çizgi haline gel
miştir. Birincisi; Dewokes, Keyaksar 
ve Astyages'ten çıkış yaparak, De
mirci Kawa ve Rüstemze Zal'da mi
tolojik bir karaktere bürünerek Ba
bek, Alişer, Bese ve bu gibilerle de
vam eden, günümüzde çağdaşlaşa
rak özgürlük kahramanlarında ifade
lerini bulan, direnen Kürt halkını 
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temsil eder. Bağımsızlık ve özgürlü
ğü isteyen Kürt halkı sürekli dağları 
mekan seçerek direnişi esas alan ta
rih bilincini teşkil eder. 

ikincisi ise, Harpagos'la başla
yıp idris-i Bitlisi, Rayber vb. işbirlik
çi, teslimiyetçi ve ihanetçi kişilikler
de somutluk kazanan, saptırılmış ta
rih bilincidir. 

Kawa, sömürgeciliğe karşı baş
kaldırı tarihinin bilincidir. Newroz, 
yeniden dirilmenin, özgürleşmenin 

tarihsel bilincidir. Kawa ve Newroz, 
direnme bilincini · sembolize eder. 
Bunu bilince çıkarmak, çağdaşlaştır
mak gerekir. 

Perslerin egemenliğinde Medle
rin bu bilinci, Zerdüşt ideolojisiyle 
birlikte revize edilmiş, içi boşaltılmış
tır. 

. Medler, Perslerin ~gemenliği altı
na girdikten sonra, ikinci derecede 
halk olarak yaşamlarını sürdürmüş
lerdir. Pers ordusunun, Pers devleti
nin en önemli komutanları, · en 
önemli yöneticileri Medlerden oluşu
yor. Öyle ki Heredot, Perslerin dü
zenledikleri'Seferleri Med komutan
larının adıyla anar. Bunları da doğ
ru bir tarzda tarih bilincimize kat
mak lazım. Ne denli "iyi komutan" "i
yi yönetici" olursa olsunlar, Kürt hal
kının özgürlük mücadelesine karşıt 
bir rol oynamışlardrr. Bunların günü
müzdeki ifadesi sömürgeci devlet 
mekanizmasında en üst düzeyde 
yer alan ve kendilerini zoraki 'Türk" 
sayan . hain Kürtler oluyor. Bunları, 

en büyük Kürt düşmanı olarak bil
mek, tanımak gerekiyor. 

Babek ismi geçmiş tarihimizde 
20 yıllık kesintisiz bir başkaidırıyı · 
simgeliyor. Özgürlük yürüyüşünde 
uzun soluklu olmak için Babek'i 
sevmeli ve öğrenmeliyiz. Başkaldırı, 
Kızıllar, Kızıl Bayraklar adıyla bilin
mektedir. Çünku kan rengi onların 
sembolüdür ve onlar özgürlük adı
na kendini kurban etmeye hazır kişi
liklerdir. O halde "özgürlük adına 
kendini kurban etmeye hazır kişilik
ler''i bilincimize kazımak zorunluluk 
oluyor. 

Babek harekatı "özde, Arap ha-

nedanlığına karşı, köylülerin başkal
dırısı olan harekete; halkın çeşitli 

katmanları katılmıştır." 

"Halkın çeşitli katmanlarının" katı
lımı, günümüzde, çağdaş ulusal bir
liği maddi güce dönüştürme bilinci 
olmalıdır. Babek isyanı özde işgale, 
sömürgeleştirmeye karşı direnme 
bilincidir. Babek ve sosyal adaletsiz
lik işgalde somutlaşıyor. işgal karan
lığı temsil ediyor. Bu, aynı zamanda 
halkın tarih bilincininde karartılması
dır. Karanlıkta-kötülükler biter. Kötü
lüklerin boyverdiği karanlık Arap Iş
gaiini ifade ediyor. 

Bu karanlığa, bu kötülüğe karşı 
direnme aydınlığın adı oluyor. Ay
dınlık Babek'in isyanında, Babek'in . 
kişiliğinde ifadesini buluyor. 

Aydınlığa kavuşmak için karanlı
ğı da tanımak gerekiyor. Aydınlığın 
yolu, karanlığa . galebe çalmaktan 
geçiyor. Ve Babek, tarihimizin sa
hiplenilmesi gereken bir parçasını 

teşkil ediyor. Tarih bilincimizin inan
cında Babek'i bugünleştirmeliyiz. 

Feqiye Teyran, Ehmede Xanl ta
rihsel bilincimizin estetik yönünü 
oluşturuyorlar. 

"Feqiye Teyran" "Kuşların Feqi"si 
anlamırıa geliyor. Kuşlar, özgür ve 
bağımsızca yaşamın adı oluyor. "Fe
qi" belli bir olgunluğa erişmiş, bilgi
lenma sürecini tamamlamış öğrenci 
demektir. "Feqiye Teyran"ı, "Kuşla
rın öğrencisi" olarak algılamak gere
kir. Burada özgürlüğe sevdalanmış
lığın yanında büyük bir estetik zevk 
ve alçak gönüllülük de sözkonusu
dur. 

Feqi, Kürt şiirine, Kürt müziğine 
olan sevgisini, kendisini kuşların "a
ile"sine dahil etmekle dile getiriyor. 

Estetik ve özgürlük bütünleşmiş. 
Kuşların göklerin sonsuz maviliğin
de kanat çırpma güzelliği, özgürleş
menin de istemi oluyor. Bu güzellik 
ve özgürlük bilinci, aradan yüzyıllar 
geçmesine rağmen Feqi' nin dizeleri
ni çağdaş kılıyor. Ve dizeleri, Kürt 
insanının estetik bilincinin yatağın
da ölümsüzleşiyor. 

Ehmede Xanl Dünya edebiyatı
nın burcuna Kürt edebiyat bayrağı- . 
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nı dikme onurunu taşıyor. Mem Q 
Zin, Kürt tarih bilincinin estetik yö
nünün nakışlandığı ulusal bir des
tan niteliğini taşıyor. Estetik bilinci 
güçlü bir özgürlük ve bağımsızlık is
temiyle bütünleşiyor Ehmede Xant 

"Kılıcı konsun gücümüzün 
Bilinsin kadri kalemimizin" 

demekle bilimselliği ve gerçekli
ği ifade ediyor. Bilimselliği ve ger
çekliği, onu hiç eskitmeden günü
müze taşıyor. "Kılıç", özgürleşrnek 

için, halkın devrimci zorunun ifade
sidir. "Kalem" ise bilimselliğin... ve 
her ikisi de günümüzde Kürt halkı
nın en önemli sorunu olarak duru
yor. Yine Exmede Xanl, 

Her ne kadar uyrukluğu utançtır 
O utanç ünlü şanlı kişilere aittir. 

Egemeniere ve canilere mahsus
tur 

Fakiriere ve şairlere ne careme
dir 

dizeleriyle dönemin sınıf gerçek
liğini ve bilincini dile getiriyor. Köleli
ğin utanç olduğunu, ama bu utan·
cın sorumlusunun Kürt egemen sı

nıfları olduğunu ortaya koyuyor. Bu 
gerçek günümüzde de tüm yakıcılı- . 
ğıyla karşımızda duruyor. Bu, tarih 
bilincimizin özümsenmesi gereken 

· eri önemli noktasıdır. 
Cegerxwln'i unutmamak gere

kir. Kürt şiirini, kendi kişiliğinde, 

dünya şairler ailesine taşımıştır. Ça
ğımızın en büyük şairlerinden biridir 
Cigerxwln. Feql ve E h med e Xanl'
nin bir devamı oluyor. 

Tarih bilincinin estetik yanını 

özürnsarnek gerekiyor. Estetik bilin
cin yokluğu, tarihsel bilincin eksik 
algılanması olacaktır. Feql'yi, Xa
nl'yi, Cegerxwln'i yalnız estetik yö
nüyle sevmek değil, tarihsel açıdan 
bilince çıkarmak gerekiyor. Özde 
toplumcu gerçekçi, biçimde ulusal• 
estetik bilincimizin mayası yapıp 

güçlendirmek, geliştirmek ve özgür
lük mücadelesi ile doğru bir tarzda 
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bütünleştirmek zorunluluk oluyor. 
19. Yüzyılda yaygın isyanlar ya

şanmıştır. Buradaki isyanların diren
me ve başkaldırı bilincini almak, 
özürnsarnek gerekiyor. 

"Kürtlerdeki büyük özgürlük aşk1 
~le üstün karekter gücünü bu savaş-

. çt ruha bağlamak gerekir. 1837'de 
Haftz Paşa seteri strasmda esir edi
len çok yakiŞikit 30 yaşmda bir bey, 
ayaklanan soydaşlarmm kendisine 
vaadedilen bütün avantaj ve bahşet
meleri ikirciklenmeksizin redediyor
du. Bütün bu baştan ç1kanc1 teklifle
re gururla 'bir Kürt beyi olarak ben, 
başka insanlara esir olmayi asla ka
bul etmem' diye cevap veriyordu. 
iki gün boyunca çektiği bütün acila
ra rağmen soydaşlarma ihanet et
medi. Üzerine inen sopalar altmda 
bile sakin sakin çubuğunu tüttürü
yordu. Üçüncü gün paşa onu kay
nar suyla dolu bir kazana atttrdl. 
Ama yiğit Kürt ölene dek direncini 
yitirmedi .. . • (4) 

Burada ihanete, teslimiyete, bo
yun eğişe karşı bir direnme ve bi
linç sözkonusudur. Bu bilinç, özün
de Dewokes' in temelini attığı bilin
cin devamıdır. Yüzyıllar boyunca 
halkın pratik yaşamda sömürgecili
ğe karşı kendiliğinden edindiği de
ney ve tecrübelerin toplamından 

oluşan tarih bilincin~n devamı ve ifa
desidir. 

Bu direnme bilinci kendisini Der
sim direnişinde Alişer'de, Sese'de 
somutlaştırır. Bese'nin, düşmanın 

eline sağ geçmemek için kendisini 
uçurumdan atması özgürleşmeyi 

amaçlayan ve köleliği rededen bir 
Kürt kadınının tarihsel bilincinin tem
sili oluyor. Kürt kadının mücadele
sinde Sese'yi çağdaşlaştırmak ve 
günümüze taşımak gerekiyor. 

Ama buna karşı Harpagos'un te
melini a!iığı çarpık, saptırılmış, özü
ne karşı düşman hale getirilmiş ta
rih bilinci de, güçlenerek gelişmiş · 

ve Kürt halkının özgürleşme bilinci
ni kirletmiştir. Bu kirliliği görmemek, 
ondan gerekli dersler çıkarıp özüm
sememek, özgürlük ve kurtuluş bi
lincinin yeniden kirletilmesinin yolu-
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nu açık bırakmak olacaktır. değildir. Çünkü doğru bir tarih bilin-
Sömürgeci güçler Kürt halkının ci yoktur. Bir halk doğru bir tarih bi

elinden ayağa kalkış, direniş ve öz- lincine sahip Qlmayınca doğru bir 
gürleşme için ne varsa ya gasp et- ayağa kalkışı yaşayamaz. 
miş, ya özünden boşaltmış, ya da Dikkat edilirse, bu döneme ka
yadsımışlardır. TC'nin yaptıkları iha- dar Kürdistan'da doğru yeterli ve 
netlerle bütünleşince müthiş bir bi- çağdaş anlamda bir ayağa kalkış, 
linç çarpıklığı oluşuyor. bir önderlik yaşanmamıştır. Tüm 

Özellikle Türk sömurgecileri, başkaldırılar kendi tarih bilincinin, 
son 70 yılda Kürt halkının bütün ta- kendi yetmezliklerinin, iç ihanetleri-
rihsel kültürel değerlerini büyük bir nin kurbanı olarak esas darbeyi iç-

, pervasızlık ve sahtekarlıkla yağ mala- ten yemişlerdir. · 
mışlardır. Özgürlüğe, direnişe yara- Şunu vurgulamak gerekir: Bu 
yacak her şey özünden saptırılmış- yanlış, yanılgılı, çarpık bilinç, bugün 
tır. de halkımızın özgürleşmesi önünde 

Newroz geleneğine sahiplene- en büyük handikaplarından birini 
rek onu "bahar bayramı", "kırlara çık- oluşturuyor. Bir yandan özgürlük 
ma günü" olarak lanse etmeye baş- için tarihin en onurlu ve yüce kahra
ladılar. "Bu geleneğin Orta Asya'da manlıkları sergilenirken, özgürlük 
Turan geleneği olduğu, kırlara çık- ağacı kan ile büyütülürken; diğer 

ma günü olduğu ... " biçiminde yo- yandan düşmanla bütünleşen, işbir

ğun bir propagand~ faaliyeti yürüt- liği yapan, özgürlüğün yolunu tıka
mektedirler. Bu büyük bir saptırma- yan teslimiyetçi, hain, işbirlikçi klşi 

dır. Newroz, Kürt halkının sömürge- ve yapılanmalar arenaya Çıkmakta
ciliğe karşı başkaldırı ve isyan ateşi- dır. 

ni yakma ruhu ve bilincidir. Bu sila- ilkel milliyetçi güçler, halkımızın 
hı ve değeri sömürgeciliğin insafına kurtuluşunu Türk sömürgeciliğinin, 
bırakmak, bilincimizi saptırmaya Arap sömürgeciliğinin veya arnper
izin vermek oluyor. yalizmin paslı zincirlerine bağlan-

Kürt kültürü aynı akibete uğra- makta görüyorlar. Emperyalizmin is
maktadır. Tarih ters yüz ediliyor. temi doğrultusunda Güney Kürdis
Bunlarla kalmıyor, Kürt tarihinin ken- tan' ı da TC' nin sınırlarına katma 
d isi de saptırılıyor. Kürtlerin Türk so- planları yapıyorlar. Kuzeyde ve gü
yundan geldiği sahte bilim adamları neyde kurtuluşu Türk sömürgeciliği
aracılığıyla sahte gözboyacı belge- ne yamanmakta görüyorlar. Tek çö
l eri e ortaya atılıyor. Tarih çarpıtılı- zümün sömürgeciliğe boyun eğ-
yor. rnek olduğunu öğretiyorlar. 

1970'1i yıllara gelindiğinde Kür-- Kurtuluş için, · özgürleşmek için 
distan'da gerçek anlamda "bu ülke bunları iyi tanımak gerekiyor. Bunla
benimdir", "ülkenin şu zenginlikleri rın halka gösterdikleri yol teslimiyet 
benimdir" diyebilecek tek bir insan ve ihanetin kirli yoludur. Yüzyıllarca 
yoktur. Tüm değerler gaspedilmiş- halkımızın bilincini körelten, köleli
tir. Zaten insanların hiç bir yaşama ğe mahkum eden bir yoldur. Bes
güvencesi olmadığı bir ortamda "bu belli ki bunlar Harpagos'un, idris-i 
benimdir" diyebilme koşullarının da Bitlisi'nin, Rayber'in ayak izlerinde 
olmadığı açıktır. Bu ülke benimdir, adım adım yürüyen işbirlikçilerdir. 

diyenler belki vardır. Ancak ülkeye Halkımızın özgürleşmesini durdur
sahiplenme bilinci, sömürgeciliğin mak için içte kullanılan piyonlardır. 
yüzyıllar boyu yarattığı tahribattan Her seferinde halka direnme ve öz
dolayı çarpıtılmıştır. Gerçek tarih bi- gürleşme yerine, kaçışı, teslimiyet 
linci, gerçek ülke bilinci, gerçek öz- ve boyun eğişi aşilayan aşiret reisle
gürleşme bilinci ya çarpık, ya da ridirler. Ulusal tarih bilinci yerine, ai
yetmez durumdadır. Dolayısıyla hiç lesel, aşiretsel ilişki, çıkar ve bilinci 
biri kurtuluş umudu olacak nitelikte temel alan, artık fosilleşmiş düşün-
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eelerin temsllcHeridlrler. 
Yine bu teslimlyetçl ve lşblrllkçl

lerin bir başka tayfası Ise.. yıllard~n 
beri binlerce devrimci, yurtsever ba
Oımsızlık ve özgürlük Için yaşamını 
verirken, Avrupa'da mülteclliOin ko
kuşmuş bataklıOında sefH bir yaşam 
biçimini seçen, her fırsatta devrimci 
direnişi karalayan, işbirlikçi poUtika
yı marlfet sayan, halkımızın tarih bi
lincini sömürgeci güçlerin yasallıOı 
Içine çeken Kürt küçük-bu~uva tes
llmlyetçHeridirler. Bunlar, her za
man, KUKM'ye karşı kulranılmak 

Ozere egemen güçlerin ellerinde ha
zır bulundurduOu yedek güçlerdir. 

Bugün baOımsızlık ve özgürlük 
mücadelesini utkuyla taçlandırma
nın yolu, tarihin bize verdiOI tecrü
be ve deneyimle, kahramaola şarla
tanı, direnişçiyle teslimiyetçiyl, Iyiy
le kötüyü, işbirlikçiyle baOımsızlıkçı
yı birbirinden çok iyi ayırmak ve 
ona göre mücadeleyi yürütmektir. 
Tarihsel, ve güncel mirasımızın ışı

Oında bu güçleri deOerlendirdiOimiz
de, bunları sonuç itibarıyla sömür
gecilikten, onun işbirlikçileri olmak
tan ayrı tutamayız . Çünkü sınıf çı
karları bunu öngörüyor. 

O halde şunu söyleyebiliriz. Geç
mlşten günümüze dek gelen direniş 
hareketleri belli yönleriyle d oOruyu 
içermesine raOmen yine de ekslktir
ler. Pratik olarak başarısızlıklarının 

nedeni de bu eksiklik ve yetmezlik- . 
leridir. Bu direnişe önderlik edenler 
tarihsel yasaların bilincinde deOiller
dl. Tarihsel-toplumsal yasaları bi
linçli bir tarzda halkımızın özgürleş
mesi için kullanamamışlardır. Veya 
bu yönde denetim saClama çabala
n yoktur. Bu açıdan bilimsellikten 
yoksundurlar. Onların tarihsel bilin
cl daha çok kendiliOindenci ve "pra
tik bir bilinç"tir. 

Bu şunu gösterir:. PKK gerçekll
Ol ilk kez Kürt halkı açısından çaO
daş anlamda bir tarih bilincinin mila
dı oluyor. Kürt halkı miladını bilmek 
zorundadır. "Kendini arayan Kürtler" 
özgürlük hareketinin yarattıOı tarih
sel bilinçle kendilerini buldular. ·su
yu arayan Kürt, özgürlük hareketi-

. nin gerçekliOinde, dağların doruOun
dakl berrak kaynaOa kavuştu. Artık 
yOzydlar boyu köleliOin kızgın çölle
rinin ortasında özgürlüOe _susayan 
Kürt halkı; şimdi özgürlük bilincinin 
berrak pınarfarının bUlur renkli sulan
na kavuşmuştur. Suyun bulunuşu 
tarih bilincine kavuşmadır. Özgür
leşme, ayaOa kalkış ve yaşamdır. 
Kürt halkı artık kendi gerçek tarih
sel bUlnciyle bütünleşmiştlr. 

Daha önceki tarih bilinci, bilim
sel bir nitelikten yoksun, yanlış ve 
yanılgılıdır. Kör karanlıOın ortasında 
el yordamıyla yolunu bulmaya çalı
şan insan gibidir. 

Tarih bilinci olmayan bir halk, öz
gürlük ve baOımsızlık yolunda ilerle
yemez. Ya köle olmaya, ya da yok 
olmaya aday bir halktır. 

Bugün halkımız yeniden kendi 
tarihinin bilincine varıyor. Bu bilinç 
tarihsel toplumsal açıdan müthiş bir 
ilerfeyiştir. Kürtlerin tarihinde lleriye 
dönük nitel bir dönüşümdür. Bu iler
leyiş, aynı zamanda eşitsizliOi, hak
sıziıCı ve köleliOi aşmada bir kilo-

. metre taşıdır. 
Çünkü KUKM ile, sömürgeciliCin 

hafkımızın yokoluşu temelinde oluş
turduOu derin eşitsizlik, haksızlık ve 
sömürü anatoru ve bu anatorun ya
rattıOı tüm kurumlar yı kılıyor ve yeri
ne Kürt halkına ait olanlar kurulu
yor. Tarihsel açıdan, haksızlık haklı
lıOa; eşitsizlik eşitliOe; kölelik özgür
IüCe dönüşüyor. Devrimimiz Kürdis
tan ve OrtadoOu halkları tarihinin di
namosu oluyor. Yaratılan eşitlik, öz
gürlük doOru bir tarih bilincini oluş
turuyor. 

Neden bugüne kadar halkımızın 
tarih bilinci hep çarpıtılmıştır? Çün
kü, "zor" olgusunu doOru kavrama, 
tarih bilincinin temel ögesidir. Sö
mürgeciler, ülkemizi, at sırtında, 

elinde "kılıç kalkan", zor temelinde 
işgal edip, halkımızı kölelik boyun
duruCuna vurdular. Zaten başka tür
lO olam~dı. Dünyada "zor" dışında 
hiç bir halkın kendi istemiyle köleli
Ol kabul ettiOI görülmemiştir. 

Bugün politikacılar, sahte demo
gojilerfe ne kadar "kardeşlikten", 

REWŞEN 

Kürtlerin Türk olduOundan, "Kürt adı
nın karda yürürken 'kart-kurt' diye 
çıkan seslerden türediCinden bahse
derlerse etsinler. 

Bunlar tarihe yapılan iftiralardır. 

Tüm bunlar Kürt halkının tarih billn
cini saptırmaya yönelik korkunç bir 
demogoji furyasıdır. 

Halkımızın köle oluşunun teme
linde "zor" vardır. Halkımızın Türk 
sömürgecHiOinin boyunduruOunda 
olmasının kendisine hiç bir yararı 
yoktur. Sömürgeciler, halkımıza 

acı, açlık, göz yaşı, kölelik ve katll
amdan başka bir şey vermemlşler
dir. 

O halde tek çare bu illetten kur
tulmak ve bunun için de doOru bir 
tarih bilincine ulaşmaktır. 

"Bir millet için en büyük felaket, 
tarihlerinin düşmanları tara~ından 

yazılmasıdır". Halkımız yüzyıllar bo
yunca bu en büyük felaketi yaşadı. 
Ama bugün kendi tarihini kendisi 
yazmaya başlamıştır. Kendi tarihini 
yazan halk, kaderini kendi eline al
mış demektir. Burada halk, aynı za
manda doOru bir tarih bilincine ka
vuşuyor. 
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A. 

ŞE~ 
ŞEHID 
( 1865-1925) . 

A.DURRE 

Xwendevan6n delal, 
Niyeta me ew bu ku di v~ nivisara xwe de jina Heci Qadir~ 

Koyi u çend helbest~n wi yen dilpezir me ji we re ~şk~ş bikira. 
L6 mixabin, min ew keys u tersand nedlt. Ev bu n~zike du me
han ku ez bi roj u bi · şev li ser berhema xwe ya bi nav6 "Deng~ 
Kurdistan~· riixebitim u min beşa w~ ya seretayi (ewil'i) ji weşan-

din6 re amade kir. Hevidar im ku di nazik de bete weşandin. 

REWŞEN 

BelA, di dest~ min de qesideya ku min ji bo "Şeva Biranina Şex Seid6 Şehid" amade kiribu, hazir hebu. Ez fikirim ku ma
dem zorbeyan destura w6 şeva piroz nedan, div6 ku em w6 qesidey6 bidin belav kirin. Lewra bi baweriya min ew qesideki 
h6ja ye. , 

U ser vA yek6, min biryar da ku ez ji bo we xwendevan6n h6ja ev qesideye di v~ deqa (nusxe) Rewşen~ de bidim weşan
din. L6kolina ser Hacl Qedir ji, di deqa b6 de ~şk6ş bikim. H~vidar im ku hun, min bibexşinin u ev qeside ji, li we xweş b6. 

64 

Murşid O pir~ ter'iqet, serwer~ Kurdan i to 
Rehber~ din O şerfet, leşker~ iman i to 

Şoreşa Kurdan şeh"ıd i, ı~ ku piran bO Uhud 
Hemze '/i. yan Ş~x Seid i, ş~r~ Kurdistan i to 

Rehber i, pir~ şehida •. qehreman~ şore~ 
Pir şerefdar i jl Yli da, hem şeref hem şan i to 

Hem tu ş~x O hem mela bO, hem şehid~ kerbela 
RAber~ koma gela. bO, daw ·o doza wan i to 

Serwer~ Kurdan Selahaddin~ EyyObi he'/i 
PAnci ·o heft sal e vir da reber~ ruhan i to 

Ki, jl bo heqe xwe bimre, din di~je~ Ew şehid 
L~. tewaf O Hec O Umre, ferz e ku j'Piran i to . 

Namirf, her tim ne mir te, nav me da de her biji 
VA dem~ teşı'if li vir t~. ser ser' O çavan i to 

MAze kin, ew ra~ piroz, va li ber çav~ me ye 
Ev xuroş O coş O Newroz, lA şeref mevan i to 

Hem şehid i, hem Seid i, r~ber i, şoreşker i 
Hem ji doz~ ra umid i! murşid~ reban i to 

Xalid O Yusif Ziya O Exti herndoz~ te ne 
1 Qutb o xews o ewllya o murşid o r~zan i to 

Pirr seid bOne şehide daw O doza Kurd O din 
W ek mele meşhur, Seide Kurdi, le serkan i to 

Kaniya ava heyat~ t~ ji xviina ı~ we ret 
Dicle O Zap O Firat~ alema rOhan i to 

Serwer~ koma şeh"ıda, rehber~ irııan O din 
Deng~ azadi ji Yli da, t~ guhen lawan i to 

Din o 1man o şer'iet, şoreş o ceng o şer e 
Murşid O pir~ ter'iqet şex~ şoreşvan i to 

Hati mevan i tu iro, ser ser O çavan wer'i 
Şa~ rOh O can i miro! texte dil sultan ito 

Ez çj ~m rnedh O senay~ ku b'zimanan naqedin · 
Bes! bib~jim, peşeway~ Kurd O Kurdistan i to 

Dujmi~ qellaş O qeşmer, sed hezar l~net be 1~ 
Sed hazar rahmet ji ku l'ser, Yli muqedes canito' 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



REWŞEN 

ŞANIKA KOLE 
ÇI biyo, çi çinebiyo. (Ju biyo, ju 

- çihebiyo). QuiA heqi zat biyA. Wax

to vei"ende de, nezdiyA ju dewe de, 

ju luye biya. Luyade zat baqil, zat 
bi fareseti biya. Na luye, herge ro

ce sona dewe, eke kefe >Nie çi 

wast, Yi (eyi) dewe ra tirena, cena 

wena. PizA xwe kena mird. Aye ra 

teplya cerena ra yena lewe havala

nA xwe (embazane xwe). Çalim er

zena ser. Xu goynena, vana; 

"Ewru mi bi mirdiya xwe werd. 

Hawo ke zAde ame, mi verde 

mend, mi cadeverda. T eyfı tOfı ama

Yi. yinon ki bl mirdiya xwe werd. 

Wonca ki neqediya. Ewru ket kefe 

min o, meştiya ki Heq comerd o. 

Hona ke (hondeke) ni dewiciye ax

maxi estA, mi re na dina de merda

ne çina. Şima, bi na hal, 1ta veşan -

teşan bizibe. Mi ra gore taba çino. 

Ma ez se bikefı, qeydA şiman bo-

man biwonci?" · 

Bi na hal, luye bi ket O şadimani 

de rocane xwe viyarnena ra. Em

bazA na luye ke hayt ra xezebeni 

kene, zoftan dane piro. Vane, "ma 

na çi luyade baqil a, kes bese neke

no ke (nişkinoke) nayt pecero O na

Yi re xirabi bikero. Xaz'ibA na yi! ... 

Keşki ma ki ze hayt baqil O bi tira

set bime. Hama, çi çare! ma dest 

ra taba nino. Ma be lom o be gu

man werte de mendime. Qa, rocA 

ha ke dim fina deste dewiciyan wu

çax ma hale haye vin~me. • 
Bl na hal, roci rocan dima·vere

oo ra. Key ke kefA luye waşt, şona 

dewe, eke zera xwe çi wast, cane 

xwe çi wont, wu tirt, bi yi pize xwe 

kerd mird. Roce IQ3rg, roc~ leyre 

kergan, roce sit, yon ki sersiti.. . K8-

M luye re qe vatene çihebi. Endi ke 

çi arnabi luye viıi, eke luya ma bi . çi 

qay11 bi. 
Roci rocan dima şi, waxt veriya 

ra, luye tomasiya çe ju pire. Pira be 

kes a be waytr. Pirade neway serre. 

Pirade be teqet. Pira ke destbera 

xwe taba nena. Teyna ju bizana pi

re biya. Biza kole. Pire her roc biza 

xwe ya kole doşena, bi şite bize ro

canA xwe viyarnena ra. Ama çiyo xi

rab ki, luye tomasiya şıte biza kole. 

Luye xwe bi xwe vana, "na pira 

vizikine nişkina ke mi re taba bike

ro. Na, mi gore lokmewa nerm a. 

Ha serba mi gurina. Ez çinare xwe 

tengani keıi. Çi waxt ke sarre mi bi 

teng, ez şefı çeye na pire. • . 

Hete bin ra ki, nu hal cane pire 

teqeno. Pire luyera bezar bena. Va- · 

na "ma deha endi bes o. Ez ni ser

ranA xwe ra tepiya neşkino ke na lu

ya ritkine ra bigufı. Ma qa kame mi 

esto ke qayte mi kero. Ez be çar 

mendo; ez mecbur naka xwe bi 

xwe cirakert • 
Pire naha vana O sona dariya 

xwe wa kana kerin, a ke çond serfı 

yo dest n~nayibi pa, hayi cena ke

na tuj, bereqnena O şanena pey çe

ben, raya luye peyena. Ju het ra ki 

hesabnena. Vana, eke ez na luye bi

kisi, şito ke haye hata ewru werdo 

luye re maneno. Ez hini bikefı ke şi

to ke luye werdo· yi şiti pirnika (tir

na) luye ra biyafı. 
Pire qerarA xwe dana. Vana ez 

hem na luye miiamet keri, va meşi

kiyo ke ruye şafı de şerkero, hem . 

ki xofode hene zerre luye rı ke, va 

reyna ç'M'ode nanen mekero. Ez 

dime na luye cirakefı, luye qol biver

di, hela wu çax halA nayi se beno. 

Bi na qerar _pire kemaniya xwe 

venena, xwe kena hadar O raa luye 

peynena. 

Betal QERAMAN 

A roce şonde ke muxwerbe koti 

de, luye bi ket kuna raa dewe. Hete 

ra raa xwe ra şona, hete ra ki kefan 

ra kilaman vana. 
V ana: 
"Pire, pire 
Tu wonca kotiya mi vifı. 

Ez nawo yeno, 
Şite tu tom kefı." 
Hete bin ra ki, pire be sabr piye

na. Zere xwe, xwe zere de canebe

no. Vana naray ez hesaba luye ce

no. Xwe zere de ki kHama xwe vana. 

V ana: 
"Luye luye, 
Ez raa tu bipeyt, 
Naray ke tu ama, 
Ez dime tu cirakefı. • 
Bi na hesab luye kuna zere. Ze- · 

ke bi deste xwe no ro, şona sere bi

reşA şiti bi ·kefA xwe şit şimena. 

Waxto ke racero şero, pire hih ke

na, bi dafı dana piro, dime luye cira

kena cel1<l. Luye tersane xwe ver 

xwe erzena teber O kena kaze-kaz 

O kuza-kuz, berbena, zibena; cere

na pire ver, cerena ser. Pire qe goş 

nAdana. Vana, 
"Luye luye, 
DimA tu kevda muyt 

Ez Yi bixemelni dardekeri 
Tene ki ez biwuyt. 
Luye ser kena ke "çerme vay o" 

Pire dim nedanaci vana; 
Pire, Pire, Pira delale, Rindeka 

ze awa zelale, Mi kerd, tu meke. Ez 

reyna xirabia nanen nikeno. Mi bi

bexişne, dime mi mi de. Ez şeri ca

wc de bin de çalp çul pe xwe bikeri. 

Nayt ser ra pire vana, "ma ez çi

ra tu bibexişnr? Şito ke tu heta ew

ru werd, şu mi ra biya. Ayre tepiya 

ez dime tu dano tu. Zobina ez qe 

tu goşnAdano. 
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Luye qanat kerd ke bi na raye 
nAşkfna ke di~ xwe raxelesno, . 
wurz6na ra sona lewA blza kole. Va
na, "bizA bizA, tenA şit bide ml. Ez 
şit beli Pire di. Fire dimA ml bido 
ml. Ez şeıi çalp-çulp6 xwe blkeli. • 

Blzlluye ra vana, "waya luye, çi 
vaxto ke ez veşan o. Qe guwanA 
ml de şit n6mendo, guwanA ml bi
yA zuwa, şu mi re tene (tay) velg bi
ya~ Ez pizA xwe mird keli, şit b6ro 
guwan6 ml. Ez şit to di. Tu şit bere 
Pire de. Fire di~ tu to do. Tu ki şu 

• çalp-çulp6 )(!Ne blke. • 
Luye wurzene ra, şona lew6 da

ra mozeni. Vana: "dare dare, tene 
velg bide mi. Ez velg beri bize di. 
Bize şit bido mi. Ez şit beri p'ire di. 
Pire dime mi bido mi. Ez şeri 
çalp-çulp6 )(!Ne bikeri. • 

Dara mozeni vana: "luye luye, çi 
waxto ke dilopa awe nekotiya koke 
mi. Purte mi pera biye huşk. Şu mi 
re tene awe biya. Awe bide mi. Ez 
velg to di. Tl velg bere bize de. Bi
ze şit to do. Tu şit bere Pi~e de. Pi
re dime tu to do. Tu ki şu çalp-çul
p6 )(!Ne bike. • 

Luye şona sere hini. Hini ra awe 
wazena. Vana, "hini hini, tene awe 
bide mi. Ez awe beri, dare di. Dare 
velg bido mi. Ez velg beri bize di. 
Bize şit bido mi. Ez şit beri pire di. 
Pire dime mi bido mi. Ez şeri 
çalp-çulpe xwe bikeri. • Hini va no, 
ıuye luye, çi waxt o ke çime mi bi
ya zuwa. Taba mi de awe nemen
da. Şu çena paşay ra vace, çenane 
dewe arekero, bere sere mi de bire
qeşiyw. Tene awe to di. Tu awe da
re de. Dare velg to do. Tu velg be
re bize de. Bize şit to do. Şit bere 
Pire de. Pire dime tu to do .. Tu şu 
çalp-çulpe xwe bike. • 

Luye şona lewe çena paşayi, va
na, "çena paşay, çena paşay, bi 
xere xwe be sere ni hini de bireqe
si. Hini awe bido mi. Ez awe beri . 
dare di. Dare velg bido mi. Ez velg 
beri bize di. Bize şit bido mi. Ez şit 
beri Pire di. Pire dime mi bido mi. 
E~ şeri çalp-çulpe xwe bikeri. • . 

Çena paşay vana, ıuye luye, ha
wo .çi waxt o ke, kundre mi biye 
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kan. Ez bi ni kundran nişkino ke bi
reqeşi. Şu ml re citA kundranA ne
wan biya. Ez çenane dewe arekeri 
şeıi serA hini de bireqeşi. Hini awe 
to do. Tu awe bere dare de. Dare 
velg to do. Tu velg bere bize de. BI
ze şit to do. Tl şit bere Pire de. Fire 
dime tu to do. To şu çalp-çulp6 
)(!Ne blke.· 

Luye wurzena ra şoria lewe goş
. kar'i, vana, "goşkar goşkar, serba 
ml citA kundran6 neweyan bider2e. 
Ez kurldlran ber'i çena paşay di .. Çe
na paşayi b6ro sere hini de bireqe
şiyo, h'ini awe bido mi. Ez awe dare 
di. Dare velg bido mi. Ez velgi ber'i 
biZe di. Bize şit bido mi. Ez şit beri 
Pire di. Pire dime mi mi do, ez şeri 
çalp çulpe )(!Ne bikeri." 

Goşkar vano, "waya luye, ez 
geste merdo. Şu mira de hakan bi
ya. Ez hakan bori, pize xwe mird 
keri, ay ra tepiya to re cite kundran 
biderzi. Tu kundran bere çena pa
şay de. Çena paşay şero sere hini 
de bireqeşiyo, hin'i awe to do. Tu 
awe bere dare de. Dare velg todo. 
Tu velg bere bize de. Bize şit to do. 
Ti şit bere Pire de. Pire dime tu to 
do. Tu şu çalp-çulpe xwe bike." 

Luye wurzena ra şona lewe ker
ge. Vana, "kerge kerge, di hakan bi
de mi. Ez beri goşkari di. Goşkar 
cite kundran mi re biderzo. Ez 
kundran çena paşay di. Çena paşa
yı şero sere hini de bireqeşiyo. Hini 
awe bido mi. Ez awe beri dare di. 
Dare velg bido mi. Ez velgi beri bi
ze di. Bize şit bido mi. Ez şit beri Pi
re di. Pire dime mi bido mi. Ez di
me xwe biceri. Şeri çalp-çulpe xwe 
bikeri." 

Kerge vana, "luye luye, ez çi 
waxto ke veşan o. Şu mi re tene 
qut biya. Ez qut bori, to re de ha
kan bikeri. Tu hakan bere goşkari 
~e. Goşkar kunderan to do. Tu kun
diran bere çena paşay de. Çena pa
şa'{f şero sere hini de bireqeşiyo. 
Hini awe to do. Tu awe bere dare 
de. Dare velg to do. Tu velg bere bi
ze de. Bize şit to do. To şit bere Pi
re de. Pire dime tu to do. Tu ki şu 
çalp-çulpe xwe bike." 

REWŞEN 

Luye wuca ra wurzena ra Ş0!18 
mereke. Mereke ra vana; "merek 
merek, ten6 ·qut bide ml. Ez qut be
li kerge di. Kerge hak bido ml. Ez'" 
hakan ber'i goşkali di. Goşkar kund
ran bido ml. Ez kundran beri çena 
paşa'{f di. Çena paşa'{f şero sere hi
ni de blreqeşiyo. Hini awe bido mi. 
Ez awe beri dare di. Dare velg bido 
ml. Ez velg beli bize di. Bize şit bido 
ml. Ez şit berf Pire di. Pire dirne mi mi 
do. Ez şen çalp-çulp6 )(!Ne biker'i." 

Mereke vana, ıuye ~uye, çi wax
to ke kesa'{f sere mi Jox nekerdo. 
Sere mi time-tim dilop keno. Tu vey
ra serA mi loxke. Va sen3 "mi dilop 
mekero. Ez qut dano tu. Tu quti be
re kerge de, kerge hakan to do. Tu 
hakan bere goşkari de. Goşkar 
kundran to do. Tu kundran bere çe
na paşa'{f de. Çena paşa'{f şero se
re hini de bireqeşiyo. Hini awe to 
do. Tu awe bere dare de. Dare velg 
to do, tu velg bere bize de. Bize şit 
to do, tu şit bere Pire de,Pire dime 
to to do, tu ke şu bi kefe xwe 
çalp-çulpe )(!Ne bike. • 

Luye veycina sere bone mere
ke. Sere boni de meredina ra, xwe 
ze loxe nata-bota gevizdana (gindir 
kena), sere boni lox kena. Hata ke 
dilopi biriya'{f, yena cer ke mereke 
dilbp nekena. Mereke qut dana lu
ye. Luye qut bena dana kerge. Ker
ge hakan dana luye. Luye hakan 
bena dana goşkari. Goşkar cite 
kundreye rindek dano luye. Luye 
kundran bena dana çena paşayi. 
Çena paşa'{f havalana xwe dana 
are şona sere hini de reqeşina, hini 
awe dano luye. Luye awe dana da
ra mozeni. Dare velg dana luye, lu
ye velg bena dana biza kole. Bize 

· şit dana luye. Luye şit bena dana Pi
re. Pire dime luye dana ci, luye di
me xwe kena xwe ra ke çi bivino? 
Pire dim xemelno, bi gocegan, bi 
morekan. Kerdo dimode henen ke, 
qe keside neno diyayine. Luye xwe 
bi xwe vana, "mi honde zamet 
wont. Hama gina ci. Dimode naha 
rindek koti amo diyayine. Ay ra tepi
ya vozena şona bi ket çalp-çulpe 
xwe kena. 
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Kovara Çand6 

Qers, li rojaveye başOr e Qafqas
yaye o li bakure Kurdistane cih digi
re. Li ve devere gelek çiyayen bi
lind, deşt O zozan he-
ne. Bi taybetl ji, deşta 
idire pirr·bi zedahi (be-
reket) O mezin e. Li ve 
deşte pemba te çan-
din. Deşt O zozanen li 
ve devere, ji bo xwedi-
kirina pez a dewarari 
gellek mu8aid e. Çiya-
ye mezintir!n e li vir çi-
yaya Eleka ye O bilin- ;,:i. 
dahiya wi 3134 metro i 
ye. 

Riya Qerse, li ser 
Erzirome O Bazide der- .---_ .. 
basi Rojhilatanavin , li · ~· , · ;: 
ser Artvine ji, derbasi 
Deryaya Aeş dibe. Ri-
ya hesin ji Anadoluye 
te O di nav Oerse de 
derbas dibe ta diçe 
Rusyaye. 

Li gori h~kolinen arkeolojiki, 8 he
zar sal beri zayine mirov li vir bicih 

~ bOne O xani ava kirine . Em vi agah
dariye, ji lekolinen ku li navçeyen 
Cilawiz, Çildir O Kaxizman hatine ki
rin, digirin. Em ji van bermayen ku 
li van şikeftan hatine bi dest xistin 
tedigihejin ku ev bermaye yen Ari
ya ne O ji van bermayan li Adiya
man, Hatay, Hekari, Musil O Heme
dan ji hatine ditin. Qers, naveki Kur
di ye, tegiha (mana) wi ji hişk, Ce
midi ye. Bajare Qerse ev nave ji zi
vistana xwe ya hişk, tund O serma 
girtiye. 

Qiraliyeta Mitani-Hurri (B.Z. 
16-13) sinaren xwe yen siyasi ta 

REWŞEN 

ERS 
S.MIHOTULİ 

Qafqasyaye fireh kiribOn. Pişti ro- . ya Mediya hildiweşe, Qers dikeve 
· xandina Mitaniyan qiraliyeta Urartu bin hakimlyeta Persan. Le di deme-
(Bz.900)dest pe dike O ev dever ji, ke kin de qirale Mekedonya isken-

di nav sinaren Urartu de dimine. Di 
sedsaliya 7'an de (B.Z.) Ji Qafqas
yaye erişen Kimmriyan dest pe di
ke, ev erişen han dibin sedemen ge
lek tehribatan, paşi iskiti eriş dibin 
ser gele ve hereme, ew ji, gele k teh
ribat çedikin. 

Pişti van erişen tiov, gele Ariya 
(Kurd) xwe bi rek dixe O dewleteke 
xurt (Med) dadimezirin e. Dewleta 
Mediyan ji aliyek ve li hemberi eri
şen iskitan radiweste ji aliyek ve ji 
eriş dibe ser Asuriyan O dewleta 
wan ji hale radike. Medi bi vi awahi 
ji, Sinaren xwe fireh dikin. Di ve 
deme de Qers ji, di nav sinaren Me
diyan de ye. Le pişti ku imperetori~ 

dere Mezin dawi dide imperatoriya 
Persan (B.Z.333) di ve deme de li 
hererne Qiraliyeta Araks - Armeniya 
(B.Z.190) te ava kirin. Qers ji, di 
nav sinaren ve qiraliyete de dimine. 
Serdestiya Qiraliyeta Araks 383 sal 
dajo. Pişti demek e li hererne tevlihe
vi O valahiyek çedibe. Qers ji, di 
nav sinaren qiraliyeta Qeorgfya-
Gurcistan- de dimine. 

pi sedsaliya 7'i de Ereben misil
man eriş tinin ser ve hereme. Di 
sedsal.iya 11'an de Tirkmen O di 
sedsaliya 13'an de ji, Moxorı ev he
reme istila O talan dikin. Di sedsali
ya 16'an de Qers, ji hela Osmani
yan ve te dagir (işgal) kirin. Ev ~-
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Kovara Çandi 

jar paşl dikeve deste Rusiyan. Sa
jan~ Qerse ta 1921 '1 gel ek caran 
dest diguherlne, ji ve sarı de ta ni
ha, Qers di nav sinoran Tirkiye de 
ye. Le ji destpeke ta niha, tiştek he
ye ku qet neguheriye, pirraniya ru
niştvane {nifus) Qerse tim Kurd bO
ne. Bermayen kevin en peşiya Isia
rniyete gelek hindik mane. Ji lewre 
Qers pirr caran hatiye Istila O talan 
kirin. 

Keleha Qerse: Li bakura bajer li 
ser gireke bilind hatiye ava kirin. 01-
roka avakirina ve kelehe bi vebirl 

{qeti) ne diyare. Di kelehe de 220 
bire o se deri hene. 

Dera Hewariyan: Di sedsaliya 
1 0'1 de hatiye avakirin. Dlwaren wl 
yen derve bi awayekl dewlemend 
hatiye xemilinandin. Ev der hejaye 
ditine ye. 

Mizgefta Yusuf Paşa Di sala 
1664 an de hatiye avakirin. Bere mi
nareya ve mizgette ji dare bOye, pa
şi ji nO ve O ji kevire hatiye çeki~in. 
Bajare Qerse bixwe ji, li ser girikek 
O xaniyen te de ji, ji keviren seql ha
tine ava kirin. 

. Dera Honeçe: Di sedsala 11'an 
de ji hela Gurciyan ve hatiye ava ki
rin. Bi tene qubeke ve dere heye. 
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Ev der, niha xirbe ye. 
Dera Şirli: Ev der ji, di sedsala 

13' an de. Ji hela ligran ve O bi ml
mariya Gurciyan hatiye ava kirin. 

Dera Kesmerkan: Di 922'an de 
ji aliye Ermeniyan ve hatiye ava ki
rin. Der niha xirbe ye, le öıwaren 
we hlna li ser xwe ye. Li ser öıwa
ren dere motrren miroven kevin cih 
digirin. 

Katedral: Ji hela Sembate diwe
mln O Gaglke yekemln ve di 
987-1010 1 de hatiye ava kirin. Ev 
Katedral di 1319' an de ji aliye ml-

. "'t. 
-~1 . 

- '.."' -· 

mar Terdat ve hatiye nOjen kirin O 
pelek ji, ev katedral wek mizgette 
hatiye bikaranln. 

Qesra Senato: Di sedsala 10'1 
de ji aliY,e Gaglke yekemln ve ji bo 
kar O baran meclise hatiye ava ki-
ri n. 
· Kervansaray: Mejuya {tarlx) çe
kirina we naye zanln, le öıwaren we 
yen derve bi motrren rangln hatine 
xemilandin. 

Dera Kevoki: Li nezlke navçeya 
Arpaçaye ye. Ev der di sedsala 
12-13'an de hatiye ava kirin. 

Perestgeha Roje: Li nav gola 
Çildire O li ser girava Akçakale hati
ye ava kirin. Di ve Perestgehe de 

REWŞEN 

gellek bermayen kevnare hene. 
Çanda Ariya, li vi perestgehe ber
hev bOye. Ev perestgeh hejaye öı
tine ye. 

Gola Kradere: Ev gol li zozane 
Karveren O li başOre rojavaya nav
çeya Ardexane ye. Di gole de gel
lek çOk O masiyen .cOrbecOr dijin. Li 
dorhela gole daristaneke pirr geş 
ku ji daren mail, çam, gurgen O na
rewan {kayın) pek ten heye. 

· Li Qaxizman~ li ser zinarel<i me
zin weneyen pezkOVı O bizin ku 12 
hezar sal Beri layine hatiye neqişki-

rin, hatiye 
ditin. Li 
Qaxizman 
e kelehek 
O çend 
germav he-
ne . 

Heft 
navçeyen 
Qerse he
ne: Digor, 
Gole, Se
lim, Sari'qa
mlş,Qaxiz

man, Arpa
çay a Çil
dir. 

Sariqa 
miş: Ev 
navçeya 
me tev da
ristan e. Li 

vir bi nave başkale kelehek heye. Ji 
bo sporen zivistane ev navçe, nav
çeyek bijhare ye. Li vir gellek nav
glnen spore yen zivistanl hene. Ba
jare Qerse, ji aliye tolklore ve ji, gel
lek dewlemend e. Leystiken Qerse, 
bi tim i taybetiyen Aryayl werdigirin. 

Piştl raperi'na Tebaxe ya 84 ı ge
fılayen leheng li Qerse ji, tekoşlna 
serxwebOn O azadiye bilind kirin. Ni
ha gele Oerse bi gerilayen xwe re, 
bi şeweyeke xurt O tOnd li doza 
xwe xweöı derdikevin, berxwe d id in 
O di nav serlhildanen mezin de ne. 
Tekoşlna rizgariya neteweyl, her di
çe li ve devere Kurdistans berfireh 
O xurt dibe. 
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Kovua Çan~ REWŞEN 

KURTEJİNENİGE~IYA 

ŞEHİDE NEMIR 
A 

APE MUSA 

Ape Musa di sala 1918'an de li 
Nisebine, nihiya Sterı, li gunde ~~
vinge hate dine. Di we deme de li 
gunde Zivinge O Steli dibistan tu ne

bO, ji ber ve yeke Ape Musa li Ker

cewe di sala 
1927'an de 
diçe dibista
na destpe- . 
ke. Xwendi
na x:Ne ya 
destpeke li 
bajare Mer
ôıne didomi
ne O diqeôı
ne. Li bajare 
Edene diçe 
dibistana na
vin, paşi di
sa li vi bajer 
diçe x:Nende
geha liseye. 

Le di 
wan salan 
ku ew li 
Edene dixwi
ne, li Kurdis-

tane gellek bOyeren giring derten. 
Di wan rojan de Ape Musa hina 
xort a zaht ciwan e, le ôısa li ser 
van bOyeran radiweste O wan dinir-

,(1918 - ·~·) 

xine. Sermildana Dersime, li ser 
Ape Musa bandore xwe ye mezin 
dihele. Bi baldariyeke gellek mezin 
Ape Musa ve sermildane dişopine. 

Bi dileki germ di nav hevalen x:Ne 

de bangeşiya (propoganda) ve seıl
hildane dike. Ev helwesta (tavır) 

Ape Musa bala birevebirina (idare) 
x:Nendegehe O hezen dewelete yen 

li Edene dikişine. Ew digirin davejin 
hundir. Pişti panzdeh rojan te ber
dan. Bir O baweriya neteweyi di 
Ape Musa de xurt dibe. 

Ape Mu
sa, hina di li
seye de filo
zoten wek 
Comte, Ro
usseau, 
Bergson, Fe
urbach nas 
dike, li ser 
bir o neılna 
wan li gori 
mercan x:Ne 
lekelin dike. 
Romanan 
Victor Hugo, 
Puşkin O Ger
ki dixwine. 
Zamn o lege
ıln, ji bo Ape 
Musa dibe 
mereqeke 
mezin. 

1 Di sala 1941' i de, li Stanbol di 
zaningeha Stanbol de, dest bi hin
kariya telseteye d ike. Li . vir gellek 
xorten welatparez yen Kurôıstani di-
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nase. Bi van xortan re li ser binge
hek'e welatparAzitekiliyeke xurt datf
ne. Api Musa ll ser daxwaza hava
IAn xwe, dev ji beşA telseteyA berdi
de O ll beşA dadmendiye xwendina 
xwe didomlne. 

ApA Musa di sala 1944'an de bi 
data Abdurrahmane Zapsu Ayşe xa
tOn re dizewice. Di 1950'1 de ew, 
edi xwediye se zarakan e: Anter, 
Reşe O Dicle. 

ApA Musa li Stanbol ji aliyek ve 
hlnkariya xwe ya dadmendiye dido
mlne O ji aliyek din ve ji, xwendeka
ren Kurdistane li dora xwe berhev 
d ike. Ew li Stanbole ji bo xwendeka
ran ewirgehek (yurt) vedike. Di 
hem demi de bingeha rexistineke . 
(Komela rizgarkirina Kurdan) veşar
tl daveje . . Komele dest bi xebate d i
ke O bi nave jedera Dicle (1948) roj
nameyeke hefteyi derdixe. 

Ji bili ve rojnameye, Ape Musa, 
di hin rojname O kovaren din de ni
Viskan dike. Di weşandina kovar O 
rojnameyen wek "şark postası", "ile
ri Yurt", "Deng", "Barış Dünyası" O 
hwd. roleke mezin dilize. 

Ape Musa, di 17 1 KanOna 
1959'an de, bi 49 rewşenblren Kurd 
ve tete girtin. Ew 80 roj, di" hucre
y~n mirine de dimlnın. Li Tirkiye, di 
sala 1960 1 de, efuya giştl derket, 
girtf tev hatin berdan, le Ape Musa, 
teVi 49 hevalen xwe, ta 1962' an di 
zindane de man. 

Ape Musa, di 1962'an de ji zin
dane derket, le di ·navbera 1964 O 
1970'an de gellek caran hat girtin O 
berdan. Ape Musa, sala 1970 ı disa 
hat girtin O 3 sal di zindanen Kema
rıstan de raza. 

Ape Musa, di navbera salan 
1974 a 1986'an de l.i gunde xwe jiya- . 
neke xwer O be deng dibonne. Ew 
piştlnona 19801 ji bo demekekin ji 
hela cunta faşist ve te girtin, gellek 
tadayi a şikence dibine, le di dawl 
de te berdan. Dema şere çekdan 
ye rizgariya neteweyi ya gele Kur
distane (1984) destpedike, dile Ape 
Musa pe re le dide. Dile wl, bi ve 
berxweclana bi rOmet gellek xweş e 
O pA serbilind e, le hlna dOdil e O 
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mejiye wf ne zelal e. Ji ber ku ew di 
Jlyana xwe de, geli ek seri'hildan O· 
berxweclanaen neteweyi ditl bO, lA 
yek ji wan ji, bi ser neketi bO, tev 
tekçObOn. 

Le seri'hildana çekdan ya 1984 
l,ne wek An din bO. Ev seri'hildan, 
vA rastiye di demeke kin de ispat 
kir. Ev seri'hildan roj-biroj xurt dibO 
O ll her aliyA Kurdistane belav dibO. 
Ev seri'hildan, gele Kurdistane rakir 
ser plyan O li dora xwe berhev kir. 
Ev seri'hildan, mejiye gellek rewşen
blran zelal kir, hez da wan O ji wan 
re riya sertiraziye vekir. 

Ape Musa, di van mercan de ve 
damane (süreç) dinirxlne (hezan
din) O dest daveje çeke xwe derdi
keve qada şere. Çeke Wı penOsa Wı 
ye_. Ape Musa disa penOsa xwe O 
mejiye xwe ji bo mirovahiye, ji bo 
azadi O rizgariya gele Kurd xebi
tand. Ape Musa, ji aliyek ve ji rojna
meya Yeni Ülke, Welat O Özgür 
Gündem re gotaran dinMsiya, ji ali
yak ve ji, serokatiya Enstiluya Kurdi 
ya li Stenbol dikir. Ew di hem deme 
de damezirenere Weqfa Kurdi bO. 

Ape Musa, bi penOs O mejiye 
xwe O bi tekaşina xwe veı...Ji bo rew
şenöıren Kurd, wek mlnakek bO. 
Ew di riya serxwebOn O azadiye de, 
rewiyeke sertiraz O be tirs bO. Ew di 
şere ronahlkirine de tekoşireke w -
rek O leheng bO. Ew bi van taybeti
yen xwe ve bala dijmine gele Kurd 
-dewleta Tirk- kişand. Dewleta Tirk, 
ji bo ku çaven rewşenblren Kurd en 
welatparez bitirslne, ew da kuştin. 

Ape Musa, bi bir O baweriyeke 
xurt, bi tekaşina rizgariya neteweyi 
ya geiA Kurdistane ve giradayi bO. 
Ew, çiqas aiTgire serxwebOn O aza
diye bO, werqas ji, diji otonemi O 
kevneperestiye bO. 

Serhemen Ape Musa, yen ku ha
tine weşandin ev in: Birina Aeş (ti
yatro li zindane di sala 1959'an de 
hatiye nMsandin O di 1965'arı de 
hat çap kirin.) Ferhenga Kurdi-Tirkl, 
Kimil, Xatiraten min O Vaqayiname. 

Ape Musa, li Amededi 1B'e ila
na 1992'an de bi şehldbOna xwe 
dest bi jiyaneke nO dike. 

ı 
KA 

APE 

MIN? 

REWŞEN 

Me ew date, bi dilek'i xweş 
Te da kuştin, bi deste zikreş 
Dil ciwanbO wek gOieke geş 
Beje AMED, ka Ape min? 

Ew musa bO Muse Kurdi 
· Gotin digot, bi serbilindi 
Ji bo doze xweşi nedi 
Beje AMED, ka Ape rr.in? 

NMskare birina reş 
Biste ilan rojek nexweş 
Em sewi man Kurden bextreş 
Beje AMED, ka Ape min? 

Ji diroke por sipi bO 
Ew gundi O ew ton bO 
Nexweşi O zilml pirr ew dibO 
Beje AMED, ka Ape min? 

H eta kengi zilm O zon 
We kengl be çerxa don _ 
HeVi dikim AMED negn 
Beje AMED, ka Ape min? 

Geli Kurdna bes e rabin 
Yek bi yek em wenda dibin 
Çeke Musa em bilind kin 
Beje AMED, ka Ape min? 

• 
Kani Musa ka cane min 
Ka dilovane Ape min 
Kani xalo, ka kale min 

1 B~je AMED, ka Ape min? 

· L_ . Mehmet IMIŞÇi 
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Kov.,. Çandt 

Heba TunebO, li 
welat~ bav a kalan, 

~. 

AD IYE~ 

REWŞEN 

-HOn nan O zer 
didine wi kesi bi çav 

di demeke pirr dOr 
de, ji malbata Adi
yan, p~xemberek he
bO. J~ re digotin, 
Adiy~ tim beş. 

TIM BEŞ 
a taqet, ew ji, dibe di
de meyxanan a ker
xanan. Ji ber .ku ez 
miroveki belangaz 
im, be çav a be qe
wet im, para min ko
tek a looan e, dad-

Ew her roj, beri' 
roj hilata, derdiket 
nav gel~ xwe, kol bi 
kol, kuçe bi kuçe, ca-
de bi cade digeri' a 
gel ji xew şiyar dikir, bi deng~ xwe 
yı nerm a nazik dilorand a bang di
kir: 

Xer kuni ji bo xwe kuni 
Şer kuni ji bo xwe kuni 
De rabin me teva kar kuni 

me teva kar.kuni 

Rojek~ ji roj~n Xwed~. ew di ber 
qesr a qonax:a key (qral) re derbas 
dibe. Key bi deng~ Wi y~ xweş ji 
xew radibe. Deng~ Adi, ı~ gellek 
xweş t~. Ferman dide ku Ad~ binin 
cfıvana Wi. 

Ad~ digirin O tinin cfi\Nana qral. 
Key, ll Adiy~ tim beş dinere Q je 
pirs dike: 

- Çima tu mirovan ji xewa si be 
ra d iki? 

Ad~ weha bersiVa wi d ide: 
Armanca min ev e, ez dixwazim 

ku gel ji xew rab&,_ . .ıherkes rabe ji 
bo kar~ xwe. Ji kar~ derdikeve kar 
a kar~ be kar, ne tu kar e. 

Oral pirseke din je dike. 
- Pişti ji xewrabOna wan tU ~ikf? 
-Ez r~beri' a renasiya gel dikim, 

nan Q xwarina xwe ji, ji kare dartra
şiy~ (xerati) derdixim. Her roj na
nek t~ra min dike. • 

Paşi qral j~ re dibeje: 
-Her roj riya xwe bi aliye mala 

me ve bixe, bila deng~ te yi ziz we
re guh~ min, ta ku ez p~ payi birn 
(şiyar birn), ji bo V~ ez de her roj 
du nan O z~reki bidim te. 

Key~. ew roj du nan O z~rek di-

Çirokbej: Huse M. Omeriki 
Berhevkar: M. Xelil mendiya keya ji, di

yar e ku ev e! . 

de deste wi. 
Adiy~ Tim Beş, xatir~ xwe ji keyi 

dixwaze a bi r~ dikeve. Li aliye re, li 
ser resiV~ (r~xera) rast~ parsevane
ki kor t~. z~re ku ji key~ stendibQ a 
naneki d ide wi ·kor~ parseker. 

Ev rewşa han mehek dom dike. 
Rojeke, parsevane kor dest da

veje cil O kince Ade O sipasiya xwe 
je re diyar dike, gellek pesne wi di
de Q j~ dipirse ka çi kes e? Ad~. çi
roka xwe O keye, je re qise d ike. Pa
şi ji parsevane kor re weha dibeje: 

-Her xerek ji bo Xwediye xwe 
ye, ew ser heft destan re derbas bi
be ji, ew xer, xera Xwediye xwe ye. 
Anku ev xer, xera ke'{l ye. Ew xera 
ku qral dide min, ez para xwe je 
digrim a yen ji ber mayi d id im te. 

Ade Tim Beş, xatire xwe je dix
waze O bi riya xwe de diçe. 

Parsevane kor difikire O 
xwe-bi-xwe dibeje: Beyani (sibehi) 
beri Ade eze di ber qesra keye re 

· derbas birn O gotinen .Ade bejim. 
Eze du nan O zereki keye ji bistinim 
O li dawiye para xwe ji Ade ji, weka 
her caran, bistinim, we ez iro bibim 
xwediye zer a se nanan. 

Wek pilane ku ji xwe re çooike, 
kore me, di ber qesr a qonax:a ke
ye re derbas dibe a dike qirin, te di
got qey zirina keran e. Key, ji xewe 
vedicinlqe, ji ber ew denge nex
weş. Key ferman dide ku ew bigrin, 
bi kutan O looane binin male. Di bin 
ıooane de, kore me dest bi telbazi
ya xwe d.ike a dibeje: 

Oral dibeje, "dev 
je berdin, bila here O tu caran qi
re-qira wi neye guhe min.· 

Weka her cari', Adiye Tim Beş di 
we deme de te a dest bi gotine 
xwe dike. 

Xer kunT, ji bo xwe kuni 
Şer kunT, ji bo xwe kuni 
De rab in me te va kar ku ni. .. 

Le bele, keye ferman nivisibO O 
dabO leşker~ ber dergeM qesre, 
gotibO ku eger Ade Tim Beş hat, bi

· ıa ev ferman bigre a here para xwe 
ji nanpejxaneye (firune) bistine. 

Ade fermana xwe digire O bi re 
dikeve. Le kore me ji, li benda Ade 
ye. Dema Ade digihije ciye kori, je 
re dibeje: 

- Bibore, iro keye fermanek da
ye min, dive ku ez" xista (para) xwe 
ji firune bistinim. Ger ez ji firune 
nan bistinim, eze nanek bidim te. 

Kore parseker, li ber xwe nade 
gotina Ade dibire O dibeje: 

- Fermannameya ku qral da ye 
te, tu ew bide min, ha ji te re na
nek, tu zehmet nekişine, eze biçi
me nanpejxaneye. 

Ade dike O nake nikare xwe je 
xelas bike. Kore parseker fermanna
meye ji deste wi digire. Bi lez O niV 
bez, çiwale . (ture) parse dide ser 
mile xwe .. a ber bi firune ve diçe. Bi 
dengeki berz (bilind), dibeje: Re bi
dine min,· ev fermana keye ye. 

· Dema nanpej, fermana keye di
bine ew digire maçi dike O datine 

71 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



.. ~ ~ o ~ bi xwendina 
Wtdfke. · 

DI dawlya xwendina fermani de 
dest daveje kore parsek O ew dixe 
hundiri flrune, kor d ike qirin, le kes 
guh nade vii. Laşe vii dibe agir o di
şewite. 

Key, di ferrnana xwe de gotibO 
ku 8\'( kesi ve ferrnane bicle te, ba
veje fırune, rnaf O sezaye (ceza) vii 
sotin e. 

Disan di dew O kata xwe de, ro
ja din Ade Tim Beş, te ber qesre O 
weka her cari dilere o dibeje: 

Xer kunl ji bo xwe kunt 
Şer kunl ji bo xwe kunl 
De rabin me teva kar kuni. .. 

Key dikeve nev bireka (melheze
ke) kOr O direj. Paşi ferman d ide xu
laman: 

- Zu bi'nin vii mirovi', çawa terma
na min cihe xwe nediye? 

Çaxa Adiye Tim Beş te öındara 
(huzura) vii, key je dipirse: "Ka ew 
ferrnana duh, çi pe hat?" 

Te para xwe . ji firune stand? 
Ade, çi'roka xwe O kore parsek je re 
hewal dicle. 

Key pe kefxweş dibe O bi deveki 
ken dibeje: · · 

- Looan c iye xwe cfıt... 
Paşi naveroka ferrnane ji Ade re 

eşkere dike O weha dibeje: 
- Diyar e ku tu yek ji kesen Xwe

dayi yi. Ez dixwazim ku tu li ba min 
bi bi keyyar(vezir). 

Ade le vadigerine o dibeje: 
- Ew keye ku be pirs, be lekolih, 

be sehdar (şahit) biryara xwe bicle, 
ez ji vii keyi re nabim keyyar. 

Keye me, bihna xwe teng dike O 
deste xwe radike ku le bide, le dine
re ku deste vii li bani hişk bO. 

Bi poşmani O bergeri, ji Ade dix
waze ku le bibore. 

Ade desten xıNe radike jor O 
bang li Xwede dike: 
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Ey Xwedaye min 1 li bant 
Seri bide, gele min r nezanl 

Bl ve daxwaze re deste key dile-

REWŞEN 

*** bile O dadikeve jir wek benl Ade, 
jl keyt re dlbt\je: 

- Fermana te şaş hate avetln, le 
Xwede ew rast kir, tu Xwed~e gu
nehen şaşi yen xwe 'if. 

Ade ji keyi vediqete O diçe ser 
kare xwe O heta dawiya. temene 
(emre) xwe, jiyaneke xweş dibori
ne. Key ji, heta gere, di nev poşmci
ni O kesera şaşiya xwe de dimine. 

Ev çirok, di. nav gele me de, bi 
taybeti' ji, di nav Kurden Ezicli' de te
te zani'n. Di nav antike O berrnayen 
Surneri O Babiliyan de, li ser kevi
ren ku ji bin axa Mezopotamyaye 
derketine, te xuyan ku Adi', nave 
Xwediye gemlya lemişt a mezin, ku 
di islama de nave vii Nuh (silaven 
Xwede li ser be) e. 

SlVA BER ROJAVA 

R·ojeke, mirovel<i bejnkin, bere xwe da rojava, 
li siya xwe meze kir O di ber xwe de got: 

"Xelq çiqas xernexwaz O be wijdan e! Siya min çiqas direj e, 
ez dibejim wek bejna min e. Ji bo çi xelk ji min re dibeje: 

"direjan tO O kinikan ji gO xwar." Ez e tO ye me. 
Merik di nev xeyal O enöışan de bi xwe re mijul dibO O dipeyM. 

Bi ser xwe ve hat O li roje neri ku roj çOye ava. 
Li dcr xwe neri, cfıt ku siya vii nema. 

Ji d Or ve dengek hate guhe vii. 
Ew deng digot: 

Klno were mal e bes e, eöı roj çO, evar hat. 
Veca dive mirov baş bizane ku tu caran mirov bi siya ber bi rojava ve 

bejndirej nabe 
o bi vi siya direj ji, seri na ye hildan. 

Ewe ku siya xwe li aliye rojhilat, ji xwe direjtir bibine, 
bila zanibe, ku nişana paşhatin O nezikbOna rojavaya vii ye. 

Wisa dixuye ku serekwezire Tirkiye S. Demirel ji, bi siya xwe xapiye. 
S. Demirel çend roj bere digot ku: 

"Siya me Tirkan ji derya Rame dest pe d ike ta derya Çine. • 
Bes ji bira vii d içe ku dem ne dema Tirken wek vii ku li ber rojava ne. 

Çiyayen Kurdistane pirr bilind bOne. 
Ew nikarin pişta çiyayen Kurdistane bibinin. 

Agire 
. Newroze 

ye Kawaye herndern 
Mezlume nemir, 
li ber deriyen wan 

pet 
o 

al av 
dicle. 

M. Xelil 
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Kovara Çand6 

[B]ahoz Q Baran çek li mil~ 
wan, bi roj li çiyan digeri
yan, gava dibetilin, ya li bi

ne daran yan ji, li ser kaniyan xwe 
rehet dikirin O pişt re gera XWP. dam 
dikirin, diçOn gund, li gund digeri
yan, ji wan re behsa welet O welat
pareziye dikirin, disa ew di berban
ga sibe de vadigeriyan cihe xwe. 

Kar~ wan ev bO ku di nava gel~ 
xwe de xebateke baş O rind bikin. 
Olsa rojeka Bahoz Q Baran derketin 
ser r~ O ber~ xwe dan gundan. Ce
derek~ çOn, hatin ber gundeki, xwe 
dan ber wareki, helma xwe vedan, 
1~ ew der ji Bahoz re xefıb hat, Wı 

digot, qey riya xwe şaş kirine O got: 
-Baran, em ji cih~ xwe geleki 

dOr ketine O vedere ji min re xel'ib 
hat. 

Baran le vegerand. 
-Rast e, Bahoz, tu h in nO t~ 

van deran, beri te ez O hin hevalen 
din gelek caran hatine vir, em bi 
gundiyan re diaxifin O gelek caran 
ji, li vir radizan. 

Bahoz: 
-Em~ işev U vir biminin. 
-Ere, dema bibe ~var, tari bike-

ve erde, erne tieriıl mala Qasim. 
- Qasim ki ye? Heval e, an 

dost e? 

REWŞEN 

- Dosteki zahf heja O qenc e. 
BO ~var, tari kete erde, Bahoz 

da peşiye, Baran da pe, çeke xwe 
girtin deste xwe O bere xwe dan 
mala Qasim O meşiyan, li biniya 
gund nexweşxanek hebO, le di nex
weşxane de tu, pijijk (diktor) an ke
seki din tunebO. 

L~ disa dema ku ew ber nexweş
xane re derbas bQn, bi tedbir o bi 
awayeki dizi, ling~n xwe hedi hedi 
davetin, bi Vi awayi xwe gihandin 
mala Qasim, li deri xistin, ye ku de
ri vekir, Qasim bO. 

- Ooo, hO n bi x~r O xweşi hati
ne, hOn li ser çave min hatine. Ke
rem kin, kerem kin. 

Darbasi hundir bOn, Qasim disa 
dest~ wan girt o hale hev pirsin. aa
sim gazi jina xwe kir a got: 

-Ji kerema xwe re pariyeki lez 
bike, niha mevanen me gellek birçi 
bOne. 

Ew ji, çO çay da ser egir, pişti 

xwarine, çaya xwe ji ve>Marin O 
dest bi sohbeteka germ kirin. 

Dema wan sohbeta xwe qedan
din, Bahoz nave çend gundiyan da 
Qasim O got: 

-Here bangi wan ji bike, bila 
ew ji b~n. em ji xwe re hinek soh
bet bikin. 

Qasim ji, wan gundiyan nas di
kir. Ew kes ne miravan xerab bOn, 
ji ber ve, Qasim hema çO bani wan 
kir. Pişti qedereke gundi ji hatin, 
hal O wexten hev pirsin, li ser kar O 
baran dine, li ser zilm O zordariya 
dijmin, li ser bekariy~ ji xwe re dOr 
O direj qise kirin. Dina ku ditin deri 
deng da, hemO şaş bQn, li hev me
ze kirin weke bib~jin ku "gelo ki ye, 
ji bo çi ye?" Qasim hedi rabO çO li 
ber deri sekini a got: 

-Ew ki ye? 
-Ez im, kure min, pira diya te. 
Diya Qasim ji mala kura xwe ye 

mezin dihat, dema Qasim deri vekir 
O diya wi bi çave xewin, li hundir 
m~ze kir ku waye çend gundi a di 
nava gundiyan de ji Bahoz, hema li 
Bahoz neri O got: 

-Kure min tu li ku bOyi, ira çend 
roj in, çaven min, li riya te bO, tu za-
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Kovara ÇandA 

ni ku ez gelekiji te hez dikim. 
Bahoz O diya Qasim ji zOde ve 

hevdu nas dikirin, her ku Bahoz di
hat mala wan, diya Qasim qedr O qi
meteke mezin dida Wı. Bahoz, ji ci
M xwe rabO, çO bi dest~ w~ girt O 
ew ani li ba xwe da rOniştandin. J~ 
re got: 

-Bel~ day~. ez ji dizanim ku tu ji 
min hez diki, ez zOde nehatime, 1~ 
weke tu ji dizani ku kar~ me gelek 
e, p~wist e ku em pir xebat bik1n ku 
rojek zOtir welat~ xwe ji bin zordari
ya dijmin~ xWınmij derxin. 

Diya -Qasim ew m~van~n xwe 
yeko yeko di ber çav~ xwe de der
bas kir, li Baran m~ze kir, ew· nas 
nekir, li Bahoz ziviri O got: 

-Bahoz~ min, ev xort ki ye, min 
ew nas nekir? 

-Day~ ew ji hevaleki me ye, ew 
cara yekem e ku t~ vir, 1~ ji iro p~ 
de Wı hOn~ baş hevdu nasbikin. 

Dil~ w~ baş rehet nebO. W~ disa 
li Baran m~ze kir O got: 

-Niha tu wi baş nas diki. 
Bahoz disa bi nermi bersiVa w~ 

da: 
-Bel~ day~. hOn çawa min nas 

d iki n, ez ji wi wisa dinasi m. 
Bahoz got: 
-Day~. hela tu dev ji v~ berde, ji 

me re behsa meselen bere bike. 
Diya Qasim, jineke pir bO, w~ di 

ciwantiya xwe de şere Şex Seid ji 
cfitibO, we baş cfiti bO ku ew dijmine 
xwin><war çi anibO sere Kurdan. Ji 
ber ve ji, we behsa wi şere o berx• 
wedana Kurdan dikir. Dema diket 
nava van meselan, xwe wenda dikir 
O te digot qey, ew niha di nava şer 
de ye, wisa digot ku dile me, ji cih 
derdiket, kerba wi radibO, kina wi 
ya li hemben leşkere Rome zede di
bO. Deve we zuha bO bO, av xwest, 
ava we hat, vexwar O axinek kişand 
O got; 

-L.awo, lawo we hin tiştek necfiti
ye, min her tişt bi van çaven xwe di
tlye. Çawa mer dikuştin, çawa 
gund dişewitandin, wek filme sine
maya yekO yek ten ber çave min, 
binerin eze ji we re behsa tişt~ki 

din bikim. 
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Yek heba nave yfı Tsive Temo 
bO. Pişti tekçOna şere Şex Seid, ew 
bO bO mehkum O bl sere çiya keti 
bO. Ew her gav dihat gund, me ji 
xwarin O vexwerina vtı didaye. Ro
jek~ disa ew hat mala me, yeki din 
ji ~ re bO, min je re got: -Tsiv ev ki 
ye lawo? Wi got nepirse naseki min 
e. DO re bihistina ku me bihist ewe 
ku bi Tsif re bO, zilame ordiya Rome 
bO. Derna ku ji cem me diherin, Tsif 
dide girtin. Leşker li sere çiye birçi 
dlminin, nan~ wan diqede, Tsif ji 
wan re di~je ku eger hOn min tene 
bişinine gund, eze herim ji we re 
nan binim. Ger hOn ji, bi min re ben 
we deme kes nan nade. Leşker ji, 
ev peşniyara Tsif qebOI dikin. 

Di ve navbere de diya Qasim he
beki sekini, li Bahoz meze kir, weke 
j~ re bibeje ku 

-Te tam kir, min ji bo ew xorte 
·bi te re pirsi. 

Gundi baş tenegihiştibOn , le Ba
hoz baş zanibO ku ew çi dibeje, Ba
hoz bere xwe da gundiyan O got: 

-Diya Qasim insaneke wele ye 
ku gelek bOyer di ser~ we de der
bas bOne, ji ber ve ji, gelek tiştan ji 
tecrOben xwe dizane, ew dixwaze 
ku van tecrOban bide me ji. 

Pişti şevbihorandine herkes çO 
mala xwe, · Oasim ji, ci he Bahoz O 
Baran dani, Bahoz O Baran ji, ji 
xwe re hebeki axifın O razan. 

Sen sibe, Bahoz O Baran rabOn, 
cile xwe li xwe kirin, nerin ku vaye 
Qasim ji rabOye. Ji Qasim re gotin: 

-Heval, erne nan bixwin O bi riya 
xwe de herin. 

Qasim got: 
-Na çenabe, qet nabe, dive hOn 

işev ji, li ba me bin. Siba ne, dusiba 
he ri n. 

-Na, nabe, em aciz nekin. Ji 
xwe em du şevan li ciheki naminin. 

Pişti hinek minaqeşe, Bahoz O 
· Baran li wir man, derbasi oda rOniş
tandin~ bOn, cfitin ku waye pireka 
Qasim zaroke xwe kireye dergOşe 
O dergOşe dihejine. Zarok carna 
dign, carna disekine; Bahoz m~ze 
kir ku pireka Qasim him dergOşe di
hejine, him ji, hOrik dign, Bahoz çO 
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li ba we rOnişt O got: 
-Tu çima digri xuşka min, çi 

derde te heye? 
Jinik~ got: 
-Welle lawemin sorik derxistiye, 

ez ji mirina Wı ditirsim, ji ber ve ye
ke ez dignm. 

Dema jinike wisa got, hema bi 
xelasbOna gotina we re, made Ba
hoz hate guherandin, kOr kOr tikin, 
ew birayen wi yen ku bi sarikan mi
ribOn hatin bira wi. Sorik nexweşiye
ke wisa ye ku dive herkes pe bike
ve, kesi ku xwe je xelas bike tune
ye. Hinek di biçOkbOna xwe de der
dixin, hinek ji, di mezinbOne de. 
Nexweşiya serikan nexweşiyeke 

zor O giran e. Gava ku mirov sorik 
derdixe, cane mirov hemO bi pizi
ken sor tiji dibe O cane mirov weke 
egir sor dibe. Sorik ji ber xwe ve 
derdikevin O didin der, carna ji di
din hundir, dema ku bidin hundir, 
rewş nebaş dibe, gelek mirov bi vi 
awayi dimrin. 

Qasim ji kete hundir, Bahoz je 
re got: 

-Kure te sorik derxistine, ma li 
nexweşxana gund pijişk an kese ku 
ji nexweşiye tam bike tune ye. 

-Na, welle niha kes tuneye. Yek 
jinik hebO ew çOye gunde ciran we 
evare vegere. 

-Sorik nexweşiyeke nebaş e, dix
wazi em zaroke te bibin bajer. 

-Na, tu tede te de tune, diktor ji, 
nikarin rehet bikin. Lazim e ku em 
hefteyek bisekinin, piştre we çi bi
be, ne diyar e, hevi djkim ku we 
baş be. 

Evar pişti ku xwarina xwe xwa
rin, Bahoz ji Qasim re got: 

-Hele here nexweşxane biner be 
hemşire nehat, ger · hatibe, bine, bi
la li vi zaroki binere. 

Qasim got: 
-Nabe, hOn li vir in, ez sibe he

rim we biriim. 
-Tiştek na be, gava ku ew hat, 

beje ev mevnen min in, ji bajer hati
ne. 

Qasim ji mal derket O çO bani" 
hemşire kir, hemşire li peş O Qasim 
li paş hatin male, Bahoz O Baran ji, 
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rabOn deste we girtin, xerhatin da
ne. Hemşire yekser çO ser lawik, le 
meze kir, deste xwe da eniya Yli O 
vegeriya c'ihe xwe. Di we navbere 
de Bahoz xwe negirt O got: 

-XOşka min, gelo ji ve re çare
yak heye? Gelo tu derziyek le biXı' 

we baş nebe. 
-Na, çenabe, Yli sorik derxistine 

derve, lorna ji, nabe ku ez derziya 
le xim, eşbirı'ine bidime. 

Nave hemşire Meral bO, ew ji 
Kurden Konyaya bO. Meral keçeke 
delal O geleki baş bO, nava we zi
rav, pore we direj bO, nerm O hOrik 
hOrik diaxifı O qet şerm nedikir. Me
ral, aasim, Bahoz O Baran heta pa
şiya şeve bi hev re axifın. Behsa he
mO çem O kaniyan O behsa hemO 
tiştan kirin, ,Bahoz ji axiftina Meral 
derxist ku ew ji, miroveke peşvera 
o şoreşger e. 

Meral behsa karbidesten (me
mur) ku tayina wan derdikeve Kur
distane , le ew naxwazin werin, di
kir. Le ew digot li vir gelieki kefx
weş bOye, ew digot qet nebe, de ji 
gele xwe re pariyeki xizmet bike. 
Axaftina xwe weha gireda: "Masi be 
av naji, em ji beyi gele xwe nikarin 
bijin .• 

Bahoz O Baran we şeve ji li vir 
razan, sere sibe rabOnO gotin: 

-Havale aasim, peYlist e em eaı 
herin. Kare me yi din ji heye, dive 
em wan biqeôınin . 

-Ser sere min a ser çave rtıin , 

gelo hQn de kengl ben, ger hOn 
çOn O hatina xwe ya li vir bidomlnin 
we gelek baş be. 

. / 

Eze hetteyeke din bem O pirsa 
xwarziye xwe bikim. 

Xatir ji hev xwestin O ketin re, ri
ya wan di ber nexweşxane de der
bas dibO. Dema ku wan bala xwe 
daye ku waye Meral di hundir de rO
niştiye a pirtOkeka dixwlne, le wan 
nedixwest ku Meral wan biblne. Le 
Merale ew ditin O şibake (pencere) 
vekir O bi dengeki nerm bangl wan 
kir. 

- Hevalen heja, hay ji xwe he
bin, xwe baş pibarezin, bil~ tiştek 

bi we nebe, heviya me hOn in. 

Bahoz xwe nezike şibake kir Q 
got: 

- XOşka delal pirr spas, tu her bi
ji, heta ev çek li mile me be, kes ni
kare nezl me bibe. Tu ji hay ji xwe 
hebe, tu ji me betir lazim 1. Em car
na sen li te ji xin. 

Wan xwe dabOn zinareki da ku 
heta bibe evar o bi riya xwe de he
rin. Baran neı'i ku waye gunôı ber O 
tevren xwe girtine o ber bi tirban 
(gor) ve diherin. 

-Gelo kura aasim nebe? 
Denge gazi, qeı'in O gir'ine ji na

va gund dihat. Dema Bahoz baş 
guhdaı'i kir ku ew deng ji arı mala 
aasim ve te, Yli gelek meraq kir O ji . 
hevale xwe re got. 

-Ez wer bawer im ku lawe aa
sim miriye; dive ez ji herim. 

Hevale Yli got: 
-Gelek çek bi me re hene, erne 

çawa herin wir? 
aedereki din man, neı'in ku wa

ye Merale rahişt termekl xist nava 
paçekl spl, we o gundiyan bere 
xwe dan goristane. Bahoz O heva
len xwe ji ketin re ber bi goristane 
ve çOn, dema ·xwe gihandin wir si
lav dan, fatihek ji xwendin. Piştl ku 
lawik defin kirin, Bahoz rabO ser 
xwe, hilkişiya cihekl bilind O ji gundi
yan re got: 

-Min bibexşlnin, ez dixwazim 
çend gotinan ji we re ·bejim. HOn 
hemO dizanin ku rewşa lroyin ya Tir
kiye O Kurdistane di çi hali de ye, 
zordestiya cunta faşist li ser karker 
O gundiyan bi awayeki be hempa 
dom dike. Li alik1 birçibOn, li alik11e~ 
dan O Işkence hej d om d ike. U girtl
gehan girtiye.n me sen hildidin. Di 
demeke kurt de we cunta faşist he
re, rojeke we be , gele me ji we big
hije azadiye xwe. Eger em Kurdista
neka azad O serbixwe neblnin ji, di
ve zarok an torinen me biblnin. Ji 
bo ve f, dive em xebate bikin. 

Bahoz bi dur o direj behsa ~r 
tişt'f ji wan re kir, dO re çO ba aa
sim, deste Yli girt o got: 

-Bila sere milete me sax be! 
Çeke xwe girtin o bere xwe dan 

çiyan. 
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KURTTUR! 

Kadim. Kürtçe'nin en bozulma
miŞ, eski biçimini en çok korumuş 
lehçesi olan Dimili lehçesi konu
sunda, "bilim" anlay1şlan neredey
se Türk Milli istihbarat Teşkilat1'nm 
politikaswla aym olan kimi yazarlar
ca, yükselen Kürt özgürlük hareketi
ni parçalamak ve zayiffatmak ama
cmda olaQ temelsiz spekülasyonla
rm yap1/d1ğma ve yapiimakta oldu
ğuna hepimiz tamk oluyoruz. Ger
çekte, bir bilim adami değil, sira
dan bir algllay1c1 bile, eğer biraz 
sentez gücüne sahipse, bu tür spe
külasyonlarm saçmaltğm1 ve neyi 
amaçlad1ğm1 anlayabilir. Ancak, az 
da olsa, kimileriflin bu tür dayanak
SIZ iddialar karş1smda bilinçleri bu
lanabilir. Bu nedenle konunun üze
rinde eleştirel bir yaklaşimla yeni- · 
den duran ve H. Şe/tc ad/1 MIT alba
ymm "Zaza Gerçeği" ad/1 kitabmm 
eleştirisini yapma gereği duyan Ab
durrahman Ali'nin henüz yaym/an
mamiŞ kitapç1ğmdan bir bölüm ak-

tanyoruz. ~· 

( .. . ) 
H. Şelıc, kitabının "Dil Bakımın

dan Zazalar" adlı bölümünde; Kürt 
aydınlarının "Zazalar"ı Kürtler içinde 
asimile· etme politikası güttüklerini, 
bu politika gereği "Zazalar"ı Kürt, 
"Zazaca"yı da Kürtçenin bir lehçesi 
olarak kabul ettiklerini ve bunun 
doğru olmadığını vb. iddia etmekte 
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ve "Zazaca"nın Kurmanerden farklı 
bir dil olduğunu ekleyerek, bu iddi
alarını birçok Türk ve yabancı yaza
nn konuya Mişkin kitaplarından alıntı
larıyla destekle.meye çalışmaktadır. 

H. Şelıc, demagoji yapmaktadır. 
Öncelikle belirtelim ki, hiçbir Kürt 
aydınının ~Zazalar"ı Kürtlerin içinde 
asimile etme gibi bir düşüncesi ola
maz. Çünkü, Kürt aydınlarına göre 
"Zazalar" zaten Kürttür. Kürdün Kür
dü asimile etmesi diye bir saçmalık
tan da bahsedilemez. Yeniden belir
telim. H, Şelıc'ın iddiasının aksine, 
Kürtler yalnızca Kurmanci lehçesini 
konuşanlar değildir, Kürtçe de yal
nızca Kurmanci lehçesi değildir. (H. 
Şelıc, yalnızca Kurmanci konuşanla
rın Kürt olduğunu, Kürtçe'nin de yal
nızca Kurmanci olduğunu iddia et
mektedir.) Kürt adı, Kurmanci, Sora:. 
ni, Olmili vb. birkaç lehçeyi konu
şan bir toplumun genel adıdır. Kürt
çe ise, bu grupların tümüne verilen 
genel bir addır. Bu grupların dilleri 
tek tek incelendiğinde, bu lahçele
rin tek bir ana dilden geldikleri so
nucuna vanldığı için de, bu lahçele
rin tümüne birden Kürtçe adı veril
miştir. Bu, bilimsel verilerle ispatlan
mış bir durumdur. Sanıldığı gibi, hiç 
kimse, "Zazaca"nın Kurmancr nin 
bir lehçesi olduğunu iddia ·etmemiş

tir. Biz ve bilimsel düşünme yönte
mine sahip tüm Kürt aydınları, "Za
zakrnin, yani Dimiır nin ve Kurman
cr nin, Kürtçe'nin bir lehçesi olduğu
nu iddia ediyoruz ve doğru, biiim
sel olan da budur. H. Şelıc'ın bu ko
nuda ileri sürdükleri, Kürt aydınları-
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nı karalamaktan öte anlamlar taşı
maktadır. H. Şelıc'ın bu yazdıkları, 
Kürtler üzerinde 1940'1ardan sonra 

· uygularnaya konulan "beyaz katli
am"ın bir parçasıdır. 

Gerçek şu ki, "Zazalar", kendileri
ne hiç bir zaman "Zaza" dememiş
lerdir. Aksine, Zaza adını ilkellik an
lamında ve hakaret olarak kabul. et
mişlerdir. Kaldı ki, gerçek de böyle
dir, "Zazalar", kendilerine "Kird"(Di
yarbakır çevresi) ya da "Kirman~ 

(Dersim çevresi), dillerine de Olmili 
(Diyarbakır çevresi) ya da Kirmanci 
(Dersim çevresi) demişlerdir ve de
mektedirler. Bu Kürt toplulukları, 

Kurmanci lehçesini konuşaniarta 

olan farklarını belirtmek için de bun
lar için Kirdası adlandırmasını kul
lanmaktadırtar. Dersim' de "Zazaca" 
konuşan bir Kürde milliyetini sordu
ğunuzda, "Ez Kirmanc ne", daha gü
neyde ise "Ez Kird a" cevabını alırsı
nız. Geçmişte de böyle denmiştir. 
Bu gerçeği H. Şelıc gibileri değişti
remez. 

KurmaneT nin ve "Zazaca"nın bir 
dilin iki ayrı lehçesi olmayıp ayrı ay
rı diller olduğu, dolayısıyla bu iki 
lehçeyi konuşan grupların birbirteri
nin dillerinden anlamadığı tezi de 
gerçeği yansıtmıyor, Bu tezin ger
çekdışılığının en iyi kanıtı da bu sa
tırların yazarıdır. Bu satırların yazarı 
ancak gençlik çağında Kurmanci ile 
karşılaşmıştır ve hiç bir zaman da 
Kurmanci konuşmaları anlama ko
nusunda güçlük çekmemiştir. Kur
·manci ile Olmili arasındaki farklılık
lar da dil farklılıkları olmayıp, telaf
fuz ve ifade farklılıkları ile coğrafi bö~ 
lünmüşlüğün neden olduğu farklılık
lardır. Bu iki lehçe üzerinde dilbilgi
si kuralları ve kelimelerin etimolojik 
yapıları bakımından bir inceleme ya
pıldığında, bunların birbirinden fark
lı diller olmadığı, iki lehçenin de te
mel dilbilgisi kuralları ve kelimelerin 
kökeni itibarıyla birbirinin aynı oldu
ğu, temel bir dilin (Kürtçenin) deği
şik lehçeleri olduğu kolayca anlaşı
lır. Bunun en iyi ispatı da, aşağıda 
H. Şelıc' in iki lehçe arasında farklı-

lıklar olarak iddia ettiği örnekleriri 
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eleştirisinde görülecektir. 

ZAZACA, KORTÇEDIR 

H. Şelıc, kitabının "Zazacayı 
Kürtçeden Ayıran Özellikler" başlıklı 
kışmında; yine aynı hatayı işlemek
te ve Kürtçayi sadece Kurmanci ka
bul ederek, sözde "Zazaca"yı Kur
manci'den ayıran özellikleri göste-

. rir(!) örnekler sunmaktadır. · H. Şe
he, bu konudaki bilimdışı yöntemi 
ve yaklaşımı ile de "Zazalık" konu
sundaki samlmlyetsizllğinl sergili
yor. Gerçekten de, eğer samimi ol
saydı, karşılaştırmayı yalnızca Iki 
lehçe arasında değil, KOrt dilinin di
ğer lehçeleri arasında da yapardı. 
Eğer mukayese yolu ile "Zazaca" ile 
Kürtçe arasında bir aynlık ortaya ko
nacaksa, "Zazaca" lle bu lehçeler 
arasılidaki ayniıkiann da ortaya kon
ması gerekirdi. Zira, KOrtçe, sadece 
Kurmanci değildir. 

Bilindiği gibi KUrdistan bölOn
mUş bir Olkedlr. Kürdistan'ı bölen 
ve KOrt halkını zor1a yöneten yerel 
gertel devletlerin şiddet, baskı va 
asimilasyona dayalı politikalan ne
denlyla, Kurt dili ve kOitOrünOn geli
şip güçlenmesi sOrekli engellenmiş, 
bu konuda der11 toplu araştırmalar 
yapdmasına izin verilmemiştir. üzo~ 
lerek belirtelim ki, bu nedenle bugO
ne kadar henOz tam olarak Kürt dili 
incelenememiş, bu dilin dilbilgisi ku
rallari tam olarak ortaya konmamış
tır. Keza bu diUn tüm lehçelerini 
kapsar şekilda bir sözlük de yazıl
mamıştır. Etimolojik 'SÖzlüğü yazıl
mamıştır . . su konularda yapdan ça
lışmalann hemen hemen tümü, Kürt 
aydınlannın tek tek kendi çabalan 
He ortaya koyduğu çalışmalardır. Ki
şHerin tek başianna ortaya koyduğu 
Çalışmalann da her zaman eksik ve 
hatalı olabileceği bir gerçektir. Kürt
çenin tüm lehçelerini kapsar bir söz
lüğün çıkanlması, dHbilgisi kurallan
nın ortaya çıkardması, kelimelerin 
etimolojlk kökenierinin çıkanlması 

da tek . tek kişilerin · başarabiieceği 
bir Iş değildir. Bu, resmi akademik 
bir kurul ya da toPluluğun işidir. 

REWŞEN 

Nave Yare 
Siba te bixAr lA lA yarA, 
Kiras jl kesk-sora biharA. 
Te agir berda diiA min. 
Weke Newroza AdarA. 

PorA te zer, çavAn belek, 
BiruyAn qelem, biskAn xelek, 
Te jl min cOda kir felek, 
Nava dUA' m ani xwarA. 

BA te nabe ey.hevaiA, 
Dilbera rind O delalA 
Paqij wek ava zelaiA, 
DizA jl kani O rObarA. 

Yara' m guiA gula bibin, 
Pel, kesk O sor O zer O şin, 
WA av didim herdem bi xwin, 
Sibe O niVroj Q AvarA. 

Bi hesreta bejna zlrav, 
Dixwazim bibinim her gav, 
DiiA'm qut bO ji nan O av, 
PeiA min weşya ji darA. 

Çiqas bejlm yar şiıin e, 
Eşq O şahi Cı evin e, 
Ez bOme Mem, ew ji Zi'n e, 
Zirnan şAıin hingiv zarA. 

Yar ketye destA neyara, 
Diji ll nav mişk O mara, 
Pe şa dibin bi hezara, 
Her yeki wek gurA har· e, 

Gewre, caoo karxezaiA, 
Mistek av wek bQka sale, 
Xwezi ez bimram li balA, 
Tirsim nebinim ve carA. 

Sing spiyA gerden gaz e 
DiiAm ji can te dixwaze, 
KMikA wer ba min raze, 
Bi destA xwe biblr mara. 

Meş ordekA çilkeziye, 
Fistan bi xwer ll panlye, 
Kurnka serA kaniyA, 
Te xwin O av tevd' ve)ÇWare. 

Rezan DILOCAN 

Ji dil O can hazdikim ez, 
DibOhuıi bi lez O bez, 
Hisreta wA helandim ez, 
Bilina min pirr xedarA. 

Ew e bilina vi dirr, 
Derd berdaye şax O gurr 
BA gulistan vi bilbiff, 
sı' giff O gazln O hewarA. 

Tebat O sebra min nayA, 
Be we çib'kim ji dinyayA, 
Qelen pirr giranbuhaye, 
Ziv O zAr binim bi barA. 

Her gav bo we bi hevi me, 
Ger ew rA be ez rewi me, 
Ew çiya be ez devi me, 
Xwe didim bin siya dare. 

NArgiz, sosln O beybOnA, 
Reş O şin O gewr O cOne, 
DUA' m kokela 1t0ne, 
Agir O pAtilA bO harA. 

AwirA wan her dO çavan, 
TAne min wek tira kevan, 
Dixwazim le blblm mevan, 
Ger bide min tasek jare. 

Dinale bo te dile min, 
Kesere kOr O kOie min, 
BQn kani her du çave min, 
Hestre bl xwin jA dibarA. 

Dipirsin: "Yara te ki ye? 
Qiz e bQk e jinebi ye? 
Gelo ka nave. we çi ye? 
Te din kiriye bicare. • 

Ez ne din O ne beheş im, 
U dO yara xwe dimeşim, 
Xwestye çavA wey reş im, 
Xelas kim ji deste neyare. 

Reng ji sorgula Gulane, 
Bejnrihan Xec'a Sipane, 
Nave yaram KurdistanA, 

- Bona we diçim sedarA. 

77 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. 
Kovanı Çand• REWŞEN 

iŞEV ŞEVA BERFE YE 
Berhevkar: Cemila CELİL 

· Andante 

-~ ~ t:J :§J . ~ _, 1 f2J5' Jı ~' li wey, 
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wey, wey, wey, w ey 

Tşev şeva berfe ye, wey, wey, wey, wey, wey li min, 
Tro roja berfe ye, we ça bive hale min. 

Govend gerya kelxe ye, wey, wey, wey, wey, wey li min 
Govend gerya kelxe ye, we ça bive hale min. 

Ketime deste Zelxe ye, wey, wey, wey, wey, wey li min 
Ketime deste Zelxe ye, we ça bive hale min. 

Tşev şevabaran e, wey, wey, wey, wey, wey li min 
Tro roja· baran e, we ça bive hale min. 

Govend gerya li eywane, wey, wey, wey, wey, wey li min 
Govend gerya li ey.wane, we ça bive hale min. 

Ketime deste Xane, wey, wey, wey, wey, wey li min 
Ketime deste Xane, we ça bive hale min. 

ye, 

J. t 
min. 
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Rewşen'ln son sayısını biraz 
okudum. Özelllkle MelayA Ciziıi' yi 
konu alan makale dikkatimi çekti. 

Mela veya Şeyh AhmedA Clziri 
Hazretlerinin divanını tercüme et
miş bulunmaktayım. 

MelayA Clziri He ilgili derginizde 
çıkan iro Mela Serap e• başlıklı bey
tin aslı ve tercümesini size gönderi
yorum. Aynı zamanda ·eM Ki NE• 
adlı şiirim·ı de gönderiyorum. Belki 
Imkan bulsam bu tercümenin basıl
ması Için bir hafta Içinde inşallah 

sizleri ziyaret edeceQim ve görüşü
rüz. Selamlarımla. 

EM Ki NE 
HezretA NOh li Cudi 
Gemi ll wA der ci eli, 
Nav billsanA Kurdi, 
BinMse ey Rewşen. 

Heştan gundA ewwil e, 
HeştAbOn ehiA dil e, 
DiiA me jl zO de kul e 
Bineqşine ey Rewşen. 

Hezreti ibrahim' e, 
YanA ye birahim e, 
PAşi ye ew serA me, 
Em seri ne ey Rewşen. 

Oral AsOr bO Nemrut, 
Yani digot namirit, 
Zernan t~ O dimirit, 
Ev ji birin e Rewşen. 

Ewwll bajar Ninewa, 
U dinyayı ku ava, 
YanidorA bi ava, 
Kelam bi ci ne Rewşen. 

Surneri ne s~ s~r In, 
JA hati weke şAr in, 
Yani Kurdi bl kAr in, 
Zor O çetin e Rewşen. 

Hamo rabi qanuni, 
Wf çakir O zani, 
Beri herkes, zemani, 
Ey llsani ey Rewşen .. 

DibAn Mezopot~mya 
Yani Mezra Bota ya 
Cihe me bav kala ya 
W ek v.an · çendi ne Rewşen 

Em ev in pirr bi kok in 
Çav reş O çav belek In 
Dive em t:ıi ya hevOdO kio 
Çare tinine Rewşen 

13.08.92 
Mehmet EKMEN / FARQiN 

Sayın Rewten emekçileri, 
Ben 1972 Mardin dargeçit do

Oumluyum. Şu anda üniversite öO
rencisiyim. Rewşen gibi kaliteli bir 
dergiyi çıkarmanız çok sevindirici 
bir olay. Böylece, her ulusal deQeri 
bir metaya dönüştürmekten çekin
meyen ihanetçl güruha karşı önemli 
bir set oluşturdunuz. 

Şimdi asıl soruna gelelim. Şimdi
ye kadar Kürtçe olarak yazdıOım 
yaklaŞık 60 şiirim var. Bunları size 
göndermek istiyorum. KarşılıOında 

ise hiç bir maddi beldentim yok. 
EOer onları kitap şeklinde yayınlar
sanız, gelirini MKM'ye transfer ede
bRirsinlz. 

Bunun dışında topladıOım yakla
şık 120 tane Kürtçe atasözü var. Bir 
~aç tane halk masalını da yazılı ha
le getirdim. Bana yol gösterirseniz 
sevir:ıirim. Çalışmalarınızda başarı
lar dilerim. 

AzizÇIÇEK 

Merhaba. 
Bizler Malatya E Tipi Cezaevin

de bulunan ve siyasi davalardan 
yargılanan devrimci tutsaklanz. 

REWŞEN 

Devletin Kürt ulusunun kültürü
nü, dilini, gelenek ve göreneklerini 
yok etmeye çalışmasının karşısın-

da, sizlerin bu kültürü yaşatma, bir 
ulus nezdinde bütünleştirme ve yay
ma çalışmalarınızı coşkuyla karşılı
yor ve tebrik ediyoruz. 

YaşadıOımız süreçte Kürt kültürü
nü ve dilini öOrepmek bir zorunlu
luk ve hatta bii yükümlülük oldu. 
Bu nedenle Kürt dilini öğrenmek isti
yoruz. Arkadaşlarımız arasında kürt 
olanların olmasına karşın, Kürt dilini 
öğretme yöntemini ve yolunu bilme
meleri ve hatta konuştukları Kürtçe
nin farklı olması nedeniyle bizlere 
öğretememekteler. Bu konuda sizle
rin bizlere yardımcı olabileceğinizi 
düşündük. Kürt dilini öğrenmeye 
yönelik kitap ve kasetlerinizin oldu
ğunu duyduk. Bu imkanlarımıdan 

bizleri de yararlandırırsanız çok 
memnun olacağız. 

Bu konuda ilginizi bekliyoruz. 
Çalışmalarınııda üstün başarılar dili
yor ve sizleri devrimci duygularımız
la selamlıyoruz. 

Malatya E Tipi Cezaevinden 
Bir Grup Devrimci Tutsak Adma 

Serdar DEMiREL 

Ez silaven xwe yen germ ji mal
bata kovara Rewşene re redikim O 
zor sipasi we dikim, ji bo derxistina 
hejmara pencan. Hejmara S'an a 
kovara Rewşene gihişte min. Kova
ra we O kare we, ciye serbilindiye 
ye. Kurden ku li Vi welati dijin, bi xe
bata we ya ji bo çanda Kurdi pirr 
kefxweş in, em heV'ıdar in ku hOn 
de ve xebatA bikin O biser kevin. Ez 
ji we re çend helbesten xwe yen ku 
ji bo şehiden nemir hatine niVi
din, dişinim. 

Ger hOn biweşinin ez de kefxweş 
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Kovara Çand6 

bi bi m. 

Xebatkarin biriz 

M. XELiL 
DUBAi 

Ez li Farqine rOdinim O ji dest
~kA ta niha xwendevanel<i Rew
şenA me. ZarayAn min ji, nMsaren 
RewşenA bl dilşaefi dixwinin O pirr 
şad dibin. 

Daxwaza min jl we ev e ku ev 
helbesta min di Rewşene de be we
şandin. Bi sil av en germln ... 

N'We Sibate zivistan har e 
Şev gellek tari, gellek sar e 
Gur dikin IMn, .ax zare-zar e 
Gummlne bombe efisa hewar e 

Dayik O hem bav, hem kal lı za-
rok, 

Tev ketin erde te berf O teyrok, 
Tazl reviyan ji nava çiya, 
Van qlzen delal O buken şer

mak. 

Beden yek pare, sed seri li ser, 
Her dem jl gur re maye şeveder 
Kat li hev dixin, dikin ringe-ring, 
Meydana gur e laş hişt be ling. 

Van tene mezin, me kir perişan, 
Ji ber nifaqe me da gellek can 
Kenge yek1t1 bikeve Kurdistan 
We deme welat nabe xana wan. 

NuriAYDIN 

Dost O birayin hija, 
Pişti' gellek silavan, şaefi O xweşi

ya we ji Yezdane dixwazim. Çend 
roj bere, xebatkaren kovara Rew
şene ji Elmanya, hejmara Rewşene 
ya şeşemln ji min re şandin. Ez pe 
hesiyam ku we li we dere Enst1tuya 
Kurefi çe kiriye. Ez ji ve deng O ba
se pirr bi dilşad bOm O we plroz di
kim O ji Yezdane Mezin dixwazim 
ku Enst1tuya Kurefi we bi kare xizme
ta zirnan O çanda Kurefi bike. 

Dostin delal, 
Navenda kovara Rewşene li El

manya, hemO · hejmaren Rewşene 
yen beriye ji min re şandin. Le hej
maren ku li Stenbole hatin weşan
din, ji wana-tene ya şeşemln gihlşte 
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destA min. Eger hOn dikarin, hemO 
hejmaren Rewşene ji min re bişlnin. 
Ez dixwazim çend kiteben Kurefi O 
Farisi ji we re biŞinim. Eger ez van 
kiteban bi . navnlşana Stenbole bişl
nim, dikare big'ihije deste we? Yan 
j1 ezA bi navnlşana Elmaniya bişl

nim? 
Birayin delal, 
Kurmanci'nMsi'na min zor baş ni

ne, ji ber ku ez bi xwe Kurda Sora
ni me O Kurmanci O nMslna 4tlnl ji 
kiteb O kovaran hln O ter bOm. 

Ez li benda we me ku hOn ji min 
re hemO. hejmaren Rewşene bişl

nin. Ez ji, de ji we re kiteben Kurefi 
bişlnim. Her kiteben Kurefi yan ji Fa
risl ku hOn dixwazin, ji min re binM
sin ku ez ji we re bişlnim. 

Her bijin. 
E h med· ŞERiFi 

Ji Rojhilati Kurdistani 

Sirayen delal O qenc, 
Silaven şoreşvanl ji we hemO

yan re. 
Bi vebOna Navenda Çanda Me

zopotamiya ez pirr kefxweş O dil
şad bOm, ev bOyer jo bo gele Kur
distane tev, buyereke pirr giring e.· 

Birayan delal, ez Kurdeki xelke 
Kurdistana Rojhilat (a irane) im. Ez 
pişti' çend mehan Kurdiya bakOr ter
bOm. Niha, bi silametiya we, ez di
karim Kurefi bixwlnim. Min di rojna
meya Welate de nave pirtOka Ceme 
Cem xwend O pirr kefxweş bOm. Ez 
ji we dixwazim ku we pirtOt<e be 

• zehmet ji min re bişlnin. Ji kerema 
xwe re merce pirtOkA çiqas be ji 
min re binMsin, ta ku ez ji bişlnim. 

Faqir MAMEDi 

Ji Dezgeha Rewşeni re, 
Ez, endamel<i Navenda Çanda 

Amed im. Ji we re helbesteka xwe 
dişinim O dixwazim ku ev helb~st di 
kovara Rewşene de be weşandin. 

Di derbare helbeste de, ez neri
nan we hevl dikim. 

Ez xorte Kurd im, nexweş im 
Ez keç im, keça bextreş im 
Bav im, bavekl dilreş im 

REWŞEN 

Ez dayik im, di ser terme şehlde 
xwe re dimeşim 

Ez gul im, gulnaz im 
. Kurnka belengaz im 
Govenda be saz im 
U sere çiya sertiraz im 
Ez lro wesiyeta Cegerxwin ji we 

Kurda dixwazim 

Ez gul im, gula bilbil im 
Di nava dilan de bi kul im 
BOka mala be dil im 
Doh bindest bOm lro çek li mil im 

Ez bOk im, bOka be xelat im 
Zava me, zavayekl be dawet im 
~urd im veca be welat im 
Mazlum im tekaşina azadiye ber-

nadim 

Ez çeme Hezil im zelal im 
Li Gabare li Bagoke jiyan im 
Li Amede li Cizlre serihildan im 
Piştl panzdehe Tebaxe nema di-

nalim 
Ez im, ez im, ez Kurdistan im 
Ez im, ez delal im 

Heı da ser xwe 
RabO ser piyan 
Bi girani girani 

ROJHILAT 

Weke şere dev bi xwln 
Singe xwe vekir 
ÇO ser dijmin 
Ajote kozike wan 

· Bi meranl marani 
Rojhilati' 
Hezkirin 
H evalti 
Gişt ji bo welatl 
Ne bindestl 
Ne xwinmeji 
Gişt ji bo xelke me 
Sal hezar O nehsed O nod O yek 
Roj, hiv şehade me 
vegerin tune 
Li we riye heta mirine 
Sonda qeseme 
Her tişt ji bo welate me. 

A.ÇANDDAR 
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. Kovara Çand6 REWŞEN 

afirander :yaratıcı çe m bil : kulp 

ajik : yabani badem çerixin : çarketmek 

ajo :sürücü da gerin : dönüş, kivrılma 

alav :alev danasin : tanıtım, tanıştırma 

aiCıs : nazik, zarif daweşandin : darbelemek 

arz el : i~reti a~aç daliarına yapılmış degme : seyrek, nadir 

yuva delew :kova burcu 

berketin : üzüntü duymak dengdan : oylama, oylamak 

bed ad · : gaddar, zalim, adaletsiz· duxistin : geriletmek 

bedawi :· sonsuz, ebedi engiz :tahrik 

b edu : isteksiz, gönülsüz eren i : olumlu, pozitif 

begav : imkansız, çaresiz erjeng : korkunç, berbat 

begef : atılgan ez eb : ergen, bali~ 

be kes : öksüz, kimsesiz fe rx i : bir cins kuş üzün:ıü 

b elite : oyun türküsü fewikin · : bir işin elden çıkması 

bepejn :sakin, sessiz fer : tek, çift olmayan 

berikbir : yankesici ter : ö~renim, etüd etme 

carearan :bazı bazı, arasıra fincik : ani ·sıçrama 

carCı :sıva firgeh :uçuş y~ri 

ca tir : kekik otu firnik : burun deli~i 

eel eb :tür, çeşit gad er : SL~ırtm~ç 

cergebez : cümbüş, kadın erkek gagere :döven 

karışımı halay gagol : mayıs böce~i 

ci ri n : dibek, havan gerew : rehin; teminat 

çekbend : yelek hej :çırpı 

çekçemejok : vampir hejale : pejmürde 

çeleng : yakışıklı, çevik hejar :sefil, zavallı -
çilp : şapırtı herem : yöre, bölge 
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REWŞEN 

hilbljir :seçmen . qeb :güreş 

hilm : nefes, soluk qebale :götürü 

ineane :saksı ra bOri : mazi, geçmiş zaman 

jeng : küf raçav : dikiz 

jale :gül fidesi rakeşan :çekim 

Jiza : köken ran : but 

jimirk er :sayaç raperin : atılım, hanıle 

ka diz :saman yolu sikevlr : üç taş oyunu 

kakOt :iskelet silxan :kumsal 

kamlr :kamış, saz sine :çit, set 

ko mav : su birinkitisi sitelik : çatal 

la va : yalvarma sifir :bakır 

lavlavok : sürekli sürekli yalvaran kimse şembelot :kestane 

lawaz : zayıf, cılız şembeiOik : çemen otu 

lebat :hareket teng : neşeli, keyifli, şakrak 

lebati :hareketli tebat : durma, sabır,tahammül 

lebltin : debelenmek tebati :pasif 

lee ·: münakaşa vebljartin : ayıklamak 

mazOvan :ev sahibi w esp : elverişlilik 

nexlri : ailede doğan ilk çocuk w il : sürüden ayrılmış hayvan 

nOber : turlanda xalxalok : uğur böceği 

nOn : molekül xawen :onur, şeref 

nlwiner :temsilci xwerQ : doğrudan, dolayısız 

oflaz : mağrur xweser : tek başına, yalnız 

palepal :sereserpe xunav :serum 

peyari : kaldırım, yaya yolu zaxur :taşlık yer 

qallk :kabuk zerengi :kapasite 

qaje-qaj : çığlık, ciyak ciyak ziq : inat, direnme 
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11 Li Kurdistane 
pirsa wejeya şoreşgeri, pirsa şere şoreşgeri yeıı 

Heviya Şoreşa Oktobre 
li Kurdistane aj (filiz) dide 
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