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" ... Dawiya agire xwellye, qumandan! 
Tu jl di nav ve ci henneme de yi! 

Em hemO di nav ve cihenneme de ne. 
Le hinek dixwazin bikin cihennem, 

hinek jl dixwazin bi kin cin net... 
Cihennem tu yi, qumandan, tu cihennem i!..." 
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Kovara Çandt 

· Gel~ Kurdistan~, roj bi roj, ber bi azadiya xwe 
ve dimeşe. Meşa azadiy~, her diçe xurtir Cı zexim
tir dibe. Gel~ me, iro fi her dem~ ~tir n~zik~ aza
diya xwe dibe. Tekoşina serxwebün Cı azadiy~ gi
hişte qonaxeke nO. Mirov dikare bib~je ku gele 
me ~di xwediy~ parlamentoyeke neteweyi ye. · 

· Bel~ ev büyer, di meşa azadiye de, qonaxeke 
nü diyar dike. Ev diyarkirin Ji, tişteke din nişan di- · 
de; paşvegerfn ~di nine. Ji lew re Meclisa nete
weyi, /rada_ ge/ bi xwe ye. Ji ve 0 li hember~ V~ ira
dey~, iradeka bilindtirin Cı xurtirin Ji, nine. · 

Ji ber ku ev parlemento, niwen~riya neteweya 
Kurd dike. Ev parlemento, serbixwe -o azd . e. Ji 
ber v~ yek~ em dib~jin: ne iradeyen sexte Cı xwefi
. roş, ne Ji zordesti u ~riş~n dijmin ni kare li hember 
ve iradey~ raweste. Tu h~z nikare xwe li hember 
irada gel ya azad bigire. 

Her miroveki Kurd ~ welatpar~z, t~gih (mana) 
u giringiya (önem) v~ parlamentoy~ div~ ge/ek 
qenc bizane. Ji lew re Meclisa Neteweyi rumet, 
serfirazi, namus u şerefa gel~ Kurdistan~ ye. Di
v~ her Kurdek, li van nirxan xwedi derkeve Cı we
ke roniya çav~ xwe bipar~ze. 

Gel~ Kurdistan~. qeder Cı çarenusa xwe hi/da
ye dest, di derheqe jiyan Cı peşeroja xwe de ew 
bi xwe biryar (qerar) dide. Ji xwe Meclisa Netewe- · 
yi Ji, 'ifadeya v~ rastiye bi xwe ye. 

Bi avabuna v~ Meclisa Neteweyi re, gel~ Kur
distan~. di nav netewey~n dinyaya de, cih~ xwe 
y~ bi rumet girt. Ji bo gele Kurdistan~ ev p~gave- . 
ke giring u mezin e. Dive ev pegava bi rumet, b~ 
xurt kirin Cı zey;,.,., kirin. 

Rewşenbiren Kurd ~n ku dixwazin li namus u 
şerefa xwe Cı li gele xwe xwedi derkevin, dive li 
Meclisa neteweyi Ji xwedi derkevin. U vir, bare gi

. ran, li ser mi/e rewşenbiren Kurd e. 
Rewşenbiren Kurd, div~ ~di xwe ji azweriyen 

(ihtiras) xwe yen şexsi u hesaben biçCık u besit 
dur bixin Cı li . sertiraziya xwe Cı gel~ xwe xwedi 
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derkevin. Wezife, ya we ye u li ber we Ji, du r~ he
ne. Ya hun d~ li gele xwe u meclisa xwe xWedi 
derkevin u vi bari hi/girin Cı bi vi awayi di nav gel~ 
xwe de rumetdar u serbilind bin; an Ji, sernişiv u 
be rümet bin. L~ roj roja sertirazi u serbilindiye ye. 

Avabuna parlamentoya Neteweyi ya Kurdista
ne, buyereke pirozi ye. Le sedemen ku V~ buyer~ 
derxistiye ho/~, dive baş bene zanin. Zanina v~ 
rastiy~, ji bo p~şveçun u serketina parlamentoye 
pewist e. Bi taybati Ji, endamen parlamentoye, 
dive ve rastiy~ qenc bizanin u tu car ji bir nekin. 

Heke p~şeng~n tekoş/na rizgariya neteweyi, 
14 sal bere, bingeha Partiya Karker a Kurdistan 
navetana U V~ tekoşin~ bi prensiben ŞOreşgeri Ü 
zaniyar najotana u bi fidakariyen payebi/intinn 
hewqas lehengiyen (qehremani) mezin dernexisti
na ho/~, ge/o me d~ karibiwa v~ roj~ bidita? 

Tove serxwebun u azadiye, hej di navina 
1973'an de hat reşandi n. Ev tov di 27 ~ Mijdare sa
la 1978'an de şin bu. Ev tov, bi xwina şehidan hat 
avdan. Ev tov, şitil O şax da u geş bu. Ev şitil bi 
berxwedan Cı serihi/danan mazin Cı b~ hempa ha
tin parastin u xwedi kirin. Ev şer, . ev tekoş/n li ser 
xwina şhidan bilind bu, div~ ev rasti tu dem neye 
ji bir kirin. 

Ji ber V~ yek~ em dibejin ku 27 e Mijadare di 
tekoş/na rizgariya neteweyi ya gel~ Kurdistane 
de, destpeka qonaxa yekEJmin, 15 ~ Tebaxe, 
destpeka qonaxeke nu, anku roja vejine, qonaxa 
diwemin u 22 ~ Mijdar~, despeka qonaxa sewe
mine. 

Ev her se rojen ha, di meji Cı dile gel~ Kurdis
tane de xwediyen ciheki bilind in. Ev her se rojen 
ha, rojen pirozi Cı neteweyi ne. Ev her se rojen ha, 
rojen cejna neteweyi ne. Piroz be 15 ~ Tebaxe, pi
roz be 22 u 27 Mijdar~. 

Meclisa Neteweyi ya Kurdistane, ·li gel~ Kurd Cı 
li gel~n Rojhi/ata Navin piroz be. 

REWŞEN 
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Kovara Çand• 
REWŞEN 

BEYTÖŞŞEBAP İSYANI 
VE 

ŞEYH SAİT 
AYAKLANMASINA 

BÖLÜM:2 

• 
isYANADOGRU 

1924 kopuşmasının ana çizgileri
ni böylece ortaya koyduktan sonra 
Beytüşşebap isyanının öngününde, 
yani1924 yazında Kürdistan~daki du
ruma biraz daha yakından göz atabili
riz. Böylece isyanın Içinde geliştiği so
mut koşulları >biraz daha yakından 
görme imkanını elde edebileceğlz. 
· · Durumu önce Kürtler cephesin

den gözden geçirelim. 
1924 yazında Kürtler cephesinde 

ele alınması gereken ilk sorun,.Azadi 
örgütüdür .. Çünkü kopuşmaya ve gi
derek isyana önayak olmuştur. 

Örgütün kuruluş tarihi ve geliş
me süreciyle ilgili tartışmalara yukar-

• • 
ETKILERI 

-2-
da genel hatlarıyla değindik. Şimdi 
de diğer özelliklerine değinmek isti
yoruz. Ancak konu, başlı başına bir 
araştırmayı gereldirecek genişlikte ol
duğu Için meseleyi yine genel hatla
rıyla ele alacağız. 

Örgütle ilgili bilgiler, Isminden 
başlamak üzere (54), büyük bir sır 
perdesi altındadır. 

Örgütün işleyiş mekanizması ile il
gili ciddi bilgiler bulunamamıştır. 
Şeyh Sait'In yargılandığı mahkeme
nin duruşma tutanakları hala gizlidir; 
ancak bu mahkemede bulunmuş In
sanların anılarından da, konuyla ilgili 
ortaya fazla birşey çıkmamıştır. Hatta · 
bazı \utanaklarda örgüt olarak Aza
di'nin değil KTC'nin adı geçmekte
dir(55). Bununla birlikte, örgütün be~ 
şer kişilik gizli gruplardan oluştuğu, 
grup üyelerinin rütbe ve gizli isim sa-

Cemil GÜNDOGAN 

hibi oldukları ve grupların birbirlerini 
tanımadıkları yolunda Metin Toker'e 
ait bir anlatım da mevcuttur. (56) An
cak modern illegal örgüt şernalarını 
hatırlatan bu bilgiyi diğer birinci el 
kaynaklardan doğrutatma (ya da yan
lışlama) imkanını bulamadık. Fakat 
ingiliz gizli belgelerinde örgüt şubele
rinin ve şube başkanlarının adların
dan oluşan daha genel bir şema 
mevcuttur. (57) · 

Örgütün liderinin Cibranlı Halit 
Bey olduğu konusunda genel bir 
mutabakat var gibi görünüyorsa da, 
bazı aykırı anlatırnlara da rasiana bili
yor.(58) 

Örgütün bir tüzüğe sahip olup ol
madığına dair bir bilgi yoktur.Ancak 
örgüt çevresinde bulunduğu anlaşı- · 
Jan ve Şeyh Sait ayaklanmasındaki 
ihanetiyle meşhur olan Binbaşı Ka-

· 54- Örgütün ismiyle ilgili bir enflasyondansözetmek mümkündür. En yaygın kullanılan isim "Azadi" dir. Ancak araştır
macılar bir yana, bazen örgütünü~ olduklarını söyleyen (veya söylenen) şahıslar dahi farklı isimler zikredebilmektedirler. Örne
ğin İngiliz belgelerinde örgütün Diyarbakır şubesi başkanı olarak gör~ (ki kendisi de anılarında örgüt ~ olduğunu kabul 
etmektedir) Elaem Cemi! "Azadi" te§kilatı adını verirken, (bkz. Cemil-92s. 54), örgütün Siirt şube başkanı olduğu belirtilen İh
san Nuri, "Kürdistan Bağımsızlık Komitesi", "Qomiteyi Serbixwe ye Kurdistan" adını kullanıyor. (bkz. Nuri-92. s. 27) Olson, ör
gütle ilgili bu sır perdesini, gizliliğine bağlama eğilimindedir. (s. 41) Ancak gerçeğin bir losmını yansıtsa da, bu yorumun konu 
ile ilgili ~ açıklamaya yetmeyeceğini düşünüyoruz. 

55- Örneğin Ş~ Sait'in sorgusuna bakılabilir. Mumc:u-91, s. 142-143. 
56- Metin Toker'den akt. Gaaratyan vd.-91, s. 165 . . 
57- Bkz. Olılon-89, pp. 169-171. Bu listenin bir benzerinin Türkçesi Meaut-92'de ~almaktadır. (s. 147-149). An

cak Meaut-92'nin listesini de örgütün 19 şubesine mensup olduğu belirtilen isimler dışındaki isimler, örgütün~ olarak de- . 
ğU, örgütün gerçekleştlrmeyi amaçladığı i.s)enı destekle)ıecek klıjiler olarak zikredilmektedir. Oysa Olson'un listesinde böyle bir 
kayıt yoktur. Ayrıca listede~ alan ki§ilerin mensup olduğu a!jiretleri gösteren sütundaki bilgiler yönünden de, Iki liste arasında 
baıı farklılıklar vardır. 

58- Örneğin çok sağlıklı bir araştırma olmala da, Mumcu-91, Mutki'li Hacı Musa'nın da bir dönem örgüt başkanlığı 
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Kovara Çand• 

sım'ın doğruluğu kontrol edileme
yen bir anlatımından, örgüte girişiri 
bir yeminle yapıldığı belirtilmekte
dir. (59) Bu,belkl gizli kalmış bir tüzü
ğün varlığına Işaret olabilir. 

Keza, örgütün yazılı bir proğrama 
sahip olduğuna çlalr belgeler de yok
tur. Bununla birlikte örgütün çok ge
nel bazı hedeflere ve yine çok genel 
bir hareket planına sahip olduğu, ör
güt üyelerinin ingilizlere verdikleri bil
gilerden anlaşılmaktadır. (60) 

Örgütün, homojen bir irısan mal
zemesirte sahip olduğu ,söylenemez; 
üyeleri ve yqneticileri arasında Kürt 
hakim sınıflarının her kesiminden in
sanlar ve yurtsever aydınlar mevcut
tu. Ancak başlıca etkinliğin, örgütün 
kurucuları durumundaki dinci olma
yan (seküler-dünyevi) milliyetçi aydın
lar da olduğu anlaşılıyor. Beytüşşe
bap isyanınına kadar örgütte şeyhle
rin varlığından sözedilebilse de, tayin 
edici konumda oldukları söylene
mez. Nitekim, .ingiliz gizli belgelerin
de yer alan ve örgütün üyelerini gös
teren listelerde, Şeyh Sait'in bile adı 
bulunmamaktadır. (6 1) 

Ancak bütün bu dağınıklığına, şe
kilsizliğine, belirsizliğine vb. rağmen 
örgüt, ı 924 yılı ortalarında Erzu
rum'dan Zaho'ya, Dersim'den Van'a 
kadar nerdeyse bütün Kürdistan'da 
şubeler açmıştı. Bu şubelerln ve kap
sadıkları üyelerin tam sayısı blllnme
mekle birlikte, ingiliz gizli belgelerin
de konuyla ilgili bir miktar bilgi mev
cuttur. Bu belgeleri Incelemiş olan 
Robert Olson, örgütün beşi Siirt'te, 
ikisi Bitlis'te, yedisi de Van'da olmak 
üzere toplam 23 şubesirlin tesbit edi
lebildiğini söylemektedir. (62) 

Sözkonusu listede yer alan isim-

lerden (63) de anlaşılacağı gibi, ör- . 
güt, Kürdistan'da geniş çaplı bir faali
yet yür4tmüştür. Nitekim, örgüt tem
silcileri ingilizlerle yaptıkları görüşme
lerde Muş-Malazgirt-Bitlis bölgesirı
d~ 5000, Botan bölgesinde ise 
2000-3000 kişiyi, silahlı isyan hare
ketirıe katabileceklerirıi belirtmişler

dir. (64) Bu rakamlarda belli bir abart
ma payı bulunduğu kuşkusuzdur. 
Ama, yine de örgütün aşiretlerle kü
çümsenmeyecek düzeyde ilişkiler 

kurduğu söylenebilir. (65) 
Örgütün görece başarı kazandığı 

bir diğer örgütlenme sahası ordu saf
larıydı. Örgüt, aşiretler arsında oldu
ğu kadar, ordu içinde de faaliyet sür
dürüyordu. Kürdistan'daki birlikleri 
oluşturan personelin büYük Çoğunlu
ğunun Kürt olması(66) bu çalışmala
rı kolaylaştıran bir rol oynamış olmalı
dır. Örgüt temsilcileri ingilizlerle yap
tıkları göruşme)erde bu faaliyetlerin
den de söz etmiş ve Diyarbakır'daki 
7. Kolordunun subaylarının ve erleri
nin% 50'sinin Kürt olduğunu ve ken
dilerini destekleyeceklerini umdukla
rını belirtmişlerdir.(67) Söylenenler 
abartılı olmakla birlikte, örgütün ter
tipiediği Beytüşşebap isyanına 18. 
Alayın nerdeyse yarısının katılmış ol
ması, onun en azından belli askeri 
birlikler içinde ciddiye alınması gere
ken bir faaliyet yürütmüş olduğunu 
gösterir. 

Örgüt, içerdeki bu faaliyetlerine 
dış destekler de sağlamaya çalışmış
tır. 23 Temmuz 1924 tarihinde istan
bul'dan ingiliz Başbakanı MC Do
nald'a yollanan, Mr. Henderson imza
lı bir raporda: "Doğu'dakl Kürtlerin 
bütün mahalli komitelerinin hareke
te geçrneğe hazır oldukları ve istan~ 

yaptığıru ileri sürüyor. Ancak kaynak belirtmi)Or. (s. 56) 
59-..Akt. Bayrak-91, s. 25. 
60- Bkz. Olılon-89, pp. 43-46. 
61- Bkz. Olılon-89, pp. 169-171; keıaBn*lesaen-1, s. 352. 
62- Olllon-89, p. 42. . 
63- Kapsadığı olmadık isimlere bakılırsa, liste abartılıdır. 
64- Olson89, p. 43; keıaMesut-92, s. 149-1.50. 
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bul'daki Kürt ileri gelenleriyle görüş
melerde bul4nmak üzere, tam yetkili 
bir temsilcilerinin istanbul'a gönderil
diği... bu Kürt'temsilcinin Elçilik'te 
(ingiliz Elçiliği-CG) görevli Mr. 
Ryan'la görüşmek istediği, Mr. 
· Ryan'ın ise 'tabi bunu reddettiği'" be
lirtiliyordu.(68) Keza Temmuzayı baş
larında bir Kürt subayının Irak'taki in
giliz yetkililerle çeşitli görüşmeler yap
tığı biliniyor.(69) 

Kısacası ı 924 yazı, örgütün çok 
yönlü isyan hazırlıkları içinde geçti. 
Burada örgütün bu faaliyetlerini ko
laylaştıran diğer bazı iç ve dış faktör
lerden sözetmeden geçmek, 1 924 
yazıyla ilgili tabioyu eksik bırakacak
tır. Bu nedenle çok özet bir şekilde · 
bunlara da değinmek Istiyoruz. 

Bunlardan birincisi, Türkiye'nin 
uluslararası durumuyla ilgilidir. 
1924 yazı, bu noktada öncelikle Mu
sul sorunuyla karekterize olmakta
dır. Yani Türk devleti, epeyce bir sü
red(m beridir Musul meselesinde sis
tem-içi güvence elde etme karşılığın
da, Musul'un ingilizlere terkini esas 
seçenek haline getirmişti. Ancak, 
Musul üzerindeki iddialarından da 
bir çırpıda vazgeçmiyordu. Petrol
den pay almak, güvenlik vb. birçok 
faktörü ingilter'nin önüne sürüp du
ruyordu. Bu da sorunun çözümünü 
geeiktiriyor ve ingiltere'yle olan anlaş
mazlığın devamına yol açıyordu. 

Açıktır ki, bu anlaşmazlık, kema
list yöneticileriri aleyhine bir durum
du. Nitekim Kürtler isyan hazırlıkları
nı sürdürüyorlarken, bu çelişkiyi 

mümkün olduğunca kendi lehlerin
de kullanmak istemişler ve bu amaç
la ingilizler ile çeşitli ilişkiler kurmaya 
çalışmışlardır. 

65- Azadi temsilcileri lngilizlere, Kürdistan' daki "bütün aşiretlerin", "din ve rnilli}'etçilik nedenleriyle" örgütü destekle-

yeceklerini söylem~erdir. Olılon-89, p. 43. · 

6 ' 

66- Mesut-92, s . 153. Azadi temsilcileri, bu çoğunluğun anti-Türk duygulada dolu olduğunu da iddia etm~erdlr. 

67- Olson-89, p. 49. 
68-Akt. Kürkçüoğlu-78, s. 310. 
69- Mesut-92, s. 151. 
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Kovara Çand6 

Yukarda aktardığımız, Mr. 
Ryan'ın Kürtlerden gelen görüşme 
önerisini red d etmesi örneğinde oldu
ğu gibi, bu çabalar, somut bir 
Kürt-ingiliz işbirliği doğuramadıysa 
da, Kemalist yönetimi hayli rahatsız 
etti. Örneğin kemalistler birazda bu 
tür faaliyetleri boşa çıkarmak amacıy
la 1924 Ağustos'unda Diyarbakır'da 
"Kürt-Türk Kongresi" toplamak ve 
Kürtlere belli vaadlerde bulunmak 
yoluna gittiler. 

Bir diğer sorun Nesturi-Süryani 
meselesiydi. Onlar da I. Emperyalist 
savaş öncesinden beri sürdürdükleri 
bağımsız yurt edinme mücadelelerin
den vazgeçmiş değillerdi. ingilizler 
başta olmak üzere, emperyalizmin 
ihanetine uğramaları, göç ettirilmele
ri ve kırımla karşılaşmaları vb., onları 
bu varlık-yokluk kavgasından vazge
çirememişti. Kendilerince, Hakkari 
ve yöresindeyeniden yerleşmeye, bu
ralarda bir Asur-Süryani yurdu oluş
turmaya çalışıyorlar ve bu faaliyetleri 
Için bablı kapitalist ülkelerden yar
dım sağlamaya . çalışıyorlardı . Buda 
kemalist iktidarı rahatsız eden bir ge
lişmeydi. Nitekim 1924 Ağustosun
da bu bölgedeki Nasturilere-Süryani
lere yönelik bir hareket başlatmak 
durumunda kaldı. Çünkü iktidarın 
da acelesi vardı; Musul meselesi he
nüz çözülmemişken etnik arındırma 
siyasetini bir adım daha ileri götür
mek istiyordu.(70) 

Örgütün faaliyetlerini kolaylaşb
ran bir diğer etken, Kurdistan'ın de
ğişik mıntıkalarında sürmekte olan 
direniş ve itaatsizlik eylemleriydi. Ör
neğin, Dersim bölgesi bu tpr sorun
lu bölgelerden biriydi. Bu bölgede 
1920 yılında başlamış olan isyan, da-

ha sonraki yıllarda da ani parlamalar 
ve gerilla savaşı şeklinde 1926 yılına 
kadar devam etmiştir .(71) Nitekim 
Seyit Rıza'nın Hozat hükümet merke
zine kalabalık birliklerle yaptığı bas
kın, 1 924 tarihini taşımaktadır. (72) 
Bir diğer sorunlu bölge Muş-Bitlls yö
resiydi. Bu bölgede Hacı Musa Bey, 
Şeyh Salahattin ve Cemil Çete güçle
rinin yönetime karşı "pasif direniş"le- . 
ri sürmekteydi. Muş-Bitlls yolu 200'
den az sayıdaki Türk kuwetleri için te
kin değildi. (73) Keza Genelkurmaya 
göre Bitlls ve Van bölgelerinde "Is
yan belirtileri" vardı. (74) 

Ve nihayet bütün bu karışıklıkları 
sürekli besleyip büyüten bir faktör 
olarak ekonomik durum çok berbat
b.(75) 

Kürtler ve Kürdistan cephesinde 
durum özetle böyle. Şimdi konuya bi
raz da iktidar cephesinden bakalım. 

iktidar cephesinde temel soru, 
bu kitlesel kaynaşma ve kopuşla
rın(76) nasıl durdurulacağıydı. · Çün
kü eğer bu kopuş durdurulmazsa, 
çok kötü sonuçlar doğabilirdi. Örne
ğin bağımsız bir Kürt devleti günde
me gelebilirdi. Veya bu kadarı müm
kün olmazsa bile, Kuzey Kürdis
tan'da patlayacak bir ulusal Kürt isya
nı, Kemalist iktidarın Musul üzerinde
ki iddialarının sonbulmasına veyaiyi
ce zayıflamasına yol açabilirdi. Çün
kü ingiliz hükümeti, Lozan ~nlaşma
sından doğan "hakkını" kullanarak . 
sorunu Milliyetler Cemiyeti'ne götür
mek.niyetindeydl. (17) 

Kuzeydeki kitlesel kopuş sürüyor
ken, böyle bir başvuru gerçekleşirse, 
zaten ingiltere'ye eğilimli olan MC'
nin güneyde, Türkiye lehine karar 
vermesi, veya ingilizler lehinde karar 
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verdiğinde, buna Türkiye'yi gözete
cek bazı şartlar eklemesi mümkün ol
mazdı. Bu yüzden ne yapıp edip Ku
zey Kürdistan'daki gidişab tersine çe
virmek gerekiyordu. iktidarın bu 
amaçla bulabildiği yegane çare, bir 
kere daha "sapa-havuç" taktiğine 
başvurmak oldu. 

Sopa taktiği esasta"Ağustos or
talarında hazırlanan bir planla Nestu
riler üzerin~ askeri hareket düzenle
me çerçevesinde yürütülecektl. (78) -
Bu hareket bahanesiyle Kürdistan'a 
askeri birlikler yığıldı ve Eylül ayı başı 
itlbarıyla da, silahlı harekat başlatıldı. 
Zaten Beytüşşebap isyanı da bu baş
langıç. anında patlak verdi. 

Havuç taktiğini ise Diyarba
kır'da toplanan ve ingiliz belgelerin
de "Türk-Kürt Kongresi" diye adlan
dırılan girişimler oluşturdu. 

1. Ağustos 1924 tarihinde topla
nan bu k,.,ngreye kimlerin hangi sıfat
la katıldığı b ilinmiyor. Bu nedenle ni
teliği, resmiyet düzeyi vb. hakkında 
fazla· birşey söylemek mümkün de
ğil. Ancak dönemin ingiliz elçisi Hen
derson'un ingiliz Dışişleri Bakanın 
Mc. Donald'a gönderdiği bir yazıya 
dayanarak Robert Olsen'un yaptığı 
özetlernelere bakılırsa, kongreden 
çok iddialı kararlar çıkmışbr. Örne
ğin, Kürt çoğunluğun yaşadığı böl
gede idari reform yapılması, Kürt tut
~klara genel af Ilan edilmesi, Kürdis
tan'dan beş yıllığına asker alınmama
sı, Şeriye mahkemelerinin yeniden 
kurulması, el konulan silahların dağı
blması, hükümet tarafından Kürdis
tan için miktarı daha sonra belirlene
cek bir meblağın ayrılması gibi ted
birler bunlar arasındadır. (79) Doğ
ruysa, bu tedbirler açıkça Kürdis-

70- Nitekim 1924 Ağustosunda başlayan harekatla birlikte, Hakkarl'nin Tairi bölgesinde toplarimiŞ olan Nesturiler, kitleler halln
de Musul'a doğru sürüldüler. Yeni cumhuri~, böylece Ermenilerden sonra Asur-Süryani-Keldani etnik kümesinden de arındırılmış 
OIU)Ordu. Bkz. Bulut-92, s. 136, 363; Hall-72, s. 76. 

71- Olllon-89, p. 97-98. 
72- Deraiml-79, s. 149-150. 
73- Olson-89, p. 43; Mesut-92, s. 150. 
74- Hall-72, s. 73. 
75- Bruinesılen-92, s. 154. 
76- El~ığ' dan Zaho'ya kadar uzanan bu kayna§ma ve ihtilalci faaJi~, Genç mebusu Harndi Bey'in 28 Mayıs 1924 tarihli Dlyaba-

kır Valiliğine verilmiş olan ihbar dilekçesinde de özetlenmiştir. Akt. Bayrak-91, s. 22. 
77- Nitekim 6 Ağustos 1924 tarihinde Cemi~e-resmen ~urmuştur. Kürkçiioğlu-78, s. 293. 
78- Harekatın ön planı 13 Ağustos, nihai planı Ise 24 Ağustos'ta hazırlanmıştır. · 
79- Olllon-89, p. 48. 
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tan'da güdük bir özerkliğin kabul 
edilmesi anlamına geliyor. 

Kemalist Iktidarın gerektiğinde 

en acımasız yöntemlere başvurarak 
ulusal devlet kavramını bütün yönle
riyle hayata geçirmeye yöneldiği bir 
süreçte alınan bu kararlar, açık ki, 
hayata geçirilmek amacıyla değil, bir 
manevra olsun diye alınmışlardı. Ve 
bu· manevranın Iki temel amacı var
dı: Kürdistan'daki kaynaşma ve ko
puşmaları 111ümkün old~ğunca fren
lemek, yani zaman kazanmak; ve Gü
ney Kürdistan üzerinde yürütülen pa
zarlık ve tartışmalarda kendi konu
munu güçlendirmek. 

Ancak bu manevranın fazla işe ya
ranmadığı anlaşılıyor. Çünkü Azadi 
hazırlamakta olduğu ayaklanmayı 

Beytüşşebap'taki bir Isyan kıvılcımıy
la uygulama alarima soktu. 

BÖLlİM3 

isYAN 

1 -lsyanm Genel Hareket Plani. 
Yukarıda çizdiğimiz tabloda, Aza

di örgütünün 1924 yazında geniş 
çaplı bir ulusal ayaklanma .çabası 
Içinde olduğu görülüyor. Peki acaba 
örgütün ayaklarıma stratejisi neydi, 
nasıl bir ayaklanma öngörüyordu? 

Bu soruya ayrıntılı bir cevap vere
miyoruz. Açığa çıkan bilgiler, hareke
tin stratejisiyle ilgili olarak çok genel 
bir harekat planının ötesinde birşey 
lçermiyorlar. 

Aslında varolan bilgiler, çoğunlu
ğu itlbarıyla, doğrudan Beytüşşebap 

isyanına da ait değildirler. Bu bilgi
ler, Beytüşşebap Isyanının lideri ih-

san Nuri ile arkadaşlarının Azadi'nin 
harekat planıyla ilgili kısıtlı anlatımla
rından oluşmaktadır. (80) Fakat Bey
tüşşebap isyanı yenilgiye uğradıktan 
sonra Azadi örgütünün . ayaklarıma 
faaliyeti durmadığından, yeni dö
nem Için anlatılan genel harekat pla
nı, muhtemelen isyan öncesinde de 
·geçerli olan bir plandı. Bu nedenle 
anlatılanları -en azından bir kısmını
Beytüşşebap isyanının harekat planı 
çerçevesiride ele . alma imkanı mev
cuttur. Nitekim bazı Türk belgelerin
de Beytüşşebap isyanını gerçekleşti
renlerin amaçları ve takip ettikleri ha
reket hattıyla ilgili anlatılanlar, Beytüş
şebap sonrası genel harekat planıyla 
ilgili olarak ingiliz gizli belgelerinde 
yer alan bilgilerle çakışmaktadır. Bu 
çakışmayı aşağıdaki paragraflarda 
daha geniş olarak ortaya koyacağız. 

ingiliz gizli belgelerinden anlaşıldı
ğına göre, lsyanın harekat planı te
melde iki aşamayı içeriyordu. 

Birlncl aşama, yerel fakat yaygın 
Isyan hareketleriyle kareklerize ol
maktadır. Buna·göre örgüt ilk aşa
mada, başta Siirt, Bitlis, Muş ve Van 
ilieri olmak üzere Kürdistan'ı.rı deği
şik bölgelerinde baskınlar, küçük . 
çaplı Isyanlar ve "ittatsizlik eylemleri" 
tertipleyecek, mümkün olduğu oran
.da askeri garnizonları silahsızlandıra
caktı.(81) 

Bütün bu faaliyetlerle ulaşılmak Is
tenen ilk amaç, devletin bölgedeki 
denetiminin kırılması, yöre aşiretleri
nin örgüt saflarına kazanılması ve bu 
suretle bölgede örgüt otoİ'itesinln ku
rulmasıydı. ikinci amaÇ ise, ülkede el- . 
de edilecek bu yönlü başarıların, bir 
dış desteğe döiıüştürülmesiydi. (82) 

REWŞEN 

İldnd Afama, bu Isyanlar sonu-
cunda,·muhtemelen genel bir ayak-

. )anma yoluyla, bir kur.tarılmış bölge · 
yaratmak ve burada bir ulusal hükü
met kurmaktı. (83) 

ikiaşamalı bu harekat planının ha
yata geçirilmesinde merkezi harekat 
üssü olarak Botan'ın seçildiğl anlaşıl
maktadır. Botan bölgesinde ise mer
kez nokta Şırnak olarak tesbit edilmi
şe benzemektedir. 

~nımızca ayaklanma planının · 

bu esas üzerirıe oturtulmasının başlı
ca nedenlerınden biri, Azadl'ntn or
du Içinde en örgütlü olduğu birlikle
rin Şırnak'ta konuşlu bulunmasıydı. 
2. Tümene bağlı 18. PiyadeAlayında
ki Azadi üyesi veya taraftarı askerler, 
örgütün önemli güçlerinden birini 
oluşturuyorlardı. Örneğin, Alayyave
ri Teğmen Rıza, örgütün merkez yö
neticilerinden Yusuf . Ziya'nın karde
şiydi. (84) Keza örgütçülüğü, zekası 
ve savaşçı özellikleriyle tanınan ihsan 
Nuri de aynı alayda yüzbaşı rütbesiy
le- görev yapmaktaydı. Hatırlatalım 

ki, ihsan Nuri, bu dönemde Azadi'
nin Siirt şube başkanlığı görevini de 
yürütüyordu. Muhtemelen ihsan Nu
ri'nin örgütçü kişiliğinin de büyük 
katkısıyla, alaydaki Kürt subaylar ara
sından birçok kişi örgüte kazanılmış
b. (85) Er atın büyük çoğunlukla Kürt
lerden oluşuyor olması, onlar arasın
daki örgütlenmeyi kolaylaştırmaktay
dı ve bu alanda da önemli bir mesafe 
alınmıştı. (~6) 

Bütün bunlar 18. Alayın Azadi açı
sından yoğunlaşmış bir askeri güç 
odağı haline dönüşmesi demekti. 
Böyle bir güç odağının ise, örgütün 
ayaklanma planı . lçiride ilk büyük 

80- Olson, Ingiliz belgeleriilde konuyla ilgili bilgilerin büyük çoğunluğunun şu beş Isyancı subay tarafından verildiğini be-
lirti~r: Ali Zeki, İsmail Hakkı Efendi, ihsan Nuri Bey, Mardin'li Tevfik Hasan ve Ahmat Rasim. Bkz. Ol&on-89, p. 42. 

8ı- Olson-89, p. 46; Brulneaaen-ı, s. ~52; Mesut-92, s. 146. 
82- Ol&on-89, p.46; Mesut-92, s. 146. . . 
83- Bn*ıesaen-ı, s. 352; Mesut-92, s. 146. Aslında mevcut belgelerde kurtanimış bölgerin ~ )IOntemle ~ 

ğı konusunda açık bir belirleme ~ktur. Ancak hem birinci 8§8111ada öngörülenlerin mantık! geiŞm seyri bQyak olaıııhkla bu noktaya 
götüreceği Için, hem de daha sonra aynı örgütün denetıminde gerçekleıen Şeyh Sait ayaldanrn81!1lllll pt8nlanmaııında bir genel 
8)8klanma kararı bulunduğu için (bkz. BrWneaaen-ı, s. 349 vd. Beytüşıjebap'la ilgili olarak da böyle bir OJ&!Illık sö:ıkoiıusu edilebi-
fu~~d~~. . 

84- Hall-72, s. 484. 
85- Olaon, Beytlış§ebap ls)enından sonra lrak'a kaçan ve Ingilizlere uğrayan askerlerin bir listesını veri~. Bu listede çok 

sayıdasubayındaadınara.~lı~~. Bkz. 4 nolu ek, (s. 172). Ayrıca, Mesut-92, s. 151. 
86- Mesut-92, alayın yansının Türk olduğunu belirttiğine göre (s. 153), ala)daki Kürt eratın hemen tamamı Isyana katıl

mış olmalıdır. Çünkü isyBncılar, alayın yakl8§1k olarak )ei'ISlnı ol14t~rlardı. 
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darbeyi gerçekleştirecek askeri birlik 
olarak (ve belki de sonraki bütün ha
reket için merkez üs olarak) tasarian
ması çok mantıklıdır .Bu durum, Am
di planlarında Şırnak'a stratejik bir 
önem kazandırmıştır. 

Hiç kuşkusuz Şırnak'ın eylem üs
sü olarak seçilmesini sağlayan başka 
nedenler de vardı. AZJJdi üyeleri bun
ları ingilizlere üç şık içinde ifade et
mişlerdir: 1- Bölgedeki aşiretlerin ör
güt açısından güvenilir olmaları. Bu, 
bölgenin ulusalcı propoganda ve fa
aliyetlere açık oluşunun bir ifadesidir 
ve anlaşılabilir nedenlere dayanmak
tadır. 

2- Arazinin isyana ve savunmaya 
elverişli olması. 

3- Şırnak'ın, örgüt liderlerinin dış 
yardım almayı umdukları ingilizlere 
en yakın mıntıkalardan · biri olma
sı.(87) 

Şırnak merkezli bu genel hareket 
planının daha alt düzlemlerde hangi 
somut adımları kapsadığı hakkında 
elimizde fazla bilgi yoktur. Yalnızca 
Başbakan ismet imzalı, yukarıda sö
zünü ettiğimiz 16 Eylül 1924 tarihli 
raporda şöyle bir ibareye rastlıyoruz: 

"Yusu{Ziya daha önce (Beytüşşe
bap isyanından öncesi kastedili
yor-CG) Muş ovasında Vartenis kö
yünde iken, Beytüşşebap grubunun 
(ihsan Nuri ve arkadaşları kastedili
yor-CG) Eylülün altıncı günün firar 
edeceğinden Siirt'le Van 'ı basaca
ğından söz etmiştir. "(88) 

Bu ifade AZJJdi üyelerinin ingilizle
re arılattığı, örgütün genel harekat 
planıyla olan uyumluluğuyla dikkati 
çekmektedir. Çünkü açıkça örgütün 
Şırnak'taki askeri güçlerine yaslana
rak bölgede bir isyanlar zinciri tertip
leyeceğini ortaya koymaktadır ki, bu-

nun, harekat planının birinci aşama
sını oluşturduğunu yukarda belirt
miştik. Keza aynı dönemde (Ağustos 
1924) Hacı Musa Bey, Cemil Çete ve 
Şeyh Selahattin'in Muş, Hizan ve Mut
ki bölgelerinde yönetime karşı bir 
"pasif direniş" hareketi içinde bulun
d~klarına ve örgütün bu eylemi des
teklediğine de yukarıda değinmiş
tik. (89) Bu da genel harekat planının 
birinci aşamasıyla uyumlu bir durum
dur. 

Bütün bu verilere dayalı olarak, 
şöyle bir görüşün ileri sürülebileceği 
kanaatini taşıyoruz: Örgüt, genel ha
rekat planının birinci aşamasında Şır
nak'ta konuşlu bulunan 18. Alaydaki 
mensup ve taraftarlarının oluşturaca
ğı birlikleri ağırlık kuvveti (sıklet kuv
vet) olarak kullanmak suretiyle Siirt, 
Van ve belki de Bitlis'! (90) basmayı, 
buraları silahsızlandırm~yı ve devlet 
otoritesini kırarak yerine kendi otori
tesini geçirmeyi amaçlamış, pratik fa
aliyetini de bu yönde yoğunlaştırmış
tır. 

2- Nesturi Harekab 
ve isyana Etkisi 

Muhtemelen iktidar bu gelişme
lerden haberliydi. Bu nedenle, oluşu
mu daha başından boğabilmek ama
cıyla harekete geçti ve 1924 Ağ usta
sunda Hakkari'deki Nesturiler üzeri
ne yürümeye karar verdi. 

Bu harekatın özellikle öne çıkan 
üç amacı vardı: ilki, bu bölgede yaşa
yan Nesturileri-Asurları sınır dışına at
mak, yani etnik arınciırma yapmaktı. 
Kemalist iktidar böyle bir arınciırma 
harekatının, tıpkı daha önceki Erme
nilerin sürülmesi eyleminde olduğu 
gibi, Kürtleri yönetime yaklaştıracağı 

REWŞEN 

umudunu taşıyordu. Nitekim gerçek 
yaşamda da bu yönde bazı sonuçlar 
alınmıştır. Örneğin, ulusalcılığıyla ün
lü isınail Simko başta olmak üzere, 
Şırnak'tan Van'a kadar pek çok Kürt 
aşireti reisiyle bu çerçevede ilişkiler 
kurulmuş, rüşvetler verilmiş ve bunla
rın Türk ordusunun yanında yer al
maları sağlanmaya ça1ışılmıştır.(91) 

ikinci amaç sınıra asker yığmak 
suretiyle, sınır ötesi üzerinde tehdit 
yaratmak ve böylece Milletler Cemiye
tl'nin gündemine girmiş olan Musul 
sorunun çözümünde kendi lehine 
koşullar yaratmaktı. 

Üçüncü amaç ise, bu harekatı ba
hane ederek Kürdistan'abüyük ölçü
de askeri yığmak yapmak ve böylece 
bölgede gelişebilecek ihtilalci faaliyet
Ieri daha rahat bastırabileceği bir ko
num elde etmekti. Buna, Kürt mUli
yetçilerinin faaliyetlerine konu olmuş 
bazı askeri birliklerin denetim altına 
alınması, buralardaki milliyetçi kadro
laşmanın dağıtılarak bu tür oluşumla
ra son verilmesi yönündeki tedbirler 
de dahil edilmelidir. 

Nitekim ingilizlere bilgi veren Kürt 
subayları da, Nesturi harekatını bu 
haclafler çerçevesinde değerlendir
mişlerdir.(92) 

Bu değerlendirmenin isyan planı 
üzerinde etkili olmadığı söylenemez; 
tersine, isyanı hızlandırıcı bir rol oyna
dığı görülüyor.(93) Ama asıl büyük 
etkisi, muhtemelen isyan sahasıyla ol
muştur. Çünkü verilere bakılırsa, is
yan, 18. Alay aracılığıyla Şırnak'ta ya
pılacak şekilde planlanmıştı. Ancak 
alay, Nesturi harekatı çerçevesinde 
ansızın Şırnak'tan Beytüşşebap'a 

nakledilince, isyan orada patlak ver
di. Bu mekansal değişimin, isyanın 
başarısı üzerindeki etkisini ne yazık ki 

87- Olson-89, p. 46. Şırnak merkezli olarak Botan'ın savaş içindeki konumuyla ilgili yetmiş yıl evvel yapılmış bu değer-

lendirme, okuyucuya, ister istemez 84 çıkışı ve sonrasında Botan'ın oynadığı rolü hatırlatıyor. 

88- Halb-89, s. 484. 
89- 73 nolu dipnota bakınız. 
90- Şeyh Sait, Diyarbakır' daki mahkeme sorgusunda, Yusuf Ziya ile kendisi arasırıda 1924 baharında geçen bir konuşna

da, Yusuf Ziya'nın Kürdistan'ın bağımsızlığı için gerekli olan asker ve silahın Bitlis'ten temin edilebileceğini söylediğini anlatıyor. Akt. 

Mwncu-91, s. 144. Bu sözler, Azadi önderlerinin daha o zamandan il merkezlerinin basılarak silahsızlandırılması stratejisi üzerinde 

düşündüklerini gösteriyor. 
91- HaUı-72, ss. 43-46. 
92~ Olson-89, p. 46; Mesut-92, s. 152. A. Mesut'un çevirisindeki "Suriyeliler'1e kastedilenler, Hakkari'de yaşayan Nes

turiler olmalıdır. (MuhtemelenSyrians veya daha küçük bir olasılıklaAssyrians ya daNestorians karşılığı olarak) 

93-Mesut-92,s.151 
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tam olarak bilmiyoruz. Ancak işin do
ğası gereği, olumsuz bazı etkilerde 
bulunduğu tahmin edilebilir. En azın
dan isyanın, Şırnak'takine kıyasla da
ha sınırlı bir çevre desteğiyle başladı
ğı söylenebilir. 

1 
Bütün bunlar lsyanın örgütlenme-

sindeki yetersizliklerin birer somut 
Bu yetersizlik ve karmaşanın çok 
açık görülebildiği alanlardan biri de 
isyanın başlayış biçimidir. 

3- İsyan Nasıl Başladı? 

Bugün isyanın, Yusuf Ziya'dan alı
nan bir telgraf neticesinde başladığı 
konusunda genel bir fikir birliği var
dır. Anlatılanlara göre, Rıza Bey, ağa
beyi ve örgüt yöneticisi Y. Ziya'dan 
bir telgraf alır; bu telgraf, yanlışlıkla 
isyanın başlatılmasının istendiği şek
linde yorumlanınca 3/4 Eylül gecesi 
Isyan başlatılır. Yani isyanın başlama
sı, bir telgrafın yanlış deşifre edilmiş 
olmasının sonucudur. Zınar Sılopi'
den Nuri Dersimi'ye, M. Selim Beg'
den Şeyh Sait ayaklanmasında Şey
hin mahiyetinde bulunmuş olan Me
la Hesen Hişyar'a kadar birçok Kürt 
yurtseverinin anlattığı öykü özetle bu
dur.(94) 

Telgrafın yanlış çözülmesiyle ilgili 
Ikinci bölüm çıkarılmak kaydıyla TC. 
belgeleri de bu anlatıma katılıyorlar. 
Onlar da isyanı, Yusuf Ziya'nın karde
şine çektiği telgrafla ilişkilendiriyor
lar.(95) Yazdıklarını ingiliz gizli belge
lerine dayandıran R. Olsen da bu id
diaya itiraz etmiyor. Tersine isyanın, 
Y. Ziya Bey'in "emriyle" gerçekleştiği
ni b~lirtiyor. (96) Böylece birbirinden 
çok farklı kaynaklar bilgiyi doğrula
mış oluyorlar ki, aksi yönde ikna edi
ci yeni bilgi veya belgeler ortaya çıkın-

caya kadar, bu bilgiyi doğru kabul et
mek durumundayız. 

Ancak telgrafın yanlış deşifre edil
diği konusu, kanımızca spekülasyo
na açıktır. En azından bazı soru işa
retleri ortadan kaldırılmakslZln, bu 
anlatıma kesin doğruymuş gözüyle 
bakılmaz. 

Bizi bu kanaate sevkeden birinci 
neden, söz konusu telgrafın içeriği
dir. Aslında 'içerikleridir' demek gere
kiyor. Çünkü ortada birden tazia telg
rafvard.ır. Kısaca açalım: 

ismet inönü tarafından Atatürk'e 
sunulan ve yukarıda likrettiğimiz ra
porda, Yusuf Ziya Bey ile Rıza Bey 
arasında karşılıklı çekilen telgrafların 
içerikleri yer almaktadır. Bu nlar ince
lendiğinde, telgrafların yanlış deşifre 

edilmeleri olasılığının çok düşük ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

iık telgraf, yaygınca sanılanın tersi
ne, Yusuf Ziya'dan Rıza Bey'e değil, 
Rıza Bey'den Yusuf Ziya'ya çekilmiş
tir. 31 Ağustos 1 924 tarihinde Bey
tüşşebap'tan çekildiği anlaşılan bu 
telgrafta Teğmen Rıza, ağabeyine: 

"emredilen miktardaki meblağı emri
nize paliçe etmek üzere cevabınlZI 
beklemekteyim" demektedir. (97) 

Yusuf Ziya'nın bu telgrafa verdiği 
cevap, isyanın başlamasına sebep ol
duğu kesinlik kazanmış olan telgraf
tır ve şöyle demektedir: "Erzurum'a 
gidiyorum. Miktar tayinine mahal 
yoktur. Hemen ve süratle para gön
deriniz. Muwassalatıma (varış, yetiş
me-CG) bakmayarak Bahattin ve Fa
ik' e bilgi veriniz. "(98) 

Yusuf Ziya'nın, bu telgrafı nere
den ve tam olarak hangi tarihte çekti
ği belgelerde yer almıyor. Ancak 31 
Ağustos tarihli ilk telgrafı Bitlis'tey
ken aldığı belirtilcliğine göre (99), bu 
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telgrafı da 1-2 Eylül tarihler( arasında 
ve muhtemelen Bitlis'ten çektiği dü
şünülebilir. Çünkü telgrafın alınma
sıyla başlayan isyan, bilindiği gibi 3 
Eylül gecesi gerçekleşmiştir.(lOO) 

Telgrafta adı geçen Bahattin, Yu
suf Ziya'nın kardeşidir ve Erzu
rum'da memurluk yapmaktadır. Fa
ik ise Yusuf Ziya'nın damadıdır v~ Bit
lis'te oturmaktadır. 

Üçüncü telgraf, Y. Ziya Bey'den 
Faik'e çekilmiştir. 11 Eylülde Erzu
rumdan çekilen bu telgrafta ise Y. Zi
ya: "Ankara'ya hareketim Rıza'dan 

para gelmesine bağlıdır. Kendisin
den aldığınız malumatı yarına kadar 
bildiriniz", demektedir.(101) 

Faik, bir gün sonra Y.Ziya'ya şu 
cevabı göndermiştir: "Rıza bir hafta 
önce 300 lira Hacı Mehmet vasıtasıy
la çıkardığı halde, şimdiye kadar al
madığınıza mana veremedim. Ko
yunları Siirt'e gönderdim. Satılırsa 
gönderirim. Sıhhatteyiz. "(102) 

Beşinci ve son telgraf, Yusuf Ziya 
tarafından ve tutuklandıktan sonra 
çekilmiştir: "Tutukluyum. Ankara'ya 
gidemeyeceğim. Paraya ihtiyacım 

kalmadı. Nerede kaldığını tahkik 
et. •(103) 

Yazışmanın seyrinden para gön
dermek/paliçe etmek gibi sözcükle
rin başka anlamlar ifade eden şifre 
kelimeler olduğu anlaşılmaktadır. 

Böyle bir ön-kabulün en doğal 
uzantısı ise şifrenin yanlış çözülmesi 
ihtimalinin alabildiğine azalmasıdır. 

Çünkü ilk telgraf, şifreyi yanlış çöz
dükleri ileri sürülen isyancılar cephe
sinden çekilmiştir. 

Öte yandan bir kez bu ön-kabul 
yapıldıktan sonra, yukardaki yazışma
ları takip ederek isyanın gelişimine 
dair bir senaryo ürtemek de olanaklı 

94- SUopl-9 ı, s. 86; Dersiml-79, s. 153; M. Selim Bey ve Mela H esen'in anlatımları için bkz. Br~n-ı, s. 456, 

10 

53 no'lu dipnot. · 
95- Hallı-72, s. 484. Keza bkz. Twıçay-8ı, s. 112. Tunçay, Avni Doğan'a dayanıyor. 
96- Olson-89 , p. 46 
97- Hallı-72 , s. 484 
98- age., s. 484 
99- age., s. 434 
ıoo- Bruineuen-ı 'in anlatımı, çok açık olmamakla birlikte, Y. Ziya'nın, telgrafı İstanbul'dan çektiği §eklinde bir ka-

naat uyandırmaktadır. Şayet böyleyse Buinessen'in verdiği bilginin doğru olmadığı anlaşılıyor. 
ı o ı- Hallı-72, s. 484 
ıo2- age., s. 484 
ı 03- age., s. 484 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kovara Çand6 

hale gelmektedir. Bütün bu speküla
tif kareklerine rağmen, böyle bir -se
naryo, olayın daha iyi anlaşılması açı
~ından bazı imkanlar sunabilir. Bu 
amaçla, somut bazı olgularla da des
tekleyerek, olayları yeniden kurgula
mak istiyoruz. Böyle bir kurgunun 
ana hatları kanımız. d şunlar olabilir: 

Önceden alınan karar gereği Şır
nak grubunda isyan için gerekli hazır
lıklar tamamlandıktan sonra durum 
Y. Ziya'ya bildirilmiştir. iık telgraf bu
nu sağlamaktadır. Yusuf Ziya, muh
temelen daha geç bir tarih olarak be
Jirlenmiş olan isyan gününü, yine 
muhtemelen Nesturi harekatının se
bep olduğu değişikliklerden ötürü 
öne almış (bunu kendi başına mı, 
yoksa örgütün diğer yöneticileriyle 
tartışarak mı yaptığını bilemiyoruz) 
ve: "eğer hazırsanız, hareketi hemen 
başlatın ve başlattığınızı da Bitlis' e ve 
Erzurum'a il~tiniz" anlamına gelen şif
reli bir telgraf çekmiştir. Çünkü, yine 
muhtemelen önceden yapılan plan 
gereği, Şırnak (Beytüşşebap) grubu
nun start vermesiyle birlikte örgütün 
Bitlis grubu da belli bir eylem faaliye
tine girişecektir. (Bu noktada, Genel
kurmayın 1924 Ağustosunda Bit
lis'te isyan beklendiği yolundaki de
ğerlendirmesini hatırlayınız(l04) ) Er

zurum ise örgütün merkezidir. Bu ne
denle isyanın başlatıldığının crayada 
bildirilmesi gerekmektedir. Ve zaten 
Y. Ziya, bu telgrafı çeker çekmez, 
kendisi de Erzurum'a hareket ede
cektir. Bu, örgütün, birinci aşamada 
öngördüğü küçük çaplı direnişler ve 
isyanlar zincirini Erzurum'dan yönet
meyi tasarladığını düşündürmekte

dir. işte ikinci telgrafın anlamı budur. 
Y. Ziya 'nın telgrafını alan Şırnak 

. (Beytüşşebap) grubu hemen isyanı 
başlatmış, ancak başlatma haberini 
sadece Bitlis'e ulaştırabilmiştir. Erzu
rum'a ise bilinmeyen bir sebeple ha
ber ulaşbrılamamıştır. 

Yusuf Ziya'ya gelince, ikinci telg
rafı · çektikten sonra, hemen Erzu
rum'a hareket etmiş ve bu arada yi
ne muhtemelen önceden yapılmış 
plan uyarınca Muş yöresindeki bazı 
yerleşim birimlerine de uğrayarak, 

104- age., s. 43-73. 
105- Nurl-92, s. 27. 

Beytüşşebap grubunun 6 Eylülde 
(bu tarih, önceden kararlaştırılmış 

olabileceği gibi, kendisine ait bir tah
mini rakam da olabilir) ayaklanmayı 
başiatadığı haberini buralara taşıya
rak buralarda da marşa basmıştır. 

Daha sonra ulaştığı Erzurum'da 
örgütün başkana Cibranlı Halit ve di
ğer yöneticilerle son durumu görüş
müş ve bu görüşmeler sonucunda, 
Yusuf Ziya'nın, Siirt, Bitlis, Van ve 
Muş bölgelerinde başlamış veya baş
lamak üzere olan isyanlar zincirinin 
haberini Ankara'ya (muhtemelen 
oradan da istanbul'a) taşıması, bura
lardaki anti-kemalist muhalefetle -ki, 
bu, daha önceden çeşitli kontaklar 
kurulmuş bir muhalefetti- görüşme
ler yapması ve sıcak savaşın başla
mış olmasının yaratacağı heyecan ve 
itilimle bu kesimleri anti-kemalist kal
kışmaya ikna etmeye çalışması karar
laştırılmıştır. Ya da daha önceden 
var olan plan somut bir biçime kavuş
turulmuştur. Ancak Beytüşşebap'

tan bir türlü haber alınamaması ne
deniyle, durumu Bitlis'ten sormak 
gereği doğmuştur. Bitlis'te Faik' e çe
kilen (üçüncü) telgraf bunun ifadesi
dir. Öte yandan haberin gecikmesi
nin yaratabileceği sakıncalardüşünü
lerek Y. Ziya'nın, geleecek haberler 
için en geç 12 Eylüle kadar bekleme
si, şayet haber gelmezse o tarihte An
kara'ya hareket etmesi düşünüldü
ğünden durum, uygun bir dille Bit
lis'e aktarılmış; ne var ki, sözü edilen 
gün Y. Ziya tutuklanmıştır. Son telg
raf bunu bildiren ve işleri devralmala
rını isteyen bir içerik taşımaktadır. 

işte bizi şifrenin yanlış çözüldüğü 
yolundaki yaygın kanaati ihtiyatla kar
şılamaya iten ilk önemli neden, so
mut olgularla uyum içinde olan böy
le bir kurgunun yapılabilme imkanı
nın varlığıdır. 

ikinci neden ise~ isyandan sonra 
şifrenin yanlış çözüldüğü sonucuna 
varabilecek konumda bulunan deni
lebilir ki yegane insan olan ihsan Nu
ri'nin böyle bir şeyden söz etmemiş 
olmasıdır. 

ihsan Nuri, yukarda da belirttiği
miz örgütün Siirt şubesi başkanıydı. 
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Ayrıca Beytüşşebap'taki isyanında li
deriydi. Bu durumda, Yusuf Ziya ile 
yapılan yazışma sırf teknik nedenler
le teğmen Rıza aracılığıyla yürütülü
yor olsa bile, esasen ihsan Nuri tara
fından yürütülen bir yazışma olmalı
dır. Bu ise, eğer telgraflar için önce
den kararlaştırılmış bir şifre varsa, Yu
suf Ziya'dan sonra bunu bilebilecek 
ikinci kişinin ihsan Nuri olduğu anla
mına gelir. Y.ZiyaveTeğmenRızaöl
dürüldüklerine göre, şifrenin yanlış 
çözülüp çözülmediğini bilibilecek 
nerdeyse yegane kişi olarak geriye ih
san Nuri kalmaktadır. Oysa ulaşabil
diğimiz kaynaklarda ihsan Nuri'nin 
böyle bir iddiasına rastlamadık. ingi
liz belgelerini tanyan Olsen da böyle 
bir durumdan söz etmemektedir. Ay
nı belgelerin bir kısmını okumuş 

olan Bruinessen ise, konuyla ilgili an
latımını ingiliz belgelerine değil, Z.Si
lopi veya N. Dersimi'nin yazdıklarına, 
ya da Memduh Selim Bey ve Mele He
sen Hişyar gibi şahsiyetlerle yaptığı ki
şisel görüşmelere dayandırmaktadır. 

Bütün bunlar, bizi, ne ihsan Nuri'
nin, ne de isyanı gerçekleştiren diğer 
liderlerin ingilizlere böyle bir bilgi ver
medikleri kanaatini edinmeye götü
rüyor. 

Bu noktada, ihsan Nuri ve arka
daşlarının, muhatapları üzerinde, 
kendi örgütleri hakkında olumsuz 
bir kanaat yaratmamak amacıyla ko
nuyu gizlemiş olabilecekleri yolunda 
bir itirazda bulunulabilir. Bu itiraz 
mantıklıdır; ancak ihsan Nuri'nin da
ha sonra kaleme aldığı kitaplarında 
yanlış deşifrasyon olayından neden 
sözetmediği sorusuna cevap vereme
diği için, ikna edici değildir. Çünkü 
olay unutulacak veya atianacak tür
den değildir. 

Kaldı ki, ihsan Nuri olay hakkında 
tam tersi şeyler de yazmıştır. Giriş bö
lümünde, ihsan Nuri'nin ulaşabildiği
miz eserlerinde konuya değindiği tek 
paragrafı aktarmıştık. Bu paragrafa 
baktığımız zaman, yanlış anlama so
nucu gerçekleşen bir isyandan de
ğil, tersine bizzat Azadi'nin "'direktifıy
le" (105) yapılan bir isyandan sözedil
diğini görürüz. 

ll 
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isyandan geriye kalan şahsiyetler 
arasında, ortada bir şifre yanlışlığının 
bulunup bulunmadığını bilebilecek 
konumdaki nerdeyse tek kişi duru
mundaki birinin bu kadar kesin ifade
lerle konuşması ise, dikkat çekici bir 
husutur. 

Sonuçolarak, veriler, isyanın telg
raf deşifrasyonundaki bir hatanın de
ğil, bizzat Yusuf Ziya'nın direktifınin 
ürünü olduğu tezini güçlendirmekte
dir. 

Nitekim o dönemi yaşamış olan 
şahsiyetlerin bir kısmı isyanın bu ta
rihte başlamış olmasını yanlış deşif
rasyona değil, Yusuf Ziya Bey'in şah
si tasarrufuna veya onun dolayımıyla 
örgütün Bitlis şubesinin kararına 

bağlamaktadırlar. Örneğin, örgütün 
Diyarbakır şubesi başkanı Ekrem Ce
mil, olayı Yusuf Ziya'nın "hayalperest" 
ve "taşkın" kişiliğine bağlamakta
dır. (106) Keza, Ermeni Taşnak partisi
nin yayın organı Troşak'ın Aralık 

1925 tarihli nüshasında, ismail Hak
kı adıyla Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgi
li bir yazı yazan ve Garo Sasuni tara
fından "Kürt lideri" olarak tanıtılan 
bir şahıs, o tarihte isyan konusunda 
şu değerlnedirmeyi yapıyor: 

"Bu isyan, gizlice merkezin (Aza
di Merkezinin -CG) istek ve emirleri
ne zıt olarak Bitlis şubesi kararıyla 
başlamıştı. "(107) 

Bu iki anlatım da, isyanın Y. Zi
ya'nın direktifıyle başlamışolduğu yo
lundaki tezi güçlendirmektedir. An
cak bu direktifın Y. Ziya'nın .şahsi bir 
tasarrufu mu, yoksa örgütün diğer li
derleriyle yapılan görüşmeler sonu
cunda ulaşılmış bir örgüt kararı mı ol-

ı o&- Cemil-92, s. 54. 
ı (}7- Sasurıl-92, s. 186. 

d uğu konusunu açığa çıkarmaya yet
memektedir. 

4-İsyanın Talepleri 

isyanın talepleri konusunda da 
bir belirsizlik sözkonusudur. Çünkü 
herşeyden evvel örgütün yazılı bir 
programı bulunamamıştır. Ama da
ha da ilginç olanı, Azadi üye ve yöne
ticilerinin ingilizlerle yaptıkları görüş
melerde de ayrıntılı bir program sun
mamış olmalarıdır. Oysa görüşmeler 
boyunca Azadi'yle ilgili abartılı ve mo
dern görüntüler yaratmaya özen gös
terdikleri biliniyor. Modern bir örgüt 
bakımından gerekli ögelerden "biri 
olan program meselelerine değin
memeleri bu noktada dikkat çekici
dir. 

Fakat ortada özel olarak talepler 
konusunu formüle eden derli toplu 
bir program bulunamamış olsa da, 
değişik belge ve kaynaklardan bu ko
nuyla ilgili bazı genel bilgiler edinme 
imkanı vardır. 

Bunların içinde en net formülas
yonlar, Azadi mensubu subayların in
gilizlere yaptığı açıklamalar arasında 
yer almaktadır. Beytüşşebap isyanı
nın liderlerine göre Kürt ulusal hare
ketinin amaçları şunlardır: 1- "Kürtle
ri Türk baskısından kurtarmak." 2-
H~reket sonucunda "bir ulusal hükü
met kurmak". 3- "Egitim tarım ve do
ğal kaynakları vb. bağımsız bir devlet 
olarak geliştirmek. "(108) 

Kısacası isyanının en kapsayıcı ta- · 
!ebi bağımsız bir devlet kurmaktır. 
Ancak bu talebin hangi çerçevelerde 
ve nasıl hayata geçirebileceğine dair 
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somut bir program ve düzenlemeler
den sözedilmemiştir. Sadece amaca 
varabiirnek için ingilizierin mali ve as
keri desteğine duyulan ihtiyaç dile 
getirilmiş; bir de ingilizierin soruları 
üzerine, kurulacak hükümetin başı 
olarak Bedirhan'lardan bir ismin dü
şünüldüğü ifade edilmiştir. (109) 

ingiliz belgelerinde bağımsız bir 
devlet kurulması hedefi açıkca be
yan edilmiş olmakla birlikte, Yusuf Zi
ya aracılığıyla metropoldeki anti-ke
malist muhalefetle geliştirilen ilişki

ler, akla bazı sorular getirmektedir. 
Çünkü bu muhalefetin bağımsız Kür
distan talebini içeren bir program ze
mininde işbirliğine yanaşmayacağı 

tahmin edilebilir. Yusuf Ziya'nın bu 
sorunu nasıl aştığına dair somut bir 
bilgimiz olmadığı için, sadece konu
yu orta yere getirmekle yetiniyo
ruz.(llO) 

isyanın talepleriyle ilgili olarak iş
ret edilmesi gereken bir diğer husus, 
Azadi mensuplarının kendilerini ihti
lalci faaliyetlere yöneiten sebepler 
başlığı altında ingilizlere aktardıkları 
ll QOkta ile ilgilidir. Uzun oldukları 
için aktaramayacağımız bu rahatsız
lıklar listesinin bir kısmı, ihtilalle elde 
edilmesi veya giderilmesi umulan ta
lepleri veya rahatsızlıkları içermekte
dir. Örneğin, Kürtlerin zorla göç etti
rilmesi, Kürtçe eğitimin yasaklanma
sı, adeJetsiz vergi toplanması, adeJet 
mekanizmasının işlemeyişi, ordunun 
KÇırdistan'daki müsadereleri, Kürdis
tan'daki idare mekanizmasının bo
zukluğu ve Kürt olmayan unsurlada 
dolu olması gibi rahatsızlıkları bunlar 
arasında sayabiliriz. (lll) 

ı os- ifade edilişierindeki karışıkiık nedeniyle üç maddelik bu sadeleştirmeyi biz yaptık. Sadeleştirme Olson-89, p. 
45 ve Mesut-92, s. 146' dan yapılmıştır. 
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ı 09- Mesut-92, s. 146. Martin van Bruinessen de aynı hususa değiniyor ve Bedirhan isminin ingiliz sorgucular tara
fından ortaya atılmış olması ihtimali üzerinde durliyor. 

(Bruinessen-ı, s. 456, 51 nolu dn.) Bedirhanların ingiliz yanlısı olmaları gerçeğinden kalkılarak ileri sürülen bu olası
lığa biz, ikinci bir olasılık daha eklemek istiyoruz. Azadi mensupları ingilizierin konu ile ilgili sorularına, hem isyanın merkez.saha
sı olarak sunulan Botan'da etkili olan, hem de ingilizlere sempatik görünebilecek bir isim vermenin, ingilizleri, hareketi ciddiye 
alıp desteklemek için ikna etmede daha etkili olacağını düşünerek Bedirhan ismini telaffuz etmiş olabilirler. 

ı ı o- Benzer bir durum Şeyh Sait ayaklanmasırıda da yaşanmıştı. O dönemde de, Kürdistan'daki hareket bağımsız 
bir devlet talebiyle şekillenirken, metropollerde, Seyit Abdulkadir'in de dahil olduğu ileri sürülen bir girişim olarak, Türkiye'de ke
malist yönetime son verilmesi, Kürdistan'da ise "Türkiye'nin gözetimi altında bağımsız bir Kürdistan'ın kurulması" yolunda bir · 
planın varlığından sözedilmiştir. Örneğin bkz. Qasimlo-9 ı, r. 59 veya Cemal-55, s. 14-18. 

ı ı ı- Onbir maddelik bu listenin ingilizce versiyonları ndan biri Olson-89, p. 43-45'te bulunabilir. Türkçeye ise, ikin
cisi Almanya versiyonundan olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Bkz. Mesut-92, s. 143-144 ve Bruinesaen-92, s. 153-154. 
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Kovara Çandt 

5-isy.uun İngilizlerle ilişkisi 

Beytüşşebap isyanı patlak verme
den evvel, Kürtlerin değişik yollarla 
ingilizlerle ilişki kurmaya çalıştıkları bi
liniyor. Bu girişimlerden ikisine yuka
rıda, ikinci bölümde değinmiştik. Ha
tırlanacaği üzere, sözkonusu girişim
lerden biri istanbul'daki ingiliz elçiliğl
ne, ikincisi ise irak'taki ingiliz misyan
larına yapılmıştı. 

Robert Olson'un, Türkiye'den ka
çıp Irak'taki ingilizlere sığınan ve bir 
süre sonra tekrar oradan ayrılan 

Kürt askerle subayların isimlerinden 
oluşturduğu listeye baktığımızda, 

Beytüşşebap isyanından önceki tarih
lerde ingilizlere uğramış iki subayın 
adına rastlıyoruz. ilki ' 20 Mart 
1924 'te gidip 25 Ağustos 1924 'te ay
rılan Yüzbaşı Abdülmecit Efendidir. 
ikincisi ise, 26 Ağustosta, yani !sya
nın başlamasından kısa bir süre ön
ce gidip, 31 Ağustosta ayrılan üsteğ
men Abbas Efendidir. (1 12) 

Bu şahısların eli kulağındaki isyan
la ilgili olarak ingilizlere birşey konu
şup konuşmadıklarını bilmiyoruz. An
cak bu görüşmeleri cılız da olsa ingi
lizlerle ilişkiye dair bir belirti saymak 
mümkün görünüyor. Çünkü en azın
dan Temmuz ayı başlarında (1924) 
lrak'a geçen bir Kürt subayla yapılan 
görüşmelerde, Siirt'e konuşlu bulu
nan alaydaki (muhtemelen Şırnak'ta
ki 2. Piyade Alayı kastediliyor) Kürt 
milliyetçisi faaliyetleri hakkında gö
rüş alış-verişi yapıldığı biliniyor. (1 13). 

Böyle bir görüş alış-verişi ilişkisi
nin varlığına rağmen, ingilizierin Bey
tüşşebap isyanına destek verdikleri
ne dair herhangi Ôir belirti veya delil 

112- Olson-89, p. 172. 
113- Mesut-92, s. 151. 
114- age., ş. 153. 
115- age., s. 145. 

yo~ur. Konuyla ilgili olarak yayınlan
mış ingiliz belgelerinde isyanı destek
lemek gerektiğine dair alt kademeler
den gelen bir öneriye de rastlanma
maktadır. Yani ne alt kademelerde, 
ne de politika üretme merkezlerinde 
hareketin desteklenmesiyle ilgili bir 
karar mevcut değildir.Tersine, ingil
tere, Beytüşşebap ve sonrası Için ta
sarlanan harekatın hedeflerini "hayal
cl" bulmuştur.(114) Bu durumda ls
yana destekvermek maceracılık olur
du. Ve zaten böyle bir desteğin veril
mediği, ingiliz gizli servis raporların
da da açıkça kaydedilmektedir. (1 15) 

Bütün bu anlatılanlardan şöyle 

bir sonuç çıkarıilak mümkündür: 
Beytüşşebap isyanı, ingilizlerden dip
lomatik ve askeri (silah mühmmat) 
yardımı(l 16) alma wnudu taşıması
na ve bu umudunu gerçek kılmaya 
yönelik bazı girişimlerde bulunması
na rağmen, ingilizlerden somut bir 
yardım alamamıştir. 

Ama bu gerçeğin varlığına rağ
men, gerek dönemin yöneticileri ol
sun, gerekse bunların şakşakçısı res
mi tarih yazıcıları olsun, Beytüşşe
bap'ı ingilizierin tahrikiyle ve desteğiy
le gerçekleşmiş bir eylem olarak lan
se etmişlerdir, hala da etmektedir
ler.(117) 

Oysa tam tersine, ingilizler, Kürt 
milliyetçileri!'lin bu bölgedeki faaliyet
lerini esas alarak Beytüşşebap~sya
nından sonra alıcı gözle izlemeye baş
lamışlardır. Bunu sağlayan etken ise 
Azadi'nin bir Türk alayının yarısını bir 
seferde ayaklandırmayı başarabiimiş 
olmasıdır. Bu başarı, ingilizlerde Aza
di'nin "hatırı sayılır bir güç ve gayrete 
sahip" bir örgüt olması gerektiği yo
lunda bir düşünce uyandırmış-

REWŞEN 

tır.(118) 

Bu düşüncenin eseri olarak, ingl
lizler, isyanın yenilmesini takip eden 
dönemde Azadi mensubu subaylarla 
çeşitli görüşmeler yapmışlardır. 

ihsan Nuri ve arkadaşlarının bu 
görüşmelerde, Beytüşşebap sonrası 

dönem için ingilizdesteği elde edebil
mek amacıyla çok çaba sarfettikleri 
anlaşılıyor. Ne var ki, bu görüşmeler
den de yardım alma yönünde bir so
nuç çıkaramamışlardır. 

Öte yandan bu görüşmeler esna
sında başvurulan çeşitli taktikler ve 
manevralar, Azadi önderlerinin politi
kayı kavrayış ve uygulayış düzeyleri 
ile ilgili oalarak da bazı fikirler ver
mektedir. Geri, uluslararası güç ilişki
leri gerçekliğini fazlaca bilmeyen ve 
hesaba katamayan, bazen de düpe
düz ko mik bir düzeydir bu. (1 ı 9) 

Somut bir işbirliği çıkmamış olsa 
da, görüşmeler Türk tarafını epeyce 
endişelendirmiştir. Bu nedenle ihsan 
Nuri ile ingilizler arasına güvensizlik 
tohumları ekmeye yönelik çeşitli ter
tipiere başvurmuşlardır. Örneğin, ih
san Nuri'nin Türk ajanı olduğu yolun
da bilgiler içeren şifreli mektuplar ya
zıp bunların ingiliz istihbaratının eline 
geçmesini sağlamışlardır. Ancak in
giliz gizli servisi, yaptığı araştırmalar
la, bu mektupların basit bir karşı-is
tihbarat oyunu olduğunu ortaya koy
muştur.(l20) 

4-lsy.mm Basbnlması 

isyan hakkındaki genel bilgi yeter
sizliği, kendisini, onun gelişim evre
siyle ilgili olarak da ortaya koymuş
tur. 'Tıpkı başlayışı gibi, lsyanın 

116- Görüşneciler, diplomatik koruma, silah ve mühimmat yardımı dışında bir yardım talep etmediklerini özellikle 
belirtmişlerdir. Mesut-92, s. 146. 

1 ı 7- Bir örnek için dönemin başbakanı Fethi Bey'in·değerlendirmesine bakınız. Akt. MU111C11-9ı, s. 73. 
118- Mesut-92, s. 153. 
ı ı 9- Örneğin görüşmecil er, ingilizlere, Sovyetlerin kendilerine yardım etmeyi teklif ettiğini, fakat kendilerinin, ~a 

ingilizlerden yardım alabilecekleri umudunu taşıdıkları için bu teklifi reddettiklerini anlatmışlardır. (Bkz. Olson-89, p. 45) Yani 
sözümona "müşteri kızıştırma• taktiği uygulamışlardır. Tuzu kuru ingiliz ajanlarının bu sözde taktik karşısında bıyık altından gül
dülderini düşünmek herhalde Kürt görüşmecilere haksızlık olmayacaktır. 

ı 20- Bkz: Olson-89, p. 4 7. Bu kitapta, böyle bir yanıttma mektubunun kendisi de yeralmaktadır. (pp.173-1 75). 
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Kovara Çand6 

nasıl geliştiği ve ne şekilde sona erdi
ği de ayrıntılarıyla bilinmemektedir. 
Bu nedenle konu hakkında geniş bir 
tasvlrde bulunmak yerine, bir kere 
daha, konuyla ilgili çok kısa ve dağı
nık bilgileri biraraya getirmek suretiy
le, Isyanının gelişimi ve sona ermesiy

. le Ilgili genel bir tablo oluşturmaya 
çalışacağız. 

Bu çerçevede belirtilmesi gere
ken Ilk husus, lsyanın başlangıç anın
da yaşanan karışıklık ve örgütsüzlü
ğün, sonraki adımlarda da kendisini 
hisettirdiğidir. Bu da lsyanın başarı
sızlığı üzerinde önemli bir etkide bu-
lunmuştur. Şöyle ki: . 

isyancıların başlangıç planları, Ilk 
etapta alay komutanını ele geçirmek 
suretle bulundukları alayı tümüyle 
kontrolleri altına almaktı. Böyle bir 
başlangıç, hem isyancılara katılacak 
insan sayısını arttıracak, hem düşma
na büyük bfr moral darbe indirerek 
geri kalan Türk birliklerinin isyancıla
rın üzerine yürümelerini zorlaştıra~ 

cak ve son olarak da, ele geçirecekle
ri silah ve mühimmat miktarını arttıra
caktı. Aynı şekilde böyle güçlü bir çı
kışın çevre aşiretler üzerindeki etkisi 
de olumlu olacak ve çevre katılımını 
güçlendirecekti. 

Ancakbaşlangıçtaki hesap tutma
dı. Alay komutanı durumu farkedip 
gerekli tedbirleri alınca, isyan planla
nandan daha güçsüz bir çıkış yap
mak durumunda kaldı. (121) Bu da, 
sonraki bütün planların aksamasına 
neden oldu. Örneğin, bilindiği kada
rıyla isyana herhangi bir aşiretten· ka

tılım olmadı. Oysa örgüt üyelerinin 
verdikleri bilgilere bakılırsa, yöredeki 
bazı aşlretlerlrı reisieri doğrudan ör
güt üyeslyken, diğerleri bir isyan 
anında örgüte destek vereceklerini 
vaad etmişlerdi. Örneğin, Hacı Bay
ram (Hacı Beyran?) aşiretinin lideri 
olan Süleyman Ağa'nın adı, örgütün 
Şirnak ı;ubeslrılrı başkanı olarak gö
rünmektedir; ama bu şahsın isyana 
katıldığını gösteren herhangi bir be
lirti yoktur. Aynı şekilde llstelerde ad-

14 

121- .Mesut-92, s. 151. 
122- Olson-89, p. 170-171. 
123- Halla-72, s. 44. . 
124- SUopl-91, s. 86. 
125- .Mesut-92, s. 153. 

ları, örgütün Bitlis, Cizre ve V an Ş4be
lerlrılrı üyeleri olarak geçen kişilerin 
de isyana katıldıkianna (ya da katıl
madıklarına) dair herhangi bir bilgi 
bulunmuyor. 

Örgüt üye ve şube başkanlarının 
isyana katılmadıkları yerlerde, örgü
te yalnızca dışarıdan destekverme va
adlrıde bulunmuş kişilerin isyana ka
tılmalarını beklemek, anlamsız olur. 
Nitekim, İngiliz gizli belgelerindeki lis
telerde, adları örgüte yardım vaadirı
de bulunmuş kişiler arasında zikredi
len· çok sayıdaki aşiret reisinden her
hangi birinin Isyana aktif biçimde ka
tıldığını gösteren bir belirtiye rastlan
mıyar. Ki bunlar arasında, başta ün
lü Hacı Musa, Şeyh Selahattin ve Ce
mil Çete olmak üzere Bitlis'ten top
lam altı kişi; Van'dan toplam dokuz 
kişi (ki biri de ünlü İsmail Simko' dur); 
Şırnak'tan altı ve nihayet Mardin'den 
altı aşiret reisinin adı belrtilmiştlr. 
(122) . 

Ama sorun bu kadarla da sınırlı 
değildir. Bu Isimlerden bazıları, isya
na katılmadıkları gibi, devletin çeşitli 
operasyonlarında da yer almışlardır. 
Örneğin yukarda adını zikrettiğimiz 
ünlü İsmail Simko bunlardan biridir. 
Keza belgelerde örgütün Şirnak şu
besinin başkanı olarak geçen Şırnak
lı Süleyman Ağa da benzer bir davra
nış içinde görünmekted!r. (123) Yani 
aşiret reisieri bir kere daha bilinen ka
rekterlerine uygun davranmışlar, ikili 
oynamışlardır. 

Bütün bu tersilkler ve yetersizlik
ler üst üste binince Isyancılar yalnız 
kaldılar. 

isyancıların bu dönüm noktasını 
nasıl değerlendirdiklerl ve ne tür so
runları tartıştıkları b ilinmiyor. Ancak 
bu durumun saflarda bir demorall
zasyona neden olduğunu tahmin et
mek l.or değil. Bilinen, Ilderlerin !sya
nı devam ettirmeye imkan kalmadığı 
kanaatine vararak, Zinar Sdopi'nin 
deyimiyle isyan etmiş olan askerleri 
"terhls etme"ye karar verdikleri
dir.(124) 

REWŞEN 

Terhis kararından sonra dağa çık
mış olan askerler değişik yönlere 
doğru dağıldılar. Kimileri Bitlis dağla
rına yönelirken, diğerleri Hakkarl 
mıntıkasına doğru hareket ettiler. İh
san Nuri ve beraberindekiler Ise, ön
ce Suriye'ye, ardından da İngiliz de
netimlndeki lrak'a geçtiler. 

isyan'ın toplam olarak kaç gün 
sürdüğü de net olarak bilirımiyar. 
Bununla birlikte uzun sürmediğl an
laşılıyor. İhsan Nuri'nin Irak'taki İngl
lizmlsyonlarıyla teması27 Eylül tarihi
ni taşırlığına göre, bütün olay, bir ay
dan daha kısa bir süre Içinde gerçek
leşip sona ermiş olmalıdır. 

••••• 
isyan bitse de öykü burada bitmi

yor. Beytüşşebap'ın devamı, en az 
onun kadar ilginç ve incelemeye de
ğer konudur. Çünkü bu öykü, Kuzey 
Kürdistan tarihinde 84 sonrası çıkış 
hariç tutulursa, en büyük kitlesel kal
kışma olan Seyh Sait isyanına giden 
süreci anlatır. Ancak bu, başka çalış
maların konusudur. Biz şimdilik, is
yan sonrasında İngilizlerle görüşme
lere oturan İhsan Nuri ve ~kadaşları
nın, bu görüşmelerden somut bir so
nuç çıkaramayınca İngilizlerin teklif 
ettikleri mevki ve işleri (bir tek kişi dı
şında) kabul etmeyerek (125) ihtilalci 
faaliyetlere devam etmek üzere Ku
zey Kürdlstan'a geri döndüklerini ek
leyerek, isyanın öyküsünü noktalaya
lım. 

BÖLÜM-4 

isYANIN 
ŞEYH SAiT AYAKLANMASI 

ÖZERlND EKİ ErKİLERi 

Beytüşşebap isyanı, görece 
küçük çap·h bir kalkışma olması
na rağmen özellikle kendisinden 
sonraki ayaklanma süreçleri üze
rine olan etkileri bakımından 
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hiptir. Ancak onun bu özelliğinin üze
. rinde hakettiği ölçüde durulduğu 
söylenemez. 

Sözkonusu eksikliğin nedenine 
gelince, bunlar çe§itlidir. Yasaklama
lardan tarih metodolojisi sahasına ka
dar uzanan pek çok nedenden söze
dilebilir. Elinizdeki kısa incelemede 
bu konulara giremeyeceğiz. Bunun 
yerine Beytü§§ebap'ın Şeyh Sait üze
rindeki etkisini ana hatlarıyla aktar
mayı deneyeceğiz. 

Kanımızca Beytü§§ebap'ın Şeyh 

Saitayaklanması üzerindeki ilk önem
li etkisi, bu hareketi hızlandırması ol
mu§tur. Hıziandırma Iki cepheden 
de söz konusudur; hem iktidar, hem 
de Kürtler cephesinden. 

Devlet cephesinden hızlanma; 

tedbirlerin artbrılması, bölgeye güç 
yığılması ve bu faaliyet içinde bulu
nulduğuna inanılan ki§i ve kesimle
rin tutuklanmaları veya daha sıkı de
netim albna alınmaları anlamına geli
yor. Nitekim, ilk etapta, isyan emrini 
veren Yusuf Ziya tutuklandı.(126) Ar
dından Mu§ bölgesindeki tedirginli
ğin ve tehlikeli durumun sorumlusu 
olarak görülen Azadi üyesi Mutkili 
Hacı Musa Bey gözalbna alındı. Bu
nu diğer tutuklanmalar izledi. (127) 

Bir de arandıkları halde tutuklana
mayanlar vardı. Bunlar, devletin ken
dilerini tutuklayacağını anlayınca da
ğa çıkblar. Örneğin, Hesananlı Halid 
ve Zirkanlı Kerem bu §ekilde dağa 
çıkmı§ iki önemli isyan lideridir. (128) 

Bu gibileri genellikle belli bir a§l
ret gücüne sahipti ve Azadiyle değl
§en ili§kiler içinde olan ki§ilerdi. (l:ill9) 

Devlet tarafından kovu§turmaya uğ
ramaları; davaya daha hırsi~ sarılma-

ları ve aşiretlerini 5eferber etmeleri 
sonucunu doğurmu§tur. Yani Bey
tü§§ebap'ta patlayan silahın temsil et
tiği "zor", burada, kopu§ma sürecini 
hızlandıran bir rol oynamı§tır. 

Elbette "zor"un insanlar (ortadaki
ler veya kararsııJar) üzerindeki etkisi 
her zaman onları ihtilal saflarına it
rnek yönünde olmaz. Bazen ters yön
lü etkiler de bırakır; onlarö çozer, ka
ramsarlaşbrır ve hatta bazen de dev
letin uyguladığı şiddetin bir parçası 
haline getirir. Nitekim burada da yer 
yer benzer etkiler !cra etmiştir. Hacı 
Musa ve Hizanlı Şeyh Selahattin bu
na Iyi birer örnektirler. Şeyh Selahat
tin daha evvel isyana destek vereceği
ni beyan etmesine ve hatta devlete 

.kar§ı pasif direnme eylemi içine gir
miş olmasına rağmen, Beytü§§ebap 

1 
sonrasında çözülmüş ve tarafsız bir 
konuma çekilmi§tlr. (130) Benzer bir 
kararsızlık, Hacı Musa açısından da 
geçerlidir. 

Beytü§§ebap isyanı Kürtler cephe
sinde de faaliyetleri hızlandırıcı bir rol 
oynamı§br. Her şeyden evvel, aranır 
duruma dü§en veya böyle olmasa da 
kendilerini tehlikede hisseden örgüt 
liderleri i§e daha sıkı sarılmaya ba§la
mışlardır. Bu noktada Şeyh Sait'i 
özelfikle anmak gerekmektedir. 
Uzunca bir zamandan beri Azadi çev
resiyle ilişkileri olmasına rağmen, 

Şeyhin örgütsel faaliyetlere aktif bi
çimde kablması, Yusuf Ziya'nın tutuk
lanmasıyla birlikte kendisi hakkında 
da soruşturma açılacağının belli ol
masından sonrasına denk gelmekte
dir. Bununla, her§eyin mahkemeye 
çıkarılma korkusu sonucu oluştuğu
nu Söylemek. istemiyoruz. Ancak bu 
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olayın Şeyh Sait'in Isyana kablım ve 
önderlik sürecini hııJandırdığı da 
açıktır. Ve lider için geçerli olan bu ol
gu, diğer birçok Isyancı açısından da 
geçerlidir. 

Beytü§§ebap Isyanının Kürtler 
cephesinde oynadığı hııJandırıcılık 

rolü, kendisini uluslararasi ilişkiler 

alanında da gösterir. 
Yukarıdaki bölümlerde ortaya 

koyduğumuz gibi, ingilizler yeni dö
nemde, ancak bu isyanla birlikte 
Kürtleri ciddi bir güÇ olarak görme
ye başlamışlar ve çeşitli görüşmeler
de bulunmuşlardır. Bunun, hareke
te maddi bir katkıst olmadıysa bile, 
bir moral katkıda bulunduğu herhal
de söylenebilir. Nitekim bu dönem
de özellikle Irak'takiler olmak üzere, 
örgütün dışardakl çalışma ve komite
lerinde belirgin bir canlanma görül-
müştür.(131) • 

Beytü§§ebap isyanının Şeyh Sait 
ayaklanması üzerindeki ikinci etkisi, 
isyanın merkez üssünde sebep oldu
ğu değişikliktir. 

Bilindiği gibi Azadi örgütü, Bey
tü§§ebap isyanına kadar olan dö
nemde, ayaklanma merkezi olarak 
Botan'ı seçmişti. Nitekim, ihsan Nuri 
ve arkadaşlarının ingilizlerle sürdür
dükleri görüşmelerde, Beytü§§ebap 
sonrası döneme ilişkin olarak da, 
benzer bir hareket planı üzerinde 
durduklarına yukarda değinmiştik. 
(132) Ancak olaylarfarklı biçimde ge
lişti: Beytü§§ebap sonrasında faaliyet
ler daha kuzeye doğru kaydı. Ve 
Şeyh Sait ayaklanması, Dıyarbakir'ın 
kuzey yamaçlarından başlayarak, Ela
zığ'ın doğusundan Malazgirt'e kadar 
uzanan bölgeyi merkez alarak geli§ti. 

126- Tutuklanmanın tarihiyle ilgili karışıklıklar vardır. Ha•-72'deki V. Ziya'run kendi telgrafına bakılırsa, ı2 Eylül 
ı 924'te tutuklanmı§tır. (s. 484) Fwat-83 Ise, ı O Ekim ı 924'te tutuklandığını kaydediyor. (s. ı 67) Herhalde ilk tarih doğrudur. 

127- Toplam olarak kaç kişinin tutuklandığı bilinmiyor. Ortada deği§ik rakamlar var. Örneğin Olson-89 "yüzlerce" 
Azadi liderinin tutuklandığından sözederken (p. 99), Sllopl-92 yirmi rakamıru veriyor (s., 86). 

128- Daha geniş bilgi için bkz. F ... t-83, s. ı 68-ı 69. 
129- Örneğin i~iliz belgelerind~ Azadi örgütünün isim listesinde Hesenanlı Halit, örgütün Varto şubesi başkanı 

olarak görülüyor. 
130- Onun bu çelişkili tavrıru olaylarla bağlantısı içinde iyi takip edemeyen yazarların bir kısmı, Şeyh Selahattln'i is

yan saflarında, diğerleri Ise devlet saftarında gösteriyorlar. 
131- Şeyh Sait ayaklanması dönemindeki yargılarnalarda haklanda idam karan verilen ünlü Dr. Fuat'a ait olduğu 

(mahkemece) ileri sürülen mektuba bakınız. Aybars-88, s. 296. 
132- Yukanda 87 nolu dipnota ve ilgili olduğu bölüme bakıruz. 
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Dahası geçmişte isyanın merkez üs
sü olarak planlanan Botan'dan Şeyh 
Sait ayaklanmasına ciddi bir katılım 
da olmadı. Sanıyoruz bu değişmede 
Beytüşşebap isyanının etkisi büyük
tür. 

Bu durum nasıl oluştu? 
Kanımızca bu soruya değişik açı

lardan birçok cevap verilebilir. Biz· 
bunlardan sadece bir tanesine değin
meyi yeterli görüyoruz. 

Birincisi, Beytüşşebap'ın yenilme
siyle birlikte devletin bölgede belir
gin bir etkinlik sağlamayı başarmış ol
masıdır. Aşiretler Isyana çekilerne
mıştir. (Küçük t;aplı kalkışma dene
meleri olduysa bunlar bilinmiyor.) 
Bu da devletin işini kolaylaştırmıştır. 
Devlet, bir yandan bölgeye yığdığı 
büyük güçlerle sopa taktiğini uygu
layarak, diğer yandan rüşvet ve vaad
lerde bulunmak suretiyle havuç tak
tiğine başvurarak (133) isyan safları
nı çözmüş, bölgedeki aşiretleri ihtilal
ci faaliyetin dışında tutabiimiştir. isya-

. nın kısa sürede yenilgiye uğraması
nın yarattığı demoralizasyon da bu 
çabaların başanya ulaşmasına katkı

da bulunmuştur. 
Esasen bu durumu Beytüşşe

bap'a özgü saymamak gerekiyor. 
Tersine Kuzey Kürdistan'daki20. yy. 
Kürt ulusal hareketlerinin tarihine 
baktığımızda, herhangi bir bölgenin 
ciddi olarak ancak bir kez ayaklana
bildiğini ve bir kez ayaklanıp yeniidik
ten sonra genellikle geri düştüğünü, 
doğrulup gelişen diğer lsyanlara faz
laca katkıda bulunamaclığını görü
rüz. Örneğin, Botan, Beytüşşebap'
tan sonra ciddi bir isyana sahne ol
mamıştır. (134) Keza Şeyh Sait ayak
lanmasına katılan bölgeler, ondan 
sonraki Ağrı ve Dersim ayaklanmaia
rına Iştirak etmemişlerdir. Şeyh Sait'
ten sonra sırası gelen Ağrı da yalnız 
kaldığı gibi, kendisinden sonraki Der-

sim ayaklanmasına iştirak etmemiştir. 
Böyle olmasının bir çc;ık sosyal, si

yasal, örgütsel ve askeri nedeni var
dır. Bunların analizi bir yana, sonuç
ta Kürtler bu handikapı aşamamışlar
dır. Devlet, değişik yöntemlere baş
vurarak her seferinde isyanları göre
ce dar alanlara sıkıştırmayı ve o alanı 
bir daha ciddi bir isyana kalkışmaya
cak ölçüde slndirmeyi başarmıştır. 

işte Botan'ın Beytüşşebap sonra
sında planlandığı biçimde isyanın 

merkezi haline dönüşememeslnln 

önemli nedenlerinden biri budur. 
Botan lnlşe geçerken, Işin doğası ge
reği bir başka bölge yükselmeye baş
lamış ve lsyanın merkezine dönüş
müştür. Beytüşşebap isyanının Şeyh 

Sait ayaklanmasına olan ikinci önem-. 
li etkisi işte budur. · 

Beytüşşebap isyanının Şeyh Sait 
- ayaklanması üzerindeki uçuncü 
önemli etkisi, bu isyanın ona önder
lik eden örgütün ideolojik-siyasal ya
pısını derinden etkilemiş ve değiştir
miş olmasıdır. Bu da Şeyh Sait ayak
lanmasının niteliği üzerinde değişik 
sonuçlar yaratmıştır. Kanımızca bu, 
konunun en hayati kısmını oluştur
maktadır. Bu nedenle, üzerindeki 
özellikle durulmalıdır. 

Hakkında çok az bilgiye sahip ol
duğumuz Azadi'nin ideolojik ye siya
sal portresini ayrıntılarıyla ortaya koy
ma olanağından yoksunuz. Bununla 
birlikte, buradaki analizimizi ileriete
bilmemize olanak verebilecek düzey
de bir tasvir! mümkün görüyoruz. 

En genel çerçevede bakıldığında, 
Azadi içinde iki değişik kanatın varlı
ğından söz edebilir. Dinci kanat ve 
görece seküler/dünyevi'kanat. (135) 

Bu iki kanat, iki ayrı ideolojiye, iki 
ayrı siyaset anlayışına, iki ayrı müca
dele anlayışına ve örgüt pratiğine sa
hiptir. Bunlara Kürt ulusal hareketi 
içindeki geleneksel clind ve mo-

REWŞEN 

dem kanatları demek de mümkün
dür. 
· Bugüne kadar Azadi'den birçok 

yerde sözedilmiştir. Ancak örgütün 
ideolojik ve siyasal yapısına ilişkin bu 
ikilik üzerinde pek d urulmamıştır. Oy
sa bu, oldukça önemli bir ayrımdır. 
Çünkü bu kanatların oluşum ve geli
şim özellikleriyle öngördükleri top
lum projeleri bilinmeden, ne o döne
min olayları sağlıklı biçimde anlaşıla
bilir, ne de sonraki oluşumlar doğru 
değerlendirilebilir. Bu nedenle konu
ya ana hatlarıyla değinmeyi gerekli 
görüyoruz. 

Örgütün modem kanadı: Mo
dern okul eğitiminden geçmiş, yani 
mektepli ve görece şehirli kadrolar
dan oluşuyordu. Bu kadrolar ideolo
jik olarak Avrupa'daki aydınlanmacı 
fikirlerden etkilenmişlerdi. Ve milliyet
çiydiler. Bir anlamda meşrutiyet ço
cuklarıydılar. Ancak, kuwetli anti-itti
hatçı fikirlere sahiptiler. Bu yönleriyle 
daha çok Hürriyet ve itilaf kanadına 
yakın bir siyaset kavrayışları vardı. Bu 
çerçeveden olmak üzere yeni dö
nemde de kemalist 1. Gruba karşı ll. 
Gruba yakın durmuşlardır. 

Dine karşı tavırlar ılımlıydı. Dinsel 
gericiliğin toplumsal gelişme üzerin
deki olumsuz etkilerini biliyorlardı ve 
bu etkilere karşı görece modernist 
bir tutumun sahibiydiler. Ancak, dini 
tamamıyla dışlamıyorlardı. Dahası, 

ezici çoğunluğu, dini-bütün müslü
manlar olarak görünüyorlardı. Çok 
net olarak anlaşılmamakla birlikte, 
muhtemelen çoğunluğu Halifeliğin 

kaldırılmasına karşı çıkmışlardır. 
Siyaset anlayışları itibarıyla da ge

leneksel C)kımdan ayrıydılar. Örgütlü 
hareket etme gereğini anlamaları ve 
çeşitli modern kurumlaşmalar (der
nek,gazete vb) yaratmaları bunun lfa
desidir. Hatta Azadi'nin örgütsel şe
ması hakkında da kimi yazarların 

133- Havuç taktiğine bir örnek olarak, Ağustos başlarında DiyarPakır'da toplanan ve "Türk-Kürt Ko~resı· olarak adlan
dmlan toplantıya benzer bir toplantının da Cizre'de yapılmış olmasını gösterebiliriz. Bkz: (OIIIon-89, p. 194, 29 nolu dn .. ) Olson 
bu toplantının tam tarihini vermi)Qr. Ancak 23 nolu dipnotta (s. 193) bu bilginin kayıtlı olduğunü belirttiği raporda yer alan olay
Iann tarihleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamayla kar§ılaşt.ırarak, Cizre toplantısının büyük ihtimalle 18-20 Kasım 1924 tarihleri ara
sında yapılmış olabileceği sonucuna ulaşı)Qnız. Yani Beytijş§ebap lsyanından sonraki bir dönemde. 
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134- istısnası, 1930'larm ortalannda patlayan, fakat çok Jokal düze)de kalan Sason direnişleridir. Hoyblın'un kararıyla 
19.30 yılında gerçekleştirilmek istenen isyan girişimi ise başlamadan bitmiştir. Bkz: Slopi-9 1, ss. 116-119. 

135- "Laik" terimi yerine "seküler-dünyevi" terimini tercih etmemizin nedeni, birinci terimin daha çok kemalist )Urum 
çerçevesinde bir dünyeviliğin kar§ılığı olarak anlaşılmaaı veya kullanılması, fakat bizim anlatmakta olduğumuz kesimin bu tür bir 
dünyevilikle alakasının olmamasıdır. 
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çizdiği hücre sistemi üzerine kurulu 
örgütlenmemodeline bakılırsa, muh
temelen radikal Ermeni örgütlerin
den etkilendikleri ve bazı modern ör
güt ve siyaset taktiklerini uygulama
ya başladıkları bile söylenebilir. 

Keza, uluslararsı diplomatik ala
nın önemini kavramış görünüyorlar. 
Çok başarılı sonuçlar alamamış olsa
lar da, bu alanda sürekli çaba sarfet
mişlerdir. 

Kısaca ideolojik ve siyasal olarak 
tanımlamak gerektiğinde, bunları, di
ğer müslüman ülkelerde de rastladı
ğımız llımh modemist akim içinde 
değerlendirmek mümkün görün
mektedir. Daha kolay . anlaşılması 
için bir berızetmeyle söylemek gere
kirse bu akım, Türkiye'deki Kazım Ka
rabekir-Rauf Orbay ekseninde bir 
ideolojik-siyasal çerçeveye sahipti. 
Kürdistan'ın geri toplumsal-ideolojik 
yapısı, o gün henüz, K. Karabekir'e 
göre bir gömlek daha moderinst bir 
çizgiyi temsil eden kemalist çizgiye 
müsait değildi. 

Geleneksel dind kanada gelin
ce bu kanadın insan malzemesini, 
Kürdistan'ın geleneksel yapıları oluş
turmuştur. Aşiretler, tarikatlar, tekke
ler, zaviyeler, medreseler vd. bunla
rın başlıcalarıdır. 

Kolayca anlaşılacağı gibi bu kana
dın ideolojisini islamiyet oluşturmuş
tur. Modernist yönelişe karşı durmuş
lardır. Buna karşılık, diğer ülkelerde
ki geleneksel akımların yaptığı gibi, 
ılımlı modernist çevrelerle bazı ortak
Iıklar da kurabilmişlerdir. 

Toplum projeleri Kuran'a dayalı
dır. Modern örgüt biçimlerine uzak
tırlar; tarikat vb. geleneksel örgütlere 
yaslanmışlardır. Dünyaya fazla açık 

değildirler. Uluslararası diplomasi 
alanıda bu nedenle ilgilerini fazla çek
memiştir. Daha çok pratik zorlamar 
sonucu bu alanlarla ilgilenmişlerdir. 

iki kanadın Azadi örgütü içindeki 
şekiilenişlerine gelince, bu konu milli 
mücadele yılları esnasındaki küme
leşmelerle yakından ilişkilidir. Bu ne
denle birinci bölümde genel hatları
nı çizmeye çalıştığımız bu kümeleş-

136- Bkz: Sllopl-91, s. 101. 

137- Cemil-92, s. 54: 
138- Cemal-55, s. 14. 

melerl bıraktığımız yerden alarak ye
ni düzlemdeki analize dahil etmemiz 
gerekmektedir. 

Soruna bu çerçevede yaklaştığı
mızda karşımıza ilginç bir tablo çık
maktadır: 

Blrind kümeleşme'de baskın 
renk modernist kanada aittir. 

Üçündi kümeletme'de baskın 
renk geleneksel kanada aittir. 

bdnd kümeletme'deki durum 
biraz karışıktır. Veri azlığı nedeniyle, 
çok kesin belirlemeler yapılmasa da, 
en azından başlangıçta iki kanada ait 
renklerin yoğunca bir arada görül
dükleri söylenebilir. Kümeleşmenin 
zamanla kendi içinde ayrışmaya uğ
raması, bu durumda bazı değişmele
re neden olmuştur. Çünkü bu ayrış
manın çocuğu olarak doğan Azadi 
örgütü, çoğunlukla modernist kana
da mensup kişilerce kurulmuştur. 

Dahası modernist kanat sadece 
kuruluşa damgasını vurmalda da kal
mamış, BeytQşebbap isyanına kadar 
olan dönemde örgütün denetimini 
de elinde tutmuştur. Örneğin, örgü
tün en üst düzey yöneticileri olarak 
bilinen iki kesim, Cibranlı Halit ve Y. 
Ziya bu kanada mensuptu. Keza bazı 
dökümanlarda adı Azadi'nin Bingöl 
şubesi başkanı olarak geçen Tayyip 
Ali (136) de bu kanattandır. Örgütün 
merkezi ve kurucu kadrolarını oluştu
ran Erzurum'daki Kürt subaylar ile Si
irt şubesi başkanı ihsan Nuri yine bu 
kanada mensupturlar. Örgütün "en 
mühim" şubesi olduğu söylenen Di
yarbakır şubesinin (137) başkanı 
olan Ekrem Cemi! ve yönetici olarak 
adları zikredilen diğer şahısların bir 
çoğu bu kanada mensupturlar vb. 
Kısacası, bu kanat örgütsel yapıya 
hakim durumdaydı. 

Böyle olması çok normaldir. Çün
kü örgütün kuruluş insiyatifi onlar
daydı. Dah:ısı, geleneksel dinci kana
da mensup şahısların örgüt saflarına 
çekilmeleri işi de, esas olarak bu ka
nadın çabaları sayesinde gerçekleş
miştir. 

Bu nokta üzerinde biraz durmak
ta yarar var. Zira Kemalist tarih yazıcı-

REWŞEN 

lığının Şeyh Sait ayaklanmasının geri
cl bir irtica eylemi olduğu yolundaki 
demagojisi, büyük ölçüde bu nokta
dan dışarıya yansıyan bazı yanıltıcı 
görüntülere dayandınlmaya çalışıl

mıştır. 

Bilindiği gibi, Azadi saflarında bir
çok şeyh ve din adamı vardı . . Bunla
rın her birinin hangi dürtülerle örgü
te yöneldiklerl, kimler tarafından ve 
hangi tarihlerde örgüte kaydedildik
leri bilinmiyar. 

Ancak yine de olayların gelişim 
seyrinden, bu toplümsal kesitierin 
ne zaman Kemalist yönetime karşı 
açık muhalefet kanaUarına aktıklarını 
tesbit etmek mümkündür. 

Üçüncü kümeleşmenin iç ayrış
masını konu edindiğimiz bölümde, 
genel hatlarıyla sergilerneye çalıştığı
mız gibi, Kürdistan'daki dinsel kesim
lerin açık ve radikal biçimde Kema
list iktidarın karşısına geçmeleri, 
1924 baharındaki dinsel reform ted
birlerinin sonrasına denk gelir. Ve yi
ne orada belirttiğimiz üzere bu re
formlar, Kürdistan'da ulusalcı nitelik
ler kazanmaya oldukça yatkın tepki
ler doğurmuşlardır. Azadi ise, uygun 
bir subjektif faktör olarak, bu tepkile
ri derleyip ulusalcı kanala akıtmıştır. 

Bu genel taJılilden çıkan sonuç, 
geleneksel dinci kanadın örgüte ka
zanılması eyleminin, esasta seküler 
ılımlı modernist kanat tarafından ger
çekleştirildiğldlr. Nitekim, bazı olgu
sal veriler de bu görüşü destekler ni
teliktedirler. Örneğin, örgüt içindeki 
dinci kanadın en dnemli ismi olan 
Şeyh Sait'in, örgütün seküler, ılımlı 

modernist kanadına mensup Y. Ziya 
aracılığıyla örgüte alındığı bilini
yor.(138) 

işte ılımlı modernist kanadın bu 
önceliği, onlara Beytüşşebap isyanı
na kadar olan dönemde, örgütün ip
lerini de ellerinde tutma olanağını ka-

. zandırmıştır. Fakat örgüt yönetimi se
küler kanadın elinde bulunmasına 
rağmen, geleneksel dinci kanat, za- . 
manla örgüt içerisindeki giderek 
güç kazanmaya başlamıştır. J?unun 
nedeni, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
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ı 924 reformlarının geniş bir hoşnut
suz kitle yaratmış olmasıdır. Bu hoş
nutsuz kitlenin bir bölümü, ılımlı mo
dernist kanadın dönüştürücülüğüyle 
ulusalcı kalıplara dökülmüştür. Böy
leleri Azadi saflarında veya çevresin
de yerlerini almışlardır. Diğer kesim 
ise, salt dinsel kimliği ile kalmaya de
vam etmiştir. Ta ki Azadi'nin deneti
mi geleneksel dinci kanadın eline ge
çlnceye kadar. Örgütte bu dönüşüm 
gerçekleştikten sonra dinsel kimllkli 
muhalefetin bir kısmı daha Azadi'ye 
yaklaşmış ve Şeyh Sait ayaklanması
na katılmışlardır. (139) 

işte Kemalist tarih yazıcılığının de
mogojlsi, bu son kesimi, hareketin 
niteliğini belirleyen kerteye yükselt
mek şeklindeki basit bir çarpıtmaya 
dayanmaktadır. Oysa gerçekte Şeyh 
Sait Ile noktalanacak olan sürecin 
asıl geliştiricileri seküler, ılımlı m eder
nlst Kürt milliyetçileri idi. Keza, daha 
sonraki dönemde örgütün önderliği
ne getirllecek olan Şeyh Sait ve ekibi 
de, kimlik olarak ulusalcı bir nitelik ta
şımaktaydı. Sadece, ulusalcı kimliğin 
geleneksel kanadını oluşturuyorlar
dı. Bütün fark buradaydı ve bu, ulu
sal mücadelelerde yaygınca rasla
nan bir durumdur. Çok uzağa gitme
den Türkiye'den örnek göstermek 
gerekirse, TBMM saflarındaki deği
şik kanatları hatırlatabiliriz. Milli mü
cadeleye M. Kemal de katıldı, hilafet
çiler de. Bu durum TBMM saflarında
ki hilafetçilerin, o süreçte milli bir 
güç oluşturdukları gerçeğini nasıl or
tadan kaldırmı)Ürsa, Kürt ulusal ha
reketinin geleneksel kanadına men
sup olmak da, aynı şekilde onların 
ulusalcı kimliklerini ortadan kaldırmı
yer. Kemalist demogojl bu gerçeği 
gözlerden saklayıp, hareketin önder
liğin! yapmış olan ulusal hareketin 
geleneksel kanadını da, harekete 
salt dinci kimlikleriyle katılan kesimle
rin hanesine yazmak gibi bir kurnazlı-

ğa dayanmaktadır. Oysa gerçek ilişki
ler tam tersinedir, yani, salt dinci kim
likle karakterize olan muhalefetin bir 
kısmı, Kürt ulusal muhalefetinin gele
neksel kanadının yön verdiği bir ey
lemliliğe akmıştır. Ama, bu kesim sü
rece damgasını vuramamıştır. isya
na, ulusal muhalefetin geleneksel 
dinci kanadı damgasını vurmuştur. 
Dolayısıyla nereden bakılırsa bakıl
sın, Şeyh Sait ayaklanması, planlan
masından sonuna kadar bir ulusal 
hareket olarak kalmıştır. 

Beytüşşebap Isyanının öneml ise, 
o ana kadar seküler, ılı m lı modernist 
kanadın inisiyatifinde gelişen Kürt 
ulusal -hareketinin önderliğinin gele
neksel dinci kanadın eline geçmesi
ne sepep olmasıdır. Bu dönüşümü · 

mümkün kılan şey, isyanın ardından 
gelen tutuklanmaların seküler kana
dı zayıflatmasına karşılık, ı 924 re
formlarının geleneksel kanada kan 
vermesidir. Beytüşşebap isyanından 
sonra örgütün yöneticisi durumun
daki seküler kanadın kadroları topar
lanınca, meydan bütünüyle şeyhlere 
kalmıştır. (140) işte Beytgüşşebap'ın 
Şeyh Sait ayaklanması üzerindeki 
üçüncü ve en önemli etkisi bu olmuş
tur. 

Bu gelişme, Kürt ulusal hareketi
nin önderlik çizgisinde bir zikzak anla
mına gelmektedir. Şeyh Ubeydullah 
ile doruğunu yaşayan geleneksel din
cl çizgi, meşrutiyet sonrasında bir öl
çüde aşılmış ve Birinci Dünya Savaşı
nın ertesindeki özgün konjonktürde 
yerini büyük oranda ılımlı modernist 
bir çizgiye terketmişti. Durum Beytüş
şebap Isyanına kadar böylece devam 
etti. Bu lsyanın ardından hareketin 
önderliği Azadi içindeki "Diyyunu
yun" kanadının (141) eline geçti. O ta
rihe kadar örgüt üyeleri arasında adı 
bile anılmayan Şeyh Sait, örgütün !i
derliğine getirildi. Aynı şekilde altı ay 
sonra başlayacak olan büyük silahlı 
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ayaklanmanın neredeyse bütün cep
helerine şeyhler komuta ettiler. (142) 

Böylece dinci kanat yeniden hareke
tin önderi durumuna gelmiş oluyor
du. 

Ancak, Şeyh Sait hareketinin ye
nilgisi, Kürt ulusal hareketinin önder
liğinde Beytüşşebap ile başlayan sap
manın da sonu olmuştur. Şeyh Sa
it'in yenilmesinin arc,hndan, gelenek
sel dinci önderlik, bir daha asla eski 
konumunu elde etmeyecek şekilde 
darbe yemiştir. Yenilgiyi takibeden 
aylarda bdşlayıp aralıksız ı 930 yılına 
kadar uzanan düzensiz gerilla müca
delesinin bir önderliğe sahip olduğu 
söylenemez; ancak ondim sonraki 
evrede seküler kanat tekrar önderlik 
içinde önemli bir yer tutmaya başla
mıştır. Herhalde bu değişimi simge
sel düzeyde en iyi ifade edebilecek 
şey, Beytüşşebap'ta isyan lideri iken, 
Şeyh Sait ayaklanmasında adı bile 
duyulmayan ihsan Nuri'nin ı 930'da
ki Ağrı isyanında tekrar lider konu
muna gelmesidir. 

Geleneksel yapıların oldukça güç
lü bir biçimde kendisini hissettirdiği 
Dersim isyanında bile, seküler, ılımlı 
modernist aydınlar hareketin kur
may heyetinde yerlerini almışlardır. 
Kaldı ki Şeyh Sait'ten sonra hareke
tin önderliğinin esasta XoybCm hattıy
la karakterize olduğunu söylemek 
yanlış değildir ve bu seküler milliyetçi 
bir çizgidir. 

SONUÇ 
Beytüşşebap isyanı; kendiliğin

den gelişen yerel direnme hareketle
ri bir yana bırakılırsa, cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra Kürtlerin hazır
ladığı ilk isyan hareketidir. Kürt hare
ketlerinde yaygınca görülen saldırı 

karşısında direnmenin değil, Ileri bir 
mevzi elde etmek amacıyla gerçekleş
tirilen planlı bir saldırının ifadesidir. 

Azadi örgütü tarafından gerçek-

139- Dincilerin diğer kesimleri ise harekete katılmadılar. Geçmişteki Kürtçülüğüne karşın, Said-i Kürdi vb. de aslında 
bu kesime dahildir. 
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140- Olson-89, durumu §Öyle özetliyor: "Beytijş§ebap isyarunın ardından Azadi'nin yüzlerce liderinin tutuklanmasın
dan sonra, ayaklanmaya önderlik edecek ~ane (güç olarak-CG) ıjeyhler kaldı", s. 99. 

141- Azadi örgütünü yakından taruyan Binba§ı Kasım, "Isyana katılan Kürtleri" ikili bir ayınma tabi tutuyor ve bizim 
"seküler" veya "ılımlı modemist" diye adlandırdıklanmıza kısaca "aiyastyun" derken; bizim "geleneksel dinci kanat" diye adlandır

dıklarımızı "diniyun" diyor. Bkz. Bayrak-91, s. 25. 
142- Kurulu beş çetenin dördünde ıjeyhler komuta ediyorlardı. istısfıası Diyarbakır cephesi idi. ·Bkz. Bh*leıl

aen-1, s. 356. 
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leştirilmiştir. 

Anti-emperyalist bir bilince sahip 
olamamıştır. Bu konuda dönemin 
Kürt oluşumlarının bütün zaaflarını 
taşımıştır. 

Başlangıç vuruşunu düşman or
dusu satlarındaki bir isyan hareketiy
le yapmayı deneyen, TC döneminde
ki yegane Kürt kalkışmasıdır. 

Botan merkezli ve uzun vadeli bir 
ayaklanma olarak tasarlanmış, an
cak, planlandığı şekilde gelişeme

miş, kısa sürede yenilgi}e uğramıştır. 
Ömrü kısa olmasına rağmen, 

Kürt ulusal hareketi üzerindeki etkile
ri büyük olmuştur: Şeyh Sait ayaklan
masını hızlandırmış, ayaklanma mer
kezinin Botan'dan daha kuzeye taşın
masına yol açmış, ve en önemlisi, 
Azadi örgütü içindeki seküler, ılımlı 
modernist kanadın önderliğine son 
verip, geleneksel dinci kanadın yöne
tici konumuna gelmesine sebep ol
muş ve pu suretle, ulusal harekete 
önderlik eden çizgide bir sapmanın 
yaşanmçısına yol açmıştır. 
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Şehrezayi 

İ.OMORİ 

Rojek jl rojan, rnvlyek di nav da
rıstana de derketıbO geştA, dlgerl
ya, rasti ş6reki bO. ŞAr, jar O birçi 
weke (mina) termeki ll ber slya da
rekA paldaylbO; rewşa wi ne xweş 
bO. 

RoVi li derdora wi gerlya, hinek 
hizi rf (fikiri), paş6 bang ll şAıf kir O 
got: 

-Ya şaM: daristanA, xuya ye 
rewş O dimena te ne baş e, derdA 
te çi ye, Ji min re bAje, dibe ku ez 
karlbirn hinek yarmeti (alikari) bi te 
re biklm. 

ŞAr, dengA roVi blhist O zehf dllx
weş bO, rlzqA wixweber (bixwe) ha
te ba wi. Bl dengeki jar O meiOI go
te roVi: 

-Ez nexweş im, ll ber mirinA 
me, ll Mviya dosteki weke te bOm, 
da ez qewt O weslyetA xwe le bi
kim. 

RoVi got: 
-Ya şaM daristanA, qewt O we

siyetAn xwe blbeje, ez ll te guhdaıf 
dikim. : · 

ŞAr jl rovi re got: 
- Qewt O weslyetArı min bi dizi 

ne, min navA ji darıstanA kesek pA 
· blhise. Were ba min ezA di guhe te 
· de bejlm. 

RoVi ji şArA re got: 
-GuhArı min ji dOr ve ji dibihi

zin, ne ~Ist e ku ez beme nezi 
te, tu hAdi hAdi wesiyeten xwe bi 
dengeki nizlm, di ber xwe de beje, 
disa wA dengA te bete heta guhen 
min. 

ŞAr got: 
- Qey tu ll min ewle nabi, bo çi 

tu ji min direvi. 

20 

RoVigot: 
-Ez çlqas xlyal O bala xwe .di

dim rewş O dimena te O derdora te, 
çi dew~ O şopAn ku hatine ber bl te 
ve, ne zlvlıfne. Ev te ve wateye 
(rnane) ku · çaven te ne lu qewt O 
wesiyetan e. ÇavAn te lA ye ku tu 
min blxwi. 

Roviye şehreza dev ji yarmeti ya 
ku bi şer re bike, geriya O je dOr 
bO. 

Kaxika Pire 
AdilBARAN 

Du bezlrganen xam, ji bo kiıfna 
dewaran dlçln gundeki FarqinA. Le 
kesek ne dewaran dlfroşe wan O ne 
ji gepek nan dicle wan. Nava (zik) 
wan jl naza (birçibOnA) dike ore or, 
jl zarokeki nan dixwazin. 

Zarok dibeje: 
- Xalo wele n,ane me tune, le ez 

karim ji we re dimse binim. 
Bazlrgan: 
- Tiştek nabe xwarze, bUa ber 

dile me bigre, tu çi tini bine, erne 
bixwin. 

u s~r ve gotine lawik diçe mal O 
di qestA wi de bi teyfikek (tasek) tiji 
dlms vedigere. Bazirgan radiMjin 
teyfikA O bi dor we dimse vedixwin. 

Pişti teyflk vala dibe, lawik dibe
je: 

- Xalo, heke we tAr nexwaribe, ji 
we re hineki dlne ji binim. Jl xwe 
dirnsa me mişk ketiye, kes naxwe. 

ÇavAn bazirganan fireh dibin: 
-Te got çi, te got çi? Kuçike 

kure kuçikanl 
Wisa dibejin O radihejin teyfike 

divirviıfnin. 

Ew gav lawik dest bi giıfne dike 
O dibAje: 

-1ir, kaxika (kodika) gOyA pirika 
min avetin. 

gerila 
tu 
dibi 
dirok 

REWŞEN 

Ger11a çek da mi/e xwe 
gel ew xist dile xwe 
feda kir can O ma/e xwe 
neyaran kirin bine xwe 

ey ger11a ger11a 
xw1na rehe me 

ger11a 
roniya çave me 

ger11a 

ger11a tu rih O can 1 
gel/i du te mina kan/ 
ev egirf te )i ku ani 
we O gel hevdO hi/da bant 

ey ger11a ger11a 
xw1na rehe me 

ger11a 
ronlya çave me 

ger11a 

er1şa te erfşa şer 
weke bahoz O bager 
daye du te )in o mer 
amade kir zill O zer 

ey ger11a ger11a 
xwfnareheme 

ger11a 
roniya çave me 

ger1/a 

ger11a tu dib1 dfrok 
we te bixw1nin zarok 
te ji bir nakln yek rok 
BINDEST heyrana serok 

ey ger11a ger11a 
xw1na reheme 

ger11a 
roniya çave me 

ger11a 

BINDEST 
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Kovara Çandi 

KONFERANSA 

Navenda Çanda Mezopotamya 
-MKM- di hiva Cotmehe de li Sten
bole Konferansa x.we ya hundirin 
çekir. Ev konferans penc roj dom 
kir. Pişti ve konferansa, MKM, ji bo 
Konferansa Çande ya Kurdi dest 
avet xebateke bi rek Q pek. Xebat 

. gelek peşde çQ, her tişt hat arnade 
kirin; le 
dewleta da gir-

· ker, iZin nedan 
ku ev konfe
rans bl awaye
ke fermi a eş
kere be çeki-

asteng O zor
destiya hiku
mate MKM, ve 
konferansa di 
navbera 14 a 
19e Mijdare de 
ll Stenbol 
kir. 

Gelek mi
roven torevan, 

folklorist O zl----~~ 
manzan, beşdare ve konferansa 
bQn. Di ve konferansa de rewşenbi
ren Kurd, ll ser ziman, çand, folklor 
O wejeya Kurdi rawestiyan. 

Beşir Botan i (folklorist), Recep 
Maraştı (berpirslyare weşanxana 

Korriale), Abdurrahman Durre, Feql 
Huseyn Sagnlç, lbrahim Gürbüz di
tinen xwe yen nMsari paşkeşi ve 
konferansA kirin. 

Em ji, kurtahiya van nMsaran 

YA 
KURDI 

A. 

peşkeş dikin. 
Seroke MKM' e ibrahim Gürbüz, 

ll ser nave Navenda Çanda Mezo
potamyaye, belavokek peşkeşi Kon
feransa Çande kir. Di ve belavoke ' 
de, ibrahim li ser rewşa Kurdistane 
gelek direj disekine a tekoşina riz

rieteweyi ya iroyin dinirXıne . 

"MKM jl bo parastin O peşvexistl
na Çanda Kurdi hat damezirandin. 
MKM di hem gave de avahiyeke za
nisti O hinkari ye. MKM dixwaze O ji 
bo ve yeke ji le dixebite ku Muzik
van, hunermend, şanoger, folklo
rist, sinemager, niVıskar, helbest
van, lekeliner O legerineren Kurden 

~WŞEN 

ÇANDE 

welatparez tev ber hev bike a bl rek 
bixe. MKM dixwaze ku bl xebaten 
x.we ve di qada çand a hunere de 
bibe otofıte. Navenda me ya. Çan
de dixwaze ku rewşenbireke nO, hu
nermendeke nO biafrine. Ev huner
mend O rewşenbir dive karibe x.we 
ji bo azadi O rizgariya gele x-We O 

welate x.we, 
x.we feda bl
ka. 

DljminAn 
gele Kurd, 
çend sal in ku 
nirxen me ta
lan dikin, gele 
me qir dikin. 
Le qirkirin O ta

mezintl
di meji a 
medekiri
qetrıama 

rna7lnt·lri'n ev 

yasala 1984'an hat guhertin pevajO
yeke np dest ~ kir. Ev pevajo, ji 
bo gele Kurd destpeka jiyaneke nO 
ye. Ev dornana vejine ye. Di ve do
mane de gele Kurd dest bi legerin 
a pegerina dirok, çand a hunera 
x.we kir. Ji bo azadiya x.we di serihil
d~nan de be tirs ci glrt. Ji bo rizgari· 
O azadiya x.we çek hilgirt O bO geri
la. Ankli bir O bawerlya neteweyi di 
nav gele Kurd de şitil da O ev şitil 
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xurt bO, bO wek dara çinar~. fN In: neteweyi, demokratik, zani-
Tro li welat~ me şoreşek diji. Ev yar, unwersal (gerd0n1), rastehez O 

şoreş, bl ten~ derxistina dijmln a jl clvakhez. . 
welet nine. Ev şoreş di hemdeme Anku dlve qallk O forrna çand O 
de li mirovahiye xwedi derketin e, hunera me neteweyi, naveroka w~ 
ev şoreş azadbOna mejlye mlroVi Ji, demokratik asosyalist be. Jl ber 
ye, ev şoreş . afirandina kesiniyeke ku çand a hunereke ll derveya çi
azad e. Jl ber v~ yek~ ev şoreş bl nen (sınıf) clvaki nine. Her çand 0 
erdem a berxwedar e. hunerek, qerektereke Vi~ çini heye. 

Dlve tiunera me, çanda me a to- Dlv~ di navbera form a navore-
reya (weje) me ll ser ve şoreşe bi- k~ de aheng a mutabeqet hebe. An-
Und bibe. Dlve muzika me, romana ku bemarneka (eser) edebi a hune-

....---_ _....,______ r'i div~ hem 

me w~neya (resim) me v~ şoreş~. 
ve tekoşine bine zimen. Tro di wela
te me de her berxwedanek, minake
ke lehengi (qehrernan'i) ye. Dlv~ ev 
lehengi derbasa niVisaran bin. 

Jl bo şikenandina bandOr (etki), 
çand a hunera dagirker'i a emperya
list a li ser ~el~ me, dlv~ çand a hu
nereke alternat?v be ava kirin. Ji bo 
ve ji, dlve politikayak be kifş kirin. 
Karekler a taybetly~n ve politikaya 

22 

-~--

huner'i, hem 
li gor'i dem~ 
a. rastiye be, 
hem ji este
·tik, rind a be
dew be. 

Hunerme 
nd, dlve di 
nav gel de 
be, l:)ala xwe 
baş bide ji
yan a tekeşi
na gel. Dlve 
ll ser pirsgi
reken gel ra
weste, hOr bi
kole a çare-
ser bike. DI
ve bere yfı 

tim li gel be. 
Ji gel bistine 
a disa bide 
gel. Serhe
men huner
mend dlve 11 
ser gel ban
dOreke me
zin bihele a 
gel peşve bl
be. Huner-

mend, psikolojlya gel dlve baş biza-
nibe a li gor'i ve . psikolojiye barhe
men huner'i hilber'ine .• 

Recep Maraşlı, di axaftina xwe 
de li ser tekoşina rizgariya netevli a 
li ser tekiliyen di navbera xebaten 
çandi a siyasi de gelek direj radi
weste . 

. Maraşlı, di axaftina xwe ya li ser 
-rekoşina Rizgariya Neteweyi ya 

REWŞEN 

Çand O Huner" de, wiha dibeje: 

"DI roja me ya iroyin de gele 
Kurd ronesansa xwe diji. Em ve do
rnana ha ya vejine, nikarin li derva
Y~ tekoşina siyasi hildin dest O t~ bl
gih~ln. Tekoşina çandi O ya siyasi, 
herdu ji perçeyen hev in a hev diqe
dinin. Gele Kurd, iro di her qade de 
li hemberi dagirkeriye xwe ji na ve . 
hildiber'ine. 

Gele Kurd e -ku dinarniken vfı 

yen hundir'in hatine şikestin, bira Wı 
ya diroki hatiye je bir'in, zimane vfı 
hatiye dil (tutsak) girtin, disa digel 
van qasan dilerize, dadiweşe a radi
be ser piyen xwe a xwe ji na ve di
afir'ine. 

Çanda neteweyi ya gele Kurd, 
wek andarneki şoreşger xwe ji nO 
ve hildiberine. Ronesansa Kurdi ku 
naveroka we tekoşina kedkaren 
Kurdistane teji d ike, ronesanseke ci
vaki, hOmanist O bi nirxen gerdOne 
teji ye. Ev ji, ronesanseke çandi ye 
a ji na ve vediji. 

Tevgera nOjenbOn O vejina çan
da geleKurda neteweyi, çanda ger
duni ji dewlemend dike, reng dide, 
dixemiline a karaktereka peşvera 

werdigire. Ronesansa Kurdi, li ser 
erdeki (zeminek'i) şoreşgeri a elvat
geri diji, 

Armanc O mebesta (meqseda) 
dibistan O xwendegehen li Kurdis
tane, ji hole rakirina zirnan a çanda 
gele Kurd e. Dagirkeriya Tirk li Kur
distans di van xwendegehan de dix
west ku jl xwe re noker, hevxebat
kar, xwefiroş O ajan hilberine. TC 
dixwest ku van kesan li hemberi ge
le Kurd bixebitine. Di rastiya xwe 
de dagirkeriya Tirk, di ve re de ge
lek peşve ji çO. Dagirkeriya Tirk ji 
aliyek ve ji, li Kurdistan~ istasyonen 
radyowan çakir. Ev tev, jo bo pişav
tina gele Kurd dihatin. kirin. Niha ji 
ve politikaya dajon. Le edi nikarin 
bi ser kevin. Ji lewre li Kurdistans 

. ev doman ziviriye O berevaji bOye. 
Gele Kurd iro bi xwe ve hatiye, 

bira xwe ya diroki bi dest xistiye a 
bOye xwediye baweriyeke xurt a ne
teweyi. Tekoşina rizgariya neteweyi 
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Kovara ÇandA 

ya gel~ Kurd, di heıiıdem~ de riya 
nOjenbOn O p~şveçOna zirnan O 
çanda gel~ Kurd ji vedike, j~ re co 
ç~ike. 

DI qada çand~ de ji, div~ t~koşi
neke dijwar ~ ajotin. Ev t~koşin ji 
~ r~xlstln nabe. Tro gel~ Kurd di 
bin bombebaran~n çardeh kanal~n 
teleVizyon ~n Tirkiy~ O hewqas ji 
y~n derve, radyo O rojnameyan de 
ye. U hemberi v~ bombebaran~. t~
koşineke xurt div~. 

Gel~ Kurd iro ji bo serxwebOn O 
azadiya xwe çek di dest de ll bem
beri dagirkeriy~ şer d ike, di nav ser
hildanan de cih digire. Tirs~ şik~
nandiye, d~ mutleq bi ser ji bikeve . . 

Em ji dil O can bawer dikin O di
Mjin ku netewey~n dinya y~ tev, 
her yek jl wan kul'ilkeke naöıde ne, 
d iv~ hemO di bax~ dinyay~ de bi ş~

weyeke azad pişkivin a bijin. • 

Abdurrahman Durre, di aXaftina 
X'f'/9 ya li ser w~jey~ wiha diMje: 

"Wek ku t~ zanin, gel~ Kurd ji 
malbata Hind-Ewrupa ye. Weke di
roka gel~ Kurd, ziman, w~je (edebi
yat) a hunera vii ji, kevnare a dewle-

-mend e. 
Zirnan O w~jeya me, digel zor- • 

desti a talan~n dewlet~n dagirker, 
disa li ser piy~n xwe mane O ji zi
man O w~jeya netewey~n serdest 
dewlementir e. ~opa zirnan a w~je

ya me h~j ji, ll ser zirnan O w~jeya 

netewey~n serdest heye. 
Osmanly~n dagirker, bl pirani 

meqam O atıeng~n muzik~ O her 
weha gelek biw~j(term)an wek kur
dilihicazkar, sigah, dugah, semah, 
rıihavend, rast, sOzinak O hwd., jl 
Kurdan stendine. Di ziman~ Tirki de 
bi hazaran peyv~n Kurdi hene. 

Tro hejmara hozan a torevanen 
Kurd ~n klasik O hejmara barhemen 
wan ji yen Osmani O Tirkan z~etir 
in. Tro di dest~ me de bi sedan di
wan O destanen Kurdi hene, Ji der
vay~ van de, disa di dest~ me de bi 
dehan terhengen Kurdi hene. Ji bo 
nimOne em dikarin çend navan bi-

din: 
' Ferhenga Kurdi (du cild, Kur

di-Kurdi) ya Ayetullah Merduxi; Fer
henga Kurdi (du cild, 75 hezar M
je, Kurdi-Kurdi) ya Hejar, KamOsa 
Feni (s~ cild) ya Sabir Ezbani, En
siklopedi O Ferhenga Ari Ya Mezin 
ya Sabir Ezbani, Ferhenga Kurdi 
(çar cHd, 65 hazar Mje, Kurdi-Kur
di) ya Muhemed Xal~ Suleymani O 
hwd. 

Edeblyata Kurdi ya gel eri, huner 
O pişey~n Kurdi, moti\l~n Kurdi, 
neqş~n Kurdi, muzika Kurdi, stran 
O kilaman Kurdi O mitolojiya Kurdi 
wlsa hev diqedinin (temam dikin), 
ku tu dibeji qeifolklora devki, folk
lora objektifi' terenOm dike. Çawa 
ku gava av helm dide, ber bi ewran 
ve hildikişe, ll ewran tir dibe O disa 
dibe av a dadikeve jer, wejeya zar
gotini ji dema tir Q narbar (somut) 
dibe, ew gav dizivire muzik, moti\1 
a neqşe. 

Dema ku rindahi, neqiş, moti\1, 
peşdari (menzere) tunebin, hest 
(duygu) O melheze ji peşve naçe. 
Dema hest O melheze ji peşve ne..: 
çe, edebiyat ji çenabe. 

Berhem O nirxen geleri yen ede
bi O huneri, bi tene ji bo vii gel~ ni
ne, herweha jo bo bexteweriya ge
len dinyaya ye ji." 

Feqi Huseyn Sagniç di axaftina 
xwe ya . li ser zimen de, dabaşa 
dewlemendiya ziman~ Kurdi dike O 
li ser peşveçOn~ radiweste. Feqi 
Huseyn, di axaftina xwe de gelek 
minak~n balkeş dide a wiha di~je: 

"Çawan t~ zanin ku her demek~. 
mirov ji candar~n din cuda tekOstir 
bOne. Di sere wan de hiş hebOye O 
bi ewa li hev serwext kirin~ xebiti
ne. Peşi bi hemayan (işaretan) hev
du serwext kirine. H~ ji em beşek ji 
wan h~mayan bikartinin. Pişti van 
hemay~n (işareten) curbecur mirov 
hWı hWı bl arı dengan ve çune. 

Roja ji arı mirovan ve deng hati
ne bikaranin, çanda stran, lawje, di
lok O mCıiike ji dest p~ kiriye. Di ey-

REWŞEN 

ni gav~ de bl arı folklor~ ve ji gav 
hatiye avetin. HWı hWı dest bl go
vend O semaye ji hatiye kirin. Biza
nin ku ziman, çand O folklor bi hev 
re destp~ kirine O bi hev re jina xwe 
damandine a w~ bi hevra birneşin 
Ji. 

Zirnan jl deng~n xwerO bl arı ki
tan ve, l<ite bl arı peyvan ve Q peyv 
ji bl arı hevokan ve çOye. Xwezayi 
(tabi) ku zirnan di her gehinekek de 
bl sedan sal heya bl hazaran sal ra
westaye O hWı hWı bl arı tekOsiya 
xwe ya iro ve hatiye. Zirnan çawan 
di rojek, salek, sedsalek a hezarsa
lek de bi vi ewaye ku iro di deve 
me de heyi tekOs nebOye O_nehatl
ye himat~. çand O folklora gelan ji 
wel~ ye. Nexwe çand O çanda 
stran, lawje, dilok a folklor~ di tan
ga zirnan de O bi zirnan re, heya bi 
zirnan ve, roj bi roj tekOstir bOye, 
xwe gihandiye roja me. Heya gele 
Kurd li din~ hebe, d~ folklora Wi ji 
mina vii hebit. Heya dinya jina xwe 
bidomine, gel~ Kurd bi folklora xwe 
ve, d~ te de bijin. Gel ji din~. zirnan 
ji gel, falklor ji jl zim~n nay~n cuda 
ki ri n. 

Hindek mlrov~n netew~n ser
dest, xwestin ku Kurdan bipiş~vin, 

heya çare di dest~ wan de heyi me
zixandin (xerc kirin) , 1~ ji hinek zera
ran z~etir, nikarin tu li Kurdan bi
kin. Tro ji Kurd digel çand a folklora 
xwe ve li ser p~ya ne O nakeve ji. 
Zman, çand O folklora Kurdan pir 
dewlemend e. Heger beşek ji · wan 
hatibe jl bir kirin ji, vaye hWı h~ 
derdikeve hlmat~ O vaye "Navenda 
Çanda Mezopotamyaye" Vi kan ~k 
tine. Omidwar im ku d~ serkeve ji. 

Çand a folklora dewlemend pzo 
ji zimane dewlemend derdikeve. 
HOn dizanin ku vaye çend salek e li 
ser zimane me şer te kirin O çand O 
folklora me tune te jimartin. Dewle
t~n serdest peyv, stran, lawje, goti
nen mezinan, methelok (metalok), 
dilok, çirok O mamik~n me ji me di
dizin dibin, jl xwe re dikin mal a 
"mal~ me bi xwe ye" dibejin. Xweza
yi di van dizinan de alikan jl hlnek 
bextreşen me distinin. Ew Kurd~n 

' 
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bextreş en be esil ji, qet şerm o 
fihet nakin, çand O folklora xwe, 
emek didin, werdigerinin O dibin 
herwe paşkeşi dijmin dikin. Bi 
van dizi O piziyan ziman, çand O 
folklora Kurdi nikarin kem kin. 

Zimane Kurdi · ji edebiyat e re 
vekiriye. Be enegel her celel:>en 
edebi pe tene nivisandin. Nema
ze ji risteyen bi qafiye re. 

Zimane Kurdi zirnaneki gelek 
bedew e. Yek ji bedewiya wi, ev 
folklora curbecur a bedew e. Ev 
celeben be hejmar yen folklora 
Kurdi hemO bi hevdO re ahengi 
ne O bi mOziken xwe re ji ahengi 
ne. Heger k e masiye ki tekniki di zl
mane me de hebOya, evqas faiklo
ra tekOse ahengi ne dikariya ji 
nav xwe derxista. Gava di zima
nek de kemasiyek tekniki hebe, 
ew kemasi di folklore de derdike
ve himate (hale). Rojeke miroveki 
folklorzan bi ser min ve hat, min 

24 

je pirsa hejmara govend O sema 
yen Kurdan kir. Ji min re "hejma
ra wan be kemasi naye zanin. Le 
ji hazaran zadetir ez pe dizanim o 
her yek ji wan bi awayek tete le
yistin. Le di nav hemOyan de 
ahengiyek yekrO ji heye. Ji xwe, 

·sa ya w e ahengiye ye ku di . van 
mercan gran de ji folklora me roj 
bi roj dewlementir dibe O peşve 
diherike. Ew celeben ku nO de-rdi
kevin, miroven zana O pispor diza
nin ku parça kijan govand a se
maya ye", got. 

Vaye Navenda Çanda Mezopo
tamye li ser ve govend o semaya 
dewlemend e pirejmar dixebite ku 
yen windabQyi peyda bike a yen 
heremi dervaz e heremen ·din bi
ke. Ji bakOre Kurdistane heya ba
şar O ji rojhilate heya rojavaye, 
hemO bi folklora xwe bizanin O bi 
vi awayi yekiliya folklore bete hi
mate. Dikarım bibejim ku di der-

REWŞEN 

bare zirnan O folklora me de, 
Kurd ketine rOnesansa xwe O Na
venda Çanda Mezopotamyaye ji 
peşdariya we·dike. 

Zirnan ne binavayi ye O ne ji 
seravayi ye. Bi wergera.ndin O gu
hertina sazimanan zirnan dewle
mentir dibe. t,.ewra saziman~n nO 
peyv, gotinok, biwej (terim) O 
metheloken xwe le zede. dikin. An
go pişti zimanan qalibe xwe girtin O 
şOn de, edi naguhere. Teni dewle
mentir O tekOstir dibe. 

Ve yeke qenc bizanın ku falklor 
ji mina zirnanan ne guherbar e .. An
go bi guherandina sazimanan falk
lor ıiaguhere. 

Falklor ji mina zimanan dewle
mend dibe O peş de dihere. Lewra 
zirnan O folklora sazimanan tune. Zi
man O folklora gelan heye. Ango zl
man O falklor male gelan bixwe ye. 
Heya ew gel li rObare dine bin, de 
zirnan O folklora Wı ji bi wan re be." 
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ZMAN 
1\. u 

• 
RASTNIVIS 

REWŞEN 

Rastnıvls (imla) dıbejıne sazandına tipan, 
tesbıt knna ciclerka tlpan, ewayA derkatına 
wan, pAkhatına peyvan Q hevedudanlyan, cl
kınna tipan dı peyvan Q hevdudaniyanda, cikı
nna peyvan Q hevedı,ıdaniyan dı hevokanda, 
bı havedanina hevokan Q çend hevokek bıgı
hiıie hevdtı hevokekön mezın çökınnö. Şxwe 

F. Huşeyn SAGNIÇ nave wö lı sere, "rastnıvis" ani rast nvisandına 
'-------------------------~ peyvan, hevokan, peve grAclana peyvan Q he

vokan. 
Dı seri peyvanda an ji dı kita (heceya) seri peYv&nda, cigırtına tipa •ı•. . 
Şxwe nısbet bOOengan, pey\len Kurdi yen bı dengderan destpe dıkın hındıkın. Le peyvan Kurdl yen bı deng

deren "ı, u· destpö bıkın heç ninın (tunenın). Pzo dı serdestpeken wan çend peyvan ku jı zrnanA biyanl ketıne Kur
dicia ten. Hejmara wan peyvan biyani ji hındıkın. 

Pışti ola islama, bı wasita mroven oli, bı ewayek nedırıst, dengdera "ı, u• anine sere hınde peyvan. Ew ji anine 
serA wan peyvan ku wö deme bı tu ewayi nekarine, dengdera "ı" lı dO bAclengen sericia ci bıkın. Minak: UstO, us
tOn, usa O Ad ... lstirik, ıstıran, ısterk O ed ... Paşi xerezkaran, dengdera "ı" lı dO bOOenga serA peyvarida cl 'krın. Mi
nak: sıtO, sıtOn, wısa, sıtırik, sıtıran, sıterk O ed ... H eker hındık ji be, he ji dı hı nde heremanda bı van her du ewa
yan ji tA bıkaranin. 

· Bı vi ewayi mebesta xerezkaran, dı vA devrada pekhat Lewra Ereban, "Kurd Erebın" O Tırkan jl "Kurd Tırkın" dı
gotın. Halkubo dı zmanö Erebi O Tırkicla, peyvan bı du bOOengan destpe bıkın h9ç ninın (tunenın). Heçl dı zrnane 
Kurdida, peyvan bı du bedengan O bı sö bOOengan jl d~stpe bıkın heiı O pnn ji. Jı bo ku Ereb O Tırk ve misegeri
yA (heqiqetö) jı hmati rakın, ev sextekari xıstın nav zmane me. Dıve bAte zanin ku dı derbari zmanA meda sexte
kari O felbaziya wan ne ev teniye. Le jı ve mjarera (mewzuira) ev tenl peywıstbO. 

Dı zmane Kurdida, peyvan bı se bedengan destpe dıkın O graniya Kurdistans ji· bıkartinın, evın: stran, strO, st
kur, stri ... 

Peyvan bı du bOOengan destpe dı kın: şkestın, şkinandın; stO, st On, sti, drik, d ran, çra, çvik, brek, brin ... 
Peyvan bı du bed.engan destpö dıkın O yen ez jı mir Caladet Bedırxan hewısime: Zman, zniin, zlam, zlık, bra, 

bla, klam, klol ... 
Peyvan me yen bı se bedengan testpe bıkın ne zehfın. Le yön bı du bedengan detspA bıkın prın O yen ku ez jı 

Mir Caladet Bedırxan ji hinbOme ne ew qase jorinın. Teni jı bo numone mın çend minakekdane. Yen dın lı wanen 
jorin tane qiyas krın. 

Xwendevanen heja! Pışti ev mısogeriya (heqiqata) han ku mın zanl, ecti· ez bı hezeke gran sedl sed lı ser vA 
mjarö xebıtım. Heger lı ser wan notö mın yön xebata dı vA mjareda tvaq ne hatıbOya, iro dı dest meda bOya, hım 
de bıbOya heyret knna we xebatö, hım ji de ronahi bıdaya xebata me ya iro. Tam deh sal ev xabat dı deste mın<:ıa 
rawesta. Paşi mın noten xwe yen deh sale berhıvand (berhev kır) O ev bıryara jerin da. Heger jı all ne xerezkarave 
kimasi dı bıryara mında bAte ditın, ez jı bersıvdana wanra amademe. 

Dı kita serdestpeka peyvanda bıkaranina dengdera •ı• : 
Heker peyv pır kite be, pıştl bedenga duwem dengderek hebıt, lı navber her du bedengen sere peyvan, . tipa "ı" 

nayö danin. Minak: 
Bzav, rcaf, tvık, bre k ... ne ku: 
Bızaf, rıcaf, tıvık, bırek .. . 
H ne peyvAn me, gava qurme peyve teni te bıkaranin, tipa •ı• ci dıgıre, gava lı qurme · peyvö tip tane zade knn tl

pa •ı• radıbe O ev çebOn O pekhatına han qayde me naherıfine. Mina: 
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Bın, kın, jın, tır ... 
B~ darA, kna mın, jna. te, fr8 teyrA... . 
Gava b&ıenga duwemln jı b&ıenga yakemin be, hınga lı navber her du b&ıengan danina dengdAra •r peywıs-

tlye. Lewra dı rastnıvlsa zrnanA Kurdlda, du dengAn jı hev, bı tu ewayl dı peyvekda nayAn cem hev O gava dı pey
vAn hevedudanlda rasti hev bAn yek yeka dın dadıqurçlne. Dı vırda, dabaşa me lı ser dı peyvekda du tlpAn ji he
vın. Mina: 

Çıçık, jıjO, jıjan, d ıd o .. . 
S ısA, dıdan, zızA, nı~ .. . 
Gava peyv, yek klte bıt, M klte an bAdengek t8nl be, an jl du b&ıeng bın O bı wanve dengek dın ji ne hatıbe 

danln. Tlpa Y lı dO b&ıenga pAşl clye xwe dtgKe. Mlnak: 
M~. jın, kır, jı, çır, pır ... 
l.J, 111k, mın, dın, ~. ç~ ... 
Gava pıştl b&ıenga duwemln bAdengek dın jl heblt. lı dO b&ıenga p6şl tlpa dengdAra •ı• tAte bıkaranin. Mina: . 
Sıst, pıst, nst, tırş, nıft ... 
Tıftık, tırpan, xıstın, mıştın ... 
Ew çend lıbek peyvAn me yAn bı sA b&ıengan destpA dıkın. Dı diroka kevnareda heya nha bı sertırazi jina xwe 

domandıne, pAşberA pşavkeran şer knne O xwe parastıne jı vA qaydA awertene. Mina: 
Stran, strand, stkur, strO, strik. .. · · 
Strikok, strib8ıoq, stringeh, stvang... . 
Ev qaydAn jı jor heya lı vır hatl şroveklnn (izah kınn) dı hdbestA weznanda pAkneyin jl dıbe. 

Dt rastnavlsa Kurdlda ketma tipan. 
Hındek peyvAn pır klte ku bı b6dengek dawi lA tA O dengdAra kita dawl jl •ı• ye. Mina: 
R8rM, mezın, kevın, tevin ... 
~enk. kavır, sel ık, kevtr ... 
Ev ~elebAn peyvan, gava bı serA xwe bAne bıkaranin, şxwe çawan lı jorin dıxwıyAn wsan -dımlnın. Yani tu tip jı 

wan nakevın O gava qertafekA an Jl peyvakA b&ıeng destpA krl ji bı wanve gırt, dlsa tu tip jı wan nakevın O mina 
xwe dıminın: Mina: 

Remıldar, mezınhebin, kevınsaz, tevınker ... 
· BenkhOr, kavırkır, selıkfıroş, kevırve. .. / 

Gava. qertefakA an jl peyvakA bı dengdAr destp6 krl, bı wan celebAn peyvanve hate danln, hınga jı peyvan 
dengdAra •ı• dıkare· bıkeve. Mina: · 

Remla remıldar, mez~ Ku rdan, kevneguhez, tevna tevınkeran ... 
Berk6 tvıngA, kavrAn koçeran, sel ka tri, kevrA dlwarA xanl. .. 

Du.baretip: 
Dı rastnlvlsa Kurd~ dubare tip tune. Çawan sedl sed me dı Rewşen hejrnara haftanda jl gotıbO ku dı zrnanA 

Kurdlda, dı peyvekda du tlpAn jı hev nayAne cem hevdu. Gava dı peyvAn hevedudanicla rastA hev bAn, ango tlpa 
dawt ya peyva p6şl O tlpa pAşl ya qertaf Q peyva paşl jı hevdu bın (-dubare bın), hınga tipa dawlya_peyva pAşl dı
keve. Pafl her du peyv pev dıgınn O dıkevıne derenca peyvekda. Mina: 

Sıst-tır = Sısttr, paş-şlv =- paşlv, IAv-e = IAve dani ... 
Tvıng-glr .= Tvınglr, Saz-zende = Sazende, he-ve = Heve ... 
pehol-lix = dehoiAx, dı gund-da = dı gunda, nk~ker = nk er ... 
Çav-vakıri = çavekıri, dı vır-ra = dı vıra, dad-dar ., dadar ... 
Dı vi mjara tip ketınAda, gava jı tipAn dubare yak dıkeve, her wekl dı ciyA wAda şdanekA svık dıxwıyA. Bızanın 

. ku M ne standınekA svike ji. Tanı velixkaki nonnale. · -- . 
TlpAn tAvel yan Jı cıhderk9k, an jl ·yen cıhderkin nAzikAn hevdu, dı peyvekda lı cem hev nayAn. Gava dı pey

. v'" hevedUC!IanlyAn }ı du peyvan, peyv q9rtafek O peyv daçkekda nstl hev bAn. tlpa dawlya peyva pişl dıkeve Q tl-
pa p6şl ya peyv, qertef O daçeka paşl hım clyi xwe him ji cl yA tipa ketl ya dawiya ~yva pAş dıgıre. Mina: 

Dest-drOf = desdrij, tvıg-kır = tvınkır .. . 
Goşt-dar = goşdar, derd-tır = dertır .. . 
Tnaz-aaz = tnasaz, bab-pir = baplr .. . 
Kep-bhnd = kebılınd, mrişk-gir = mrişgir ... 
Gava tipa dubare, tip&1 jı cicierkAn hev Q tJp6n cicierken nAzikAn hev dı du pevAn cudada rastAn hevdu bAn, 
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Kovanı Çand6 

her çqas neyAn xwendin jl tAne nvlsandın. Tlpa dawlya peyva pAşlye nayA xwendın. Mina: 

Nvisandın Xwendın 

Fınd danl Fn danl 
Serhıng kır Serhın kır 

Ez jA tAm JA tAm 
Ş~dep Ş&dep 

· Sed dar Se dar 

.REWŞEN 

Ew peyvAn pır klte yAn bı dengdAra ı, o· yA blqedın O yYa kelıjandınA jl gırtıbln, her çqas cama ew ı, o· nay-
, ne xwendın jiiA nvisandın peywıstiye. Mina: 

Peyv Nvisandın Xwendın. 1 
Sert seriyan seriyan 
Kert kerlyan kerlyan 
Dert deriyan deriyan 
Mali maliyan maliyan 
Bari bariye bariye 
ÇarsO çarsOya me çarsOya me 
XesO xesOya te xesOya te 

Lı hev ciguhertına tipan: 

Xwendın. 2 
seryan 
keryan 
deryan 
malyan 
barye 
çasyame 

xesyate 

Dı zmanA meda ciguhertına tlpan gelek grlng~. Ev clguhertına tlpan, dı hındekanda her wekl herArni O an jl kA-
fi dıxwıyA O lı ser wan ji bıryar dan gelek koteke. BAweku hnek cl •mrov- O hnek jl •mror dıbAjın. Olsa hnek •ghlj- ·~ 

tım· O hnek jl •ghlştım· dıbAjın. Ev şrovekınna jorln, gelek ez westandım. TAgıh guhertın mın tAda nedlt O lı ser he
rAm! ya wA jl mın nekari bıryar bıdım. Ev bQyer jl mın dı nav lı hev ciguhertına tipanda şrovekır. lJ ser van mjaran 
emA lıb O lıb rawestin O heya bıkarln bıhAjlnin. Mina: 

L - r Carna lı hev ci dıguherın. 
Alikar 1 arlkar, felemez 1 feremez, glol glor ... 
v - f Carna lı hev cl dıguhenn. . 
Mrov 1 mrof, hevt 1 heft, hevsar 1 hefsar, kevçl 1 kefçl ... 
v - b Carna cl lı hev dıguhenn. 
Bav 1 bab, xoşav 1 xoşab, gulav 1 gulab, kevanl 1 kebani... 
z - 1 Carna lı hev cl dıguhenn. 
Lezgin 1 lesgln, gezt 1 gest, leyz 1 leys, gevaz 1 gevast. .. 
j - z Carna ci lı hev dıguhenn. . 
Jirek 1 zlrek, ImAj 1 IImAz, jeng 1 zeng, zegar 1 jengar ... 
j - t · Carna lı hev ci dıguhenn. 
Ku jan 1 kuştın, ghijtın 1 ghlştın, rahıjan 1 rahıştın ... .. 
Ev ciguhertına peyvan, belA grlnge. LA ne pır frehe. Ango, jLhevdu kem O zAde hene. LA her yek dı çend pey

vekda dıxwıyAn, bıkaranlna wan O jı hevdu veqetarıdına wan jı gelek koteke. 

Ciguhertına tipa kurl O drij: 
Cama dengderen kurt dıkann ciyen xwe bıdın dengdiren drej: Gava lı nivhend, an ji lı dawiya hırıde peyvan O 

lı dO dengdArek kurt bAdenga ~· hebe, ew ·h· dıkare bıkeve. Le bı wA mercA (şerte) ku dengdAra kurt ciyA xwe 
bıde dengdera drejA jı zayerıda xwe. Ango •e• ciyA xwe bıde ·a-yA, •ı• ciyA xwe bıde ·ı-yA, ·u· ji ciye ~e bıde ·o-yA 
an jı •o-yA. Mina: 

Çehv 1 Çav, sehkınn 1 sakınn, xwehr 1 xwar ... 
Cıh 1 cı, sıh 1 sı, nh 1 ri, tn h 1 trl ... 
Buhtan 1 Botan, duhtmam 1 dotmam, cu h 1 co 1 cO ... 
Bı awerti carna jı peyva ·duht" tipa ı· dıkeve, tipa ·h· lı clyA xwe dımine O disa tlpa kurt ciye xwe dıde tipa drAj. 

Ango •u• clyA xwe dıd~ •o-yA. öı vA tıntAJa awertlda, duht dıbe doh, duhtmam dıguhere O dıbe dohmam. GorA vA 
awertA geleka duhtxatl bıbe dohxatl. · 

Peyva "xwehr" O •guh• neyne guhertın çAtıre. Lewra gava tlpa •h• jı wan bıkeve, tAgıhAn dın dıdın. Çı peyva tA-
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Kovara Çand• REWŞEN 

gıhek dın jA derkevıt, neyA guhertıt çAtıre. Nemaze peyva •guh• gava bı vA qaydAn jorin bıguhere, t~ıhek qr6j j6 
derdıkeve. 

DivA bAte zanin ku ev qaydA katına tipa ·h-yA dı hAmana zmAnda heye. Ne ku devokA ~erAmane. Her çqas iro 
hındek hermAn me tipa •h• tAxın O hındek ji nayxın bıkartinın ji. Pışti zanina vA taybatiyA Adi jı her du qaydan, ki bı 
gj ewayl bıkarbine, divA em pAşber demekevin. Dıkanm vA yekA ji bıbAjim ku beri Kurdan hemi ji bA guhertın ew 
peyv bıkartanin. 

Kurtasiya vi başA: 
Dı rastnıvisa (imlayi) zmanA Kurdlda, bı du bAdengan heya bı sA bAdengan destpAkınna peyvan, katına tipan 

O tunebOna tipa dubare, dıgel qayde O bandorin wan, dlvi gelek qenc bAne zanin O bAne jı ber knn ji. Lewra ew 
zmanAn ku dı medrese O dbıstananda seya (dersa) me pA dıhate dan, zma~ Erebi O Tırki, dı wanda ev celeben 
qaydan, vajiyi zmani meye.- Em jı normali zAde dı bın bandora wan zmanAn biyanida mane. Her weki ku dı van 
deveranda zmanA me ji mina yAn wan bA taybetiye, nıkarln bıhızırin. DivA em xwe jı bandora (tesira) zmanA biya
ni nzgar kin O demek zO fetılina taybatiyAn zmani xwe. 

Bi vi ewayi, lı Hev ci guhertına tipan O ciguhertina tlpa kurt O drij ji dlsa taybatiya zmanA meye. 
Gava em zmani xwe dahOrlnin (tedqiq bıkinf, dıv6 em bı Kurdi bı_hızırin (melheze bıkın) ku bıkarin çıngılokAn 

(teferuata) zmanA xwe bızanin. Lewra her zmaneki xweyA brek taybatiyana O ew zman6n jı eyni malbatan bın hın
dek taybatiyen wan yAn nAziki hevdu hene. ZmanA Kurdi, ne jı malbata zmanA Tırki O Erebiye ku dı navber wan
da nAzikayak ji hebın. 

Bı hAViya dahOrandına zmanA Kurdi, dı hAmana Kurdid~. bıminin xweş ... 

Tibıni : Dı nvisara bAda di dabaşa rastnivisA-bAte domandın. 
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Penaberiya penaberen 12 e ilo
ne dikeve diwazde saliya xwe. Pişti 
derba diwazdehe ilone ya sala 

1980 i hejrnarek mezin jl zana, siya
si O xwendevanen welate me derke
tin derveyi welat a yen "bijarete" ha
tin Siwooe. 

Di nav 12 salan de çi hate sere 
'sekreter', 'peşeng' a 'şervan'en 
me. Ji gotinen Şlvan ku ew bi )(!Ne 
ji, ji daqurtandiyen penabertiye ye · 

·rameta sekreteran hate penc pe
ran.• 

Ne sekreteriya sekreteren me 

ma a ne ji kQm a komiken li dora 
wan. 

ÇI hate sere wan, em P. Hata 
heftseri', ji penabertiye bipirsin. Be-
19, penabefı HOt e, HOteki heftsefı 

ye. Di çiroken Kurdi de hOten wilo 

hene. Tu seriyeki je d iki, beri' tu biki 
dido seriye te je kiriye disa bi reh di
be. 

Penabertiya EwrOpa O nemaze 
ya Siwede jl HOte heftsefı ji hOtlr e. 
Ne heft, bel e 700 seriyen vii hene ... 
Gelek ji van seriyan ne)(!Niya ne, 

her çav nikare wan bibine, her dU hi
sa wan nake. Ji bo efitin a hiskirine 
çaven )(!Neser, dil O guhen xweser 

a welatparez divan. 
Çaven miravan welaten blndest 

qels in, şelbiti ne, dile wan ne )(!Nirt 
e, ne zade welathez O welatparez 
e. za )(!Ne ji bira dike a xwe dişemi
fıne. Terka esil O dezaya xwe, welat 
a axa )(!N9 bi hesani dike, dipişive 

(asimile dibe) a xwe li ber derben 
hOte penabertiye nikare bigre. 

u diroka giş penaber a derketi
yen cihane, derkett a penaberen 

kurdan binerin, giş ders a jeder in. 
Tlje tirajedi ne. 

Em Kurd miravan welateki bin
dest O parçekiri' ne. Me di welate 
xwe de tu can negotiye xwezi bi 

ira. Dagirker O zordaran em tim per
çiqandine, zike me rojek ter a deh 
roj birçi ye, me tim dar O kotek )(!Na
rlye, em hatine girtin a binçokirin. 
u aliyeki xezaniya ekonomkiki a ll 
aliye din çavsori' O xwedenenasiya 
zlrnan, eşq a eVındariya welat li ba 
me bir'indar kiriye. 

REWŞEN 

Mirove panaber, derketi O ne li 
welate )(!Ne, ne li ser ax a ava )(!Ne, 

bl xetereke rnazin · re rOberO ye. 
Lewra ji kultur O dinyayeka din te, 
bl rabOn O rOniştineke din mezln bO
ye, ber a dara civateke din e. 

U welateki mina Siwede xwepa
rastin, ll ser piyan rnayin O ya dij
wartir )(!Ne bi ~şxistin, ne xerce 
herkesi ye a jl her ciwameri' naye. . 

Mirov nizane çi li bendeyi mlrov 
e, pişti çend salan din de blqewi
me. 

Heger beri' 12 e ilone sala 1980 i 
serok a sekreteren niha rOt a be 

)(!Nedi re mlrov bigota hOn de baz
din Siwede O hOn de rojeka dev ji 
xebata şoreşgeri' berdin a bibln pat
ronan aşxanan, be gOrnan de Mrs 
bObOna, herwiha de tu gulebaran ji · 
bikirana. Heger te jl .gabetili O ideo
lage nizanim çi Pires re bigota tu ro
jeke ji Sitokholme efışe bibi ser şo
reşa Kurdistane O te bibi dijmlneki 
sosyalizme a welate )(!Ne, teqez de 
di bin simbelan re bikeniya. 

Gelo haya sekreter, şOrkeş O 
sermlyanan ha je heye; dizanin keti
ne çi hali O çi anine sere hevalbend 
a aligiren xwe? 

Gelo qet ji )(!Ne diplrsin em ji ku 
hatin ku, me çi digot O xelke ji me 
çi di)(!Nest 0 li bendeyi çi bO? 

Ya xerab ew e ku mejiye wan 
hewqasi li hev ketiye ku nerna jl 
)(!N9 pirsan ji dikin. Ji )(!N9 edi bi 

)(!Ne re çi hesabi nabinin. 
Penabefı miravan deforme dike •. 

jl mirovayetiya wan dadweriviiıe a 
wan gej dewixi d ike. Piranlya pana
ber O siyasiyen me yen paş salan. 

80 i şewibine a nerna ji tişti re dibin. 
Penaberi' O derketina ji welet ne 

dost, bele dijmln e, dijmineki xapi
nok O henekpekir e. Dlve em pana
bertlye baş binasin, le hOr bibin O 
di de~re panabertlye d Et )(!Nedi di
kin (prensib) bin. Seroke Partiya 

Karkeren Kurdistane Abdullah öca
lan ll ser panbertiye ve dibeje: 

·Du celeb penaberi' hene: Pena
bertiyek heye ku bl bir a hiş e, bi 
hesab O organileklri' ye. U vir pana
ber, li panabertlye kernani a xeleti-
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yOn xwe dinasin xwe dldln hev, 
xwe nuh vedlkin. Panaber xwe jl bo 
şerekf mezlntlr O vegera weiAt ama
de dlkln. Ev eelabA yekA ye. Pana
bert O derketina eelabA din rev e, 
bazdana jl welat O jl berplslyarlyA 
ye. PanabarAn vf eelabA xwe O ma
la xwe, xlzlm O miravAn xwe bl he
W&ıf derdiXIn O dlbln biyanlyAn we
latAxwe.• 

Penabertiya yekemin serketinA, 
O ya dlwemfn Jf blnketln, nlzlrnbOn 
O wendabOnA tine. 

Penabertlya bA şuOr, bA hlş, bA 
program O neorganizeklıf insan be
lav dlke, jl hev dike O dadiqurtfne. 

Taıfxa gurOb ·O siyasiyAn me 
yAn ll derye~ welat bl xwe re gelek 
tlştAn dersdar O fArkar hlldlgre. Ev 
tartx glrtng e, siyasi O reY~şenbirAn 
me dlvA vA tartxA baş zanlbln, ders 
O tecrOban jA derxln. 

Nlzanlm r~şenbirAn me li Sl
wAdA çlqasi serA xwe bl rewşa pe
naber O derkatiyAn me re tAşinin, çi
qasi ll ser dlponijin O çendi pirSa pe
nabertlyA ciddi dlgrln. Em bl xwe, 
endam O dostAn Yek1tlya Rewşen
birAn WelatparAzAn KurdlstanA 
-YRWK- bl rewşa derkatiyAn xwe 
pir tAşin O çt gava em dlbln temaşe
vanA rabOn O rOniştana wan, jlyan 
O telsafeya wan, sohbet O helwestA 
wan, glwlşka dile me dlgrln O heyfa 
metA blwan. 

Gava em Tro ll jiyana penaberAn 
xwe, jl roja derketinA O vlr de mina 
flmeki sinemayA di ber çavan re 
derbas bikln o derkatiyAn xwe 11 bA
jlngA bixln, dA derkeve ku mililanAn 
me giş guhel'ine O bervaja bOne O 
tlştek jl salAn beıf eo t bl wan re ne
maya. Glş betiline, zerzllihe O bOne 
laş O derd. Tu dibAji qey beqa reş 
bi wan de verişyaya O bl Aşa zirav 
ketine. Di aliye ruhi O zihni de, wij
dani O ideolojM de, siyasi O kultuıf 
de geleki ll paş ketine, konzerva~ 
O bA xem bOne. Hln jl wan ji nuh ve 
bOne zarok, roje çencl caran ll ser 
dA O bavAn xwe digr'in, dev jl Kurd 
O KurdistanA berdane. 

Helbat ll vir bl tenA sOc ne yA pe
naberi O derketinA ye, herwiha ne 
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EwrOpa ye jiyA gunehkar. SOcA me
zin O •reberAn siyasr O kor, bA alter
na~ O bA dezgeh e. SlwAd cih O 
warA rAberen kor O rAwindker e. 
Sekreter O sermlyanAn jor giş ll vir . 
clvlyane. 

Plraniya wan dejenere bOne, bl 
nexweşlya gurObAn biçOk O çendke
si ketine. BO tlfaq in, hevdO negir 
In. Uberal, ferdf O anarşik bOne. BA 
desgeh O bA prensip in. Di wan de 
xweperestf O bAXirerf xwirt e, pozAn 
dlşewltln kAm in, dHAn ji bo welat lA 
dldln kAm In, guhAn ll ser welat O 
şoreşa welat in kAm in. Dinya ll Kur
distanA ll hevkeve, roje 100 heb bA
na kuştin, ne xema wan e, avA di 
zikA xwe de naçelqinin, rehet O bA
derd In. Di nav belawelaylyeke qa
şo serblxwe de hin jiyana xwe dijin, 
hln bl dikan O aşxanAn xwe daketi
ne. Hin cama simsariya cMn O 
•konteraıısAn• bA nerıce dikin, yeki
tlyAn nuh çAdikln, çapxane O we
şanxaneyAn xeyali dadimezr'inin. 
Hin ji wan di hatteyekA de partlyekA 

· çAdikin O yekA xera dikin, kovarekA 
derdlxin O yekA digrln, bl teqs1tan si

-yasetA d lkin. Tlşteki tam, bi rAk O 
pAk, saxlem O bl program nakin. 

Siyaset O reY~şenbiri ne wlha ye. 
Nim0ney6n wiha ll tu deri tunln. Em 
nizanin ev clwarriAr ll ku O kA ji xwe 
re dlkln nlmOne. 

Sal diçin O ten. Zernan derbas 
dibe. Geli Kurd ll Bakur dibe yek, 
seri hHdide. lehlya kovar O rpjna
meyAn mina Welat, Rewşen, Ülke, 
GundemA.. O yen din dikeve ri, ava
hiyen mina HEP i çidibin, Enst1t0 
O MKM çidibln, bl dehan-komite
yAn mafi insanan, komiteyen plştgl
rlya Zindanlyan çAdlbin, PKK dibe 
hereketeka geli, dibe mali mlyo
nan O ll clheki mina Almanya 60 he
zar Kurd tine ba hev, penaberi me 
ll SlwAdA hij di hali xwe de, hij di 
nav pisikolojiya salAn beri BO i de li 
PKK dinere O terka izingen xwe na
ke. Her dlbAje izingen min O xwe 
bi -yek'ltr O navin vala re mijul di
ka, dijminayetiya PKK terk nake O 
bi çend quruşin Slwede qaşo ew ji 
kareki d lke. 

REWŞEN 

Bl parsA O çenqurOşin alikarlya 
Slwidi aşi siyaset& şeri serxwe
bOni nagere O çerxa cenga welati 
me bi Vi awa'{i nazlvire. Bl parsA 
karin welateki nayin klrln O bl par
si em naghejin meram O mebesten 
xwe. Em hinel<i ll ser parsaktlye bl
sekinin. 

Parsakti pis e, qlrij O şexsiyetx
wlr e. Ne laylqA miravAn . siyasi O 
reY~şenbirAn hez jl xwe klri ye, şex
siyeta mirov dlşkine. Mirov nlzim O -
blçOkdike. 

Sekreter O •reberAn· me ira ll 
SiWAde bOne parsak O mina hache
cikan devi wan ji hev e. 

Em naxwazin bAne daqurtandln, 
em qima xwe bl parsaktlye O tesli
mlyetA nayinin, telsefa me cihi ye. 
Em bl çavin din ll dinyayA dinerin O 
bi mizineke din dlwezlnihln. 

Em panabertlye naa dlkin. Em ll 
himbar derketln O dOraya ji welat 
ne bA çare O bA çek In. Em xwedi fi
kir O teoıf ne. Em xwedi form O xwe
di rA ne. Em pişt8 xwe dldin şoreşa 
KurdistanA, em dirijayi O dewa~ 
gel O welatA. xwe ne. DUA me bi we
lat re ye, hişi me ll ser welat e O ev 
tev ji ll allyel<i em xwedi rexistin In. 
Em di nav Yel<itiya Rewşenbiren 
Welatparizin Kurdistane de hatine 
b8 hev, me hAzin xwe, kapasite O 
şarezaylya xwe xistlye kanalekA. 
Em xwirt in, em xwegirtf ne. EwrO
pa Wı bl me nikare. SiwAd idi dA 
bl me nikaribe. Em di ji imkanan 
EwrOpa istifade bikin, bi hest O rO
haki Kurdlstanitir, bl tecrObeyeke 
dewlemendtir vegerln nav gel O we
latAxwe. 

Beri her tişti em dlvi tesira gu
rObAn kevin O penabertiyA bişl<inin. 
lewra ira ji sedi 80-90 e rewşenbir 
O xebatkarin me yen flkıf ji nav gu
rOb o komiken beri salan eo ten. 

1 

Ji aliye din rewşenbirin Kurd li 
sıwecıe di nav g81e Kurd de nema
ze li Bakur ne xwedi cih O meqame
l<i baş in. Rewşenbirin Slwed di 
nav xelkA de piresti)şikesti ne. 

Daxwaza aktOel ev e: DivA em 
hAzin xwe bicMnin, kom bikin O ti
xin ser hev. Bi vf awaYf emA hem 
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berhemdartir bin o hem ji bl rQmet
tlr. WA geiA Kurd ji li me baştir xwe
di derkeve, me mina perçayeki jl 
xwe bibine O di nav dUA xwe de jl 
me re ciheki çAke. DivA em bibln 
dil, mAji, çav O rohnidarAn xelkA. 
RewşenbirAn xelkA çi ji bo gel O we
latA xwe kirine, çendi bi welat O ge
lA welatA xwe re bOne O çendi bl 
wezifAn xwe rabOne, em ji dive wilo 
o zadetir ji bikin. 

Em iro xwedi imkan in. Imkanan 
me jl hercar zadetir in. Mina me got 
em organizekin ne O di xizmeta me 
de rAxistineke hemdem Yekitiya 
RewşenbirAn WelatparAzAn Kurdis
tane heye. 

Şax O niwAneriliyAn (temsilcilik) 
YekitiyA li piraniya welatAn EwrQpa 
hene. Yekiti, di aliyA kadro de, aliyA 
tekniki Q diraVi de bOye Mzeke me
zin. 

Ji me nMsandin, lAkelin Cı anali
zAn ilmi, edebi tene xwestin. 

Xelk jl me bi zirnanA Kurdi kitA
Mn derse, kiteben ji bo xwendin O 
ı:ıMsandinA dixwaze. 

Rewşenbir a entelektuelen welet 
jl me wergerandinen li ser ilmA zi
men, soyoloji, pedagoji, dirok o psi
kolojiyA dixwazin. 

GeiA me ji rewşenbirAn xwe xiz
metA dixwaze. Prestij O wezna rew
şenbiran giradayA xizmet O berhem
dariya wan e. 

Xizmet mlrov qedirbilind O bl rO
mat dike. 

Xebata rewşenbir'i O fikri, kareka 
ciddi ye. KarAn ciddi ji bA rAxistin, 
M yekiti O avahiyen mezin li Kurdis-
tanA nameşin. . 

BerA me digot imkan tune ne, 
xwendevan tune nin, bazar O sCıka 
xwendinA çAnebOye, em binMsinin, 
em wergerinin wA ki çap bike O bi
weşine. 

_Tro rewş ciM ye. Kovar O rojna
mey~n ku meqale O nMsAn me ji bl
weşinin hene. Xwendevanen -zirna
ne Kurdi ji çebOne O grafika xwen
devanAn zlrnanA Kurdi saet bl saet 
'zade dibe. 

RewşenbirAn me bila kerem bi
kin, meydan O gotin ya wan e. 

REWŞEN 
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Kovara Çand6 REWŞEN 

ERZURUM 

Erzurum li bakura Kurdistane, bi ba
jara Qerse Cı Artvine re hemsinor e. Bi
lindahiya ve bajare ji serpilka (sewiye) 
deryaya 1950 metro ye. Çiyaye heri bi
lind e Erzurume, çiyaye mescide ye Cı 

bilindahiya wi ji 3250 metro ye. Li gori 
pekoliiıen ku li Karaso, Tufanç, Pulur Cı 
hwd hatine kirin, didin nişan ku diroka 
avabuna ve bajare beri zayine hindikti-
rin çar hazar sale. Cihgirtiyen (binki
yen) vA bajare yen heri kevin HCıri, Mita
ni, SCıbari nin. Ev gelen ha ji, bab Cı ka
lan Kurdan bi xwe ne. 

Ev harem, di sedsala (b.z) 1~13'an 
de perçeyek ji erde dewleta Hayaşa-A-

Cı barhemen çandi tev ji hole radikin. 
Nave Erzurum e kevintifın Aze (Ar

ze), Erze, Asa ye. Paşa Ermeniyan ve 
hererne Kalhak an ji Karna, Bizansiyan 
T eodopolis, Ereban Karıkala Tirkan ji 

Erzen an ji, Erzi Rom (di wateya erdfı 
Romi de) bi nav kirine. 

Medreseya Cotmlnar6 

Ev medres, di Çerxa Navin de hatiye 
. çfıkirin. U ser deriye we, motivfın ejder
ha Cı yen eylo (qertel) yan hene. Ev mo
tiv ji, taybatiyen çarıda Kurd-Arya ne. 

zi (ku ev ji dewleteke Kurdi ye) buye. ' 
Pişti ku ev dewlet hildiweşe ev harem ji 

Medreseya YaqutiyA 

di nav sinoran dewleta Urartuyi de dimi
ne. Dema ku lmperirtoriya Medi ava di
be, ev herlım di nav sinoran w6 de di
mine. Pişti demeke dirAj dikeve nav si
noren imperatoriya Persi Cı Makedoni
yan. Ev harem paşi dest diguherine Cı 

di nav sinoran qiraliyeta Ermeni ya Ar
taksiad de cih digre. Ev harem, bi dor 
demek di destA Romiyan de, paşi di 
deste B"ızansiyan de dimine. Areben 
musilman, Sasani Cı Mongoli gelek ca
ran Al'işen arteşi tinin ser heramA Cı li 
vir talan Cı qetliamen mezin dikin. Nirx 
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Ev medres ji di deme islamiyete de ha
tiye çfıkirih. LA ev medrese bi motiven 
çanda Kurdi hatine xemilandin. 
U bajer gelek qumbet (kümbet) hene. 
Ji van qumbetan hinek bi motiven Kur
di hatine xemilandin. Di nav van mati
van de eyloyen cotseri, boxe, ejderha, 
rehele Cı kumi< bala mirov dikişinin. Di 
avakirina van qumbetan de bandora 
(tesira) çarıda Kurdi gelek ~n e. 
Ji bili van gumbetan li Erzurume gelek 
mizgeft, hamam,. xan Cı . kaniyen kevna
re hene. Keleha Erzurume gelek caran 

hatiye nCıjan Cı çekirin. 
Li gelek deveren Erzurume (Hesenqe
le, llica Cı hwd) germav hene. 
Erzurum, heremeke fireh e. Bi bajara 
Erzurume ve giradaya diwazdeh bajar 

-navçe- hene. Niştivanen -runişt
vanen- navçeya Xorasan, Qere
yazi, Xinus, Tekman Cı Çate tev 
Kurd in. Anku navçeyen Erzu
rume yen başur tev Kurd in. Li 
bajara Erzurume Cı li hin navçe
yen din Tirk Cı ji neteweyen din 
ji runiştvan hene. 
Aboriya Erzurume li ser çandini 
(ziraat) Cı sewalan (heywan) e. 
Di van salan dawi de li Erzuru
me hin karxane hatine ç8kirin. 
le kapasiteyen van karxanan 
ne zade ne. 
Li ser gele ve hererne tesira oli 

(din) Cı nijadperestiya Tirk gelek e. Kev
neperesti Cı nijadperestiya Tirk li ve he-: 
rame bi taybati ji li Erzurum Cı navçe
yen bakur bi rekxisti ye. Nezike deh ha
zar xwendekar, di zaningeha Erzurume 
de dixwinin. PaşverCıti di ve xwende
gehe de ji bi rekxisti ye. Dewleta Tirk 
ya dagirker, ji bo bişaftina gele Kurd Cı 

propagandaya nijadperestiya xwe role
ka mezin daye ve zaningeM. 

Le .digel vi qasi li ve hererne di van sa
lan dawi de gelek guherin çfıdibin. Pişti 
şere çekdari ye 15 e T ebaxe li herama 
bir Cı baweriya netewi di nav gel de 
peşve çu. livbaziyen gerila yen li ve 
hererne her diçe xurtir dibe. O gel li ge
rilayen xwe, xwedi derdikeve. Tirsa da

. girkenya Tirk a li ser gel hAdi hAdi dişi
ke a gel xwe ji qeyd Cı benden koletiye 
azad dike. Gele herama ye Kurd, bi tay
bati ji, ye li başura Erzurume b6 tirs di 
nav serihildanan de ci digire, di bin pe
şengiya gerilayen xwe de ber bi serx
webun Cı azadiya x.we ve dimeşe. 
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Ez li ser xete (sinore) bOm. Min 
li der O dere bajer meze dikir. u ser 
xete, li aliye çepe, du zarok rOnişti 
bOn. Emre (temene) wan sezde-çar
de sali bO. U ber hev rOnişti bOn O 
qise dikirin. 

Zeyd: 
- Em li male bi Kurdi qise dikin. 

U dibistane bi Tirki. Le zaroken ma
mosteyen me, li male ji li dibistane 
ji, bi Tirki qise dikin. Yek ji bi Kurdi 
nizanin. Em ji tev bi Kurdi qise di kin 
O em bi Tirki nizani n. Le em di d ibis
tane de bi zimane Tirki dixWinin. Ge
lo em çima bi zimane xwe naxwi-. 
nin? 

Murat: 
-Bi zimane me nMsandin O 

xwendin çenabe. 
Zeyd: 
- Çawa çenabe? Min di deste 

bave xwe de rojnameyeke Kurdi 
dit. Bave min zor dixwend. Min le 
neri. Le min tiştek je fam nekir. 

Murat: 
- Mamoste ne ji welate me ne. 

Bl Kurdi nizanin. Ji ber ve yeke bi 
Tirki me hine xwendine dikin. 

Zeyd: 
-Gel ek mamosteyen me hene 

ku bi Kurdi dizanin. Ma xale min 
Kurdi nizane? 

Murat: 
- Lawo m id Or nahele. 
Zeyd: 
-M id Or ji, ji gunde me ye O Kur-

manc ·e .. Çima nehele? 
Murat: 
-Ez nizanim lawo, ka tu beje çina? 
Zeyd: 
- Leşkeren dagirkeran nahelln. 

Dlbejln Kurdi tune, welate Kurdan 
tune. u SOriye pismamen me hene, 
ew ji bi Erebi dixWinin O dinMsin. 

Murat: 
-Ma tu çOyi Qamişlo? 

, Zeyd: 
-Ere, pismamen me ji cari na 

ten, le peyvAn me ne wekhev in. 
Murat: 
- Erebi ketiye nav zimane wan, 

xwendin O nMsandina wan bi Erebi , 
ye. Televizyon O radiyoya wan ji, bl 
Erebi ne. Kurdiya wan xerab bOye. 

Zeyd: 
-Ya me ji, Tirki ketiye nave 

çend röj bere bave min O peşmer
geyeki reveker qise dikirin. Digotin 
li Traqe Erebi li Trane ji Farisi dikeve 
nav zimane Kurdi. 

Murat: 
-Tu ji ji ber xwe de çooiki. 
Zeyd: 
-Bi nave X wed e ez derewan na

kim. Li Trane o irage o SOriyeye na
ve gund o bajaran ji guhertine. Li 
vir ji wele ye. Ka nave gunde te çi 
ye? Çima du naven gunde me he
ne? 

Murat: 
-Ere lawo, ma li Trane Kurd he-

ne. 
Zeyd: 
-U RusyayA ji hene. Di sala 

1639'de Tirk O Farisan welete me di 
navbera xwe de perçe kirin. Welate 
me di sala 1923'an de, di navbera 
Fransa, Ingiltere, Tirk O Farisan de 
careke din hat parve kirin. Anku 
dewleten dagirker O emperyalist bi 
hev re welate me perçe kirin. 

Murat: 
- Dagirker O emperyalist çi ye? 
Zeyd: 
- Dewleten ku welat O gelen bin

dest diperçeqinin O talan dikin, ji 
wan re te gotin. 

Murat: 
. - Beve te ne tene mete ye, le 

ew pirefesor e ji lawo. · 
Zeyd: 
- Bave min mete ye, le ew hi ne k 

direk xwendiye. 
Murat: 
-Ma direka Kurdan ji h eye? 
Zeyd: 

REWŞEN 

- Çawa tune, ez e pirtOkak bldim 
te; di pirtOke de behsa bindesti O 
serhUdanan te kirln. Bave min we 
roje ji me re dixwend. 

Murat: 
- Kure ape min ji, par behsa tiş

ten wilo dikir. Ew O kalke min ketin 
qirika hev. Kure ape min dabaşa riz
gariye dikir. 

Zeyd: 
-Ku re ape te ki ye? 
Murat: 
-Delil, nave vii dem e. Delil der

ketiye çiye. Niha bi çek digere. Bi 
rasti kalike min je xweş nebO. Le ni
ha pe sertiraz e. 

Zeyd: 
- Dive ku mirov xwe bi xwe me

zin bike. Dive mirov zanibe ji bo çi 
derdikeve çiye. 

Murat: 
-Ka biraye te ji bo çi çO? · 
Zeyd: 
-Ji bo eVin, bir O baweriya we

lat, ji bo rizgariya gel O welat çO. Mi
reve ku ji welate xwe hez neke, ji tu 
tişteki hez nake. Ji bo welateki ser
blXwe O yekbOyi bila hemO tişt feda 
be. 

Murat: 
-Te xeberdane birayA xwe ji 

ber kiriye. 
Zeyd: 

. -Ere. Eze riya vii bajom. Roja 
ku deste min baş çek bigre, eze he
rim. 

Murat: 
-Tu dikari hefı? Tu de jl bo çi 

hefı? 

Zeyd: 
-Gel ek ku re bavan en wek me 

çOn. Ji bo nave gundan O bajaran, 
ji bo nave welat em hilinin O dey
nin. Ji bo gel ji bindestlye xelas be 
O hemO tişt azad be. Ji bo ku mirov 
bi çaveki mezin li xwe binere, li him
bar nebaşiye... Ka, . ma tu ji her 
dem nabeji: 

- Nave te hatiye dizin, nave te 
ne bi Kurdi ye. 

Murat: 
- Murat ne bl Kurdi ye? 
Zeyd: 
-:-Ne bi Kurdi ye. Nave mezineki 
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Osmani ye, Murat peyveke Erebi 
ye. LA tişt nabe, navA min ji ne bi 
Kurefi ye. 

Murat: 
-Çima bl çi ye? 
Zeyd: 
-Bl Erebi ye. Ma Zeyd ne kole

yA Muhammed bO? 
Murat: 
:.... BavA te çlma navA kolayeki ll 

te klrlye?_ 
Zeyd: 
-JI ber ku misilmani O koleti jl 

me nedOr bO. 
Murat: 
-Em niha kole ne. 
Zeyd: 
-Ne wek berA. BerA em li him

ber hev mAr bOn. Niha em li himber 
dijmln şAr In. U çiyan şervanAn şe
reşA hene. U bajar O gundan dA-
bav, kal-x<;>rt. keç, mezin O biçOk 
tev li hemben dijmin di senhUdanan 
de cih digirin. Singa xwe didin ber 
guleyen dijmin. 

Murat: 
- WA rojA, dikandaran dikanAn 

xwe girtin. Gelek mirov bi hev re 
çOn ser goristanA, şervaneki şoreşA 
şehid bO bO, dayika şervanA şehid 
li peşiy~ mirovan stranan digot. Be
rA ku mirovek dihat kuştin, digrl
yan. 

Zeyd: . 
-Ev şerA şoreşA ye. Dem zivirl

ye. Gel Adi koleti qebOI nake. Jiyari 
roj bi roj rOmetir dibe. 

Murat: 
-Em wek cerdevanan (qurici

yan} ne be namOs in. 
Zeyd: 
- Mirlna di nav ciyan de ji, mirl

neke bi rOmet nine. Ji bo namOsA, 
xebat lazim e. 

Murat: 
- (Baweriya xwe bi Zeyd ani, 

destA xwe avet ser _miiA Wf O got) 
Rast e, di vA riyA de em tev bi hev 
re bin, hemO tişt ji bo azadiye ... 

Zeyd: 
-Em Ji ro~ w ıarcık&ı ~ne. 
Her du bi hev re destA wan li 

ser mUA hev, rabOn ser piyan O bl 
rA k etin çOn ... 
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1 

pa sa 

hi re laji Vatoxe; SIMAYLIZE 

Arekerdox; WUSXAN 

Welat~ de pasayek beno, hire 
laz~ xwe ben~. Roze, pasa vengda 
lazan~ xwe dana, ci re weşiya xwe 
keno, vano: 

-B iken~. roze yena ez ginen 
pro miren. Waxto ke ez merd, na 
ko6 sere ma ro meşe~e ... • 

Emre heqi yeno, pasa glneno 
pro mlreno. L.aze pasay ane vere 
sarayiye de hire her'igan nane ro. 
L.aze püı re beno derd, vano: 

- L.awo, ala ez na koyi ser de şe
r'ine. Ala çik ser~ na koyi de esto? 
Na piye ma çae niya va? 

KOno ra ra~ sona, zaf ke sona, 
senik ke sona, raste {!'Ordemeki ye
no. Pers keno, vano: 

- Şuwane ce na? 
Merikvano: 
-Ya, cen. Hema şert~ mi est~. 

Heke şertane ml qewOI kena, mi de 
be. 

L.aze pasay vano: 
- Şerte tu çik e, ala mi ra vaz e. 
Merikvano: 
-Şerte min o vere: cit~ gawO fın 

ra tu ver. Tajiya mi ke kati kote ro, 
tu gerek e wOza birame. Şerte min 
o diyin, cariye mi tu re nan O most 
ana, nan bOre, git mesikne; most 
bOre ame meslkne. Şerte min o pe
ye: meqariye! Kam ke qariya, mane 
ey ra çerme vezeme, qewul kena? 

L.aze pasay vano: 
-Qewul ken . . 
Kuno ra meriki, sone çe merik. 

Merik soder wurzeno ra, cite g8wO 

ftno ra laze pasay ver, vano: 
- Tajiya mi ke kott kote ra, wuza 

bi rame. 
L.aze pasay wurzeno ra, gawO rı

no ra xo ver, kuno ra tajiye ver, taji
ye sona kemere ra kuna ro. L.aze 
pasay bese nekeno biramo. Şiya 

dar~ de niseno ro, cariya m~riki cl 
re nan O most ana. Laz~ pasay git~ 
nani sikneno. Am~ mosti ki sikne
no, xo keno mird. Sende gawO ce
no yeno çe, m~rik cira perskeno, 
va no: 

-Tu qartya? 
L.aze pasay vano: 
-Çi meqar'ine ... Hen qar'ine ke 

bine leteyl 
Merik çerme mlyane ney ra ve

zeno, laz~ pasay kiseno. Heriga la
z~ pasay permalina ro, nafa ki bi-
raya werti vano: · 

-Ala ez şerine, na bi ray~ ma 
.xeyle waxt o şiyo. Towa ci ra·xeve
re n~vejiye. Heriga dey ki ha wa 
permaliye ro. 

Wurzeno ra, koyi ser de sona. 
Zaf ke sona, senik ke sona, raste 
meriki yeno. Vano: 

- Şuwane cena? 
Mordemek vano: 
-Ya cen. Hema şert~ mi este. 

Hel<e ş~rtane mi qewul ker.a, mi de 
be. 

Laz~ pasay vano: 
-Qewul ken. 
M~rik de sona çe m~rik. Merik 

vano: 

-Şert~ min o vire: cit~ gawO fın 
ra tu ver. Tajiya mi ke kati kote ro, 
tu gerek e wuza biram~. Şerte min 
o diyin: cariya mi tu re nan O most 
ana. Nan bOre git mesikne, most 
bOre ame mesikne. Şerte min o pe
ye: meqariyel Kam ke qariya, çer
m~ mlyane dey ra vezeme. 

L.aze pasay qewul keno. Soder 
wurzen~ ra. M~rik cit~ gawO fina ra· 
ver, tajiye ki verdana ra. Laz~ pa
sş.y gawO ceno, kuno ra tajiye ver 
sona. Tajiye sona gite kemeri ra ku- · 
na ra. Laz~ pasay bese nekeno bi
rama. Cariye ci re nan O most ana.· 
L.aze pasay nan weno git sikneno, 
most weno ame sikneno. Sende ga
wO ceno yeno çe. Merik vano: 

-Tu qariya? 
L.aze pasay vano: 
-Qarine kese vajine! 
Mon;femek çerm~ . mlyane ney 

ra vezeno, ney ki kiseno. Her'iga la
z~ werti ki permalina ro. Birawo qiz 
niyadano k e heriga bi ray~ werti per
meliye ro. KOno ra rae. Koy ser de 
sona. Zaf ke sona senik ke sona, 
rast~ m.>rdem~ yeno, mordemi ra 
vano: 

- Şuwane cena? 
Mordemek vano: 
-Ş ert~ mi este. . Heke şertan~ 

mi qewul kena, mi de be. 
Laz~ pasay vano: 

. - Şertane tu qewul k en. 
Mordemek şert~ xo biray~ qiji ra 

ki vano. Piya sona çe. Soder merik 
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cite gawa finaralaze pasay ver. Ta
Jiye verdana ra, laze pasay gawa fi-

-no ra xo ver. KOno ra tajiye dima. 
Tajiye sona gile kemere rakuna ro. 
L.azek şiya dare de linge erzeno lin
ge ser, kuno ra. Niyadano ke cari
ya merik1 nan O most ard. Nane xo 
weno. Pe cariye k1 kay keno. GawO 
kemer ro erzeno. Kilame O nlre sik
neno. Sonele darina we, yeno çe. 
Mordemek vano: 

-Tu qariya? 
L.azek vano: 
-Ne, neqarine. 
Mordemek clniya xo ra dijdiya 

vano: 'sonde wurze, tene nu bipo
ze. Ma ney caverdlme şlme'. 

L.azek peye wondofl çte gosda
no. Cinike nane tewa pozena, bena 
kena sandiqe. L.azek k1 sona kuno 
sandiqe. Sera ı<ılit kene. Verva so
der kune ra rae sone. Zat ke sone, 
senik ke sone, raste dewe yene. Ku
tik cene nlne ra. Merik vao: 

-Ax, nika wO şuwane ma tika bi-
yene, ma na katkan ra bixelesnene. 

Ae de lazek vano: 
-Ez o zere sandiqe de ne! 
Mordemek lazek1 sandiqe ra ve-

zeno. Lazek kutkan her jO nano ra 
cae. Hlremena kune ra rae sone. 
Raste pirde yene. Pi_rd sera kune 
ra, merik clniya xo ra vano: 

-Ma gerek e sonde ney berjime 
awe. 

L.azek haylg beno, hesneno. Me
rik a clniya xo ra piya kune ra. La
zek k1 teyna kuno ra. 

Sonde-lete sona merik1 erzeno 
kose. KOno viraya clnike. Verva so
der cinike vana: 

- Wurze ma lazeki berjime awe. 
Nezona ke lazek cae xo vurno. 

Wurzene ra. Sare de cinike -ce na, 
lingu de lazek ceno. Merik1 erzene 
awe. Sacler cinike wurzena ra ke vi
rae de lazek o. Vana: 

- Merde mi kuyo? 
L.azek vano: 
-Ma tu sonele va ke "wurze ber

jime awe", ma ki guret eşt awe. 
Ciniya merik1 ceno. Hefe biraya

ne xo ki ceno. Sona reseno mirode 
xo. 
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fDarislya navin jl Farisiya 
I..IJ kevin hatiye hirnat~. Ev di 

derna Emperetoriya Sasani de bl 
kar dihat, ~ re ji di navbera sedsa
la lll'an O X'an ~ Zayi'ni de bi kar 
hat. Hel~t. zirnan~n din ~n Trani ji 
bl kar dihatin, di dest~k~ de zl
rrian~ Parthi bO. Zirnan~n fireh ~n 11 . 
BakurA-Rojhllat ji weki Sogdoni di 

w~ · dem~ de 
xweş bOn. Ge-
lek gotin o w~-
jey~n Farisiya 
Navin ll ·ser zi-
rnan~ Sogdoni 

., ç~bOne. Herwe-
ki Farisiya Na
Yın zirnan~ fer
miy~ Empereto
riy~ bO, xwedi 
bext derket o ni-

darbasi nav tevahlya nMsar~n Fari
siya Navin bOya, piraniya van nMsa
ran oli ne O pexşane ne. W~jeya ku 
j~ re diMjin ·Pehlewi" di dem~n cu
da de hatine nMsandin, du siste
m~n AramiteVihev bOne. Parek jl ni
Vısar~n •pehJewi" pir dereng hatlne, 
barmaya w~jeyeke devki ya fireh e, 
m~jOya w~. dlgiMje derna beri Sasa-

W"eje 
bi 
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ji Zendi girtine, serçavk~n Gr~kan 
~n bl zirnanA Siryaki, serçavk~n 
Hindi yen wergerandini, pirtOk~n 

st~rnasi y~n Babilyeni ji van In. Ev 
şadetiyeke mezln a zanisti nlşan di
de ku ew çalakly~n ku di derna Şa
por~· 1. O Kosroy~s (Chosr~s) de . 
hatine kirin; zanyar~n Islami gelkif~
de j~ wergirtin. 

A 

Ev nMsar~n 
han bl xwe bOn 
sedem~n ku 
Zerdeşti Aviata 
binivisinln, nM
sar~n Islami o 
bergiriya ola 
Zerdeşti ji li diji 
firehbOnaMusul
rnantiy~ li Iran~ 
Mtir hiştin ku di 
sedsala Xli'an O 

farisi ya navın 
Vısandin bi we 
hate kirin. Çend 
stOn~n ku bi Fa
risiya Navinn li 

ser hatine nMsaf1(tin hatine paras
tin. Peyva ·Pehlewi" ji zirnan~ van 
nMsandinan re t~ gotin, nMskar~n 
Farisan ew bi kar anine; anku, pişti 
hatina Musulrnantiy~. Mebesta nMs
karan jl v~ peyv~ ev e: .ziman O w~
jeya leheng~n (Pehlewan) kevin, an
ku Parthan, milet~ Trani y~ ku ji Ba
kur~-Rojhilat derketi, diroka Wi mile
ti (di navbera -250 o 224 de) yek ji 
kevintir'in diroka irane ye. Ji van 
Parthan gelek dengMj, stranMj O 
mOzikvan derketin, li eywan~n mi
r~n xwe distran. Bi saya van deng
Mjan tradisiyon~n Trani gihiştlne 
me. Dengoojan, berhem~n nMski ll 
şOna xwe nehiştin. V~. peyva 
Pehlevli jl v~ w~jeya devki ku M
van~n w~ honrawa stranMji O des
tani ne re t~ gotln. Ew w~jeya han~ 

niyarJ. Dibe ku redekslyona Aviata 
li dest~ka v~ dem~. bi ti~n "Peh
lewi" be. Em~ li ser nMsar~n Farisi
ya Navin ku çavik~n w~ Parthi ne bi
axivln. L~. ll aliy~ din, nMsar~n 

"Pehlewi" t~ de naverokin hene. Ev 
ji, bi taybati y~n rnacen · (niwener) 
Zerdeşti O yen· zanayen eywanan 
in. NMsara yek~ jl wan ku em he
wat didin, wergerandi!18 Aviata ya 
bi Farisiya Navin e: Perçan serekin 
ten~ jl vi berhemi ku wergerine Peh
levli hatine parastin; ev deqine (nus
he) bl Pehle'!"" ji hatine ravekirin, j~ 
re diMjin Zenci (zanin, ravekirin) 
an tefsir bl Farisiya Navin. Mac~n 
Zerdeşt deqen Zenci O Avista ji ber , 
dikirin. Herweki destnMs~n Zend O 
Aviata k~m dihatin dilin. Gelek pir
tOk~n zanisti y~n w~ dem~. pir tlşt 

Pierre LECOO 

IX' an de w~jeye
ke oli ya fireh a 
Zerdeşti xweş 

bibe. Xweşkiri-

na Aviata bl vi awayi' bO: U gor gire
kiyan, gelek deq ji Aviata hatine gir
tin. Ev deqin wergerine Farisiya Na
Yın, paş~ bl ser ve z~e bOn O bOn 
weki pirtOkan. Ji van pirtOkan di
wanzdeh heb gihiştine · me. Hin j~ 
dirOv~n xwe ravekirin O çespandina 
oli ne, hin j~ li ser çirok O bOy~ren 
diroki ne. 

Bundahişn, an PirtOka Afiran
dine, bi xwe deq in, di navbera seel
sala VII'an O IX'an de, ji aliy~ redek
toran ve hatine nMsandin. Em du 
reng~n tradisiyon~n destnMsi y~n 
jl wan nas dikin. Agahdariy~n pirtO
k~. ji nasina fireh a zanina kevin a 
Tran hatlne, giranbihatiya w~ bi tay
beti ji kevlntiya agahdariyan hatiye, 
nemaze beş~ ll ser zanina erd O 
ezm~n. Weki çawa Mary Joyce ni-
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şan dlde, em ji mat diminin ku ça
wa dOrbOnek heye di navbera 
bir-bawerlyAn dogmatik An plı:tO
ke o bir-bawerlyen zanlsti yen 
pAşketi ku bl serbestlyeke flreh di 
plrtOka benav a navdar de, bl zl
mane Farlsi, Sersinoran dlnya
ye, di eyni deme de hatlne. Bun
dahltn weki pirtOkeka diroke ji te 
heslbin. Şahname ku <;ll dema Sa
sanlyan de bl FQrlsiya Navin hati 
nMsandln, xuya dlke ku niviska
ran çarçewa Zerdeşti ya şeş ha
zar sal jl wesfa diroki ya ve çapA 
glrtl~e. O tradisiyona Zerdeşti bl 
ser ve zAde kir!ne. 

Denkert an plrtOka bendin 
oli, f!fN ji komek jl deqan, jl pir pir
tOkan ll hev hatiye, em tene herdu 
redaktoren daWın dinasln: du ma
cin mezln Fars In, di sedsala IX'an 
X'an de Zendeka çetir arrnanca 
we ku· Zerdeştlyan şiyar blke, da ku 
bl rengen xweşik bl musulrnantiyA 
ney~n xapandin. Tea, pirtOk bAtir di 
vi warA cudatiya ZerdeştiyA O Mu
sulrnantiye de daxive. 

Denkert deh pirtOk In, herduyan 
peşin O ya dehe wenda bOne; . 
destpeka pirtOka sAwemin hatiye di
randin. PlrtOka ılı, IV O V' an çirok O 
bOyeren diroki dlnitrine, bi taybati 
nişan d lde ku Zerdeştayeti O hişe si- . 
rOştitevihev dibin. PirtOka Vl'an ber
hevokek jl qeWit(yAn sinçi ye. Ev ji 
nişan dlde ka çawa Zerdeşti biha
yen xwe yAn sinçi bi kar tanin. Ev 
pirtOk navika pirtOkAn peşin O her
siyen paşin e. 

Ev herslyen paşin ku di deste 
me de ne li ser xaiAn rexneglri yen 
ole ne; 'flMskare pirtOke xwestlye 
ku bala bawermendan jl tişten gl
ring blkşine. PirtOka VII'an li ser Zer
deşt bl xwe ye. PirtOka VIII'an kurti- · 
ya 21 neskin ku Aviata je çe dibe 
ye, Aviata ku di derna Sasanlyan 
de hati nivisandin. PirtOka IX'arrber
hevokek e ku jl se raveklrinen Gat
ha tA pe. 

Be gurnan, Denkert Jl ıardisiyo
neke ferklri" (gotln a Menasce e) ha
tlye pe: nMskar te de weki "hilgiren 
• Rastiyen Xwede ne, mlrov ji pexşa-
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netlya nMsaren wan de zane. Be 
gurnan, pirtOk neynika metodeka di
bistani ya Zerdeşti ya ku jl mej ve, 
berf.fslarnt hebO ye. 

Jl bii van komeplrtOkan, zinci
rak jl pirtOkAll oli bl zimane Pehlewf 
ku beri IsıamA hatine nMsandin ji 
hene. Maceki Zerdeşti, nave wf 
Zal::isprem, di Seclsala IX'an, pirtO
kak ku semMsa wA ·oaxwaz• e, jl 
deqen Aviata o Zende da hev, 
çend mljaren serel<i'n en doktrini tA 
de bi ci klrln. Berhevokek din a 
Mazdi Ji, jl sedsala X' an de heye, 
semMsa wA Rivayet e, nMskarA we 
nenas e; emect ji pirtOkak bl samM
sa Rivayet ll ser gelşen konkret O 
rewa O ll ser adetan di sala 955'an 
de ll pey xwe hiştiye. Disa Zads
prenı ji birayA xwe, Mace mezln Ma
nuşçihr {nMskare 92 Hukmen 00), 
hin name girtine, ew ji li ba me ne, 
te de bala biraya xwe dikişine li ser 
paqijkirinA O di sala 632'an de hati
ye nMsandin. 

PirtOka GOmantiken bergiriya 
Zerdeştayeti dike, di sedsala IX'an 
de, jl aliye MerdenferrOx de hatiye 
nMsandin. PirtOka ji tevan navdar
tlr, PlrtOka Wirazi Dadmend e, da
başa tlşten ezrnani O dojehe ( cehe
neme) dike. PirtOk bi xwe weki 
komidlyeke xwedayi ye: ravekirl
na Yaşteki li ser temenen ademila
diye hen rnaye, PirtOka Camesp 
qala perişaniya derna dawiya din
yaya dike. 

Çi pirtOkAn ku me li jor bl kurti 
jrnartine, tere dikin ku mirov mer
cAn neteweyen Zerdeşti binasin, ne

. teweyen ku jl aliye musulrnanan ve 
hatine eriş kirln o ll her deri hati be
lav klrln. 

Gava kartakirina wejeya Erebi · 
o ya Farisi ll ser çi dibe dOrven 
we yen Mazdi je tene JOçiqandin. 
Wergeren yakemin ku ll ser xebl
tine bl dileki germ Q zanisti hatine 
ber O xwestlne ve kelepOre bipare- -
~~ ~ 

Bl zlrnane •pet:ııewr, zlncirek Jl 
berhevokAn qeWitiyan (Enderz) en 
bl zanineke pratiki je rnane. Ew zin
cir barmaya wejeyeke biçOk a zen-
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gin e, tA de mlrov qedera dawihatl-
. na Sasaniyan dibine. Gelek enderz 

darbasi nMsaren Erebi O Farisi bO
ne. Bl taybeti, jl ŞahnaR1i bi zirna
ne •pehlewi" tene Berhevoka Hon
rawf ya Eredetir rnaye. Gelek pir
tOkAn blyani ku wergerinen •Pehle
wr ne, weki Keme O Dimni wenda 
bOne. Dawf, bl •pehlewi" di ware qa
nOnAn şari de, PirtOka Hezar 
Pend, rnaye; çend kurtepirtOkAn fAr
kirine mina QanOni Uska Şef
rengi, O du ferhengçeya sOdrnend 
ku bl derengi hatine nMsandln, ma-
ne. 
• Farlsiya Navin O çend zlrnanen 
din en Trani bOne zirnanine navgin jl 
wAjeyAn oli yen ne Zerdeşti re. DI 
destpeka vi sedsali de, ll korta TOr
fane (Tirkistana Çini), hi n perçeyen 
ji destnMsa Maniki ku pir paqlj O .ro
nak in, bi zirnanA Parthi, bl Farisiya 
Navin, bi Sogdini, bl zirnane cigehi, 
bi Balxi O heta bl Farisi ji çAklrlne, 
hatine ditin. Ev perçeyAn ManOki bi 
gişti sirOd In, ll gor naveroka wan ji 
hev hatine parvekirln, .li ser awayAn 
slrOden Aviata hatine nMsandln. Ml
rov tA de wergerandlna Kenon (Ca
non), bi zlrnani Arami, hin nMsar jl 
Şabuhregan a Mani O çend perçe 
ku ji aliye şagirten vii de hatine nM
sandin, dibine. Mani riya ola xwe 
peşkeşi ŞapOrA Yakemin {241-272) 
d ike. 

Sogdi, roleke gelek gewre O ba
zirgani bi ÇinA re, bi direjahlya he
zarsali ta dama henşAh Mongolan, 
list. Bi Sogdi, hin perçe jl destnM
sen Bozi O FHeyi, hatine ditln. Per
çeyen yakemin An ku hatine ditln, 
werge~ndlnen ji Sanskr'iri O Çini 
ne. Jl birr nMsaren ll ser ole, nMsa
ren li ser sternasi O bijişkiyA ji, çiro
ken ll ser şerAn Rustam O dewan 
ku Firdewsi nas nediklrln, te de tA
ne ditin. Dera FUeyi ya Nestorf hln 
mlfıden xwe ll nav Sogdlyan çi klrl 
bQn._ Gelek perçe jl wejeya FMeyf ya 
kevin hene: Bendin Pierre, Ben
din canemergan (şehid), xwendl
nen oli, perçen jl •Evagre le Pontl
que• O heta rOpelek ll ser dera Sog
dini. 
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Clvata Kurd di awa'fi clvateke 

p6vajQya tekoşina 
azadlyA de dlji. Jl 
bo kesaniyek O cl
vateke azad, di 
welatA "XYie de tA
dikoşe. Ev teko-

ZI N 
rarnanker, pirs
kar O IAkolinke~. 
bl bindestiyA qa-
1 nabe. Ev civat 
radibe li ser lin
gen "XYie O dime
şe. şin di glşt qadAn 

jlyanA de dldome. 
Kesanlyeke azad 
bl ponljandlneke 
azad daflre O ava-
dibe, Ponljandlna 
azad bl zanyarlya 
felsefi O bl zlmanA 
rnader geş · dibe, 
zexlm dibe O di
glhAje qonaxeke 
blllnd. Mixabin cl-

A 

u 
A 

BIRDOZI 
Şemsettin RONAHİ 

vats Kurd di warA 
ponijandlna bi zlrnanA rnader de, di 
qonaxeke baş de nine. DlvA di Vi 
warf de Ji, xebateke qenc, bl jirel<i 
bA klrln. Bl raya min pAwlst e ku zl
rnanzan O yAn ku haya wan ji felse
fe beye, li şer ve pirse rawestln., PA
wendlyan bi hev re daynin O riya xe
bate ya bi hev re bibı''nin. Bi Vi awa

'fi, de bingeha sazgehekA bA avA
tin. 

Dagirker, mA
tlngehkar O. çina 
serdest, civatek 
bl Vi awa'fi nax
wazin. Ew divAn 
ku civat bl çare
nasa "XYie ya ku 
wan nivislye, qa
il bin. Civat guh
darlya wan bike 
O jl gotina wan 
dernekeve der. 

~--~~~~--~----~--~--~--~--~=-~----~~ ye. Jl "XYie qedexeklrlna zirnane ma- Ew riya ponijandin O rarnankirlnA li 

Em divAn ku li ser van pirsan O 
di vA mijarA de nivisaren "XYie bldo
minln. Di vA dest~ke de, de . kArna
siyAn me hebin. Ponijin O rarnandln 
li ser plr~n felsefi' bi zirnanA mader 

ji bo me ne tiştel<i hAsan e. Kevne
şoplyeke me wele nine. Heya niha 
em bl zirnane blyani li ser vA pir~ 
sekinine. TegihAn felsefi ku em za
nin O fAr bOne, glşk bi zirnanA biya
ni ne. TAglhAn felsefi bl zlrnane Kur
di nehatlne afirandin. Bi bikaranina 
teglhan dibe ku çewtlyAn me hebln. 
Dibe ku kernasi Q çewtlyAn me di 
hOnandina hevok O blkaranina hin 
peyvan de ji hebin. LA belA, ez ba
wer im ku em bl awal<i erAni afikarf, 
~niyarf O rexne li hev bikln, emA 
di Vi warf de gav O gav ~ş kevin .. 
Bl min ev peywireka netewi O mlro
Vi ye O li ser mHAn me ye. DivA di 

~vA peywlrA de rP' bA avMı. 
Her kes O her esrnAr hay ji girln

giya blkaraniha zlrnanA mader he-

der, taybetlyeke mitlngehkarlye ye. elvatA dixltiminin. Jl ber ve yekA, 

HebOna clvatek, zlrnanA w.A ye. De- kare baş ew e ku elvatA ji zanyariya 

ma· civatek jl zlrnane xwe d Or keve, felsefi dOr bikln. Jl "XYie li gorf wan, 

yan ji zimanA "XYie hunda blke, ew felsefe tiştel<i ziyandar O bi xeter e. 

clvat bl hAsani hlldiweşe O bindest MejiyA mlrov . ser O bin d ike. RA li 

dikeve. Dlgel vA, taybetiyeke mAtln- ber mirov hunda dlke. Ew di şOna 

gehkarlye ji, di warA felsefi' de ye. elvatA de diramin O rlya rast zanin. 

Du xAzen rAzani (siyasi) tAn ajotin. Ev bes e, Adi çi dixwazin? 

Ya yakemin b'H" O bawerf O birdoza BA gurnan elvata Kurd, Vi tlşti 

we elvatA ji hole te rakirin. Lewre n&"XYiaze. Dixwaze ku çarenOsa 

blndestkirina civatek bA bir O bawe- "XYie bi desten "XYie binivise O kifş bl-

rf hAsantir e. Ya diwemin afırandina ke. Ji bo vA yeke, dlve mirov di wa-

b'H"dozeke fermi ye. Ev birdoza fer- re felsefe de bi zirnane "XYie yA ma-

mi angora teybatiyen wi welati mA- der kar O xebate bike. Mebest O ar-

. tingeh tA saz kirin. Be~ewendiyen rnanca me; ji van rezen ha ne ew e 

mAtlngehkaran dlpareze O arrnanca ku em de gotin O ditinen nO bAjin O 

we, dQmandina metingehkariyA ye. binivisin. Pisporiyeke me wele Ji, di 

- U Tirkiye, xasrna li Kurdistane ve mijare de nine. Arrnanc ew e ku 

zanyariya felsefi gelek li paş maye. Adi em bikaribin di ve babetA de bi 

Perwerdeya felsefi pir kem e. Herna zirnane "XYie biramin (bifikirln), bipo-

herna mirov dikare bAje t\lneye. Ev nijin, baXevln O binivisin. 

tlştel<i rasthatini nine. Bl za~ti. gel Gotineke mezlnan heye. Dibe-

O civat ji zanyariya felsefi te dOrxis- jln: "Teyr bl baskAn "XYie, teba bl q1l 
tin. Lorna felsefe di mejlye mirov de a diranan "XYi9 o insan bl hiş o aqile 

pirsan çectike. Çika leger'ı'n O lekeli- "XYie digihejin ya "XYie. • Dama ku he-
nA dlnlmine. Şik O gornan di sere bOnen jindar li ser rOyA erdA peyda 

mirov de diaflr'ı'ne. Pewendiyen di bOne, we gave lee, şer O tekoşina jl-

navbera sedem O ancaman de dlde yanA dest ~ kirlye. Jlyan O dornan

zanin. Hlnav O blngeha bOyaran dina we ne tlştel<i hAsan e. Bl wA 

derdlxine ber çavan. Bl kurti rama- re, be hejrnar asteng, zel1meti O 

neke serbixwe O azad peyda dike. pirsgirek henln. Digel vA, dev jl ji-

Riya ponijandin O rarnankirlneke yana naye berdan. Oornandina we 

rast vedlke O d lde nişandan. ·Bi Vi tlştel<i blvA-neve ye. HebOnen jin-
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dar, hem pewistiyen (xwarin, vex
warln, wergirtin) xwe peyda dikin O 
hem ji xwe, jl xeterlyan diparezin.JI 
ber ve yeke pewlstiya alet, hacet o 
navginari derketiye hole. 

Navginen Iawiran (heywan) bi 
laşen wan ve ne. Ew, jiyana xwe, 
çawa di gotina mezinan de hatiye 
diyarkirin, bl alikariya wan aleten ku 
bi laşan xwe hildigirln, didominin. 
Le bela, bask, qil, nakil O pencen 
miravan nine. Mirov bi laşe xwe, ji 
gişk jindaren din be hez O be gavtlr 
e. Niha em dibinin ku mirov di qo
naxeke gelek bilind de ye. Dinyaya 
xistiye bine fermana xwe. Serdan li 
her tişti d ike. Be guman, e ku miro
vahiye derxistiye ve qonaxa bilind, 
hiş o aqile we ye. 

Mirov dikare bl aqile xwe her gi
reke pişkeve, ji bo çareserkirina 
pirsgireken xwe riyan bibine. Ji ten
gasiyan xwe rizgar bike O astengen 
li ber xwe ji hole rake. Ji ber ve ye
ke, dlve mirov bizanibe vlf bi kar bi
ne. Ji hinbOna xebitandina vlf, dlve 
mirov li diroka ramani O mirovahiye 
binere. Dlvetiyeke (gereklilik) gelek 
gir'ing e ku mirov bizanibe mirovahi 

. bl çi awa'{i gav a gav li peş ketiye o 
jiyana xwe dornandiye. Lewra miro
vat)i, ji mej (bere) ve heya niha di 
her demeka de angora hewce<jari
yen xwe yen we deme navgin (alet) 
a nirx (d~Oer) atirandiye. Ji bo çare
serkirina pirsgirekan re a rezik ava 
klriye. 

Em dixwazin ji destpeka xeza ji
yana mirovahiye biponijin a şirove 
bikin O heya dema iroyin ben. Di 
bin ve ronahiye~de em çetir dikarın 
li ser rewşa xwe ya iro'{in rawestin 
Q pirsa xwe baştir bizanibin. Bi vi 
awa'{f em dikarin li ser peşeroja 
xwe ji bisekinin. 

Di derna kevin de, ku mlrov des
ten xwe bi serbesti bi kar aniye, bO
ye xwediye aleten gelek gir'ing. Di 
we deme de mejiye mirovahiye ji, 
di berbanga çalakiya ponijandine 
de bQye. Di karvanlya jiyane de f!N 

herdu endam bi hev re gihiştine a 
roj bl roj peşve çQne; M hebanan 
xweza'{f tera mirovan nekiriye. Jl 
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bo peydakirin O pekanma pedlveti- . 
yen xwe dest bl çakirina aletan kiri
ye. U vir heza mirovahiye ya afiran
dox derketiye hole. Pevajoyeke nO, 
di diroka mirovahiye de te xuyan. 
Mirov, jl bo pedlvetlyen (gereksi
nim) xwe dest bi guherandina xwe
zaye kiriye. Ji bo neçire, ji dar a ke
vlran alet çekiriye, jl bo wergirtine 
cU Q kinc pekaniye, ji bo rQniştine 
xani ava klriye. Ev kar O bar çalakl
yen zeni (hişi) dixwazin. Pewist bO
ye ku mirov bizanibe, taybatiyen he
bQnan, heybaran bizanibin. O pe
wist bQye ku mirov xweza a tişten li 
ser henin binase. Her tiştek kera çi 
te? Çawa mirov dikare wan anago
ra pewistlyen · xwe biguher'ine? DI 
ve pevajoye de mejiye mirov hatiye 
bl kar anin. 

Mirov, hebOneke clvaki ye. Mi
rov bl sere xwe tene nikare ·biji. Te
ne dikare bi miroven din re biji. Mi
rov, pedlvetiyen xwe bi hewildana 
bi hf!N re peyda kirine Q pekanine. 
Ev hevkar'i Q bi hev re jiyan, ragi
handlna navbera mirovan derxistiye 
hole. Pewist bOye ku mirov ji hev re 
tiştan bAje. Deng dane hev ji bo ku 
karen wan hasantir be. Dema ku bl 
hev re naxlvin, nikarin bi hev re kar 
blkin. DI ve pevajoye de zirnan hOOı 
hAdi derketiye hole. Ji xwe be zi
rnan ponljandin ne gengaz e. Lew
ra meji simgeyen heybaran (mad
de) dikare di xwe de bigre. Di cihe 
rnadeye de deng O bejeyan bikarti
ne. Mirov, ji kar'ine bi zirnan zane
bOn, tecrube Q ditinen xwe ji hev re 
bAjin. 

Çalaklyen zeni bi navgina zimen 
dest pe kiriye Q pek hatiye: Di ve 
qonaxe de , edi mirov aqile xwe 
baş bl kar aniye. Mirov bi navgina 
zlmen Q meji, ji tişten ku di jiyana 
karvani de çewt a şaşi derketiye, 
xwe parastlye. Ne ~estiye ku wan 
çewtiyan dubare bike. Disa mirov, 
ew rastiyen ku di jiyana karvani de 
derketine hole, ·xwestiye wan bipa
rAze. Ev rastiyen jiyane di zimen de 
ber hf!N bOne a clviyane. Gişk en
daıMn elvata di jiyane de van rasti
yan, tecruban a zaninan bi kar ani-
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ne. Ev tecrube a rasti, bl navgina 
zimen gihiştine nlvşen (neslen) nO. 

Di ve pevajoye (süreç) de, di ji
yana mirovahiye de re a rezik hati
ye xuyan. Xweparastin ji çewtiyan 
o hinbQna rasti a tecruban re a rA
zik pewist dike. HinbQna re a rezi
kan bl navgina ziman, çalakiya zeni 
gengaz (mumkun) e. Bi vi awa'{i di 
nav elvata de O di navbera nlvşa na 
a ya kevin de çalakiya perwerde'{i 
hOOı hadi derketiye hole. Mirov, Adi 
xweştir O bl.leztir kariye xwezaye bl~ 
guher'ine. Qi eyni deme de ew kari- • 
ye x.We ji çetir biguher'ine; M zi
man, hikar'i li elvata kiriye. TixQben 
jiyane firehtir kiriye. Sinoran ramani 
ji xurtir a firehtir bOne. Bl navgina 
zimen, mirov kariye bi mejiye xwe 
pir tiştan-birame. 

Bi peşveçO'{ina zimen, bi avakiri
na deng, beje o tegihan a bi pewen
diyen di navbera beje a tegihan de, 
çalaklyen zeni xurtir O paşketitir bO
ye, ecrı mirov kariye pilan a berna
me di mejiye xwe de çebike, edi ka
riye xwestin, daxwaz a heviyen xwe 
birame. O jiyana ramani d~st pe kiri
ye. Mirovahi derbaze qonaxa rama
na neditbar'i bOye. Di ve qonaxe 
de, clvat di sere xwe de dinyayeka 
menewi ava kiriye. Çawa clvat jl bo 
jiyana karvani (pratil<i), jl xwe re 
alet a navgin li dar xistiye, wisan ji, 
ji bo jiyana xwe ya menewi navgi
nan saz kiriye. 

Ev çalaklyen ramani bl wasita 
zimen pek hatiye. Be tegihen zimen 
di meji de çalaki çenabin. Bi çala
kiyen ramani ji, zirnan peş ve diçe 
Q tixOben xwe fireh dike, peyv Q tA
gihen na Q pewendiyen na a lihev
xisti diafir'ine. Zirnan Q raman bi be
ramber'i li hev hikar'i dlkin. Ev bO
yer, jl jiyana madi a karvani rehe 
xw distine. Bingeha xwe ji jiyana le
bati hildide. Ji den lebat O jiyana 
karvani raman nine. Raman bi leba
te ve girada'li ye. Le pişti ku raman 
li ser bingeha lebate hat dirOvan
din, disa dizlvire lebate. Rastiya ra
man a ponijandine, di jiyana karva
ni de kifş a diyar dibe. 

Dumahik heye 
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rı:=l vin jl dibistan~ 
~ derketibO, . diçO 

mal~. Roj rojeke 
xweş bO. Tir~j~n tav~ y~n 

germ li rOye we ye delal di
çan Q dihatin. Hişe we bela
wela a dile we wisa bi xem 
bO. Tişt~ ku iro mamoste di 
derse de ji wan re gotibO qet 
neketibQ sere we. . 

Evin gav bl gav kete riya 
bl xweli O bi toz O dOman. 
Te digot qey tiştel<i nabine Q 
nabihise. Gav~n we wisa zQ 
zO O be ser O çav bOn, weke 
ku ji ber tiştel<i bireve, mina 
çMkeke, .mina perperokeke. 

EVin bi xwe re dipeyivi, di-
got: • 

-Ez zanim ku te ji beriya 
min kiriye. Le ez nikarim dev 
ji dibistane berdim, werim. 

Min pir beriya te kiriye. Jina be d~. 
ne hasan e. 

Hestir ji çaven we dibariyan. 
ROye we weke gula ku baran le di
ke, wisa teze O delal bO. EVin axine
ke kOr kişand, dile w~ dişewiti. Di
got: 

-Ez herim mal~. eze ji ap~ xwe 
re bejim, min beriya diya xwe kiri
ye. 

EVin bi dil Q hişel<i tevihev di ke
leka re de dimeşiya. Re le direj bO
bO, nediqediya. ça li ber aveke rO
nişt, rawestiya. Av mina heviyen we 
wisa zelal a paqij diheril<i. Weke ku 
je· re digot: "Ez bi te zanim, te roje
ka bigihlji diya xwe, le nebi, nebi tu 
be heVi bikevi. EVin ji nişke ve veci
niqi, li dora xwe nihert, roj diçO 
ava. Sere xwe rakir li roje nihert. 
Roje di pişt ewren reş de çav dine
qandin. Evin weke barana payize 
hOrik hOrik dest bi girine kir. 

Bi lez O bez kete r~. dereng ma
bO. Niha a~ we çav li re, ketibO 
meraqa we. Evin, ~ne sal bO ku li 
mala a~ xwe bO. Ape we ·pir je 
hez dikir. Siraziya wi çi bixwesta bi 
ci tani. L~ zanibQ ku EVin pir beriya 
diya xwe d ike n rojeka wi w~ bihele 
a here. 

Gava gihişt mal~. ap~ we bi 
xem a zem je pirsi: _ 

-Tu li ku '{i, çima dereng mayi? 
EVin, sere we di ber de çave 

xwe ye bi gr'in ji ape xwe vedişart; 
_ Ape we fehm kir ku gr!yaye, dest~ 
xwe di sere we de gerand a gote: 

-Evin, tu çi ma wiha bi grin O bi 
keser r? Oerd~ te çi ye, ji min vene
şere, gava ez te wiha dibinim, dil~ 
min dihele. 

Evin ser~ xwe bilind kir, li ap~ 
xwe niMrt, dixwest biqire, 1~ nikari
bQ. Disa kelegrini bO sere xwe xist 
berxwe. 

Ape we li pey bO, we tu car wl
ha ned'itibO. Gelo we bi hinekan re 
şer kiribO? Qey kesek je re tiştek 

gotibO? Evin heta niha bi kesi re 
pev neçObQ. iro pir bi keser bO, 
ap~ w~ ji xwe re digot; gelo EVin çi
ma wiha bi xem e. 

Apewe gote: 
- Qiza min, beje ka tu çi dixwa

zi, ez binim cih. 
EVin li ap~ xwe nihert, axinek ki

şand,got 

-Min pir beriya diya xwe kiriye, 
ez pir dixwazim we bibinim. isal, 
pişti d lbistan biqede, ez~ herim ma
le. 

REWŞEN 

A~ we qasel<i fikir'i, le 
nizanibO ku derde braziya 
w~ ev e. Çave wi tije hestir 
bO. ZanibQ ku w~ EVin ro
jek~ terka wi bide, here ba 
diya xwe. Le bi rasti nizani
bO ku we evqas zO ji EVin 
biqete. EVin fehm nedikir 
ku ap~ we çima hewqas bi 
jan Q keser e. Digot min çi
ma le wiha kir. 

Ap~ we dipeyivi, je re di
got: 

-Tu tene beriya diya 
xwe dil<i. Ez 'beriya hemO 
tiştan dikim. GuM we li 
ape we bO O ji xwe dipirsi, 
digot: 

- Gelo ape min beriya 
çi dike? 

D~ Q bave wi, ji zQ ve 
miribOn, ji wan p~ ve kese 

wi y~ ku beriya wan bike ji tune
bOn . .Je pirsi, gote: 

-Te biriya ki kiriye? 
Ap~ w~ got: 
-Te biriya diya xwe kiriye, mir~ 

biriya welat~ xwe, biriya gunde xwe 
ye ku ez te de mezin bOm, biriya 
gundiy~n xwe ... Bi. eVin O dilsoji mi
rov çawa biriya de a bave xwe di
ke, mirov bi vi awa'{i biriya welet ji 
dike. Te bira te? Kale te nexweş 
bO, hatibO ba me, pişti çendel<i biri
ya welet kir, got, 'ku ez m irim, min 
li vir veneşerin, min bibin welate 
bav O kalan, min bibin gund~ me .. .' 
We hinge min digot bave min çima 
wiha dibeje, le niha ez te dighejim. 

Ape min dom dikir: 
- Zarok ji min re çenebOn, min 

te ji de O·bave te xwest, min got bi
la bibe keça min, eze we xwe'{i bi
kim. Dile wan pir nedixwest; le disa 
ji dile min nehiştin. Kefa min hat, le 
min zanibQ ku. roj ek tu de li wan bi
ger'i a terka min bil<i. Me weke de O 
bave te yen helalli te nihert. Bere 
tu qet li wan negeriya'{i, 1~ iro tu li 
wan dipirsi. Heq O rast e ku diya mi
rov a helal ji mirov re ji her tişti pi
roztir e. 

EVin bi van gotin~n ape xwe şa 
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bObO. Dlxwest ku ap~ w~ hinek tiş
tan eşkere b~je. Evin je pirsi: 

-Tu çirna ll pey daxwaziyen 
xwe naç'i? Were em bi hevdu re he
rln, eie bigihijim diya xwe O te ji bi
-gihiji welate xwe. 

Çaven we dibiriqin. 
Ap~we got: 
-Tu rast dibeji. 
Hay j~ nin bO ku dil~ Evin bi ko

van O kesera welat dagirti ye. Evin 
li ser welat dipeyvi, digot 'welat.. . 
welat. .. ' 

Gotina peşiyan e: ·s~ zehmet, 
mirov naxwe nemet. • Evin digot: 

-Çirna em ji negihijin daxwazi
yen xwe, em ji bo ve yeke çi dikin? 

Ji bo ve, qey erne tene ji Xwede re 
bizari n? 

Bi vi awa'{i, Evin kete fikr O rama
nan. Ji ape xwe pirsi: 

- Qey erne ji bo ve neçin welate 
xwe? · 

Apewe got: 
- Bele, we ew roj ji were; le dive 

gele me tev bi hev re ber xwe bide. 
BO bO nive şeve. Evin ji ba ape 

xwe rabO, çO oda xwe. Xwe direj 
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kir, qasek wisa kete fikr O xeyalan. 
A~ we hate bira ~e, digot: "Min ji 
biriya welate xwe kiriye. • Ew li ser 
diya xwe peyivibO, ı~ ji ap~ xwe hi
nek tişten din bihistibO. Peyva wan 
ali ser welat jl hişe we demediket 

Dlxwest raze, le xew bl çave we 
nediket. Dlya we hat bira we, çaven 
we tije giri bO. RabO pencer~ vekir. 
Şeveki tari bO, st~rk dlçirisin. AXi
nek klşand, gote wan: "Bexte we ji 
weke we roni ye, li ezm~n hOn bl 
sere xwe ne, serbiinet in. Xweti bi we. 

Evin berdeste sib~ di xew de 
çO. Bl tina tave ku jl pencera we ya 
vekiri dikete hundir, şiyar bO. Dile 
we nedixwest here dibistane. Westi-

yabO. Derket ber deri, li dora xwe 
nihert, ji we pe ve kes tunebO. Ji 
dOr ve denge zarakan dihat. 

Be dile xwe kete re. Ew riya ku 
bere bi ket o şahi te de diçO o di
hat, ira qet li dora xwe nenihert, me
şiya... ça ll ber newale rOnişt, her 
tim ku ji dibistane dihat, li vir behna 

. xwe dida O kevir davetın ave. Bala 

. xV.ıe da ve ava kiJ zelal diherike. 
Gul O sosin li qeraxa ave weke bO-

REWŞEN 

k~ xemilandi bQn. Xweza (tebiat) 
pir rind O bedew bO, av bi evini dl
heril<i, mO ri bl ' eşq O baweri, be se
kin dixebitin. Evin bi xwe re dipeyi
vi, digot: "Qey qet derd O kule wan 
tune? Xwezi ez di şOna wan de bO
ma ... • Bere xwe da roj~; tirejan roje 
ll rOy~ w~ dibirlqin. Gerrna roje, di
ya we ani bira we. Sere xwe xwar 
kir, çave we bi kOsiyeki ket, di nav 
av~ de bO. Kusi dilepiti O ber xwe di
da ku ji av~ derkeve, le çawa ku 
piye xwe davet, wisa ji dişimiti o ~i
hata xware, nikaribO ji av~ derkeve. 
Evin ji 1~ dinih~rt O dikeniya. Pari
yek kefxweş bO bO. Nedixwest ça
ve xwe je bineqine, li kOsi dinihert. 

Ji nişke ve beqek ji ber piye 
Evin Çind 'da O derbasa wi aliy~ ave 
bO. Bere beq~ li Evin bO, wisa mina 
ku le binere. Evin kevireki biçOk 
avet~. beq~ çindek da xwe, çO ser 
kevireki. 

Evin çave xwe ll kOsi gerand. KO
si bi keftelefteke zor ji ave derketi
bO, xwe dabO ber tave. Evin di xe
men kOr O dOr de bO. Gotinen a~ 
we, ji bira w~ dernediketin, digot: 
"Ap~ min rast dib~je. Ji jiyane xweş
tir O zortir tiştek tune. Ji bo ku mi
rov bigihije daxwaz O xwezlyen 
xwe, div~ mirov ji tekoşin~ nereve. 
KOsi laxer O giran, beq sivik O beza 

- ne, le herdu ji ber xwe didin, bl t~
koşin dijin. Ew ji mina me, ferqa 
me O wan jl hev çi ye?" 

Dile Evin ketibO cih. Pir kefxweş 
bO bO. Ji nlşke ve ji ciM xwe rabO, 
çav~ xwe ll kOsi O li beqe gerand. 
Evin -~ çetir zanibO ku jiyan be xe
bat O tekoşin nabe. Evin li wan dige
riya, le ew jl zO ve ber bl jiyaneke 
nO bi re ketibOn: 

Evin di qeraxa ave de bazdida, 
fikr O heviyen xwe bi dengeki bilind 
diqiriya: 

-Ez tem dayika min a delal. Ez 
tem, welate min e xweş, ez tem jiya
na bi rOmet. Ez tem, eze bi we re bi
jim. 

Evin di nav bajer de ji xwe razi, 
bi bawer O serflraz, be xem O keser 
dimeşiya. Bi hevi, bi baweri O bi bir
yari ... 
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Kovara Çand• REWŞEN 

HALKIN AYDINI 
HALKIN SAVAŞÇISIDIR 

(3) . . 
1938 baharında Dersim'e yöne

lik operasyon başlatıldı. öte yan
dan Iran, Irak ve Suriye hükümetle
riyle, Kürdistan sorununa ilişkin ant
laşmalar imzalanmıştı. (Bu dönem
de Irak ingilizierin sömürgesi, Suri
ye Ise Fransızların sömürgesiydi) 
Bu antlaşmalar ile, Kürt isyanlarına 
karşı güçbirliği yapılması ve ortak 
tavır takınılmasını hedeflemişti. 

Bombardıman uçakları ve topçu 
ateşi altında aylarca inleyen Der
sim, son kurşununa kadar kahra
manca direndi, kızlar ve kadınlar na
muslarını ve benliklerini düşmana 
teslim etmemek için kendilerini uçu
rumlardan attılar. 

Avrupa'daki bazı Kürt aydınları, 
Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa'daki 
hükümetlere çağrıda bulunarak, 
Dersim katliamının durdurulmasını 

istediler. Bu çağrılar yanıtsız kaldı. 
Kürt toplulukları, dünyanın gözleri 
önünde, kendileriyle kıyaslanamaya
cak ölçüde güçlü silahiara sahip bir 
düşman tarafından barbarca boğaz
landılar. 

Sayıları yüzbine varan Dersim'li
nin öldürülmesiyle, Dersim katliamı 
tamamlandı. Sömürgeeller bununla
da yetinmedi. Onların sıradaki iste
ği, Kürt insanının beyniydi. Resmi 
faşist TC ideolojisi her tarafta ege
men kılınmakta, asimilasyon her ta
rafta futursuzca uygulanmaktaydı. 
Resmi faşist TC ideolojisinin Kürtle
re de traji-komik bir tarzda dayatı
lan ırkçı sloganları şunlar oldu: "Ne 
mutlu Türküm diyene! Bir Türk Dün-

yaya Bedeldiri Türk Öğün, Çalış, 
Güven! Muhtaç Olduğun Kudret Da
marlarındaki Asil Kanda · Mevcuttur! 
vd. Kiralık bir çok uşak yazar, Kürt
lerin Türk soyundan geldiklerini, Or
ta Asya'dan göçetmiş olduklarını, 

Kürtçe denilen dilin 20 30 kelime~ 

den oluştuğunu vb. onyıllarca tek
rarlayıp durdu. Bu konular üzerine 
sahte profesörler binlerce kitap yaz
dılar. Bu utanç belgeleri bugün de 
Türk Kütüphanelerinin raflarında 

durmaktadır. Katliamlar sonrası bo
şaltılan Kürt illerinde ve tüm Misak-ı 
Milli sınırları içinde, Türkçe konuşul
ması, Türkçe düşünülmesi zorunlu
luğu kanunlarla denetim altına alına
rak, Kürdün beyni darmadağın edil
mek istendi. 

Amaç bellidir; Kürt benliğinin be
yinlerden boşaltılması hedeflenmeiş
tir. Benliği boşaltılan bir ulusu dü-. 
şürmek, kendisine yabanellaştır

mak basittir. Kürdün Türk gibi dü
şünmesini, Türk gibi giyinmesini, 
Türk gibi konuşmasını, Türklüğü sa
vunmasını sağlamak, sömürgeci fa
şist devletin resmi ideolojisi olmuş
tur. 

Ikinci dünya savaşından galip çı
kan ABD emperyalizmi sömürgeci 
sofrasında aslan payına sahip oldu. 
Bir grup eski ittihat ve Terakkici 
komprodorların önderliğinde ve 
ABD'nin desteğiyle, 1946 yılında ku
rulan Demokrat Parti 1950'de iktida
ra geldi. DP' nin peşine takılan 

Türk solu ve ona "ikinci Kuway-i 
Milliye• sıfatını .yakıştıranlar yine al
danmışlartır. DP ile birlikte kurulan 

küçük sol partiler kısa zamanda ka
patılmış, yöneticelen tutuklanmıştır. 
DP iktidarı, sömürgeci faşist rejimi 
daha da ~kiştirmiş, emperyalist ül
kelerin artık mallarını Kürdistan'ın 

en ücra köşelerine pazariayabiimek 
için yollar yapmış, faşist ideolojiyi 
pekiştirrnek için okullar açmıştır. Ko
re'de ABD emperyalizminin çıkarla
rı için Kore halkına kurşun sıkılmış
tır. Bu alçakça davranış faşist devle
tin Nato'ya kabulünü sağlamıştır. 

Hürriyet ve demokrasi sloganları 

ile ortaya çıkan DP' nin ideolojik Vt 

pratik işlevleri kemalistlerden fark
sızdı. 1959 yılında 49 Kürt tutuklanıp 
cezaevine konulmuştu. Bunların bir 
tek suçu vardı, o da Kürt almaktı. 
On yıllık faşist DP iktidarı, Türk hal
kına zulüm ve sömürüden başka 
birşey sunamamıştı. 1960'1ara gelin
diğinde, Türkiye kaynıyordu. DP ikti
darının orduyu kısmi olarak siyaset
ten uzaklaştırmak istemesi ve Baş
bakan Menderes'in "gerekirse ordu
yu başçavuşlarla idare ederim" be
yanı, kemalist geleneği kısmen de 
olsa "yaralamıştı". Türk devletinin 
ABD emperyalizminin kayıtsız şart

sız uydusli oluşu, Avrupa emperya
listlerinin de hoşuna gitmiyordu. Av
rupa' nın desteği ile askeri ve sivil 
kemalistler 27 Mayıs 1960 darbesini 
gerçekleştirdiler. Cunta liderlerin
den Cemal Gürsel, inönü'ye yazdı
ğı mektupta, "her isteğiniz bir pey
gamber emri gibi telakl edilecektir" 
diyordu. 1960 cuntası Türk halkına 
küçük bir soluk aldırırken, Kürdis
tan üzerindeki şiddet devam ediyor-
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du. Cunta genel af çıkarmış, ancak · 
49 Kürt insanını bu affın kapsamı dı
şında bırakmıştı. 

1940'1arda başlayan şeyh ve 
aOaların ajanlaştırması işlemi, DP 
döneminde tamamlanmıştır. Kürdis
tan'lı şeyh ve aOalar, DP'nin sadık 
birer uşakları olmuşlardı. Bu vesile 
ile 27 Mayıs cuntası, DP'Ii Kürt aQa
larını da hedef almıştır. Tanınmış 

şeyh ve ağalar sürgüne gönderil
mistir. Sürgüne gönderilen bu ağa
lar, sürgünde millete, vatana ve 
cuntaya bağlılık yeminleri ettirilerek 
bir yılı aşkın bir süreden sonra geri 
dönmelerine izin verilmiştir. 1961 yı
lında hukuk profesörü Mümtaz Soy
sal'a hazır1attırılan 1961 Anayasası, 
Mussolini'den ödünç alınan TCK'
nın 141 ve 142. maddelerini koru
makla bir1ikte, kısmi olarak örgütlen
me özgür1ü0ünü bir1ikte getiriyor
du. 

1960 sonrası kurulan TiP (Türki
ye işçi Partisi) reJormist ve pro-sov
yetik özellikleriyle bir1ikte Türk-so
lunda bir dönüm noktasıdır. 1965 yı
lında anti-marksist Kürt aydınları ta
rafından TDKP kuruldu. Bu parti, 
ideolojisi gereği anti-marksist aydın
ları, küçük toprak sahiplerini, esnaf 
kesimi örgütlemeyi hedeflemiştir. 

Bir kısım reformist, marksist 
Kürt aydınları TiP içinde örgütlerı
rneyi yeOiemişlerdi. ismail Beşikçi, 
işte bu zaman dilimi içerisinde karşı
mıza çıkıyor. Beşikçl 1963-64 yılla
rında asker1ik görevini Bitlis'te yaptı
ğı yıllarda, Kürdistan' ı ve resmi ide
olojiyi pratik işleviyle yakından tanı
ma fırsatı bulmuştur. Bu tanışma, 
onun yaşamında yeni bir dönüm 
noktası oluşturur. 1964 yılında Erzu
rum Atatürk Üniversitesi'nde sosyo
loji asistanı olarak çalışmaya başla
yan Beşikçi, doktorasını 1967'de ta
mamladı. O dönemde başlayan Do
ğu mitingleri ile ilgili ilk analizini 
1967 yılında kaleme aldı .. 1969 yılın
da "Doğu Anadolunun Düzeni, Sos
yo-Ekonomik ve Etnik Temelleri" ad
lı kitabını yayınladı. Bu kitabını ya
yınladığı için Atatürk Üniversitesi'n
deki görevine son verildi. Kısa bir 
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dönem Ankara Siyasal Bilgiler Fa
kültesi' nde çalışan Beşikçl, 12 Mart 
1971 Askeri faşist darbesiyle bir1ikte 
tutuklanarak Diyarbakır Askeri Ceza
vi'ne kondu. 

1968 yılında kurulan . Devrimci 
Doğu Kültür Ocakları Kürt gençliği
nin ilk uyanışıydı. Son Dersim katll
arnı Ue serpilen ölü külüne ilk tepkiy
di. 1970 ydında Beşikçi'nin DD
KO'yu Uk kez ziyaret etti. Daha son
ra bu demek bünyesindeki gençler
le, cezaevinde bir zaman dilimini 
bir1ikte geçirmiştir. 

TC karar1ıydı. ısmail Beşikçl ce
zalandırılmalıydı. Erzurum'dan, Arı
kara'dan resmi ideolojinin kiralık 

profesör1eri uçaklar1a Diyarbakır'a 

getiriliyor ve Beşikçi aleyhinde muh
bir tanıklar olarak ifade verdiriliyor
du. Bunlardan birkaçının isimleri 
şöyle: Pr. Dr. Kemal Bıyıkoğlu, Pr. 
Dr. Orhan TürkdoOan, Pr. Dr. Şa

ban Karataş, Pr. Dr. Mithat Toru
noğlu ve asistan Dr. Erol ibrahim 
Kozak. ibrahim Kozak'ın 25 Mart 
1972 tarihinde Beşikçi'ye gönderdi
ği hakaret dolusu mektubuna bura
da değinmekte yarar var. Resmi fa
. şist devlet ideolojisinin kiralık uşaOı
nın buradaki suçlamaları ile, "Kürt 
ve Kürdistan ülküsü" adına yola çı
kan bazı güçlerin Beşikçi'ye yönelik 
suçlamalarının aynı paralelde olma
sı özellikle dikkat çekicidir. Muhbir 
öğretim görevlisinin mektubu şöyle 
başlıyor: 

•ismail Beşikçi, malum etnik bir 
grup seni kandmyor, seni posam 
çtkanncaya kadar kullanacak/ar; 
ondan sonra da seni çöp tanekesi
ne atacaklar. Duruşmalarmdan son
ra ben senin avukatlarmdan biriri/n 
konuşmasma tamk oldum. Sen on
larm umurlarmda bile değilsin; on
lar kendi keyfi nde .. . Senden elbet
te yararlanacaklar, seni-ciddi bir şe
kilde savunmalan bile söz konusu 
değil. Senin zaytf bir kişiliğin ~r. 

Bu baktmdan çok kolay ve çabuk 
bir biçimde etki altmda kaltyorsun. 
Fakat nefis muhasebesi yapmak su
retiyle düştüğün gafletten ve çukur
dan kurtulabilirsin. • 

REWŞEN 

Mektubun diğer bir paragrafın
da, muhbir ()Oretim görevlisi şu gö
rüşler~ yer veriyor: 

"Bu sorun (Kürt Sorunu) Türk 
milietinin, Türk devletinin batünlü
ğu ile ilgili bir konudur. Bu konuda 
tarttşma açtlamaz. Bilim bu konuya 
alet edilemez. Bu sorunlar fikri tar
ttşmayla değil, kurşun kurşuna hal
ledilir. • 

Muhbir öğretim görevlisi son pa
ragrafta haklı bir konuya temas et
mişti. Resmi faşist ideolojiyi üreten 
üniversitelerden ·bu konunun tartışıl
ması veya tartıştırılmasına müsade 
edilmesi beklenemezdi. Sorun kur
şun kurşuna çözülecekti. 1974 af ya
sasiyia bir1ikte lsmail Beşikçi tahliye 
oldu. Resmi faşist ideolojiyi üreten 
üniversiteler Beşikçi'yi kabul etmedi
ler. Üniversitelere kabul edilmeyen 
Beşikçi, kendini bilime verdi. 1976 
yılında "Bilim Yöntemi" adlı kitabını 
yazdı. Ardından, 'KQrtlerin Mecburi 
iskanı'nı 1977, 'Güneş Dil Teorisi ve 
Kürt Sorunu' adlı çalışmasını da 
1978'de tamamladı. Onun yazdıOı 
bütün kitaplar hakkında dava açıl
mıştır. Bir bilim adamı Olarak, resmi 
ideolojiyi bilimsel olarak eleştirmesi
ni TC hazmedememiştir. Bu kitapla
rından dolayı . hakında dava açılıp, 

1979 yılında kesinleşen bir mahku
miyat kararından dolayı Beşikçi tek
rar cezaevine konuldu. 

12 Eylül faşist askeri darbesi ilk 
elden idam sehpaları kurup onlarca 
yurtseveri asarken, Kürdistan'daki 
bütün köy okulları ve karakollar bi
rer Işkence yuvasına dönüşmüştür. 
Onlarca devrimci Işkencehanelerde 
katledilmiştir. Beşikçi, bu barbar1ı

ğa, Istanbul Toptaşı Kapalı Ceza
evi'nde Fransızca olarak kaleme 
alıp isviçre Yazar1ar Sendikası Baş
kanı Bayan Boulanger' e göndermiş 
olduğu 14.08.1980 tarihli mektupta 
kısaca değinmiş ve bu mektuptan 
dolayı Beşikçl hakkında yeniden da
va açılmış, suç işlediği gerekçesiyle 
cezalandırılmıştır. 1981-87 yıllarını 

cezaevinde geçiren bu aydın, onur
lu kavgasının diyetin! Ikinci adresi 
olan cezaevlerinde ödemiştir. 
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Kovara ÇandA REWŞEN 

HACi QADIRE 
- A . 

KO YI 
(1815- 1897) 

ŞairA niştimanperwer a mezin Haci Qadir, Mele Eb
durehmanA kurA EHMEDe kure Muhemede kure Mele 
EHMEDA Gewre ye. Gewre, bi ıaravA Sorani, bi mana 
"mezin" e. 

HaciQadir, di sala 1231 e koÇi (hicr'i) de, yan.A di sa
la 1815e miladi (zayini) de, li gunde Gorqereca, bajare 
KoyAhatiye dinyaye. Koy = Koysenceq, bajareki Kur
distana BaşurA, nezikA KerkQke ye. 

Nave dayika Haci Qadire rehmeti ji, Fate (Fatma) 
ye. Çawan ku Heci Qedir ji di helbesten xwe de gotiye: 

1 

Bawkem Ehmed bQ, nawi fikrem de 
XelkA Iade bO, dayki men Fate 

YanA: bave min Ehmed bQ, nave wi te bira min, ji 
xelke LADe bQ, dayka min ji "Fate" bO. 

Çawan ku ji vi' helbesta Haci Qadir ji, te fem kirin, 
Haci ku dema bave wi wefat kiriye, zarok bQye. 

Haci ku dibe hettsarı; dayka wi, ew dibe ba kurxale 
wi ye "Mele Ehmed" dide ber xwendinA, pişti du salan 
dayka Haci ji wefat d ike. Mele Ehmed mesrefa xwendi
na Haci dide ser xwe. Haci, feq'itiya xwe ya seretayi (ib
tidai) li Koye didomine. Di salen 1853-1854'an de, digel 
"Haci Mele EbdullaM Cerızade diçin BalekatA gunde 
Şexwetman, li ba "Mele Muhemede kak Ebdullah" dix
winin, pişte wi, Haci Qadir ji hevaiA xwe Mele Ebdullah 
diqete bi tenA diçe Kurdistana TranAli bajaren Serdeşt 
,Q Sablax Q ŞinoyA, dixwine. Heta sala 1862~3'an li"Kur
distana TranA dimine. Di wA sale de (1863) icazeta xwe 
(destQrname-diploma) distine, dizivire welate xwe (ba
jare KoyA). Di gel Mele EbdullahA heval Q dosten weke 
"Şair Emin, Axa Exter" Q "Heme Axa" mideteki (demek1) 
li Koye dimine. O pişti vi' dixwaze ku here StenboiA, an
ku paytaxta Osmani a digel rewşenbiran xebate bike. 
U ser ve, Haci bere xwe d ide welate xurbete a te Sten-

Abdurrahman DURRE 

bole, digihije binemaliya malbata Bedirxaniyan Q dibe 
mamostaye zaroken wan. 

Haci heta ku nehatibQ StenboiA, helbesteyen evin
dan Q dildan dinMsin. Pişti ku hate Stenbole, bi rew
şenbiran re hevalti kir a bi komele a tevgeren azadi a 
netewiyen biyani ( ecnebi) re aş ina bQ. U vir dek, do
Iab, pilan, fend Q felen ayinfiroş (dinfiroş), bazirgan, 
mir, axa, beg a paşayen curbecur d'it. Bi şairAn weki Şi
nasi, Namik Kemal, Abdulheq Hem'it, Tewfik Ziyaedin Q 
Ziya Paşa re tekiliyen wi çebQn. Seltenet Q debdebe 
yen Stenbole, çerx Q dolaben wi yen siyasi, tican Q cl
vaki d'itin; feqin, belengazi, bAkesi 9 bexwed'itiya Kurd 
Q KUrdistanA rind fAm kir. AgirA xurbetA Q hesreta Kurd 
Q Kurdistane di dil Q cane wi de hilbQ. Çik, şewat Q ja
na binna welet, li cerg a hinav a hestiyen wi rOnişt We 
deme dest bi helbesteyen netewi a gelperwen kir a re
çeke taze Q na di ware wejeya Kurdi de vekir. 

Bi rasti ji, haci QadirA Koyi, ji we deme vir, de ala 
wejeya netewi ji deste şair, fe~1esof a zaniyare rnezin 
Ehmede Xani hilda a da ser milen xwe a sertiraz kir. 
Zilm Q zor Q dagirken (istila, sömürgecilik) ya Osmani 
Q Eceman telin Q teşhir kir Q got: 

Le mabeyne kilawsor Q kilawreş 
Penşan in debine misle gaybeş 

Yane: Em Kurd di navbera kumsor Q kumreşande 
(Osmani a Eceman de) penşan mane, bOne weki Koye 
Beş ku her kes pe olama xwe dike, na bare xwe le di
kin. 

Çawan ku Ehmede Xani ji, di dibaca "Mem Q Zirı"a 
xwe de gotiye: 

HerdQ terefan qeb'ile Kurmanc 
Bo tire qeza kirine armanc 
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Kovara Çand6 

Herdu terefan, yana: Rom (Osmar.i) Q Ecem el O 
eşiren Kurdan k!rine armr:mce tiren qedere O wan ~ di-
jenirı. . 

Haci, çara xelasiye, ji bindestiya l<oledaran Q dagir
keran (sömürgeci-istilacilar) ji, di cenga çekdari a 
xwendin O zanin a qelem (xame, penOs)e de dibine O 
dibeje: 

Selaha 1we istaqe silah e 
Tamaya gewreyi be çek nekin nek 

Yana: Kara we, qenciya we di ve deme de, di sile
han de ye. ArzOtiya mezinayi O serbilindiye be çek O si
leh nekin a nekin; yana be sileh azadi nabe .... 

Be şir O xame dewlet payidar e 
Emen, xame heye, şir na diyar e 

Yana: Bi şOr O qeleme dewlet payidar dibe. Qelema 
min heye, le şOre min tuneye. 

Herwiha mamosta Haci Qadir, bi çaveki dOrbin O şo
reşger li meseleye niheriye O heqiqet O rastiye ditiye. 

Azadi, serfirazi, bO.ka qelen ku xOn e 
Le pir şehid O xa.Zi heta niha ku çOne 

Mamosteye mezin Heci Qedir, di ware netewiti O 
gelperweriye de li qora peşin bOye, dije şex O meleyen 
çilek O sextekar ji bOye. 

Sed şex a mela w Emir O xani 
Bo lezzete eyş O zindegani 

Lew la we ewan bi hilesazi 
Lem la we eman bi teqlebazi 

Yane: bi sedan şex a mele O mir O xan ji bo lezzet O 
ket O jiyane li vi ali bi hilebazi, li Wı ali ji bi teqlebazi di
çin o ten. 

Hacidi helbesteki din de ji, wiha dibeje: 

Bele şex qutb e, emma qutt be aş e 
, Be av O nimete xelke gerani 

Qutub, nave hesine li bine tevere aş e ku aş li ser 
Wı digere. Di sofitiye de ji nave cureki weliyan e. Haci 
di ve helbesteya xwe de dibeje ku "şex qutb e, bele 
qutbe aş e, gera Wı bi nan O nimete xelke ye. Yane, li 
ser pişta xelke diji. 

Haci. di pir cihan d1wana xwe de heriş da ye şexen 
zemane, pir gotinen giran di derheqe wan de gotiye: · 
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Be çawe kilderav O rişe pani 
Le jenheldi be misle ker ll xani 

REWŞEN 

Yana: şex bi çaven xwe yen kilkiri a rOyA xwe yA 
pan, weki kere xani ll dO ]inan a talaziye ye. 

Haci Qadir hem şaireki netew'i ye mezin e, hem ji 
zanyar O feylesof bQye. Le bele tu cari ji fikr O baweriya 
oli (dini) peşvetir neçOye. Yana, rnele bOye, le meleki 
zana O şair O feylesof bOye. 

Haci ji welate xwe O ji mereke Baban ji, pir O pir hez 
kiriye. Heta roja mirine hesreta welat O Kurdistan çik a 
şewata xefıbiyô ji dil a cana yfı derneketiye. 

Di helbesteki xwe de wiha dibe] e: 

Le xurbet be şahi le bir nakeri 
ZemanA cuwani ya yada welat 

Haci, di helbesteka xwe ya din de ji, ku ll Stenbole 
raste hemşehriyeki xwe te, wiha diiCıvine O dibeje: 

Le Roma kewt e ber çavem kesiki haim O heran 
Be heyet teqeyim Kurd e be şiwe ehle Kurdistan 

Ku çOme xizmete pirsim: birader xelki kam cikey? 
Le kam la hatOWı, girya guti: "Baban" gutem: "Ba

ban?" 

Yane: çave min li Romaya (Stenbole) bi keseki be
lengaz a sews O ket, min ji şikl O şiwe O zaravaya Wı 
fem kir ku Kurd e O xelke Kurdistane ye, ez çOm xizme
ta Wı O min je pirs kir: "Birako, tu ji xeike ku yr? Ji kijan 
ali hati?" Giriya O got: "Baban". Min got: "Baban?" Ya
ne, ez pir pe şa bOm O le heyirim. 

Em dikarin bejin ku Haci Qadir feylesof ji bOye. Le 
bele bi kurti: mirov dikare beje ku Haci Qadire Koyi di 
ware wejeya netevfı de peyaki be hempa ye, zanyareki 
pir mezin O heja ye. Di Vi' wari de ji hemçerxe xwe ye 
Salim, ji Nali O Keyfi O Kurdi pir zadetir bOye. 

Di helbesten Haci de pir hunermendiyen mezin O 
heja yen wejeyi hene. Rewşen klasiki yen wejevaniya 
Kurdi bi hemO cOren xwe di helbesten Hacide cih girtl
ne O hatine hOnan. Weke gerdaniyen ku ji dur O gewhe
ran e, bOne xemla gerdena Kurdistane. 

Çawan ku ew bi xwe ji, di helbesta xwe ya bi nave 
"zemane" de dibeje ku ji Kurdan ji bili Haci O Şex Eh
mede Xani tu kesi hime risteyen Kurdi (nezmen Kur
di= helbesten Kurdi) dananiye. 

Le Kurdan xeyre Haci, Şexe Xani 
Esasa nezme Kurdi danenawe 

Ruhen wan An piroz şa bin, rehma Xwede li ser 
wan bin. 
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Kovanı ÇsndA 

Henika 
Henaran 

Heba, tu ninbQ, li Arya Başar rTıi
reki pir bi nav a deng hebO. Heft 
sed rnalen Wı miri, tev pismamen 
hev bQn. Keçeke mir pir bedew, 
bejnzirav O delal heba. Ew, delaliya 
eıa mir bO. Xorten ~la mir, benda 
ve keçe bOn. Nave kaçike Hanika
haneran bO. Dile kurape Henika He
naran ketibO we. Kurape we heft 
sal bO ku we dixwest, le bave we 
nedida. Rojeke, Henika Henaran bi 
hevalen )(!Ne ve diçin bindarOke. 
Ew, bi hev re dilizin, distiren O teşi
ye diresin. Zade ku ji mala )(!Ne ani
bOn dixwin, bl hev re henekan di
kin, laqirdiyan dikin. Ji dOr ve ew 
babiliskeki dibinin. Ew le meze di
kin, dinerin ev siyarek e. Siyar (si
war) nezik dibe. Ew xorteki çeleng, 
bejnbilind Q simbelreş e. Siyar di 
ber wan re dibore, li wan dinere, le 
bi lez derbaz dibe O diçe. Keçik le 
dinerin, bi hev re dibejin: 

-Ev çi xorteki çeleng bO, herna 
layiqe Henika Henaran e. Xwezi ew 
bibiwa mavane bave te. 

Keçik ji hev re van getinan dibe
jin O dizivirin gunde )(!Ne. 

Henika Henaran te rnale, le dine
re ku hespe siyar di hewşe de gire-

dayi ye. Ew derbasi aliye jinan di
be, le di qulika deri re dinere ku 
xort bi bave we re dipeyiVe. Ew 
guh dide, denge wan dibihise: "Ez 
li ser qayide Hurmuz O Zerdeşt dix
wazim bi keça te Henika Henaran 
re bizewicim. • 

Bave Henika Henaran bala )(!Ne 
dide xorti, dinere pergara Wı, rOnlş
tin O peyivandina Wı O dibeje: 

-Ku re min, çima tu keseki te tu
nebO ku tu tene hati )(!Nezginiye? 
Bave te, birayan te, giregiren we, ni
karin ji te· re bene )(!Nezginiye?" 

Xort bi awayeki pispori aibeje: 
-Bel e tu keseki min n ine, ez he

mu karen )(!Ne tene bi sere )(!Ne di
qedinim. Min qelene keça te ji bi 

, )(!Ne re ani, eze ~idim O jina )(!Ne ji 
hildim bibim. Ez miroveki pir bi lez 
im, li heviya dergistiye (nişane), di
lana O hatin-çOyine ji nikarim bimi
nim. Tu çi qelen dixwazi eze bidim. 

Xort xurca )(!Ne vedike, a li ber 
mir vala dike. Zer ber mir dibe qOç. 
Ev zer, tera qelene deh keçan dikir. 
Mir van zeran dibine hiş ji seri d içe: 

- Hernin tu dixwazi jina )(!Ne bah
ri, dive tu se rojan destOre bidi ku 
em kar O baren )(!Ne bikin. • 

REWŞEN 

Selahattin MIHOTULİ 

Xort zeran dide mir dibeje: 
-De wisa ne ez herim, se roj 

şOnde disa tem, le bila Henika He
naran heta pişt nepeni be, eze je re 
çend getinan bejim. 

Mir difikire O, 'hernin min qelene 
)(!Ne stand. Ew ji dergistiya Wı ye, bi
la pe re heta pişt napeni here çi di
be', dibeje. 

Hespe Wı zin dikin. Xort )(!Ne 
daveje ser hespi O diçe pişt nepeni. 
Henika Henaran ji li pey diçe pişt 
nepeni. Xort, Henika Henaran dave
je terkiya )(!Ne, notla bobeliskeki ji 
wir d Or dikeve d iÇe. Hewariye d lgihi
nin mir ku siyar keçik revand. Ew di
kin ku li pey bikevin, le mezinen eıe 
dibejin: 

- Hernin me qelene )(!Ne stand. 
iro ne bibiwa se roj şOnde de disa 
bibiwa, de herna bir, bir. Xort bO, 
taw neda, bila bibe. 

Xort, Henika Henaran direvine, 
diherike O diçe. 

Ji ser ve qewimandine de salek 
dibore, ji xorti ji, ji Henika Henaran 
ji, tu xeber dernakeve. Çaven wan 
li re dimine, le tu kes naye o naçe. 
Mir gazi kure biraye )(!Ne ye dUketi-
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Kovara ÇandA 

ye Henika Henaran dike O dibeje: 
-Te heft sal Henika Henaran 

xwest min we nada te. Le tu pey he
re we bine, ez bidim te. Tekeve ser 
reça wan here. 

Biraze Wı dibeje: 
- Xwade mala te xerab bike, ez 

çi awa'{i herim, ez çi zanim bi ku 
de çOn. We bir kuşt, firot, çi kir? 

Mirdibeje: 
- Riya ku ew le çO, reça Wı li ser 

axe te cfıl:in, li ser we reçe here. 
Kurape Henika Henaran, kar O 

bare xwe d ike, li hespe xwe slyar di
be dikeve ser reça wan diherike. 

Pir diçe, hindik diçe, diçe dikeve 
nav meşeki (daristanel<i), qaseki di 
nav meşe de dimeşe, rastl xaniyan, 
hewşan O avahiyan te. Le di wir de 
tu kes tunebO. Bala xwe dide, di 
nav avahiyan de qesreki dibine, ji 
wir dOki zirav quloz dibO. Diçe ber 
deriye qesre, den dikute, den vadi
be, O Henika Henaran li ber çaven 
xwe dibine. Her du bi hev re xwe 
davejin hembeza hev. Henika Hena
ran dibeje: 

- Kurap, tu bi çi teheri hati, te 
çawa re sererast kir? 

Kurape we, gotina bave we O re
ça hespe, je re dibeje, bave te got: 

-Here Henika Henaran peyda 
bike, bine, bila ew bibe jina te, ez 

1 hatim te biherim. Le mere te li ku ye? 
Henika Henaran dema van geti

nan bihist şad bO. Deste kurape 
xwe girt, bire hundir o je re got: 

- Kurap can, tu ser çavan re ha
tl, ew xorte ku ez revandim, mere 
min nine. Ew, ez jl xwe re ne anim, 
ez ji bo meymOneki anim; evar 
evar, meymOni bi zincire vetine ber
dide ser min, meymOn li min dike
ve, paşe Wı dikişine dibe. Ez bl za
ro me. Di van rojan de eze biweli
dim. Ez te veşerim bila ew xort te 
nebine, ku te bibine de te bikuje, 
em pilaneki pek binin, pişti ku ez 
bizem em ji vir birevin. 

Henika Henaran kurape xwe ve
dişere. 

Dibe evar, xort te, notla (weke) 
her roje, dibore xaniye xwe, Henika 
Henaran di xaniye xwe de disekine. 
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We şeve, Henika Henaran diweıide 
kureki tlne. Wi dişo, dipeçe, dike 
heleçane. Ew bi xwe ji dikeve nav 
nMnen xwe. Merik te hundir, diçe 
Mleçena qundaxe dinere dibeje: 

- Peh peh, te ji me re berxeki çi 
sipehi aniye. Ew hema xerce ser pi
lave ye, goşte Wı çiqas xweş e. Eze 
vrı serjekim, erne bixwin. 

Henika Henaran gava ve gotine 
dlblhise, agir bl dile we dlkeve. Dlrl
clfe, sere xwe dizivifıne. Dibeje: 

-Evde Xwede, tu de çawa qun
daxa min ser je biki, ne ew mirov e, 
qet tişte wisa dibe? 

Merik qet made xwe xerab na
ke, peşve te dibeje: 

Ev berxa xwarine ye, erne bix
win. Tu de ji me re ji vir pey de ge
lek kur en mina Wı bini... Be rx e ner 
ji bo kere ye. Tu qet xeman nekişi
ne. 

- Oundaxe ji heleçane derdixe. 
Kere daveje stOye wi, serje dike. Wi 
hOr dike, dixe biroşe, dide ser egir, 
diqijirine, rOne Wı derdixe. ROn dadi
rive feraqeke din. Birine d ide ser, pi
lave çectike. Henika Hena~an ji bin 
lihefe Wı raçav dike. Merik, pilave 
xwe vala'{i firaqi dike, rOne ku ji 
goşte qundaxe derxistibO berdide 
ser aliyeki pilave, le li ser aliye din 
nake. Henika Henaran ji Vi dikeve 
şike. Difikire ku di Vi karl de tiştek 
heye. Le melheza xwe qet eşkere 
nake. 

Merik goşt dixe feraqeki, pilave 
ji dixe du feraqan, tasan datine ser 
siniyeke, tlne d ide ber Henika Hana
ran. Dibeje: 

-De ra be em bixwin. De kerem 
bike. 

Henika Henaran, sere xwe dikşi
ne bin lihefe, dibeje: 

-Ez çawa goşte qundaxe xwe 
bixwim. Qet ev yek dibe, tu bixwe. 

Merik bl ser ve d içe, dibeje: 
-Tu hema hopeki hilde bes e. 
Henika Henaran xwe hers dike 

dibeje: 
-Evde Xwade, ez teze welidim, 

deste min xwin e, qirej e, de wisa 
ne hinek av bine ez deste xwe bl
şom. 

REWŞEN 

Merik radibe, diçe ave bine, He
nika Henaran firaqa ber xwe dizvifı
ne aliye Wı. Ya aliye Wı ji, dizvirine 
aliye xwe. Merik ave tine, li desten 
we dike, paşe dibeje: 

-De bixwe, dest pe bi k e. 
Henika Henaran dibeje: 
- Tu bixwe, ez ji, de bixwim. 
Merik dest daveje palzwe hops-

ki hildide, dibe deve xwe, gava ku 
hop dlgheje ser levan, qirçini le di
keve diteriqe. DI pey re holepitek le 
dikeve merik dişewite. Henika He
naran, radibe ji wir direve. Le çikek 
ji merik dibijiqe ser alake we, deste 
we ji, li terqandine dişewite. Kurape 
Henika Henaran jl cihe ku xwe ve
şartibO derdikeve, te cem we. Her 
du bi aliye meymOn ve direvin, ew 
ji dike hilke hilk, di cih de dikeve di
cehime. Merik, nav holepitke de di
şewite, dibe zer hildiweşe erde. He
nika Henaran O kurape we xwe di
din aliki le temaşe d iki n. Daqeke ze
fıni li alake Henika Henaran ketibO, 
desteki we ji bibO zer. Her du kili
ten deriyan hildidin, yek O yek vadi
kin. Xani gişk ji zeran dagirtl bOn. 
Ew gişk ji keçen bedew en mir, egit 
O giregiran ji rOne zaroken ji tove 
meymOn mabOn. Henika Henaran 
bi kurape xwe ve ter O tOriken xwe 
dadlgirin ji wir vadigerin nav ela 
xwe. Ji wan re salixen rewşa Heni
ka Henaran didin. Qewimandinen 
ku hatin sen wan dibejin. CiM xa
niye xwediye meymOn ji wan re di
bejin: 

- Herin li wir ji xwe re zeran O 
mal binin. Bidin ser ve şiveriye he
rin. 

Mlroven ~e tev turen xwe digrin 
O dikevin re. Ew d için, le rastl tu tiş
teki nayen. U wir besteke rast he
bO, le di beste de tiştek nemabO. 
Ew vlk O vala didin ser re paşve diz
vlrln. 

Mire ~e. Henika Henaran bi ku
rap~ we re dizewicine. Dilan se roj, 
~ şev dom dike. Henika Henaran 
dibe jina kurape xwe. Ew bi miraze 
xwe şa dibin. 

ÇOk fifı sere dare, em tev derke
tin bihare. 
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Kovara Çand6 REWŞEN 

Mirin ô Jiyan 
(Listik 1 Du Perde) 

Listikvan: 
1- Topa/ Elf: 30 sali, bav~ Zinar, 

m~r~ Xec~. Miroveki belengaz D 
far. Çavbirçi D qurnaz. 

2- Hemed~ Kal: Bav~ Xec~. We
latpar~ D şervaneki kevin, m~rxas, 
egtr D zana. 83 sali. 

3- Zinar: Kur~ Xec~ D Topa/ Eli. 
15. sali. 

4- Dapir: Jina Hemed~ Kal. BO 
sali. 
~ Xec~: Jina Eli, keça Hemed~ 

Kal, diya Zinar. Bi gerila re t~kili

y~n w~ hene. 25 sali. 
6- Yuzbaşi Salih: Zabtreki dagir

ker. 
7- Pala: Cerçlevanek (Quric1) 
8- Çawiş, gundiy~n din. 

Perdeya Yekernin 
Sahneya Yekernin 

Di inşaateke qereqol~ de, 
çar-p~nc gundi dixebitin. Topa/ Elf 
Ji, di nav karkeran de ci he xwe girti
ye. L~ baş naxebite. Çawiş, di des
t~ wi de tifing heye, t~ D diçe. He
med~ Kal, li p~şiya şanogehe 

(sehn~), li ser kevireki, li ba fina 
xwe rDniştiye; herdD bi hev re dipe
yivin. 

MDzik ... 

Zinar, bi /ez D şahit~ şanogehe, 
dibeze, d içe cem kal~ xwe ... 

Zinar : Kalo, kalo! Min kevir li 
sere leşkeran xist! 

Hernede Kal : (Şa dibe) Afenn! 
Te baş kir. Te yek1 di lexista lawo ... 

Dapir : Ji bo ku kaniyeke. çekin, 

du kes nayen ba hev; le gava ji bo 
kare Tirkan, hemO dibiri şer O pi
ling ... 

Hernede Kal : Gelek şidyayi di
xebitin ev kole. W e qereqoleke xwe-

Hüseyin KAYTAN 

şik çebibe. Gelek xweşik, gelek 
xweşik .. . Ha, ha, ha!. .. 

B~hndaneki kurt ... 
Dapir : Vaye kOçike mezin hat... 
(Yuzbaşi t~) 

Yuzbaşi Salih : Kar çawa dirne
şe kure min? Baş dixebitin, an na? 

· Çawiş : Dixebitin qurnandane 
min! 

Yuzbaşi Salih : Afenn, afenn! 
Em de karibin evare hefteyi bidin 
wan? Te hesaba çakir? 
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Kovara Çandi 

Çawiş : Em de bidin wan, qu
mandane min! 

Yuzbaşi Salih : Afer'ini Em hi
nek pere bidin wan! Dive dewlet li 
hemwelatiyen (vatandaş) >N~e >N~e
crı derkeve. Dewlet mezin e! Eee, 
ew j1 hemwelatiyen baş in; ji bo ku 
gunde >N~e li hemberi teror'istan bi
parezin, ji dil O can dixebitin ... 

Tasek dew bine em ve>N~in kure 
min! 

Çawiş : Ferman ya te ye, serse
re min! 

Dema Topa/ Elf ve gotine dibih1-
se, ji cihe xwe radibe O bi dengek1 
bilind, ber bi mala xwe ve dimeşe 
O gaz1 Xece dike) 

Topal Eli : Xece! Xece! Cuman
dan d~w di>N~aze!... Dew bine! Bile
zine! 

Xeci : (Ji dur ve) Ziqum vex
win! Xulamtiya qumandan neke, we
re li dewaren >N~e binerel Binere, bi
la şir bidin ku ez j1 dew çebikim, 
paşe ji min dew bi>N~aze! 

Topal Eli : (Hers dibe) Jiniiik, 
min neyine we dere! Ne>N~e, ez de 
te bavijime ber lingen >N~e! 

Behndaneke kurt... Yuzbaş1 di
gere, li gundiyen karker meze di
ke, paşe diçe ba Hemede Kal. Bi ti
naz1 dipirse: 

Yuzbaşi Salih : Kalo! . 
Hemedi Kal : Hooo! 
Yuzbaşi Salih : Tiraliya te cfısa li 

ser te ye! Qey tu di greve de yr? 
(Hemede Kal b ers iv na de .. .) 
Yuzbaşi Salih : Ez ji te re dibe

jim keftar! Te nebihist? 
Hemedi Kal: Min bihist, quman

dan, min bihist... 
Yuzbaşi Salih: Eee? .. 
Hemedi Kal : Ez li ser tişteki di

fikirim, le ditirsim ku bej im. 
Yuzbaşi Salih : Ka beje, ka be

jel 
Hemedi Kal : Na, na, tu de 

hers bibL 
Yuzbaşi Salih : Ha, ha, ha! Ji ra

mana te tu kes hers na be, kal o ... 
Tu ki yi ku ez ji gotinen te hers bi
birn? ... 

Hemedi Kal : Tu zani, yuzbaşi, 
tu çi yr? ... 
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Yuzbaşi Salih : Pirsa te j1 weke 
tirsa te vala ye, kalo. Ha, ha ha! 
Her kes dizane ku ez yuzbaşl me, 
yuzbaşiye dewlete! 

Hemedi Kal :Tu ne tene yuzba-

REWŞEN 

be, le be imkan e, na be... Ez her 
dem bixebitim, emre >N-le tev biqecfı
nim, cfısa nikarim xaniyek bistinim O 
te de rOnim. 

Ez di>N~azim ve bejim: Ev karke-

şi yi, qumandan! Tu qomunist 1 j1. .. ren ku li ser ve qereqole dixebitin, 
(Yuzbaş1 hinek hers dibe, le eş- de karlbin te de rGnin, de karlbin te 

kere nake) \ . de rGnin. 
Yuzbaşi Salih : Çawa? Çima? Eee, ev j1, kare qomunJ'stan e. 

Ha, ha, ha! Kalo, t.1 bi rasti j1 aqle Ne wisa ye? 
>N~e winda kiriye... (Gundiyen k ark er vedigerin le 

Hemedi Kal : Ka rO ne quman- m ez e dikin. Bedengiyeka kurt ... ) 
dan, rOne ku ez ji te re metelokek DOpişka ku bi >N~e ve dide, te qet 
bejim. diliye, yuzbaşf? 

Dapir : Meteloken te j1 qet xilas Yuzbaşi Salih : (Bi henekQ 
nabin. De here lo! Sereme bi mete- Eee ... Bidomine, bidomfne ... 
loken >N~e nexe belayel H iş be! Hernede Kal : Dema cih li dO-

Yuzbaşi Salih : Ka bila beje, ka pişke teng dibe, bi >N~e ve dide. 
beje! Metelok! Jahriya >N~e berdide laşe >N~e. Ev 

Hemedi Kal : Ka guh bide min . ·gundiyen ha j1, bi keda >N~e, ji >N~e 
ku, tu çawa qomunfst i, qumandan.. re makina mirine çedikin. Girti, bivi
Ka guhe >N~e baş bide min. Emre re celled tGj dike. 
min ji heştf derbas bO. Ez gelek ji- Yuzbaşi Salih : Ji min re pey
yam, min gelek cih dil. Min bajaren ven wejeyi {edebi) nebeje, kalo! 
mezin dilin, min avahiyen mezin cfı- Moda te derbas bO. Tu fem naki. 
tin ... Min ·bi karkeren din re xaniyen Ez dewlet im. B iner, ez dewleti me, 
mezin çôkirin. Paşe ez tikir'im: em dewlemend im. Le tu? Tu eşqiyaye
karker, beyitebat, beyi rawestin, xa- ki kevn i. Ez, yuzbaşf me. Ji bo we 
ni, aparlman O piran çedikin. Min ji li vir im. Ev qereqol, ji bo ku ji we 
ve xebate pere j1 qezenc kir. Le ev re xizmete bike, ji xelke re xizmete 
avahiyen ku me çedikir, ji me re ne- bike, te ava kirin. Leşkeren Tirk ji 
bOn, tev ji xelke re diman. bo we ... 

Ka carekf bifikire, qumandan: Hemedi Kal : (Axaftina yuz.baş1 
em çedikin, le ji xelke re ... Niha, ez d ibi re) Xizmeta we, qumandan ... 
dixwazim 11 bajer xaniyeki min he- Singuyen we, cemseyen we, tan-
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Kovara Çand6 

q~n we, top~n we ... Xizmeta we ya 
zilm~. xizmeta we ya kuştin~ ... 

(Gundl dest ji xebate berdidin, 
le meze o guhdari dikin.) 

Dest~n xwe y~n bi rOn li ser~ 
x.We bidin, qumandan ... Di v~ qere
qol~ de, ji Vi gundi, gele d~ çend 
kes şikence bibine? D~ laş~ çend 
kesan derkeve? Beje qumandan!... 

Yuzbaşi Salih : (Bi hers ber bi 
gundiyan ve diçe O diqire) HOn ji 
bo çi disekinin O difikirin? (Ber bi 
çawiş ve vedigere) K~ ji wan re got 
rawestin? 

Çawiş : Ferman ya te ye, qu
rnandan~ min! 

De bixebitin, nesekinin! 
Yuzbaşi Salih : Ne tene emr~ 

te, ziman~ te ji, gelek dir~j e, ket
tar! · Kal~ herarni Ka b~je! Ez zirna
ne te, an emr~ te kurt bikim? 

Hernede Kal : (Bi serbilindi) 
Hey qumandan, hey! Dar bi birine jl 
hal~ ranabe, div~ tu rih a him~ w~ 
Ji bibiri. Tu dare bi hime we ve ji bi
biri, disa naqede; divE! tu erd O axa 
w~ bişewitini. Bi şewitandina ax~ 

tene dibe? Na, qumandan, dive tu 
baran~ bibiri. Bi birina baran~ ten~ 
naM, hey qumandan, tu Xweda 'If, 

·yan şeytan 1? 
Yuzbaşi Salih : (Xwe bi xwe) Ez 

niha baş f~m dikim ku ki qomunist 
e? (Ber bi Hernede Kal vedigere) 
U min binere kala! U min bin~re, eş
qlyay~ kevnare. Deste dewlet~ ji he
sin~ ye, le lepik~ pembu'/f wegirti
ye. Miz d ide, miz d ide, miz d ide ... 
L~ ku behna w~ teng bibe O le bi
xe, koke we ji dimiçiqine, barana 
w~ ji dibire!_ U diji dewlete nepeyl
ve! 

U Vi çeki binere, ev Mza di nav 
rnakin~ de, h~za dewlete ye. Anku 
Mz O qeweta min e. Heza dewlet~. 
Mza min e. Y~ ku dikuje, y~ ku jin 
ji dike, ez im. Ka li tiliya min ya şa
hadey~ bin~ re... Baş bin~re, ku ez 
tlllya xwe mırımek biliZinim, jl neviye 
te re ne dar, ne baran, ne ji tav di
mine ... Dibe an nabe? H ek e ez bix
wazlm, karim li ser~ van çiyan giya
y~ke candar neMiimi Eger ez bix
wazlm, dewlet bixwaze, em karin 

van deran li we bikin cihennem! 
Hemedi Kal: · (Kopale xwe li 

erde dixe O radibe ser piyan) Dawi
ya agir~ xwerı ye, qumandan! Tu ji 
di nav v~ clhenem~ de yi! 

Ve gotina min ji bir neke, em he
mO di nav v~ cihenem~ de ne. Em 
hemO! Le hinek dixwazin bikin ci-

hennem, hinek ji dixwazin bikin cin
net! (vedigere, bi tiliya xwe ya şeha
deye yuzbaşi raber dike) Cihan
nem tu 'If, tu cihenemi, qumandan! 

. (Dimeşe ku ji şanogehe derkeve) 
Yuzbaşt Salih: (Demança xwe 

dide ber sere Zinar) Di cih~ xwe 
de bisekine, ne xwe ez~ wl bikujim! 

Hemedi Kal : (Vedigere) We te
tik~ blkişine, qumandan! Tiliya xwe 
miiTmek birızine! (Disa vedigere O 
diqire) Cihennem! Cihannemi 

Dapir : Ma tu din bOYi? Tu çi di
b~ji? Tişten ku tu dib~ji. guM te di
bihisi? 

Topal En : (Te O li ber quman
dan çok dide) Qurbana te me, qu
rnandan efendi!... Ez ketime bexte 
te... Jixwe kureki min heye, jl min 
re blbexşine... B ide xatir~ X wed e .. . 
Kur~ min nekuje ... 

Hernede Kal : (Diqire) Cihan
nem! Cihennem! 

(Qirina Dapir) 
Topal En : Qurnandan efendi! Ji 

bo Xwed~. tu bl bext i, qusura wl 
nen~rel Guh nede wi! Ew Adi kal 

REWŞEN 

bQye, din öOye, kur~ min bih~le, ne
kuje! 

Hernede Kal : (Tiliya xwe direfi 
Topa/ dike) Ka le bin~rin, ka ı~ bin~
rin, li wl jinem~ri bin~rin! Bin~rin ku 
çawa seyiti d ike... S eye kedikiri ... 
(Ber bi qumandan ve vedigere) 
Ger tu wi tetiki nekişini, ji te be şe-

rettir kes 
(Xece, diya Zinar, te ser şano

gehe. Di deste we de cerek dew 
h eye.) 

Topal Eli : (Şa dibe) Dew, qu
mandan efendi, dew... Dew pir 
xweş e, dew ... 

Tu li ku rna'/f jinik? Qumandan ji 
tinbOne mir. Min ji te re negot zQ 
were? De bine, de had~ ... 

(Diçe D dewi ji deste jina xwe 
digre). 

Xece : Zinari Were, Zinari 
(Zinar, radibe D direve himbeza 

diya xwe. HerdD ji şanogehe derdi
kevin. Yuzbaşi li plyan dimine. Eli, 
dew digre D dibe ptışkeşi quman
dan dike) 

Topal Eli : Jlna min deweki 
xweş çedike, qurnandan efendi!· 
Dew~ me gelek xweş e. Kerem bl
ke!... 

(Yuzbaşi, tasek dew vedixwe D 
diqire) 

Yuzbaşi Salih : Çawlş! 
Çawiş : Emir blke qumandane 

mini 
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Yuzbaşi Salih : Dive kalo j1 bixe
bite! Wisa dixuye ku de kalo jl, ji ve 
qereqole fede bibine! 

Çawiş : Li ser sere min, quman
dane min! 

Topal Eli : Han li çi dinerini Bih
na qumandan efendi teng nekin! 
De bixebitin, bixebitin. 

Çawiş : De kalo! Balyoze bigre, 
dest bi xebate bike! 

Hernede Kal : (Bi h~rs, balyoze 

ji desten çawrş digre O li dfware 
qereqole dixe O diqfre) Cihennem! 
Ci hennemi 

(Yuzbaşf demança xwe dikiş/ne) 
Yuzbaşi Salih : Kale qomunist! 
(Yuzbaşf, Hernede Kal dikuje. 

Qfrfna · Dapfr .. Yuzbaşr O çawfş, ji 
sahne derdikevin. Sahne niVetarr di
be. Gundiyen karker, dest ji xebate 
berdidin. Topa/ Elf, di quncikekf 
dfwe de xwe quloz dike, wisa dimf
ne. Xece, Zinar O hinek miroven 
din ten sahne. Koro aryayek dixwf
ne.) 
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Xwina gaye reş 
Zedahi d ide erde 
Di xwlna gaye reş de 
Dexle me geş dibe 

Balyoza wi giran O mer 
T evli axe dibe cane wi 

Milen wi cihe bendere 

Nire wi pOç dikin 
Di çaven wi yen mezin de roj 
Di qirina wi ya reş de gez 

Cote wi giran O mer 
Tevli axe dibe cane wi 

Em dipesinin gaye mer 
Di bine roj O hive de 
Ji bo ceh o garise 
Ji bo zivistana reş a mezin 

' 

Xişma wi mezin O mer 
Tevli axe dibe cane wi 

(Ustikvan tev, laşe Hernede Kal 
hildidin O ji sahne derdikevin. To
pai Elf, tene bi sere xwe, li sahne 
dimfne. Sahne hWI hWI tari dibe.) 

Perdeya Yekemin 
Sahneya Diwemin 

(Dapir, li mala Topa/ Elf, di oda
yeke de, li ser laşe Hernede Kal, ki
lamek li ser mere xwe dibeje o bi 
dengeki nizm O tenik digiri. Xece, 
rOye Hemade Kal dişo. Zinar, li paş 
li ber dfwar li ser piyan radiweste O 
diponije. Ji dOr ve, stranek te bihis
tin: 

ax, ax rind e, eg1'te min, 
ax, axxweş e 
di bin çiZmen dagfrkeran de, 
bave min, 

roja welet tari ye 
wek şeveke reş e 
de rabe, egfte min, 
rexte xwe girede, 

REWŞEN 

tivinga xwe hi/de ser mi/e xwe 
bi biri'na xwe ya mirine, 
ber bi çiyan ve birneşe 
ax, -ax rind e, merxase min, 
ax, ax xweş e ... 

Xece : ROye wi paqij bO. ROyekl 
xweşik, rewşen. . . Hi na w eki zaroke 
ye. 

Ew 83 sal jiya. 83 sal çek wer
girt, zeviyan çand o çini, bajaran 
geriya... Mih o bizinan xwedi ki ri n. 
Hespan rind O mezin xwedi kirin. 
Pişti 83 salan, li piyan hat kuştin. Mi
rineke rind heqe· wi bO. Li piyan 
m ir, sere wi çikiyayl bO, eniya wi ve
ki ri O roni bO. 

(Paş ve diçe O bi axfnek li rOye 
bave xwe meze d ike.) Bel e ... . Rind 
çebO... (V edigere Zin er) Ne wisa 
ye, Zinar? 

(Zinar naxive. Xece radibe ser 
piyen xwe.) Zinar, Zinar ... W ere vir, 
kure min; edi dive ku tu ji miriyan 
netirsl, berxe min, edi tu mezin bO
yı, dive tu ji miriyan netirsi. 

. (Behndaneke kurt) 
Ji mirine netirse, Zinar ... 
Zinar : (Bi serbilind1) Ez natir

sim! 
Xece : Ka le binere, ka le bine

re, çiqas xweşik radize. ROye wi ge
lek geş e, ne wisa ye, Zinar? ROye 
wipir geş e ... 

(Xece, xebata xwe ya şOştine di
qedfne O tişten xwe ber hev dike.) 

Bave te miroveki pir tirsonek e, 
Zinar. Ji miroven dewlemend O bi
haz re kol~ti dike. Tu mina wi nini. 
Dive tu wek bapire xwe bi. Ew miro
veki pir egit bO. 

(Xece pariyek difikire O diçe 
deve sandoqeke vedike.) Were Zi
nar! Dive tu heyf O tola bave xwe hi
lini. Ewda bapire xwe bistine, Zinarı 

(Xece, axfnek dikişine O bi her
dO desten xwe sere xwe digre.) 

Di sere min de hiş nerna. Tifinga 
wi niha di bin axe de ye. VeşartibO. 
Ez de we derxim O bidim te. Dive 
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edi çek neyen veşartin. Dive edi 
çek neyen veşartin. Mer, beyl çek 
na be. 

(Ji sandoqe xencerek derdixe.) 
Ev xencera ha geleki kevn e. 

Xencereke rind e. Xencereke pir 
ri nd e, bel e ... 

(Behndanek) 
Zinar : Gava ez mezin bibim, ez 

ji' dixwazim bimirim. Ez dixwazim 
wek baplre xwe bimirim. 

(Xece, ditirse, dicemide Cl difikire.) 
Xece : Here hinek dar bine ba

veje tifike (ocaxe), Zinar. Hewa ge-

lekl sar e ... 
· (Zinarderdike

ve derve. 
Topa/ Eli Cl qu

mandan ten hun
dir. Dapir bi hers 
radibe, diqire Cl 
digiri.) 

Topal Eli 
HQn çi vedixwin, 
qumandan efen
di? Çay an qeh
we? 

Yuzbaşi S.: 
Gelek sax be, ku
re min ... Ez de ni
ha biçim. Le dive 
em ve gelemşeye 

(probleme) çareser bikin. 
Topal Eli: Kerem bike quman

dan efendi! 
Yuzbaşi S.: Em ve mesele di 

navbera xwe de çareser bikin. We
ke meran! B ila tu kes tevrı vi karl ne
be! Te tem kir? 

Topal Eli: Min baş fem kir, efen
dt.. 

Yuzbaşi Salih : De sibehe savci 
w ere. 

Topal Eli : Deriye me her dem ji 
dewleta me re vekifı ye, efendi. 

Yuzbaşi Salih : Aferin, kure 
min, aferin. Ez ji te pir hez dikim. 
Tu dewlete diparezl Em bi te re de 
gelek tişten baş çebikin. 

Topal Eli : Tu ferman bide bes 
e, qumandan efendi. 

Yuzbaşi Salih : Ez de bedela 
XWi'na we bidim. Bila di navbera me 

de dew Q doza xwine nemine. Mi
reve mer dikuje ji', te kuştin ji', çi ye 
yanL 

Zinar, di himMza wi de dar, te 
sahne.) 

Xece : Bine ku re min ... 
Yuzbaşi Salih : (Axaftina xwe di

domine) Zaroye xwe ji ve sefalete 
derxe. Kure xwe bide ber xwendi
ne, bila bibe mirovekl mezin. Bila 
wek baplre xwe negevize, perişan 

ne be. 
Silehe te heye? 
Topal Eli : (Bi tirs) Welleh; bil-

leh tune qumandan efendi. Ji 
xwe ... 

Yuzbaşi . Salih : Netirse kure 
min, ji min netirse. Em edi doste 
hev in. Eger silehe te tune, em sileh 
bidin te. Him ji', ji ye rintirln. Em di
karin cebirxane bidin te. Merkuj he
ye, terorist heye, ne wisa ye? 

Topal Eli : Can.e te sax be, qu
mandan efendi! Dewleta me sax 
be! 

Yuzbaşi Salih. : Sibehe were 
kone min. De savci beg ji' were. 
Min ji muxtar re ji' got, bila savci 
beg bibe mevane me. Sibehe zQ mı: 
riye xwe rakin. Bila nemine germa
yiye. Bm n d ide ... 

Topal Eli: Ji xwe zat pir bQ, qu
mandan efendi. ı=w de ji xwe bimra .. 

Yuzbaşi Salih : De kure min, 
sere we xweş be. Ez diherim. 

REWŞEN 

(Behndanek ... Sahne dest bi ta
r/bOne dike.) 

Zinar : Da ye! Baplre min silehe . 
xwe li ku veşartibQ? 

X e ce : Te çi got? 
Zinar : Baplre min çeke xwe li 

ku veşartibQ? 
Xece : (Diponije) Bisekine lawe 

min, bisekine. Lez neke berxe min, 
lez neke. We ew roj ji' ben, Zinar; 
de ev roja tolehildane ji' be ... 

(Tari. . .) 
(Demek şClnda, deri te ledan) 
Xece : HQn ki ne? 

(Bedeng'i) 
· Xece: Ew 

klye? 
Gerila 

Em in, yade; 
heval in. 

(Çar gerila 
ten hundir. 
Pişti demek, 
gerilayek dest 
bi axaftine di
ke) 

Gerila : El
bet em de t 
mırın, -daye. 
Hernede Kal 
hlna nehatibQ 
kuştin, qiriya-

bQ Q gotibQ "cihenem"! Ev gotineke 
beredayi nine. Kurdistane kirine 
wek ciheneme. Hln ji' dikin. Ew zilm 
dikin Q dikujin. Ew mirin Q nemayi 
ne. Em ji', ji'n Q heyat in. Bele, Kur
distan de bibe cihenemeke mezin, 
le ne ji bo me, ji bo dijmin. Le di da
wiye de, webibe bihişt (cinet). Yen 
ku we bikin cinet em in. Em de şer 
bikin. Em de tola Hernede Kal hill
nin. Ev doz, dozeke mezin e. Em 
de heyfa şehlden Kurdistane tev bis
tinin. Ewd Q heyfa wan, Kurdistane
ka azad e. Kurdistaneka azad, ser
bixwe Q yekbQyl 

De rabin, em de şehlde xwe, bi 
awayekl baş Q bi sertirazi bidin axe. 

(Laşe Hernede Kal hildidin D 
derdikevin derve.) 
==dumahik heyee=== 
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te w 
te w 
din e 

..--.. 
ı c;;J P Eo· 

Ez ne dLnim, te ez din ki_rim, hay - la d'i-ne, 

ı 3 1 

G t1i .1 P $;;§;--G==ı 'c:tJ ı 
ne d'i_nim, te ez din ki_ rim, t'ew. t ·ew, d'i- ne . 

Ez ne din im, te ez din kirim, hay-la dine 
Ez ne din im, te ez din kirim, tew, tew, dine. 

Çol Cı peseran wergirin, hay-la dine 
Ez guni bum kedi kirim, tew, tew dine. 

Kone bave te giran e, hay-la dine, 
Şeniya bave te giran e, tew, tew dine 

Barkiri ga Cı garan e, hay-la dine 
Tirsa min ji Roma giran e, tew, tew, dine. 

K~ne bave te hindik e, hay-la dine, 
Şeniya bave te hindik e, tew, tew, dine. 

Barkiri ga Cı go/ik e, hay-la dine 
Tirsa min ji Roma hindik e, tew, tew, dine. 

Vi Ferati nale-nal e, hay-la dine, 
Vi agiri nale-nal e, tew, tew, dine. 

Ber xwe ani koç Cı qal e, hay-la dine 
Memke dina min seve tel e, tew, tew, dine. 

Vi Ferati xuşe-xuş e, hay-la din e, · 
· Vi agiri xuşe-xuş e, tew, tew, dine. 

Ber xwe ani qal Cı qirş e, hay-la dine 
Memke dina min seve ürş e, tew, tew, dine. 

REWŞEN 

Cemila CELİL 
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Kovara ÇandA REWŞEN 

navön bijar, bija~ok 
n gundön 

HlUrtlistana Ilaittir 

Xwendevanen de/al, ji vir pey K ot ni : Gürkırı Wanex 

de, em dixwazim ku naven bajar, Mişaxşen : Değirmenköy Pertaz 

bajarok Cı gunden Kurdistane yen Mişkan : Kaleli Avaçeman 

ku ji aliye dewleta Tirk a daglrker M az ek : Sütderesi O aripat 

ve hatine guhertin, biweşlnin. Misari : Kekliktepe Qerqoş 

Xwendevanen me yen del al, Ni st : Yazıkonak Şexciman 

daxwaza me ji we ev e : Heke di Pav : Yamaçköy Şen e 

deste we de, di vi warl de xebatek Pavik : Cevizyatağı 

heye, ji me re bişlnin; heke tune, le PertOk : Çallı Şetek = Ortakapı 
bigerin nave bajarok o gundan ter S ez : Bölmedere 

bibin Cı d/sa ji me re bi ş/nin. Sifit :Saklı DOxan : Sarıkonak 
Şexan : Çayovası Çemana Jer : Aşağıçeman 

Bedlis - Navend Taxtela : Tahtalı Baykişen : Beşkaynak 
(Gunden ku bi navenda bajer Morxa Jor : Yukarı Kolbaşı Bocan : Yeşilsırt 

ve gin!dayi ne) 
Simek = Doğruyol 

Xaçukan : Ağaçdere 
Hewenis : Esenburun 

ÇOk Oş : Tabanözü H erde : Çobansuyu 

Qerebo : Aşağıkarabağ H ev res : Bölükyazı Hersot : Kınalı 

Xiloling : Kömüryakan E leq : Bayramalan . Hevek : Cevizdalı 

XimçOr : Tatlıkaynak Arpet : Kokarsu Hormiz : Ağaçköprü 

elnep : Çalıdüzü Oleka Jer : Aşağıölek Qonaxdere : Karınca 

Ka max : Dörtağaç Germav :Ilıcak Kermete : Yarönü 

Kerp : Konuksayar X u maç : içgeçit Leylekan : Uçankuş 
Merkok : lçmeli Hora Kurdan : Yukarı Balcılar Lerd : Kayalıbağ 

Papşen : Yumurtatepe Hora Şexan : Aşağı Balcılar Sap :Dikme 

Perxend : Kireçtaşı Helhak : Boztepe Sizan : Düşkaya 
Sam o :Yaygın Kişton ik : Yolalan Sivar : Konalga 

Qultik : Arıdağ Ş exeiman : Çeltikli 

ÇilxCır = Çukur Korcan :Akçalı Tuye : Direktaşı 

Kut /Kat : Konaç Yeqo : Onaldı 

Norşen : Güroymak Mexribyan : Keklikdüzü ÇemanaJor : Yukarı Çeman 

Morxa Jer : Aşağı Kolbaşı Paxs : Üçkardeş 

Balekan : Yemişveren Papiznex : Başmaklı 

Bizatan : Kavunlu San is : Geçitbaşı Qesrik = Narlidere 

Boryan : Oduncular Wanik : Dereağzı 

Ç~pkis : Üzümveren Vervan :Yolcular ingol : Ağaçpınar 
Çitak : Çıtak Oleka Jor : Yukarıölek Miryanis· : Ayrancılar 
Sere Gole : Gölbaşı Al okan Riclek : Tanrıyar 
Xesq : Kuştaşı Arziving Sizan : Sarpkaya 
Kisxan : Arpacık Kulibik Tiphi : Karbastı 
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Bedlis 1 Elcewaz Xanik : Otluyazı Seransor : Alatoprak 

(Bitlis 1 Adilcevaz) Kers : Kırıkkaya Tetwan : Sakiliyazı 
Kuştiyan : Alakır Tax : Yumrumeşe 

Sipana Jer : Aşağı Süphan M ezik : Burcukaya Aspincer : Üstyayla 

Cangiran : Cihangir NazOk :Nazik M ez re 

XaskundOrOk : Bahçedere Tepewang : Güzelsu Birkux 

Kuçeri : Erikbağı Viştung 

Kazuxan : Yolçatı Bedlis 1 Xizan Xwet = Huyut 

Murxus : ipekçayır (Bitlis- Hizan) 

Nurşencix : Harmantepe Tap : Kavakbaşı 

Weranqaz : Çanakyayla Ataran : Kapısuyu GOzik : Kocainiş 

Sipana Jor : Yukarı Süphan AzgOr : Yığınkaya Hawark : Erler 

Mustafa :Yıldız Best : Oymapınar Kizank :ikizler 
Gulpik : Süttaşı Kor : Çığır 

Arın = Göldüzü X e yda : Sırmaçek Korsvak : Yenidoğan 
.Xelepor : Yolbilen Parsing : Boğazönü 

Akçira :Karşı Hirit : Çökekyazı Pixung : Arapllseki 

AriçkOs :Kavuştuk Xoros : Horozdere Taxwang :Uran 

Xirabesork : Örentaş ez : içlikaval O xl n : Yukarıkoyunlu 

H ek e sor : Gümüşdöven Kirıbyan : Sudaklı Taxlsor : Çitliyol 

Horans :Karşıyaka Mezrewerebin : Karlıtepe Tixp 

Qerekeşiş : Yarımada köyü Patyar : Koçlu Xaçinan 

Oereşex : Karaşeyh PrOnis ·: Gökçimen Sixirs 

Kaz ik :Aydınlar Seli h : Güreçe Pixung 

M el efadil : Mollafadıl Şen :Aiadana Pirivan 

Norşen : Heybeli KOl at : Gökay Gudişkan 

Parxat : Esenkıyı 
Qulayi 

Peşnekomir :Kömür Xakef = Hakıf W aran 

Dere 
Serkovi 

Kanzak Ş erez : Akşar Pilçuk 

BO sa kan : Ağılözü Şinist 

Bedlis 1 Xelat H eş et : Kolludere Şamyan 

(Bitlis 1 Ahlat) Os : Kayadeler Ginut 

Oran :Eren Mezra Eladin 

Hersong : Yuvadamı Oç um :Sürücüler Arinok 

XasOk : Kırkdönüm Si mas : Sağınlı MehbOban 

H inin : Çatalağzı Çirçax : Kalkanlı Sinişta SedO 

Ka rm Oç : Yeniköprü Gerves : Ekintepe Birkux 

QOşxane 
NOrs : Kepirli 

S itresor : Kınalıkoç Übin : Döküktaş Kolanis = Geyikpınar 
Suxurt : Serinbayır Pisyar : Harmandöven Horsen k : Kayran 

So re :Uludere Reşan : Sağırkaya H ix ik : Çiğdemalan 

Texöt : Taşharman Şernis : Sarpkaya Kosak : Koşak 

Zaxik : Sayrantepe Giran : Ballı Qeyseran :Tolgalı 

Kurtiyan : Kapıkaya 

PirxCıs Ovakışlı Bedlis 1 Mutki Tarh : Yuvalıdam 

Axçeweran : Akça Ören Avetax : Taşlıpınar Meydan = Meydan 

Biri k : Gedikpınar Batılmış : Akıncı 

Cizirok : Dilburnu Çe man : Çaygeçit Herpus : Taşboğaz 

Develik Xaştax : Çatalsöğüt Trangoti r : Kovanlı 

Xanik : Çukurtarla Miz Ok : Dereyolu KaybOran : Gümüşkanat 

Xiyartang : Gölgören N izin : Yenibağ Kinzo :.Salman 
Kuran : Uzunyar 
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Merment : Bağarası Engesora Hebayan : Gürtepe 
M isi : Açıkalan Kancas : Sollıca 
N iç : · Çatalerik KOta kisane : Sandal 
Şen : Kaşıklı Kina Sor : Yediveren 
Tirkanat : Üçadım Komiş : Çanakdüzü 
Gisk Kirtvan : Çavuşlar 
Nuxab Ovans : Kuruyaka 
ŞAnik Orans : Anadere 
Kaşax Beluh . : Alacabük 
PirıtO k Poxe : Tosunlu 
Oxsa Pirus :Koruklu 
Kerxo Siyamiri : Kısıklı 
S ili nd Şahman is : Bololan 
Çe man Avetax 
Mi sor KOta UransA : Pertevküt 
NixOn Ariskox 

- Por 
Bedlis 1 TatWan HurOntOs 

Xaxus 

Edebax : Adabağ Wanika deştA 

&leman : Örenlik POrkan is 

Çilxor : Benekli Pax 

Engesor : Dalga Pindvanis 

· XaxrAf : Küllüce Exdat 

Klzwak : Kıyıdüzü Şirinşas 

Zixak : Sarıkum KendivA 

ŞAxmiran : Şemiran Birakom 
Ximis 

Kotom - Küçüksu Kindirans 
Miroş 

Balekan : Çalıd~ü 
Telever 
Hirnik 

E nt : Eğritaş 
Engesora UransA 

Az :Çevre 
Panças 

O emer : Obuz 
inzan 

Kurtikan : Tokaçii 
N el : Koyunpınarı Birikar 

Sak : Kırkbulak Vartin is 
Xeynat sa1a : Dibekil 
ZuiOI 

Şikranis : Yoncabaşı 
Alan 

Paşwask 

Xiyartank 
Askiıf 

Sa por 
K e rp 
Andewin 

Reşadiye 
Kiryaç 
ÇOWar 
Sal es 

.. So rp : Yelkenli Alekan 
Axusto : Köprücek ÇemAxanA 
Aş na k : Budaldı Pertek 
Çangis : Dönertaş ' Wenika kawarA 
ÇarsAn : Düzcealan AxkOsa KavarA 
Xerzit : Koyluca Cana s 
Axkisa goiA : Göllü Dergeh 
Haciyan : Suboyu Zap 
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Kovara Çandi 

Sayın Mezopotamya Kültür Merkezi 
Yönetici ve Çalışanları, 
Öncelikle sizlere sevgi, saygı ve güzel uğraşılarınız

da başarı dileklerimizi iletiyor, en içten duygularla ku-
caklıyoruz. -

Halkımızın kültürel sanatsal güzelliklerinin açığa çı
karılmasının tarihsel atılam ve öneminin, gelişen özgür
lük yürüyüşü bağlamında yarattığı-yaratacağı etkinin 
boyutu, ortaya çıkarılan değerler üzerinde boy verip ge
lişecek yaratıcılıklarla daha da gelişip, güçlü gerçekliği 
ifade edecektir. 

Halkımızın öncüsü rehberliğinde ayağa kalkarak 
güçlü adımlarla destansı yürüyüşünü yaratması ve ke
sintisizleştirmesi, kültür-sanat alanında görkemli olanak
lar sunmaktadır. Biraz çaba, biraz kararlılık, yaratıcılığın 
kendisi olacaktır. Bu konuda çabalarınızın temel bir iş
lev üstlendiği gerçekliği, sizlere daha fazla fedakarlığı, 
coşkuyu, özveriyi getirdiğini biliyor, bu çabalarınızla 
manevi birliktelik içinde olduğumuzu belirtmek istiyo
ruz. Ancak manevi birliktelik yetmiyor ve bu konuda 
bizlere de büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü de 
biliyoruz. Çabalarımızın manevi desteği aşması konusu 
temelinde olması gerektiği gerçeği, bizlere de kendimi-
zi aşmayı dayatıyor. _ 

Içinde bulunduğumuz özgül koşulların daralt_ıcı ve sı
nırlayıcı olduğu da biliniyor. Fakat özgül koşullar çerçe
vesinde yapılması gerekenleri kazanıma ve ürüne dö
nüştürmek, buradaki darlıkları biraz aşmaktan geçiyor. 
Beyaz terörün kişiliklerde yarattığı tahribatın kültürel bo
yutu, yığınla ihtiyacı da doğuruyor.Bu, salt düşünsel 
alanla aşılmakla sınırlı değildir, bu yetmiyor. Pratik ger-

(*) De~erii Okurlar; 

REWŞEN 

çeklik, düşünsel alanda güçlenmanin de teminatı olu
yor. 

Buradaki kültürel sanatsal çalışmalarımız kapsamıp- · 
da ihtiyaç duyduğumuz kitaplar var. (*) Bu konuda yar
dımcı olmanızı istiyor, bekliyoruz. Ve şimdiden teşek
kürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca sizden bir başka istemimiz, 
bloğumuza gelmeyen ve ihtiyacını duyduğumuz REW
ŞEN'in bize de gönderilmesidir. 

Başarılar ... 

Xebatkaren Heja, 

Mehmet DOYMAZ 
E Tipi Cezaevi, 9-13 KoQuş 

AYDIN 

Li ser altaba Kurefi gelek nivlsar O name di kovara 
Rewşen'e de hatin weşandin. 

Makinen nOjen en nivisan wek komputer (bilgisa
yar) telefax a hwd. bi kijan tiparı dinivisin, ji tipen elfa
ba me kijan tip di ve standardbOne de cih nagrin, dive 
em çawa ve pirsgireke çareser bikin O bibin xwedi alfa
beyeka be kemasi. Em heta bersiva ve pirse bi awaye
ki' zanisti di ronahiya zmanasiya nOjen de nedin, em ni
karin xwe ji guftOgoyen li ser elfaba me ku dewam di
kin, xelas bikin. Ez di nivlsara xwe de dixwazim ditin O 
ramanen xwe yen li ser elfaba Kurefi ya be kemasi O bi 
tipen standard peşkeşi we bikim. 

1- Pirsgireka dengen di nav tipen ç k p t de veşarti: 
Dengen ç k p t yen "hişk• dengen bingehin en Kur

di ne: Ginngiya bingehtiya wan ji hoye (şerte) wate gu
hertine te. Her dengek di zimen de nabe denge binge-

Cezaevlerinden kitap talebi gibi haklı istekler sık sık Kültür Merkezi'ne iletilmasine ra~men, ne yazık ki, mali ve 
personel güçlükler içinde bulunan merkezimizin bunları karşılaması mümkün olmamaktadır. Aşa~ıdaki liste, yukarıda adre
si yazılı Mehmet Doymaz tarafından blok adına istenmiştir. Elinde olan ya da imkanı olan okurlarımızın ilgisine sunuyoruz: 

1. Kürtçe-Türkçe/Kürtçe Fransızca/Kürtçe-ingilizce Sözlük (Sosyal Yayınları) 
2. Kürtçe Grameri, Emir Caladet Bedirxan (Doz Yayınları) 
3. Kürtçe-Türkçe Sözlük, J. Blau (Sosyal Yayınları) 
4. Gramara Zimane Kurdi, Qanate Kurdo (Doz Yayınları) 
5. Ferheng, D. izoli (Deng Yayınları) 
6. Kürtçe Dilbilgisi, A. Bali (Alan Yayınları) 
7. Kine Em?, Cegerxwin, (Med Yayınları) 
8. Şefeqa Lenin, Cegerxwin, (Med Yayınları) 
9. Diroka Kurd Q Kurdistane, A. Tigris-A. S. Germiyani (Doz Yayınları) 
10. Gotne Peşya Kurda, H. Deniz (Kaynak Yayınları) 
11. Hevisina Rezimana Kureli 1-2, F. Huseyn Sagnıç, (Melsa Yayınları) 
12. Kürtçe-Türkçe Sözlük, A. Dicle 
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hln. Di Kuröı de j1' wekl heml iimanen din, dengen ku 

bingehln nlnin hene. Dive em xwestina Osman Sebrl bi 

cih blnin. Bi ç k p t yen hişk, an Ji yen nerrn, kijan hin

diktirln in dive em wan "kh, ch, ph, th" binMsin. Wekl di 

encam a lekollna nMsara S. Reving'de te gotin "k" yen 

adetlan j1' yen nerm ji yen hişk kemtir in. 

Bi ditina min ne tene "k" yen adetl "ç, p, t" yen adetl 

j1' ji yen hişk kemtirin. Kurden Sovyete hlna jl, "ç, k, p, t" 

yen adetlan ji yeri nerm bi fıpen "ç, k, p, t" dinMsin. 

2- Pirsgreka fıpen aifaba Kuröı yen ku standart ni

nin. 
Ji fıpen aifaba me se dengder "e, a. r a du ~eng 

(dengdar) "ç, ş" standart nlnin. Ev tip bi makinen nQjen 

en wek komput.er O hwd. nayen nMsandin. Bi ve rewşa 

xwe asteng a dijwariyan derdixlnin peşiya me. Eger 

em xwe ji alfabetlzebQna Tirkl Q hlkariya alfabetlzebQna 

Tirkl xelas nekin, em j1' mina Tirkan nikarin xwe ji çewt 

nMsandine xelas bikin. Ji ber ku lro ecrı heml makinen 

nMsan yen nOjen bi fıpen standart arnade dibin. 

Dive em van fıpen nestandart bi diftongan re bigu

herlnin. Heta niha min dixwest ku em denge "e" bi tipa 

"e" ya Fransiz! binivlsin. Le ez dinerim Fransiz j1' dixwa

zin wan fıpen xwe yen standart nlnin bavejin, di şQra 

wan de tlpen standart bikarblnin. 
Alfabeke bi fıpen standart be diftong arnade nabe. 

Hejmara diftongen zimanen Ewrupl yen me zedetir in. 

Olsa j1' di hlnbQna zmane xwe de rasrı dijwariyan na

yen. 
A- Tipen aifaba Kuröı 26 in. 
1- Tipen gir: A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R 

. ST UVWXYZ. 

B- D'iftongen aifaba Kuröı 8 in: CH, KH, OU, PH, 

SH, TH, UE, XW 

Rojhat AZADi 

Birayen heja yen kovara Rewşene, 

Pişti gelek silavan, ez şaöı a serketina we ji bo xiz

meta ziman, ferheng a çanda Kuröı ji yezdane mezin 

dixwazim. 
Dosten delal, birayen Rewşen, ez navnlşana xwe ji 

we re dinMsim, ku hOn ji min ra kovara Rewşene a roj

nameyen Kuröı bişenin. Her wisa ez de ji we ra kovar, 

pirtOken Kuröı O gotar bişenim. Ez bi Kurdiya Sorani di

karim birıMsim 
Dosten delal, gava ev nama min gihişte deste we ji 

min ra xeber bişinin ku ji we ra gotar bişenim, lewra ni

zanim gelo ev name gihlşte deste we, ya na? Her wisa 

ji we re kijan cOre kiteb a pirtOken Kuröı yan Farisi la

zim in O hOn çi dixwazin, ji min ra binMsin. 

Ehmed ŞERiFi 
Mehabad 

Kurdistans Rojhilat 

REWŞEN 

Deaerli Rewşen Çalışanları, 
Welat gazetesinin 33, sayısındaki bir haberde bir al

fabe komisyonunun kurulduğunu ilgiyle okudum. 

Kürtçe, uzun bir zaman dili'!li içinde ağır asimilasyo

nist baskılara maruz kalmasına rağmen, güçlü yapısı 

sayesinde yazılı alan, konuşma alanına göre "bakir" ka

labilmiştir. Yazılı alanın tersine, ulus bireyleri arasındaki 

sözlü iletişim bozulmuş ve bireyler yazılı tekstlere ya

bancılaşmıştır. 

Bu olumsuz süreci tersine çevirmenin ve bu bozuk 

sözlü iletişimi restore etmenin ilk adımı yazılı basını "ko

nuşmak" ve geniş kitlelere ulaştırmanın etkin yöntemle

rini keşfetmektir. 
Bence alfabe oluştururken insanların fiziksel, psiko

lojik zaaf ve yereneklerini kaale almak lazım. Ben alfa

beyi trafik işaretlerine benzetirim. Yani karakterler dik

kat çekmeli, okuma akışını kesmemeli ve ilk bakışta al

gılanmalıdır. iyi bir alfabe hem bilgisayar uyumlu hem 

de ergonomik olmalıdır. 
Sonuç olarak alfabe komisyonunun kurulması kara

rını çok olumlu bir adım olarak değerlendirmek gerekir. 

Ancak bu komisyon siyasetler üstü ve tüm ulus için 

ba~layıcı olmalı. Bunun için herkese çağrı yapılmalı ve 

herkesin görüşü alınmalıdır. Ancak bu şekilde bu alfa

be karışıklığına so verebiliriz. 
Kardeşlerim, bu ağır koşullar altında göster~iş oldu

ğunuz olağanüstü çabalarınızı hisetmemek imkansız. 

Hepinize başarılar diler, en içten selamlarımı sunarım. 

Serketin Nezik e 

Serketin nezlk e 
bi livbaziyen gerila 
hildiweşe sengere neyar. 
dikeve dest, bost bi bost 

axa welat. 

Serketin nezlk e 
guh bide a le binere. 
dayik nagirln, zarok naqijin. 
erlş dibin ser dijmin 

be perwa. 

Serketin nezlk e . 
bararnbere mirin, jiyan 
bararnbere crırı, azadi', 
Mvıdar e ji rizgariye, dimeşe. 

gele MEDYA 

Ber bi serketine ve. 

N.ERPOLAT 

Mamosteyi DILXWAZ 
FARCiN 
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Kovara ÇandO 
REWŞEN 

alif : hayvan yemi le (ll + wt-we) çOn : ona çekmek, ona benzemek 

avbend :baraj mina k :örnek 

avdang :kova nadide : ender görülen 

avdev : salya nift :nesil 

avjen :tulumba nivin : uyumak 

. bajarok :kasaba pa yi n : gözetmek, beklemek 

·bejekar :konuşmacı pepOia :kelebek 

biwej . :tarim 
perperok :kelebek 

birdozi :ideoloji . 1 pe ya m :haber 

b istek : bir an, bir lahza 
pek anin : yerine getirmek 

çalak :faal 
pOyin : serpilmek 

çi k :dik 
qerewtl :nöbet 

çi kandin : dikmek,.dik koymak 
qOşxane : tencere 

d ilmani : küskünlük, hoşnutsuzluk 
rewitin : yaprak dökmek 

dilxişOş :kuşkucu 
sitil :kazan 

dOn : sıvamak 
sOn : bilemek 

gan : çiftleşrnek (bige) 
şi k :kuşku 

ha vii ,: yarar ' 

Jivere : patika 
hem in :madem 

te men :ömür . , 
hevkar ·: meslektaş 

tegih : anlam,· kavram 
hevpar :ortak 

venittin · : konmak (kuş) 
hilawistin : asmak 

viritin : tehlikede olmak, yıkıma 
jentin : vurmak, tanimak doğru gitmek 

kapan :basamak wekok :örnek 

kezixandan :budamak xışo., : teredat 
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Kovara Çand• 
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Herim keçeka 13 sarı ye li gundek ji 
gunden Botan jiyabu (Girge Emo - Za-' 
xo). Her dem bi keçan re dihate kaniye 
u laweki cotyar heje kir ... Careke Herim 
bi kaçan re nehate ser kaniya, lawik be
zar bu u nezani ji ber çi ... Ya ji wi ve 
Herim nexweş e. Paşe wi dit ku Herim 
bi tene te ber kaniye u zani ku ew her 
ya"wi ye. o diyar e ku we dive derivaka 
bide wi u pere baxive ... Ev herdu evin
daren he digehine hev, le dumahika 
evina wan jin li wan tal dibe. O deba
ven ·Herime dota xwe nadine lawi. Edi 
wi Herim revand u bire gunda Girka 
Mehme Emoye. Üzeri biraya Mehme 
Emoyi evina wan piroz nekir u · nepeji
rand, paşa Herim daye deste debavan. 
Hinge cengeka mezin li Cizira Botan li 
navbera Kurd u leşkeren Osmani dibe. 
Bi hazaran Kurd tane girtin u kuştin, u 
Mehme u Ozer du kes ji wan yen ku li 
zindane ten kuştin. Yare Herima ji, birin
dar bu u bu mişext u derbider. 

Strana Helimi 
Muzı"k: Kurdi-Beyat, Heyranok 

Naverok: L.awik 

LfJ/e Heffm Reben, 
were were were were 

le wer HelimfJ 
Canlı ezfJ çi b'kim,· 
Ji derdfJ hevlnfJ 
Le/e kiçkfJ dlnfJ rebenfJ 

te tengzirave, soreşine 
Ax were were were were 

ax yar Helima 
LfJ/fJ kubartı l'xelkfJ tehlfJ, 

/'mi' şirine 
Ax eman eman eman eman 

jl derdfJ vfJ jinfJ 

LfJie Heffm reben, li gu"nde me 
se kanine 

Cane ev se kani av-tazi ne 
Eman ramDsanen me 

şepale helaff ne 
Ax were were were were 

ax yar HeffmfJ 
Mi' go' l'xelkfJ kirfJte 

l'ber dile min ciwane 
Ax eman eman eman eman 

te reşrihanfJ 

Le/e Heffm reben, te d' go' 
ez we nakim, ez we nakim 
Kiraseki melestkitan, 

l'xwe nakim 
L'serfJ Sipane Xelate befr D bagere 
D ez idare nakim 
Ax were were were were 

. ax yar HeffmfJ 
KiçkfJ dinfJ de rabe xwe berhev k e, 
çavfJ mi' di re da 
Ax eman eman eman eman 

teşi d' resi l'ber ma/e da 

Le/e Heffm reben 
te fistansorfJ Amediye 

Cane te kofiXwarfJ Dihokiye 
Cana te şDtikrengine ŞernexiyfJ 
Hawar e de ramDsanekfJ 

b'de min, bi xweşiye 
Ax were were were were 

ax yar HeffmfJ 
Ji bendere eze te birevin/m 

D dDr bikevim ji ve dere 
Ax eman eman eman eman 
te bejinbilindfJ, xizemzere 

LfJie Heffm reben, 
were were were were, 

delale were 

_ REWŞEN 

Cane singe te zozan e, 
eze bibim j'xwe re 

Eman pevçDna me hemya j'ber te 
bD, b'top D xencer e 

Ax were were were were 
ax yar Heffme 

Mi' go' zozan xweş bOne, 
em dfJ çine 

Ax eman eman eman eman 
l'wi çlyayi, I'Fereşine 

Le/e Heffm reben, 
were were were were, 

ax yar delale 
CanfJ ez nexweş im, /'n/Va ma/e 
Xwezi j'xera Xude ra em bibayna 
bDk D zava, /'sere ve sa/e 
Ax were were were were, 

ax yar Heffme 
Hewar e miri me D de n1Zi'k be.ji min, 

hey dengbi/Dre 
Ax eman eman eman eman 

te çavreşe, gufihDrfJ 

Gundlno j'ber min Heffme 
· l'tara jorf, tenDr dada 

Rabiı D l'tara navin, medrOm bada 
Hewar e D l'tara xwari, rihan av da 
Xwezi Xude miradfJ me hasil kiriba 
Nav doşek D liheffJ qediffJ da 
Ax eman eman eman eman 

j'derde ve dinyayfJ 

Gundlno, mi' Heffm cl1r D 
mi ew nas nekir 

Mi' ew revand Girka Mehme Emo, 
D qebDI nekir 

Hewar e OzfJr biraya MehmfJ Emo 
/'mi' mar nekir 

Ax ne minim ne, minim 
j' bo yar HeffmfJ 

Di ne lfJ d ine xwarna guri bizinfJ, 
ev çi jiyan e 

Axemaneman 
Botan ava bD D niho weran e 

- HEW-

Jeder: Ez ve strane ji pira Bedri
ya Cizirf (74 sali) fer bOme, wisan ji 
dayika xwe. O çiroka we ji, ji Naza 
Goyani... (Beşir BOTANi) 
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u _u 9•nae 

w 
kurtJ min, lawol 
· naytJ guhtJ te dengtJ Kawa 
vaye çend hezar sa/ in 
di nav zincir D zindanan de 
di nav zifm D kuştintJ de me 

dota m/n, keçtJI 
naytJ guhtJ te 
qtJrln D gaziya min 
me bi şlrtJ sipl mezin kirin 
evzarokan 
niha xwlna sor dirije 
li serwan 

hDn diltJ min 
ez li çar perçan dinalim 
wek zelzele dihejim 
bavtJjin tirs D xoftJ 
Ji diltJxwe 
şer wek agir ptJ dikeve 
di nav dile min de 
zaroken min, lawen min 
keçe min, kal D plrtJn min 
eztJ ji dijmin re bibim gor 
jf, serhildantJ re bi bi m roj 
cejna min, ew roj e ku 
hDn li ser min heşln bin 
D renge kesk D sor D zer 
bigere li ser min 
wekl bayek germ 

welato, 
doza me 
serxwebDn D azadiya te ye 
li ve dine 
janadilete 
bi cejna Newroze 
bibe şayl 
D nemine li ser te 
zilm D koleti 
tu bi deşt D zozanan 
bi gund D bajaran 
de kengl sertiraz bibl 

e 

eze bikenim wtJ deme be xem 
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hDn dole min 
heyfa min ew e kD, 
cahşe nav we . 

ı a 
demaxin jl stDye xwe 
şebeka koletiye 
ll çar c/yan dimejin xwlna min 
ev neyaran 
hDn yek bin, 
doza min bilind kin wek çiya 
eztJ wtJ demtJ 
bişewitlnim bi agire Newroze 
ew dijmin{m ku 
xwlna min dimejin li çar ciyan 

welato, 
em bDn li girtiXanan 
di nav zilme de 
Mz nema di destDpiye me de 
xew neket çave me 
xwarin D vexwarin tunebD 
heya kuştina me, 
le d/sa me doza te nexist . 
nav dest D lingan 
keç.Dxort 
bi canexwe 
pe xistin agire NewroztJ,. 
em dizanin ku 
heta tu azad D serbest nebl 
roj dernaye li ser me, 
"D jiyaneke rind naye ber me 

roj bi roj 
sa/ bi sal 
de xerabtir bi be jiyan 
heta sermildan mina govende 
bi çar aliyen te nekeve 

hDn dewlen min 
ez ne ji Romi re 
neji Erebre 
ne ji E cem· re 
nabim erd 
nabim welat 
jiyana min ji bo we ye 
ez welate Kurdan im 

penc hezar sa/ in 
ez gula kesk D sor D zer im 
ez dile sipi me · 
germ im wek xwina sor 

REWŞEN 

.t 4F 

o 
KAWA 

girtime bl çar affdor 
rabin tJd1 sebra min nema 
hersa min wek ktJreke tDj e 
bes e koletf 
dixwazim serbest/ D azadi 

welato 
em te nadin· D nahelin 
ji Rom D Ereb D Ecem re 
heta canek birnine 
li ser deşt D çiyayen te 
ji bira me naçe 
Dersim, Agirl D Helebçe 
her straneki me dibe wek top D 

tifing 
em Kurd in D keç D lawen te ne 
sebra hezar salan 
li pişta me pir giran e 
em li her çar perçan 
kevir dlherin 
xweff dixwin 
D em te naMlin li bin lingan 

hDn dewlen min 
diqirim, bang dikim 
erd D ezman dikim yek 
D ji dijmln re dikim gor 
ji bo serxwebDn D azadi 
eze bi xwina sor 
xwebişom 

heta ala min bilind be 
d bigere li ser min. 
tu sebra hezar salan i 
di nav diltJ min de 
bes e edi diteqim 
wek top D tifingan 
ez dayka Kawaye Hesinker im 
di çaven min de tirs, 
di dile min de xot tune 
bi çar perç{m xwe ve radibim 
bitirsin ]i min 
eydijminl 
ez Kurdistan im 
D dayika Kurdan im 
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KAMUOYUNA 

Halkiann mutluluğu, zulüm ve 
soygun düzeninin ortadan 
kaldınlması ve düzene alternatif 
olma amacıyla kurulan partimiz, 
diğer siyasi partilerden çok farklı 
bir programa sahipti,r. Partimiz 
Türkiye'de birçok sorunun yanında 
öncelikli olarak demokrasi ve 
özgürlük mücadelesini kendisine 
ilke edinmiş bir siyasi partidir. 
Bu mücadelede katledilen parti 
yönetici ve üyelerimizi saygı ve 
rahmetle anıyoruz. 

HEP'İN BUGÜNE KADAR ÖLDÜRÜLEN YÖNETiCi VE ÜYELERİNİN LiSTESi 

1. Vedat AYDIN 
2. Remzi İL 
3. Harbi ARMAN 
4. Abdurrahman SÖGÜT 
5. Ahmet TURAN 
6. İsmailiFUYLAJ{ 
7. Sıddık TAN 
8. Ekrem GÜran 
9. Musa ANTER 
10. Hüseyin DENİZ 
ll. Abdulsamet SAKIK 
12. Nedim BAL YACI 
13. İsmail HAKKI KOCAKAYA 
14. Tahir SEYHAN 
15. Mehmet DEMİR 
16. Mehmet Sait ERTEN 
ı 7. Abdülkadir KİŞİ 
18. Selim BİNGÖL 
19. Mehdi DEMİR 
20. Mevlüt ARGIN 
21. Şahin ALP AN 

22. Adil YAZlCI 
23. N ezih DOGAN 
24. Halit TEMLİ 
25. İsa BULUT 
26. Ekrem GÜRNÜ 
27. A Sıddık TURHALLI 
28. Sait MENTEŞ 
29. Mehmet Emin NARİN 
30. Rodi DEMİRKAPI 
31. İdris ÇELİK 
32. Yusuf SOLMAZ 
33. Misbalı DOGRU 
34. Abdulsamet ÇETİN 
35. Nihat MAZHAR 
36. Felemez GÜNEŞ 
37. Bahattin TURAN 
38. Behzat ÖZKAN 
39. Zülfükar YAGAN 
40. Nevzat KELEKÇİ 
41. Havzi EKİNCİ 
42. MustafaATAN 

HEP GENEL BAŞKANLIG I 
www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



Buha: 12.000 TL. 
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