




BERHEMEN MUSA ANTER 3 Birîna ReşBERHEMEN MUSA ANTER 3 Birîna Reş



WE$ANEN AVESTA: 56
Berhemtn Musa Anttr: 3

Biftna Re;

Editör Abdullah Keskin
Berg: Ahmet Naci Fırat

Tiprezt 0 Mizanpaj: Avesta
Çapa Yekem: 1965
Çapa Duwem: 1991

Çapa Seyem: 1999, Stenbol
Çap: Gülen Ofset
Hejman Du hezar

© Avesta Yayınlan, 1999
Ji xeynf danasInJ beyi destura wesanxan£

bi tu awayl nayâ koplkirin

AVESTA BASİN YAYIN
REKLAM TANITIM MÜZİK DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Aşmalı Mescit Sokak
Şahin Han 35/403
Beyoğlu / istanbul

Tel-Faks: (0212) 251 71 39

SOBE
İstasyon Caddesi, K. İsmail Pasa 2. Sokak

Abdi Pasa Apt. Giriş Katı
OFİS /DİYARBAKIR

Tel-Fax: (0412) 222 64 91

ISBN: 975-7112-65-8

WE$ANEN AVESTA: 56
Berhemtn Musa Anttr: 3

Biftna Re;

Editör Abdullah Keskin
Berg: Ahmet Naci Fırat

Tiprezt 0 Mizanpaj: Avesta
Çapa Yekem: 1965
Çapa Duwem: 1991

Çapa Seyem: 1999, Stenbol
Çap: Gülen Ofset
Hejman Du hezar

© Avesta Yayınlan, 1999
Ji xeynf danasInJ beyi destura wesanxan£

bi tu awayl nayâ koplkirin

AVESTA BASİN YAYIN
REKLAM TANITIM MÜZİK DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Aşmalı Mescit Sokak
Şahin Han 35/403
Beyoğlu / istanbul

Tel-Faks: (0212) 251 71 39

SOBE
İstasyon Caddesi, K. İsmail Pasa 2. Sokak

Abdi Pasa Apt. Giriş Katı
OFİS /DİYARBAKIR

Tel-Fax: (0412) 222 64 91

ISBN: 975-7112-65-8



Musa Anter

BirînaReş

avesta

Musa Anter

BirînaReş

avesta



MUSA ANTER: Di sala 1918'an de H gündeki li ser Nisebîne, Zivinge hati-
ye dinyaye. Li Unîversîta StenboU Faqulta Hiquqe xwendiye. Di sala
1959'an de ji Doza 49'an û di salen 70'yt de jl ji Doza DDKO bite girtin. Ga-
va derba leşkeri a 2T£ Gulane" pek hat Musa Anter di bin çavan de bû. Pis¬
ti derben leskerî 1 12'e Adart û 12'6 îlone jî hate girtin. Nivtsen wl di Dicle
Kaynağı, Şark Postası, İleri Yurt, Bans Dünyası, Deng, Yeni Ülke, Welat,
Rojname, Rewşen û Tewlo de hatin weşandin, niviskare rojnama Özgür
Gündem bû. Bi Tirkî kiteben wt y6n bi nave "Hatıralanm", "Vakayiname",
"Fırat Marmara'ya Akar", bi kurdt jî "Çinara Min", "Birlna Reş" A"Kımıl"
(Kurdt-Tirki) hene. Anter, di girtlgehe de ferhengeke bi Kurdt jl amade ki-
ribû. Avakare HEF6 bû û serokatiya Enstttuya Kürdi a Stenbole dikir.
Musa Anter, di 20'£ llona 1992'an de li Diyarbekre hate qetilkirin. HezSn
dewlete cenazeye wl bi tene ji Diyarbekre birin Süitle Û leşkeran ew vesait,
nehiştin ku kes here ser cenaze.
Avesta hemû mafe wesana berhemen Musa Anter wergirtiye. Pişti \vesandi-
na kitSbfin wl, wS albûmek be amadekirin. Kesen ku fotografek an jt doku-
mantek Musa Anter li ba wan heye, em hevi dikin ku kopyake w£ ji me re
biştnin. Ji bo fotoğraf pgwist e dema hatiye kisandin, e ku kişandiye an jl e
ku ji arşiva / albûma wî hatiye girtin û kesin di w6rie de bene nivtsandin. Ji
bo alîkariya we, ji niha ve spas... ı
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DERMANfiN BIRÎNA REŞ Û MUSA ANTER

"BirînaRcş", piyesa Musa Anter di sala 1965'ân de weşiya:Di rû-
pela duvıemin ya kitebi de nivîskar dibeje: " Min ev pirtûk sala 1.965,

li Stenbole li Harbiye, di hucrd38'an de wexte ku ez girtibûm nivî-
sîbû..."

Em wah salan bînin bira xwe; serhildanen Kurdan (1 925, 28, 30,
36, 38, 41, 42...) bi xwîn hatibûn şikestin. Gele Kurd car bi car aetı
bübû. Mij û dumana şevvale ji welet radibû. Tırs, xofû sav/i kirase
xwe rakişandibü ser welit. Bi sedan bi hezaran bîrevver, renas û ro-
nahbiren Kurd hatibûn kuştih, ji welet hatibûn bidûncistin û denge
wan hatibû birin. Zimane Kürdi û her tişte ku tekiliya wî bi Kürdi û
Kürditiyt hebû hatibû qedexekiriri. Gele Kurd şîrta xwe giredabû.
Welate xirbe û kavil digiriya. Neçarî, belengaziû begaviye nefes li
insanin Kurd çikandibû.

Di revvşeke wikakambax de, gotina "ez Kurd im" bi sere xwe ga-
veke mezin bû... Musa Anter Birîna Reş di revvşeke wiha kambax de
û di ser de jî li zîndanin eskerî, nivîsî.

Hejahî û qîmeta berhem û eseran li gor dewr û deman e. Di hin
deman de nii/îsîna peyveke an goüneke bi sere xwe şoreş e, bi rûmet-
tirin tişt e. Di hin deman dejl bi cildan kiteb nivîsîn ne tu tişt e. Tiş-
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ti ku berhema Musa Anter Birîna Reş dike neniir ûhijahiyeke giran-
buha didiyi, ew devvr û dem e. Di wi dewr û dema kambax de ku ke¬
şi newiribû gotina "Kurd" bi lev kira, ku keşi nevviribû rizeki bi
Kürdi binivîsa hingi Musa Anter piyeseke (şano) hija bi zimani
Kürdi nivisî.

Eğer ez ne şaş kim, Birîna Reş kitiba yekemin bû ku pişti damez-
randina Komara Tirkiye, 1923, bi zimani Kürdi dihat nivîsîn û vve-
şandin. Cama şiîrne û rizine bi Kürdi li dema diweşiyan li mîna ki-
tib, Birîna Reş bû ku bi zimani Kurdt ronahî didît û cihi xwe yi bi
rûmet di tarvca pişveçûna ziman û edebiyata Kürdi de v/erdigirt.

Em ji iafbca tevgerin çandı û ronakbîrî yin neteweyan dizanin
ku ronakbîr û pişevva evv Jtes e ku gaven nû davije, ri vedike û ri ni¬
şan dide. Gava ri vebû û li ber meriva diyar bû, kesin ku xwe bidin
ser ri, pirr in. Li hijatirin gav û kirin ew tişt e ku meriv riveke. Di-
gel her celeb dijwarî û kimaniyi, meriv bikaribe afirîn, berhem û
eserin nû û pevvist bine pi... Birîna Reş û niviskari wi Musa Anter
misalin vi yeki ne.

Musa Anter di kurte pişgotina xwe de dibije:"Li rojhilate (Kur-
distani M.U.) birinin reş pirr in. Wek bîrova çavan, işa zirav, kotî-
bûn û yaji wan gişa dijwartir û diya wan, jarîtî û nezanî..."

Piyesa Musa Anter dermani birinin reş e. Jarîtî û nezanî jahre-
ke beeman e ku dikeve can, ruh û bedenin gel û netevveyan û wan di¬
ke dil, wan ji hev dbâne û wan dike şerpeze û peregendeyen ber de-
riyin serdest û zordaran. Dermanijarîtî û nezaniyi ronahiya pervve-
rî, medeniyet, xwendin û nivîsîn e. Nivîskar piyesa xwe li ser vi dax-
waz û armanci ava kiriye. Evv bi zimani xweyi xweşik nezanî, paş-
demayîn û belengaziya civaka Kurd salix dide. Gundi Zoravi, mala
Zîno û Biro nimûneyin rebeniya civaka Kurd in. Li li mili din lav/i
wan Bedo ku qehremani piyese ye, ronahi ye. Evi hiviya pişeroja
civaka Kurd e. Evv nimûneyi perwerî, xwendinû pişveçûni ye. Evv
dibe doktor (bijîşk) ü birinin insanin Kurd derman dike. Evv dibe
dermani birinin reş... .

Gava min Musa Anter cara pişin li Girtîgeha Eskerî ya Diyar¬
bekre dit, 1971, hingi gunehi min pi hat. Ez xortekî 18 salî, evv ape-
kî 55-56 salî bû. Pori vvî spî bû, evv li ser riya kalbûni bû. Le ptstî
min evv ji nizîk ve nasî, min fim kir ku ez şaş im. Musa Anter ne evv
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meriv bû ku meriv gunehi xwe pi bianiya. Berevajiyi vvi, bavveri di-
da merivan. Wî bi gotin, lebat û tevgera xwe bavveri û germahî dire-
şand ser girtîgehi. Wî girtîgeh, wari bîhntengî û gumanan, kiribû
wari kifû henekan. Girtîgeh ji re bûbû seyrangeh. Gundiyen bîhn-
teng û bi şik û bi guman, xwe dispartin vvi û derd û keser û guma-
nin xwe bi gotin, henek û şîretin vvî derman dikirin. Nivîskare Birî¬
na Reş li girtîgehi jî li ser riya armanc û mebesta piyesa xwe bû.

Birîna Reş xvıediyi ciheki pîroz e. Daxwaz, armanc û mebesta vvi
pîroz e. Loma evv diviji bîr nebe û car bi carji nüve bi vveşandin û
belavkirin.

Mehmed Uzun
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Xwendevanin delal
Min ev pirtûk sala 1959'an li Stenboli, li Harbiye di hucra 38'an

de wexti ku ez girtî bûm, nivisîbû.
Tıştin ku huni di vir de bucvvînin gişfe serpihatiyin min in.
Li Rojhilati "Birinin Reş" pirr in.
vVek bîrova çavan, işazirav, kotîbûn û aji van gişkan dijvvartir û

diya vvanjartî û nezanî ûfeqirtiyi.
Huni niha tiştin ku van iş û bela anîne seri me, di ve pirtûki de

bibinin.

Musa Anter
24 Çile 1965

Suadiye
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PERDE I

Cihe bûne: Gündeki began li deşta Diyarbekri, navi gund Zorava.
Temaşegeh: Mala Biroyifeqîr i merebe, mala beg li Zorava ye.
Mal, odeke kerpîça ye. Di ode re re dere axo. Hundir reş û qirijt

ye. Mal, jiderve bi tapiki rixi sayandiye.
Qir û qahfe mali: Çevvalekî nîvî arde ceh li ber dîvver. Si-çar li-

hif, döşek û halîfen kapikî yen qetiyayî û nerûkiri di kulîni de ne,
merşeke mûyî qetiyayîjî bi vvan de kiriye. Teştek û beroşek pînekirî
û ne spîkirî. Bğing û hesfeefee şikestî û cirekî dev şikestî bi cebar, di
cîcerk de. Hevvtiki mirîjfean li ber deri. Kurtani kere i kevn li ber
stûniye.

Zîno, li ber çevvil, ard bijingî teşta xwe dike. Jina Biro Zîno, heşt
zik zaro anîbû. Difeqîrtiyi de bûye hestî û çerm. 45 şaliye li bûye
vvefe ptrefe 70 salî. Kirasefeî cavvi kevn î bi tisi li ye, ser herdu piyi
vvi qetiyayî, pişmalkek kevn li bere, pişta vvijî vvefe kincin vvi gişfe
kevn i quliptiye. Kitanek kevn di bin guhi vvi de ye û seri vvi vvefe e
pîreken deşta Diyarbekri gişan bi kofî ye.

Di vvi demi de Biro misasa vvi di dest de, nîr û gisni vvî di stû de,
betili ji cot ti mali. Nîr û gisni xwe dispire kurten û misasa xwejî
dispire ber dîvver. Ji ber ku desti Zîno di hevir de ye, Biro ji xwe re
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mersi radbce, balîfekîjî datîne ser cil û rüdine. Biro 50 salî ye. Li ber
roji şevvitiye. Kirasekî cavvi spî, qutikekî çiti sor û qetiyayî li ye.
Şefqa vvî bi pîne û berçavka vvi şikestî û Biro berûpaş daye sere xwe.
Riha Biro ne sofîkî ye, li hatiye.

Bavi Zîno sala seferberliki çûbû eskeriyi û venegeriyabû. Piştî
çend salan kiı diya vvijî mir, Zîno ket nav mala begi Zorava li Di¬
yarbekre. Biro, Zîno ji mala beg xwestibû. Hîn bi keçikanî Zîno ki-
ribû dili xwe:

"Ku rojeki zaroken min çibibin ezijî vvan bişînim mektebi."
Pişti ku Zîno mir kir, 8 zaroken vvi çebûn, 7 ji mirin, lavvefei vvi

teni maûevvjî şandibû mektebi, vvi şali vvi lîse xelas bikira, navi
lavvik Bedo ye.

ZÎNO - De Biro, deste min bi ard in; hema ji xwe re merşe dey-
ne û wa ye nan ü dew û te divg ji xwe re serîk pîvaz jî vverî-
ne û bixwe.

BİRO - De bila Zîno.
ZÎNO - Ma eze çawa bikim Biro, beri niha ez hatim. Ji bo we fır¬

ka dew bi pore spî her ro beta nîvro tewer em zibl xelke reş
dikin.

BİRO - Ma tewer ez Zîno! LS-ma em çi bikin, tewer te kaxeta Be¬
do neda xwendin, gelo digo çi?

ZÎNO - Tew, tewer min ji bîra kir. Ma te aqil di sere min de his¬
liye? Ere, Keye xwend. Laye min mekteba xwe qedandiye,
kare xwe dike, van rojan bi xâr we b male. Te dît Biro, te di-
got bila Bedo nexwîne...

BİRO - Ha ho, hema ku küre vve xwend tu dibe qey we bibe çi?
Tewer Zîno tu zanî ku te ev lavvik xera kir. Hevalfi vvî giş ev
10 sal in ku ji xwe re şivantiye dikin. Rec Silo, îro ji 10 bi-
zinan re nabe pez. E te, te hîn bi mektebe* girtiye. Xwezî te
vvan her penc salan li mala beg ceritî nekiriba û tu hînî ve
xwestina mektebe nebaya.

ZÎNO - Ere Biro xebîneta jîna min î ku bi te re vala çû. Tu li min
biner, li xwe biner. Ev bû sîh sal ez li ba te me. Ma te rokfe ji
min re kirasek kirî, taqik kiri, solek kirî? Na. Saleke me vvek
mirovan ter nan xwar? Na. Salewext vvek girtiyan ez ü tu em
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dixebitin, dîsa zikekî ter, yekî em birçî ne. Firdoka taştiya
mala beg ku hîn giş di xew de bûn, me ji vvan re rez dikir, çe>
tir bû ji vî nane ceh û pîvaze tûj î ku bi xebata xwe yî şev û
roje\ incex tu kari bixwî.
Tu li mal û qirqafe xwe biner, tu li ser û sekehe me biner, ma
gelo giş bSn firotin, buhaye vve terişka ku beg jâ re digot "qe-
revvat" û bertelef dikir stûye xwe, dikin? Na, ez yeqîn nakim.

BİRO Ere Zîno, gotina te ye, le tu jî ji xesîsî li xwe nakî, ma ez
nizanim ku pere te pirr in. Bi sere şex îrö çiqas li ba te tune-
be, nezîkî bîst banqenotan hene. De li xwe ke, ma min nehiş-
tiye.

ZÎNO - Pepû! Ma eze bem çi Biro. Kuro vve çavva evqas pere min
hebin? Bi buhaye heke se mirişkan û teşîka ku ez ji xelke re
dirâsim? Hîn nû mala Hecî Ferman sere weqiya ristina hiriy
kirin wereqe, le îca jî mirîşka me ya zer ji heka qut bû. Te dît
diberî Xwede du tiştan bi hev re nade feqîran, ku yeke dide
yeke jî distîne.

BİRO - Çavva dibe Zîno! Evv mirîşk tu carî van çaxan ji hek ne-
diket keçe?

ZÎNO - Biro vvelleh ez jî vviha dibejim. Bi gumana min li ser mot-
ka mirîşken mala mele dike. Le vve roje min pirsî, diya mele
sed sûnd xwarin, go na!

BİRO (Bi ken û bi kij) - Naxwe sere weqye kirin penc mecîdî, he?
Welleh ne hindik e. Le bavo ez zanim, dîsa ti be pere min tü¬
ne ne.

ZÎNO - Jixwe. Ma vvek bere hez bi min re maye? Ev meha çûyî,
bi zore min penc weqî hirî ristin û hîn badana vvan jî xelas
nebûye. Kare male û ceritiya xelke giş di stûye min de ye.

BİRO - Ere hema penc weqî jî ma hindik in? 0 hek jî.
ZÎNO - Ihi! Hek kuro hek! Hema ev meha çûyî min penc hek ji

te re kelandin. Tobe bi deve min neket. Xwede evv penc. Û
Fato jî di birina bajer de sise şikenandin ev neh. Na na, nale
li derevve, heşt. Tev de pencî hek bûn. Hema ez nizanim, Fa¬
to yek daye bi nîv mecîdî, bîst û mecîdîk da min.

BİRO - Te dît, bi e res ev bûn neh zer û mecîdîk. Ma ne bes?
ZÎNO - Ere Biro, gotina te ye, bi rastî ne hindik pere ne. Le hayS
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te ji tiştekî tüne. Niha tişt giş buha ne, e de mal e, tu bikî ne-
kî ma bivve nave, ma gaz nave, tu bavver nakî, çiqas ez bi qi-
tûtî idare dikim, dîsa jî weqek dohne gaze tera me nake. Dî¬
sa ez çirake diduyan jî, ji cîranan dixwazim. We roje ji bo na-
le kera te, min deh mecîdî dane kirîve îşo, bi zore girt.
Û laye min? Ere li mekteba hikûmete belaş dixwîne, dixwe û
vedixwe, le ma dîsa tu bikî nekî pere jâ re divân. Tu yeqîn na¬
kî ji Keye bipirse, îsal belkî min sîh-çil wereqe ji laye xwe re
şandin.

BİRO - Tevver Zîno, min ji bîr kir, evv tiştekî vvek qoçana jî di nav
kaxeta Bedo de bû, Keye nego evv çi bû?

ZÎNO - Evv?... Ere tevver min ji te re negot, midîr ji te re şandi-
bû, silav li te dikirin.

BİRO - Cima? Çi dixwest Zîno?
ZÎNO - Tişt nedixwest Biro, evv ne midîre xwestine ye. Ji ber ku

îsal laye te di mekteba Diyarbekre de suxte heri xurt û jîr e.
Ji ve yeke te pîroz dike.

BİRO - £ onbaşî, cendirme Dursun vvan jî tiştek negotin?
ZÎNO- Kuro cendirme çi, onbaşiye çi? Kaxet ji midîre mektebe

bû.

(Di vve çaxi de, Zîno hevîri xwe straye, paçekî bi ser de dike û di
sanki de desti xwe dişo û bi pişmalka xwe ziwa dike û li cem Biro
li erde rûdine û dest bi kevniki kirasi Biro pîne dike.)

BİRO - Çi, çi, ma li mektebe jî midîr heye? Min digo qey ji midî¬
re nehiye Turan Beg e, ez şa bûbûm, midîre mekteba zarokan,
tevv tevv Zîno... li aqle te bî.

ZÎNO - Tu li Biro binerin kuro. Tevver midîre mektebe nakeve se¬
re vvî. Biro, midîre mektebe ji midîre nehiye pirr mezintir e
bavo!... Rojeke xanima mezin go zaroke ku li mektebü dixwî-
nin dibin midîre nehiya.

BİRO - De tu jî le be aqile, xanima mezin... Evv pîr bi çi zane, ma
rojeke ji köşke derketiye çûye nehiye? Bi nave Xwede tevver
diben Turan Beg neçûye mektebe, ji Qeyseriye ye û Demoq-
rat e û hema kirine midîr û şandine nehiya me.
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Wekî din jî keçe Zîno, ma li dinyaye kî ji midîre nehiye me-
zintir heye, cerî û xulame vvî hene, şîr, rûn, penâr, mirîşk,
hingiv, zad, berx her tişte vvî belaş in. Hespe vvî belaş e, ez za-
nim ji bo vve doza erda Mala Hecî dan.
Tu zanî, vve roje gundiyen Kerbetiliya li hev xistibûn, bi zor
û ricaye hezar benqenot dane Turan Beg, heta ku vvan li hev
anîn. Tevver bi ser van gişan de jî midîre nehyg li ke xin bi qî-
ma xwe ne, kes nikare giliye vvan bike, ku bikin jî ser nagire.

ZÎNO - Evv ne te de Biro, hikûmet bi van havvan nizane; ma na-
yâ bîra te vve sale, ew nave vvî çi bû Xwede?... E... Atilla bû,
gilî le çebû û kirin bendexane (hepse).

Le hîn kesî nediye ku midîre mekteban ketine bendexane.
Tevver bi ser de paşe, walî, hakim û mezinân din tev de derin
deste vvan, ji ber ku seydaye gişan e.

BİRO - BemejiyS Zîno, ez bi van havvan tev de zanim, l hikû¬
met nizane ne?..
Turan Beg, merik van îşan bi dizî dike. Peş çave onbaşî û ew&
Demoqrat ku je re diben Ocak Başqanî dike. Ma we here An¬
kara rûne û hingiv bide hev, heta ku hikûmet dibîne.
Bedela ku hikûmet ji veqas hatina midîr beş ü salyana bistî-
ne, tevver bi ser de, mieş jî didine. E te, te hîn daye pey midî¬
re mektebg û xanima mezin. '

ZÎNO - Welle Biro, ez bi van havvan nizanim. Çaxa ku ez li ma¬
la beg dixebitîm Kemal Paşa sax bû, ne ev Demoqrat hebûn,
ne sereke ocaq mocaqan û ne dizî û bertîl hebû. Qey niha wi-
ha bûye, ma sûce hikûmeta feqîr e? Tişte ku ez zanim midî¬
re mekteban pirr qenc in û tim paqij in Biro. Taliya diziye tü¬
ne. Ma te ne digot, diz ji xwe re male nakin, le mala xelke xe-
ra dikin.

BİRO - Keçe Zîno, niha tişt hemî di deste vvan Demoqrat û ocaq
başqaniyan de ne. Niha hikûmeta ne padîşeh çedike, ev ocaq
başqanî çedikin, ji vî havvî , hikûmet ji vvan ditirsin. Onbaşî
jî ji vvan ditirse.

CDi ve gavi de, feeçifea cîrani vvan Zero dikeve deri, le ji Birofedî
dike û bi paş de vedikişe.)
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ZÎNO - Were keçika min Zero, vvere, kesî nenas tüne, ape te Bi¬
ro ye.

ZERO (Bifedî û hidî) - Amojne, diya min go bela meta te selikek
ard bi deyn bide me.

ZÎNO - Lawo bi sere Bedo tüne, ma ku heba ne şerm e.

(Keçik bilez derdikeve û dere.)

BİRO - Zîno ev keça ke bû, çi dixwest?
ZÎNO - Çîk lo, qîza Neyo bû, tebeqek ard bi deyn dixwest.
BİRO - Ma te cima nedayâ?
ZÎNO - Ma arde min ji vvan re dibe Biro? Evv genim dixwin.
BİRO - Guh mediye Zîno, dîsa cehe me ji genime vvan çetir e. îsal

hevqas sal e em dixwin, ma te ev "Birîna Reş" dîtibû, bihîsti-
bû? Na, ne evv nane genim, ne evv "Birîna Reş." We roje ez di
ba mala Xelo re çûm, keçika vvan a ku sax maye derket, gaye
min je tirsiyan. Dile min zahf pe şevvitî, te nizanîbû feqîre ne
însan e, ne heyvvan e. Ere i me jî gelek zaroken me mirin. Za-
rok in helbet vve bimrin le ne bi vî havvayî. Mirina wan zaro-
kan gelekî zor e. Bi saxî goşte vvan tev de ji vvan de dikeve.
We roje lavvke Kelos, Sekban miribû. Mele li ser deri şûşt,
min dît, kes nebîne, komikek hestî mabû. Mala mine, evv
Sekbane vvek bencikekî, lepek mabû, min nâs nekir.

ZÎNO - Te dît, tu jî diba "Zarok helbet vve bimrin." Ma ji ku wi-
ha ye Biro! Ez penc salan di nav mala beg de mam, min ne-
dît ne zarokekî vvan, ne yekî beğen cîrane vvan mirin. Em gi-
şik, ji birçîtiye, ji tazîtiye, ji levvte, ji serme û feqîrtî û nezan-
tiy dimrin.
Hema e min rebene heft mirin. Ew yek bi tene Bedoke min
ma.

BİRO - Zîno keçe kare Xwede ne, emre vvî ye. Tu zanî zarok gü¬
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ZÎNO - Ere emre wî ye, le ez li gora xwe dibem ma hema emre
vvî li me feqîran tene ye?
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Xwede xeber didî.
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ZÎNO - De na lo, maxwene me gotiye çi. Bi qurbana Xwede bim,
evv jî bi heqî nake.

BİRO - Bavo Zîno, vvelleh tu eceb î. Keçe ma ku zarok nemirin,
hevqas mirov vve di ku hilen? Hema li van her se-çar malen
me binâr, belkî ev bûn sî çil zaroken me ku mirin.
Behenek Zîno, ku ev zarok nemiribûna, niha dora me bi xort
û qîzan w xemilî bana?

ZÎNO - Helbet. Wekî din jî Biro, ev jana Birîna Reş ne ji nane ge¬
nim e, tu zanî? Diben ji vî tove ku hikûmet dide beg û xwe-
diye gundan ji bo çandine. Ji vvî çe dibe.

BİRO - De here tu jî le, ku dibe ji tov? Ma we sale tûrik genim ji
ber tove me ma, me şand eş, vve çaxe Bedo jî zarp bû, qet Bi¬
rîna Reş demexist.

ZÎNO - Biro ev tov ne vvek tove me ye, hikûmet derman dike û
paşe dide xwediye gundan ku biçînin, le evv naçînin tinin sû-
ka elafa difiroşin. Par ez çûbûm Diyarbekre, min dît xanima
mezin vvan digot: "Ji ber ku hikûmet belaş dide vvan, evv jî er-
zan difiroşin elafan, elafjî hema bi buhaye ceh didin feqîran."
Niha ev Birîna Reş ku goşte zarokan ji vvan de dikeve, ji ber
vî dermani ye. Diben ev derman jehr e.

BİRO - De bes e le Zîno tu jî ha! Ma hikûmet dîn e ku me jehr
bike, paşî we kî here eskeriye, w6 kî xerc û salyana bidiye? Pa
welle paşe we dijmin ben me tev de talan bikin û bikujin.

ZÎNO - Pirsa te ye Biro, hikûmet me jehr nade, ji bo ku biçenin
genim derman dike, le yen ku distînin difiroşin û ji feda xwe
xelke jehr didin.

BİRO - Evv jî derevv e. Te dît par bihare ez jî çûbûm bajer, bi gu-
mana min, sere meha Gulane bû, ceh jî seridî bûn. Bi Beg re
em çûn sûka zed, ji vvî genime ku tu dibejî hikümete sed ton
dabûye, vvî jî firot elafan.

ZÎNO - Te dît, ma min ji te re negot; evv difiroşin, hikûmet niza¬
ne, evv dibe qey diçînin.

BİRO - Pite ma hikûmet dîn e? Çavva nizane ku Gulane genim li
Diyarbekre naye çandin, derevv derevv, qey nave vvî genime
bizir e, yan na ne ji bo çandiniye hikûmet dide?
Wekî din helbet vve hikûmet genim bide began, ma vvek me
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karin nane ceh bixwin?
ZÎNO - Te go çend ton, çend ton?
BİRO - Sed. Zîno ev ton çi ne? Tu tişten vviha zanî, kel in gelo, ez

dibem hema ton kelen hikümete ne?
ZÎNO - Ha here Biro, ne kel mel in, weke ku ez li mala beg bim,

huqqe, tuxt, qentar hebûn, le min ton nedîtin. Xanima mezin
cama digot hevqas ton.

(Di vî havvî de Api Misto ti hindirû û silavi li Biro dike.)

MISTO - Biro, hîn tu nû ji cot hatîyî, cima tu ma dereng?
BİRO - Ere vvelle Misto. Ma ez çi bikim, çeleken min birçî ne,

qels in, ber derhaxin.

(Biro ji ber Misto radibe Û cihi xwe didiyi, li Misto hema xvve
berdide erdi û rûdine.

BİRO - De kerem bike vvere ser cilan!
MISTO - Na vvelle, vır heniktir e, xweş e, tu betilî yî, rûne, cote

bihare zor e le zâhf baş e. Ne vviha ye xweha Zîno?
ZÎNO - Ma ez ji ku zanim Keke, ev sî sal e Biro tim betilî ye, tab

û xebata vvî, giş ji xelke re ye, aha va tu me dibînî, cote biha-
. re qenc be e me çi, ne qenc be e me çi...

MİSTO - Wiha ye xweha Zîno, ma eme çi bikin; dest û nige me
giredayî ne. îdare ne rehet e.

ZÎNO - Cima Keke, vvelle e ku v£ deme zanibe, zahf rehet e. We
roje Ahmo çûbû civata Dcmoqratan li Bismile, gava ku hat
kes nizane be çiqas tişt û mişt anîn, çaydan jî aniye, Ahmo ni¬
ha her sibeh çaye jî ji zaroken xwe re çedike.

MISTO - A partiya (benda) vviha ye xweha Zîno le ev ne kare min
û Biro ye, em bi zimanan nizanin, çe nabe.
E tevver ez ji bo lawike vve hatibûm, behenek bixer kengî vve
be?

ZÎNO - Xera Xwede li te be cîran, van her çend rojan vve be, ke
ji te re got?

MISTO - Kehye got.
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ZÎNO - Ere rast e, evvî kaxeta Bedo ji min re xwendibû.
MISTO - Bedo ji zû de dixwîne bavo, ev bû çend sal?
ZÎNO - Ev bû yazde sal, ape vvî, le îsal jî bixer mekteba lîse diqe-

dîne.
MISTO - Biro ev lîse mekteba çi ye?
BİRO - Bavo vvelle ez jî nizanim, ji Zîno bipirse.
ZÎNO - Helbet ez zanim, lîse, mekteba Diyarbekre ya heri mezin

e, beg hewqasî xebitî, kir nekir, ne Mete û ne Cengîz lîse xe-
las nekirin.

BİRO - Eh bi Xwede kî Misto, tu li aqle we biner, zaroken beg lî¬
se neqedandine, e Zîno qedandiye. Hema ku vviha be, naxwe
lîse tiştekî ne qenc e. Keçe Zîno ma ku qenc ba, began ji me
re dihiştin?

MISTO - Bira xweha Zîno, zaroken ku lîse diqedînin dibin çi?
ZÎNO - Keke Misto, dibin hemî tişt, le laye min dibe, "Eze herim

Stenbole, hîn bixwînim."
BİRO - Ihi, dibin hemî tişt qurre? îca Zîno niha Bedo kare bibe

onbaşiye cendirman?
ZÎNO - Biro ma tu dîn î, Xanima Mezin go ku Bedo Beg here es-

keriye we bibe zabit. Ji niha ve temame mala beg, ji küre min
re diben "Bedo Beg."

MISTO - Tu bi qedre Xwede kî Zîno, mehele ku ji lavve te re be¬
jin beg, tu nizanî be ve begîtiye çi aniye sere me feqîran.

ZÎNO - Ere Keke vvelle gotina te ye, le te dî, yanî min go evv di-
bejin.

BİRO - De dev ji Zîno berdin lo. Laye xelke bûn xwedî jin zaro,
pez û devvar, e me hîn Zîno daye dû pirsa Xanima Mezin. (Bi¬
ro bi ken û qerf çav dike Misto.) Baye'sor bi me keve. Te digo
qey keçik li deşta Diyarbekre qeliyabûn, di çavdînî dinye re
min çû Zîna Xanima Mezin anî.

ZÎNO (Bi ken) - Ere Biro xebera te ye, tu niha be çi xebera te ye.
Xuya ye ku te ew lav lav û berger ji bîr kiriye. E ma eze çi bi-
kim; tu bi gorî vvî lavvikî bî, yan na min zanîbû...

MISTO - Na! Xweha Zîno, a vega tu fenha dikî. Ez zanim ku tu
hej ji Biro dikî.

ZÎNO - Ma eze çi bikim Keke! Ma ez karim vvek xelke her roj
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mal û meran biğuherim? Bave laye min e, ev bû sî sal, edî em
bûne vvek merive hev, ma yan na te go qey ez aşiqe çave Biro
me... " ' .

(Çaxi ku Zîno van dibije, Biro vvek zarokan bifedî li ber xwe di¬
nere.)

MISTO - Ez bi te şa dibim xweha Zîno, helbet vviha ye, bû de-
reng, ez ji bo pirsa Bedo hatibûm, de niha ez çûm, bi xatire
vve.

(Biro nan, devv û pîvaza kuji ber xwe dabû'alîkî, piş Misto dike
û...)

BİRO - Tevver min ji bîr kir. Tu bi qedre Xwede kî Misto, te be
nen bixwî.

MISTO - Sundan li ber min daneyne. Bi sere te min jî xwar û ez
rabûm hatim.

BİRO - Biner Misto pîvaz e ha, ez zanim ku eşqa te te de ye.
MISTO - Ere vvelle Biro, vviha ye le de ne min jî pîvaz xwaribû û

ez hatim. Ferso zane ku ez hej pîvaze dikim. Carna ji min re
ji nav gund peyda dike. Wekî din jî tu sax bî, îsal em ter pî¬
vaz in, çend şal kaya min a zede hebû, her ku min dibir qe-
ze, çare min du-se weqî pîvaz dikirîn.

BİRO - Noşîcan be Misto, tu zanî ez narim derke, Zîno tişte vvi¬

ha zane. Hîn ji havîna par de hilanîne. Le xebînete, îca şîn di¬
bin.

ZÎNO - Ji ku? Na vvelle e min jî nemane, qedere çend seriyan he-
ne, min go belkî lavvik be, eze je re bikim kutilke hekan.

MISTO - Ho ho... Naxwe xweha Zîno hîn burxul jî li dora te ma-
ye.

ZÎNO - Ne here Keke, qedere senîk hûrike burxule min maye,
evv jî me ji ber Biro veşartiye, ku zanibaya niha evv jî bi me
çekiribû.

MISTO - De zarono ez çûm, bi xatire vve.
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(Zîno û Biro, herdu bi Misto re radibin û heta devi deri vvî bi ri
dikin û dîsa Biro û Zîno vedigerin. Zîno radihije teşiya xwe dirise.
Birojî kurtani keri xwe iîne ber xwe ûcilik miliki vvî bi hev de di-
dirû.)

ZÎNO - Tevver Biro ku lavvik be, eme nen çavva bikin?
BİRO - Cima ma ev ne ard e di çevvel de ye?
ZÎNO - Ere ard e le ma ne lavvik nikare bixwe, ceh e.
BİRO - Keçe de bes Pite, îşan ji min re derriexe, ceh meh evv e,

nane bav vvî ye, vve bixwe. Eze niha genim ji te re ji ku pey¬
da bikim?

ZÎNO - Biro çenabe qurban, zor e. Lavvik îsal hevqas sal hînî na¬
ne genimî bûye, vve çavva îca rabe ceh bixwe. Ez zanim vve ne-
sax bikeve. Ma naye bîra te, sala ku te ez anîbûm ji ber ku ez
jî li mala beg hînî nane genimî bûbûm, wextî ez bi nane ceh
miribûma.
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ZÎNO - Biro, olçekik hebe, besî vvî ye. De ha ji te re ev pazdeh
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zanî ku küre min pirr kerbok e, ku bibihîze em ceh dixwin û
evv genim, îca vve ji kerba nesax bikeve.

Davviya perda yeki
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PERDE II

(Temaşgeh dîsa mala Biroyi feqîr e. Bedoji mektebi hatiye. Bi kin¬
ci mektebi nizîkî diya xwe li ser balîfkî rûniştiye.

Zîno, li ber kevvare teşiyi dirise, Birojî li ser mersi pal daye ser
balgeh û bi kif li lavv ûjina xwe meyze dike.

Kincin Biro in beri ne. Yanîkirasû derpikî cavv i pînekirî. Quti-
, feefeî çiti sor. Şefqak kevn, bi pîne .û berçavk şikestî. Evvjî Biro paşû-
ber li seri xwe kiriye. Rıha vvî hatiye.

Zîno; kirasekî cavvi sor li ye, piştik kevn li pişti ye, peşmalka vvi
kevn û çitkû zirikî ye. Seri vve vvek e deşta Diyarbekri gişan bi ko-
fîye.

Bi vî havvayî malî li hev rûnijtine û bi dibcvveşî xeber didin.)

BİRO - E Zîno! Ez dinerim tu pirr bi kef ı.
ZÎNO - Ma cima eze ne bi kef bim Biro? Maşele laye min vvek şe-

. rekî li nik min rûniştiye. Tu dibe li temame dora me yekî vvek
küre min zana heye?

BİRO - Ha hû Zîno. Zaneya küre te, kesî nediye. Aha va rûwe vvî.
Par roke min bi xwe re bir cot, nîr berûpaş danî ser stûvve ga.

BEDO - Yabo, vve çaxe min hîn nedîtibû. De ka niha min bibe,
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,tuy bineri be ez çavva zanim.
ZÎNO - Hema lavvo bela tu qet nizanibî cot. îsal çil sal e evv bi dû

helet de ye, çi bi ser xist? Tevver diben mala beg vve berdin
cotkariyan, vve mekîna cot bînin.

BİRO - We çavva bibe Zîno? Ma ku mekîna cot be, we hevqas
gundî bi ku de herin?

ZÎNO - Bi ku de derin bela herin, ma beg vve mijûlî vvan bibe?
Dîsa bege me ji e xelk çetir e. Wan, îsal 4-5 sal in mekîne
anîne gund. Li ser kîse xwe tene diçînin ü berdan gundiyan,
feqîran hemû çûn bajar majaran, en ku mirin, en ku bûn par-
sek. Diyarbekir bûye vvek we sala ha, tije parsek bûye, mirov
ji bo vvan jî û ji ber xwe jî fedî dike. Le ma we çi bikin jaran,
di bajer de ji parse pe de kar tüne.

BİRO - Ez bavver nakim ku hikûmet bihele beg gundan xera bi¬
kin...

ZÎNO - De lo Bedo tu li aqile bave xvve biner. Biro, ma hikûmet
kare nehele? Gund tapa beg e, çi bike bi qîma xwe ye. Heke
te nave tevver bi ser de hikûmet eve ku ji vvan re diben terek-
tor jî dide beg û xwediye gundan. Te dît tov jî dide, le evv na-
çenin, difiroşin.

BİRO - De ez çavva bikim, hema bela sere hev bixwin. Tu çi ditir-
sî rebene, hema em bi ku de herin ji vî hale me ye niha xe-
rabtir tüne.

ZÎNO - Çavva tüne Biro, hema çavva be li gund em li mala xwe
ne. Kes bi hundire me nizane le sibe ku em tekevin bajer û
ber nigan, çavva ne xerabtir e? Ma gelo tiştek je zortir heye ku
mirov parse ji ewe ku mirov dixe vî halî de bike? Ere gund
ne e me ye, xanî ne e. me ye, le li nav mezel heft xaniye me
hene. Eze dev ji tirbe xwe berdim herim ku?

BİRO - De bes le, car din te qala miriyan kir. Jixwe tu, tu cari
xweş xeber nadî. Pirsa te ya mirin e ya beg in. Ere de ka be¬
je be ma vve laya te bibe çi?

BEDO - Yabo ma te dive ez bibim çi?
BİRO - Onbaşiye cendirman? .

BEDO - Çavva onbaşî yabo, onbaşî çi ye?
BİRO - Çi? Tu ye hîn mezintir bibî Bedo?
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ZÎNO - Jixwe Biro, ma tu nizanî ku vve laye min hîn mezintir bi¬
be?

BİRO - Ha ho, Zîno niha kare be vve laye min bibe Midîre Nah-
ye.

BEDO - Ere Yabo, ez karim bibim midîr, le hîn tişten ferztir he-
ne. Wek dixtoran, mihendizan, hakim û ebûqatan.

BİRO - Kuro lavvo, tu jî vvek diya xwe yî. Kengî te dikin evve ku
tu dibejî? Hevqas zaroken beg û axa qeliyane ku te bikin mi¬
dîr û dixtor?

BEDO - Na yabo na, niha ne vviha ye, kî bixwîne dibe her tişt.
BİRO - Çavva dibe lavvo, ku vviha buya ji ber ku feqîr zaroken

xwe bikin şivan û gavan, vve bavejin mekteba bikin midîr û
hakim. Tevver Bedo, evv mekteba eve ku je re diben savvcî li
ku ye? Tevver lavvo evv vvek eğir in. We sale em gundî birin,
savvcî go li vvan xin, li me dan, go bigrin, em girtin, go berdin
em berdan. Hema kesî evv savvcî nedîbû. Mirov ji yekî re be
şeqamke li filankes xe, saleke dixin hepse, le savvcî sale sed
cari ji hakim re dibe filankes li dar xin, daleqînin, kes vvî nag-

. re. Evv pirr baş e lavvo, le ji ku te, kengî te dikin evv?
BEDO - Dibe Yabo, çavva ez nabim savvcî? Zarok giş dibin her

tişt! Le ji ber ku bav nezan û feqîr in, zaroken xwe bi xwen-
. din nadin, dikin şivan û gavan.

ZÎNO - Ma Biro ku ne ez buma te ye ev lavvik bida xwendin?
BİRO -Bi rastına!
ZÎNO - E... En din jî nola te ne. Hûn nizanin ku hemî tişt bi

mektebe ye? Welle rojeke Xanima mezin got, kalike beg jî ni¬
zanim ji kîjan günde Lice hatiye Diyarbekre û xwendiye bû¬
ye beg.

BİRO - De le, dîsa Xanimâ mezin, tu zanî ku beg pirr zana ye. La¬
vvo Bedo naye bîra te, par hatibû vir, ji te re negot; "Ulan oku¬
yup da ne olacaksın, baban gibi işine baksaydın, daha iyi de¬
ğil miydi sanki?" "Kuro, ma ku te xwend tu ye bibî çi? Te jî
vvek bave xwe li kare xwe meyze kiriba ne çetir bû?"

BEDO - Helbet vve vviha beje. Yabo îsal çil sal e tu je re dixebite,
evv dive ku ez jî çil salî ji laye vvî re bixebitim, ma yan na ni¬
zane ku xwendin û mekteb, ji şivantî û merebiya vvî çetir e?
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(Di vi derxeqi de cîrani vvan Api Sado, Kelos û Saroxan tin mi-
vanî vvan. Li ser mersi rûdinin û dest bi qisse dikin.)

ZÎNO - Biro-rabe, mevan hatin.
APE SÂDO - Zîno, lavvo çave te ronî be, maşele Bedo bûye xort.

Tu bi xer hatî xorte delal. Xwede te vvek nave te mezin bike
û xan û man ji te here.

BEDO - Ez tem deste vve kalo.
ZÎNO - Xwede ji vve razî be cîran.
SADO - Binerin zarono! Kî beje ez tim hevale mektebe me, di se-

ferberlike de zabitekî me yi Silemanî hebû, nave vvî Mam Xi-
dir bû, rehme le be, tim digo; "Zaroken xwe bi xwendin bi-
din, ku ne bi vviha hûn xelas bibin, tu cari hûn ji vî halî xe-
las nabin."

ZÎNO - Rebî cihe vvî cinnet be, gotina vvî ye.
SADO - E... xorte delal, de ka beje be hûn li mektebe hînî çi di-

. bin? Kehya nava gund tijî kiriye, kaxeta te xwendiye, dibe
Küre Biro xorte mekteba Diyarbekre e heri jîr e. (Û Api Sado
bi ken) îro ez û te, eme hevdû imtihan bikin.

SEROXAN - Xweha Zîno, çave kehye ne baş in, laye te çavînî ne-
ke. Ku tu bi a min bikî je re nivişteke çeke.

KELOS - Gotina Seroxan e. We sale çeleka me nû zabû, di gasî-
ne re buhurt, kehye le nerî û got; "Kuro ev çeleka ke ye, gu-
hane we çiqas mezin in?" Çar ro neçûn, çelek guhanreşî bû,
zuvva bû û golika vve jî mir...

BİRO - Ere, tu caran kehya nabeje "Maşele."
ZÎNO - De binerin ha! Çave min birije, ma ez feqîra xwede ji ku

zanim? Naxwe eze îşev li mal hermele bişevvitînim, da çav
xera bin.

SADO - De tiştek nabe, dev ji van beaqiliyan berdin lo. Le çi çav,
çi hal? Diben çeleka xelke bîst-sîh weqî şîr didin, qey çavînî
nabin?
De küre min Bedo, ma ne me go, eme pirsan ji hev bikin?

BEDO - De apo serçavan, bipirse!
SADO - Na na lavvo, te dive tu ji min bipirse.
BEDO - De apo tu zanî, bipirse.
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SADO - Bedo lavvo ev kûsî cima bûye kûsî?
BEDO - Ma apo ez ji ku zanim.
SADO - Ya, naxwe tu nizanî, de biner eze ji te re bejim.

Diben rojeke di gündeki vvek günde me de begek hebû, di
desttengiya feqîran de zade vvan bi elba mezin û erzan dikiri
û di buhaye de bi elba xwe ya piçûk û buha difirot vvan. Ji
ber vve xayîntiya vvi, Xwede beg kir kûsî. Elba vvî ya mezin li
ser û elba piçûk jî li bin je re kire qaqil.

BEDO - Ere vvelle kalo, ev çîrokeke gelekî xweş bû.
SADO -t Çi çîrok lavvo, ev rast e, ma ku ne ji ber xatire pexember

buya, tu dibe eve ku niha vî buhayî û havva dikin, vve nebû-
na heyvvan? Bi sere te vve çaxe vve li Tirkiye hindik însan bi-
mana.

ZÎNO - Lavvo Ape Sado pirr geriyaye, gelekî zana ye.
SADO - Na le ma ez çi zanim? Biner Bedoke min, heke tu aciz î

ez napirsim?
BEDO - Na kalo, vvelle min dive, tu zahf rind xeber didî, ev lis¬

ten vviha di kitebe me de tüne ne.
SADO - Ev di kitebe vve de tüne ye ya? Hûn berûpaş dixwînin.

Qaşo bere însan heyvvan bû, peşî gumgumok bûn, dû re bû-
ne meymûn ü hîn dû retir jî bûne însan. Sala seferberlike za-
bitekî Alaman ders dida me, vvî jî vviha digot, a rast evv e ku
ciyane peşî însan e û evv jî Pexember Adem e.

BEDO - Kalo ma...
SADO - Çi kalo, ma tu jî te be na? De hedî ez yeke din jî ji te bi-

pirsim. Bedo, küre min, ev legleg cima bûye legleg?
BEDO - Ma kalo eze ji ku zanibim. Behenek me tişten vviha nex-

vvendine.
SADO - Hûn naxwînin ya! De bise eze ji te re bejim.

Rojeke dîsa xwediye gundekî pirr devvlemend hebû. Dibe li
vvî gundî pîrekek xweşik û diya se sevviyan a bi namus hebû.
Zaroken vve birçî diminin û ji neza digirîn. Jinik nema zane
vve çi bike, aqil di sere vve namîne feqîre. Tıştek jî di deste.cî-
ranan de tüne ye ku bidine le je re diben; "Zad li ba mala beg
heye, difiroşin, here ku bi deyn bidin te, eme havine li ser
bendere bidine." Diya sevviyan bi fedî û şerm dere ba beg,

30

SADO - Bedo lavvo ev kûsî cima bûye kûsî?
BEDO - Ma apo ez ji ku zanim.
SADO - Ya, naxwe tu nizanî, de biner eze ji te re bejim.

Diben rojeke di gündeki vvek günde me de begek hebû, di
desttengiya feqîran de zade vvan bi elba mezin û erzan dikiri
û di buhaye de bi elba xwe ya piçûk û buha difirot vvan. Ji
ber vve xayîntiya vvi, Xwede beg kir kûsî. Elba vvî ya mezin li
ser û elba piçûk jî li bin je re kire qaqil.

BEDO - Ere vvelle kalo, ev çîrokeke gelekî xweş bû.
SADO -t Çi çîrok lavvo, ev rast e, ma ku ne ji ber xatire pexember

buya, tu dibe eve ku niha vî buhayî û havva dikin, vve nebû-
na heyvvan? Bi sere te vve çaxe vve li Tirkiye hindik însan bi-
mana.

ZÎNO - Lavvo Ape Sado pirr geriyaye, gelekî zana ye.
SADO - Na le ma ez çi zanim? Biner Bedoke min, heke tu aciz î

ez napirsim?
BEDO - Na kalo, vvelle min dive, tu zahf rind xeber didî, ev lis¬

ten vviha di kitebe me de tüne ne.
SADO - Ev di kitebe vve de tüne ye ya? Hûn berûpaş dixwînin.

Qaşo bere însan heyvvan bû, peşî gumgumok bûn, dû re bû-
ne meymûn ü hîn dû retir jî bûne însan. Sala seferberlike za-
bitekî Alaman ders dida me, vvî jî vviha digot, a rast evv e ku
ciyane peşî însan e û evv jî Pexember Adem e.

BEDO - Kalo ma...
SADO - Çi kalo, ma tu jî te be na? De hedî ez yeke din jî ji te bi-

pirsim. Bedo, küre min, ev legleg cima bûye legleg?
BEDO - Ma kalo eze ji ku zanibim. Behenek me tişten vviha nex-

vvendine.
SADO - Hûn naxwînin ya! De bise eze ji te re bejim.

Rojeke dîsa xwediye gundekî pirr devvlemend hebû. Dibe li
vvî gundî pîrekek xweşik û diya se sevviyan a bi namus hebû.
Zaroken vve birçî diminin û ji neza digirîn. Jinik nema zane
vve çi bike, aqil di sere vve namîne feqîre. Tıştek jî di deste.cî-
ranan de tüne ye ku bidine le je re diben; "Zad li ba mala beg
heye, difiroşin, here ku bi deyn bidin te, eme havine li ser
bendere bidine." Diya sevviyan bi fedî û şerm dere ba beg,

30



derde xwe je re dibeje, le ser nagirî. Zîno jî vveke keçika min
e, bege tolaz ji jinike re dibe; "Na, ez bi deyn zed nadim, le
ku tu serkabe (devlinge), xwe ji xwe bikî û bi ve nerdevvane
de hilkişî û dakevî, eze tera zaroken te zed bidim te." Feqîr
çiqas li ber giriyaye dîsa ser negirtiye. We çavva bike, zaroken
vve li mal ji birçîtî digirîn, gotiye:
"Ya Xwede, tu dibînî, ma eze çavva bikim? Qey emre te ye ev
havve?" 0 paşe derpiye xwe dertîne û bar şevvala bi nerdevva¬
ne de hildikişe û dadikeve. We çaxe beg jî li ber nerdevvane
sekiniye, li jor jer li çîme jinike dinere û dikene. Gava ku ji-
nik daket, zade xwe bir, Xwede jî beg mesex kir û kir legleg.
îca ji vve çaxe û heta niha hîn jî legleg stûvve xwe bi peş û paş
de ditevvîne û vvek kene vvî begî dike leq leq.

BEDO - Ax kalo ev çi çîroken xweş in.
SADO - Tevv xorto, ma ev çîrok in lavvo? Evna giş bûyen bi sere

xwe ne. Ya laye min, ev heyvvane ku tu dibînî bere tev de în¬
san bûn, ji ber xerabiya xwe bûne heyvvan. Ker, ga, rûvî, kû-
çik, kevv, kevok...
Ez car dî jî ji te dipirsim.

BEDO - Ere vvelle kalo.
BİRO - Lavvo Ape Sado pirr xurt e, kî kare pe?
ZÎNO - De Biro, e tu...
SADO - Le, hûn ev mektebliye niha guh nadin heyvvanen dora

xwe, hûn derin nizanim çend qelaçan di bine deryaye de li
kurmikan diğerin. Li sere çiyan li hestiye masiyan diğerin.
Sala seferberlike li Çeneqela em li sere çiyakî bûn, zabite me
digo, ev taht, qaşûlen şeytanoken deryaye ne.

KELOS - Ha hû! Ma evv ji ku zanin vanan Ape Sado. Evv bermeq-
lûb dixwînin.

SADO - Na kuro, ez bi Bedo şa dibim, ma tişten ku evv zanin, em
ji ku zanin, xebera Bedo ye, zaneya me giş çîrok û çîvanok in.

SEROXAN - Na vvelle Apo, tu tinazân dikî, ma em nizanin ku tu
bi qasî melayekî tiştan zanî?

BEDO - Kalo, e min, min nizanîbû ku tu evqas zana yî?
SADO - Çi zaneyî lavvo, bertelef e, çi fede me nexwend. Jîna me

giş di nav ve qirej û jarîtiye de buhurî. Û tevver bi ser de jî evv
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zilma axa û began.
De binerin tişte ku hate sere min ez ji vve re bejim: Di çaxa

Siltan Hemîd Û Reşad de ez girtim, şuna laye bire beg de ez
şandim nezame, lo ma ez li ku negeriyam, li Selanîke, Yeme¬
ne, Şame, Bexdaye, Helebe, Qerse me cihek nehişt. Çar caran
ez birindar bûm. Di xela û cela de ez qeliyam. E ku em mirin
çûn ji me re gotin "şehîd", e ku birindar û seqet bûn, bûne
parsek le di defteran de ji me re diben "gazî" en vvek min ku
sax jî man em jî bûn köle xwediye gundan. Ev bû hefteûpenc
sale min ku ez li vî gundî me. Kehye vve roja ha ji min qehe-
rî, bi ve rîha spî îşkî nemayî anî sere min û berda min ji gund.
Dîsa diya vvî li ber geriya nehişt.

BİRO - Ere vvelle kehye kare berde mir6v. Ji ber ku kehye ji gun-
diyan re behnteng e, beg gotina vvi naşkîne. Wî çende ha beg
bi terenîbele hatibû vir, ji me gişan re go; "Biner gundîno
denge min be vve, kehye min çi bike bi kefa xwe ye."

ZÎNO - Xwed je re nehele.
SADO - De bisekine Biro. Bela Bedo ji me re bipeyive, ma hûn ni-

zanin ku vve beg vviha beje, ma vve diye ku seydvan ji tajiye
xwe re gotiye; "Ku te keroşk girt meeşîne." Na. Tene evv taji¬
ye xwe hînî nexwarina şeyde dike.

BEDO -Kalo de beje, ma te çi dive ez ji te re bejim?
SADO - Lavvo Bedo ji van tişten nû derketî, se tişt nakevin sere

min:
A peşî; diben mirov çûne heyve.
A diduvvan; diben îro karin ji vir Çîn û maçîn bidih ber topan.

0 a din jî; diben tevver qûmberek çekirine, nave vve etom e,
çi ye, karin bi yeke ji vvan, Xwede neke Diyarbekre bi careke
re pe bişevvitînin. Me dive tu van texî sere me.

BEDO - Kalo rojnamen me diben İngiliz û Amerikan gotine me-
kînek Urus li heyve ket. Le însan neçûne û nehatine. Wekî
din jî diben Urus û Amerika mekînen xwe dişinin heta nezî-
kî heyve û surete vve dikşînin. Niha jî tevver Amerika û Urus
xwe kar dikin ku herin heyve û steren din.

BİRO - Kuro hiş lavvo, bi sere şex ev pirsen te ku li nava gund be¬
ne bihîstin, vve ben qey ya tu dehl î ya gavvir. Tavile kehya
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berdide me ji gund. Tobe tobe çavva vve herin heyve?
SADO - Bira tu bi Xwede kî hiş! Aqle te ji van tiştan nabire, te¬

vver hîn gundî û kehye vve Bedo neecibînin? Tu beje lavvo Be¬
do beje, van feqîran ne xwendiye û ne geriyane, vve ji ku za-
nibin?
Tevver Biro te eskerî kir?.. ,

BİRO - E... Hijdeh mehan min eskerî kir.
SADO - (Bi qerf) Errek çiqas pirr, vvelle te xwe kuşt, te li ku kir?
BİRO - Li Serte. .

SADO - Tu çi bûyî?
BİRO.- Tu çi bûyî?
BİRO - Ez saîs bûm.
SADO - De te dît lavvo Bedo eskeriya Biro. Li Serte û saîstî. Yanî

ji şivantiya pez çûye bûye şivane hespan. E Biro tu çavva hînî
Tirkî bûyî?

BİRO - Lavvo çi hînbûn û çi hal! Ev çend pirsen bi Tirkî ku ez za¬
nim çendek je ji zabite xwe û çendek je jî gava ez bi dergistî
bûm, ji bo Zino nezîkî du salan çûm bajer li mala beg dixe-
bitîm. Li vvan deran ez hîn bûm.
Wî tevv min ji bîra kir, ne beri saleke li nahiye min notirvanî
(bekçîtî) kiribû, çend pirs jî ez ji cendirman hîn bûm. .

SADO - De de Biro bes hînîtiya te!.. Ere Bedo lavvo îca evv güllen
ko diçin dûr çavva ne?

BEDO - Kalo evv jî vvek evven ku diçin heyve ne. Le ev ne berjor
diçin, rast diçin armanca xwe.

SADO - We dît zarono be xort çi spehî kir sere me. Le çi fede ça-
xe limeje hat. De biner, dibejin fişten ku nû derketine mirov
hînî vvan bibe, x6ra vvan jî vvek a limeje ye. Li eskeriye zabi-
tekî me ye Diyarbekri hebû, ev tim ji me re digot.

KELOS - Na lo Ape Sado, hîn limej dûr e.
SADO - Behenek! E de naxwe bave kalike xwe ka we atome jî ji

me re beje. Li seferberlike qe'mbera heri bi qewet je re digo-
tin "elman bombası" dikarî bi qasî vî hundirî xera bikira.

BEDO - Ere kalo evv qûmbere rast in, le em nizanin be çavva çe
dikin, hîn li dinyaye Oris, ingiliz, Amerîqa û Fransa tene za¬
nin û ji kesî re nabejin.
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SADO - Haho! Car din îngilîz di nav de ye. Naxwe xer te tüne.
Tim evv li ber a xwe ne. Ma ne sala seferberlike vvan em qe-
landin. A lavvo Bedo heta niha kesî ev qembere avetiye hev?

BEDO - Ere kalo di vî sere dinyaye ye talî de Emerîqa bajarekî Ja¬
pon, nave vvî Hîroşîma bû, ji Diyarbekira me mezintir bû. Bi
qembereke atom di cî de sed û bîst hezar însan mirin û ba-
jar jî bi derbeke şevvitî.

ZÎNO - Wey le ji Xwede netirsiya! Qey bira evv gavvir in bavo!..
SADO - Ere bi Xwede vviha ye. We roje li Diyarbekir li qehwa

Ebas jî hin kesan vviha digot le kesî guh nedida vvan. Me di-
got qey polîs û xefiye ne dîsa pirsa ji bin me vedikişînin. Nax-
vve rast digotin..

E Bedo efendî evv güllen ku ev qasî dûr dinerin çavva diherin? Bi
qebzûn û barûde diçin an evv jî vvek firoka (teyara) bi benzi¬
ne diçin.

BEDO - Kalo me ev qal li mektebe nexwend. Le vve roje kovare-
ke dinivîsî ku gülle vvek çend fişekan bi ser hev de ne peşî
yek diteqe gava ku heza vve yeke nema ya din diteqe. Û bi vî
avvayî gülle dighe armanca xwe.

SADO - Wey tu tim hebî lavvo, bi nave Xwede vve vviha be!
KELOS - Bavo di eskeriye de min tişte vviha nebihîst.
SADO - Ma te ji kû bibhîzî, e me me hişe xwe berdaye ser telaq-

reşiya û benda. Ev demoqrat in, ev xelk in, nizanim çi bi me
hatiye? Hema nezîkî sî salî xelk bûn em ev bûn, beg jî xelk
bûn. Û îsal neh deh sal Demoqrat in dîsa em ev in û beg jî bû
ye demoqrat.
Giş ji me feqîra vvek hev in le parti û beg e hev in.

BİRO - Ji kû vvek hev in, vvelle yabo dile min ji xelke re dixwa-
ze. .

SEROXAN - Na vvelle Biro Demoqrat ji Xelke çetir e.
SADO - Xwelî li sere vve be. Ma niha hûn zanin. be hûn dibejin

çi ahmeqno. Rehme le, çîrokek bave min hebû, ez tu carî ji
bîra nakim. Digo: Di xelay de kervvanekî feqîra diçû deste
ku ji zaroken xwe re hinekî zad bikirin. Le nijdeke keleşan li
vvan derdikeve dest û linge vvan gire didin, davejin bin dare-
k û qirûqar û heyvvane vvan li hey par dikin. Le ji bo qir û
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qafa, nav keleşa xera dibe û radibin hev bi xencera û çend ji
hev dikujin û birindar dikin. Di pevçûna vvan de ji dela ku
kefa xwediyen kervvane ye giredayî be îca li ber keleşa dike-
vin û ji dûr ve şîreta li vvan dikin ku dev ji hev berdin.
Bi sere vve zarono ji aliye van benda de ve em jî bûne vvek re-
vviyen vvî kervvanî. Demoqrat bin Xelk bin me feqîra tazî di¬
kin ku îca bi hev dikevin em diben filankes baş e û filankes
ne baş e.

KELOS - Zarono ma gelo bend li nav gavviran jî tüne ne?
BEDO - Çavva tüne, ne, ma Ape Sado?
SADO - Bele lavvo bende vvan jî hene le dibejin ne vvek ye me ne.
BEDO - Ma vve çavva vvek ye me bin. Li nav vvan ne şex ne axa û

ne beg hene. Li van deran partî a vvan e, em jî ji tirsa vvan y£n
ku evv dibejin em dineqînin Û evv jî dibin mebus. E, adet e,
mebus jî ji ye ku vvan bineqîne re dixebitin.

SADO - De rabin kuro wexta garan be lavvo, deste me ji efendi
nabe le bû dereng.

BEDO - Min ji te qebûl e kalo. Yade kalo îşev bi me re şîv bixwa-
ra.

ZÎNO - E, be henek Ape Sado tu îşev li ba Bedo bima?
SADO - Laye te sax be Zîno, ne adate min e. Le her ku ez vala

mam eze serîkî bi vve dim.

(Mivan radibin, xwediyi mali vvan bi ri dikin)

ZÎNO - Ser çava hûn hatin cîranno, mala vve ye hûn kengî ben,
bi xer ben.

BEDO - Kalo sibehe dîsa vvere, îca eze tiştan ji te bipirsim.
SADO - Ez bi te şa bûm lavvo, ma ez çi feqîr im ku ez bi te re bi-

kevim şîretan. Ne peşî min got, zilame nexwendî kor te he-
seb, ma em çi zanin? Zanîna me hemû çend çîrok û L-'rsed
peşiya ne.

BEDO - Na vvelle kalo, pirsen te pirr xweş in.
SADO - Ez zanim lavvo, xwende kenge qerfa li mezinen yvve di¬

kin. Ma ne ji ber vî avvayî ku ev îsal çil sal li zimane min mû
hatin, ez ji gundiyan re dibem, "Zarono mexwin, venexwin
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herin li qiraxe bajarekî ji xwe re vvebatiye bikin. Le zaroke
xwe bi xwendin bidin."
Tu zanî ku Simko bi salan hevale te ye. Deh sala ez bi dû ba-
ve vvî ketim, min go, "Lavvo xebîneta Simko ku nekeve mek¬
tebe."
Hurmuz bi ya min nekir. Par li günde mala begî ber ave pev-
çûn çebû, yek hat kuştin. Kirin stûvve Simko ji ber ku emre
vvî piçûk bû. Mala hakim ava deh salî û nîv dane niha di hep-
sa Diyarbekir de ye, diben spî çave wî dixwin. Ji rûvve beg hat
girtin belengaz! Tevver bi saloxa diben rojeke ne beg bi ser
Simko de çûye û ne çend qirûş pere je re şandine. E bav jî fe-
qîr e, xulame xelke ye mala mine vve lavvik di hepse de bim-
re. Ma ku bixwenda vve cima ev bihata sere vvî? Bela evv jî vvek
te niha di nav me de baya belkî vvî jî rek bi me xistaya.
Tu dineri lavvo em giş li van rastan ji ber nexwendine kor û
gej mane, her çî te pehîneke li me dixe. Bedoke min encex
y6n vvek vve xelas bikin. Ma ku tu ne laye Zîno, ye Beg baya
me îro vviha karibû li dor te em rûnen? Her tiştekî peşî feda
vvî li cinse vvî heye. Ma naben, "Her teyrekî bi refe xwe re."

KELOS - Çavva Ape Sado?
SADO - Wiha lavve min, ma heyvvan jî ne vviha ne? Hema îro ku

bizinek û hespekî xerîb ben gund, ne vve bizin here nav pez
ba bizinan û hesp jî vve here nav hespan.
însan jî vviha ne! .. Ku ne zaroken gundiyan bixwînin û vve-
rin nav me kengî zaroken beg û bajariyan ten nav me?
Welle ez nizanim ji çar salan carke guh û bevilen xwe gire di¬
din û ji bo întbcabe [hilbijartine) di van deran de dibihurin.
De bavo ez çûm jî bi xatire vve. Lavvo derden me pirr in. Xelk
toran di me dikin. Ku îca em vvan toran di bejin îşan tînin se¬
re me.

Davviya perda diduyan
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PERDE III

Cî; Dîsa mala Biro ye. VVe roji Biro neçûye cot, li mal maye. Zîno li
ber sili rûniştiye nen çedike. Bedo û Biro nani şikeva û deyv bi çem-
çikiji çapeki dixwin.

ZÎNO - Lavvo tu îşev li ser xenî rehet razayî?
BEDO - Ere daye ez pirr hej ji xewa li derve dikim.
BİRO - Keçe ma tu nizanî ser xaniy6n me ji vvan hundiren baja-

ran yen bi behn xweştir in.
ZÎNO - De Biro t te tu hiş lo! Ma tu ji ku pe zanî? Ku bi a te be

eme tim di nav...
BEDO - Yade qubane dev ji bave min berde.
ZÎNO - Biner lavvo neçû cot jî.
BİRO - Zîno bi sere şex îro ez betilî jî bûm û deste min ji Bedo jî

nebû. Mabcerabe ev penc şeş mehe min kengî ez rojeke li mal
mame. Lavvo Bedo tu dibînî, diya te jî nan bi mala beg re xwa-
riye, haveyne mirvvete pe re tüne ye.

ZÎNO - De lavvo tu li bave xwe biner. Ev bû sî sale min ku ez gi-
hame, çi cara heye min jî tev li mala beg dike. De biner hema
bexte bave te ji vir xuyaye. Be ez feqîra Xwede bi kû de û ma-

37

PERDE III

Cî; Dîsa mala Biro ye. VVe roji Biro neçûye cot, li mal maye. Zîno li
ber sili rûniştiye nen çedike. Bedo û Biro nani şikeva û deyv bi çem-
çikiji çapeki dixwin.

ZÎNO - Lavvo tu îşev li ser xenî rehet razayî?
BEDO - Ere daye ez pirr hej ji xewa li derve dikim.
BİRO - Keçe ma tu nizanî ser xaniy6n me ji vvan hundiren baja-

ran yen bi behn xweştir in.
ZÎNO - De Biro t te tu hiş lo! Ma tu ji ku pe zanî? Ku bi a te be

eme tim di nav...
BEDO - Yade qubane dev ji bave min berde.
ZÎNO - Biner lavvo neçû cot jî.
BİRO - Zîno bi sere şex îro ez betilî jî bûm û deste min ji Bedo jî

nebû. Mabcerabe ev penc şeş mehe min kengî ez rojeke li mal
mame. Lavvo Bedo tu dibînî, diya te jî nan bi mala beg re xwa-
riye, haveyne mirvvete pe re tüne ye.

ZÎNO - De lavvo tu li bave xwe biner. Ev bû sî sale min ku ez gi-
hame, çi cara heye min jî tev li mala beg dike. De biner hema
bexte bave te ji vir xuyaye. Be ez feqîra Xwede bi kû de û ma-

37



la beg bi kû de.

(Biro simbili xweji devv paaij dike û Bedo maçî dike.)

BİRO - Lavvo mirov nema kare henekeke li diya te bike tevver ji
wexte ku tu hatiyî, yekcar Zîno har bûye.

ZÎNO - Cima ma min çi kiriye Biro? E tu niha levvik maçî dikî,
ne te digot bila nexwîne lo.

BİRO - De bes le be aqile, keçe ma ji te û vvî lavvikî pe ve kiye
min, çiye min heye dîne?

BEDO - Yade vvelle min pirr beriya bave xwe kiribû. Rojeke li ba¬
jer yek min got qey evv e, heta Deriye Merdine ez bi dû ke¬
tim. Min dît ne evv bû ez vegeriyam. Çiqas ez bi ber ketim.

ZÎNO - Û ez? Qey te beriya min nekiribû?
BEDO - Çavva deka min a xweşik, hîn betir.
BİRO - Wa! Naxwe "hîn betir" Bedo ha? Bela lavvo bela, ez bi te

xweş dibim. Be henek heqe diya te li ser me pirr e. Zahf tab
dît rebene.

(Bedo çemçiki û nen datîne, devi xwe bi desmalke paqij dike.)

BEDO - Yade vvelle min ter xwar.
ZÎNO - Wî li min rebene! Tevver min hek ji bîra kirin, de ka ez

bînim lavvo he?
BEDO - Na vvelle yade min gelekî ter xvvar.
BİRO - Ta, haa ! Bavo îro Zîno pirr merd bûye.
ZÎNO - De biner ha! Ma kengî min tu birçî hisliye Biro?
BİRO - De ez qerfa li te dikim le, seheta te xweş aha va min jî ter

xwar.

(Biro jî nen û devv ji ber xwe dide alîkî)

BEDO - Noşîcan be yabo.
BİRO - Bencvvedar bî lavvo.
ZÎNO - Ere bave te vviha ye le xwarina vvî tüne ye. Hindikî dix-

we feqîro.
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BİRO - Ez dibem hema roviyen min piçûk bûne Zîno.
ZÎNO -r Helbet Biro, ma te rojeke vveke xelke ter gepek nane

xweş xwar? We sale ez çûm bajer ez li qelewiya bajariyan
mam şaş. Pîrek û zilamen vvan di vî deriyi re nediçûn. Hüre
zike vvan vvek vve kevvare bûn.

BEDO - Le yade evv qelewî ne baş e. Yek ji vvan bajariyen fît fite
nikarin bi bave min re gaveke bavejin.

ZÎNO - Ji ku lavvo na vvelle tu tişt di bave te de jî nemaye.

(Biro bi ken, qapanî)

BİRO - Ez, Zîno! Malnexerabe ez hîn li ser xwe me le! Ev bajarî
çi ne, ere hûr mezin in le vala ne. Hema hûr' û hevv?

(Ro bilind bûye, wexti biriyi ye. Sado û cîranin vvan dîsa ten ser-
dana vvan, ji gava ku lavvi vvan mekteba xwe xelas kiriye û hatiye
mali)

BEDO - Yade biner kî hatin?
BİRO - Zîno merşe raxe, te melkesek li van dera xistiye. .

ZÎNO - Gava din min reş kiribû Biro paqij e.
SADO - Silamûelek.
BİRO - Elekûmeselam. Kerem bikin ser cil Ape Sado, tu jî cîran,

hûn jî vverin ser cil.
ZÎNO - Bi x6r û ser çavan hûn hatin. Ne ez dibem qey hundir ne

dû ye. Ah ev kilork ma eze ji ber sele rabim.
SADO - Li kare xwe biner keça min. Le ma cima tu nane xwe bi

tenûre çenakî?
ZÎNO - Apo, levvik beriya nane sele kiriye û vvekî din jî te dît he¬

ma genim bû min fedî kir bibim ser tenûran. Ez tirşiyam min
go vve zarok çav le kevin, nefsî guneh e.

(Zîno çend nanan li ser hev dike û bi alî mivanan ve direj dike.)

De ez goriya vve bim hûne nane germ bixwin.
SADO - Tim hebî lavvo. Bi sere Bedo min xwar û ez hatim.
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KELOS - Bi nave Xwede şekir be ez nikarim bixwim.
SEROXAN - Ku min kariba eze fedî bikim. . .

(Zîno nani xwe dike testi, sela xwe hiltîne, ser sotajî vedimirîne.
Bedo pirr bi kif û ken e.)

BEDO - Xwede kir ku hûn hatin kalo.
SADO - Jixwe eme ben lavvo, ma ku em neyen ba te eme herin

kû? Gundiyen feqîr he bi qedre te nizariin, ma ku zanibûna
vve îro bi def û zirne davvet bikirina. Le ma rebenan ji kû za¬
nin, hiş di sere vvan de nemaye. Li ber şek û peka bûne vvek
kerambera rebenan.

REŞO - Ma eme çavva bikin Ape Sado? Mala feqîriye ne ava be,
ma ne te digot "Feqîrtî zengara meriva ye."

SADO - Lavvo Bedo ji kefa te deste me ji kare me sar bû, îro çi-
qas îşe me hebû dîsa ez neçûm.

ZÎNO - Te qenc kir Ape Sado, ji evar de tu ji deve levvik neketi-
yî-

SADO - Biro gerek tu rabî û rûne dua ji Zîno re bikî. Ez zanim
be ev yazde sal e çi feqîrtî buhart le îca maşella bû diya efen-
dîkî vvek şrekî (Sado li gundiyan vedigere.) Û zarono ev efen¬
diye me ne vvek efendiye beg û bajara ye. Efendiye neka teşi-
ya Zîno, gîsne Biro û qelema xwe ye.

ZÎNO - Xwede yen aleme giş bihele. Te dît apo min heft kirin bin
axa sar, ev maye.

SADO- Lavvo Xwede vvî ji te re û ji me teva re bihele. Ne tu za-
nî îca nema lavve te tene ye e me gişa ye, e vvelet tevde ye. îro
küre vvelet î bi qeweta Xwede te sibehe bibî bave vvelet tev de.

REŞO - Ere vvelle Apo îsal şeş heft sal li Bursaye ez esker bûm,
gundek li vvir bû nave vvî Omerbey bû ma gund bû. Ji bajare-
kî xweştir bû, min pirsî go zarokek ji vî gundî bûye zilame-
kî mezin.* Wî günde xwe vviha kiriye.

SADO - Hi, na lavvo Reşo ez ne vviha dibejim, evv ji kîs xelke
merd in, e me vve bi xebata xwe me xelas bike. We feda xwe
ne li günde xwe tene bike. Nahere, evven li vvan deran min jî

* Ev gund, gundî Celal Bayar, reise me y( Cumhuriyete i heliye.
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li eskeriye dîtin, male milet didizin, li gund, bajar û meriven
xwe xerc dikin. Xorten niha pirr baş in Reşo, vve roje ez çûm
Diyarbekir hema bigre bajar bûye du bendî; yek benda xorta
ye ya din jî ya pîr û mîren bere ye ku mîjoyî teba xelke bûne.
îca tevver evv piren çepel ji vvan xorten heja re diben qomi-
nîst.

KELOS - Qominîst çi ye Apo?
SADO - Ma ez ji kû zanim lavvo, hema kî ji ke biqehire ji ye din

re dibeje qominîst.
REŞO - Ne zarono tevver min ji vve re negot. Ez vve roje çûm ba¬

jer li ber belediye civaneka benda xelke hebû, xwezî vve bidî-
ta eyare mezinan tije pûş kirin. Ma evv xorten ku derdiketin
ser masan bi nave Xwede vvek ribatan dixwendin. Lo ne dizi-
ya yen bere hiştin, ne hevvederya vvan hiştin, ne bertîla vvan
hiştin. Hema hûn yeqîn bikin tiştekî vvan di bin cilike de ne-
hiştin.

BİRO - Çi çi Sado? Digotin çi, digotin çi?
SADO - De Biro tu fem nakî lo! Ma vve ben çi. Digotin e bere hij

ji xelke nakin li feda xwe tene diğerin, nezan in aqile vvan ji
dozen niha yen nû nabire, gerek îca deste xwe ji îşe vvelet bik-
şînin. Doza bisperih xortah.

BEDO - Ere kalo li mektebe jî gelek hevalen me yen bajarî û la-
vveh began hene, evv jî ji baven xwe bi gilî ne. Dile vvan jî pirr
bi gundî û xebatkaran dişevvite.

SADO - Helbet vve dile vvan bi me bişevvite, ma ku evv xort zani-
bin be vve xwarina ku li mal dbcvvin bi çi taba me diçe ber de¬
ve vvan, ez bavver dikim gepa yekî ji vvan di ber vvan re naçe.
Maşela niha giş vvek milyaketa ne. s

De beje lavvo lo be bi xer te dive tu bibî çi?
BEDO - Kalo min sinife liseye fene bi dereca heri qenc qedand.

îca niha bave min zane.
SADO - Na lavvo bave te ye feqîr ji kû zane. Diya te çetir piçekî

zane. Le tu ji me teva çetir zanî.
BEDO - Ku ez bim, min ya textori ya mihendizî dive.
BİRO - Çi? Tu go mihendiz. Na bi Xwede ez qebûl nakim. Evven

şewqe mezin ji çi re ne, nikarin li kesî xin û ne kes tiştekî di-
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de vvan.
SADO - De hûn li aqile Biro binerin kuro, be ma vvek van herdu-

vvan tiştekî qenc heye? Ya Biro li ser lexistin û bertîle ye. Ku¬
ro beaqilo ma hema mihendiz û textoran bertil e.

ZÎNO - Welle Apo ji bere de i min min textorî dive, ji ber feqîr
û jar tim ji vvan re dua dikin. Dile vvan bi ser vvan de ye. Apo
ma naye bîra te, evv textore qenc î li Diyarbekre...

SADO - Çavva lavvo ma merive qenc te jibîrkirin.
BİRO - Biner textor dîsa ji mihendizan çetir in. We sale me li hev

xist, peşî em birin ba onbaşî û dû re em çûn ba textor. Hema
be onbaşî û textor gotin çi e din gişa bi ya vvan kir.

SADO - De hiş Biro lo, be tu ji kû zanî be tu dibe çi. Onbaşî ku¬
ro, hûn li Biro namînin ecebmayî?

ZÎNO - Ihi Apo bi sere Bedo ev zilam tim vviha ye. Wexta rojeke
ez ji ber ji xwe re herim bi devereke de.

SADO - Na lavvo bi rastî Biro ne xirab e, ma vve çi bike feqîr. îsal
çil sal ez nas dikim, bi dû ga de dere û te dîsa bi xera te qîçe-
kî şiyar bûye.

ZÎNO - Nahere, ma ez jarek im bi çi zanim.
REŞO - Na vvelle xwake ne vviha ye, ma em gişik nizanin.
SADO - Bedo lavvo ku tu bibi mihendiz te bibî ye çi?
BİRO - Ma mihendiz giş ne yek in, evve ku riyan çedikin?
BEDO - Na yabo gelek vvene (sikle) mihendiziye hene; y6n riyan

yen avahiyan, yen done gaze, yen ave, eletrîke û yen din.
SADO - Min li Stenbole eskerî kir, mihendize gemiyan jî hebûn.
KELOS - De Apo eme çi bikin ji mihendizen gemiyan? Bila bibe

yekî ku bi kerî îşe me jî be, ma gemiye me ji kû?
SADO - Bedo lavvo talî niyeta te çi ye?
BEDO - Kalo bi rastî dile min bi ser mihendiziyan ve ye.
BİRO - Haho vve bi seqa be?
BEDO - Seqe çi yabo?
SADO - Kuro lavvo Biro, ka vvek mihendize ave. Bela Bedo bibe

mihendiz û be ser Dîcle bend û sikra girede, ave bi vir de û
vvir de vegerîne, temame deşta Diyarbekir avî bike, bela tu be
seqa. Ev seqa ne evv seqa feqîr ku di bin du teneke av de di-
tevvin.
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REŞO - Kalo Dîcle hevqas kûr dere, vve çavva ava vve derxin hem-
beri deste.

SADO - Lavvo Bedo çetir zane, le hema hûn nabînin be mala j i bo
birinca xwe çavva sikir dikin taht û nanelin firek bi ser kesî
de here, vve evv jî vviha be le de îca vve ava vvî ne ji mala be-
gan tene re be, temame feqîren deşta Diyarbekre vve di xir û
bere de bimînin. Bi van birincen began û caxen me vemirîn,
hersal pîreken me giş bi dergûş in le zarok namînin. Evv digi-
hen birinca xwe, ta û nesaxî ji me re dimîne.

KELOS - Bi rtâve Xwede vve dîsa beg bi fen û futan vve car din bi¬
rinca xwe biçînin û tevver zarok yekcar bi me re namînin.

BEDO - Ape Kelos ma ne vve çaxe hikûmet vvek niha gundan di
deste began de nanelin.

BİRO - We hikûmet çi bike Bedo? Hema vî günde me kî kare ji
mala beg bistîne?

Par lavve Fate dareke tûvve li ber dere xwe çandibû, beg hat dît bi
deste xwe avet. Fate giriya û ji beg pirsî be ma cima hilkir.
Beg got, "De her le, dû re sibe lavve te kare beje darek min di
vî gundî de heye."

REŞO - Yanî tevver beğen me diben demoqratî.
SEROXAN - Behenek, Ape Sado bege me bere ma ne Xelq bû?
SADO - Çavva lavvo, le ji zû de bû demoqrat. E vvan evv vviha ne,

gep li kû evv li vvir. Wek meşan beg tim li demûşe datînin.
BEDO - Yabo vve peşî hikûmet gundan ji began bikire. *

BİRO - Çi, cima beg günden xwe difiroşin?
BEDO - Ne bi deste xwe ne.
SADO - Bise lavvo Bedo bise, evv ji te fem nake eze je re bejim.

Dibe vve hikûmet vvan gundan bi pere xezîne ji beg û axa bi¬
kire û vve hikûmet bifroşe me. Çavva li bajaran qesr û qûsûra
dikire, xera dike û dike re, evv jî vviha ye.

REŞO - Ma Apo ku hikûmet erda bifroşe me eme bi çi bikirin?
BEDO - Apo we bi teqsîdan bide me.
BİRO - îca Bedo ev teqsîd çi ye?
SADO - Bedo lavvo ma min negot evv ji te fem nakin.

Kuro teqsîd, qist in, yanî vve hikûmet bi deyn bide me, sale
eme tiştekî bidine heta ku deyne me xelas bibe. Cama ev
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deyn bîst salan dom dikin bi vî avvayî. Xelk jî dibin xwedî
erd. Beg jî digihen heqe xwe.

KELOS - Çi heq Apo. Bi nave Xwede, nîve van xwedîgunda ev
gund bi fen û fûta kirine deste xwe. Giş male devvlete he. Hi¬
kûmet tiştekî nede vvan jî ne neheq e. Ma kes male diziye ka¬
re bikire û bifroşe. Hema tu çetir zanî kengî günde Serreş,
Kerbetilî, Berave, Berroje, Reşvvane, Ömer, Zivinge, Küre vvek
adete hatine kirin û firotin? Rehme le be bave min digot ev
giş bi zore ji xelke hatine standin.

BİRO - Bavo e min ez yeqîn nakim ku hikûmet gundan ji began
bistîne bide me. Min sed carî dîtiye beg çiqasî neheq bin on¬
başî û midîr tim hevaltiya vvan dikin. îca çavva vve tevver gun¬
dan bistînin bidin me? E min ku ez bim textor çetir e.

ZÎNO - Welle bi min jî textori çetir e. Te dît Reşo par keçika vve
bi ve jana reş çû. Ma ku textor heba dimir?

SADO - Tevver min ji bîr kir. Bedo lavvo nabejin evv jana reş ji çi
ye? Careke gotin ji vvî genime dermahkirî ye û deng je biri,
hîn vvî genimî didin?

BEDO - Ere kalo ji vvî genime dermankirî ye û hîn didin.
SADO - Te dît, çi te sere me ji deste van bega ye. Hikûmet ji bo

biçînin tov dide vvan, evv naçînin difrpşin.
Heta tu gundan ji deste vvan dernexî kes nikare bi vvan. Wekî
din jî gund cima vve ye bajariyan bin. Ma qesr û avahiyen kî-
jan gundî di bajaran de hene, gerek ji gundiyan re be.

BEDO - Kalo min jî rojeke pirsî, digotin hikûmet ji toneke an jî
ton û nîvî behtir nade kesî. Ev beg çavva sed sedûpencî tonî
distinin? Li mektebe lavve şexekî hevale min hebû. Digot
"îsal bave min dused ton genim ji benqe dencist." Çavva di¬
be?

SADO - Rehet e lavvo. Began îro nave gundiyan kirine dûvrep û '

nave mora muxtar jî kirine şeqil.
Jİ qewlî vvan ve kaxeteke tije nave me dûvrepan dikin, sere ye- >

kî ton ton û nîvekî_ li ser vvan dinivisînin û bi mora muxtar~
bin jî şeqil. Dû re jî feqîran davejin terektore, dibin benqe, ti-,
liya vvan jî li kaxete dixin. Qaşo va ye herkesi genime xwe '.

standin. Le libeke nadin yekî, dîsa vvan dikin terektore tînin
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davejin gund û paşe jî xwediye gund vvî zadî gişî li ser hev ji
xwe re difroşin. Bi sere te Bedo ev sed du sed tone ku beg meg
distlnin giş bi van fen û fûta ne.

ZÎNO - Xwede ji vvan re nehele rebî!
BİRO - Tu li aqile Zîno biner Pite vvelle tiştek bi vvan naye. Tev

de li ber Xwede reş bûne, nifir jî nema bi vvan ker dikin.
SADO - Ma de çi di deste me de heye lavvo, de rabin kuro deste

me ji zarovvan nabe, le bû dereng.

fMivan radibin, xwediyi malijî bi vvan re radibin)
'

BEDO - Kalo hîn zü bû cima hûn rabûn? Tu çi xweşik ji me re
dipeyivî.

SADO - Xwede te bihele lavvo ma me feqîran çî xweşik dîtiye ku
em bejin. Ferza min nave ez behna te teng bikim. Ma yan na
ev tişte ku îsal hefte sal e min dîtiye ku ez bejim vvi ava ce¬
man bisekine.

Davviya perda sisiyan
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PERDE IV

Pişti temamkirina lîse, Bedo li Stenboli belaş di Dîcle Talebe Yûrdî .

de maye û tibbiye xwendiye. Bûye textor, tayini Nexwesxana Diyar-
bekir kirine. Bedo li Diyarbekir maleki kiri kiriye, di û havi xwejî
aniye ba xwe.

Temaşgeh: Hivvana mala Zîno ya nü ye. Zîno hivvana xwe vvefe

ya mala begi xwe ye bere raxistiye. Li herdu aliyan dik danîye. Li
navijî masek.

Sibehi bav, lavv û di bi kefxweşî li dora mase taşti dbcvvin.
Ser û Sekeh: Zîno fîstanekî nûyi bajariyan liye, kitanek tenik û

çifitkirî di bin guhi vvi de ye. Şimikek bajarîjî di lingan de ye.
Biro, riha vvî kurkirî ye. Sevvaefe li serî ye, destek kinci nû li ye,

qutikekî bergirtî bi qerewat liye.
Bedo qutikekî spî û zendik qut li ye, pantorekî paqij û ûtîfeirî le

ye.

Ser mase bi tepsikin taşti raxistiye. Zîno çayiji Biro re dbci. Di
vî havvayî de perde vedibe.

BİRO - Bi nave Xvyede Zîno ez ji ve taştiya te aciz bûm. Her si-
beh vvek roja cejne di nav van tepsikan de ez gej dibim.
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ZÎNO - Ma eze çi bidim te Biro.Temamen malen bajariyan sibe-
han van tiştan dixwin.

BİRO - Bajarî! Ma em bajarî ne? Ka evv devve sibehan ye cemidî
û nane ji keva? Xwezî heba bila qe ceh ba.

ZÎNO - De lavvo tu li bave xwe biner. Ma Biro eze nane sele ji ku
ji te re bînim. Taştiya began giş ev in, nivîşk e, zeytûn in, pe-
n6r e, rical e, çay e, nane fime ye û evv e. Ma ku ne baş bu¬
na began dixwar.

BİRO - Hahû dîsa began. Ma Zîno kes bi te nizane. Tu dibe beg
ne baş in û tu dibe xwarina vvan baş e.Te vvek kince vvan ki¬
riye. Bere li gund ez çi rehet bûm, kiras û derpiye min î fireh,
li ku ez rûniştama rehet bûm. We ez anîm kirim van kîsikan.
(Biro pantor û çakiti xwe piş Zîno dike.) Ji ber ku vvek e be¬
gan e. Tevver ma evv şal û şape min, ma vveke van teng û teh-
la bûn?
Lavvo Bedoke min tu bi Xwede kî ne vviha ye?

BEDO (Bi ken û kef) - Ma ez ji kû zanim yabo, vvelje xebera vve
herduka ye jî.

ZÎNO - Lavvo ma eze nane sele û devv ji Biro re ji ku bînim?
BEDO - Yade tu bi Xwede kî hema bave min go çi bila bi ya vvî

be. Çi dixwe çi li xwe dike evv zane. E ku vvî neecibînin bela
keça xwe nedin lavve....

ZÎNO - (Bi ken di guhi Bedo de dike piste pist û hidî) Tevver Bedo
vve roje xanima mezin hatibû mala me, heta ku çû me ji te xe-
ber dida. Qîza beg Fûge îsal mekteb xelas kiriye.

BİRO - Lavvo va Zîno çavva pîrek e. Kengî ku qala xanima mezin
dibe dikene û ji me vedişere.

BEDO - Na yabo! Ne tiştekî heja ye. Yade e min tu îşe min bi Fû¬
ge mûge re tüne. E min ez lavve Eyşo û Fato me, evîna min
hûn in, nesaxe min in. Ev feqîre tazî ye bekiras ku bi fen û
fûta ye din çerme İaşe vvan ji vvan dikin. Hûn yeqîn bikin ya¬
de û yabo carna zarokna tînin nexweşxane ji vve birîna reş
heyvane çerm li ser İaşe vvan nemaye. Dibe qey hatine guran-
din.
Ku Fûge mekteba xwe xelas kiribe, bela edî ter û ter ji xwe û
yen vvek xwe,re kincen qumaş û hevrîşim bidrû.
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ZÎNO - Ema lavvo îsal evqas sal xanima mezin li bendî te hişt.
BİRO - Zîno dîsa xanima mezin.
ZÎNO - De hiş lo be tu bi çi zanî.
BİRO - Ere vvelle xebera te ye Zîno, ma ku min bi tiştekî zanîba

min tu tanî?
BEDO - Yade bave min...
ZÎNO - Na lavvo ev bave te bûye agir û bi min ketiye. Tim di qiri-

ka min de ye.
BİRO - Derevv. Ji xanima mezin û mala beg pe ve kengî ez keti¬

me qirika te, îsal çil sal xanima mezin û mala beg ji guhe min
neketin.

(Bedo di ber xwe de û nahile dengi vvî here diya vvî)

BEDO - Bave min ne neheq e.
ZÎNO De hûn zanin ma min çi je ye.
BİRO - Çavva te çi je ye, vvelle te ji hemû tiştî ye.
ZÎNO - Biro e min îşe min bi te tüne. Bedo lavvo de ka tu qala vvî

Yûrde Dîcle ye xwendewaran ku li Stenbole hû ji me re bike.
Ma yen li vvir giş vvek te xorten feqîr bûn?

BEDO - Ere yade giş xwendekare feqîr yen rojhilatî bûn.
ZÎNO Lavvo evv yûrde ke ye?
BEDO - Ne e kesî ye, xwendekare rojhilatî giş li Stenbole dixwî-

nin, vvan çekiriye. Kare we gişî xort bi palûtetî diqedînin, be¬
lediyen bajaren rojhilate her yeke tiştekî ji vvan re dişinin û
bi vî avvayî yurd bi jîn dibe. Le çi fede ev yurde vvek ziyarete-
ke niha hatiye girtin.

ZÎNO - Xebînete ma lavvo vve nikaribû nehişta ku be girtin.
BEDO - Ere vvelle yade me çend hevalan jî vviha got le çenebû....
BİRO (Bi qerf û ken) - Ere Zîno xanima te ya mezin jî vviha yur¬

da vedike ü zaroken feqîr dide xwendin.
ZÎNO - Tu li Biro binerin kuro! Ma ne te jî heta niha digot xwen-

din ne baş e.
BİRO - E min başqe min nizanibû. Le ne evv jî mixenitye dibin

dijmine xwendine. Kesî bi xwendin nadin, yekî feqîr ku bix-
vvîne jî çave xwe berdidine ku bi fen û futan vvî jî texin nav
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xwe. Talî nebû qîzen xwe li ber vvan dixin û dîsa tinin nav
xwe.

De biner Zîno bi sere bavo îca teqîn li ser sere me ye. Ev fin
firta ku li xanima mezin ketiye, ji ba te dernakeve ev doz e.
Fûge jî dîsa ev doz e.

ZÎNO - De Biro bes lo! De biner lavvo tu dibe qey be min gotiye
, Çi-
BİRO - E min ku bi ya min be keçika mala bire Fermano ji sed

Fûgen mûgenâ çetir e.
BEDO - Bav û diya delal ma kengî ez ji refe xwe veqetîm. Ma ne

gotina me ya peşiya ye, dibejin:
"Her teyrekî bi refe xwe re." Ma ez nizanim peze ku ji keriye
xwe bimîne ya gur dixwe ya diz dibe. Ez laye gundiya me ez
laye Biro û Zîno me. Helbet vve hevala min jî Xece.be an Zî-
ne be. Em bi ku de Fûgen bi ku de.

BİRO - Lavvo dibejin sibehan çîrok ne baş in. Le de ka ez yeke ki¬
nik ji vve re bibejim: }

Dibejin rojeke kevv û qijik dil ketin hev û rabûn çûn ba Nebî
Sileman gotin deka me li hev mar bike. Nebî Sileman ji vvan
re dibeje: Rabin herin cem çavvîşe min, Silemane Dunikul, îşe
mare di deste vvî de ye. Ku evv kef bike bila mara vve li hev bi-
bire.
Dibejin li ser ve yeke kevv û qijik bi kef radibin û derin cem
Silemane Dunikul û doza xwe je re vedikin le nakeve sere vvî.

Çiqas şîret li vvan kirin, go nabe, le neket sere vvan û nig li ser
danîn.
Rabû Silemane Dunikul ji vvan re got:
- De biner hûn vvî xirame han dibinin, de bifirin herin li ser
vvî deynin û mesekinin vverin. Eze tilî ji vve re bejim.
Herdûkan yanî kevv û qijike bi kef li xwe xistin firiyan. Qiji-
ke dom kir çû li sere xirem danî û di cî de vegeriya hat ba Si¬
lemane Dunikul, le kevva feqîr hîn li bi gura li nîve re maye.
Û pişti mişvarekî kevv jî behn çikiyayî betilî û xwedandayî bi
helke helk hat cem vvan û got:

-Ah vva ez hatim.
- Ah vva ez hatim.
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Wekî ku got 'Ah vva ez hatim' Silemane Dunikul î aqilmend le ve-
gerand û got:
- De rabin her kesekî herin nav refe xwe. Ji ber ku firra vve
nabe yek, ez nikarim mara vve li hev bibirim.

ZÎNO - Te bave xwe dît lavvo, ji tişten ku bi dile vvî be be çi bi
aqil e. Ji min rebene tene re be aqil û xerab e.

BİRO - Keçe Zîno ma min çi kiriye ji te? Çil salî em ji xelke re
xebitîn ma aqil di sere me de ma. Carna bi mehan min ji her-
du gaye cot pe ve rûvve kesî nedidît. Min xeberdan ji bîr di-
kirin. Ji "ho ho û xet yabo xet" pe ve deve min nediçû ser tiş¬
tekî din. Ma naye bîra te wexte şevîna ku temame buhare
xew nediket çave min? Bi rojan ez nedihatim mal. Careke ez
hatim mal ku va ye evv lavvike me ye dûr be ji Bedo mezintir,
miriye. We veşartibû jî min nedît û nebihîst.

(Zîne navi ku Biro rojen çûyî bîne bîra vvan. Çayiji vvan rerû di¬
ke û çavi vvi hinefet bi girî ne. Bedo diçe rûyi diya xwe, Biro di bin
simbilan de dikene.)

ZÎNO - De bes Biro lo, tim tu ev î. Ma em çavva bikin. Bela Bedo-
ke min sax be.

BİRO - Ere vvelle Zîno gotina te ye.
BEDO (Bi ken) - Maşella ez dinerim gotina vve bû yek.
ZÎNO (bifedî) - Na lavvo, ma eze çi bikim bave te ye.
BİRO (Bi ken û simbeli xwe paajj difee) - Ere bavo, tevver Zîno mi-

neta jî li lavve min dike.
BEDO - Ma yabo diya min ne heja ye minetan.
ZÎNO - Mineta çi lavvo îşe bave te.

(Taştiya vvan xelas bûye, Zîno şifre dide hev. Bedo alî diya xwe di¬
ke Biro çixara xwe pi xistiye. Di vve navi de deriyi vvan î hevvşi ve-
dibe, pîrekek gundîfeqîr û kurikekî bijana birîna reş li pişti dikevin
deri û ti bi ali eyvvani ve. Navi vve Xensi ye)

XENSE - Mala textor vir e efendî?
BEDO - Ere daye ev e.
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XENSE - De ka lavvo bi xera xwe bang ke textor.
BEDO - Beje yade textor ez im.
XENSE - De lavvo dev ji min feqîre berde kuro. Ma ez a tinaza

me. Tu dineri lavvike min nesax e. .

BEDO - Çi tinaz xwake, bi rastî textor ez im. Cima tu bavver na-
kî.

XENSE - Pepû ma textore Kurmanc hene keke?
BEDO - Hene ya va me ez.
XENSE - Le bave min digotin textorekî pirr xurt û mezin e.
BEDO - Hema çi gotibin ez im. Metirs!
XENSE - Mala Xwede sed carî ava, îcar textor ji me jî çe dibin.

(Lavviki Xensi hîn li pişta vve ye. ji kifa şaş bûye. Ji aliyekî dua
dikeji alîyekî hema diçe û ti, ji xwe re xeber dide. Jîna Zîno ya be¬
ri vvek şirîta sinemi ti ber çavi vvi û bi kul û ken û girî li vvan dife-
rice.)

ZÎNO - Ere keça min ere, çavva textore kurmanc tüne ne. Kî di
mekteban keve û bixwîne dibe her tişt. Kurmanc be çi be vvek
hev e. Ke ji te re gotiye Kurmanc nabin tiştek. Nîve mamura
giş Kurmanc in, le nevverin rebenan xwe le nakin xwedî la¬
vvo.

XENSE - Bele vvelle yade, vve sale hikûmet hat ku li günde me
mektebeke çekin, bege xwediye gund hat û nehişt û li peş me
gişa got: "Kurmanc nabin tiştek vve çi bikin ji mektebe"

BEDO - Na xwişke na, evv giş derevvan dikin.
XENSE - De bila lavve min bila ez bi goriya te bim.
ZÎNO - Ma lavvo te xer e?
XENSE - Xer li te be yade. Welle min lavvike xwe anî ser textor.
BİRO - De Zîno vve jinik li ser nigan hişk kir ka bila rûne.
ZÎNO - Ere vvelle Biro gotina te ye. De keça min ka vvere rûne,

lavvike xwe vek.

(Xensi bifedî û tirs zaroka xwe ji pişta xwe datîne û li Bedo di¬
nere)
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XENSE - De ez bi goriya vve gişan bim rebî.

(Bedo diçe cem vvan û radihije desti lavvike nesax, giş di nav pa-
çik û qerpalan de bûye vvek çelîkekî meymûni.. Laşi vvî ji birîna reş
qelişiye.)

BEDO - Ev lavvike spehî nesax e? De ka ez bibînim. Na na me-
tirs, ez keke te me lavvo, ka destike xwe ye xweşik kurike
min. Maşella gelekî baş e. Sibehe vverin nexweşxane vve zû
sax bibe înşellah.

XENS£ - Na vvelle textor efendi. Ez bi ser te bigerim. min dive tu
li vir vvî derman bikî. Bi sere te min çar kirin bin axe, ev ma-
ye. Diben li nexweşxane guh nadin jaran.

BEDO - Na xwişke na, derevv e nexweşxane jixvye ciye jara ye. Li
vvir jî dîsa ez im.

ZÎNO - Lavvo gotina Xense ye. Ma giş vvek te ne? Jar ji vî avvayî
ji nexweşxana çavtirsandî bûne.

XENSE - Biner textor efendî ez ne destvala hatime ha! Bi sere te
û vî lavvike tene ji bihare de ez heka difiroşim û mirişkeke
min jî ji hekan qut bû, min evv jî firot da bi deh mecîdiyan.
Hema tev de nozdeh kaxet kirin.

Dudo besî nan û buhaye xana min û kerika min e. £ din jî ji te
re. Bila lavvike me sax bibe bila giş here.

BEDO - Na xwake na, min pere te naven le eze lavve te sax bi¬
kim.

XENS£ - Tevv qey tu dibe hindik in. Ma ez rebena Xwede eze çi
bikim. Ere vvelle ne pirr in ev pere, le de îca ji Xwede xuyaye
tunene. Mala feqîrtiye ne ava be. Dibe "Feqîrtî zengara meri-
va ye." £ de ne vve nedîtiye. Le feqîrtî pirr zor e, kes nebîne.

(Dîsajîna Zîno ya beri ti ber çavi vvi. Desmala xwe dertîne û pi
hisirin xwe vedimale.)

ZÎNO - Na lavvo tu bavver bike ne ji hindikatî ye. Tiştek neye ber
dile te, jixwe pera nastîhe.

XENS£ - Rebî Xwede min bi goriya sere te ke lavvo. Mete textor
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çî te ye?
ZÎNO - Laye min e.
XENS£ - Rebî Xwede ji te û me gişkan re bihele. De ka em herin

eze levvik sibe bînim nexweşxane.
BEDO - Hûne îşev herin ku xwake?
XENS£ - Tu sax bî qûnaxa min heye, min du mecîdî dan ye ber

xane yek ji bo min yek ji bo kerika min.
BEDO - Çi çi xan! Ev lavvike nesax çavva te bibî xane?
XENS£ - Ma ez çavva bikim lavve min li bajaran qûnaxen me fe-

qîra xan in. (Bedo hidî bi diya xwe re xeber dide.)
BEDO - Yade de ka bila îşev ben mala me le.
ZÎNO - Behenek keça min de ka îşev ben ba me lavvo.
XENS£ - We çavva be ez bi goriya sere te û vvî bim. Ne yade ke¬

rika me li xane ye he.
ZÎNO - Ma çi bûye lavvo, here guh bide kera xwe ji ye ber xan

re beje û vvere.
XENS£ (Silo di nav paçik û maçikan de dipiçe) - De rab Silo vver

pişta min ku em herin.
ZÎNO - Nave te çi ye keça min?
XENS£ - Xense ye xatûn.
ZÎNO - £ de Xens6 keça min te dive levvik nebe te zûtir be.
XENS£ - He ere vvelle xatûn xan jî dûr e.

De rûne Silo lavvo negrî. Eze niha bem, eze ji te re ji r nane
genimî binim.

SİLO - Yade ji textor ditirsim ez jî bem.
XENS£ - Metirs lavvo textor gelekî baş e evv jî ji me ye.
SİLO - Te zû be yade?
XENS£ - Niha eze bem rûne ji xwe re bilîze. Ez vvek peza qur-

bane bi ser sere te û vvî bigerim. (Xensi desti xwe bi alî ezmen
de vedike û dua dike) Mala Xwede sed hezar cari ava ji van
rojan re. Em li yekî ku ji zimane me fem dike rast hatin.

BEDO (Kursiyi xwe tine nizî Silo üpişa dibe) - £ lavvike xweşik
nave te çi ye?

(Pişifedî dike û bere xweji textor diguhere.)
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BEDO - De lavvo nave te çi ye? Ez ape te me.
SİLO - Silo ye.
BEDO - Û Silo ka ma bave te tüne?
SİLO - Cima tüne, xulame mala beg e.
BEDO - Hi.. Xulame mala Beg. Ere ma vve çi be feqîr? Silo ma te

şekir nave?

(Textor çengek şekiri sor dide Silo.)

SİLO (Silo li desti textor dinere û bi herdu destan devi xwe digre)
- Na, na vvelle ev ne şekir e, derman e.

BEDO - Metirse lavvo bi sere te şekir e, biner çi xweş e.
SİLO - Na, na yabo ma şekir vviha ye?
BEDO - Le ma şekir çavva ye Silo?
SİLO - Welle min şekir li mala beg dît spî bû.

(Vica textor çend şefeiren çayijî tine û pişi Silo dike.)

BEDO - Ev bû Silo?
SİLO - Ere vvelle vvek vvî bû.
BEDO - Gotina te ye Silo le biner ev jî şekir e. De ka vvere em bi

hev re bixwin he?

(Pişi textor qursikek şekiri sor û kabikek şekiri spî dixwe, Silojî
dixwe.)

SİLO - Wey! Ere vvelle serîn e. (0 şekiri ku di desti textor de maye
giş direvîne dbce paşela xwe.)

BEDO - De bixwe Siloke xweşik.
SİLO - Na vvelle xebînet e eze bibim mal ji bave xwe re.
ZÎNO (Bi melûlî li vvan diferice.) - Silo lavvo ma xwişk û birayen

te tunehe?
SİLO - Çavva, du bire min û se xwişken min hebûn giş bi ve jane

mirin, mam ez tene.
BEDO - Silo tu v jî naxwî?
SİLO - Ma evv çi ye?
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BEDO - Pirteqal e.
SİLO - Pirteqal çi ye? Na vvelle şemamok e.

BEDO - Bila Silo de ka bixwe.
SİLO - Na vvelle ez naxwim. Eze ji xwe re pe bilîzim. Ma

şemamok ten xwarin?
BEDO (Bi derd û di ber xwe de) - Ere. Silo xwarina xelke lîstika te

ye. Hîn tu xwarina vvan nas nakî.
ZÎNO - Bedo lavvo qey te gelekî hej ji Silo kir?
BEDO - Ma çavva eze hej je nekim yade. Ev çelîke insana ku bûye

lepek hestiye be çerm, ma çi nayîne bîra min. Çi ferqa vvi û
vvelate min ji hev heye? Feqîr, tazî, nesax û ğurandî. Yade ma
min cima xwend? Cima Yûrde Dîcle ez dam xwendin? Ma ji
bo ku ez jî di nav van qesaban kevim an hij ji Silo bikim û vvî
ji vî halî xelas bikim?.

ZÎNO - Bele lavvo bele. Xwede te bihele. Ma çavva te hej ji Silo
nekî? Ez bi te xweş dibim. Ma bire te giş ne di vî halî de mirin
çûn, mala mine!

BEDO - Tu piştrast bî yade. Ere îro yekşem e le nexweşen min
hîna li bendî min in. Ez nasekinim eze bem. Silo tu jî negri
şekire xwe bixwe heta tem ji xwe re bilîze. Û biner tu negri
ha!

SİLO - De her le biner zû vvere, yan na eze bigrîm.
BEDO - Ser çave min Silo.

(Bedo çakiti xvve li xwe dike, çenti xwe digre û diçe. Zînojî bi dû
lavvi xwe de dinire û digrî. Li giriyi xwe piş Silo nade.)

ZÎNO - £ Silo lavvo de beje ma tu ne birçî yî?
SİLO - Na min xwar.
ZÎNO - Te çi xwar Silo?
SİLO - Diya min ji min re nane genimî kirî.
ZÎNO - Û çî din lavvo?
SİLO - Ma ne bes e.. We çî din ji min re bikire?
ZÎNO (Xwarini dike tepsiki û datîne ber Silo) - Silo lavvo de ka

dîsa bixwe lavvo!
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SİLO - Na vvelle ez naxwim. Eze ji xwe re pe bilîzim. Ma

şemamok ten xwarin?
BEDO (Bi derd û di ber xwe de) - Ere. Silo xwarina xelke lîstika te

ye. Hîn tu xwarina vvan nas nakî.
ZÎNO - Bedo lavvo qey te gelekî hej ji Silo kir?
BEDO - Ma çavva eze hej je nekim yade. Ev çelîke insana ku bûye

lepek hestiye be çerm, ma çi nayîne bîra min. Çi ferqa vvi û
vvelate min ji hev heye? Feqîr, tazî, nesax û ğurandî. Yade ma
min cima xwend? Cima Yûrde Dîcle ez dam xwendin? Ma ji
bo ku ez jî di nav van qesaban kevim an hij ji Silo bikim û vvî
ji vî halî xelas bikim?.

ZÎNO - Bele lavvo bele. Xwede te bihele. Ma çavva te hej ji Silo
nekî? Ez bi te xweş dibim. Ma bire te giş ne di vî halî de mirin
çûn, mala mine!

BEDO - Tu piştrast bî yade. Ere îro yekşem e le nexweşen min
hîna li bendî min in. Ez nasekinim eze bem. Silo tu jî negri
şekire xwe bixwe heta tem ji xwe re bilîze. Û biner tu negri
ha!

SİLO - De her le biner zû vvere, yan na eze bigrîm.
BEDO - Ser çave min Silo.

(Bedo çakiti xvve li xwe dike, çenti xwe digre û diçe. Zînojî bi dû
lavvi xwe de dinire û digrî. Li giriyi xwe piş Silo nade.)
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dîsa bixwe lavvo!
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(Silo şifre dide tenişta xwe)

SİLO - Na vvelle ez naxwim eze ji diya xwe re hilînim.
ZÎNO (Ji alîyekî de hestiren çave xwe pakij dike ji aliye din li ber

Silo diğere ku bbcvve)
- De tu niha bixwe ji diya te re jî heye lavvo.

(Zîno dîsa sifri dikşine ber Silo, Silo li tişten ser tepsiyi dinire li
tiştekî ji nas nake.)

SİLO - Ma ev dims e?
ZÎNÖ - Na lavvo rîçal e.
SİLO - Wey ev jî şekir e ma çiqas şekire vve heye. Ma ev çi qaşil

di nav de ne?
ZÎNO - Ne qaşil in, mişmiş in lavvo.
SİLO (Radiheje pener li dinire û di cî de datîne) - Na vvelle ez

toraq§ (jajî) naxwim.
ZÎNO - Ne toraq e Siloke xweşik, pener e.
SİLO - Qey çortan e. Diya min jî ji nav gund devv ji me re tîne û

çe dike.

(Ji bo ku Silo necifile, Zîno li zor nake û bi ya vvî dike. Silo li zey-
tûnanji dinere li nas nake. Yeki dike devi xwe li mucvve, davije er¬
di.)

ZÎNO - Zeylûn in lavvo de bixwe küre min.
SİLO - Na yade vvelle heshesuke telî pis in, ez naxwim.
ZÎNO - De tu zanî Silo. Ma tu goşt jî naxwî?
SİLO - Ere vvelle ev goşt e. Par roja cejne min li mala keye

xwaribû. (û bi destan radihije parîk goşt û dixwe.)
ZÎNO - De bixwe lavvo bixwe, ma te av nave?
SİLO - Bele.

(Zîno qedehek av tîne ji Silo re. Silo bi herdu desten tazî û birini
radihije qedehi û li dinere.)
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- Ava vve çi spî ye. Qey ev jî ne av e şekir e?
ZÎNO - Na lavvo na av e ma ava vve ne vviha ye?
SİLO - Ji ku, diya min ji bîre tîne, tevde girik e û emi ne di tişte

vviha biroqankî de vedixwin.

(Li şerqi qutîki ku Emerîqanî xwarina xwe ji dixwin û davijin,
paşi xelkifeqîr çembilan bi vvan tenekan ve dikin û pi avivedixwin;
li bajaran tin fırotin. Min li Diyarbekir û Rihayi li âikanan ditin.)

(Di vi navi de xortek ti hundir ûji Zîno dipirse.)

XORT - Xatûn mala textor ne ev e?
ZÎNO - Bele lavvo ev e cima?
XORT - Çend xelke gundan le dipirsin, nesaxe vvan hene. Nave

vvî li deri nenivîsandiye. Bi ser venabin.
ZÎNO - Lavvo ne li mal bi pera li nesaxa nahere. îşe vvî li nexweş-

xane ye. Ji ber ve yeke vvek textoren din nave xwe li ser dert
naxe. Le de ka bela ben hundir lavvo. (Gundî û nexweşin xwe
tin hundir Zîno vvan nas dike gundiyen vvi yen beri ne.)

ZÎNO - Pepû Güle hûn in xwake, vve xir e.
GUL£ - Ma me çi xer e yade. Me Memo. anî ser textor.
ZÎNO (Li lavvike Guli yi li nav lihifi dinere) - Jare ev Memo

ketiye vî halî!..
GUL£ (Bi girî) - Tevv yade ma te yen din bidîtana, tevver hema ev

hîn can te heye. Her se yen din mirin. Evv zaroka ku te evv-
qasî hej je dikir jî mir.

ZÎNO - Cima tu mayî heta niha gidî?
BUHAR£ - (Xwa Guli ye pi re hatiye) Xwa Zîno te dît deste me

vala bû. Me got şerm e.
ZÎNO - De tu li Buhare binere. Keçe ma ne şerm e tu vviha dibejî?

Ma vve Bedo bi peran li vve binere. De biner lavvik nebihîze ha.
GUL£ - De xwake bajar e tu bikî nekî pere lazim in. Em nû hatin

bajer, yekî qoçanek da me û du mecîdî ji me standin. Em çûn
xane evv jî vviha.

ZÎNO - Güle xwake ma ne şerm e ku mala me hebe tu heri xane?
BUHARfi - Wî li min xwa Zîno, bi vî halî em û mala vve û tex-

tor?
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ZÎNO - Na here Buhare. Na bi sere Bedo evv betir mevanan dive.
(Silo piş vvan dike) Biner beri niha diya vî lavvikî jî hat. Li vir
hişt, nehişt ku here xane.

(Biro ji derve ti pîrek vvî dibinin)

BUHAR£ - Xwa Zîno va keke Biro hat.
BİRO - Hûn bi xeı hatine zarono. (Li lavviki nesax dinire) Wey

mala mine ev Memo ye vviha bûye?
GUL£ - Ere keke ma tu nabejî ka yen din?
BİRO - De bela ye mayi sax be. Ma ka cima Xelo nehat?
BUHAR£ - Ma karîbû keke wexte cotan bû, keye nehişt.
BIDO - Ere vvelle vviha ye. Nahele. De ser çava hûn hatin.

(Wi çaxi diya Silo difeeve derî)

ZÎNO - Wer lavvo Xense, biner be ez û Silo em çiqasî bûn dost.
XENS£ - Xulame te ye xatûn. Xwede bike tu aciz nekiribe?
SİLO - Na vvelle yade ez negiriyam. (Kulmefe şekir ji paşela xwe

dertîne û dide diya xwe.)
Biner be textor çi da min. Min jî ji te û bave xwe re hilanî.
Yade vir ji mala me pirr xweştir e yade. Tişt giş le hene. Biner
şekir, şimamok û goşt û yen din. Tevver ava vvan be çi xweş
e. Yade hemî spî ye û qerisî ye.

XENS£ - De bila lavvo bila Xwede zede bike. Aha va textpr jî hat.
BEDO - O maşela civata diya min gihaye hev.
ZÎNO - Lavvo Bedo te nas kirin metika te Güle û Buhare ye.
BEDO - Ere yade min nas kirin hûn bi xer hatin ma xer e mete?
GUL£ - Ma me çi xer e lavvo. Em tev de qeliyan zarok bi me ve

neman. Min Memo aniye ser te, de biner be Meme min ketiye
çi hesîrtiye.

(Bedo çenti xwe daiîne, bi kul û keser radihije desti Memo û des¬
ti xwe yi din jî ser seri Silo. Biro, Zîno û diyen zarokan giş li vvan
âinirin.)
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BEDO - Ere zarokno!.. Em qeliyan. Le îca em naqelin.

Davviya perda çaran
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MUSA ANTER: "Türkiye'nin 55 yıllık girdisinin, çıktısının, yeminli, canlı bir şahidi¬
yim. 'Hem yalnız şahidi mi?" Değil!.. Sanığıyım, mahkumuyum ve davacısıyım" di¬
yen Musa Anter, 1918 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Zivingi köyünde
doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Anter, 1959da 49'lar ve Dev¬
rimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) davalarında yargılandı. Amer 27 Mayıs darbesi
yapıldığı sırada gözaltındaydı. 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinden sonra da gö¬
zaltına alındı. Musa Anter, 20 Eylül 1992 günü Diyarbakır'da katledildi. Dicle Kayna¬
ğı, Şark Postası, Heri Yurt, Barış Dünyası, Deng, Yeni Ülke, Welat, Rewşen ve Tewlo
isimli gazete ve dergilerde yazılan yayımlanan Anter, Özgür Gündem gazetesinin kö-

' şe yazanydı. "Hatıralarım" ve "Vakayiname" adlı Türkçe eserlerinin yanında "Birîna
Reş" ve "Kımıl" adlı edebi kitaptan da bulunan Musa Anter, cezaevindeyken Kürtçe
sözlük hazırlamıştı. Halkın Emek Panisi'nin (HEP) kurucu üyesi olan Anter, merke¬
zi istanbul'da bulunan Kürt Ensıitûsü'nün başkanlığını da yürütüyordu.
Avesta, Musa Anter'in bütün çalışmalanm kitaplaştınyor. Kitaplann basımı bittikten
sonra Anter'in yazdıklanndan örneklerin, biyografisinin, onunla ilgili yazılann ve
fotoğrafların yer aldığı bir "armağan kitap" yayımlanacaktır. Arşivlerinde Musa
Anter'e ilişkin yazı, belge ve fotoğraf bulunanlann, bu dökümanlann birer kopyasını,

. fotoğrafsa iade edilmek üzere orijinalini İstanbul ya da Diyarbakır adresimize gön¬
dermelerini rica ediyoruz. Katlalannız için şimdiden teşekkürler...
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BİRÎNA REŞ VE MUSA ANTER

Musa Anter'in Birîna Reş (Kara Yara) oyunu 1965 yılında yayım¬
landı Kitabın ikinci sayfasında yazar şöyle diyor: "Bu eseri 1959'da
İstanbul Harbiyesinde 38 nolu hücrede tutuklu iken yazdım."

Eserin yazıldığı yılları bir hatırlayalım; o yıllarda tüm Kürt di¬
renişleri (1925, 28, 30, 36, 38, 41, 42...) bastırılmış, Kürtler sonu
gelmez bir baskının cenderesine sıkıştırılmıştı. Kürtlerin yaşadığa
topraklardan dinmeyen bir yangının dumanları yükseliyordu. Kor¬
ku, güvensizik, (ediginlife her yere herşeye egemen hale gelmişti.
Yüzlerce, binlerce Kürt aydını, şahsiyeti öldürülmüş, ülkeden uzak¬
laştırılmış ya da sindirilmişti. Kürt dili ve Kürt diliyle ilişkisi olan
herşey yasaklanmıştı. Kederli Kürtler sonu gelmez bir yasa boğul¬
muştu. Harabe haline getirilmiş ülke ağlıyor, fukaralık ve çaresizlik
Kürt insanını boğuyordu.

Böylesine zor şartlarda, "Ben Kürdüm" demek bile başlı başına
bir olaydı. Musa Anter oyununu bu çok zor şartlarda yazdı, üstelik
askeri zindanlarda.

Edebi eserlerin anlam ve önemleri yazıldıkları dönemin özellik¬
leriyle çok bağlantılıdır. Kimi dönemlerde bir sözcük, bir cümle bile
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yazabilmek neredeyse bir devrimdir; en onurlu iştir. Kimi dönemler¬
de ise ciltler dolusu eser pek önemli olmayabiliyor. Musa Anter'in Bi¬
rîna Reş isimli eserini çok önemli ve ölümsüz yapan, yazıldığı döne¬
min özellikleridir. Kimsenin "Ben Kürdüm" diyemediği, Kürtçe bir
cümle bile yazamadığı o çok kötü dönemde Anter güzel ve anlamlı
bir piyesi Kürtçe yazdı.

Yanılmıyorsam Birîna Reş, Cumhuriyet'in kurulmasından (1923)
sonra Türkiye'de yayımlanan ilfe Kürtçe eserdir. Kimi zamanlar Ki¬
mi şiir dizelerinin, destan parçalarının yer yer yayımlandığını bili¬
yoruz. Ama Birîna Reş kitap olarak Kürtçe yazılıp yayımlanan ilk
eserdir. Bu özelliğiyle eser Kürt dili ve edebiyatı tarihinde önemli bir
yere sahiptir.

öteki ulusların entellefetüel ve kültürel deneylerinden biliyoruz;
aydın insan yeni adımlar atan, yol açan, yol gösteren insandır Yeni
yollar açıldığnda yolun nasıl katedileceğiyle ilgili bilgi oluştuğunda
o yollarda yürüyecekler hepfazla olur. Ancak en önemlisi kuşkusuz,
yolu açabilmektir Tûni olumsuzluklara, zorluklara rağmen gerekli
zorunlu ve kaliteli eserler yaratabilmektir. Musa Anter ve eseri bu
zorlu ama bir o kadar da onurlu işin en iyi örneğidir.

Anter kısa önsözünde şöyle diyor; "Doğu'da Kara Yaralar çoktur.
Örneğin trahoma, verem, cüzam ve bütün bu hastalıkların anası
olan fakirlik ve cehalet gibi..."

Anter'in oyunu tüm bu 'kara yaraların" ilacı gibidir Ülkeler,
halklar için en amansız kara yara elbette fakirlik ve cehalettir. On¬
ları devamlı kemiren, tutsak haline getiren, gelişmelerini önleyen bu
yaradır. Fakirlik ve cehaletin ilacı ise uygarlığın, eğitimin okuma ve
yazmanın, devamlı ışıldayan aydınlığıdır Anter, oyununu aydınlığı
hedefleyerek kurmuş. Güzel ve akıcı bir dille Kürt toplumundaki fu¬
karalık ve cehaleti tasvir ediyor. Zorava köyü, Zino ve Biro'nun ya¬
şamı, ailevi ilişkileri Kürt toplumundaki biçareliğin örnekleridir
Öte yandan Zino ve Biro'nun oğlu Bedo yazarın amaçladığı aydınlı¬
ğı simgelemefetedir. Oyunun ana karakteri olan Bedo, Kürtlerin ge¬
leceğe ilişkin umududur. Bedo okuyarak doktor oluyor ve Kürt insa¬
nının yaralarını sağaltmaya başlıyor Tüm "Kara Yaraların" ilacı
haline geliyor. -

Musa Anter'i ilk kez 19'/'1 'de Diyarbakır askeri cezaevinde gör-
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düm. Anter'in o zaman bende bıraktığı ilk duygu şuydu; üzüntü.
Ona ve durumuna üzülmüştüm... O zamanlar ben 18 yaşlarında bir
genç, o 55 yaşlarında bir "apo" yani amcaydı. Saçları çoktan ağar¬
mıştı, gençliğini, orta yaş yıllarını geride bırakıp yaşlılığa doğru yol
alıyordu. Onu daha yakından tanımaya başladığımda tümüyle ya¬
nıldığımı anladım. Anter, kesinlikle insanın üzülmesi gereken birisi
değildi. Tersine o insana umut ve direnç aşılıyordu. Sözleri, hareket¬
leri ve yaptıklarıyla tüm cezaevine bir umut, bir güven, bir sıcaklık
veriyordu. Korku, kuşku ve tedirginliğin mekanı olan cezaevini ne¬
redeyse bir panayır yerine çevirmişti. Cezaevi, onun için, bir eğitim
öğretim, eğlence ve keyif mekanı olmuştu. Üzgün, tedirgin tutuklu¬
lar Anter'in yanına gidiyor, onun şakaları, öğütleri bitmez tükenmez
öyküleri ve güzel belagatıyla cezaevinin kasvetini üzerlerinden atı¬
yorlardı. Birîna Reş'in yazarı cezaevinde de oyununda anlattığı
amaçların, hedeflerin peşindeydi.

Birîna Reş, Kürt edebiyat tarihinde onurlu bir yere sahiptir.
Oyunun gerisindeki çaba, amaç ve arzu önemlidir. Kürtlerin bunla¬
rı bilmesinde büyük yarar vardır. Bu nedenle Musa Anter kesinlikle
unutulmamalı, kitaplarının devamlı yeni baskıları yapılarak okuyu¬
cuya sunulmalıdır.

Mehmed Uzun
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Aziz okurlarım
Bu eseri 1959'da İstanbul Harbiyesinde 38 No'lu hücrede tutuk¬

lu iken yazdım.
Vak'anın mühim bir kısmı, kendi hayat hifeayemdir
Doğuda "Kara Yara"lar çoktur. Örneğin:
Trahom, verem, cüzam ve bütün bu hastalıkların anası olanfakir¬

lik ve cehalet gibi.
Bu piyesin konusu olan "Kara Yara" hastalığı ve diğer "Kara Ya-

ra"lar hakkındaki fikir ve müşahedelerimi, piyeste bulacaksınız.

Musa Anter
24 Ocak 1965
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BİRİNCİ PERDE

Oluş yeri: Diyarbakır etrafında Zarova adlı beylere ait bir köy.
Sahne: Bu köyde beylere ortaklıkla çalışan fakir Biro'nun evi. Ev

yani sahne şöyle döşenmiştir: Ev; tek bir odadır. Çamurla bölünmüş,
bir kısmı ahırdır. Oda loş ve kirlidir. Dışarıdan yer yer tezek topak^
lan yapıştırılmıştır. Eski, yarıya kadar arpa unu dolu bir çuval du¬
vara dayalıdır. Birkaç şilte, yırtık pırtık yorgan ve birkaç yamalı
patlak kepek yastık, gömme dolapta yığılı. Kıldan ve yırtık bir çul
da, yatakların üstünde: Yamalı ve kalaysız bir tencere ve leğen, kı¬
rık bir elek, ağaçtan kırık bir kepçe, ağzı kırık bir su testisi ve ta¬
vukların su içtiği bir çanak da kapının önünde. Eşeğin dağınık pa¬
lanı da sundurmaya dayalıdır. Biro'nun karısı Zino çuvalın önünde
leğene un eliyor. Zino 8 doğum yapmış fakru zarurette bir deri bir
kemik kalmıştır 45 yaşındadır, fakat 70'lik bir nine gibi çökmüştür.
İki omuzu yırtık yavan bir basma entari giymiştir. Önünde yırtık bir
peştemal vardır. Beline eski bir kupak bağlamıştır Başına yırtık bir
namazlık örtmüştür, üstünde de bütün Diyarbakır köylü kadınları
gibi fco/î vardır

Bu esnada elinde çift asası, omuzunda sapan demiri ve boyun¬
duruğu asılı yorgun argın Biro çiftten gelir. Biro asasını köşeye da-
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yar, omuzundakileri de palanın yanına bırakır Zino'nun eli hamur¬
da olduğu için Biro kendine çulu serer, bir yastık üzerine kor ve otu¬
rur. Biro da elli yaşındadır fakat o da yaşından çok büyük görün¬
mektedir. Güneşten yanmıştır. Amerikan bezinden bir entari ve uzun
don giymiştir. Yırtık basmadan bir gömlek sırtındadır.

Başında yamalı ve siperi kırık ters giyilmiş bir kasket vardır. Sa¬
kalı gelmiştir, her haliyle pejmürdedir.

Birinci Dünya Savaşında Zino'nun babası askere gitmiş ve gelme¬
miştir. Birkaç sene sonra annesi de ölünce köy sahipleri Zino'yu ev¬
lerine hizmetçi almıştır. Daha o zaman Zino demişti ki, "Eğer bir
gün benim de çocuğum olursa, beygilinkiler gibi ben de okutaca¬
ğım." Zino evlendi, 8 çocuğu oldu, yedisi öldü, tek kalan oğlu Be-
do'yu da okula göndermiş, o sene Diyarbakır Lisesini bitirecekti.

ZİNO - Haydi Biro, elim hamurdur, kendine çulu ser.
BİRO - Pekî Zino.
ZİNO - Ne yapalım Biro, biraz önce geldim. Bir yudum ayran

için her gün öğlelere kadar bu ak saçlarımla elin gübresini si¬
lip süpürüyorum.

BİRO - Ya ben Zino, ama ne yapabiliriz? Sahi Bedo'nun mektu¬
bunu okutmadın mı?

ZİNO - Ay, unuttuydum, nasıl okutmadım. Kahya okudu, oğlum
okulunu bitirmiş, hayırlısı yakında geliyormuş. Gördün mü
Biro sen okumasın diyordun.

BİRO - Aman sanki oğlu okudu da ne olacak? Hem biliyor mu¬
sun Zino, sen bu çocuğu bozdun. Onun arkadaşları bu on se¬
nedir, kendilerine çobanlık ediyorlar. Bugün Selo'nun oğlu
Reco, on keçiyi beğenmiyor. Sen hâlâ okulu tutturmuşsun.
Keşke o beş seneyi de beyin evinde hizmetçi olarak geçirme-
seydin de, şu okul lafını öğrenmeyeydin.

ZİNO - Evet Biro. Yazıklar olsun seninle geçen boş hayatıma. Sen
bana bak, kendine bak. Bu otuz senedir senle evliyim, bir gün
bana bir entari, bir üç etek aldın mı? Hayır. Bütün sene esir¬
ler gibi çalışıyoruz, yine bir kann toksak, bir kann da açız.
Daha beygil uykuda iken onlara hazırladığımız kahvaltıları¬
nın artığı, senin gece gündüz çalışma ile elde ettiğin bir arpa
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ekmeği, ekşi ayran ve acı soğandan, çok daha kıymetlidir.
(Zino evi ve evinin eşyalarını göstererek) Sen şu evine bak, eş¬
yalarına, üstümüz başımıza bak! Acaba hepsi satılsa, beyin
kıravat dediği o fazladan boyunlarına bağladıktan bez parça¬
sının fiatı eder mi? Hiç zannetmem.

BİRO - Doğru söylüyorsun Zino ama, sen de cimriliğinden giy¬
miyorsun. Bilmez miyimki paran çoktur. Şeyhin başı için bu¬
gün elinde hiç olmazsa belki yirmi liran vardır. Giyin, sanki
ben mi bırakmıyorum?

ZİNO - A... a, ne diyeyim. Ulan nasıl bu kadar param olsun? Üç
tavuğun yumurtası ve ele büktüğüm yünle mi? Daha yeni
Hacı Fermanlar, kilo başına bir lira vermeye başladılar. Bu se¬
fer de bizim san tavuk yumurtadan kesildi. Demezler mi Al¬
lah fakire iki şey vermez, birini yerince diğerini alır.

BIRÖ - Nasıl olur kız. O tavuk bu zamanlar hiç yumurtadan ke¬
silmezdi?

ZİNO - Ben de öyle biliyorum. Herhalde o imamgilin folluğuna
alıştı. Ama geçen gün sordum, imamm anası yeminler etti.

BİRO - (Gülerek ve Zino'ya takılarak) Hımm. Demek kilo başına
bir lira yaptılar he? Eh doğrusu az para değildir ama biliyo¬
rum yine "param yok" diyeceksin.

ZİNO - Elbette diyeceğim, sanki eskisi gibi kuvvetim mi kalmış.
Geçen ay bütün çabalanma rağmen ancak beş kilo yün büke¬
bildim, onu da daha tamamen bükemedim. Ev işi ve elin hiz¬
metçiliği de boynumdadır.

BİRO - İyi ya, peki beş kilo az mıdır? Yumurta parası da ayndır.
ZİNO - Yumurta! Yahu! Bak, geçen ay sana beş tane haşladım,

tövbeler olsun ağzıma koymadım. Diğerlerini de Fato şehre
görürürken üç tanesi kınlmış, bu etti dokuz (Zino aynı za¬
manda parmakla da hesaplıyor), yok yok, sekiz etti. Zaten
hepsi elli yumurta idi. Bilmiyorum, Fato tanesini yanm me¬
cidiyeye satmış; bana yirmibir mecidiye getirdi.

BİRO - Gördün mü? Yününki ile dokuz lira bir mecidiye etti,
yetmez mi?

ZİNO - Evet Biro sözündür, az para değildir. Ama senin birşey-
den haberin yoktur. Şimdi herşey pahalıdır. Ev hali bu, tuz is-
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temez mi, gaz istemez mi? inanamazsın ne kadar kıtkanaat
idare ediyorsam da yine ayda bir kilo gaz bile yetmiyor, bir
iki çıra da komşulardan istiyorum. Geçen gün eşeğini nalla¬
mak için yalvarma ile ancak kirvem lşo 10 mecidiyeyi kabul
etti.
Hele oğlum. Evet parasız yatılı okuyor ama, yine de para is¬
temez mi? İnanmıyorsan kahyaya sor, bu sene hiç yollama-
mışsam otuz-kırk lira oğluma yollamışım.

BİRO - Bak unuttum sormaya, sahi Bedo'nun mektubu içinde
hayvan vergisi makbuzu gibi birşey vardı. Kahya onun ne ol¬
duğunu söylemedi mi?

ZİNO - O mu? Sana söylemedim. Müdür sana yollamıştı. Selâm
söylüyordu.

BİRO - Müdür ne istiyordu. Peki onbaşı. Jandarma Dursun falan
da birşey demiyorlar mıydı?

ZİNO - Ulan ne onbaşısı, ne jandarması. Bu isteyen müdür değil
okul müdürüdür.

(Bu esnada Zino, hamuru yoğurmuş, üstünü bir bezle örter, elini
önündeki çanakta yıkar ve önlüğü ile kurular. Biro'nun karşısında
yere oturarak, bu sefer başlar Biro'nun yırtık pırtık entarisini yama¬
maya.)

BİRO - Ne ne, mektebin de müdürü olur mu? Bizim nahiye mü¬
dürü Turan Beyden sandım da sevinmiştim. Vay Zino vay, ço¬
cuk mektebinin müdürü he? Vay aklına.

ZİNO - Bıro'ya bakın yahu, mektep müdürünü beğenmiyor bile.
Mektep müdürü, nahiye müdüründen çok büyüktür Biro.
Büyük hanım bir gün dedi ki: "Mektepte okuyan çocuklar
nahiye müdürü olurlar."

BlRO - Haydi canım sen de. O koca kan ne bilir? Sanki bir gün
köşkünden çıkıp nahiyeye mi gitmiştir?
Vallahi diyorlar ki Turan Bey bir gün dahi okula gitmemiştir.
Kayseri Demokrat Parti'dendir. Bizim nahiyeye müdür tayin
etmişler. Hem dünyada nahiye müdüründen büyük kimseler
olur mu? Cariye ve hizmetçisi var. Sütü, peyniri, yağı, balı,
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tavuğu bedavadır. Atı da bedavadır, biliyorsun, o tarla mese¬
lesinden Hacıgil Turan beye verdiler.
Hemen geçen gün Kerbetili köylüleri kavga ettiler. Rica min¬
net ettiler, hatır için Turan bey bin liraya onlan barıştırdı. Üs¬
telik canlarının istediğini dövdürebilirler. Kimse Nahiye mü¬
dürünü şikayet edemez. Etse bile tutmaz, kimse dinlemez.

ZİNO - O başka Biro. Hükümet bunları bilmez. Hatırlamıyor
musun adı Atillâ mıydı neydi, bir Nahiye müdürünü yine
böyle şeylerden şikayet ettiler, hakimler onu hapsetti. Ama
hiç mektep müdürleri hapse girer mi? Üstelik paşalar, valiler,
hekimler "hocam" diye ellerini öpüyorlarmış.

BİRO - Akılsız Zino. Bütün bunlan ben biliyorum da hükümet
bilemez öyle mi? Hem Turan bey bu işleri gizli yapmıyor ki?
Onbaşı ve DP ocak başkanının gözü önünde bütün bunlar
oluyor. Müdür fakir gidip Ankara'da da mı yağ-bal toplasın
ki hükümet görsün?
İnanmazsın Zino, müdürün bu kadar gelirinden vergi alaca¬
ğına üstelik maaş da veriyor. Sen hâlâ mektep müdürü bü¬
yüktür de.

ZİNO - Bu işleri bilmem Biro. Ben beygilde çalışırken Kemal Pa¬
şa sağdı. Ne demokrat vardı ne ocak başkanı, ne rüşvet ve ne¬
de hırsızlık. Ben bunlan ne gördüm ne duydum. Şimdi bun¬
lar çıkmış, fakir hükümet ne yapsın. Ama hırsızlığın sonu
yoktur.

BİRO - Ne diyorsun sen kız. Şimdi herşey bu ocak başkanlannın
. elindedir. Eskisi gibi hükümeti ne padişah ve ne de paşalar

yapıyor, bu ocak başkanlan yapıyor. Onun için hükümet de
onlardan çekiniyor.

(Bu sırada komşuların kızı Zero kapıda görünür, fakat Bıro'yu
görünce utanarak geri çekilir).

ZİNO - Gel kızım Zero gel, yabancı kimse yok, amcan Bıro'dur.
ZERO - (Zincfya eğilerek ve sıkılarak) Hala, annem, "Bize bir kap

un borç versin" dedi.
ZİNO - Yavrum Bedo'nun başı için yoktur. Yoksa ayıp değil mi?
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(Kız süratle dışarı çıkar)

BİRO - Bu kimin kızı idi. Ne istiyordu?
ZİNO - Şey yahu, bir kap un veresiye istiyordu. Neyo'nun kızı

idi.
BİRO - Peki niye vermedin?
ZİNO - Bizim un onlara olur mu Biro? Onlar buğday yerler.
BİRO - Kulak asma Zino. Yine bizim arpa, onlann buğdayından

iyidir. Bu kadar zamandır, arpa yeriz. Sen hiç bu "Kara Yara"
denen kabus illeti duydun mu, gördün mü? Ne buğday ek¬
meği, ne bu Kara Yara. Geçen gün Halil'in evinin oradan geç¬
tim, o sağ kalan kızlan önüme çıktı, öküzlerim bile ondan
ürktüler. Yüreğim sızladı, insan mıdır, hayvan mıdır, bilinmi¬
yordu. Zavallıcık.

Evet, bizim bir birçok çocuğumuz öldü. Çocuktur, elbette öle¬
cektir, ama bu şekilde değil. Bu zavallılann diri diri etleri dö¬
külüyor. Geçen gün Kelos'un oğlu Sekban ölmüştü. Hoca,
kapının üstünde yıkıyordu, ben gördüm. Kimse görmesin o
kuzu gibi olan Sekban, bir yığınak siyah kemik kalmıştı, ta¬
nıyamadım.

ZİNO - Gördün mü Biro, sen de "Çocuktur elbet ölecek" diyor¬
sun. Ne münasebet, ben beş sene beygilde kaldım, görmedim
ne onlann ne de başka beylerin çocuktan ölmedi. Bizimkiler
hep açlıktan, soğuk ve bakımsızlıktan, bilgisizlikten ve fakir¬
likten ölüyorlar. Biliyorum, yalnız benim yedi çocuğum öldü,
tek Bedom kaldı.

BİRO - Zino kız, bunlar Allanın işidir, onun emridir. Hem bili¬
yorsun ki çocuklar, cennetin de gülleridir. Gülsüz cennet
olur mu?

ZİNO - Evet, Allahın emridir. Fakat kurban olduğum Allahm
emri yalnız biz fakirlere midir?

BİRO - Bak Zino artı kâfirlik ediyorsun ha! Evin yıkılmaya Alla¬
hm emrinden konuşuyorsun.

ZİNO - Yok yahu, ne dedik sanki. Allaha kurban olayım, o da
adilâne hareket etmiyor.

BİRO - Yahu Zino acayipsin sen. Kız bu kadar çocuk ölmezse,
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nereye sığacaklar? Hemen biz, şu üç-dört komşuya hak, bel
ki 30-40 çocuğumuz öldü. Cidden Zino eğer o çocuklar öl
meşeydi, şimdi etrafımız gençlerle bezenecekti değil mi?

ZİNO - Fakat bu "Kara Yara" buğday ekmeğinden değildir. Di¬
yorlar ki, hükümetin köy sahibi bey ve ağalara verdiği to¬
humluk buğdaydır.

BİRO - Hayde canım sen de, tohumluk buğdaydan olur mu? O
sene bir torba tohumluk buğdayımız arttı, değirmene götür¬
dük. Hem Bedo da o vakit çocuktu, ekmeğini yedi, nede Kara
Yara olmadı.

ZİNO - Biro, bu tohum bizim tohuma benzemiyor. Hükümet on¬
lara verirken, eksinler diye ilaçlayarak veriyor. Fakat onlar
ekmeden buğday pazannda ucuz ucuz satıyorlar. Esnaf da bu
buğdayı arpa fiyatına fakir fukaraya satıyor. Ne olacak zaten
hükümet bedava veriyor.
İşte Kara Yara'yı yapan o tuhumluk buğdaya sürülen ilaçtır.
Zehirdir diyorlar.

BİRO - Yeter, seri de be! Hükümet deli midir ki bizi zehirlesin.
Biz ölürsek, kim askere gidecek, kim vergi verecek, vallahi
düşmanlar buraya kadar gelir, hepimizi soyar ve öldürür.

ZİNO - Haklısın Biro, hükümet bizi zehirlemez, fakat buğdayı
alıp kazançtan için satanlar bizi zehirliyorlar.

BİRO - Bu da yalan. Gördün geçen sene baharda, Mayısın başın¬
da falan Diyarbakır'a gittim, arpalar başak vermişti. Bizim
beyle buğday pazanna gittim. Senin dediğin o hükümet buğ¬
dayından yeni 100 ton almıştı, sattı.

ZİNO - Tabi ya. Sana söylemiyor muyum ki onlar satıyor. Tabii
hükümet bilmiyor, ekiyorlar sanıyor.

BİRO - Allah Allah! Yahu Allah aşkına hükümet deli midir? Na¬
sıl bilmez ki Mayıs ayında Diyarbakır'da buğday ekilmez.
Herhalde buğdayın adı "tohumluk buğday"dır. Yoksa ekilsin
diye verilmiyor.
Bir yandan da hükümet haklıdır da. Hoş beyler bizim gibi ar¬
pa ekmeği yiyecek değiller ya.

ZİNO - Kaç ton dedin, kaç ton?
BİRO - Yüz ton. Hakikaten Zino bu ton ne demektir? Sen böyle
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Biz ölürsek, kim askere gidecek, kim vergi verecek, vallahi
düşmanlar buraya kadar gelir, hepimizi soyar ve öldürür.

ZİNO - Haklısın Biro, hükümet bizi zehirlemez, fakat buğdayı
alıp kazançtan için satanlar bizi zehirliyorlar.

BİRO - Bu da yalan. Gördün geçen sene baharda, Mayısın başın¬
da falan Diyarbakır'a gittim, arpalar başak vermişti. Bizim
beyle buğday pazanna gittim. Senin dediğin o hükümet buğ¬
dayından yeni 100 ton almıştı, sattı.

ZİNO - Tabi ya. Sana söylemiyor muyum ki onlar satıyor. Tabii
hükümet bilmiyor, ekiyorlar sanıyor.
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ZİNO - Kaç ton dedin, kaç ton?
BİRO - Yüz ton. Hakikaten Zino bu ton ne demektir? Sen böyle
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şeyleri bilirsin. Hükümetin kilosu olmasın?
ZİNO - Yok canım kilo falan değil, ama ben de pek bilmem. Ben

beygilde iken, nugi, okka, tuht, kantar, kazan, kilo falan var¬
dı, ama tonu görmedim. Arasıra büyük hanım "şu kadar ton"
derdi.

(Tam bu sırada komşuları Misto amca içeri girer ve köy usulün¬
ce Bıro'yu selamlar. Biro ayağa kalkıp buyur eder, fakat hemen Mis¬
to yere çöker ve oturur).

MISTO - Biro daha yeni çiftten gelmişsin, neden bu kadar geç
kaldın?

BİRO - Evet Misto amca geç kaldım, ne yapayım. İneklerim aç ve
zayıftır, iş çıkaramıyorlar.

MISTO - Evet ilkbahar çifti zordur, fakat çok faydalıdır, değil mi
Zino kızım?

ZİNO - Bilmiyorum ki amca, 30 senedir Biro hep böyle yorgun
argındır, fakat ekmek ve yorgunluğu eledir. İşte bizi görüyor¬
sun. Bahar çifti iyi olsa ne olacak, fena olsa ne olacak. Bize
ne.

MISTO - Doğru söylüyorsun Zino yavrum, fakat ne yapacaksın,
elimiz kolumuz bağlıdır. Ne yapabiliriz? idare kolay değildir
ki?

ZİNO - Niye amca, bu devirde işini bilenler için idare çok rahat¬
tır. Geçen gün Ahmo Bismil'deki DP kongresine gitmişti. Ge¬
tirmediği şey kalmadı. Çaydanlığına kadar getirdi de şimdi
her sabah çocuklanna çay yapıyor.

MISTO - Parti işi böyledir yavrum, fakat ben ve Biro yapamayız
bu işleri. Lisan bilmeyiz.
Sahi ben çocuğunuzu sormaya gelmiştim, hayırlısı ne zaman
geliyor?

ZİNO - Allah razı olsun, dört beş güne kadar geliyor. Kim söyle¬
di komşu?

MISTO - Kâhya söyledi.
ZİNO - Doğru. Mektubunu o bana okumuştu.
MİSTO - Yahu Bedo çoktandır okuyor. Kaç sene oldu?
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ZİNO - On bir sene oldu amcası. Ama artık Liseyi de bitiriyor.
MISTO - Biro şu Lise ne mektebidir?
BİRO - Baba, vallahi ben bilmem, Zino'ya sor.
ZİNO - Elbette bilirim. Lise, Diyarbakır'ın en büyük mektebidir.

Bey o kadar uğraştı. Ne Mete ne de Cengiz beyler liseyi biti-
remediler.

BİRO - Zino'nun aklına bak Misto. Beyin çocuklan liseyi bitire-
memişler de Zino'nun oğlu bitirmişmiş. Eğer böyle ise de¬
mek lise iyi birşey değildir. İyi birşey olsa beyler liseyi bize mi
bıracakalardı?

MISTO - Sahi Zino baco, Liseyi bitiren çocuklar ne olur?
ZİNO - Herşey olurlar. Fakat oğlum İstanbul'a gidip okumak is¬

tiyor.
BİRO - Aha! Şuna bakın. Herşey olurmuş. Peki Zino şimdi Bedo,

jandarma onbaşısı olabilir mi?
ZİNO - Yahu Biro deli misin? Onbaşı nedir? Büyük hanım diyor

ki, Bedo askere giderse, subay olacak. Şimdiden bütün beygil
oğluma Bedo bey diyorlar.

MISTO - Aman Zino, oğluna bey dedirtme. Bilmezsin, bu beylik
fakirlerin başına neler getirdi.

ZİNO - Haklısın komşu. Yani dedim ki onlar söylüyor.
BİRO - Zino'yu bırakın yahu. Elin çocuklan, evlendi, çoluk ço¬

cuk sahibi oldu. Davar edindiler. Zino daha büyük hanımın
peşinden gidiyor. (Biro gülerek ve Mısto'ya göz ederek) Allah
beni kahretsin, sanki Diyarbakır yaylasında kız kalmamıştı
da gittim büyük hanımın Zino'sunu aldım.

ZİNO - (Gülerek) Tabii Biro. Simde ne desen haklısın. Anlaşılı¬
yor ki o yalvarmalan, yakarmalan unutmuşsun. Ama ne ya¬
palım, sen o çocuğa kurban olasın; yoksa bilirdim yapacağı¬
mı.

MİSTO -Yok Zino bacı, sen bunu, hileli söyledin. Bilirim Bıro'yu
seversin.

ZİNO - Ne yapayım kardeş. Alem gibi her gün ev bark değişe-
mem ya! Oğlumun babasıdır, otuz senedir artık Biro ile akra¬
ba olduk. Yoksa, sanki Biro'nun gözlerine mi aşığım.
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(Zino bunları söylerken, Biro çocuklar gibi, mahcup mahcup önü¬
ne bakar).

MISTO - Sana takılıyorum Zino bacı. Elbette böyledir. Ben Be-
do'yu sormaya gelmiştim, geç oldu. Şimdilik Allaha ısmarla¬
dık.

(Misto ayağa kalkar, Biro yeni uyanır gibi olur, önünden kaldır¬
dığı ekmek, soğan ve ayranı Mısto'ya göstererek)

BİRO - Aa, unuttum, Allah aşkına Misto, gel ekmek ye.
MISTO - Yemin etme! Başın için, yedim, kalktım geldim.
BİRO - Bak Misto soğandır ha! Bilirim seversin.
MISTO - Öyledir Biro. Cidden severim, fakat ben de soğan ye¬

dim. Ferso da soğanı sevdiğimi bildiği için ara sıra komşular¬
dan ister, bana getirir. Bundan başka da sağ olasın, bu sene
doya doya soğan yedik. Fazladan birkaç yük samanım vardı,
her kazaya satmaya götürdükçe, iki üç kilo soğan alırdım.

BİRO - Afiyet olsun Misto. Bilirsin ben bir yere gitmem. Böyle
şeyleri Zino bacın düşünür. Daha yazdan saklamıştı, fakat ya¬
zık artık yeşermeye başladılar.

ZİNO - Nerde, yok valla, benim de kalmadı. Birkaç baş kalmış,
sakladım ki oğlan gelirse, ona yumurta ile içli köfte yapaca¬
ğım.

MISTO - Ha haaa! Demek Zino bacı bulgurun da kalmış?
ZİNO - Nerde kardeş, bir kap kadar bulgur ufağım vardır, onu da

Bıro'dan sakladım, yoksa şimdiye kadar Biro, onu da bana
yaptırmıştı.

MİSTO - Ee, hayden çocuklar yine Allaha ısmarladık.

(Zino ile Biro kapıya kadar misafirlerini yolcu ettikten sonra yer¬
lerine dönerler, Zino yün büymeye başlar, Biro da eşeğinin palasım
önüne getirerek, yırtık pırtıklarını dikmeye, tutturmaya uğraşır.)

ZİNO - Sahi Biro oğlan gelirse, ekmeği ne yapacağız?
BİRO - Neden? O çuvaldaki un değil midir?
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ZİNO - Evet vardır ama, arpadır, çocuk yemez ki!
BİRO - Yeter artık be, bana iş çıkarma, arpa marpa, babasının ek¬

meğidir, yiyecek. Şimdi size nereden buğday bulayım?
ZİNO - Olmaz ki Biro. Bu kadar zamandır, oğlan buğday ekme¬

ğine alıştı, şimdi nasıl birden bire arpa ekmeğini yesin? Mut¬
laka hastalanır. Hatırlamıyor musun, ilk evlendiğimiz zaman,
ben de beygilde buğday ekmeğine alışmıştım. Sende birden
bire arpa yiyince az daha ölüyordum.

BİRO - Ne yapayım. Elimde ne var ki? Senin paran var. Kâhya da
beyin buğdayım satıyor. Git oğluna al, bırakmadık mı yani?

(Zino yanını Biro'ya çevirerek kuşağının alıtından bir çıkın çıka¬
rır. Dişleriyle açar. içinden 15 lirayı alarak Biro'ya verir.)

ZİNO - Al sana 15 lira. Bize bir ölçek al, ona yeter. Benle sen yi¬
ne gizliden arpa yeriz. Ama Biro, Bedo'nun başı için oğlan
bilmesin. Biliyorsun oğlum çok içlidir. Bilse ki biz arpa, o
buğday yiyor, bu sefer üzüntüden hastalanacaktır.

Birinci perdenin sonu
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İKİNCİ PERDE

Sahne: Yine fakir Biro'nun evidir.
Bedo okuldan gelmiştir, mektep elbisesiyle annesinin yanında bir

kepek yastığın üstünde oturmuştur.
Zino, topraktan duvarın önünde yün büküyor. Biro da duvar di¬

binde çulun üstünde uzanmış bir yastığa dirseğini koymuş vaziyet¬
te, keyifli keyifli, çoluk çocuğunu seyrediyor. Kıyafetleri eskisi gibi¬
dir.

Ailece sohbet ederler.

BİRO - Ee Zino. Bakıyorum, çok neşelisin.
ZİNO - Niye neşeli olmayayım Biro, çok şükür aslanlar gibi oğ¬

lum yanımda, sanki bütün çevremizde oğlum gibi bilgili kim¬
se var mı zannediyorsun?

BİRO - Aha. Zino'nun oğlu bilgiliymiş. (gülerek) işte yüzü geçen
sene bir gün beraber çifte götürdüm, boyunduruğu ineklerin
boynuna ters koydu.

BEDO - Ne yapayım baba, o zaman daha görmemiştim. İstersen
şimdi götür, bak nasıl biliyorum.

ZlNO - Yok yok oğlum, hemen hiç de çift öğrenme. Baban 40 se-
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nedir o sapanın arkasındadır, ne elde etti sanki?
Hem deniyor ki; artık beygil çift makinasını getirip, çiftçileri
köyden çıkaracaklarmış.

BİRO - Nasıl olur Zino? Makina gelirse bu kadar köylü nereye gi¬
decek?

ZİNO - Nereye giderlerse gitsinler, bey onlan mı düşünecek? Yi¬

ne bizim bey iyi. Elinki dört beş senedir köye makina getirip,
bütün köyü yalnız kendi hesaplanna ekip biçiyorlar ve köy¬
lüleri de kovdular. Hepsi şehir mehirlere döküldüler, kimi öl¬
dü, kimi de dilenci oldu. Diyarbakır o senelere dönmüş, di¬
lenciden geçilmiyor. İnsan hem onlardan hem kendinden ar
ediyor. Ama ne yapsın fakirler, şehirde dilenmeden gayri iş
yok ki.

BİRO - Ben inanmıyorum ki hükümet, beylerin köyleri yıkması¬
na müsaade etsin.

ZİNO - Oğlum Bedo, babanın aklına bak. Yani Biro, hükümet be¬
ye mani olabilir mi? Tapu beyin, istediğini yapar, kimse de
kanşamaz. Üstelik o çift makinelerini de hükümet beylere
veriyor. Tahum da veriyor ama, onlar ekmiyor, satıyor o baş¬
ka.

BİRO - Ne yapayım? Başlarını yesinler. Sen ne korkuyorsun? Biz
nereye gitsek, şimdiki durumumuzdan daha fenası yoktur.

ZİNO - Nasıl yoktur Biro? Nasıl olsa, köyde kendi damımizda-
yız, kimse içimizi bilmez. Ama yann şehirlere, ayak altına
düşersek, nasıl daha fena değildir.
En zor şey, insanın kendisini dilenci durumuna düşürenden,
dilenmektir.
Evet köy bizim değil, ev bizim değil ama benim de mezarlık¬
ta yedi tane evim var. Onlan bırakıp nereye gidebilirim?

BİRO - Yeter be! Yine ölülerden konuştun. Zaten sen hiç güzel
konuşmazsın. Sözün ya ölülerden veya beylerdendir.
Haydi söyle bakalım, şimdi oğlun ne olacak?

BEDO - Baba sen ne olmamı istersin?
BİRO -Jandarma onbaşısı.
BEDO - Nasıl onbaşı baba. Onbaşı olur mu?
BİRO - Ne? Daha mı büyük olacaksın?
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ZİNO - Elbette Biro. Bilmiyor musun ki oğlum daha da büyük
olacak?

BİRO - Ha hay! Zino'ya kalsa "Oğlum nahiye müdürü dahi olur"
diyecek.

BEDO - Tabii baba, elbette nahiye müdürü olabilirim. Ama daha
mühim işler vardır. Doktor, mühendis, hakim, avukat gibi.

BİRO - Ulan oğlum sen de annen gibisin. Senin o dediklerini ya¬
parlar mı hiç? Bu kadar bey ve ağa çocuğu varken, seni mi
müdür ve doktor yapacaklar?

BEDO - Yok baba yok öyle değildir. Şimdi kim okursa, herşey
olabiliyor.

BİRO - Olur mu oğlum. Böyle olsaydı, fakir fukara çocuklannı
şuna buna çoban yapacaklarına okula verip, müdür ve hakim
yaparlardı.
Sahi Bedo, o savcı dediklerinin okulu nerededir? onlar büs¬
bütün ateş gibidir.
O sene bizi savcıya götürdüler. Savcı döğün dedi. Bizi dövdü¬
ler, tevkif edin dedi, ettiler. O savcılar görülmemiş şeylerdir.
Sen birine, şuna bir tokat vur desen seni bir sene hapsediyor¬
lar. Ama savcı her gün hakimlere şunu hapsedin, hatta bazen
asın dediği halde, kimse kendisine ceza veremiyor.
O çok iyidir oğlum ama, ne vakit seni onun gibi yaparlar.

BEDO - Yaparlar baba yaparlar. Okuyan her çocuk, istediği şeyi
olur. Niye bırakmasınlar ancak bilgisiz ve fakir babalann ço¬
cuklan çoban, sığırtmaç oluyorlar.

ZİNO - Peki Biro, ben olmasaydım, sen bu çocuğu okutur muy¬
dun?

BİRO - Doğrusu hayır.
ZİNO - İşte diğerleri de senin gibidirler. Bilmiyorsunuz ki, her

şey okulla olur.
Bir gün büyük hanım demişti ki, beyin dedesi de bilmem Lice'nin

hangi köyünden Diyarbakır'a gelmiş, okula gitmiş, okumuş
ve böylece bey olmuş.

BİRO - Haydi canım sen de, yine büyük hanım. Biliyorsun bey
çok akıllıdır. Oğlum Bedo, hani hatırlarsın ya geçen sene bu¬
raya gelmişti; sana demedi mi "Ulan okuyup da ne olacaksın,
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baban gibi işine baksaydm daha iyi değil miydi sanki."
BEDO - Elbet bey böyle diyecek baba. 40 senedir sen, ona çalışı¬

yorsun. İster ki ben de 40 sene oğluna çalışayım. Yoksa bey
bilmez mi ki okul ve okuma çobanlığından, ortakçılığından
daha iyidir.

(Bu sırada Sado amca, Kelo ve Serohan çocuklarının gelişi için
"gözünüz aydin"a gelirler. Ev halkı ayağa kalkarlar. Gelen misafir¬
lerin kıyafetleri de Bıro'ninkinin benzeridir. Onlar da Biro'nun ya¬
nında çula oturup sohbete başlarlar.)

ZİNO - Biro misafir geldi, kalk.
SADO AMCA - Kızım gözün aydın, maşallah delikanlı olmuş oğ¬

lun. Hoşgeldin aziz genç. Allah seni adın gibi şen etsin.
BEDO - Ellerinizden öperim dede.
ZİNO - Allah sizden razı olsun komşu.
SADO - Bakm çocuklar, kim ne derse desin, ben daima okuldan

yanayım. Seferberlikte Mam Hıdır adında Süleymaniyeli bir
subayımız vardı. Nur içinde yatsın, hep derdi ki: "Eğer ço-
cuklannızı okutmazsanız bu halden kurtulamazsınız."

ZÎNO - Mekanı cennet olsun inşallah, sözüdür.
SADO - Ee. Sevgili genç söyle bakalım siz okulda neler öğreni¬

yorsunuz. Kahya mektubunu okumuş, köyün içini doldurdu.
"Biro'nun oğlu Diyarbakır okulunun en çalışkan talebesidir"
diye. (Sado amca gülerek) Bugün seninle imtihan olacağım.

SEROHAN - Zino bacı Kahyanın gözü iyi değil, oğluna nazar
değmesin. Beni dinlersen, oğluna bir muska yazdır, okut.

KELOS - Serohan'ın dediği doğrudur. O sene ineğimiz yeni do¬
ğurmuştu, köy meydanından geçti. Kahya gördü ve "Yahu bu
inek kimindir? Memeleri ne kadar da büyüktür" dedi. Dört
gün geçmedi inek, "kara meme" hastalığına tutuldu, kurudu
ve buzağısı da öldü.

BİRO - Doğru. Kahya hiçbir zaman maşallah demez.
ZİNO - Bak hele, gözüm çıksın nereden bileyim ben fukara. Öy¬

le ise bu akşam evde çöre otunu yakayım, oğlumu tütsüleye-
yim, nazar fenadır.
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SADO - Birşey olmaz, bu akılsızlıktan vazgeçin yahu. Diyorlar ki
bazı yerlerde inekler 20-25 kilo süt veriyor. Peki neden göze
gelmiyorlar?

Haydi oğlum Bedo, demedik mi birbirimizi sınayacağız, soru so¬
racağız diye.

BEDO - Peki dede hay hay sor.
SADO - Yok yok oğlum istersen sen sor.
BEDO - Peki amca sen bilirsin, sor.
SADO - Oğlum Bedo, bu kaplumbağa neden kaplumbağa olmuş¬

tur?
BEDO - Amca nereden bileyim ben?
SADO - Ya demek bilmiyorsun, dur öyle ise ben sana anlatayım:

Derler ki bizim köy gibi bir köyün de zengin bir beyi varmış.
Bu bey, halkın sıkışık zamanlannda ellerindeki ekinlerini
kendi büyük ölçeğiyle ucuza alır ve yine kıtlık zamanında bu
sefer kendi küçük ölçeği ile fakat pahalıca yine fakir halka sa-
tarmış. İşte beyin halka karşı olan ihtikanndan dolayı Allah
onu iki ölçeğin arasına sıkıştırarak kaplumbağa yapmış.

BEDO - Cidden dede, bu güzel bir masaldır.
SADO - Ne masalı yavrum, bunlar doğrudur. Eğer peygamber

efendimizin hatm için olmasa idi, bugün bu pahalılığı yapan
ve dalavereler çevirenlerin hepsi hayvan olmayacak mıydı?
Başın için o vakit Türkiye'de çok az insan kalacaktı.

ZİNO - Oğlum Sado Amca çok gezmiş, bilgindir.
SADO - Yok canım ne biliyorum ki, bak Bedo oğlum, sıkılıyor¬

san sormayayım.

BEDO - Yok dede, cidden ço güzel konuşuyorsun. Zaten bu sor-
duklann da kitaplanmızda yoktur.

SADO - Bunlar kitaplarınızda yoktur ya. Tabii olmaz. Çünkü siz
ters yüz okuyorsunuz oğlum. Güya insanlar ilkin kertenkele
imiş, sonra maymun olmuş ve daha sonra da insan olmuş.
Seferberlikte bir Alman subayi bize böyle ders veriyordu. Hal¬
buki doğrusu ilk yaratık insandır ve Adem peygamberdir.

BEDO - Ama dede...
SADO - Dede ne? Yoksa sen de yok mu diyeceksin?

Dur şimdi senden başka bir sual sorayım. Peki oğlum, ya bu
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leylek, nasıl leylek olmuş?
BEDO - Dede nereden bileceğim, biz böyle şeyleri okumadık.
SADO - Okumazsınız ya. Öyle ise ben sana anlatayım.

Diyorlar ki: Çok zengin bir köy sahibi varmış. Yine geçen se¬
ne bir kıtlık olmuş. Aynı köyde dul, güzel, namuslu ve üç ço¬
cuk annesi bir kadın da varmış. Çocuklan aç kalıyor. Açlık¬
tan ağlıyorlarmış. Kadın ne yapacağını şaşınyor. Başında akıl
kalmıyor fukaranın. Komşulann de elinde verecek şeyleri
yok. Ancak kadına diyorlar ki: "Beyin evinde ekin var, satı¬
yor, git söyle eğer sana borç verirse yazın harman zamanı biz
kendisine öderiz."
Öksüzlerin annesi beye gidiyor, anlatıyor, yalvanyor, fakat pa¬
ra etmiyor. Zino da kızım gibidir, çapkın bey kadına diyor ki:
"Hayır ben ekini borç vermem, fakat eğer kilodunu çıkanp
şu merdivenden kilotsuz inip çıkarsan ben sana gerekli zahi¬
reyi vereceğim."

Fukara ne kadar yalvanyorsa da bey karanndan caymıyor. Ço¬
cuklan da evde açlıktan ağlıyorlar. Kadın tevekkülle der ki:
"Ey Allahım sen görüyorsun ben ne yapabilirim, herhalde bu
işler emrindir" ve beyin dediğini yapar.
Kadın inip çocuklarına yiyeceği götürdükten sonra beyin bu
ahlaksız hareketine karşı Allah derhal onu bir leylek yapıyor
ve işte o günden bu güne kadar leyleğin böyle boynunu oy¬
natarak lak lak etmesi ondandır.

BEDO - Aman dede ne güzel hikâyeler.
SADO - Bak yine hikaye diyor. Oğlum bunlar hikaye değil, hep

olmuş şeylerdir. Bu gördüğün bütün hayvanlar eskiden birer
insandı, fakat kötülükleri yüzünden hayvan olmuşlardır.
Eşek, öküz, tilki, köpek, keklik, güvercin ne bileyim ben he¬
men bütün hayvanlar böyledir.
Bir daha sorayım mı?

BEDO - Hay hay dede, tabii.
BİRO - Oğlum Sado Amca çok bilgilidir, kim onunla başa çıka¬

bilir?
ZİNO - Aman Biro, sen de...
SADO - Fakat siz şimdiki okullular kendi etrafınızdaki hayvan-
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lara bakmıyorsunuz da gidip denizlerin derinlerindeki solu¬
canları inceliyorsunuz, dağ başlarındaki kayalarla balık ke¬
miklerini araştınyorsunuz. Serefberlikte Çanakkale'de asker¬
ken subayımız ordaki bir kayanın deniz hayvanlannın ke¬
miklerinden olduğunu söylüyorudu.

KELOS - Aha! Bunlar nereden bunları bilecekler amca, şimdi
herşeyi ters okuyorlar.

SADO - Yok ulan! Ben Bedo'ya takılıyorum, yoksa onlann bildik¬
lerini biz nereden bilelim. Dediği gibi bizim bütün bilgimiz
hikaye ve masallardan ibarettir.

SEROHAN - Yok valla amca, şaka yapıyorsun. Yani bilmez miyiz
ki sen bir hoca kadar bilgilisin.

BEDO - Dede sizin bu kadar bilgili olduğunuzu bilmezdim.
SADO - Ne bilgisi oğlum, boşunadır. Yazık ki okumadık, bütün

hayatımız bu pislik ve fukaralık içinde geçti. Bey ve ağaların
zulmü de cabası.
Bakın hemen benim başımdan geçenlerin bir kısmını anlata¬
yım: Sultan Hamit ve Reşat devrinde beni yakalayıp bizim be¬
yin kardeşinin oğlu yerine askere gönderdiler. Nereleri gez¬
medim ki: Selanik, Yemen, Şam, Bağdat, Halep, Kars, bir yer
bırakmadım, dört kere yaralandım.

Kıtlıklarda kavruldum. Ölenlerimize şehit, yaralı ve sakat olan-
lanmıza da, dilendik ama defterlerinize gazi yazdılar. Sağ ka-
lanlanmız da işte böyle köy sahiplerinin kölesi olduk. 75 se¬
nedir bu köydeyim, geçen gün kahya bana kızdı, olmadık
şeyleri başıma getirdi. Annesi olmasaydı beni köyden kovu¬
yordu.

BİRO - Cidden kahya, istediğini köyden sürebilir. Kahya köylü¬
ye sert olduğu için bey onun sözünü kırmıyor. Geçenlerde
bey buraya gelmişti hepimizin yanında: "Bakın köylüler, kah¬
yanın canı ne isterse yapar" dedi.

ZİNO - Allah yanına komasın.
SADO - Dur Biro yahu, Bedo bize konuşsun. Bilmezsiniz ki bey

böyle diyecek. Görülmüş müdür ki avcı, tazısına tavşanı ya¬
kalarken incitmemesini öğretsin? Hayır ancak yememesini
belletir.
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BEDO - Dede ne dememi istiyorsunuz?
SADO - Oğlum Bedo, bu yeni icatlardan üç şeye aklım ermiyor.

Evvela diyorlar ki insanlar aya gitmiş. İkincisi yine diyorlar
ki mesela buradan Çini Maçini bombardıman edebilirler.

Diğeri de diyorlar ki bir bomba yapmışlar adı Atom'dur nedir,
işte ondan bir bomba ile uzak olsa dahi bir şehri bir anda
yakmak mûmkünmüş. İşte bunlan anlamak istiyorum.

BEDO - Dede gazetelerimizin yazdığına göre İngiliz ve Amerika¬
lılar, Ruslann aya bir makine çarptıklannı görmüşler. Aynca
Ruslar ve Amerikalılar, aya ve diğer yıldızlara gitmek için ha¬
zırlanıyorlar.

BİRO - Ulan sus oğlum. Şeyhin başı için köyde bu laflann du¬
yulursa, sana ya deli ya kafir derler. Kahya da bizi köyden ko¬
vabilir. Töbe töbe yarabbi, nasıl aya gidecekler?

SADO - Allahını seversen Biro sen sus. Üstelik kahya ve köylü,
Bedo'yu beğenmeyecekler ha? Sen söyle oğlum söyle. Bu fu¬
karalar ne okumuşlar ne de gezip görmüşler, ne bilirler?
Sahi Biro, sen askerlik yaptın mı?

BİRO - Evet, on sekiz ay.
SADO - (Alayla) Aman cidden kendini öldürmüşsün. Peki nere¬

de yaptın?
BİRO -Siirt'te.
SADO - Ne idin?
BİRO - Seyis idim.
SADO - Gördün mü oğlum Bedo, Biro'nun askerliğini. Hem Si¬

irt'te ve hem de seyis yani köyün çobanlığından, at çobanlığı¬
na. Peki Türkçeyi nasıl öğrendin?

BİRO - Yahu ne bilme ne hal. Bu bildiğim birkaç Türkçe sözün
bir kısmını subayımdan, bir kaçını da nişanlı iken beygile gi¬
derdim, oradan belledim.
Sahi unuttum, bir sene kadar nahiyede bekçilik ettim, biraz
da jandarmalardan.

SADO - Peki peki Biro, sus artık senin bilgin...
Peki yavrum, o uzağa giden mermiler nasıl gider?

BEDO - Dede onlar da aya gidenler gibidir. Ancak biri dik gider,
diğeri düz.
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SADO - Gördünüz mü delikanlı ne güzel belletiyor?
SAROHAN - (Esneyerek) Ne yazık ki namaz zamanı geldi.
SADO - İnanın seferberlikte, Diyarbakırlı bir subayımız vardı.

Hep derdi ki: "Yeni şeyleri öğrenmek de namaz kadar sevap¬
tır."

KELOS - Yok amca. Yahu namaz vakti daha uzaktır.
SADO - Ciddi mi? Peki öyle ise. Haydi dedenin babası Bedo, şu

atom bombasını da bize anlat. Birinci Cihan Harbinde en
kuvvetli bombalar, "Alman bombası" dedikleri idi. Yine de
ancak düştüğü yerden, iki buçuk ev kadar tahrip ederdi.

BEDO - Evet dede. O bombalar doğrudur. Ancak nasıl yapıldığı¬
nı bilmeyiz. Şimdilik dünyada ancak Ruslar, Amerikalılar ve
İngilizler biliyorlar ve kimseye de nasıl yaptıklannı söylemi¬
yorlar.

SADO - Vay! Yine mi İngilizlerin parmağı vardır? Öyle ise bu iş¬
te hayır yoktur. Çünkü onlar daima egoisttirler. Zaten Birin¬
ci Cihan Harbinde bizi mahveden onlar değil midir? Peki oğ¬
lum, şimdiye kadar bu bombayı birbirine karşı kullanan ol¬
muş mudur?

BEDO - Tabii dede. İkinci Cihan Harbinde Amerikalılar, Japon-
lann iki şehrine attı. Birinin adı Hiroşima idi. Bizim Diyarba¬
kır'dan büyüktü. Bir atom bombası ile derhal 120 bin insan
öldü ve şehir de tamamen yandı.

ZİNO - Vay Allahtan kokmazlar vay. Demek hakikaten bunlar
gavurdur.

SADO - Hakikaten böyledir. Geçen gün Diyarbakır'da birkaç ki¬
şi de böyle konuşuyordu, ama kimse kulak asmıyordu, zan¬
nediyorduk ki yine ağzımızdan laf almak isteyen polis ve
muhbirlerdir.
Peki oğlum Bedo, o uzağa giden gülleler nasıl giderler? Aca¬
ba uçaklar gibi benzinle mi, yoksa top güllesi gibi barut ve
kapsülle mi?

BEDO - Dede biz bunlan okulda okumadık. Ancak, geçen gün
bir mecmuada deniyordu ki: Bu füze dedikleri mermiler bir¬
birine eklenmiş birkaç fişek gibidir. Önce biri patlayıp füzeyi
ilerletiyor, tam onun hızı bitince diğeri patlıyor ve böylece
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tespit edilen hedefine vanyor.
SADO - Sağ olasm oğlum, inanın ki böyle olacak.
KELOS - Vallaha ben askerde böyle şey duymadım.
SADO - Nereden duyacaksın bunlan yavrum. Biz bütün aklımı¬

zı fesatlığa, particiliğe vermişiz. Bu halktır, bu demokrattır;
bilmem bize ne olmuş.
Hemen 30 senedir halktı, biz buyduk, beyler buydu. Ve şim¬
di de 9-10 senedir, yine buyuz ve yine beyler bu sefer demok¬
rat olmuşlar. Biz fakirler için hepsi birdir. Partiler beylerin
partileridir.

BİRO - Nerede hepsi bir, ben Halk Partisi'ni tutarım.
SEROHAN - Yok vallaha Biro. Demokratlar halktan iyidir.
SADO - Küller başınıza. Şimdi de ne konuştuğunuzu biliyor mu¬

sunuz ahmaklar. Allah rahmet eylesin babamın bir hikayesi
vardı, hiç unutmuyorum. Derdi ki: "Kıtlık bir senede, bir
kervan ailelerine zahire almak için yola çıkarlar, önlerine eş¬
kıyalar çıkar, soyar ellerini kollannı bağladıktan sonra da bi¬
raz ötede soygunlannı paylaşırken, aralarında kavga çıkar ve
başlarlar birbirlerini vurmaya. Bu sefer de soyulmuş, elleri
kollan bağlı olan fukaralar o halleri ile hem eşkıyalara acı¬
mışlar, hem de birbirlerine vurmamalan için yalvarmaya baş¬
lamışlar."
Başınız için, bu partiler hususunda biz köylüler de, tıpkı eş¬
kıyalar tarafından soyulan kervan ehline dönmüşüz.

KELOS - Çocuklar, acaba gavurlar arasında da partiler yok mu¬
dur?

BEDO - Olmaz olur mu, değil mi dede?
SADO - Var oğlum, var ama bizimkiler gibi değil.
BEDO - Nasıl bizimkiler gibi olsun, onlarda ne ağa, ne şeyh ne

de bey vardır. Buralarda ise parti bunlanndır. Ve biz de onla¬
nn korkusundan istediklerine reyi veriyoruz. E, elbette me¬
buslar da, partilerin başındakiler de onlara çalışacaklardır.

SADO - Kalkın yahu akşam oldu, hayvanlanmız gelecek. Efendi¬
den aynlamıyorum ama geç oldu.

BEDO - Teşekkür ederim dede. Anne bu akşam dede bizde ye¬
mek yese?
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ZİNO - Cidden dede, bu gece Bedo'nun yanında kalaydın.
SADO - Oğlum sağ olsun Zino. Adetim değildir, fakat imkan bul¬

dukça size bir başvururum.

(Misafirler kalkar, ev sahipleri onları selametler.)

ZİNO - Baş-göz üstüne geldiniz komşular, evinizdir, ne zaman
gelmek isterseniz buyurunuz.

BEDO - Dede, sabahleyin yine geliniz, bu sefer ben sizden sora¬
cağım.

SADO - Sana takılıyorum oğlum, ben neyim ki senle iddiaya gi¬
reyim. Bizim tüm bilgimiz birkaç masal ve atasözünden iba¬
rettir.

BEDO - Hayır dede cidden güzel konuşuyorsunuz.
SADO - Tevazu gösteriyorsun oğlum, zaten okuyan bir kimse

büyük ile alay etmez. Onun için 40 senedir dilimde tüy bitti,
hep bizim köylülere söylerim: Yemeyin, içmeyin, hatta gidin
bir şehrin kenannda oturun, amelelik yapın ama yine de ço-
cuklannızı okutun diye.

Mesela; biliyorsun oğlum Simko senin yaşındadır. On sene ba¬
basıyla uğraştım, bir türlü okutmadı. Hürmüz de beni dinle¬
medi, geçen sene beylerin Dicle kenanndaki köyünde biri
vuruldu, Simko'nun boynuna attılar; Allah razı olsun hakim¬
den, yaşı küçüktür diye cezasını 10 seneye indirdi, şimdi Di¬
yarbakır hapishanesinde sürünüyormuş. Bitler gözünü yiyor¬
muş. Zavallıcık, beyin yüzünden hapse girdiği halde dendiği¬
ne göre bir gün bile bey yanma uğramıyormuş. Babası da fa¬
kirdir. Elin uşağıdır, evladım, çocuk hapishanede ölecek.
Eğer o da senin gibi okusaydı böyle olur muydu? Şimdi oda
bir ışık gibi aramızda ışıldardı ve bize doğru bir yol gösterir¬
di.
Görüyorsun evladım, biz hepimiz buralarda bilgisizlikten kör
ve şaşkın kalmışız, her gelen bize bir tekme vuruyor.

Evladım ancak sizin gibiler bizi kurtanr, eğer sen Zino'nun oğ¬
lu olmaz da beyin oğlu olsaydın, biz böyle senin etrafında
oturur da güzel güzel konuşabilir miydik? Herşeyin önce cin-
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sine, sınıfına faydası dokunur. Demezler mi her kuş kendi
sürüsüyle olur.

KELOS - Nasıl Sado Amca?
SADO - Öyledir oğlum, hayvanlarda böyle değil midir? Şimdi bi¬

zim köye yabancı bir atla bir keçi gelse ve bunlan köyün içi¬
ne salsak, keçi keçilerin yanına, at da atların yanına gitmez
mi? İnsanlar da böyledir. Okuyan köylü çocuğu olmazsa, şe¬
hirli çocuğu bey çocuğu aramıza gelir mi hiç? Onlar ancak
dört senede ancak seçim zamanı tiksinerek buralardan geçer¬
ler.

Yeter oğlum. Derdimiz çoktur. Üstelik dertlerimizi söylemeye
bile korkuyoruz. Çok defa bu yüzden başımıza iş gelmiştir.
Allah zalimlerin yanına komasın.

(Ev sahipleri misafirlerin arkasından şöyle seslenirler.)

ZİNO - Başımızın üstüne geldiniz komşular.
BİRO - Hoş geldiniz sefa geldiniz.
BEDO - Dede, tekrar gelin.

ikinci perdenin sonu
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ÜÇÜNCÜ PERDE

Yer: Yine Biro'nun evidir. O gün Biro çifte gitmemiş evde kalmış¬
tır Zino saçta ekmek yapıyor.

Biro ve Bedo da ağaç bakraçtan çukur tahta kaşıklarla ayran ve
yufka sac ekmeği yerler.

ZİNO - Oğlum bu gece damda rahat uyudun mu?
BEDO - Tabii anne. Ben damda yatmayı çok severim.
BİRO - Kız bilmez misin ki bizim damlann temiz havası, şehirle¬

rin o pis ve havasız odalanndan çok daha iyidir.
ZİNO - Biro sus. Yahu ne bilirsin sen. Sana kalsa, herşeyin için¬

de...
BEDO - Anne kurban olayım babamı üzme.
ZİNO - Oğlum bak, bugün çifte de gitmedi.
BİRO - Zino, şeyhin başı için bugün hem yorgunum ve hem de

Bedo'dan aynlamadım. Evin yıkılmasın, beş altı aydır bir gün
evde kaldım mı?

Oğlum Bedo, annen de beylerden yemiş, içmiş, hiç insafı kal¬
mamıştır.

ZİNO - De oğlum babana bak! Otuz senedir yanındayım, ne za-
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man söz açılsa, beni de onlarla kanştınr. Babanın vicdanı bu¬
dur işte, yoksa ben fakiri nerde...

(Biro ayrandan bıyıklarını siler ve Bedo'yu öper)

BİRO - Oğlum artık annen hiç şakaya gelmiyor. Hele sen geldik¬
ten sonra, büsbütün kudurdu. Kız senden ve bu çocuktan
başka kimim neyim vardır, deli.

BEDO - Anne, ben babamı çok özlemiştim. Bir gün şehirde biri¬
ni gördüm, babam sandım, Mardin Kapı'ya kadar kovaladım,
o olmayınca çok üzülmüştüm.

ZİNO - Ya beni özlememiş miydin?
BEDO - Nasıl anneciğim, seni daha fazla özlemiştim.
BİRO - Ya! Demek daha fazla Bedo ha. Şaka söylüyorum. Cidden,

annenin bizde hakkı çoktur. Bize çok emek verdi Fukara.

(Bedo, elindeki kaşığı ve ekmeği bırakır, ağzını mendille siler)

BEDO - Anne vallahi doydum.
ZİNO - Ayy! Yumurta vermeyi unnuttum. Haydi getireyim yiyin,

he oğlum?
BEDO - Yok anneciğim, çok yedim.
BİRO - O hooo... bugün Zino çok bonkör olmuş.
ZİNO - Bak hele, ne zaman seni aç bıraktım Biro?
BİRO - Şaka yapıyorum be. Aferin bak işte ben de doydum.

(Biro, önündeki ayran ve ekmeği bir kenara iter.)

BEDO - Afiyet olsun baba.
BİRO - Sağol oğlum.
ZİNO - Baban böyledir ama, yemesi yoktur fukaranın, az yer.
BİRO - Herhalde bağırsaklarım küçülmüştür.
ZİNO - Elbet Biro, sanki sen bir güne bir gün el gibi güzel bir ek¬

mek mi yedin? O sene şehre gidince, şehirlilerin şişmanlığı¬
na şaşmıştım. İşkembeleri ambar gibi olmuştu. Kadın, erkek,
bu kapıdan giremezlerdi.
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BEDO - Ama anne o şişmanlık iyi değildir. O gördüğün şişkola¬
rın hiç biri, babamla bir adım atamazlar.

ZİNO - Nerde oğlum, babanda da iş kalmamış.
BİRO - (Gülerek ve gururla) Ben Zino! Evin yıkılmasın ben daha

ayaktayım he! O şehirli mehirliler nedirler ki? Evet göbekle¬
ri büyüktür ama, kofturlar. Yalnız göbekle olmuyor ki!

(Gün epey yükselmiştir. Sado Amca ve komşuları, oğullarının ge¬
lişi ve okulu bitimıiş olması şerefine yine Biro'nun evine gelirler.)

BEDO - Anne bak kimler geldi.
BİRO - Zino çulu ser, buralara bir süpürge vuraydın.
ZİNO - Biraz evvel süpürdüm Biro. Temizdir.
SADO - Selamünaleyküm.
BİRO - Aleykümselam, buyurun çula, oturun komşular.
ZİNO - Baş-göz üstüne geldiniz komşular. İçerde duman yoksa?

Bu yufkacık kaldı bende sacın önünden kalkacağım.
SADO - İşine bak kızım, ama ne diye ekmeğini tandıra götürmü-

yorsun da, saca bırakıyorsun?
ZİNO - Ama çocuk sac ekmeğini özlemiş hem de ne bileyim,

buğdaydı utandım tandırlara götüreyim. Korktum ki çocuk¬
lar görürler, nefistir çeker günah diye.

(Zino, birkaç ekmeği üst üste koyarak misafirlere ikram eder.)

Kurban olayım sıcak yemek yiyin.
SADO - Daim olsun kızım. Bedo'nun başı için yedim de geldim.
KELOS - Allanın adına şeker olsa yiyemem.
SEROHAN - Yiyebilseydim utanacak mıydım sanki?

(Zino ekmeğini leğenine koyar, sacı ateşten kaldırır, ateşi söndü¬
rür, Bedo çok neşelidir)

BEDO - İyi ki geldiniz dede.
SADO - Tabii geliriz oğlum, sana gelmesek kime gideriz. Daha

fakir köylüler kıymetini bilmiyorlar. Seni anlasalardı, bugün

40

BEDO - Ama anne o şişmanlık iyi değildir. O gördüğün şişkola¬
rın hiç biri, babamla bir adım atamazlar.

ZİNO - Nerde oğlum, babanda da iş kalmamış.
BİRO - (Gülerek ve gururla) Ben Zino! Evin yıkılmasın ben daha

ayaktayım he! O şehirli mehirliler nedirler ki? Evet göbekle¬
ri büyüktür ama, kofturlar. Yalnız göbekle olmuyor ki!

(Gün epey yükselmiştir. Sado Amca ve komşuları, oğullarının ge¬
lişi ve okulu bitimıiş olması şerefine yine Biro'nun evine gelirler.)

BEDO - Anne bak kimler geldi.
BİRO - Zino çulu ser, buralara bir süpürge vuraydın.
ZİNO - Biraz evvel süpürdüm Biro. Temizdir.
SADO - Selamünaleyküm.
BİRO - Aleykümselam, buyurun çula, oturun komşular.
ZİNO - Baş-göz üstüne geldiniz komşular. İçerde duman yoksa?

Bu yufkacık kaldı bende sacın önünden kalkacağım.
SADO - İşine bak kızım, ama ne diye ekmeğini tandıra götürmü-

yorsun da, saca bırakıyorsun?
ZİNO - Ama çocuk sac ekmeğini özlemiş hem de ne bileyim,

buğdaydı utandım tandırlara götüreyim. Korktum ki çocuk¬
lar görürler, nefistir çeker günah diye.

(Zino, birkaç ekmeği üst üste koyarak misafirlere ikram eder.)

Kurban olayım sıcak yemek yiyin.
SADO - Daim olsun kızım. Bedo'nun başı için yedim de geldim.
KELOS - Allanın adına şeker olsa yiyemem.
SEROHAN - Yiyebilseydim utanacak mıydım sanki?

(Zino ekmeğini leğenine koyar, sacı ateşten kaldırır, ateşi söndü¬
rür, Bedo çok neşelidir)

BEDO - İyi ki geldiniz dede.
SADO - Tabii geliriz oğlum, sana gelmesek kime gideriz. Daha

fakir köylüler kıymetini bilmiyorlar. Seni anlasalardı, bugün

40



davul zurna ile düğün yaparlardı. Ama zavallılarda akıl şuur
mu kalmış, felaketler önünde rüzgann önünde sürüklenen
birer kuru yaprak gibi olmuşlar.

REŞO - Ne yapalım Sado Amca, fukaralığın evi yıkılsın. Sen her
zaman demiyor muydun ki: "Fakirlik erkekliğin pasıdır" di¬
ye.

SADO - Öyledir. Bedo oğlum, senin neşenden işimizden soğu¬
duk, bugün o kadar işim vardı yine de gidemedim.

ZİNO - İyi ettin amca, akşamdan beri çocuğun ağzından düşme¬
din.

SADO - Biro otur kalk Zino'ya dua et ben biliyorum bu 1 1 sene¬
dir neler çekti. Ama bugün de maşallah aslan gibi bir efendi¬
nin annesi oldu. (Sado köylülere dönerek) Ve çocuklar bu bi¬
zim efendimiz, partilerin, şehirlilerin efendisine benzemez.
Bu efendi Zino'nun tığının ucu, Biro'nun sapan demirinin ve
kendi kaleminin efendisidir.

ZİNO - Allah bütün alemin de çocuklanm bağışlasın, gördünüz
amca, yedi tane çocuk soğuk toprağa gömdüm, bu kaldı.

SADO - Kızım Allah onu hem sana ve hepimize bağışlasın. Bile¬
sin ki artık o yalnız senin oğlun değil hepimizindir. Bütün
memleketindir. Bugün memleketin oğlu inşallah yann mem¬
leketin babası olacaktır.

REŞO - Evet amca, cidden 5-6 sene önce Bursa'da askerdim. Ora¬
da bir köy vardı. Umur Bey'di.* Köy değil bir şehirden gü¬
zeldi. Sordum, dediler ki: "Bu köyden bir çocuk okudu, bü¬
yük adam oldu ve köyünü böyle yaptı."

SADO - Aha! Oğlum Reşo ben böyle demiyorum, onlar elin ke¬
sesinden mertlik yaparlar. Bizimki emeğiylen bizi kurtaracak
ve yalnız köylüsüne de faydası dokunmayacak. Ben de asker¬
de gördüm, oradakiler milletin malını çalıp kendilerine, ya-
kınlanna, şehir ve köylerine harcarlar.
Şimdiki gençler çok iyidirler Reşo. Geçenlerde Diyarbakır'a
gittim. Aşağı yukarı şehir iki parti olmuş. Biri gençlerin diğe¬
ri de eski sömürücülerin. İyi gençlere komünist diyorlar.

KELOS - Amca, bu komünist nedir?
»Bu feöy Türkiye'nin esfei reisicumhuru Celdl Bayar*ın köyüdür.
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SADO - Ne bileyim oğlum, kim kime kızarsa diğerine komünist
diyor.

REŞO - Hele bu partiler bir şeye benzemiyorlar.
SADO - Çocuklar geçenlerde Diyarbakır'da Belediye alanında

CHP'nin mitingi vardı, eskilerin derisine ot doldurdular. Her
kürsüye çıkan genç, keklik gibi okuyordu. Ne eskilerin hır¬
sızlığını bıraktılar ne iltimaslannı ve ne de rüşvetlerini, ina¬
nın bir kusurlannı hasır altında bırakmadılar. Hepsini gözler
önüne serdiler.

BİRO - Ne, ne diyorlardı?
SADO - Yahu Biro, anlamıyorsun ne diyeceklerdi? Diyorlardı ki,

eskiler halkı sevmezler. Kendi çıkarlarına bakarlar, akıllan
yeni davalara ermez, onun için işi gençlere teslim etmek la¬
zımdır.

BEDO - Cidden dede benim de okulda birçok şehirli ve zengin
beyoğullan arkadaşlarım vardı, onlar da babalanndan şika¬
yetçiler, köylü ve işçilere çok acırlardı.

SADO - Elbette bize acıyacaklar oğlum, bilseler ki evlerinde ye¬
dikleri yiyecekte ne kadar emeğimiz vardır. Boğazlanndan
lokmalan gitmez. Maşallah şimdiki gençler hepsi melekler
gibidirler.
Haydi oğlum söyle bakalım, sen ne olmak istersin?

BEDO - Amca ben lisenin fen kolunu pekiyi derece ile bitirdim.
Gerisini babam bilir.

SADO - Yok oğlum, baban fikri ne bilir, yine annen biraz daha iyi
bilir. Fakat sen hepimizden daha iyi bilirsin.

BEDO - Bana kalsa ya doktor ya mühendis olmak isterdim.
BİRO - Ne? Mühendis mi dedin? Vallahi kabul etmem, o büyük

şapkalılar neye yararlar? Ni kimseyi dövebilirler ne de kimse
onlara birşey verir.

SADO - Ulan şu Biro'nun aklına bakınız, yahu bunlardan daha
iyisi var mıdır? Biro'nun istediği dayak ve rüşvettir. Ulan akıl¬
sız, doktor ve mühendisin rüşvete ihtiyacı mı olur?

ZİNO - Valla amca, eskiden beri ben de doktorluğu istiyorum.
Çünkü fakir fukara daima onlara dua eder. Amca o Diyarba¬
kır'daki doktoru hatırlıyor musun?
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SADO - Nasıl kızım, iyi insan unutulur mu?
BİRO - Bakın niye doktor, mühendisten iyidir. O sene doğuştuk,

önce onbaşıya sonra doktora götürdüler ve bu her ikisi ne de¬
diyse diğerleri de onları dinledi.

SADO - Sus be Biro. Sen ne dediğini bilmiyorsun ulan. Onbaşı
nerde doktor nerde?

ZİNO - İnanki amca bu adam hep böyledir. Az kalsın bir gün ba¬
şımı alıp bir yere kaçacağım.

SADO - Yok kızım, doğrusu Biro fena adam değildir. Fakat ne
yapsın fakir. Kırk senedir tanınm. Öküzlerin peşinde gidip
gelmekten başka birşey yapmaz, yine iyi, sayende biraz uyan¬
dı.

ZİNO - Yok efendim, ben fakir ne bilirim ki!
REŞO - Hayır abla, hepimiz bilmiyor muyuz sanki.
SADO - Bedo oğlum, mühendis olursan ne mühendisi olacaksın?
BİRO - Mühendis hep bir değil midir? Şu yol yapanlar?
BEDO - Hayır baba; birçok çeşit mühendislik vardır. Yol, yapı,

petrol, elektrik mühendisleri gibi.
SADO - Ben istanbul'da askerlik yaptım. Gemi mühendisleri de

vardı.
KELOS - Amca biz ne yapalım gemi mühendisini? Öyle biri ol¬

sun ki hepimizin işine yarasın. Gemimiz var sanki?
SADO - Bedo oğlum, en son niyetin nedir?
BEDO - Amca valla, doğrusunu istersen ben su mühendisi olmak

istiyorum.
BİRO - Aha! Şaka olacak.
BEDO - Ne şakası baba.
SADO - Ulan oğlum Biro, su mühendisi gibi var mıdır? Bedo mü¬

hendis olsun gelsin, Dicle üzerinde bentler, barajlar kursun,
suyu o yana bu yana çevirsin, bütün Diyarbakır ovasını sula-
sın sen yine şaka de.
Ama bu şaka o iki teneke su altında süklüm büklüm olan fa¬
kir şaka değildir.

REŞO - Dede, Dicle bu kadar derinden geçiyor. Onun suyunu
nasıl ovanın seviyesine çıkarırlar?

SADO - Oğlum Bedo daha iyi biliyor ama hani beygil pirinçleri-
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ni ekmek için nasıl şükürü kaya gibi yapıp, bırakmıyorlar bir
yudum başkasına gitsin, bu da böyle olacak. Fakat artık onun
suyu yalnız beylere olmayacak. Diyarbakır ovasmdaki bütün
fakirler faydalanacak. Beylerin bu pirinçleriyle ocaklanmız
sönüyor. Her sene kadınlarımız bebeklidir ama çocuğumuz
kalmıyor. Onlar pirinçlerini alıp gidiyorlar, sıtma ve hastalık
bize kalıyor.

KELOS - Vallahi yine beyler hile ile pirinçlerini ekecekler ve bu
sefer büsbütün çocuğumuz kalmaz.

BEDO - Kelos Amca o zaman hükümet beylerin elinde köy bı¬
rakmaz.

BİRO - Hükümet ne yapacak Bedo? Bu köyümüzü kim beyden
alır? Geçen sene Fate'nin oğlu kapısının önüne bir dut fida¬
nı dikmişti, bey köye gelince eliyle söküp attı. Fate ağlayarak
beye sorunca bey dedi ki: "Haydi ulan sen de, sonra yann oğ¬
lun demez mi, bu köyde bir ağacım var diye."

REŞO - Güya beyimiz demokrattır, diyorlar. Peki amca eskiden
beyimiz Halk değil miydi?

SADO - Tabii oğlum. Ama çoktan Demokrat oldu. Onlar öyledir;
lokma nerde, onlar orda. Beyler sinek gibidir. Daima tatlıya
konarlar.

BEDO - Baba, hükümet önce beylerden köyleri satın alacak.
BİRO - Ne ne! Bey köyünü satar mı?
BEDO - Ellerinde değil ki.
SADO - Dur oğlum Bedo, o senden anlamaz. Ben ona anlatayım.

Bakın diyorlar ki; önce hükümet köyleri hazine parası ile bey
ve ağalardan satın alacak ve sonra da hükümet bize satacak,
nasıl ki şehirlerde binalan alıp yıkıyor, yol meydan yapıyor¬
sa, köyleri de öyle alacak.

REŞO - Peki amca hükümet köyleri bize satsa, ne ile alacağız?
BEDO - Amca, taksit ile size verecekler.
BİRO - Peki Bedo, bu taksit nedir?
SADO - Oğlum demedim mi senden alamazlar diye. Ulan taksit

demek, kast demektir. Yani hükümet bize borç verecek, her
sene biraz vereceğiz, ta ki borcumuz bitinceye kadar. Ve böy¬
lece biz de arazi sahibi olmuş oluruz, beyler de haklannı al-
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mış olurlar.
KELOS - Ne hakkı amca, inan ki bu köy sahipleri, bu köylerin

yansım hile ile ele geçirmişler, hepsi hükümetin malıdır, on¬
lara birşey vermese de haklıdır. Hırsızlık malı alınıp satılır mı
hiç?
Sen daha iyi bilirsin. Ne zaman Serres köyü, Kerbetli, Beravi,
Benoyi, Ruşvani, Ömer, Zivinge, Kune ve Şehbat normal ola¬
rak satılıp alınmıştır? Rahmetlik babam derdi ki, bütün bun¬
lar zorla halktan alınmışlardır.

BİRO - Baba ben inanmam ki hükümet köyleri beylerden alsın
bize versin. Yüz kere gördüm bey ne kadar haksız olsa yine
de onbaşı ve nahiye müdürü onlan tutarlar. Şimdi nasıl kalıp
da bu sefer köylerini alıp bize verecek? Bence de doktor da¬
ha iyidir.

ZİNO - Bence de doktor daha iyidir. Gördün mü Reşo geçen se¬
ne kızınız o kara yara hastalığı ile gitti. Peki doktor olsaydı
ölür müydü hiç?

SADO - Bedo oğlum, unutuyordum sahi, o kara yara hastalığının
neden olduğunu demiyorlar mı? Bir aralık o ilaçlı buğdaydan
olduğunu söylediler. Ses seda kesildi, acaba o buğdayı hâlâ
veriyorlar mı?

BEDO - Evet dede, o buğdaydandır ve hâlâ da veriyorlar.
SADO - Gördün mü başımıza ne geliyorsa bu beylerin elinden

geliyor. Hükümet eksinler diye tohumluk buğday veriyor.
Fakat onlar ekmiyor satıyorlar.
Köyleri ellerinden alınmadan bunlarla başa çıkılmaz.
Hem ne diye köyler şehirlilerin olsun. Sanki hangi köylünün
şehirde hanı apartımanı vardır. Köyler köylünün olmalı.

BEDO - Dede bir sordum dediler ki, hükümet hiç kimseye bir,
bir buçuk tondan fazla vermiyor. Peki bu beyler nasıl oluyor
da yüz, yüz elli ton alabiliyorlar. Mektepte şeyh oğlu bir ar¬
kadaşım vardı, babasının bu sene bankadan 200 ton buğday
aldığını söylüyordu.

SADO - Kolaydır oğlum, beyler şimdi köylülerin adını "dik kuy¬
ruklu" ve muhtar mührünün adını da köylü harmanlannı
işaretlemek için tahtadan yapılan büyük "işaret tahtasına" çı-
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kanmışlar. Onlann tabirince bir kağıdı bu dik kuyrukluların
ardından doldurup her birisine bir, bir buçuk ton yazıyorlar
ve altına da muhtann mührünü basıyorlar. Sonra da bu fakir¬
leri traktöre doldurup bankaya götürüp orada da parmaklan-
nı bir kağıda basıyorlar, bununla güya herkes hakkını almış
oluyor. Halbuki fukaralar gittikleri gibi geri gerisin traktörle
köylerine dönüyorlar.
Sonra-köy sahipleri bunlara bir avuç buğday vermeden hep¬
sini kendi hesaplarına satıyorlar. Başın için Bedo işte beylerin
aldıktan 100, 200 tonlar hep bu hileler ile alınıyor. '

ZİNO - Allah yanlanna komasın inşallah.
BİRO - Zino'nun aklına bak. Kız vallaha bunlara birşey olmaz Al¬

laha karşı bunlar, kararmışlar, beddua da artık onlara tesir et¬
miyor.

SADO - Elimizde ne var oğlum? Kalkın ulan. Çocuklardan ayn-
lamıyoruz ama geç kaldık.

BEDO - Dede daha erkendir, neden kalkıyorsunuz, ne güzel ko¬
nuşuyorduk.

SADO - Allah seni bağışlasın oğlum, biz fakirler güzel olan ne
gördük ki güzel konuşalım? Bakma, istemiyorum seni üze¬
yim. Yoksa bu yetmiş senedir gördüklerimi aynen anlatsam
akan sular dururdu:

Üçüncü perdenin sonu
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DÖRDÜNCÜ PERDE

Liseyi bitirdikten sonra, Bedo parasız İstanbul Dicle Talebe Yur¬
dunda kalmış ve tıbbiyeyi bitirerek doktor olmuştur. Sonra da Diyar¬
bakır devlet hastanesine tayinini yaptırmış ve gelip bir ev kiralaya¬
rak anne ve babasını da yanına almıştır

Sahne: Zino'nun Diyarbakır'daki evinin ayvanıdır. Zino bu ayva¬
nı eskiden evlerinde hizmetçilik ettiği beyin ayvanı tarzında döşe-
miştir. İki yanına minderler konmuş ve orta yerde de bir masa var¬
dır.

Sabahtır. Oğul, anne ve baba neşe içinde kahvaltılarını yapıyor¬
lar.

Kıyafetler:
Zino: Şehir tarzında yeni bir fistan giymiş, başına temiz bir na¬

mazlık örtmüş, ayağında da bir terlik vardır.
Biro: Sakalı yeni tıraşlı, başında kasket vardır. Yeni dikilen bir el¬

bise giymiş, gömleği de kıravatsızdır
Bedo: Kısa kollu beyaz bir gömlek ve tertemiz bir pantolon giy¬

miştir.
Masının üstü kahvaltı tabakları ile doludur. Zino Biro'nun barda¬

ğına çay doldururken perde açılır.
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BİRO - Vallahi Zino ben bu kahvaltıdan bıktım, her sabah bay¬
ram günü gibi bu tabaklar arasında şaşkına dönüyorum.

ZİNO - Sana ne vereyim Biro, bütün şehir ailelerinde sabahlan
bunlardan yenir.

BİRO - Şehirli! Biz şehirli miyiz? Nerede o soğuk ayran, yufka
ekmeği? Keşke olsaydı da zararı yok arpa olsaydı.

ZİNO - Oğlum Allah aşkına babana bak. Yahu ben sana sac ek¬
meğini nereden bulayım? Bütün beylerin yediği bu. Tereyağı-
dır, peynirdir, reçeldir, zeytindir, çay ve fmn ekmeğidir. İyi
olmasaydı beyler yer miydi?

BİRO - Ama yine beyler. Yahu Zino kimse senin iyini bilmez.
Hem beyler iyi değil dersin, hem onlann yiyeceğini beğenir¬
sin. Elbiseleri gibi yapmışsın. Köyde ne kadar rahattım, o ge¬
niş entari ve donumla isteğidim yere rahat oturabilirdim. Siz
beni bu dar torbalara koydunuz. (Biro ceket ve pantolonunu
Zino'ya gösterek) Beylerinki gibi olsun diye... Bedo oğlum Al-
lahaşkma böyle değil mi?

BEDO - (Neşeyle gülerek) Ben ne bileyim baba, aslında ikiniz de
haklısınız.

ZİNO - Oğlum ben Biro'ya sac ekmeği ve ayranı nereden getire¬
yim?

BEDO - Anne Allahaşkına babam ne derse o olsun. Ne yerse, ne
giyerse kendisi bilir. Onu beğenmeyen oğluna kızını...

ZİNO - (Gülerek Bedo'nun kulağına eğilir ve yavaşça) Sahi Bedo o
gün büyük hanım bize gelmişti, hep seni konuştu, beyin kızı
Fügen bu sene okulu bitirmiş.

BİRO - Yahu bu Zino ne biçim kadındır? Ne zaman büyük hanım
lafı açılsa neşelenir, güler ve benden saklar.

BEDO - Yok baba, mühim değil. Anne benim Fügen mügenle
işim yok. Ben Ayşoların, Fatolann oğluyum. Aşkım da siz ve
hastalanırısınız. O fakir hastalar ki şimdi de hilelerle onlann
derisini soymaya çalışıyorlar. Bazen bu Kara Yara'dan öyle
hasta çocuklar getiriyorlar ki, sanki yüzülmüşler, hiç vücut-
lannda deri kalmamıştır.
Fûgen okulu bitirmişse artık bol bol kendisine ipekli elbise¬
ler diksin.
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ZİNO - Ama oğlum, büyük hanım bu kadar zamandır senin için
bekletti.

BİRO - Zino, yine mi büyük hanım?
ZİNO - Sus be... Sen ne bilirsin?
BİRO - Doğru söylüyorsun Zino. Birşey bilseydim, seni alır mıy¬

dım hiç.
BEDO - Anne babam...
ZİNO - Yok oğlum bu baban ateş olmuş, daima zıddına gider.
BİRO - Yalan, büyük hanım ve beygilin lafından başka neyine ka-

nşmışım. Kırk sene oldu, bunlar bir an dahi kulağımdan ek-
silmedi.

BEDO - (Bedo annesine duyurmadan ve yavaşça) Babam haksız
değildir.

ZİNO - Siz bilirsiniz, bana ne.
BİRO - Nasıl sana ne. Vallahi herşeyden.
ZİNO - Biro, benim seninle alakam yok. Oğlum Bedo, sen o İs¬

tanbul'daki Dicle Talebe Yurdunu bize anlat. Ordaki talebeler
hep fakirler mi?

BEDO - Evet anne. Hepsi fakir, Doğulu gençlerdi.
ZİNO - Peki oğlum, o yurt kimindi?
BEDO - Kimsenin değildi. İstanbul'da okuyan gençler kurmuş¬

lardı. Ve sonra bütün işlerini de gençler parasız yaparlardı.
Bir de Doğu belediyeleri de biraz yardım ederdi. Ama ne ya¬
zık ki ziyaretgah kadar temiz olan bu yurt kapandı.

ZİNO - Yazık, peki oğlum, kapanmasına mani olamaz mıydınız?
BEDO - Evet anne, biz birkaç arkadaş da böyle düşündük ama,

olmadı.
BİRO - (yavaşça ve gülerek) Evet Zino. Senin büyük hanım da

böyle yurtlar açarak fakir çocuklan okutuyor!
ZİNO - Şuna bakın yahu. Peki sen de şimdiye kadar okuma iyi

değil demiyor muydun?
BİRO - Benimki başka, bilmiyordum. Ama onlar münafıklıktan

okumanın düşmanı oluyor. Kimseyi okutmuyorlar. Şayet bir
fakir zorlukla okursa da, onu bütün kurnazlıklannı kullana¬
rak aralarına almaya çalışırlar. Dara kalırlarsa kızlannı onlar¬
la evlendirirler, yine içlerine alırlar. İşte şimdi de sıra bizde-
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dir Zino. Büyük hanımın zırt pırt ikide bir bize gelişi budur.
Fügen mügen de yine bu davadır.

ZİNO - Yeter Biro be! Bak oğlum sanki ne demişim ben.
BİRO - Ben olsam, bir Fermano'nın kızı, yüz Fügen mügenden

iyidir.
BEDO - Sevgili anne ve babacığım, ben nasıl sürümden aynlınm.

"Her kuş kendi sürüsüne gerek" diyen bizim atasözümüz de¬
ğil midir? Bilmez miyim ki sürüden aynlan koyunu, ya kurt
kapar, ya hırsız. Ben, Biro ve Zino'nun oğluyum, elbet eşim
de ya Hace veya Zino olacaktır. Biz nerde, Fügen nerde?

BİRO - Oğlum, derler ki masal iyi değil ama, ben size kısa bir ta¬
ne anlatayım.
Denir ki, bir gün karga ile kelaynak aşık olur, nikahlanmak
için Hazreti Süleyman'a giderler.
Hazreti Süleyman onlara der ki:
- Ben evlenme işlerine kanşmam. Kalkın benim çavuş kuşu¬
ma gidin. Nikah işlerine ancak o bakmaktadır.
Bunun üzerine neşeyle kalkarlar. Biri çavuş kuşuna vanp an¬
latırlar.
Fakat, çavuş kuşunun bu münesebetsizliğe aklı ermemekte¬
dir. Dili döndüğü kadar onlara nasihatta bulunur. Aşıklar bir
türlü ikna olmazlar. Nihayet çavuş kuşu onlara der ki:
- Şu tepedeki kayalığı görüyor musunuz? Ona doğru bir ko¬
şu uçup tekrar dönün. Dönüşünüzde, karanım size bildiri¬
rim.
Aşık kuşlar uçmaya başlarlar. Karga, bir çırpıda kayalığa va¬
np hemencecik döner. Kelaynak ise uça kona, ancak çok
sonra, işini bitirip huzura vanr.

Bunun üzerine çavuş kuşu - seyirleri aynı olmayanlann nika¬
hı caiz değildir diyerek kati karannı bildirir.

ZİNO - Gördün mü oğlum, babanın canının istediği şeylere aklı
nasıl da eriyor. Bana ait hususlara da aklı böyle erse birşey
demezdim.

BİRO - Kız Zino, sana ne yaptım? Kırk senedir aleme çalış didin.
Başta akıl mı kalır? Bazen aylarca iki öküzümden başka insan
yüzü mü görürdüm? Hatırlarsın ki bahar gelince uykuya
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mahrum kalırdım. Günlerce eve gelmezdim. Bir keresinde
eve geldiğimde, Bedo'nun büyüğü olan oğlumuzu sorduğum¬
da gömülmüş olduğu cevabını almıştım.

(Zino Biro'nun eski günleri hatırlamasından kaçınıyor. Gözleri
yaşla doluyor. Annesini böyle ağır gören Bedo, boynuna sarılıp öp¬
meye başlıyor.)

ZlNO - Yeter be Biro, sen hep böylesin, ne yapalım? Bedom sağ
olsun.

BİRO - Sözündür Zino. Haklısın.
BEDO - (Gülerek) Maşallah, görüyorum, artık anlaşıyorsunuz.
ZİNO - (Mahcup) Yok oğlum, ama ne yapalım. Babandır.
BİRO - (Neşe ve gururla bıyıklarını sıvazlayarak) Vay babam. Üs¬

telik Zino oğluma minnet ediyor.
BEDO - Ama annem değmez mi?
ZlNO - Ne minneti oğlum, babanın işidir işte.

(Kahvaltıları bitmiş. Bedo annesine sofrayı toplamakta yardım
etmektedir. Biro sigarasını sarmaktadır. Bu sırada avlunun kapısı
açılır. Entarili, kofili, yırtık başörtülü, kara yaralı bir çocuğu sırtın¬
da taşıyanfakir bir kadın girer.)

HANSE - Doktorun evi bu mudur efendi?
BEDO - Evet anne, burasıdır.
HANSE - Haynna bana doktoru çağır, oğlum.
BEDO - Doktor benim, anne.
HANSE - Benden vazgeç oğlum, ben fakirle alay etme. Görüyor¬

sun çocuğum hasta, şakanın sırası mı?
BEDO - Ne alayı anne. Benim doktora benzemeyen tarafım ne?

Doktor benim işte.
HANSE - Hayret!.. Peki Kürt doktor olur mu?
BEDO - Var ya. İşte ben.
HANSE - Ama babam... Çok büyük bir doktor olduğunu söylü¬

yorlardı.
BEDO - Ne söylemişlerse benim için demişler.
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HANSE - Allaha şükür, demek artık bizden de doktor çıkıyor.

(Çocuk hâlâ Hanse'nin sırtında durmaktadır. Hanse sevinçle ka¬
rışık bir hayret içindedir. Bir taraftan dualarını sıralamakta, öte
yandan çocuğu sırtından indirmeye çalışmaktadır. Zino bu manzara
karşısında kendini eski haliyle düşünmektedir.)

ZİNO - Evet kızım evet. Niçin Kürt doktor olmasın ha!... Oku¬
yan herşey olur. Kimsenin kimseden üstün tarafı yok. Yeter
ki okusun.

HANSE -Ama anne!.. O sene hükümet bizim köyde mektep yap¬
mak istedi de, köy sahibimiz müsaade etmedi. Dedi ki: Kült¬
ten birşey çıkmaz, okuyup da ne yapacaklar?

BEDO - Yok abla yok, onlar hep yalan söylerler.
HANSE - Peki oğlum, peki, sana kurban olayım.
ZlNO - Hayrola kızım, derdin nedir?
HANSE - Derdim şu oğlanın hastalığıdır anne.
BİRO - Haydi Zino, kadıncağız ayakta kurudu, otursanıza.
ZlNO - Haklısın Biro, otursana kızım.

(Hanse tereddüt ve mecburiyetle çocuğu çözmeye başlar ve
Bedo'nun bakması için hazırlar.)

HANSE - Peki... Hepinize kurban olayım.

(Bedo, bezler arasında bir maymun yavrusuna dönmüş olan ve
kara yaradan bütün vücudu paramparça olan çocuğun elinden tu¬
tar.)

BEDO - Demek bu güzel çocuk hastadır ha. Bakalım hele. Yok
yok, korkacak birşey yok. Ben senin ağabeyinim. Şu minik
ellerini ver bakalım. O... maşallah birşeyi yok. Yann has-
tahaneye getirin inşallah birşeyciği kalmaz.

HANSE - Aman doktor bey, çok rica ederim burada bak. İnan ki
dört yavrumu gömdüm, bu tek kaldı. Diyorlar ki has-
tahanelerde iyi bakmıyorlar.
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HANSE -Ama anne!.. O sene hükümet bizim köyde mektep yap¬
mak istedi de, köy sahibimiz müsaade etmedi. Dedi ki: Kült¬
ten birşey çıkmaz, okuyup da ne yapacaklar?

BEDO - Yok abla yok, onlar hep yalan söylerler.
HANSE - Peki oğlum, peki, sana kurban olayım.
ZlNO - Hayrola kızım, derdin nedir?
HANSE - Derdim şu oğlanın hastalığıdır anne.
BİRO - Haydi Zino, kadıncağız ayakta kurudu, otursanıza.
ZlNO - Haklısın Biro, otursana kızım.

(Hanse tereddüt ve mecburiyetle çocuğu çözmeye başlar ve
Bedo'nun bakması için hazırlar.)

HANSE - Peki... Hepinize kurban olayım.

(Bedo, bezler arasında bir maymun yavrusuna dönmüş olan ve
kara yaradan bütün vücudu paramparça olan çocuğun elinden tu¬
tar.)

BEDO - Demek bu güzel çocuk hastadır ha. Bakalım hele. Yok
yok, korkacak birşey yok. Ben senin ağabeyinim. Şu minik
ellerini ver bakalım. O... maşallah birşeyi yok. Yann has-
tahaneye getirin inşallah birşeyciği kalmaz.

HANSE - Aman doktor bey, çok rica ederim burada bak. İnan ki
dört yavrumu gömdüm, bu tek kaldı. Diyorlar ki has-
tahanelerde iyi bakmıyorlar.
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BEDO - Yok abla yok. Yalan söylüyorlar. Esasen hastahane fakir
fukaranın yeridir. Oradaki doktor yine benim.

ZİNO - Oğlum, Hanse ablan doğru söyler. Hepsi senin gibi mi
sanki? Zaten dediğin şeyler yüzünden, fakirlerin gözleri has-
tahanelerden korkmuştur.

HANSE - Bak doktor bey, elim boş değil ha. Senin ve bu tek yav¬
rumun başı için ilkbahardan beri yumurta sattım ve bir de
tavuğum vardı, onu da on mecidiyeye verdim, hemen hepsi
on dokuz lira yaptı. İkisi benim ve eşeğimin han parasına
yeter, gerisini de sana vereceğim. Olsun, evladım kurtulsun
da zaran yok, hepsi feda olsun.

BEDO - Yok abla yok, oğluna parasız bakacağım.
HANSE - Herhalde azdır diye almıyorsun. Ama ben fakirim ne

yapabilirim. Fakirliğin gözü kör olsun. Siz görmemişsiniz,
bilmezsiniz, fakirlik çok zordur kimse görmesin.

(Yine Zino eski hayatını hatırlar, mendilini çıkanp ıslanan gözlerini
siler.)

ZİNO - Yok kızım, lnankiaz olduğu için değil, yavrum esasen
kimseden para almaz.

HANSE - Allah beni sana kurban etsin. Peki hala doktor neyin
oluyor?

ZİNO - Oğlumdur.
HANSE - Allah onu sana ve bize bağışlasın. Haydi öyleyse gide¬

lim, yann hastahaneye gideceğiz.
BEDO - Nereye gideceksin abla?
HANSE - Sağolun, konağım vardır. Hancıya iki mecidiye verdim.

Biri benim için, diğeri de eşeğim için.
BEDO - Ne ne!.. Han mı, bu hasta çocuğu nasıl hana götürecek¬

sin?
HANSE - Ne yapalım oğlum, biz fakirlerin şehirdeki konağı han¬

dır.

(Bedo yavaşça annesiyle konuşur.)
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BEDO - Anne bu akşam bizde kalsalar?
ZİNO - Cidden, kızım bu akşam yanımızda kabanız?
HANSE - Estağfurullah, kölenizim ben. Evinize gelecek adam

mıyım hatun?
ZİNO - Yok kızım, zaran yok, bak doktorunuz da istiyor.
HANSE - Nasıl olacak! Başınıza kurban olayım. Ama eşeğim

handadır.
ZİNO - Ne olur kızım, git eşeğine bak, hancıya tembih et ve gel.
HANSE - (Çocuğun çer çöpünü sararak) Haydi kalk Silo, sırtıma

gel ki gidelim.
ZİNO - Adın nedir, kızım?
HANSE - Hanse'dir, hatun.
ZİNO - Kızım Hanse, istersen çocuğu götürme. Daha çabuk

gelirsin.
HANSE - Evet hatun. Cidden han da uzaktır. Öyle ise otur oğ¬

lum Silo, ağlama. Ben şimdi gelir sana buğday ekmeği
getireceğim.

SİLO - Anne doktordan korkuyorum, beni de götür.
HANSE - Korkma oğlum korkma. Doktor çok iyidir, o da biz¬

dendir.
SİLO - Çabuk gelecek misin anne?
HANSE - Şimdi geleceğim. Otur kendi kendine oyna. Sana ve

ona kurban olayım.

(Hanse gittikten sonra, Bedo sandalyesini hasta çocuğun yanına
getirerek sevmeye başlar.)

BEDO - Peki güzel çocuk, adın nedir bakalım?

(Silo önce utanarak yüzünü doktordan saklar.)

BEDO - Haydi oğlum korkma, ben amcanım yavrum.
SİLO - Sılo'dur.
BEDO - E, Sılo'cuk, peki baban yok mudur?
SİLO - Niye olmasın. Beygilin uşağıdır.
BEDO - Ha! Evet tabii, ne olacak fakir? Peki Silo, şeker istemez

misin?
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(Doktor bir avuç karamela şekerini Sılo'ya verir, Silo renkli şey¬
leri doktorun elinde görünce, korku ile iki eliyle ağzını kapar.)

SİLO - Yok yok, valla yemem, ilaçtır.
BEDO - Korkma oğlum, inanki şekerdir. Bak ne kadar hoştur.
SİLO - Yok yok babam! Niye, şeker böyle midir?
BEDO - Peki şeker nasıldır Silo?
SİLO - Vallahi beyin evinde şeker gördüm, beyazdı.

(Bu sefer doktor birkaç tane çay şekerini getirek Silo'ya gösterir.)

BEDO - Bu muydu Silo?
SİLO - Evet onun gibi idi.
BEDO - Doğrusun Silo ama, bu da şekerdir. Haydi gel, beraber

yiyelim.

(Doktor önce bir karamela, sonra da bir kesme şekerini yer. Silo
da onun gibi yer.)

SİLO - Vay, cidden tadıdır. (Ve doktorun elindeki bütün şekeri
kaparak boynuna koyar.)

BEDO - Haydi ye, güzel Silo.
SİLO - Yok valla yazıktır, yemem babama götüreceğim.
ZİNO - (Melûl melûl onların bu halini seyreder) Silo oğlum, kar¬

deşlerin yok mudur?
SİLO - Nasıl yoktu, iki erkek, üç kızkardeşim vardı, hepsi öldü,

yalnız ben kaldım.
BEDO - Peki Silo bunu yemez misin?
SİLO - O nedir?
BEDO - Portakal.
SİLO - Portakal nedir. Yok valla şemamedir.
BEDO - Okun Silo, al ye de.
SİLO - Yok valla yemem. Onunla oynayacağım. Şemame yenir

mi?
BEDO - (Üzülerek yavaş yavaş ve kendi kendine konuşarak) Evet

Silo, elin yiyeceği senin için oyuncak oluyor. Daha sen on-
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lann yiyeceklerini tanımıyorsun bile.
ZİNO - Oğlum Bedo, herhale Sılo'yu çok sevdin?
BEDO - Nasıl sevmeyeyim anne? Bu bir avuç deri kemik kalmış

insan yavrusu bana neler hatırlatmaz. Onun memleketimiz¬
den farkı ne? Fakir, çıplak, hasta ve yüzülmüş. Peki anne
niye beni okuttun? Neden Dicle yurdu beni bağnna bastı?
Benim de bu soygunculann arasına katılmam için mi?
Sılolan sevip, onlan bu feci durumdan kurtarmam için değil
miydi?

ZİNO - Tabii oğlum tabii. Allah seni bağışlasın. Elbette sevecek¬
sin. Bütün kardeşlerin de bu feci durumdan ölmediler mi?

BEDO - Güven anne, bugün pazar ama hastalanm beni bekler,
hastahaneye uğrayıp geleceğim. Silo sen de ağlama, şekerini
ye, oyna e mi.

SİLO - Git ama çabuk gel. Geç kalırsan ağlanm.
BEDO - Başüstûne Silo.

(Bedo ceketini giyip, çantasını alarak çıkar gider. Zino, oğlunun
arkasıridan hem bekar, hem de gözyaşı döker. Fakat ağladığını Sılo'-
dan saklar.)

ZİNO - Peki Silo, oğlum, söyle aç değil misin?
SİLO - Hayır yedim.
ZİNO - Ne yedin Silo?
SİLO - Annem bana buğday ekmeği satın aldı.
ZİNO - Başka?
SİLO - Yetmez mi, daha bana ne alacak?
ZİNO - (Zino yiyecekleri tepsinin üstüne koyarak Sılo'nun önüne

koyar) Haydi bir daha ye yavrum.
SİLO - (Sofrayı yanına çekerek) Yok valla yemem. Anneme sak-

lıyacağım.
ZİNO - (Bir yandan gözyaşlarını siler, bir yandan da Sılo'ya yal¬

varır ki bir şey yesin) Sen şimdi ye, annene de var yavrum. (Ve
Zino sofrayı yine Sılo'nun önüne çeker. Silo sofraya bakar, fakat
sofradaki yiyeceklerin hiçbirini tanımaz.)

SİLO - Bu pekmez mi?
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ZİNO - Yok oğlum, reçeldir
SİLO - (Tadına bakarak) Vay bu da şekerdir. Ne kadar şekeriniz

var yahu? Peki bu içindeki kabuklar nedir?
ZİNO - Kabuk değil, kaysıdır oğlum.
SİLO - (Peyniri eline alır, bakar ve tekrar tabağa koyar) Bu cacık

mı? Ben cacık yemem.
ZİNO - Cacık değil oğlum peynirdir.
SİLO - Öyleyse kurttur. Annem de komşulardan ayran getirir

bize yapardı. (Sılo'nun ürkmemesi için onu fazla zorlamaz ve
dediklerini yapar. Silo zeytine de bakar, tanımaz, bir tanesini
ağzına alır, fakat yemeden yere atar) Ööööf, bunlar nedir?

ZİNO - Zeytindir yavrum, haydi ye bakalım.
SİLO - Yok anne, valla bunlar yabani harnuplardır.
ZlNO - Peki et de yemez misin?
SİLO - (Eti tanır) Evet bu ettir. Geçen sene bayram günü kah¬

yanın evinde yemiştim. (Ve elle bir parça et alarak şuursuzca
yemeğe başlar)

ZİNO - Ye oğlum ye. Sılocuğum su istemez misin?
SİLO - Evet isterim.

(Zino bir bardak su getirir. Silo her iki çıplak eliyle bardağa ve
tuhaf tuhaf suya bakar.)

SİLO - Suyunuz ne kadar beyazdır! Yoksa bu da su değil şeker
midir?

ZlNO - Yok oğlum yok. Sudur. Niye, sizin ki böyle değil midir?
SİLO - Nerde, annem kuyudan getirir bep bulanıktır. Sonra biz

suyu böyle parlak birşeyde içmiyoruz.
ZİNO - Siz neyle içiyorsunuz akıllı Silo.
SİLO - Annem Diyarbakır'a on yumurta gönderdi, bize kulplu

bir Amerikan tenekesini aldılar. Biz onunla içiyoruz. Ama o
bunun gibi parlak değildir.

(Doğuda Amerikalıların içindekileri yiyip attıkları konserve kutu¬
larını halk lüks kap kaçak diye kullanır Bu sırada avlu kapısı
açılır, içeri bir genç girer ve Zino'ya sorar:)
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GENÇ - Hanım, doktorun evi bu mu?
ZİNO - Evet oğlum, budur neden?
GENÇ - Birkaç köylü anyor, hastaları var, kapıda tabelası ol¬

madığı için bulamıyorlar.
ZİNO - Oğlum, diğer doktorlar gibi evde muayanehanesi yoktur.

Yalnız hastahande hastalarına bakar. Onun için tabela yap¬
mamıştır. Ama haydi söyle içeri girsinler bakalım.

(Köylüler ve hastalar avluya girerler. Eski köylüleri olduğu için
onları tanır.)

ZİNO - Aa, Güle kardeş siz misiniz, hayırdır inşallah.
GÜLE - Ne hayn kardeş. Memo'yu doktora getirdik.
ZİNO - (Yorganın içindeki çocuğa bakarak) Hayret, Memo mu bu

hale gelmiş?
GÜLE - (Ağlayarak) Ah anne, hele diğerlerini göreydin, hiç ol¬

mazsa bu daha canlıdır. Diğer üçü öldü. O senin çok sev¬
diğin çocuk da öldü.

ZİNO - Peki niye şimdiye kadar kaldın yahu?
BUHARE - (Güle'nin kızkardeşidir, beraber gelmiştir) Zino bacı

gördün elimiz boştu, ayıptır dedik.
ZİNO - Bühare'ye bakınız yahu. Kız ayıp değil mi böyle söy¬

lüyorsun. Bedo parayla mı size bakacak? Bak duymasın ha.
GÜLE - Kardeş, şehirdir ne yarsan para lazım oluyor. Biz şehre

gelir gelmez, biri bir makbuz keserek bizden iki mecidiye al¬
dı. Adet böyle imiş. Her hayvanla şehre gelenden alırlarmış.
Hana gittik, o da öyle.

ZİNO - Peki Güle bacı, ayıp değil midir evin varken hana
gidiyorsun?

BUHARE - Ama kardeş bu halimizle nasıl doktorun evine
gelebiliriz?

ZİNO - Yok Buhare, Bedo'nun başı için benden fazla misafir is¬
tiyor. (Siloyu göstererek) Bakın biraz evvel bu çocuğun an¬
nesi de geldi. Hana bırakmadı, burda misafir etti.

GÜLE - Allah onu sana bağışlasın.
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GENÇ - Hanım, doktorun evi bu mu?
ZİNO - Evet oğlum, budur neden?
GENÇ - Birkaç köylü anyor, hastaları var, kapıda tabelası ol¬

madığı için bulamıyorlar.
ZİNO - Oğlum, diğer doktorlar gibi evde muayanehanesi yoktur.

Yalnız hastahande hastalarına bakar. Onun için tabela yap¬
mamıştır. Ama haydi söyle içeri girsinler bakalım.

(Köylüler ve hastalar avluya girerler. Eski köylüleri olduğu için
onları tanır.)

ZİNO - Aa, Güle kardeş siz misiniz, hayırdır inşallah.
GÜLE - Ne hayn kardeş. Memo'yu doktora getirdik.
ZİNO - (Yorganın içindeki çocuğa bakarak) Hayret, Memo mu bu

hale gelmiş?
GÜLE - (Ağlayarak) Ah anne, hele diğerlerini göreydin, hiç ol¬

mazsa bu daha canlıdır. Diğer üçü öldü. O senin çok sev¬
diğin çocuk da öldü.

ZİNO - Peki niye şimdiye kadar kaldın yahu?
BUHARE - (Güle'nin kızkardeşidir, beraber gelmiştir) Zino bacı

gördün elimiz boştu, ayıptır dedik.
ZİNO - Bühare'ye bakınız yahu. Kız ayıp değil mi böyle söy¬

lüyorsun. Bedo parayla mı size bakacak? Bak duymasın ha.
GÜLE - Kardeş, şehirdir ne yarsan para lazım oluyor. Biz şehre

gelir gelmez, biri bir makbuz keserek bizden iki mecidiye al¬
dı. Adet böyle imiş. Her hayvanla şehre gelenden alırlarmış.
Hana gittik, o da öyle.

ZİNO - Peki Güle bacı, ayıp değil midir evin varken hana
gidiyorsun?

BUHARE - Ama kardeş bu halimizle nasıl doktorun evine
gelebiliriz?

ZİNO - Yok Buhare, Bedo'nun başı için benden fazla misafir is¬
tiyor. (Siloyu göstererek) Bakın biraz evvel bu çocuğun an¬
nesi de geldi. Hana bırakmadı, burda misafir etti.

GÜLE - Allah onu sana bağışlasın.
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(Bu sırada Biro dışarıdan gelir. Kadınlar onu görür.)

BUHARE - Bak Zino kardeş, Biro abim geliyor.
BİRO - (Kadınlara) Hoş geldiniz çocuklar (ve hasta çocuğa

bakarak) Vay evladım, Memom mu bu hale girmiş?
GÜLE - (Ağlayarak) Evet abi. Ya diğerlerini sormuyorsun.
BİRO - Kalanlar sağolsun. Peki niye Halo gelmedi?
BUHARE - Gelemezdi ki ağbi, çift zamanıdır. Kahya bırakır mı?
BİRO - (İçini çekerek) Evet bırakmaz. Başım gözüm üstüne gel¬

diniz. Zaran yok.

(Tam o sırada Sılo'nun annesi de gelir.)

ZİNO - Gel kızım Hanse gel. Bak Sılo'yla ne kadar dost olduk.
HANSE - Kölendir hatun. İnşallah seni üzmemiştir.
SİLO - Yok valla anne, ağlamadım. (Ve koyundan bir avuç şeker

alarak annesine verir) Bak doktor bana ne verdi. Ama ben
yemedim, sana ve babama sakladım. Anne burası evimizden
çok güzel be, herşey var. Hele sulan ne kadar güzeldir. Hem
beyazdır, hem de soğuktur.

HANSE - Peki oğlum peki. Allah ziyade etsin. İşte doktor da gel¬
di.

BEDO - O... maşallah, annemin cemaati toplanmış.
ZİNO - Oğlum Bedo tanıdın mı? Güle ve Buhare halalarındır.
BEDO - Evet anne, tanıdım. Hoşgeldiniz halalar. Hayırdır inşal¬

lah?
GÜLE - Ne hayn oğlum, mahfolduk. Çocuklanm kalmadı.

Memo'yu sana getirdim. Bak ne esarete düştüm.

(Bedo üzüntüyle çantasını bırakır. Bir elle Memo'nun elini tutar,
diğeriyle Sılo'yu okşat Biro, Zino ve diğer misafirler onlara bakar.)

BEDO - Evet çocuklar, mahf olduk fakat artık mahf olmayacağız.

Dördüncü perdenin sonu
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(Bu sırada Biro dışarıdan gelir. Kadınlar onu görür.)

BUHARE - Bak Zino kardeş, Biro abim geliyor.
BİRO - (Kadınlara) Hoş geldiniz çocuklar (ve hasta çocuğa

bakarak) Vay evladım, Memom mu bu hale girmiş?
GÜLE - (Ağlayarak) Evet abi. Ya diğerlerini sormuyorsun.
BİRO - Kalanlar sağolsun. Peki niye Halo gelmedi?
BUHARE - Gelemezdi ki ağbi, çift zamanıdır. Kahya bırakır mı?
BİRO - (İçini çekerek) Evet bırakmaz. Başım gözüm üstüne gel¬

diniz. Zaran yok.

(Tam o sırada Sılo'nun annesi de gelir.)

ZİNO - Gel kızım Hanse gel. Bak Sılo'yla ne kadar dost olduk.
HANSE - Kölendir hatun. İnşallah seni üzmemiştir.
SİLO - Yok valla anne, ağlamadım. (Ve koyundan bir avuç şeker

alarak annesine verir) Bak doktor bana ne verdi. Ama ben
yemedim, sana ve babama sakladım. Anne burası evimizden
çok güzel be, herşey var. Hele sulan ne kadar güzeldir. Hem
beyazdır, hem de soğuktur.

HANSE - Peki oğlum peki. Allah ziyade etsin. İşte doktor da gel¬
di.

BEDO - O... maşallah, annemin cemaati toplanmış.
ZİNO - Oğlum Bedo tanıdın mı? Güle ve Buhare halalarındır.
BEDO - Evet anne, tanıdım. Hoşgeldiniz halalar. Hayırdır inşal¬

lah?
GÜLE - Ne hayn oğlum, mahfolduk. Çocuklanm kalmadı.

Memo'yu sana getirdim. Bak ne esarete düştüm.

(Bedo üzüntüyle çantasını bırakır. Bir elle Memo'nun elini tutar,
diğeriyle Sılo'yu okşat Biro, Zino ve diğer misafirler onlara bakar.)

BEDO - Evet çocuklar, mahf olduk fakat artık mahf olmayacağız.

Dördüncü perdenin sonu
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