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GENELKURMAY HARP TARİHİ BAŞKANLIGI 

BELGELERİNDE 

ŞEYH SAİT AY AKLANMASI 
VE BASTlRlLMASI 

(13 Şubat-31 Mayıs 1925) 

Bu yazı, Genelkurrııay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Ya
yınları serisinin 8 'si olan ve Em. Kur. Al b. Reşat HALL! 
tarafın..dan yazılan resmi bir komisyonu incelettirildikten 
sonra 197-'df1 yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti'nde A
yaklanma/ar (19-4-1938)" adlı eserin 76-107. sayfa
larından alındı. 

Eserin çok kısa bii bölümünü oluşturan birkaç sayfalık "Me 
neme n Olayı" nı hesaba katmuzsak 500 sayfası baştan sona 
Küdistan 'da başgösteren ulusal ayaklanmalara ayrılmış

tır. "Şeyh Sait Ayaklanması ve Bastırılması" bölümü, askeri 
krokiler dışında 69 sayfa tutuyor. Bu sayımızda, sözkonu
su yazının ancak yarısına yakın bir bölümünü yayınlıyoruz. 
Olayla ilgili askeri krokileri okurlarımıza sunmakta yarar 
görmedik. 

Okurlarımızın bu belgeyi ilgiyle okuyacaklarını sanıyoruz. 
Türk devletinin, Kürdistan ve Kürt ulusu konusunda izle
yegeldiği inkarcı ve insanlık dışı politikanın, başvurduğu 

yol ve yöntemlerin, giriştiği katliamların, gerçek dışı pro
pagandaların sadace bir örneğidir bu. Kuşkusuz bu tür bel
gelerin çok yönlü yararları var. Hele TC'nin, Kürdistan 'la 
ilgili her türlü önemli belge ve bilgileri ülke ve dünya kamuo
yundan gizlediği, gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya çıkma
sından derin bir korku duyduğu gözönüne alınırsa, işin öne
mi ve gerekliliği daha bir belirginlik kazanır. Bu yazıda kar
şıtaşılacak tüm abartma, yalan ve çarpıtmaZara karşın, 

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşımının izlediği süreçlerin ye
terince bilince çıkarılması, kavranıp anlaşılması için bu ve 
bu tür çeşitli belgelerin yayınlanmasında yarar görüyoruz. 

BERHEM'in notu. 
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"Kiminiz hassis kişisel çıkarlarımza bir zümreyi alet, kimi
niz yabancı kışkırtmasını ve siyasi harisieri rehber ederek, 
hepiniz bir noktaya yani, Bağımsız Kürdistan teşkiline doğ
ru yürüdünüz. Senelerden beri düşündüğünüz ve tertipiediği
niz genel ayaklanmayı yaparak bu bölgeyi ateş içinde bırak
tınız. Cumhuriyet Hükümetini'nin azimli ve kesin hareketi, 
Cumhuriyet Ordusu 'nun öldürücü darbeleri ile, irticaınız ve 
ayaklanmanız derhal yok edildi ve hepiniz yakalanarak he
sap vermek üzere adalet huzuruna çıkarıldınız. 

Herkes bilmelidir ki, genç Cumhuriyet Hükümeti kışkırtı
cılık ve irticaa, her türlü lanetli faaliyetlere kesin suretle 
göz yummayacağı gibi, hatta kesin tedbirleri sayesinde bu 
gibi eşkıya hareketlerine yer vermeyecektir. Senelerden beri 
şeyhlerin, ağaların, beyterin baskısı altında sömürülen, eri
yen, inleyen bu bölgenin zavallı halkı, artık sizin kışkırtıcı
lığınızdan ve kötülüğünüzden kurtularak Cumhuriyetimizin 
verimli ilerleme ve saadet vaat eden yollarında yürüyerek re
fah ve saadet içerisinde yaşayacaktır. Siz de döktüğünüz 
kanların, söndürdüğünüz ocakların cezasını adalet sehba
sında hayatınızla ödeyerek hesap vereceksiniz. işte Cumhu-

:riyeti'n. sert, fakat adil kanunlarının hükmü budur ... Mahkltm 
ları götürün". 

Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar 
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A. AY AKLANMANIN SEBEBLERİ 

1. Dış Sebebler: 

Lozan Barış Antiaşması Türkiye'nin dış politikasında 
sadece denge sağlamış ve bir temel olabilmişti. Antlaş
manın çözümlemeyip sonraya bıraktığı Musul, mübadele 
ve Osmanlı borçlarının taksimi gibi siyasi ve iktisadi çok 
önemli meselelerin müzakere yolu ile hallinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, özellikle Misak-ı Milli hükümle
rini gerçekleştirmek bakıl}undan Musul'un Türkiye'ye 
iadesi konusunda kararlı, Ingiltere ise böyle bir çözüm 
yoluna fırsat ve olanak vermemek çabası içinde idi. 

Musul meselesinin iki taraflı halli için 1924'te 
İstanbul'da toplanan Türk-İngiliz Konferansı bu zıt 
anlayış dolaysıyle olumlu bir sonuca varamamış ve 
mesele Milletler Cemiyetine götürülmüştü. Dava, Musul 
halkının hangi tarafı tercih ettiğinin tespiti idi. 
Türkiye, Musul halkının Kürt olması ve Kürt çoğunluğu

nun da Türk idaresinde bulunması sebebiyle,keza,ırk, din 
ve milliyet bakımlarından Musul'un mülhakatı ile birlikte 
Türkiye'ye verilmesi ve bu görüşün gerekirse bir soruş
turma komisyonunun yerinde yapacağı kontrol suretiyle 
ispatlanabileceği tezini savunuyordu. Çeşitli fikirterin 
karşılaşması sonunda, Milletler Cemiyeti meselenin mil
letlerarası bir komisyonun gözleminde yapılacak plebisite 
göre halline karar verdi. Her ne kadar iktisadi bağlantı 
düşünceleri Musul'un Bağdat'a bağlı kalmasını gerektiri
yor gibi görünüyorsa da, yerli halkın ırk, din ve milliyet 
esasları bakımından oylarını Türkiye lehine kullanması 
ihtimali pek kuwetli idi. 

Buna karşılık bu gerçeği sezen İngiltere, bir yandan 
Musul halkının Türkiye ile birleşrnek istemediğini ispata 
uğraşırken bir yandan da Türkiye dahilindeki memnun 
olmayan halk zümrelerini kışkırtıp dünya kamuoyuna, 
Türkiye'yi kendi iç bünyesinde istikrarın~ bulamamış bir 
memleket halinde göstermek istiyordu. Ingilizlere göre, 
milli hudutları içinde Türkten başka sayılmak istenen 
Kürt kitlesinin bağımsızlık peşinde koştuğu bir sırada, 
Musul Kürtlerini de bu memleketin idaresi altına 
koymak, Milletler Cemiyetim:e elbett<? doğru 
görülmeyecekti. Bu sebeplerle Ingiltere, Intellicens 
Service'nin Doğu'ya özel bütün metotlarını kullanarak 
Türkiye içinde karışıklıklar çıkarmaktan geri kalmıyordu. 
Ayrıca, mübadele meseleleri üzerinde Yunanistan'la, 
Osmanlı borçlarının taksimi ve ödenmesi meseleleri 
etrafında Avrupa'da mali güce sahip devletlerle yapılan 
müzakereterin de, böyle bir karşı ihtilalden müteessir 
olacakları aşikardır. Bu itibarla İngiltere'nin, o sıralarda 
Sovyetler Birliği ile dost olan Türkiye'yi, Yakın-Doğu 
dengesinde aleyhinde bir durum yaratabilecek bir kuwete 
sahip olmasını engellemek için Türkiye'deki karşı ihtilal 
hareketlerini bir de bu yönden körüklediği bir gerçekti. 
Bununla beraber karşı ihtilalde yabancı müdahalesinin 
başlıca ve en önemli sebebi muhakkak ki Musul meselesi 

idi(l ). 

2. Iç Sebebler: 

Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından 
hemen bir yıl sonra başlayan ve akisleri ile 6-7 ay kadar 
süren Şeyh Sait ayaklanması genişçe bir irtica hareketi ni
teliğinde gösterilmek istenmişse de, gerçekte bu ayaklan
manın sebepleri, hazırlanması ve patlak verdiği devir ve 
ortam itibariyla tamamen bir karşı ihtilaldi. 

Milli Mücadeleye, yalnız yabancı istilacıyı "Vatanın 
Harimi İsmetinde Boğmak" gibi sınırlı bir amaç ile değil 
"Milli Egemenliğe Dayanan,Kayıtsız, Şartsız Bağımsız 
Yeni Bir Türk Devleti Kurma" kararı ile başlayan 
Atatürk, mücadelenin, asıl cumhuriyetin ilanı ve 
halifeliğin kaldırılmasından sonra başiayacağını çok iyi 
biliyordu. Çünkü tarihte karşı ihtilale uğramamış hiç bir 
milli ihtilal yoktur. Atatürk ve arkadaşları, milli ihtilale 
girer girmez,tahtından olmuş padişah ile, çıkarları 
saltanata bağlı mideci ve haris zümrelerin, bey ve şeyhle
rin kukla gibi oyuattıkları halk kitlelerinin Milli 
Mücadeleden umduklarını sağlayamayan küskünlerin, 
haris politikacıların, Batı memleketlerinde aldıkları 
terbiyeyi hazınedememiş ve milli gerçekleri görmekten 
aciz, şuursuz yarı münewerlerin sırasıyla ve derece 
derece, ihanetleri, suikastları, cehaletleri, entrikaları,dar
gınlıkları ve körükörüne muhalefetleri ile özetle "Karşı 
Ihtilalin" bütün unsurları ile karşılaşmak ve mücadele 
etmek mukadderdi(2). 

a) Kürt Bağımsızlık Propagandası: 

Tanzimat-ı Hayriyenin ilanı ile beraber bir Kürtlük pro
pagandası başlamış, fakat bu propaganda hiç bir zaman 
halk arasına girememişti. Çünkü, sırasıyla Tanzimatın ve 
Meşrutiyetin, Kürtlerin yaşayışı üzerinde yap<!_cağı deği
şiklik,doğrudan doğruya ağa, bey, reis, şeyh ve hocaların 
bu ilkel sürüler üzerindeki nüfuzlarını kıracak nitelikte 
değildi. insanlığı bile idrak etmemiş olan bir kitleye ise, 
kürtlük telkin etmeye imkan yoktu. Bu kitle varlığının 
manasını bir avuç gulgul(bir nevi dan) ve bir avuç arpa 
yemekten ibaret zanneder, cumhuriyet nedir, yaşadığı 

dağın arkasında ne vardır, bilmez ve bilmek de istemezdi. 
Hemen hemen hepsi bu bilgilerden yoksun bu kitleyi 
tahrik için, propagandayı din yönünden yapmak lazımdı. 
Gerçekte de öyle oldu. 
Cumhuriyetin ilanından önceki Milli Mücadele 

döneminde ve ondan sonra, Türkiye'nin sosyal ve siyasi 
teşkilatını hükmü altına alan devrimin hükümette 
meydana getirdiği eğilim, Tanzimat-ı Hayriye devrinde 
uyanmış; fakat gerçekleşememiş olan kişisel özgürlük ve 
bağımsızlığın Kürtlere de muhakkak surette sağlanacağı-
nı göstermeye başladığı andan itibaren, yüzyıllarca, 

kanlarını ve alın terlerini sömürerek geçindikleri Kürt 
halkını kaybetmek tasasma düşenler arasında memnuni
yetsizlik baş göstermişti. 
Ayaklanma propagandası ilk zamanlarda Bitlis, Muş 

gibi daha kalabalık Kürt çevrelerinde yapılmak istenmişti. 
Fakat buralardaki halk, Birinci Dünya Harbinde Türk 
illerine göçmüş ve oralarda halktan merhamet, hükümet
ten şefkat görmüştü. Ne Türklük aleminde kendisine 

7 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



düşmanlık, ne de Türk Hükümetinde bir suikast 
tanıyordu. Bundan başka, göç, hayvandan ibaret olan ser
mayesini yitirdigi için rençperlige başlamış ve topraga 
baglanmıştı. ihtilal ve isyan çıkarmak isteyenler bu 
durum karşısında daha geniş ölçüde çalışmaya ve Şeyh 
Sait gibi nüfuzlu zannettikleri şeyhleri ve asileri de örgüt
leri arasına sokmaya mecbur olmuşlardı. 
Bunlar ayni zamanda irtica ile isyanı başarabileceklerini 

ve memleketin her tarafını kapsayan bir şekle sokacakla
rını hesapladıkları için Türk çevrelerindeki mürtecilerin 
de kucaklarına atılmışlardı. İş, kışkırtıcıların fayda 
umdukları kimseleri kandumasına kalmıştı. Bu konuda 
da propaganda yaptılar. Hükümetin aciz ve zayıf oldugu 
ve bu iddiaya bir kısım basını da tanık göstererek 
Dogu'da çıkacak ayaklanmanın bir hafta içinde bütün 
Türkiye'yi saracagını ilan ettiler. Ve basit dimaglı Kürt 
aga, bey, reis, şeyh ve hocalarını böylelikle cesaretlendire
bildiler(3). 

b) Kürt Bağımsızlık Hareketi: 

Osmanlı İmparatorlugunun yönetimi altında bulunan 
Kürtler, özellikle 19. yüzyılda İmparatorlugun karşılaştıgı 
her müşkül dönemde kendilerini devletin kontrolünden 
kurtarmaya yönelmişlerdir. Sırasıyla 1828-1829 Türk-Rus 
Harbinden sonra, 1834'te Bulgar Bagımsızlık Harbi 
sonunda, 1880'de ve daha sonraları bagımsızlık 
maksadıyle ayaklandılar. Kürt bagımsızlık hareketi özel
likle Birinci Dünya Harbinden sonra Osmanlı İmparator
lugunun dagılması üzerine daha ciddi kendini göstermeye 
başladı. 
Osmanlı İmparatorlugu, son yüzyıllarda özellikle 

Ermeni meselesinin Ruslar tarafından ele alınması 
üzerine, Dogu illerinde Rusya'ya dayanan Hıristiyan 
Ermeni azınlıgına karşı Kürt aşiretlerini desteklemeye 
başlamıştı. Özellikle 2.Abdülhamid'in saltanatı sırasında, 
Kürt aşiretleri ve bunların beyleri çok şımartılmış ve bazı 
beyler, vezirlik ve paşalık rütbelerine yükseltilmişlerdi. 
Bu dönemde Babıali tarafından tutulan ve yükseltilen bir 
çok Kürt ileri gelenlerinin çocukları iyi egitim görmüşler 
ve Batı'daki milliyetçi cereyanlarla temasa gelmişlerdi. 
Denebilir ki, Abdülhamid devri ve bu padışahın ( ayır ve 
hükmet) siyaseti Kürt bagımsızlık hareketinin başlangıcı
nı teşkil eder. 
Birinci Dünya Harbinde, Rusya'nın örgütlendirdigi 

Ermeniler, Türk ordusunun dogu cephesi gerilerinde 
önemli bir tehlike halinde belirince, menzil hatlarını 
muvazzaf kıtalarla koruyamayacak durumda olan 
hükümet, Kürt aşiretlerini milis alayları halinde hizmete 
almak zorunda kalmıştı. 
Birinci Dünya Harbi, Osmanlı İmparatorlugunun dagıl

ması ile sonuçlanıp Anadolu'da geniş bir Ermeni devleti 
kurulması ihtimali ortaya çıktıgı zaman, Kürt aydınları 
fiilen bagımsızlık peşine düştüler ve bu gayelerinin ger
çekleştirilmesi için vaktiyle kurulmuş Kürt Teali Cemiye
ti adındaki siyasi birlige dört elle sarıldılar. Birligin 
merkezi İstanbul'da, şubeleri özellikle Diyarbakır, Elazıg 
ve Bitlis illerinde bulunuyordu. Bununla beraber teşkila
tın Van, Tunceli, Muş ve Kürtlerin bulundugu diger iller
de yayıldıgına şüphe yoktu. Cemiyetin gayesi, İngiliz 
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mandası altında bagımsız bir Kürt Devleti kurmaktı. Ce
miyetin başkanı Van'lı Seyit Abdülkadir, yardımcıları da 
Mustafa Zihni Paşa ile tanınmış Kürt ailelerinden Bedir
hanlllara mensup Emin Avni idi(4). 

c) Kürt Bağımsızlık Komitesi: 

Birinci Dünya Harbinden sonra mütareke sıralarında bir 
çok aydın dogulu Türk, sırf mukavemet örgütlerini kuv
vetlendirrnek için Kürt Teali Cemiyetine girmişti. Bu va
tanperverlerden bir kısmı, Türklügün parçalanmaz bir 
bütün olduguna İnananlar, Milli Mücadelenin başlaması 
ile birlikte hemen o davaya katılmışlar; kendilerini Kürt 
sayanlar ise, el altından fesat karıştırmaya devam etmekle 
beraber zamanı gelince ortaya çıkmak emeliyle muvakka
ten gizlenmişlerdi. 
Kürt Teali Cemiyeti, Damat Ferit Kabinesinin "Büyük 

Ermenistan" projesine şiddetle muhalefet ederken İtilaf 
ve Hürriyet Partisiyle özerk bir Kürdistan kurulması ko
nusunda sözleşme yapmaktan geri durmuyordu. Bu 
cemiyet cumhuriyetin ilanından az önce kapatılmıştı. 
Fakat buna karşılık 1923'te (cumhuriyetin ilanı senesin
de) Seyit Abdülkadir, Hesnanlı Halit, Hacı Musa, eski 
milletvekillerinden Yusuf Ziya ve ailelerinden müteşekkil 
olmak üzere gizli bir komite teşkil edildi. Bu komitenin 
de gayesi, Kürdistan'ın bagımsızlıgını saglamaktı. 
Korniteye Yusuf Ziya'nın aracılıgı ile Hınıs'ta oturan 
Şeyh Sait ve ailesi de alınmıştı. 
Cumhuriyetin ilanını müteakıp memleketin huzur ve 

sükuna kavuşması dolaysıyle haris emellerinin suya 
düşmek üzere oldugunu gören komiteciler bu kez 
gayelerine İngiliz yardımı ile ulaşmayı göze aldılar. Bu 
maksatla İngiliz intelligence Servic'i ile temas ararken 
Türk polisi ile müzakereye giriştİklerini fark edemedi
ler(S). 

d) Kürt-ingiliz Görüşmeleri: 

Cemiyetin en faal üyelerinden "Kör" adıyla tanınan 
Palu'lu Sadi, İstanbul'da 1924 sonlarında ve 1925 Martın
da, yani, ayaklanmadan önce ve başladıktan hemen sonra 
Büyük Britanya Dışişleri Bakanlıgı Şark Şubesi memurla
rından Mr.Templeto diye Türk gizli polisinden Nizarnet
tin Beyle temas ederek Kürt Bagımsızlık Komitesi 
Başkanı Seyit Abdülkadir adına şu öneri ve isteklerde 
bulunmuştu: 
İngiltere, Kürt Emirliginin kurulmasını destekliyecek ve 

Emirligi, civar hükümetlerin hücumundan koruyacak; 
1926 ilkbaharında başlayacak olan ayaklanmanın ilk 

hedefi Diyarbakır'ı ele geçirmek ve Musul hududunda İn
gilizlerle temas saglamak olacak; 
Teşkilolunacak Kürt emaretine Akdeniz'de bir çıkak ve

rilecek; 
Emaretin başına herhalde Seyit Abdülkadir getirilecek 

ve kabinesinin teşkili konusunda kendisine karışılmaya
cak; 
İngiltere, emaretin kurulmasına kadar Kürtlere gerekli 

silah, cephane ve parayı verecek; fakat bunlar Diyarbakır 
düştükten ve Musul hududunda temas saglandıktan sonra 
verilmeye başlanacak, ilk taksit 250 000 altın olacaktı. 

Görülüyor ki, Kürt Bagımsızlık Komitesi ayaklanmayı 
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hazırlamış,Diyarbakır'ın zaptı ve hududa kadar inilmesi 
için lüzumlu silah ve cephaneyi Musul'da_ depo etmişti. 
Birinci saflıa sona erdikten sonra da fiili Ingiliz yardımı 
başlayacaktı. 

Kürtler bununla da yetinmiyorlardı. Ayaklanmanın 

fiilen başlayıp devam ettiği sıralarda 29 Mart 1925'te, Mr. 
Templeton'a "İstanbul"u düşürecek, Batı Anadolu'yu 
Ankara aleyhine ayağa kaldıracak ikinci bir öneride 
bulundular. 
Bu öneriye göre: . 
Ayaklanmanın gelişmesini Istanbul'dan takip edecek 

Seyit Abdülkadir'in emri ile buradaki Kürtler hep birden 
silahlı bir irtica hareketine girişeceklerdi. Hareket dini 
olduğu için ayaklanmaya İstanbul halkının da büyük kı
sımları ile katılacağı muhakkaktı. 
Asiler, silahlı Kürt kuwetlerinin idaresinde Vilayeti, 

Kolorduyu ve Emniyet Müdürlügünü basarak hükümeti 
ele geçireceklerdi. Kürtler tabanca ve kılıçla donanmış 
oldukları için İngilizler bomba, tüfek ve altın para 
yardımı yapacaklardı. 
İstanbul pu suretle asilerin eline geçince, ayaklanma 

hemen Bursa, Konya ve İzmir' e yayılacak ve Ankara, Şeyh 
Sait ile meşgul iken iki ateş arasında kalacaktı. 

Cumhuriyet Hükümeti bu suretle ortadan kaldırılır iken 
İngilizler, derhal Vahdettin'i İstanbul'a getireceklerdi. 
Kürtler için bağımsızlık gayesiyle girişilen bu harekete 

Vahdettin'in tekrar tahta oturtulması niyetinin karıştırıl
ması, ayaklanmaya tam anlamı ile bir karşı ihtilal niteliği 
vermiş oluyordu. Esasen Vahdettin ve avenesi karşı 

ihtilali hazırlamaktan bir an bile geri durmamışlardı(6). 

e) Osmanlılığın İlıyası Çabası: 

Vahdettin ve çıkarları ona bağlı saltanatçı ve hilafetçi 
zümrelerin Türk ihtilali aleyhindeki karşı ihtilalci 
faaliyeti1 Cumhuriyetin ilanından çok önce başlamıştı. 
Daha Istiklal Harbi kesin zaferle sonuçlanmadan 
Vahdettin ve taraftarları İstanbul'da açık adı İla-i Vatan, 
gizli adı Müdafaa-i Hukuk Hilafeti Kübra olan bir teşki
lat kurmuşlardı. 
Vahdettin kaçmaya karar verdikten sonra, teşkilatın icra 

komitesi toplu bir halde Bükreş'e gitmiş ve orada bir 
otelde "Hilafet Kongresi" akdetmişti. Eski ıçişleri bakan
larından Mehmet Ali'nin başkanlığında toplanan kongre, 
Türkiye'de kalan taraftarlarının da yardımı ile Türkiye'de 
suikastlar yaparak ve isyanlar çıkararak karşı ihtilale te
şebbüs kararını vermişti. Kongrenin kararı Mehmet Ali 
aracılığıyle San Remo'daki Vahdettin'e bildirilmiş ve 
onun da onayı alınmıştı. Bu sırada hilafetin müstakbel 
kabinesi bile tasarlanmıştı. Karşı ihtilalin başarılıp 

Vahdettin'i tekrar tahta oturttuktan sonra, Mehmet Ali, 
Başbakanlığı; Kiraz Harndi Paşa, Harbiye; Rıza Tevfik, 
Milli Eğitim Bakanlıklarına; Sabri Hoca da Şeyhülislam
lığa getirilecekti. 
Kongre kararı müstakbel devlet reisinin onayına sunul

duktan sonra, görev alanlar fabrika temsilcisi, tüccar ve 
müteahhit gibi isimler altında memlekete dönmüşler ve 
karşı ihtilali hazırlamaya başlamışlardı. Hilafet Komitesi
nin içindeki propaganda fa<;t_liyeti çok iyi hazırlanmış bir 
teşkilatla idare ediliyordu. Ozellikle Avusturya mamulle
rinden bir ilacın satışı için seçilen gezici satış memurları, 
yurdun bir çok yerlerine Hilafet Komitesinin gizli bildir-

gelerini dağıtırken, gezici hocalar, güya ticaret ve alış 
veriş maksadı ile etrafı dolaşıyor, devrim hamlelerini kö
tülüyor, hilafet lehine telkinlerde bulunuyorlardı. 
Böylece halifeciler bir taraftan memleket içindeki pro

pagandalarını yürütürken, silahlı ayaklanmayı da hazırla
maktan geri kalmıyorlardı. 
Karşı ihtilali bizzat Vahdettin idare ediyordu. Kendisine 

memleketten kovulan şehzadelerle, Yüzelliliklerin 
önemli bir kısmı yardım ediyordu. 
Hilafet Komitesi Şeyh Sait'le anlaştığı gibi, Kürt Bağım

sızlık hareketini İstanbul'dan idare eden Seyit Abdülkadir 
ile de mutabık kalmıştı. Bu anlaşmaya göre, ayaklanma 
1926 yılında patlak verecek o zamana kadar hem askeri 
hazırlık tamamlanacak, hem de Türk kamuoyunun propa
ganda yolu ile kazanılmasına devam edilecekti. 
Doğu Anadolu ayaklanması başlayıp genişlerken Sivas, 

Konya, Trabzon, Adana tarafları da ayaklandırılacak ve 
yurdun dört bucağında döğüşen devrimciler kıskıvrak sa
rılacaktı. 
Bir yandan Kürt bağımsızlığı, diğer yandan saltanatın 

yeniden ihyası gayeleri ile girişilen karşı ihtilal, iç ve dış 
yardımları sağladıktan sonra, sıra çıkarılacak ayaklanma
nın liderini tayin etmeye kalmıştı(?). 

f) Şeyh Sait: 

Şeyh Sait, aslen Elazığ ilinin Palu ilçesindendi. 
Kardeşleri Tahir, Halim, Mehmet Mehdi, Bahattin (Hınıs 
Müftüsü); amcazadesi Palu Müftüsü; oğulları Ali Rıza, 

Gıyasettin, Sadrettin adlarında kişilerdi. Kendisi Nakşi
bendi tarikatının büyüklerinden sayılırdı ve özellikle hay
vancılıkla geçinirdi. Halkın dini duygularını sömürme sa
yesinde edindiği sayısız koyunlarına yetecek meraları 

Palu'da bulunmadığı için Erzurum ilinin Hınıs ilçesine 
taşındı. Hınıs'ın ve özellikle Şavşat bucağının geniş mera
larında yetiştirdiği davadarını güneye satan Şeyh Sait bu 
sebeple yüzlerce defa Halep'e gidip gelmiş, bütün havaliyi 
tanımış ve kendisini tanıttırmıştı. 
Şeyh Sait'in Kürt istiklalcileri ve Vahdettin taraftarları 

ile teması da İstanbul'a hiç gitmediğine göre, Halep seya
hatlerinde meydana gelmiş olsa gerek. Bununla beraber 
oğlu Ali Rıza'yı bir kaç defa İstanbul'a göndermiş ve a
yaklanmanın ayrıntıları üzerinde görüşmeler yapmıştı. 
Doğu bölgesinin en zenginlerinden olan Şeyh Sait gezip 

dolaştığı yerlerde, özellikle Zaza Kürtleri arasında büyük 
nüfuza sahipti. Ayaklanmanın gerçek tertipçileri sırf bu 
sebeple bu adamı işin başına geçirmeyi faydalı bulmuş 
olsalar gerekti(8). 

M. V. Guinet, Kürt İsyanı adlı eserinde, Şeyh Sait'in li
derliğinde vaki olan Kürt ayaklanmasının gerçek sebeple
rini şöyle anlatmaktadır: 

"Bır ayaklanma Kürt derebeyliğinin Cumhuriyet J1ükü
metine karşı bir tepkisidir. Diğer bir deyimle eski Islam 
geleıieklerine bağlı Türkiye ile yeni layık ve terakkiper
ver Türkiye arasındaki zıddiyetin sonucudur. 

Cumhuriyet idaresinin layık, liberal ve ferdiyetçilik 
ilkekri, memleketin bin senelik sosyal sistemi ile cephe
den çatışmıştı. Ankara'nın yeni devrim nizamları, 

Kürtleri ilk kez modern kanunların nüfuz ve hakimiyetine 
boyun eğmeye mecbur etmiş, Kürt aşiretlerini, muntazam 
bir hayatın adetlerine uymaya ve onları hiç tanımadıkları 

9 
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bir takım mecburiyeHere zorlamıştı. Bu gün dahi kan 
davsları güdülen bu yerlerde modern ceza usulleri ve kişi 
dokunulmazlıgı kanunları uygulanmak istenmişti. 
Devrimciler, memleket idaresini merkezileştirmek, 

şeytJerin nüfuzunu temelinden yıkmak, kabilelecin kendi
lerine has özelliklerini ortadan kaldırmak ve nihayet 
bütün eski gelenekleri yok etmek istemişlerdi. Cumhuri
yetin tasarladıgı bütün bu sosyal düzen, manevi ve akli 
gelişmesi ile asla bagdaşamadı. 
Memleketin bu parçası henüz modern fikirleri benimse

yxek seviyede olmadıgı için demokrasi ona bir afet ve 
nıusibet şeklinde göründü. Eger bu ayaklanmada 
Ankara'ya bazı hatalar yüklemek gerekirse, o da, Kürt 
bölgesi ile memleketin diger kısımları arasındaki denge
s;zligi gidermekte ihmal göstermiş olmasıdır. 
Yeni hükümetin temel ilkelerini ahenkli olarak ve müm

kün olan süratle oturtmak amacında olan genç cumhuri
yet, henüz ortaçag devrini yaşayan bu bölgede 20. yüzyıl 
il kelerinin, keza, Asya'nın geri kalmış bu bölgesinde 
Avrupa doktrinlerinin sert ve haşin şekilde uygulanm~~ın
oaıı dogabilecek tehlikeyi görmekte ihmal gösterdi. Ozet 
olarak denebilir ki, yeni Türkiye teneffüs ettigiyüksek fi
kiılerin faziletine fazla güvendi. Kürt gericiliginin 
cehaleti karşısında tamamen demokratik sistem için 
gereken hürriyetlerin önce bir gelişme ve yetişme devresi
ne lüzum gösterdigini dikkate almadı. Hükümetin aşar 
usulünü kaldırması ayaklanma hareketine tabiatıyle etkili 
oldu. Çünkü, yeni vergi usulü kesenekçi (mültezim) du
rııınunda olan şeyhlerin hoşuna gitmemişti. Zira, aşar 
usulünde köylerinden vergi toplamakla görevli şeyhler 
hayli menfaat saglamakta idiler. Bu nedenler gösteriyor 
ki, Kürt ayaklanmasına asıl sebep kavrayış ve benimseme 
niteligi olmayan Kürt kabilelerine modern kanunların uy
gulanmak istenmesi olmuştur. Bununla beraber; fanatik 
oldugu kadar haris olan şeyh, dinin tehlikede oldugunu 
açıkça ilan etmek fırsatını bulmamış olsaydı, halk 
şüphesiz sadece vergi sisteminden dolayı cumhuriyete 
karşı silaha sarılmayacaktı. Peygamberlige kadar yüksel
ıneye cüret eden ve kendisinin Allah tarafından tekrar 
şeriat kanunlarını yürütmek için gönderildigini ileri 
süren, mukaddesata inananların emiri vasfını üzerine 
alan ve bu kanıyı Kürt halkının hayalinde daha iyi canlan
dırmak için yeşil sancagını dalgatandıran şeyh, bu küçük 
halk kitlesini birkaç saat içinde, gerçek fanatizme sürük
lerneyi başardı. Neticede tamamen din heyecanı etkisi 
altında bulunan bu binlerce fakir ve cahil insanlar cumhu
riyete kar§ı ayaklandılar. Şeriat isteriz diye yükselen savaş 
naraları, Islam dini hükümlerinin medeni kanunlardan 
üstün oldugunu görmek arzusundan başka bir şey degildi. 
Bu bakım?an Kürt ayaklanmasının, 1908 devriminden 8 
ay sonra Istanbul'da kendini gösteren tepki hareketi ile 
benzerligi vardır. O zaman aynı şeriat naraları taassup 
içinde olan askeri kıtalar tarafından atılmıştı. Bu kıtalar 
meşrutiyetin getirdigi hiç bir yeniligi istememişlerdi. 16 
sene sonra, kurulmak istenen yeniliklere karşı dini 
istismar eden kışkırtıcılar ile din propagandasının etkisin
de kalan cahil ve budala insan sürülerinin aynı vakayı 
tekrar ettigini görüyoruz. 

1923'te Ankara'da ilan edilen devrim, 1908 devriminden 
çok daha başka anlamda idi. 1908 devriminde sadece 
meşrutiyet ilkeleri uygulanmak istenmiş, gelenekiere ve 
halkın inancına dokunulmamıştı. Yeni devrim ise; içtimai 
ve dini reform getiriyordu. Bu devrimde cumhuriyet ilan 
edilmiş, hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış, kadın-

lO 

~ara dogal haklarını kullanma olanagı verilmiş ve bir 
Islam memleketinde ilk k~z şeri kanunlar yerine medeni 
kanunlar kabul edilmişti. Işte bu sebepledir ki, memleke
tin çok geri kalmış bu bölgesinde bu meşum tepki kendini 
göstermiş oldu. 
Özellikle dogu illerinde, Ankara'nın yaptıgı devrimlerle 

dini hisleri rencide edilen binlerce Müslüman, son za
manlara kadar duydukları nefreti saklamadılar. Örnegin, 
Erzurum milletvekili Ziya Efendi adında bir Hoca, Kürt 
ayaklanmasından iki hafta önce, mecliste bu ayaklanma
nın belirtisini ortaya koyan bir nutuk irad etmişti. Hoca 
bu konuşmasında; dansa, Marmara plajlarında erkekli ka
dınlı deniz banyosu yapıldıgına hayli çattı. Cürmün, fuhu
şun arttıgından yakındı. Müslüman kadınların bozulmaya 
dogru sürüklendigini ileri sürdü. Sözlerine devamla; 
sarhoşluk himaye ve teşvik ediliyor, dini hisler kaybolu
yor. Yeni rejim ile bütün memlekette bir ahlaksızlık 
dalgası hüküm sürüyor. Bunun günahı, Batının yenilik ve 
layiklik prensiplerindedir. Terakki bahanesi ile sarhoşlu
ga ve diger rezilane işlere teslim olunuyor, medeniyet 
adına Batının ahlak dışı olan "Metleri alınıyor diye 
haykırdı. Hoca Ziya, bu sözleri ile cumhuriyet idaresinin 
iflasa mahküm oldugunu ilan etmek istiyordu. Tabialiyle 
bu konuşma sık sık kesitrnek . suretiyle baltalandı. 
Meclis'teki ünlü hatiplerden Istanbul milletvekili 
Hamdullah Suphi Bey sarıklı arkadaşına münasip şekilde 
karşılıgını vermişti. 
Gerçekte Hoca'nin konuşmasını pek boşa almamak la

zımdı. Zira, bu sözler o gün için Türkiye'nin bütün dogu 
bölgesine yaygın olan ruh haletini göstermekte idi. Din 
adına yapılan bu türlü propaganda, durumu daha da va
himleştirmişti. 
Le Comte de Gobineau'nun dedigi üzere Dogu, darkafa

lı bu aşiret filozoflarının, bu serseri mucize sahiplerinin 
klasik topragıdır. Bu seyyar dinperverler gereginde reak
siyonun en faal artistieri olmuşlardır. Dogu Anadolu'yu 
çok degişik kıyafetlerle dolaşarak din propagandası ile 
halkı ~umhuriyete karşı olmaya hazırlamışlardı. Onlara 
göre; Islam dini tehdit edilmiş, Ankara yönetimi şeriatın 
geleneklerini bozmuş, kadınlara, erkeklerle serbestçe 
münasebette bulunmaları için özgürlük vermiş, taaddüdü 
zevcat (birden fazla kadınla evlenın e) kaldırılmış, 
boşanma bir nizama baglanmıştı. Bunlardan başka, 
Kur' anın tercümesi, emlak usul ve idaresindeki degişiklik, 
yeni ceza kanunları, bütün bunlar cumhuriyet idaresini 
dinsizlik ile itharn etmeye ve memleketi yeni bir düzene 
sokmak isteyen devrimierin bozuklugunu ilana vesile 
oldu. 
Bundan başka Kürt ayaklanmasının sebepleri arasında 

sefaletin de önemli rolü oldu. Osmanlı Hükümeti bu ha
valiyi medenileştirmek için hiç bir gayret göstermedigi 
gibi, az da olsa yol ve okul inşası bakımından gösterdigi 
ihmal o bölgenin bütün yönleri ile ilkel kalmasına sebep 
oldu. 
Birinci Dünya Harbi bu durumu daha da vahimleştirdi. 

Dünyanın bu köşesinde kalmış ve derin bir cehalete terk 
edilmiş olan bu halk arasına sanat da asla sokulmamıştı. 
Ticaret kavramı da yoktu. Yolsuzluk tarımsal gelişime 
engel oldugu için bu bölge arazisi hemen tamamen işlen
memiş durumda idi. Kü~tleri dünya ile irtibatta bulundu
ran yegane limanlar Iskenderun ile Samsun idi ki, 
bunların Diyarbakır'dan uzaklıgı 400 km. den fazla idi. 
Bu sebeple bu yollar la gelen ihtiyaç maddelerinin 
maliyeti yükselmekte, bu türlü agır ve güç ulaştırma 
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yüzünden bu havali ürünleri normal şartlar altında ihraç 

edilememekte idi. 
Ermeni göçürmesi ve halk mübadelesi de eklenecek 

olursa, bu bölge halkının derin bir ruhsuzluk. ve faaliyet
sizlik içinde bulunma nedenleri ortaya çıkar. Işte Kürtler, 

ayaklanma öncesi bu halde bulunmakta idiler. Görülüyor 

ki, bu durumda, yenilik için atılacak her adımda çogu im
paratorlugun meşum idare tarzından miras kalan 
güçlükleri yenmek lazımdı. Bu da tabiatiyle Türkiye 

Cumhuriyetinin karşılaştıgı en çetin güçlüklerin başında 

geliyordu." 

B. AY AKLANMA VE TENKİL HAREKA Tl 

1. Ayaklanmanın Kararlaştırılan Zamandan önce 

Başlaması Sebebleri: 

Musul meselesi dolaysı ile 1924'te meydana gelen Nas

turi ayaklanmasının tedibinde hareldta memur edilen 

bazı birliklerden birkaç subay, harekatın başında kandır
dıkları bir kısım erlerle birliklerinden firar etmişler, 

erierin birkaç gün içinde çogunlukla tekrar birliklerine 
dönmeleri üzerine, firari subaylar muvakkat sınırın 

güneyine geçerek İngilizlere katılmışlardı. Bunların 
memleket içinde bazı kimselerle muhabere ettikleri ve 

ilişki kurdukları anlaşılmış oldugu için Hiyaneti Vataniye 

ve Harbiye sanıkları için Bitlis'te teşkil edilmiş bulunan 

Harp Divanına verilmişler ve haklarında sorgulamaya 

başlanmıştı. 

Bitlis, Muş ve hatta Erzurum dolaylarında halkı kışkırt-

tıkları anlaşılan Kürt Bagımsızlık Komitesine dahil eski 

milletvekili Yusuf Ziya, Musa, Halit, Kerim ve diger bazı 

elebaşılar hakkında soruşturma yapılmasına lüzum görül
müştü. Bunlardan Hesnanlı Halit, Kerim ve bazıları harp 

divanının çagrısına gitmeyerek firar etmişlerdi. Takip 

sonucu Kerim ve Halit sevkleri sırasında adamları tara
fından jandarmanın elinden alınarak kaçırılmışlardı. 

Diger sanıkların mahkemeleri yapılırken Şeyh Sait'in de 

tanıklıgına lüzum görülmüştü. Sait bu çagrıdan kuşkulan
mış ve komite sırlarının meydana çıktıgı korkusuna düş
müştü. Bu sebeple yaşlı ve hasta oldugunu ileri sürerek i
fadesinin istinabe yolu ile alınmasını istemişti. 

Onlardan fazlasıyle kuşkulanan Ş~yh Sait bir yandan og
lu Ali Rıza'yı Halep üzerinden Istanbul'a göndererek 

durumu saltanatçılarla, Seyit Abdülkadir'e bildiriyor, 
diger yandan da Bitlis'te ve Genç'teki adamları aracılıgı 

ile harp divanının kendisi hakkında tutuklama kararı 

verip vermedigini ögrenmeye çalışıyordu. Yusuf Ziya ve 

arkadaşlarının tutuklanması, Şeyh Sait'in de tutuklanma 
tehlikesiyle karşılaşmış olması, Halep ve İstanbul'daki 

karşı ihtilal şeflerini de korkutmuş ve ayaklanmaya 
hemen başlamak kararına sevk etmiş oldu. Sait, oglunun 

İstanbul'dan hareketi üzerine Hınıs'ta duramamış ve Ali 

Rıza'yı Şavşar'da karşılamıştı. Baba ogul yeni talimatı 

gözden geçirdikten sonra hemen güneye inerek burada 

bir ay kadar Çapakçur, Ergani ve Genç dolaylarında dola
şıp halkı kandırmaya çalışmış ve 13 Şubat 1925'te Piran'a 

gelmişlerdi(9). 

2. Piran Olayı: 

Şeyh Sait, Piran'da kardeşi Abdülrahim'in evinde konuk 

bulundugu 13 Şubat 1925 günü yanındaki adamlardan iki
sinin firari mahküm oldugu ve hükümet tarafından takip 

edilmekte bulundugunun anlaşılması üzerine bunların 

teslimini isteyen hükümet jandarmaları reddedilmiş ve 
hükümetin emrine karşı mukavemet ve silahla mukabele

de bulunulmuştu. Bu direnmede iki jandarma yaralanmış, 

diger erler ve subay esir edilmişti. Böylelikle ayaklanma

nın ilk silahı Piran'da patlamış oldu. 
Şeyh Sait Piran'da verdigi vaazda : "Medreseler kapandı, 

Din ve Vakıflar Bakanlıgı kaldırıldı. Din okulları Milli E
gitime baglandı. Gazetelerde bir takım dinsiz yazarlar 

dine hakaret etmeye, peygamberimize dil uzatmaya cüret 

ediyorlar. Ben bu gün elimden gelse, bizzat dövüşmeye 

başlar, dinin yükselmesine gayret ederim." gibi sözlerle 

halkı ayaklanmaya teşvike çalışıyordu. 

Sait, İstiklal Mahkemesinde verdigi ifadesinde; ayaklan
ma için hiç bir yerden telkin gelmedigi, ayaklanmayı 

kendi düşüncesi, kanısı ve ülküsü olarak tasarladıgını, ça
lışmaları tek başına yaptıgını ve Piran'da verdigi vaaz 

üzerine ülküsünü uygulamaya karar verdigini açıklamıştı. 

Şeyh Sait'in bu ifadesi ancak gerçekiere üstünkörü uygun 

olabilir. Zira, jandarmaların iki hükümlüyü tutuklama 

istegi gibi basit bir olayı ayaklanmaya sebep göstermek 

isterken, gerçekte mahkümleri teslim almak üzere yanına 
gelen jandarma tegmeninin, kendisini de tutuklayıp Bitlis 
Harp Divanına sürüklernesinden korkmuş ve isyan etmiş 
olmalıdır. 

Ayaklanmanın fevri bir hareketle ani olarak patladıgı 

hakkında Şeyh'in ileri sürdügü iddia, Genç Valisi İsmail 

Hakkı'nın mahkemesi s~rasında açıklana~ gerçeklerle de 

çürütülmüş oluyordu. Isınail Hakkı'nın Istiklal Mahke

mesinde yapılan sorgusunda, Çapakçur ögretmenlerinden 
~ehmet Zeki ile eski Genç milletvekili Harndi Beylerin, 
Içişleri Bakanlıgını, ayaklanmadan çok önce ayrı ayrı 

uyardıkları, Agnot bucak müdürü Tevfik Bey'in, isyan 

propagandası hakkında valiye rapor verdigi ve nihayet asi
lerden Fakih Hasan'ın valiyi bizzat uyararak, ögretmenle 

eski milletvekilinin ihbarlarını ciddiye almasını, namaz 

kılıp oruç tutmasını ihtar ettigi anlaşılmıştı. 
Görülüyor ki; Şeyh Sait'in "ayaklanmaya Piran'daki 

tutuklama olayı üzerine ani olarak karar verdim" 

şeklindeki ifadesi gerçege aykırıdır. Aslında : 
Şeyh Sait'in 3-4 aydan beri propaganda faaliyetini yo

gunlaştırması; beraberinde firari mahkümleri dolaştırma
sı; Piran'da jandarmalara taarruz edilirken aynı zamanda 

telgraf ve jandarma telefon hatlarının kesilmesi, ayaklan
manın önceden hazırlanmış oldugunun açık delilleri idi. 

3. Genç (Darahini) Olayı: 

Şeyh Sait, Piran'da ayaklanmaya resmen başladıktan 

sonra, önce Darahini'yi ele geçirmeye karar verdi. Burası 

ele geçince, diger illerdeki teşkilatlarını da ayaklandırıp 
isyanı süratle genişletecekti. 
Şeyh, bu maksatla 13 Şubat 1925 ögleden sonra Piran'

dan hareket ederek 15 Şubatta Bicar bucagının Hakik 
köyüne geldi. Yolda kendisine : 
Paro oglu Ömer Aga koroutasında Butyanlı; 
f.akih Hasan oglu Abdülhamid'in komutası~da Mıstanlı; 
ümer oglu Haydar Aga koroutasında Tavaslı; 
Tavberli Molla Ahmet koroutasında Silavlı aşiretleri ka

tılmışlardı. 
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3.0rdu Müfettişligi 14 Şubat 1925'te Genelkurmay Baş
kanlıgına verdigi raporlarda: 

Piran olayının oluş tarzını, Şeyh Sait ve taraftarlarının a
yaklanmanın başladıgını etrafa yayması ve propaganda fa
aliyeti hakkında bilgi vermiş ve Genç Valisinden aldıgı 
habere atfen, 13 Şubat gecesi Genç'te, meçhul şahısların 
hapishaneye ateş ettiklerini, bunları takibe geçen jandar
malara evierden ateş edildigini, Genç'e civar bir köyde 
SO'ye yakın ilerigelenin toplandıgını ve vilayetin asayişini 
sağlamak için kuvvet istendigini, Genç-Çapakçur ile 
Genç-Lice-Hani-Diyarbakır ve Çapakçur-Palu telefon 
hatları kesildigi için tamamlayıcı bilgi ahnamadıgını, keza 
Maden Valisinin 7. Kolorduya verdigi bilgiye göre de; 
Şeyh Sait avenesinin 350 kadar silahlı oldugu ögrenildigi 
için bir Binbaşı kamutasında iki agır makindi tüfekle 
takviyeli iki süvari bölüğünün Ekil üzerinden Piran istika
metine hareket ettirildigini, bu kuvvetin yarın sabah 
Piran'a ulaşacagını ve jandarma ile işbirligi yapılması hu
S!lsunun vilayetçe. düzenlenmesini, bu süvarİ grubu 
komutanı Binbaşı lbrahim'e verilen talimatta ise; Şeyh'i 
buluncaya kadar takip etmesi, Şeyh Piran'da ise, köyü 
muhasara ederek Şeyh'i tutuklaması, silahlı direnme gö
rüldügü taktirde silahla bu mukavemetin kırılmasının 
istenmiş oldugu bildirilmişti. 
Bu sıralarda Ankara siyasi çevrelerindeki düşünce; Pirar.. 

cılayının mahalli oldugu ve süratle bastırılmakta 
bulundugu üzerinde idi. Gazetelerdebumealde çıkan ha
berler kamuoyunu fazla rahatsız etmemişti. Zira, o gün
lerde memleketin hemen her tarafında ve özellikle dogu 
illerinde eşkıya çarpışmaları gündelik olaylar arasında 
idi. Fakat hükümet durumu daha ciddi görüyordu. 16 
Şubat 1925 günü Bakanlar Kurulu toplantısında, İçişleri 
Bakanı Cemi! Bey Piran olayı hakkında izahat veriyor ve 
asilerin civardaki zabıta kuvvetleri, uçaklar ve sair vasıta
larla tenkili hakkında lazım gelenlere emir verildigini ve 
meseleye kapanmış nazarıyle bakıldıgını bildiriyordu. 
Gazetelerde yayınlanan bu haber, hükümetin bu meseleyi 
ciddiye aldıgını göstermesi itibariyle kamuoyunu rahatsız 
etmeye başladı. 
Durumu oldukça ciddi gören Genelkurmay Başkanlıgı 3. 

Ordu Müfet tişliğine verdigi emirde: 

"1. Şeyh Sait olayı bilinmektedir. 
Hükümet eşkiyalıgı bir an önce giderek güçlülügünü gös
termek suretiyle dirlik ve düzenligi süratle yerine 
getirmeye karar vermiştir. 
2. Takip harekatını bir elden sizin yönetmeniz ve valile

rin harekat bakımından emrinizde bulunması uygun gö
rülmüştür. Bu ha relffit iç dirlik ve düz~nligi sağlamak ba
kımından oldugu için genel yönerge Içişleri Bakanlığın
dan verilecek ve bu konuda o bakanlıkla muhabere edile
cektir. Yalnız harek5tı yapacak ve katılacak askeri birlik
ler hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilecek ve 
yeni birliklerin katılması hususunda Genelkurmay Baş
kanlıgının da onayı alınacaktır. 
3. Alınacak ilk tedbirler şunlardır: 
Erzurum Müstahkem Mevki erierinden 150 kişilik bir 

birligin bölük halinde derhal Hınıs'a hareket ettirilmesi 
bu gece 9.Kolordu Komutanına emredildi. 
Erzincan Estersüvar (katıra bindirilmiş) Taburunun 

120 atiısı dün (13 Şubat 1925) Erzurum yolu ile Hınıs'a 
hareket etmiştir. Bu taburun Erzincan'da kalan piyade 
erieri Egin-Arapkir yolu ile Elazıg'a hareket ettiriliyor. 
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Diyarbakır'dan yola çıkarılan 7.Kolordu Süvarİ Bölüğü 
ile jandarma birligi Piran dogrultusunda hareket ettiril
miştir. Orada süküneti sağladıktan sonra Palu'ya doğru 
gönderilmesi düşünülüyor. 

l.Süvari Tümeni hemen Diyarbakır'a hareket ettirile
cektir. Oraya vardıkta, bir alayının Lice'ye gönderilmesi 
uygun görülmektedir. Duruma göre gerekirse diger bir 
alayını da Piran'a göndermek veya tümeni bütünü ile 
Lice, Piran, Palu bölgesine göndermek de gerekecektir. 
Yalnız bu harekatın iskan ve iaşe bakımından ne derece 
uygulanabilir oldugunun ögrenilmesi lazımdır. Muş Es
tersüvar Taburunun bugünkü dagınık durumda bırakıl
mayarak toplatılmasının ve büyük kısmı ile hareklha 
iştirak ettirilmesinin uygun olacagı düşünülüyor. Bu hu
suslardaki düşüncenizin bir an önce bildirilmesini rica 
ederim." 

İçişleri Bakanlığının 15/16 Şubat 1925 gecesi ayaklanma
nın bastırılmasına dair gizli kaydı ile verdigi ve bir sureti
ni Genelkurmay Başkanlığına sunduğu genel yönerge 
şöyle idi: 

"1. Harp ve vatan haini sanıkları __ arasında oldugu ihbar 
olunan ve tanık olarak Bitlis'teki Ozel Harp Divanı tara
fından çagrıldıgı halde temaruz eden Hınıs'li Şeyh Sait, 
bir süreden beri konuk olarak bulunduğu Lice ilçesi 
üzerinden 13 Şubat 1925'te 300 kişiden ibaret silahlı a
venesi ile Ergani'nin Piran köyüne geçtiği ve İrtica yollu 
kışkırtma ile halkı aldattıgı ve maiyetini çoğaltınaya çalış
tıgı ve Piran'da jandarma müfrezemizle çarpışarak iki 
jandarmamızı yaraladıgı ve müfrezenin subayları ile Ekil 
Bucak Müdürünü ve 10 eri tutuklayarak silahlarını aldığı 
ve Hınıs'tan gelirken Genç ili içinde yaptığı kışkırtma 
üzerine bu il içinde de bazı olayların meydana geldiği ve 
bu aradaLice-Hani ile Genç-Çapakçur ve Çapakçur-Palu 
telgraf hatlarının kesildigi ve Hani-Lice hattını onarmaya 
giden hat çavuşu ile iki jandarmayı da tutukladıkları anla
şılmıştır. 
2. Adı geçen Şeyh Sait'in, harp ve vatan haini sanıkların

dan Cebranlı Halit ve kaçak Hasnan'lı Halit'le ilgisi ve 
bağlılığı vardır. 
3. Bakanlık bu kışkırtmanın, Hasnan'li Halit ve arkadaş

ları ile diger harp ve vatan hiyanetinden sanık ve takip e
dilmekte olan kimselere yöneltilmiş bulunan hükümetin 
azimli kuvvetini geçici olarak işgal etmek ve duruma bir 
karışıklık rengi vererek harekat sonucunda tutukluları 
kurtarmak ve işi siyasi yoldan çözümleyebilmek umudu 
ile meydana getirildiği kanısındadır. 
4. Bu sebeple hükümet, bu eşkıyalıgın etrafa bulaşması

na meydan vermeden azim ve ciddiyede ortadan kaldır
maya ve mahalli dirlik ve düzenligi tekrar sağlamak sureti 
ile bu işi yapmış olanları tenkile karar vermiştir. 
5. Tenkil harekatını 3.0rdu Müfettişi Kazım Paşa'nın 

idare etmeleri ve harekat bölgesindeki illerin harek~t ba
kımından Kazım Paşa'dan alacakları emre göre hareket 
etmeleri uygun görülmüştür. 
6. Genç ili ile 14 Şubat 1925 ögle saatlarından beri 

muhabere kesilmiştir. Muş'tan 15 Şubat 1925 günü muh
telif istikametlerde gönderilen yeteri kadar kuvvet, ilkin 
Genç ile irtibat kurarak Genç durumu hakkında bakanlığı 
aydınlatmaya memur edilmiştir. Her türlü vasıtaya baş 
vurarak Genç ili merkezi ile irtibat sağlanması çok önem
lidir. 

7. Erzincan Estersüvar Taburundan Yüzbaşı Mustafa 
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kamutasında 12 Şubat 1925'te iki makineli tüfekle takvi
yeli 120 atlıdan mürekkep müfreze, Erzurum üzerinden 
Hınıs'a ve aynı kıtadan 100 süvarİ, 26 piyade ve bir 
makineli tüfekten mürekkep ikinci bir müfreze, tabur ko
mutanı Abdullah kamutasında 15 Şubat 1925 öğle vakti 
Eğin-Arapkir üzerinden Elazığ'a hareket ettirilmiştir. Bu 
kuvvetler Kazım Paşa'nın emrine girecektir. 
8. Muş ili Hasnan'li Halit ve arkadaşlarının takibine tah

sis ettiği kuvvetten tasarruf edebileceği estersüvar kuvvet
lerini de, mahalli durumu göz önünde bulundurmak sure
tiyle Kazım Paşa'nın emrine bırakacaktır. 

9. Takip harekatı, ancak mahalli dirlik ve düzenliği bo
zan zararlı kimselere yöneltilmiştir. Bu arada masum 
halkın rencide edilmemesini ve aksine kendilerine iyi 
muamele edilmek suretiyle cumhuriyet idaresine karşı 
olan iyi eğilimlerinin pekiştirilmesine itina edilmesini ve 
zararlı kimselerin tenkilinde amansız bir sürat ve azim 
göstermek suretiyle de bu türlü delice hareketlere karşı 
Cumhuriyet ruhundaki hassasiyetİn güçlülüğünü göster
mek lazımdır. 
10. Harekatın bir elden idaresi gerektiğine ve her günkü 

harekat ve sonuçları hakkında Kazım Paşa tarafından ma
kine başında bilgi verileceğine göre, illerin harekata dair 
bütün muhabereleri yalnız Kazım Paşa ile olacaktır. 
ll. Bitlis Özel Harp Divanınca harp ve vatan hıyanetin

den dolayı tutuklarran şahısların herhangi bir durumdan 
yararlanarak kurtulma teşebbüslerine mani olmak üzere 
Diyarbakır'a nakillerine lüzum olup olmadığ~ hakkında 
Kftzım Paşa'nın düşünceleri ile beraber üzel Harp 
Divanı faaliyetinin sekteye uğramaktan korunması sure
tiyle elde bulunan işlerin mümkün olan süratle sonuçlan
dırılmasını rica ederim. 

12. Harekat bölgesi içinde veya civar olan illerin, 

durumun hassasiyet ve nezaketini göz önünde tutarak ola
yın büyümesi ve kamuoyunun karışıklıktan korunması 

için tedbir almaları lazımdır. 
13. Bu harekatta kullanılmakta ve kullanılacak olan bü

tün kuvvetlerin ne durumda bulunduklarının bildirilmesi
ni ayrıca Kazım Paşa'dan rica ederim. 

14. 3.0rdu Müfettişi Kftzım Paşa'ya, Bitlis, Muş, Erzu
rum, Diyarbakır, Siverek, Siirt, Ergani, Elazığ, Dersim, 
Erzincan illerine yazılmıştır." 

Böylelikle tenkil harekatına karar verilmiş ve bu iş için 
l.Süvari Tümeni görevlendirilmek suretiyle de uygulan
masına başlanmış olunuyordu. 
Tenkil harekatına başlanacağı günlerde 3.0rdu Müfet-

tişliği bölgesindeki birliklerin durumu şöyle idi: 

3.0rdu Müfettişliği Karargahı: Diyarbakır'da 
7.Kolordu Karargahı: Diyarbakır'da 
2.Tümen Karargahı: Siirt'te 
l.Alay: Bitlis'te 
18.Alay: Siirt'te 
6.Alay: Midyat'ta 
1 ?.Tümen Karargahı: Cizre'de 
36.Alay: Cizre'de 
63.Alay: Cizre'nin doğusunda 
62.Alay: Cizre'nin kuzeydoğusunda 
l.Süvari Tümen Karargahı: Mardin'de 
ll.Süvari Alayı: Mardin'de 
14.Süvari Alayı: Mardin'de 
2l.Süvari Alayı: Mardin'de 
14.Süvari Tümen Karargahı: Viranşehir'de 

3-S-iivari Alayı: Nusaybin'de 
S.Süvari Alayı: r:'irik'te 
28.Alay: Van'da 
25.Alay: Çemişkezek'te 

Bu arada henüz hükümet kuvvetlerinin etkisinden uzak 
bulunan ve topladığı kuvvetlerle 15 Şubat 1925'te Hakik 
köyüne gelen Şeyh Sait, burada kuvvetlerini derleyip 
toplamak ve bazı kararlar almak ihtiyacını duymuş ve 
toplanan mecliste şu kararlar alınmıştı: 

Genç ili merkezi Daralıini zaptedilecek; 
Mukavemet görülürse karşı konacak, alınacak esiriere 

din yoluna girmeleri telkin edilecek; 
Asilerden ölenler şehit sayılacak, mukavemet gösteren 
düşmanlar için şer'an kısas ve diyet bahis konusu olmaya
caktı. 

Asiler 16 Şubat'ta Hakik'ten Daralıini üzerine hareket 
ettiler. Yolda daha önce katılanlardan başka yeni 
katılanlar da oldu. 
Asi kuvvetlerin genel karargahı 16 Şubat ikindi vakti Ce

mahni'ye varınca, ileri kolların Darahini'ye taaruza başla
dıkları, fakat henüz netice alınmadığı haber alındı. Şeyh 
Sait harekatı hızlandırmak için hemen yoluna devam etti 
ve Darahini'ye yarım saat mesafede Kupar köyüne 
varınca şehrin düştüğünü öğrendi. Şeyh o geceyi 
Kupar'da geçirip ertesi sabah il merkezine girmek 
kararında idi. Oysa, gece Darahini'den gelen bazı kimse
ler, şehrin talan edilmekte olduğunu ve Başkomutanın(!) 
hemen oraya yetişmemesi halinde durumun çok kötüleşe
ceğini bildirdiler. Şeyh Sait harekete geçerek, gece yarısı 
maiyetindekilerle birlikte Darahini'ye girdi. Fakat 
inzibatı tesis edeceği yerde, ilkin Ziraat Bankası kasasını 
soymayı ihmal etmedi. Mal Sandığı kasasını, maiyeti 
Ö!J.ceden soymuştu. 

Idareyi ele alan Şeyh Sait 17 Şubat sabahı önce halkı 
toplayarak İrticakar vaazda bulundu. Eski müftü Dalher'li 
Hacı İlyas'ı yeniden müftü ve Molla Hüsnü'yü de inzibat 
memuru tayin etti. Şube reisi ile vali, vilayet makamında 
gözaltına alınmıştı. 

Görülüyor ki; bütün il merkezi, valisi, memurları, jan
darması ve parası ile hiç bir tedbir almadan ve hemen hiç 
karşı koymadan asilerin eline geçmişti. 
Asiler meydanı boş bulup sağa sola saldırdıkları bu gün

lerde hükümet gerekli tedbirlerin alınmas! ile meşguldü. 
3. Ordu Müfettişliği 15/16 Şubat 1925'te Içişleri Bakanlı

ğına sunduğu 1376 sayılı raporunda: 

Genç'in işgali haberini Kulp ve Lice kaymakamlarından 
aldığını; Lice'nin de bu gece şakiler tarafından işgal 

edileceği haberi üzerine, Bitlis'teki piyade alayı ile batar
yanın hareket ettirilmesi ve Bitlis'in de boş bırakılmaması 
için Siirt'teki alaydan bir taburla bir bataryanın Bitlis'e 
getirilmesinin lüzumlu olduğunu, Diyarbakır'daki süvarİ 
alayı bakiyesinin de yarın (16 Şubat 1925) Lice istikame
tinde hareketinin emredildiğini, bildirmiş ve 16 Şubat 
günü vilayetlerle 7.,8.,9. Kolordulara verdiği ve bilgi için 
Içişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına ve 
6.Kolorduya gönderdiği 126 sayılı şifresinde: 
Asilerin Genç'i işgal ettikleri, Şeyh'in sıkıştığı taktirde 
doğu hudutlarımıza kaçmasını önlemek için özellikle Er
zurum ve Van illeri ile 9.Kolordunun dikkat nazarının 
çekildiği ve alınan tedbirler arasında : 
Makineli tüfekle takviyeli bir süvari müfrezesinin 14 
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Şubat'ta Diyarbakır'dan Piran'a gönderildiği: 
Bir süvarİ alayının da bu gün (16 Şubat 1925) Lice isti

kametinde hareket ettirildiği; 
Gerekli sınıflardan müteşekkil bir müfrezenin 17 

Şubat'ta Bitlis'ten Genç üzerine gönderileceği; 
Yeteri kadar bir kuvvetin de Siirt'ten Bitlis'e yürümekte 

olduğu; 
17 Şubatta Diyarbakır'a gelecek olan 1. Süvarİ Tümeni

ne nereye gideceğinin ayrıca bildirileceği; 
14.Süvari Tümen Kararg!ihı ile Dirik'teki süvarİ kuvveti

nin Mardin' e geleceği; 
Bu gün Lice, Genç ve Hani bölgelerinde tayyare uçuru

lacağı; 
Önceki emirlere göre hareket ettirilen birliklerin 

yakinen izlenmesi; 
Bitlis'teki estersüvar müfrezesinin şimdilik Bitlis ili em

rinde kalacağı; 
Bunlardan başka valilerin harekftt bakımından yapmala

rı gerekli bazı hususlar da bildirilmekte idi. 

4. Ayaklanma Cephelerinin Kurulması: 

3.0rdunun aldığı tedbirler henüz yeteri kadar etkili du
ruma geçmemiş olduğu içindir ki, 16/17 Şubat gece yarısı 
Darahini'ye giren Şeyh Sait, burada bulunduğu iki gün 
içinde ayaklanmanın program dairesinde genişletilmesi, 
cephelerin tutulması ve komutanl,ilrın tayini gibi 
hususlarla meşgul olmuştu. Sonradan Istiklal Mahkeme
sinde verdiği ifadeye göre tasarladığı plan ve aldığı 
tertibat şöyle idi: 

Çapakçur (Bingöl) Cephesi: 

Can şeyhlerinden İbrahim ve Hasan ile civardaki beyler 
Çapakçur'un işgaline memur edilmişlerdi. Kasaba halkı
na mukavemet göstermemeleri hususunda talimat gönde
rilmişti. Şeyh Sait'in yanında bulunan Şeyh Şerif 
Çapakçur Cephesi Komutanlığına atandı ve adamları ile 
birlikte Çapakçur'a gönderild!: Burası alındıktan sonra 
Elazığ üzerine yürünecekti.Ozellikle Gazik geçitleri 
tutularak hükümet kuvvetlerinin bu İstikametten yetişme
si önlenecekti. Göynük ağalarına Çapakçur boğazının üst 
taraflarını tutmaları hususunda talimat verilmişti. Kiğı 
boğazının korunması keza Can şeyhlerine bırakıldı. 

Muş Cephesi: 

Melikanh Şeyh Abdullah Muş Cephesine komutan tayin 
edildi. Görevi, Erzurum ve Muş İstikamederinden gele
cek ordu kuvvetlerini tutmaktı. 

Diyarbakır Cephesi: 

Ayaklanmanın en önemli hedefini teşkil eden Diyarba
kır üzerine, Şeyh Sait bizzat hareket edecekti. 
Darahini'de bu kararlar verilip uygulanmasına 

geçilirken, Şeyh Sait'e her taraftan katılmalar oluyordu. 
Hacı Sadık kamutasında Zeki, Şerif oğlu Hacı Selim Ağa 
kamutasında Gernuş aşiretleri ile Kupar ŞeyhiŞerif mai
yetleri ile isyan ordusuna katılmışlar ve mürettep 
yerlerine gönderilmişlerdi. 

19 Şubat 1925 akşamı Şeyh Sait, emrindeki asi 
kuvvetlerle birlikte Diyarbakır istikametinde ilk aşama 
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olan Lice'ye hareket etti. Yolda, Hani bucağının; asilere 
katılan Hanili Mustafa ve eski müftü Salih'in komutasın
daki Hanililer, Serdi köylüler ve diğer civar köyler halkı 
tarafından işgal edildiği haberi alındı. Hani Bucak ve 
Telgraf Müdürleri esir edilerek Şeybin emri ile 
Darahini'ye gönderildiler. 
Bu sıralarda Ankara'daki siyasi çevrelerin meseleyi 

gereği kadar ciddiye almadığı görülüyordu. Nitekim; 18 
Şubat 1925 günü yapılan Büyük Millet Meclisi toplantı
sında mi.lletvekillerinden birinin verdiği bir soru önergesi 
üzerine Içişleri Bakanı Cemil Bey şu açıklamayı yapmıştı: 

"Arkadaşlarımızdan birisi Genç olayı hakkında soru sor
dular. Genç'te Şeyh Sait adında bir eşkıya çıktı ortaya, ta
raftarları ile beraber etrafta yağmacılığa başladı. Fakat 
hükümetimizin ciddi tedbirleri sonucunda pek yakında 
hemen hastınlacağı tabii dir." 

İçişleri Bakanının olayı küçük göstermeye gayret etmesi
ne rağmen durumun içyüzünü gören hükümet, işi sıkı 
tutmak lüzumunu hissetıpişti. Atatürk olayı adım adım 
takip ediyordu. Bu arada Istanbul'da Heybeliada'da İstira
hat etmekte bu~unan ~alk Partisi Genel Başkan Vekili ve 
eski Başbakan Isınet Inönü'ye, hemen Ankara'ya gelmesi 
tebliğ edildi. 

5. Ordu Birliklerinin Asilerle Teması: 

3.0rdu Müfettişliğinin ayaklanmanın niteliği hakkındaki 
düşüncesine göre, olay, padişahlık, hilafet, şeriat ve Ab
dülhamid'in oğullarından birinin saltanatını temin gibi ... 
İrticakar bir propaganda maskesi altında tamamen Kürt
çülüktü. Bu amaçla hazırlanmakta iken Piran'da vakitsiz 
olarak başlayan ayaklanma Piran, Lice ve Genç çevresin
de mahsur kalmıştı. Bu durumda 1. Süvarİ Tümeni 
Piran'dan başlayarak Hani ve Lice genel doğrultusunda 
gereken temizlerneyi yaptıktan sonra Genç'e yönelecek, 
bu arada Bitlis'ten gelecek batarya ile takviyeli piyade 
alayıda Genç' e varmış veya yaklaşmış olacaktı. Asiler di
renmediği taktirde yakma ve yıkma yapılmayacak, sadece 
asilerin bulunduğu mevkiler sarılarak başlarının 
yakalanması ile yetinilecekti. Bu maksatla görevlendirilen 
ve 14 Şubatta Diyarbakı(dan Piran istikametinde hareket 
etmiş bulunan Binbaşı Ihrahim komutasındaki müfreze, 
16 Şubat 1925'te Şeritan köyünde (Elki'nin 9 km. kuzey
batısında) bulunduğu sırada Piaran yönünden gelen tah
minen 500 kadar asinin saat 1l.OO'de köye yaptığı 
kuşatıcı taaruz, müfrezenin karşı taaruzu ile durdurula
bildi.Saat 16.30'a kadar devam eden çarpışma sonunda 
müfreze daha fazla ilerlemeyerek Kliş köyünde kalmış ve 
18 Şubatta Ekil köyüne gelen 1. Süvarİ Tümeni (Tümen 
Karargahı,bir süvarİ alayı,tümen topçusu) ile birleşmişti. 
16 Şubat günü yapılan çarpışmada asilere komuta eden 
Piran okulu öğretmeni Fahri öldürülmüş, müfrezeden de 
Teğmen Fevzi ve bir er yaralanmıştı. Diyarbakır'dan Lice 
istikametinde gönderilen 21. Süvarİ Alay Komutanı 
Yarbay Hüsnü emrindeki müfreze ise; 17 Şubat akşama 
doğru Lke'nin 8 km. kadar güneydoğusunda Sis boğazın
dan geçerken asi kuvvetlerin baskınına uğrayarak Alibar
dak'a çekildi. Alayın Sis boğazında uğradığı bu başarısız
lığı telafi etmek için Ordu Müfettişliği Süvarİ Uzmanı 
Yarbay Hüseyin, emrinde piyade ve süvarİden mürettep 
bir müfreze olduğu halde 19 Şubatta Lice'ye gönderilmiş, 
Alibardak'a çekilen müfreze de bunun emrine verilmişti. 
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Hüsnü Bey müfrezesi baskına uğramadan önce, bir 
subay kamutasında 15 eri Piran köyü istikametinde ilerle
yen Binbaşı İbrahim müfrezesi ile irtibat için çıkarmıştı. 
Bu küçük kıta irtibat sağlama maksadı ile bilmeyerek o 
sıralar asilerin elinde bulunan Piran köyüne girdiği vakit 
asiler tarafından esir edilmiş, fakat sonradan Hani'de 
bulunan Süvarİ Tümenine katıldığı öğrenilmişti. 
Yarbay Hüseyin'in komutayı üzerine almasından sonra 

19/20 Şubat gecesini Karasi köyünde geçiren müfreze, 
20 Şubat sabahı Zoğburun-Liçok istikametinde hareket 
etti. Tepecik ve Mehmetyan köyleri hizasına geldiği 

sırada bu köylerdeki asilerin ateş etmesi üzerine asilere 
karşı cephe aldılar. Asilerin ateşi çok yoğundu. Ayrıca bir 
kısım kuwetleri ile müfrezenin sağından ve solundan Fis 
boğazı istikametinden ilerlemeye başladılar. Durumu 
tehlikede gören müfreze komutanı Yarbay Hüseyin 
çekilme emrini verdi ve o sırada kendisi de şehit oldu. 

Müfreze, Şeyh Melikan'a gelinceye kadar sağ ve solun
daki köyterin ateşine uğramış ve güçlükle Alibardak'a çe
kilebilmişti. Taaruz eden asilerin gerçek miktarı bilinme
mekle beraber 1000'den fazla oldukları tahmin edilmiş, 
ayrıca civar köyler halkının da her an harekete hazır bu
lu~dukları anlaşılmıştı. Müfrezenin uğradığı bu ikinci ye
nilgide 3 er şehit, 2 er yaralı verilmiş, ayrıca bir jandarma 
subayı, 38 er, ağırlıklar ve muhafız erieri asilerin ellerine 

geçmişti. 
Bu yenilginin başlıca sebebi; asi kuwetlerin sığındığı a

razinin çok arızalı, müfrezede piyade bulunmaması ve 
erierin genellikle acemi olması idi. 
Aldığı raporlarla durumu yakinen izleyen ve Ordu Mü

fettişliğinin tenkil konusundaki düşünce ve önerilerini ge
nellikle uygun bulan Genelkurmay Başkanlığı 21 Şubat 
1925'te verdiği emirde: 

"Ayaklanmanın büyümesi ihtimaline karşı hazır ve kuv
vetli bulunmak lüzumunu kabul ederim. Fakat bu lüzum 
siyasi durumun değişik olduğu şu günlerde diğer cephele
rimizdeki seferberlik tertibatımızı bozmamalıdır. 
Ayaklanma bölgelerinde askerin küçük düşücü başarı

sızlığına meydan vermemek pek önemlidir. Fakat aşağıda 
belirtileceği üzere alay halinde ve gereğinde tümen 
halinde toplu bulundukça asiler işin önemini kavrayacak
lar ve yalnız seyyar jandarmaların tarama hareketini 
yapması bile yeter gelecektir. Jandarmaların başarısızlığı 
o kadar önemli değildir. Fakat alay ve tümen ile yetişite
rek şiddetli darbeler indirilmelidir. Bu sebeple şu tertiba
tın alınması uygun olur: 
Erzincan'daki 11.Alayın Bayburt'taki taburu da bir dağ 

bataryası ile birlikte Erzincan'a alınır. 
Elbistan'daki 13.Alay Elazığ'a alınır. Ancak her alayın 

beraberinde topçu bulunması faydalı olduğundan Bay
burt'tan gelecek bataryanın bir takımı Çemişkezek'te, bir 
takımı da Elazığ'da bulunur. 
Maraş'taki 2.Alayın Urfa'ya gönderilmesi S.Kolorduya 

emredilmiştir. 
12.Tümenden ewelce hazırlanmış olan piyade alayı da 

Erzurum'a alınır. 
Diğer kıtalar için de şu tertibatın alınması uygun olur : 
14.Süvari Tümeninin Nusaybin'deki alayı şimdiden 

Mardin'e alınmalıdır. Viranşehir'de yeni hudut taburu te
şekkül edince, taburun en çok iki bölüğü hududa 
verilecek diğer i)d bölüğü Viranşehir'de bulunmalı ve 
taburun teşekkillünden sonra Viranşehir'deki süvarİ 

bölükleri de Ma~din'deki alayına katılmalıdır. 

Urfa'ya piyade alayı gelince, oradaki süvari alayı da 
Mardin' e alınarak tümenin toplanması uygun olur. Yalnız 
iki salıra topu piyade alayı emrine girmek üzere Urfa'da 
bırakılmalıdır. 

İçişleri Bakanlığına arzedildiği üzere Viranşehir Hudut 
Taburu teşekkül edince Cizre Hudut Taburunun kamilen 
Dicle doğusuna alınması uygun olacaktır. Aşita Hudut 
Taburu da teşekkül edince, Dicle doğusunda; Çölemerik, 
Aşita, Cizre Hudut Taburları bulunacaktır ki, çok kuwet
li bir alay demektir. Bundan sonra 17.Tümenin alayların
dan birisi Siirt'e, birisi de Garzan'a alınır ve Siirt'teki 
18.Alayın taburu Bitlis'e, Garzan'daki 6.Alayın taburu 
Midyat'ta alaylarına katılırlar. Garzan'da Siirt Estersüvar 
Taburu top landıktan sonra 63.Alay Diyarbakır'a alınır. 
Yukarıdaki hususlar uygulandığı taktirde: 
Nasturilere karşı Van'daki 28.Alay ile Şırnak'ta toplana

cak 36.Alay ve üç hudut taburu kuwetli bir tümendir. 
Esasen Nasturiler bu kadar kuwetle tedip olunmuştur. 
Erzincan'da 11.Alay, Çemişkezek'te 25.Alay, Elazığ'da 

13.Alay bir tümendir. 
17.Tümenden Diyarbakır'a gelecek alayla Sarıkamış'tan 

Erzurum'a gelecek alay, Muş ve Genç dolayındaki l.Alay 
ve Muş Estersüvar Taburu da bir tümenden fazla bir 
kuwet teşkil ederler. 
Siirt, Bitlis ve Midyat'taki alaytarla Siirt Estersüvarı da 

kuwetli bir tümen vücuda getirir. 
l.Süvari Tümeni toplanmıştır. 14.Süvari Tümeni de 

yukarı da açıklandığı üzere Mardin'de toplanmış olacak
tır. 

Bu suretle Nasturilere karşı bir tümenlik kuwetimiz ve 
Nasturiler ile Kürt bölgesi arasında bir tümen kuweti
miz. Ayaklanma bölgesinin doğu ve batısında birer 
tümenlik piyade, güneyde iki tümenlik süvari kuvveti 
toplanmış olacaktır. 

Maraş'taki alay ile Dicle batısında kalan güney hudut 
taburları bu hesaptan hariçtir. Bu kuwetler ayaklanma 
bölgesi civarında toplanmaya başlayınca, hatta hareketle
ri haber alımnca asiler üzerinde derhal etkisini gösterir. 
Kısmen açık, kısmen de kapalı propaganda şifreleri ile bu 
etkiyi çağaltmak da mümkündür. Buradan da bu 
maksatla (P) şifresictir cümleleriyle başlayan şifreler 

verilecektir. 
Asilerin yaydıkları bildirgeler önemli değildir. Zayıf ol

duklarını gösterir. Subayları bildirgelere sokmuş 

olmaları,subaylara, asilerin sakat düşüncelerini anlatmak 
bakımından belki faydalı olmuştur. Subayların bunu 
bilmesini faydalı telakki ederim. Durumu pek iyi görüyo
rum. Bu kıtaların alacakları tertibatla her türlü engel ve 
zorlukların giderileceği kanısındayım. 

Avrupa'dan yeni gelen uçaklarımızdan bir takım uçak 
Diyarbakır'a gelecektir." denmekte idi. 

Piran ve dolaylarındaki ayaklanmayı tenkille görevli 
bulunan İbrahim Bey Müfrezesi 19 Şubatta asi kuwetler
le yaptığı üç saatlik bir çarpişma sonunda Piran ve civa
rindaki köyleri asilerden tamamen temizlemiş ve burada 
hükümet otoritesini kurmuştu. Bu arada asileri uyarmak 
için yayınlanan bildirgeye rağmen Piran, Mezria ve 
Bozbent köyleri halkının asilere katıldıkları öğrenilmişti. 
20 Şubatta başarısızlığa uğrayarak Alibardak'a çekilen 

müfreze komutanı Yarbay Hüseyin'in şehit olması 

dolayısı ile müfreze komutanlığına atamin Keramettin 
Bey bir salıra takımı ve bir piyade bölüğünden mürettep 
kuwetle 21 Şubatta Alibardak'a gönderildi. Aldığı görev; 

ıs 
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22 Şubatta Farasi tepeye kadar ilerlemek ve bölgedeki 
köyleri tedip etmekti. Buradan daha ileri gitmesi, 
Hani-Lice istikametinde ilerleyen 1. Süvari Tümeninin 
harekatına bağlı olacaktı. 

Görülüyor ki bu müfreze 17 Şubatta Sis boğazı civarın~ 
başarısızlığa uğramakla kalmamış, ayrıca 20 Şubattaki 
bu çarpışmada da müfreze komutanının da şehit olmasına 
sebebiyet veren ikinci bir başarısızlığa uğramıştı. Ardıar
dına olan bu başarısızlıkların sebebi; müfrezelerin küçük 
vetedip görevini yapamayacak kadar kuwetsiz olmaların
dandı. Oysa daha işin başında bu gibi başarısızlıkların 
asilere karşı bir yılgınlık doğuracağı, buna karşılık 
asilerin morallerini yükseltmekle beraber hala sakin ve 
muti olan köyler halkının da asilere eğilim ve katılmaları
nı gerektireceği şüphesizdi. Bu sebeple, bundan sonra 
herhangi istikamette gönderilecek bir müfrezenin mutlak 
başarılı olacak kadar kuwetli bulunması ve mümkün 
olduğu taktirde en az iki topla takviyeli bir alaydan daha 
az kuwette olmaması dikkate alınmıştı. 

21 Şubat günü kısa süren bir çarpışmadan sonra Hani'ye 
giren 1. Süvari Tümeninin durumu ise: 
22 Şubat sabahı Hani'yi çeviren asi kuwetlerle başlayan 

çarpışma akşama kadar sürmüş ve sonunda asiler yenile
rek çekilmeye başlamışlardı. Tümen kıtaları intizamsız 
şekilde çekilen asileri takibe geçmişler ve Hani'den bir 
hayli uzaklaşmışlardı. Kasahada yalnız topçu, makineli 
tüfek, bir miktar acemi er ve hayvan kalmıştı. Guruptan 
yarım saat sonra asiler 300-350 kişilik bir kuwetle 
Hani'nin doğusundan, miktarı tespit edilemiyen diğer bir 
kuwetle de güneyden olmak üzere Tümenin Hani'de 
kalan kuwetleri üzerine baskın şeklinde taarruza geçtiler. 
Asiler "teslim ... teslim ... salliala Muhammet" sadaları ile 
ve pek cesurane yaptıkları saldırı sonunda Hani'deki kuv
vetleri esir aldılar. Tümen karargahı, tugay karargahı ve 
14.Suvari Alay Karargahı ile 150 atlı güçlükle asilerin 
etkisi dışında kalan Şeritan'a çekilebildi. Bu baskında 
14.Süvari Alay Komutanı yaralanmış, bir binbaşı, üç 
yüzbaşı, dört teğmen asiler tarafından esir alınmıştı. 

Tümen bu durumda, ayaklanma bölgesine gönderilen 
birliklerin gelmesine kadar bulunduğu yerde savunmada 
kalacak, ancak bu bekleyiş sırasında ayaklanma alanının 
büyümemesine çalışılacaktı. 
Ayaklanmayı bastırmakla görevli birliklerin 21 Şubat 

1925 durumu şöyle idi: 

Bitlis'te bulunan 2.Tümenin !.Piyade Alayı ve bir dağ 
bataryası Genç' e hareket etmiş; 

De'de bulunan 2.Tümen Topçu Taburu Siirt'e gelmiş; 
Siirt'te bulunan 2.Tümenin 18.Alayından bir tabur ve bir 
dağ bataryası Bitlis' e alınmış; 

l.Süvari Tümeni Piran-Hani-Lice istikametinde asileri 
takiple görevlendirilmiş; 
Erga'da bulunan 17.Tümenin dağ bataryası Elazığ'a a

lınmış; 
14.Süvari Tümen Karargahı ile Dirik'teki iki süvari 

bölüğü Mardin' e alınmış; 
Midyat'ta bulunan 2.Tümenin 6.Piyade Alayından bir 

tabur Diyarbakır'a hareket etmiş; 
8.Kolordu Süvari Bölüğü Kiğı'ya ve Urfa'daki dağ batar

yasının iki topu Diyarbakır'a hareket emrini almıştı. 
Ayrıca: 
3.Tümen ll.Piyade Alayının Bayburt'taki taburunun bir 

16 

dağ bataryası ile Erzincan'a gitmesi ve bataryadan bir 
takımın Çemişkezek'e, bir takımın da Elazığ'a; 
Elbistan'daki 2.Tümenin 13.Alayının Elazığ'a ve 

Maraş'taki 7.Tümenin 2.Alayının Urfa'ya; 
12.Tümenden daha önce Nasturi harekatı dolaysiyle ha

zırlanmış bulunan piyade alayının Erzurum'a; 
14.Süvari Tümeninin Nusaybin'de bulunan alayının 

Mardin'e alınması ve Viranşehir'de yeni sınır taburunun 
teşekkülünden, keza, piyade alayının da Urfa'ya gelme
sinden sonra 14.Süvari Tümeninin Mardin'de toplanması 
ve bu tümenin kuruluşunda bulunan topçu taburundan iki 
salıra topunun Urfa'daki 2.Alay emrinde bırakılması; 
Viranşehir Hudut Taburunun teşkilinden sonra, Cizre 

Hudut Taburunun kamilen Dicle doğusuna alınması em
redilmiş bulunuyordu. 
Bu günlerde asiler tarafİndaki durum ise şu şekilde 
gelişmekte idi: 

19 Şubat akşamı Lice üzerine yürüyen Şeyh Sait ve 
avenesi Lice'ye 1,5 saat mesafede Tilek köyüne geldikle
rinde kendilerini karşılayan Mehmet Şerif Hoca, Şeyh' e o 
gece çok kan döküleceğinden söz ederek Lice'ye girme
mesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Tilek'te ordugahını 
kuran Şeyh Sait, gece Lice ileri gelenlerinden 30 kadarını 
toplamış ve yapılan görüşmede Lice'ye girmemeye karar 
vermişti. Tam bu sırada kardeşinden aldığı bir haberden 
Serdi köylü Şeyh Mehmet Mehdi'nin, hükümet kuwetle
rinden bir alayı Fis ovasında bozarak Diyarbakır istika
metinde geriye attığı öğrenilmişti. 
Ordu birliklerine karşı kazanılan bu başarı asilerin mo

rallerini herhalde çok yükseltmiş olacak ki, bozguna 
uğrayan alayı geriden kuşatmak üzere Karaz, 
Mehmetyan, Tepecik köyü, Havri, Şaklat cephelerini 
tutmaya koştular. 
20 Şubat ikindi vakti Lice'nin güneyindeki Hezan köyü

ne varan Şeyh Sait, piyade, süvari ve topçudan müteşekkil 
hükümet kuwetlerinin Lice'ye yaklaşmakta olduklarını 
haber almış ve yukarıda adıgeçen mevkilerin bir an önce 
tutularak cephenin kurulmasını çabuklaştırmak için emir 
vermişti. 

21 Şubat günü gün doğarken başlayan muharebe öğleye 
kadar devam etmiş ve neticede hükümet kuwetleri hayli 
esir, bir miktar cephane, bomba ve tüfek bırakarak çekil
mişti. Muharebeden sonra Havri köyünde geeeleyen Şeyh 
Sait'e, Piran'ın milis kuwetleri tarafından geri alındığı, 
Piran'daki asilere komuta eden öğretmen Fahri'nin 
öldüğü, Hani'nin de tekrar hükümet kuwetlerinin eline 
geçtiği bildirildi. Hatta Piran'ı geri alan Hacı Halit ve 
Hacı Akif Beyler, Şeyh Sait'e teslim olmasının hakkında 
daha hayırlı olacağını tebliğ etmişlerdi. Ewelce Fis ovası 
ve Hezan'dan geri çekilmiş olan alayın da Hani civarında 
Pendar köyünde yeniden mevzie girdiğini haber verdiler. 
Daralıini ile ulaşırnın kesilmemesine çok önem veren 
Şeyh Sait, bu raporları alır almaz 22/23 Şubat gecesi kuv
vetlerini Hani civarındaki alay üzerine sevk etmiş, akşam 
saat 19,00'a doğru bir batarya top ile merrnilerini bıra
karak Diyarbakır istikametinde çekilmeye başladığı için 
asiler önce Hani'ye girdiler. Şeyh Sait de 26 Şubatta 
Hani'ye geldi. 

6. Kısmi Seferberlik: 

Hükümet, ayaklanmanın süratle ve kesinlikle bastırıl
ması için kısmi seferberliğe karar vermiş bulunuyordu. 
Bu karara göre seferber olacak kıtalar şunlardı: 
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7.Kolordu 
5.Kolordu (4l.Tümen Topçusu, ?.Tümen Obüs Satarya-

sı ve bazı bağlı birlikler hariç) 
6.Kolordudan yalnız 5.Tümen 
8.Kolordudan 1 l.Alay ve 3. Topçu Ala yı 
Bu birliklerin seferber mevcuduna çıkarılması ıçın 

gereken emir ve subayların süratle celbi, Vesaiti Nakliye 
Komisyonlarının teşkili ve tabur mevcutlarının binlere 
yükseltilmesi Milli Savunma Bakanlığından emredilmiş 
bulunuyordu. 
Kısmi seferberlik kararına göre seferberlik emri alan 
birliklerin 24 Şubat 1925 durumu şöyle idi: 

3.0rdu Müfettişligi Karargahı: Diyarbakır'da 
7.Kolordu Karar~ahı: ~i~arbakır'da 
2. Tümen Karargahı: Sıırt te 
6.Alay, Bir Salıra topçu taburu: Midyat'dan Diyarbakır'a 

yürüyüş te 

l.Alay, bir dağ bataryası: Muş'ta 
18.Alay, bir dağ topçu taburu: Siirt - Bitlis bölgesinde 
17.Tümen Kararglihı: Cizre'de 
25.Alay: Izoli'de 
25.Alaydan bir müfreze: Çemişkezek'ten Elazıga 

vürüyüşte 
62.Alay: Babço'da 
63.Alay: Besbin'de 
12. Tümenin 36.Alayı: Cizre - Şırnak bölgesinde 
l.Süvari Tümeni: Maden'de 
14.Süvari Tümen Karargahı: Mardin'de 
3.Süvari Alayı: Nusaybin'de 
5.Süvari Alayı: Mardin - Viranşehir bölgesinde 
54.Süvari Alayı, bir topçu bataryası: Urfa'da 
7.Kolordu topçusu: Diyarbakır'da 
Iki uçak: Diyarbakır'da 
5.Kolordu Karargahı: Konya'da 
?.Tümen Karargahı: Adana'da 
2.Alay: Maraş'ta 
23.Alay: Mersin'de 
4l.Alay: Dörtyol'da 
19.Alay: Karaman'da 
12.Alay: Kayseri'de 
6.Kolordudan 5.Tümen Kararg.: Sivas'ta 
13.Alay: Elbistan'dan Malatya'ya hareket halinde 
9.Alay: Sivas'ta 
lO.Alay: Karacahisar'da 
8.Kolordudan: 
ll.Alay: Erzincan'da 
3.Topçu Alayı: Erzincan'da 
9.Kolordudan: 
12.Tümen Karargahı: Hasankale'de 
9.Tümenin 28.Alayı bir dağ bataryası: Van'da 

7. Elazığ'ın Düşmesi: 

Asiler Genç'ten ve Çapakçur'dan sonra yavaş yavaş 
Palu'ya doğru yürüdüler. Asileri Murat nehrinin batısına 
geçirmernek için önceden Havik geçidine bir müfreze 
gönderilmişti. Fakat asiler 23 Şubat günü Murat nehrini 
geçtiler ve Havik'te bulunan müfrezeyi subayları ile bera
ber, Bucak Müdürü de dahil oldugu halde esir ettiler. 
Ileri hareketlerine devam eden asiler, Elazıga 3-4 saat 

mesafedeki köyleri de işgal ederek 24 Şubat sabahı saat 
0300'te, Elazıg il merkezinin çevresine yerleştirilmiş 
bulunan kuwetler üzerine taarruza başladılar. 20 er ve 
bir makineli tüfekten müteşekkil küçük bir müfreze tara
fından korunan Hanik köyü (Hüseynik köyü) güneyindeki 
cephane deposu asilerin eline geçmiş ve yağma edilmeye 
başlanmıştı. 
Beraberinde Elazığ Valisi oldugu halde olay yerine 

gelen 17. Tugay Komutanı Albay Osman, hayatını tehli
keye atacak derecede cesaret göstererek orada bulunan 
erierin de gayreti ile asileri cephane deposundan tart etti 
ve biraz sonra Beyyurdu'ndaki topçu mevzilerine geldi. 
Osman Bey'in emri üzerine batarya, Beyyurdu tepelerinin 
en hakim noktalarına mevzi degiştirmişti. Bu tepelere 
doğru, yürüyüş kolunda ilerlemekte olan takriben 
300-400 kişilik asi kuwet üzerine açılan ateş sonucu 
düşman yürüyüş kolu dağıldı ve kısa bir süre hareketsiz 
kaldı. Fakat dağınık bir halde ilerlemeye başlayan asiler 
kısım kısım Beyyurdu tepeleri doğu ve kuzeydoğu etekle
rindeki ölü noktalarda toplandılar. Ancak, görünen kı
sımları ateş altına alınabiliyordu. Bu suretle asiler küçük 
gruplar halinde topçu mevzilerine yaklaşmıştı. Elde fazla 
kuwet bulunmadığından durumu muhafaza etmekten 
başka çare yoktu. Asiler öğleye doğru topçu mevziinin 
kuzeyinde bulunan ve takriben 250-500 metre 
mesafedeki taşlıklı sırtları işgal etmiş, daha fazla ilerleye
memişti. Başından beri civardaki muharebeyi bizzat idare 
eden 17.Tugay Komutanı Albay Osman, duraklayan asiler 
üzerine milis kuwet sevk etmek üzere henüz oradan 
ayrılınıştı ki, tepeyi kuzeyden çeviren sırtlar gerisinden 
400 kadar yaya ve 20-30 atlı asi ansızın hücuma kalktı
lar. Hernekadar bunlar üzerine de ateş edildi ise de 20 
kadar erle bunları durdurmak imkanı olmadı ve düşman 
Beyyurdu tepesini de işgal etti. Bu çarpışmada erlerden 
bir şehit, iki yaralı vardı ve orada bulunan 25. Alay 1. 
Tabur Komutanı, Batarya Komutanı, makineli ve piyade 
takım subayları için de esaret muhakkaktı. Son bir gayret
le batarya asilerin eline düşmekten kurtarılmak istenmiş
se de ürken hayvanlar topları devirdiler, erler dağıldı ve 
bu sırada Topçu Tabur Komutanı ile Batarya Komutanı 
esir edildiler. Piyade Tabur Komutanı Binbaşı .. Zeki, 
Tabur Emir Subayı üsteğmen Burhanettin Ozkök 
(Emekli Tuğgeneral) ve diger subaylar güç halde kurtula
bildiler. Osman Bey şehrin doğusundaki kışla meydanın
da bir savunma hattı kurmak istedi. Ortada şehrin ileri
gelenlerinden başka ne muntazam bir kuwet ve ne de 
asilere karşı savaşacak silahlı ahali vardı. Bu sebeple 
orada da bir savunma olanağı olamadı. Şehrin batısında 
savunulmaya çalışıldı, o da mümkün olmadı ve nihayet 
Murat üzerindeki Izoli köprüsüne çekilmek zorunluğunda 
kalındı. 

Asiler şehre girer girmez önce jandarma dairesini yağ
ma ettiler. Hapishanedeki tutuklular ve hükümlüler 
serbest bırakıldı. Adiiyedeki evrak yakıldı. Bu sırada 

hükümet binasına giren asi lider Şeyh Şerif, ahatiyi topla
yarak maksat ve gayesinin, dini ve Kuranı kurtarmak ol
dugunu, ahaliye katiyen tecavüz niyetinde olmadığını söy
lüyordu. O, bu teminatı verirken, öte yandan avenesi 
evleri ve mağazaları yağmaya başlamışlardı. Bu alçakça 
hareket karşısında halk Şeyh Şerife başvurmuşsa da ça
pulculuk önlenememişti. 

25 Şubatta asiler münadiler (herkes duysun diye bir şeyi 
bagırarak söyleyen kimseler) vasıtasıyle "Malatya'ya 
gidiyoruz. Müslüman olan arkamızdan gelsin." haberini 
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yaydılar. Bu arada Hanik köyü civarındaki Kürt köyleri 
halkı silahsız olarak Elazığ'a gidiyorlardı. Maksatları 
gelen asiler le şeyhlerinin başarısını tebrik etmekti. 
Din propagandası öylesine etkili olmakta idi ki, halk a

yaklanmanın bastırılmasında hükümete yardıma yanaşmı
yordu. Asilerin yağmaya başlamaları üzerinedir ki, Elazığ 
halkı aklını başına almış, karşılaştıkları felaketin büyük
lüğünü görmüş ve asiler karşısında cephe almıştı. 
Olayı öğrenen Genelkurmay Başkanlığı 24 Şubat günü 

Malatya Valisi aracılığı ile Izoli'de bulunan 17.Tugay Ko
mutanına verdiği emirde: 
Elazığ'dan Izoli'ye gelen ve gelecek olan subay ve erler

den derhal bir birlik teşkil ederek asilerin Malatya istika
metinde ilerlemelerini durdurmasını ve Fırat'tan güneye 
geçmelerine engel olmasını istemekte ve; Malatya'da 
seferber olmaya başlayan erat ve subaylar toplandıkça, 
Malatya'daki 63.Alay Komutanı Yarbay Ali tarafından 
Izoli'ye gönderiterek Tugay Komutanı emrine verileceği
ni bildirmekte idi. 
Durumu yakinen izleyen Cumhurbaşkanı Atatürk de, 26 

Şubatta Malatya Valisi aracılığı ile Izoli'de 17.Tugay Ko
mutanı Albay Osman'a verdiği emirde: 

"Durumunuz, tertibatınız, düşünceniz hakkında ait oldu
ğunuz resmi makamlara elbette bilgi verdiniz. Gereken 
emirleri ve talimatı alacaksınız. Ben de size hatıra olarak 
bir iki noktayı bildireyim: 
Asiler ciddi muharebe ve çarpışma sonucunda değil, 
mensuplarının ve müriderinin çağrısına uymak suretiyle 
ve bunların kendilerine katılması ile Elazıg'a kadar gele
bilmişlerdir. Silahlı kuvvetleriniz arasında sizin yerli dedi
ğiniz ülküsüz erierin bulunuşu sizi şimdi bulunduğunuz 
yere ve duruma gelmeye zorlamıştır. Bu durum sizin için 
dikkat ve uyanıklıgı gerektiren bir noktadır. Bundan 
sonra ülkeyi savunmak için kullanacağınız vasıtalarda bu 
noktaya dikkat buyurunuz. Asilerin silahı, aldatmayı, boz
gunculuğu ve din ile şeriatı vasıta ittihaz ederek bilgisiz
likten faydalanmadır. Sizin karşı vasıtanız ve savunmanız, 
bütün bu sahtekihlıkların emriniz altında olanlara ve 
temasta bulunanlara layıkı ile ve süratle anlatılmasında 
ve şuurlu hareketinizdedir. Bilgisizlik ve gafilliğin 
çokluğu karşısında durumunuzu bozarak dağılmak elbette 
aleyhimizdedir. En az sayıda da olsanız varlığınızın 
korunması bizce değerlidir. Geçmesi zorunlu olan birkaç 
günü mevcudunuzu koruyarak kazanmak tercihe değer. 
Ayrıca durumunuzun olağanüstü olduğundan ve bunun 
gereği olarak olağanüstü tedbir almaya zorunlu olacağı-

nızdan beni haberdar etmelisiniz. Malatya halkı cumhuri
yete sadık ve irticaa düşmandır. Bu bilinmektedir. Bu 
değerli unsurlardan büyük ölçüde faydalanma olanağını 
elde ediniz. Bu öğütlerim bağlı olduğunuz makamlardan 
alacağınız kesin emirlerin yapılmasında size yardım eder 
umudundayım." 

Aynı gece (26 Şubat) Genelkurmay Başkanlığı da tugay 
komutanına verdiği emirde: 
Atatürk'ün emrine uygun hareket etmenin önemine de

gindikten sonra, 26 Şubat akşamı Arga'ya gelecek olan 
13. Alay ile derhal irtibat kurarak Alayın süratle Malat
ya'ya gelmesini sağlamasını ve o zamana kadar kazanıl
ması gereken iki üç günün Malatya'nın vatanperver evlat
larının da katılması ile herhalde kazanılacağından emin 
olduğunu bildirmişti. 
Bir yandan Elazığ'ı işgal eden asilere karşı askeri 

tedbirler alınırken diger yandan asilerin yağmacılıgı ve 
çapulculuğuna karşı cephe alan halk, silaha sarılmış ve 
giriştiği savaşma sonunda 26 Şubatta asi Kürtleri, şehri 
boşaltmaya mecbur etmişlerdi. Firar eden asilerin büyük 
bir kısmı Palu doğrultusunda çekilmişlerdi. 
Palu'ya gelen Şeyh Şerif tekrar Elazıg'a yürümek iste

mişse de Pertek yönlerinde, Doğu Dersim ve Mazkirt'ten 
gönderilen gönüllü aşiret kolları ile yaptığı çarpışmada 
fazla zayiat vererek Bulanık köyüne çekilmeye mecbur 
olmuştu. 
Bu olaylar üzerine Elazığ ve Havalisi Komutanlığına 

atanan 17.Tümen Komutanı General Nurettin, 1 Mart 
1925'te Elazığ'a görevi başına gelmiş, bu arad."l. 13. Alay 
da asayişi sağlayarak Pal u bölgesinde yapacağı tedip hare
katı hazırlığına başlamıştı. Bu günlerde Ankara'daki 
siyasi faaliyetler de oldukça ciddi bir safhaya girmiş bulu
nuyordu. 

(Devamı gelecek sayıda) 

1. Behçet Cemal, Şeyh Sait İsyanı, İstanbul, Hisar 
Matbaası, 1955, s. 7-8. 

2. Behçet Cemal, age., s. 1. 
3. Behçet Cemal, age., s. 19-21. 
4. Behçet Cemal, age., s. 13-14. 
5. Behçet Cemal, age., s. 14-15. 
6. Behçet Cemal, age., s. 15-16. 
7. Behçet Cemal, age., s. 16-18. 
8. Behç_et Cemal, age., s. 18. 

9. Behçet Cemal, age., s. 22-23 

* * * 
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M.DERSİMİ 

KÜRDiSTAN TEALİ CEMİYETİ .. . . ~ .. 
PROGRAMI, TUZUGU 

VE 
• • • 

BAZI ETKINLIKLERI 

"Kürdistan Teali Cemiyeti" nin Kürdistan ulusal demok
ratik savaşımındaki rolü ve önemi yadsınamaz. Ne var ki 
dönemin birçok diger girişimleri gibi bu örgüt konusunda 
da henüz doyurucu bilgi ve belgelere sahip degiliz. 
Kürdistan tarihinin çeşitli süreçlerinin aydınlahlması her 
şeyden önce çok yönlü araştırma ve incelemelerin yapıl
masına baglıdır. Biz burada, sorunun belirli yönlerine ışık 
tutabilecegi kanısıyla Prof. T.Zafer Tunaya'nın "Türki
ye'de Siyasal Partiler" adlı araştırmasının "Mütareke Dö
nemi"'ne ayrılan 2.cildinde yeralan "Kürdistan Teali 
Cemiyeti" ile ilgili bazı bilgi ve belgelere deginmek 
istiyoruz. Yazarın kendi yaklaşımı ve giriştigi yorumlar 
bir yana, "Mütareke Dönemi"nin siyasal örgütleri konu
sunda her kesin kolayca uzanıp elde edemeyecegi oldukça 
zengin bir belge koleksiyonu sundugunu burada belirtme
liyiz. 
Yazar M.Emin Bozarslan, "Jin" dergisinin Latin harfle

riyle yapılan baskısının birinci cildine yazdıgı "Sunuş" ya
zısında "Kürdistan Teali Cemiyeti"'ni kuruluşu, gelişimi, 
politikası ve çeşitli etkinlikleri yönünden incelerken bu 
konuda henüz yanıt bekleyen bazı sorunların da altını 

çiziyor. Bunlar, sözkonusu "cemiyet"in kuruluş tarihi, 
"Jin" dergisinin kapanış nedenleri, dernegin program ve 
tüzügünün henüz elde edilmemiş olması gibi sorunlardır. 
Prof. T. Zafer Tunaya'nın Şubat ı986'da yayımlanan söz
konusu eserinde bu sorunların bazılarına yanıt verecek 
bir takım bilgi ve belgeler bulmaktayız. Biz kendi yoru
mumuzu fazlaca öne çıkarmadan bu belgelerden bazıları
nı sunmaya çalışacagız. 
Prof. Tunaya, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin ı 7 Kanun-ı 

evvel (Aralık) 1334 (ı9ı8)'de kuruldugunu belirtiyor. 
Buna kaynak olarak, zamanın Dahiliye Nazırı Ali Kemal 
Bey'in 22 Mayıs 1335 (ı9ı9)'da Başbakanlıga yazdıgı bir 
yazıyı gösterir ve ilgili bölümü oldugu gibi aktarır: " ... 
Ayandan Seyyit Abdülkadir Efendi hazretlerinin taht-ı ri
yasetinde zevat-ı malumeden mürekkep olarak Dersadet
te teşekkül eden ve ı 7 Kanun-ı evvel 334 tarihinde 
alelusul ilmühaber ita edilmiş olan Kürdistan Teali Ce
miyetine ... " (BBA, Meclis-i Vükela Müzakeratına Mah
sus Zabıt Varakası defteri). Böylece Kürdistan Teali Ce
miyeti'nin resmen kuruluş tarihi adı geçen yazıdan sap-

tanmış bulunuyor (Age. s.ı86 ve dipnot ı). 
Prof. T. Z.Tunaya, "Mütareke Dönemi"nde kurulmuş 

olan Kürt örgütleri arasında, giriştigi eylem ve etkinlikle
ri bakımından en önemlisinin Kürdistan Teali Cemiyeti 
oldugunu belirttikten sonra, "Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nin Meşrutiyet dönemine oranla ayrılıkçı sayıl
masını, Nizamnamesinden çok, eylemsel yönüne 
baglamak mümkündür. Cemiyet Wilson ilkelerinin "Kürt 
Milletine" de uygulanmasını istemektedir." diyerek bu ni
telikte bir örgütün kurulmasına "İstanbul Hükümeti"'nin 
"nasıl" izin verdigi ve "Bu takdirde Dogu ve Güneydogu 
Anadolu'yu gözden çıkarmış sayılmayacak mıdır?" soru
sunu sorar ve şöyle yanıtlar: 
"Başlangıçta, CemiY.et'in kurulması hükümetçe benim

senmiştir. Bölgenin ıtilaf devletlerince, Ermeniler ve A
raplar arasında paylaştırılına hazırlıkları yogunlaşınca, 

bundan kuşkulanan Tevfik Paşa hükümeti, Kürtlerin de 
bu yönde çalışmalarını istemiştir. Hükümet ilerde Kürt
lerle anlaşılacagını hesaplayarak Ermeni ve Arap prog
ramları arasına girmiştir. Cemiyet bir siyasal parti olma
dıgını açıklayara~ işe başlamışsa da eylemleri tamamen 
siyasaldır ve de Istanbul hükümetlerinin isteklerine ters 
yönde gelişmiştir." (Age., s.ı89). 

Yazar bu kanısını ise "dipnot"da verdigi şu bilgilere da
yandırmaktadır: 

"Ord. Prof.Şükrü Baban'la yaptıgımız konuşma notları
na göre. Rahmetli hocamıza göre Seyyit Abdülkadir E
fendi İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserligi memurla
rından Mr. Halıler'le yaptıgı bir konuşmada hem Damat 
Ferit, hem de Ali Rıza Paşa'ların Türk (Osmanlı) koru
yuculugu altında, Kürtlere tam bir "muhtariyet" (öz~rklik) 
vaadinde bulunduklarını ögrenmiştir. Bu durum Ingiliz 
belgelerinde de izlenebilir. Bu konuda bk. Bilal Şimşir, 
İngiliz Belgelerinde Atatürk, c.ı, s. 273 - yine bk. 
Alemdar, 5 Teşrin-i sani ı335, s. 2." (Age., dipnot 13, 
s.ı89). . 

Dönemin Istanbul gazetelerinden "Alemdar"'ın 5 Kasım 
1335 (ı9ı9) tarihli sayısında, Kürdistan Te~li Cemiyeti'
nin " ... Anadolu'da Kuva-yi Milliyenin emr-i intihaba pek 
faal bir surette müdahalesinden dolayı intihabata iştirak 
etmemeye" karar verdigi de belirtilmektedir (Age., s. ı9ı, 
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dipnot 18. ). . 
Yazarın, o koşullarda Osmanlı hükümetlerinin Kürdıs

tan Teali Cemiyeti'ne kuruluş izni vermiş olmala~ın~ 
hayrete varan bir yaklaşımla karşılaması pek gerçekçı bı 
tutum olarak gözükmüyor. Kaldı ki kendisi de Cemiyet'in 
programının "ayrılıkçı" bir nitelik taşımadıgını ve "siyasal 
bir parti olmadıgını" ilan ettigini belirtmektedir_. Bu da 
"İstanbul hükümetleri"nin, ne yapacagı ve nasıl bır tutum 
izleyecegi henüz belli olmayan bir demege izin ve~~e: 
rnek gibi önyargılı bir tavır takınmalarının gerekm~~ıg~~~ 
ortaya koyar. Cemiyet'in daha sonraları gırıştı~ı 
"ayrılıkçı" eylemlerinden hareketle onun ~uruluşun~ h~
kümetlerin kendi politikaları yönünden bır yarar gormuş 
olmalarını sorgulamak ve bunun için de ikinci-üçüne~ 
elden edinilmiş bilgileri kanıt olarak sunmak elbette I

nandırıcı degil. Yine yazarın hemen bunun ardından 
verdigi belge ve bilgiler de gösteriyor ki Osmanlı ~~kü
metleri Kürdistan Teali Cemiyeti'nin kuruluşundan ıtıba
ren rahatsızlık duymaya başlamış, gerek Meclis-i Mebu
san'da gerek Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu)'da bu 
Cemiyet'in tutumunu ve politikasını tartışma konusu 
yapmış ve bazı önlemler almayı kararlaştırmı~tır. 
Kuşkusuz gerek Osmanlı gerekse Ankara ve Cumhurıyet 
hükümetleri Kürdistan sorununu görmezlikten gelmemiş
ler ve bu konuda belirli taktiklere başvurmuş ve bir 
bakıma başarılı da olmuşlar. Ancak bu konuda gerçekçi 
ve dogru bir yargıya varabiirnek için sorunun tüm yönle
riyle incelenmesi gerek. Kanımızca yazar, aceleci bir 
tutumla ciddi bir konuda erken yargıya varmış bulunuyor. 
Yazar, "Hükümetler'in Tepkisi" başlıgı altında şöyle 

söyler: 
"Cemiyet'e karşı "Pay-ıtahttaki" tepkiler, hükümetlerden 

ve parlamentodan gelmiştir. 
Cemiyet'in Anadolu'da ş_ubeler açarak "camia-i Osma.J).i

yeden" ayrılma istegi ve Ingilizlere yönelik eylemleri Is
tanbul hükümetlerini kızdırmıştır. Yerel eylemlerin ba
şında eski meb'us Seyit Taha'nın bulundugu, İngiliz ajan
larının kışkırtmalarına uydugu açıklanmıştır ... " (Age., 
s.191-192). 
Bu bölümle ilgili dipnotda ise şu bilgiler veriliyor: 
"Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in Sactarete yazısından: 

" ... Urfa'dan gelen İngiliz yüzbaşısının Viranşehri ziyaret 
etmesine nazaran Milli aşiretini elde etmek üzere müte
madiyen ve musırrane (ısrarla) tahrikattan hali (kışkırt
malardan geri) kalmadıkları Diyar-ıbekir vilayetinden 
bildirilmekle ... " (Bab-ı ali Dahiliye Nezareti Kalemi 
Mahsus, 5759/977, 31 Eylül 1335) (BBA-BEO/Siyasi 
Kısım)- Dahiliye Nezareti, Emniyet-i Umumiye Müdürü
yeti, Asayiş şubesinin Sactarete yazısından: " ... Mardin 
livası dahilinde dolaşan İngiliz hakim-i siyasisi Binbaşı 
Noel'in Kürdistanteşkiliiçin propaganda yaptıgı sırada ... " 
(Hususi numara 50, 1 Haziran 1335) (BBA-BEO/Siyasi 
Kısım)- "Siverek eşraf ve tüccarının Dahiliye Nezaretine 
telgrafı (20 Mart 1335) (BBA-BEO/Siyasi Kısım) - İngi
lizlerin Simko'yu, Türkler aleyhine kışkırttıklarını 
gösteren Müsteşar Adil in_ızalı yazı (70/79, 24 Temmuz 
1335)- Harbiye Nazırının Ingilizierin Urfa, Ayıntap (Ga
ziantep) ve yöresindeki "Kürt tahrikatına" ilişkin yazısı 
{110/91, 6 Kanun-ısani 1335) - Arappınarı'nda bulunan 
Ingiliz kaymakamlıgının Kerkan aşiret reisi Basravi'nin 
evinde kaldıgı ve gündüzleri otomobil ile ve reisle bera
ber yakın köylerde dolaştıgı~ı bildiren 310 sayılı şifre il
ginçtir. 6.0rdu Kumandanllgından Harbiye Nezaretine 
çekilen şifrede, bu gezilerle İngilizlerin Urfa yöresinde 
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yeni bir Kürt hükümeti kurmayı amaçladıkları, bu gibi gi
rişimlere son verilm~si için gerekl_i önleJ?l~rin alınması 
Kumandanca (Ali Ihsan Paşa) ıstenmıştır. (Osmanlı 
Ordu-yu Hümayunu, Başkumandanlıgı Vekaleti, No:606, 
4.1.35, Harekat no:402, şifre sureti (BBNBEO Siyasi 
Kısım) - Yine Yıldırım Kıtaatı Müfettişliginin ~32 sayılı 
şifresi de aynı içeriklidir (7 Kanun-u sanı 1335)
BBA/BEO Siyasi Kısım" 
Görüldügü gibi Osmanlı hükümetleri Kürdistan'la ilgili 

gelişmeleri çok yakın_dan ~e _deri~ ?ir ilgiyle i_zle~ek!e ve 
Ingilizierin bölgedekı etkinlıklerını de hep bır Kurdıstan 
Devleti'nin kurulmak istendigi yönünde yorumlamakta ve 
bundan ciddi bir endişe duymaktadır. Ne var ki eskiden 
oldugu gibi bu tür gelişmeleri şiddetle bastırma yoluna 
gitmemekte, daha dogrusu Mondros Mütareke~i'ni imza
ladıktan sonra artık buna gücü yetmemektedır. Ancak, 
Kürdistan'da gelişen hareketi ve Kürtler lehine beliren 
fırsatları önlemek, onları Osmanlı boyundurugunda 
tutmaya devam etmek için de elden gelen her şey yapıl
maktadır. Yukarıdaki dipnota konu olan alıntının hemen 
devamında ise güne göre şu önlemler alındıgı belirtiliyor: 
" ... Tehlikeyi önlemek amacıyla eski Şeyhülislam Hayda

rizade İbrahim Efendi'nin başkanlıgında kurulan bir 

heyete araştırma ve "irşad" (yol göstericilik) görevi veril
miştir. Eylemlerin baş sorumlusu olarak Kürdistan Teali 
Cemiyeti gösterilmiştir (Bk. bu yazının ekindeki belge -
Berhem). 
Kürdistan Teali Cemiyeti, her bakımdan Osmanlı hükü

metlerinin müdahale ve saldırılarına hedef olmuş. Buna 
karşın Cemiyet "... kendis!ni Kürt davasının gerçek 
temsilcisi saymış ... " ve "Istanbul'a gelen Amerika 
heyetiyle bu sıfatla ilişki kurmuştur." (Age., s. 192-193). 
"Cemiyet'in temsilcileri olarak Amerika heyetiyle görüş
meye gidenler: Eski polis Müdürü Halil Bey, Dr. Şükrü 
~ehmet (Sekban) Bey, Babanzade Hüseyin, Şükrü Bey" 
(Ikdam, 5 Agustos 1335) Age., s.193, dipnot: 26). 
Cemiyet'e yönelik saldırılar, çogunlugunun Müdataa-i 

Hukuk'çulardan oluştugu son Meclis-i Mebusan (1920 
başları) oturumlarında da sürmüş, Şerif Paşa'nın Kürtler 
adına Paris'te yaptıgı girişimler, Ermeni temsilcisi Bogos 
Nubar'la gerçekleştirdigi Kürt-Ermeni dayanışması ve 
Şerif Paşa'nın bu girişimlerinin Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nce desteklenmesi sert tartışmalara neden 
olmuştur. Dogrusu Meclis-i Mebusan'ın konuyla ilgili o
turumlarında savunulan görüşler ve varılan kararlar, Türk 
milliyetçiliginin Cumhuriyet dönemi boyunca aldıgı biçim 
ve girişilen uygulamaları degerlendirmek bakımından bir 
hayli eglendiricidir. 
Meclis-i Mebusan 19 Şubat 1920 tarihli birleşiminde, 

sözkonusu sorun gündeme alınarak tartışılmıştır. Konuş
macılar öncelikle "Türk" ve "Millet" kavramları üzerinde 
durmuş ve kendilerine göre tanımlama denemesine giriş
mişler. Sözgelimi Karesi Mebusu Abdülaziz Mecdi 
Efendi konuşmasında şunları söyler: 
" ... Bundan ~aksat Türk, Kürt, Laz, Çerkes gibi anasır-ı 

muhtelife-i Islamiyedir. Bu böyle midir? ("Hayhay 
böyledir" sedaları, alkışlar). Eger Türk kelimesinin 
manası bu degilse, rica ederim, burada nutuk iradedildik
çe "Türk" tabiri yerine "anasır-ı İslamiye" (islam unsurlar) 
densin ... 
Rıza Nur Bey- Öyledir. 
Hüseyin Bey (Erzurum)- Hatta yahudiler bile dahildir. 
Mecdi Efendi (devamla) - Türk kelimesinin manasını 

Meclis bu suretle tefsir ve şerhedip efkar-ı umumiyeye ar-
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zettikten sonra "ben Kürdüm" diyen bazı zevatın hatırına 
hiçbir şey gelmez ve yahut gubar-ı siyasi (siyasal toz) kon
çturtmamak için Türk, Kürt, Laz, Çerkes veyahut a~asır-ı 
Islamiye gibi tabirat kullanalım." (MMZC ı336, DIV, Si 
12, s.134-135) (TV, 24 Şubat 1336, Sayı2874 ilavesi. Age., 
s.ı93 ve dipnot 27). 
Aynı oturumda Celalettin Arif Bey de ikinci kez şöyle 

konuşur: 
" ... Bu prensibi tatbik eylemek arzu eyleyenler, demin 

mevzubahs eylediğim bir takım hodgamları (bencilleri), 
vatansızıarı kendilerine alet ittihaz etmişler, onları bu 
vadiye sevk eylemek istiyorlar. Aç ve siffak (kan dökücü) 
büyük bir emperyalist unsur da, tabiidir ki bunun netice
sini bekleyip ondan müstefit olmak istiyor. Halbuki onlar 
bilmiyorlar ki, Türklerle Kürtler pek yakın zamanlarda 
acı bir ders-i ibret aldılar. O ders-i ibret de Arnavutluk'la 
Arap mesaili (sorunları)dir." (Age., s.ı93-ı94 ve bir 
önceki dipnottabelirtilen kaynak s.ı69). 

Bu oturumda Bekir Sıtkı Bey'in yanısıra Erzurum Mil
letvekili Hüseyin Avni Bey'in de ağır eleştiriler yaptıkları 
belirtilmektedir.(Age. aynı dipnotdan .. ). 
Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı olarak Seyyit Abdül

kadir Efendi'nin Journal d'Orient gazetesi muhabirine 
verdiği önesürülen demeçte, Şerif Paşa'nın Kürdistan'la 
ilgili girişimlerinin Cemiyet'ce desteklendiği belirtilmiş
tir. Bu durum gerekçe yapılarak Cemiyet ve başkanı Sey
yit Abdülkadir Efendi ağır eleştirilere hedef olur. "Vila
yat-ı şarkiye " mebusları "Meclis riyasetine" bir önerge 
vererek Seyyit Abdülkadir Efendi'nin "Ayan" üyeliğinden 
"ıskatı"nı isterler. Ayrıca Mardin ve benzeri vilayetlerden 
çekilen telgraflarla da Meclis'e baskı yapılır. (Age., s. 
ı93-ı94). Eski içişleri bakanlarından Adil Bey "Cemiyet' e 
ilişkin bilgiler vermiş, kanuna aykırı olarak kurulduğunu 
ileri sürmüştür." Ayan'da ilk konuşmayı yapmış olan Ba
banzade Ahmet Naim Bey de "hem Cemiyet'i, hem de 
Şerif Paşa'yı eleştirmiştir". Bu durum karşısında "Seyyit 
Abdülkadir Efendi, kendisine maledilen demeçte ilgili 
açıklamalar yapmak için gizli celse önermiştir. Öneri 
kabul edilmiştir. Sonraki birleşimde "asla beyanatta bu
lunmadığını" belirten bir önerge vermiştir." (Age., s.ı94). 
Ayan Meclisi'nin ı5 Mart 1336 (ı920) günlü birleşimin
de divana verilen önergenin tam metni şöyledir: 
"Meclis-i Ayan Riyaseti Celilesine 
Geçen gün Meclis-i Mebusan'da vilayat-ı şarkiye 

meb'usları tarafından verilen bir takrirde dailerinin 
Jurnal Doryan gazetesi muhbirine bazı beyanatta 
bulunduğum serriştesiyle (bahanesiyle), Ayanlıktan ıska
tım için bir takım sözler sarfolunduğu mesmuu acizanem 
olmakla bu bapta bazı ifadatta bulunmak mecburiyetini 
hisseyledİm şöyle ki : Mezkur gazeteye asla öyle bir 
beyanatta bulunmadım. Binaenaleyh ilk nokta-i istınadı 
böyle biesas olan iftira alud iddiaları kemali nefretle 
müddeilerine red ve iade eylerim. Şerafet ve diyanete 
dokunan bu isnadat-ı nifakçıyanenin nerelerden mülhem 
ve ne gibi ağrazın (garezlerin) mahsülü olduğu bedalıatı 
ile iktifa etmeyerek tafsilen beyan ve irae edebilirsem de, 
devlet ve milletin bulunduğu şu hal içinde şahsiyata 

müncer olacak bir bahse girişmeyi muvafık bulmuyorum. 
Şunu da kaydetmeden geçemiyeceğim ki, herkesin 
malumu olduğu üzere, saye-i risaletpenahide emniyem 
diyanetin, devlet ve vatan ve milletin şeref ve saadetini, 
feyz-ü terakkisini görmeye matuf olduğu cihetle, eğer 
Meclis-i Osmaniden çekilmekliğimde memleket için bir 
fayda mutasavver ve bu suret arzuyu aliye muvafık ise 

istifa etmeyi de, hizmet ve şeref addedeceğimi isnadat-ı 
mugalatakaranden hoşlanacak zevata ihtardan kendimi 
alamıyorum. 

Ayandan Seyyit Abdülkadir. ı2 Mart 336." (Bravo 
sesleri). (Age., s.ı94-ı95). 
Prof. T. Z.Tunaya, Şerif Paşa'nın politik tutumunun 

izlediği doğrultu konusunda da bir takım bilgiler verir. 
Kaynak gösterilerek yapılan değerlendirmelere göre Şerif 
Paşa'nın "Meşrutiyette sorunlar yaratan eylemlerini" Mü
tareke döneminde "çok daha hızlı bir tempo ile arttırdığı", 
"büyük serveti"nin ona güç kattığı, Fransız çevrelerinde 
tanınmış bir kişi olmakla birlikte Fransa emniyetince 
izlendiği, "ı9ı8 yılına değin Osmanlıcılık savunucusu" 
olduğu, "ülkenin parçalanma ve paylaşılma tablosu içinde 
kendisine yeni bir yer seçme isteğiyle önce sadr-ı azamlığı 
düşündüğü ve sonra da Paris'te Kürt davasının liderliğini 
ve savunuculuğunu yeğlediği" anlaşılmaktadır. 

Yazar, Şerif Paşa'nın çalışmaları ve Osmanlı basını ve 
meclislerinde hararetli tartışmalara konu olan demecin 
i~~iği konusunda da bazı bilgiler vermektedir: 
"Once Barış Konferansına iki "muhtıra" (memorandum), 

bir de Kürdistan haritası sunmuştur (22 Mart 19ı9 ve ı 
Mart 1920 tarihlerinde). Ayrıca Ermeni temsilcisi Boğos 
Nubar Paşa ile bir anlaşma imzalamış (20 Aralık 1920) 
ve Konferansa çağrılarak konuşmuştur. 

Bu anlaşmaya göre Ermenilerin istedikleri altı vilayette, 
Kürtlerin çoğunlukta bulundukları ileri sürülerek bu 
bölgeye bir heyet gönderilmesi önerisi Konferans tarafın
dan kabul edilmiştir. Boğos Nubar Paşa da bu öneriye 
uymuş ve Kürtler aleyhinde propagandaya son vermeyi 
kabul etmiştir. Şerif Paşa'nın, "Kürt Cemiyeti"nin 
temsilcisi ve "Kürt murahhası" olarak hareket etmesi de 
kararlaştırılmıştır. Her iki tarafın da isteği "altı vilayetin 
muhtariy~ti"dir. Bu tür bir yorum Seyyit Abdülkadir E
fendi'nin Istanbul'da Fransızca çıkan Journal d' Orient ga
zetesine verdiği bildirilen bir demeçten çıkarılıyor ve 
duruma yeni bir boyut getiriliyordu. Yapılan yorumlarda 
Kürtlerin Ermenistan kuruluşunu tanıdıkları, Türklerin 
Kürtler adına konuşma yetkisine sahip olmadıkları ileri 
sürülüyordu._" (Age., s.ı96. MMZC 1336, D 4, Si 1, 
s.229-230 - lkdam'a göre Paris'ten gelen bir Ermeni tem
silcisi Cagadamard gazetesine verdiği beyanatta 
Şerif-Boğos Nubar anlaşmasından bu kesin sonuçları çı
karmıştır (2 Mart ı920). - Naim Bey'in (Babanzade) 
böyle bir anlaşma kabul etmediği ve vilayat-ı şarkiye me
buslarınıl! protestoları da aynı tarihli gazetelerde yer 
almıştır (Ikdam, 2,3 Mart 1920). 
Şerif Paşa'nın başını çektiği girişimler Kürdistan Teali 

Cemiyeti tarafından destektenmiş ve kendisine yardımcı 
olmak üzere Arif Paşa'nın başkanlığında bir heyetin 
Paris'e gönderilmesi kararlaştırılmıştır ( Jin, Sayı 9, s.7). 
Bu arada Şerif Paşa'nın, Fransız Konsoloshanesi 
aracılığıyla "Eski Dersim mebusu Lütfi Fikri Bey'e bir 
telgraf göndererek onun da delege seçildiği ve derhal 
Paris'e hareket etmesi gerektiği, ancak onun bu çağrıyı 
"Bütün Osmanlılar adına gelmeyi teşekkürle kabul 
ederim, fakat yalmz Kürtleri temsil için gelemem" 
diyerek reddettiği belirtilmektedir (Cumhuriyet, ı 

Ağustos ı925, s.2). 
Cemiyet'e yönelik saldırılara Osmanlı basını da 

katılmış, aleyhte yorum ve haberlere yervermiş, başkanı
nın kişiliğini hedef alan yazılar yayınlamıştır. "Sorunlar, 
Celal Nuri- Seyyit Abdülkadir düello girişimi haberi 
üzerine daha da elektriklenmiştir." (Age. s.196-197). 
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Konu ile ilgili dipnotta _şöyle deniliyor: 
"Celal Nuri Bey'in "Ileri" gazetesinde çıkan ve Seyyit 

Abdülkadir Efendi'ye ağır surette çatan "Çocuk Oyuncağı 
mı" başlıklı yazısı üzerine, "Turuk ve Mezahip müderrisi" 
Necmettin Hüseyin Efendi kendisini düelloya davet 
etmiştir. Necmettin Efendi 17 Şubat 1919 tarihli davet 
yazısında "Reisimize ve dolaysıyla Osmanlılığa karşı yap
tığınız hakaretten sizi behemahal ikimizden birinin ölü
müyle neticetenecek bir düelloya davet ediyorum. 
Namuslu bir fert iseniz davetimi kabul ve şahitlerinizi 
tayin ediniz." demekteydi. "Alemdar" gazetesi habere özel 
bir önem vermiş ve yayınlamıştır (20 Şubat 1335). Hatta 
gazete sahipleri Refi Cevat ve Kadri Beyler Necmettin 
Efendi'nin şahitliğini kabul etmişler. Celal Nuri Bey 
hakaret etmediğini söylemiş, daha sonra mesele 
kapanmış tır." . 
Yazarın verdiği bilgilere göre, "Iş bu kadarla kalmamış 

Kürt asıllı yazarlar ve seçkinler anlaşmazlığa düşmüşler-
dir." (Age., s.197). . 
Prof.T.Z.Tunaya, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin "lngiliz

ler"le ilişkilerini de irdeliyor. Ancak bu konuda birçok 
Türk aydınınının alışılagelen önyargılı savlarını bir de 
kendisi yinelemekten geri kalmıyor. Türk ulusal kurtuluş 
savaşımı önderlerinin hemen tümünün İngiliz ya da Ame
rikan mandasını yeğledikleri o koşullarda, Kürdistan 
Teali Cemiyeti'nin "Wi~son prensipleri"nin gerçekleşti
rilmesini istemiş ve Ingilizlerden destek beklemiş 
olmasında yadırganacak pek birşey olmasa gerekir. Ne 
var ki, Kürtleri bir ulus ve ülkelerinin de Kürdistan 
olduğunu görmek ve ulusal hakları uğruna savaşım 
vermenin en doğal hakları olduğunu kabul etmek isteme
yenler bakımından - ki bunlar bilim adamı da olsalar - bir 
tek yol kalıyor önlerinde: Her şeye Türk Devleti 
açısından bakmak ve bilimi de bu sübjektiv yaklaşıma 

uyarlamak. Bu olgu, sınırlı da olsa birçok bilim adamının 
"kimlik" arayışına koyulmaları ve "alternativ" bir tarih 
yazma çabasına girmelerininin nedenlerini anlamamızı 
daha bir kolaylaştırmaktadır. Gerçek odur ki, ırkçı-şoven 
bir anlayışla ve bir takım politik hesaptarla bilime hizmet 
etmek olanaksızdır. üstelik bu tutum, sonuçta bizzat sa
hiplerine zarar verir. Evet, şimdilerde yoğunlaşan 
"altenativ" tarih arayışları nedensiz değildir. Geç de 
kahnmış olsa bazı Türk aydın ve bilim adamlarının 
bilimsel yöntemlere ve çağdaş anlayışa uygun olarak Türk 
tarihini yeniden yazma çabasına koyulmuş olmaları sevin
diricidir. Elbet bu, yıllardan beri biriktirilen bilim dışı 
yargı ve çarpıtmaların kolaylıkla ortadan kaldırılabileceği 
anlamına gelmez. Kuşkusuz bu tutumun nasıl oluştuğu ve 
hangi süreçlerden geçerek, yıllar sonra da olsa artık anla
şılınaya başlandığı kapsamlı araştırma ve incelemelere 
konu olmaya değer bir sorundur. 
Biz, sözkonusu araştırmada "Kürdistan" ve öncelikle de 

"Kürdistan Teali Cemiyeti" ile ilgili olan bilgi ve belgele
rin kısa bir özetini sunmaya çalıştık. Ancak bazı noktalar
da az da olsa araya girme gereğini duyduk. Bu eserde 
yeralan "Kürdistan Teali Cemiyeti Nizamnamesi", 
Cemiyet'in "Nizamname-i Dahilisi", "Kürdistan Cemiyeti 
Nizamnamesi", "Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti 
Talimnamesi"nin 4 maddesi ve "Müessisleri", "Şeyh 
~ahmud'un Bir Yazısı", "Uçaklarla Atılan Seyyid Taha 
Imzalı Farsça _Bildiri", "Kürdistan Teali Cemiy~ti'nin 
Çalışmalarına Ilişkin Meclis-i Vükela Kararı", "Ingiliz 
Hükümeti Tarafından Kürtlere Sunulan Beyanname" 
başlıklı belgelerin kitapdaki biçimiyle fakat küçültülmüş 
olarak fotokopilerini ekte sunmayı uygun bulduk. 

K ÜROİST AN TEALİ CEMİYETi'NE 

İLİŞKİN BELGELER 

BELGE 1 
Kürdistan TeiUi Cemiyeti Nizamnamesi* 

Madde ı - Kürtlerin menafl-1 umumiyesinin temin ve teshill 
lnklşarı maksadıyle "Kürdistan Teall Cemiyet!"' namı lle bir cemiyet 
teşekkül etmiştır. Merkezi istanbul'dadır. Kürdistan'da ve lndelhace 
salr yerlerde şubeler küşad edecektir. Aynı maksada çalışacak ce
ınlyat ve akvam-ı saire lle teşrik-I mesai eder. 

Madde 2 - Cemiyet maksadına vüsiil Için, her llsanda yevml ve 
mevkut gazete, rlsale ve kitaplar neşir ve mütalaahaneler, mektep
ler ve matbaalar tesis edecek ve gece dersler!, konferanslar verecek 
ve münaslp yerlere heyet-! irşadiyeler gönderecek ve her nevi mü
esesat-ı hayriye ve içtlmaiye vücude getirecektir. 

Madde 3 - Sul ahiakla müştehir olmayan her kürt ve kürt ol
mayan ve cemiyetin makasıdına hizmet etmesi memul bulunan her
kes cemlyete aza olabilir. 

Madde 4 - Cemiyet azalıkları müessls, amil ve tabi! namlle üç 
sınıfa ayrılır. 

ı - Esna-yı duhulde asgari dört lira duhullye !ta ve şehri bir lira 

• Kürdistan Mecmuası, ı. Sene, 8 Şaban 1337, 8 Mayıs 1335 Adet 
(No:): 7, derginin Iç kapağı ve dış kapağında, kaynak lloover 
Institution, Dağdeviren koleksiyonu Dosya No. D 25 California -
ABD. 
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taahhüt eden aza-yı müesslseden olur. 
2 - Hln-1 duhulde asgari Iki lira duhuliye ve şehri eli! kuııış ta

ahhüt eden zevat aza-yı tabiiyeden olur. 
3 - Mebde-1 duhulde asgari beş kuruş duhuliye ve şehri Iki ku

ruş taahhüt eden zevat aza-yı tabliyeden olur. 
Madde 5 - Cemiyetin varidatı azaların duhullye ve şehriyelerin

den mütehassıl mebalil!; lle teşebbüsat-1 cem!yetten, teberrüat ve 
saireden mütehassıl mebaliğdir. 

lley'et-1 İdare 

Madde 6 - Hey'et-1 Idare bir reis ve ik! reis vekili ve on üç aza
dan ibarettir. Muhasebeci lle başkatip ve veznedar ve katip aza me
yanında lntihap olunur. 

Reis mutlaka aza-yı müessise meyanından, diğerleri müessls, amU 
ve tabii azalardan rey-1 hafl lle lntihap olunur. Müddetleri bir sene
dir. Sene nihayetinde Mide beyan olunacak heyet-! umumlyenln 
hin-1 akdinde yeniden hey'et-1 Idare intihap olunur. Evvelki heyetin 
tekrar lntihabı calzdir. 

Bu heyetin fevklnde bir heyet-I !stişare bulunacaktır. Hey'et-1 !s
tişare lndelicap meşaylh ve ulema ve ştirefa ve timeradan heyet-! 
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umumlyenln lntihablyle teşkll edllir. 
Madde 7 - Hey'et-1 Idare rlyasetinln lnhiliill takdirinde rlyasete 

reis-I sani Inflsalinde yerine reis-I mezkürun roadununda haiz-i rey 

olan zat Ikame tdlllr. İnhlHll edecek azalığa heyetin ekser!yet-1 ara

sı lle bir zat lntihap olunur. 
Madde 8 - Veznedarın mükeffll olması şarttır. 
Madde 9 - Hey'et-1 Idare bir sene-l kamlle zarfında nizarnname-ı 

dahili muclblnce cemiyetın her nevi umur ve muamelatını tedvlr 

eder ve bu müddet zarfındakl teşebbüsat ve leraattan yegane nıesul 

bulunur. 
Madde 10 - Hey'et-1 Idare haftada laakal bir defa lçtlma eder. 

Madde ll - Hey'et-1 Idare mukarreratı ekserlyet-1 ara ile Ittihaz 

ed111r. Fazla bir rey ekseriyeti temin eder. 
Madde 12 - İçtimaın ruznamesl lçtlma'dan evvel Reis ve katib-i 

umumi tarafından lhzar ve heyete tebli{( olunur. ittihaz olunan mu

karrerat defteri mahsusuna kayd ve zeyrl onu Ittihaz eden hey'et 

tarafından Imza ed111r ve karara Itiraz eden aza mevadde mukarrere 

zeyrlne esbab-1 ltlrazlyeyl kayıt ve Imza eder. Hey'et-1 Idare kendisi

ni terkip eden onaltı azadan dokuzu olmadıkça Ittihaz-ı mukarrerat 

edemez. 
Madde 13 - Sene hitamında heyet-I Idare heyet-I umumlyeyl 

Içtimaa davet eder. İçtimaın lliinı yevml lçtimadan laakal onbeş gün 

evvel yapılır. 

lley'et-1 Umumlye 

Madde 14 - Hey'et-1 umumlye cemiyetın her nevi azasından te

~ek!_<.ül eder. 
Madde 15 - Vakl olacak davete vakti muayyenlnde Icabet eden 

mıkdarı azanın lçtimaı lle hey'et-1 umumiye teşekkül eder ve her ne

vi kararlar ittihaz edebilir. 
Madde 16 - Hey'et-1 umumiye senede bir kere ağustosun otuzbl

rinci günü aleHi.de lçtima eder. Hey'et-1 idarenin kararı veyahut ay

nı bir merkezin bir sülüs azasının talebiyle bir defaya münhasır ol

mak üzere suret-i fevkaladede içtimat mümkündür. 
Madde 17 - Hey'et-i umumiye nisap husulünden sonra müessls 

azanın en yaşiısı tarafından mezkür içtima Için bir reis ve kiltip 

lntihabına davet olunur. İntihap olunan reis, heyet-I Idarenin mua

mele-ı lntihablyesine yardım etmek üzere aza-yı mevcude arasın

dan ayrıca yedi zat tayin eder. 
Madde 18 - Hey'et-1 umumiye bir senelik hülasa-1 hesabiye ve 

ıcraatı gösteren mazbatayı ıstlma ve münakaşa netleesinde tasdik 

eder. Badebu intihabata şüru He (6) ncı madde muclbince yeni 

heyet-I ldareyl ve kongre azasını lntihap eder. 
Madde 19 - Reylerln tasnif ve netleesinin Uanı aynı lçtlma lpti

dasında !cra edilir. 

Kongre 

Madde 20 - Senede bir defa Merkez-i Umumlde içtima eder. Ce

miyetin hali malisini ve bir seneilk leraatını tedklk ve tasdik eder. 

Ertesi seneye alt umum şuabatın bütçelerini tedklk ve tayin ve !n

dellüzum cemiyet nlzamnamelerlnde tadilat !cra eder. Kongrenin !ç

tlma ve suret-ı müzakeresini lrae eden tafsllat nizarnname-ı dah1ll

de münderiçtlr. Kongreye her şubeden laakal bir zat !ntihap olu

nur. 

Kasa, Tahsil-i Varidat, Sarfiyat ve Urour-u Tahrlriye 

Madde 21 - Bütün azanın duhuliye ve şehriyeleri yekünunun yüz

de ylrmisl kasada hıfz ve mütebakisi bir bankaya tevdi olunur. 

Madde 22 - Cemiyet varidat ve mesarlfini defatirl mahsusasına 

müdekklkane kaydetmek veznedarın ve bu muam~lenln usulü dal

resinde lerasım teftiş Retsin vaz!felerldlr. 
Madde 23 - Taahhüdat-ı şehrlye ve her nev! varldat-ı cemiyet 

koçanlı makbuzlarla ahzed!Ur. Bunların numarası sene dah111nde ve 

b1ltifasıla teselsül eder. Bu makbuzat cemiyetin mühr-ü resmlsl ile 

rels ve veznedarın Imzasını Ihtiva eder. 
Madde 24 - Sarfiyat ve kabzlyat evrak-ı sübutiye ile ve şekl-l ka

nunlye muvafık bir surette ıcra olunur. 
Madde 25 - Makbuz verilmeden hiçbir kimseden bir para alına

mıyacajiı gibi marülzlkr evrak-ı sübutlyesl sandığa konuırnaksızın 

masraf dahi ed1lemez .. 
Madde 26 - Kasaya para vaz ve lhracı behemehal rels ve vezne

dar ve heyet-I Idare azalarından hazır bulunandan bir ztitın huzu

ru ile mümkündür. Anahtar daima veznedarda bulunur. Sandığı, re

ls ve hazır bulunan aza mühürlerler. 
Madde 27 - Evrak-ı muhabereyl Imza hakkı relsln veya vekili

nindir ve bu Imza daima mühr-ü resmi ile beraber bulunur. 
Madde 28 - Umur-u tahrlrlyenln ve Cemiyet kütüphanesinin lda-

resi katibe aittir. 

İnzlbat 

Madde 29 - Cemiyetin programı ile muayyen esas ve maksat bUii

fında harekette bulunanlar heyet-I idare kararı lle bir daha gir

mernek üzere azalıktan çıkarılır. 

Madde 30 - Müteahhld olduğu şehrlyeyl bllamazeret üç mah tedl

ye etmeyenler veya cemlyetçe memur edUdiği vazlfeyl üç defa vakl 

olacak lhtara rağmen lfa etmeyenler müstafl addolunur. 
Madde 31 - Cemlyete alt mebanl dahilinde kumar, müsklrat Is

Itmali memnu olup muhalif harekette bulunanlar Idare kararıyle 

tenblh ve tekerrürü hallnde cemiyetten çıkarılır. 

Madde 32 - Cemiyetin malik olduğu nükut ve emvall menkule ve 

gayr-ı menkule üzerinde azadan hiçbir fert hiçbir türlü hakkı ta

sarruf Iddia edemez. 
Madde 33 - Aynı merkeze merbut azadan bir sülüsün talebiyle 

hey'et-i Idare hesahatının her ·zaman rüyeti mümkündür. 
Madde 34 - Şuabatın merkeze nazaran vazlyetl nizarnname-ı da

hill lle tayin edilecektir. 

BELGE 2 

Cemiyetin Nizarnname-i Dahilisi* 

Madde 1- Hey'et-1 Umumlye "Kürdistan Teall Cemiyet!" mer

kez-I umumisinde nizarnname-ı esasinin 14'ncü maddesi muclblnce 

teşekkül ve 18'ncl maddesinde muharrer vezalfl lfa eder. 

Hey'et-1 İstişare 

Madde 2 - "Hey'et-1 İstişare" nizarnname-ı esasinin 6'ncı madde

sinin fıkra-i ahiresinde beyan edUdiği veçhlle hey'et-1 umumlyenln 

lntlhabı lle zevat-ı malumeden ve hey'et-1 Idare azalığından Istifa 

edip şeralt-I lazımeyl haiz olunduğu halde hey'et-1 Idare tarafından 

bera-yı lntlhap esamllerl hey'et-1 umumiyye arzolunan zevattan te

şekkül eder. 
Madde 3 - "Hey'et-1 İstlşareye aza olacak zevatın mensup olduğu 

harredanın beynelekrad malüm ve şayan-ı hürmet olması veya o va

zlfeye lrşat ve telkin! kalben ve kalemen !faya muktedlr erbab-ı fikir 

ve kalem, yahut lrfan ve kemall lle müştehir fudaladan olması 

şarttır. 

Hey'et-1 İstişarenin Vazifesi 

Madde 4 - "Hey'et-1 İstlşare"nln vazifesi nizamnamesl esasinin 

birinci maddesinde muharrer makasıd-ı cemiyetin hıfzlle, çıkma

sına çalışmak ve Kürdistanın maddeten ve manen terakki ve teall

eine ve Kürt Kavminin terbiye-i İslamiye flkrlye ve ruhiyesine mü

tealllk hususatı tezekkür ile beraber hey'et-1 Idarenın hal edemedi

~~ ve ehemmlyet ltıbariyle hey'et-1 umumlyye içtlmaına kadar tehl

rlnde mahzur gördü~ü mesai! hakkında esbab-ı muclbe beyaniyle mUş

tereken o Içtimaa mahsus olmak üzere aralarında lntıhap edecekle

ri bir zatın taht-ı rlyasetinde blllçtima Ittihaz-ı karar lle hey'et-1 

Idare tarafından lhtlsaslarına göre teşkil edilen encümenler mukar

reratını tetklk veyahut kendileri tarafından herhangi bir madde 

üzerine kaleme alacakları raporları hey'et-1 ldareye tevdl eder. 

Madde 5 - "Hey'et-1 İstişare" her lçtlmaında yaJınız o müzakere

tl Idare etmek üzere Içlerinden bir rels ve rels vekili lle bir katlp 

lntıhap eyler. Ayda laakal bir defa muntazaman merkez-I umumlde 

akd-ı lçtima eder. 
Beş lçtimada mütevaliyen bllamazeret bulunınıyan aza müstafl 

addolunur ve ekserlyetle yerine dli!;erl lntlhap olunur. Hey'et-1 İsti

şarenin azası malıdut ve muayyen dejtlldlr. 

Hey'et-1 İdare 

Madde 6 - Suret-I teşekkül ve lçtimaı ve aded-I azası nizarnname-ı 

esasinin (6- 13)'ncü maddelerinde beyan edilen hey'et-1 Idare maka

sıdı cemiyetin temin ve tesbii husulü için mukarrerat-ı lazımeyl it

tlhaz, lüzum görülen mahalde şuabatın teşkil ve merkez-i umumt 

ile münasebetlerlnl tanzim ve idare Ue beraber Icabında cemiyetin 

her nevi azasından lrşadı ve sair hey'etlerl lntlhap ve konferan~. 

• Kaynak: Belge Sayın Nurullah Pcrkcv tarafından sağlanmıştır. Ay
rıca bk. Kürdistan Mecmuası, Sayı 7, 8 Mayıs 1335. 
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mevlze, merasim günlerini tayin eder. 
Madde 7 - "Hey'et-1 İdare" efkar-ı fokaradan olup muhtac-ı mua

venet Kürt efradının zükür ve inasına muavenet karşılığı olmak üze
re her aybaşında münasip bir meblağ tayin ve tefrik ve yine kendi 
kararıyla muhtacına tevzl eder. 

Madde 8 - Cemiyetin nizarnname-i esasisi mündericatına tat
blk-I kabil olmayan esbab-ı mübreme husulünde hey'et-1 Idare kendi 
Içtihadiyle de Ittihaz-ı mukarrerat edebilir. 

Madde 9 - İdare heyeti rüesası evvelce tanzim edilen ruzname-1 
müzakerat muciblnce müzakeratın hüsn-ü cereyanını temin ve Ida
re eder. Rüznameye bir gün evvel Ithal edilmiyen mevad takrlr su
retinde tcklif olunur. 

Madde lO - Kürdistan Teall Cemiyet! narnma gelen evrakın açıla
bilmesi hakkı rels veya rels veklllne aittir. 
Evrak-ı varlde ehemmlyeti nazar-ı Itibare alınmadan bllA Istisna 

ruznameye bilithal Idare heyetine tebliğ olunur, ve hey'et-1 Idare 
kararıyle !stişare veyahut umumi heyete de arzolunabllir. 

Madde ll - "Hey'et-1 İdare" tarafından müntehap olup hey'et-1 
idare azasından olması meşrut bulunan katlp cemiyetin "katlb-i 
umumlsi"dlr. Bütün karar muhabere ve tebliğierin ve müesses, Arnl
ll tabii azalara mahsus bulunan kayıt ve esas defterlerinin zapt ve 
tahrlrl vazifesi lle mükelleftlr. 

Madde 12 - Müesses, amU, tabii azaların evvelen: hüviyetlerini, 
saniyen lkamet mahallerlnl, salisen: duhul tarihlerini, rablan: ta
ahhüt ettikleri aylıkları, hamlsen: cemiyetin maksatlarından biri
nin husulü Için deruhte eylediklerl vazifeleri sırasıyla kaydetmek 
katib-l umuminin cümle-ı vezaiflndcndlr. 

Madde 13 - Resmi mühür bir kutu Içine konularak reis veyahut 
reis vekilierinin biri lle katıb-i umumi ve bir aza taraflarından mü
hürlenecek ve bunlardan Ikisi hazır bulunroadıkça açılamıyacaktır. 
Hiç biri bulunmadığı takdirde hey'et huzurunda da açılabilir. 

Madde 14 - İdare Hey'eti, muhaslp, katip, ve veznedar ve salr 
memurların muamelatını her zaman teftlşe selahlyettardır. Muha
sebeci ve veznedar taralından tanzim olunacak şehrlye, varldat ve 
masarifat cetvellerı mumalleyhimanın muvacehesinde bir reis ve
kili ile iki aza tarafından usulü cibayet ve masrafa tevfikan tetkik 
edildikten sonra meclis-i Idarenin tasdikine arzedlllr, ve badettas
dlk bir suret-I musaddakası cenılyet salonuna talik edilir. 

Madde 15 - "Hey'et-1 İdare" hitam müddetinden bir ay evvsl 
umumi hey'eti Içtimaa davet eder. 

Madde 16 - "Hey'et-1 İdare" bir sene zarfındakl leraatını (munta
zammın) rapor lle vuku bulan varldat ve masarifatını mübeyyln 
bilancasunu hey'et-1 umumlyeye arzeder. 

Madde 17 - Rels vekillerinden biri lle katib-l umumi, muhaslp 
ve veznedar muvazzaf olacak ve her gün cemlyette lsbat-1 vücut 
ederek müracaatı kabul ve hariçte teması muhafaza ve ldame ede
cektir. 

Madde 18 - İdare memuru: aza-yı cemiyetten muvazzaf olarak 
tayin edilecektir. Cemiyet dahilindeki eşyanın muhafaza ve yegAn 
yegan tesbit-I defter edilmesi, dahil-l cemlyette zapt ve raptın te
mini, sarfiyatın makbuzu alınmak ve muhasebeye tevdl olunmak 
üzere !erası, devalrdekl takibatın lfası, zevatın kabulü, eyyam-ı res
mlyede teşrlfatın yapılması ve raslmelerin Idaresi vezalflnden Iba
rettir. Cemlyete ait eşyanın suret-I hıfzı talimatname-l mahsus lle 
mukayyettır. 

Ş u be Teşkilatı 

Madde 19 - Cemiyetin kürtlerle meskun her vilayet. llva, kaza ve 
haiz-! ehemmlyet nahiye merkezlerinde birer şubesi vücude getirile
cektir. 

Şube Heyet-I Umumiyesi 

Madde 20 - Şube muhltinde bulunan her nevi azadan teşekkül 
eder. Zaman ve mekan lçtıma bir hafta evvel vesalt-1 aleniye ve 
mümklne lle Ilan edilir. Vakt-I muayyenlnde lçtlma eden zevat he
yet-I umumlye ltıbar olunur. 

Vazifesi 

Madde 21 - Hey'et-1 İdarenin teklifatını bir senelik hülasa-1 he
sablyeyl tetklk ve tezekkür ve leraat mazbatasını ıstıma ve münaka
şa ve tasdik eyler. Hey'et-1 İdare-i cedideyi nlzamname-1 esasinin 
18'ncl maddesi muciblnce lntıhap eyler. 

Madde 22 - Hey'et-i Umumiye esna-yı içtimada Içlerinden bir rels 
ve bir reis-I sanı Iki katip lntıhap eylerler. Kararlar sülüsan-ı ekse
rlyetle Ittihaz edilir. Reyler hafldlr. 

Şube Hey'et-1 İstışaresi 
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Madde 23 - Merkez-I umumide teşkil olunacak veçhile her şube
nin bir hey'et-1 lstlşaresl vardır. Ayni şeralt lle lntlhap edilen mez
kur azalar nlzamname-1 dahilinin 3'ncü maddesindeki veza!fl lfa 
eylemekle mükelleftır. 

Şube Hey'et-i İdaresi 

Madde 24 - Rels, rels veklll, katlp, muhasebeci ve veznedar ve 
Idare memuru lle bunlardan maada 3 Ila 6 azadan Ibarettir; intı
hahatta nizarnname-i esasinin 3'n~ü maddesi nazarı dikkate alınır. 
Vazifeleri nizarnname-i esasinin 6- 13'ncü maddelerinde tayin edil
miştir. 

Ş u belerin V ezalfl 

Madde 25 - Her şubenin Iki türlü vazilesi vardır, biri vezalf -i esa
siyesidir ki bu da merkezlerinde mütemekkln kürtlerin llmen, ahlakan, 
ve ruhan teali ve terakkisine mevlzeler, konferanslar, müsamereler 
tertibi suretiyle hizmet etmek ve tamimi maarif Için dini ve Içtimal 
rlsaleler neşrettirmek, muhtac-ı muavenet olanları himaye etmek. ta
hakkuk edecek lhtıyaçla şubenin sene-yi maliyesine göre muavenet-1 
nakdiyede bulunmak ve Kürtlerin akvam ve meleli saire lle hüsnü 
amlzeş ve münasebatını Idare etmektir. 

Madde 26 - Vezalf-1 umumlye ve resmlyesi Ise merkezden tebel
lüğ edeceği tebligatı Infaz ile efrat ile merkez beyninde vasıta ol
mak ve alıvali umumlye ve malıalliye hakkında her ay muntazaman 
merkeze ba rapor !ta-yı malumat eylemekten Ibarettir. 

Madde 27 - Şuabat vezalf-1 esasiyesini lfa Için nizarnname-i esa
sinin mevadd-ı mahsusasını nazarı dikkate alır. Vezalf-1 umumiyesi 
Için de merkezden lrsal olunacak talimat ve tamlmname ve beyan
name ve telgraflara tevflkan !cra-yı hareket eder. 

Madde 28 - Şuabat, müesses ve idare azasının esamlsinl akibi 
teşekkülünde merkez-I umumlye bildirir. Her dört ay nihayetindE' 
mamüfredat !rat ve masarifatını mübeyyln bir bilanço lle hasılatı 
safiyesinin nısfını merkeze alıkoyarak nısfı diğerini merkez-I urou
miye irsal eyler. 

Kongre 

Madde 29 - Her sene mayısın onbeşinde Dersaadette merkez-i 
umumlde ln'lkat eder. Hey'et-1 İdare azası lle o nisbette Hey'et-1 Urou
miye ve !stişare azalarından ve cemlyete mensup gazete murahhasla
rıyle her şubeden gönderllecek Ikişer murahhastan Ibarettir. Kongre
lerde aza olacak zevatın behemahal 25 yaşını lkmal etmesi şarttır. 

Madde 30 - 15 Mayıs'ta merkez-I umumlde lsbat-ı vücut eden 
aza ve murahhaslar lle kongre teşekkül etmiş addolunur ve Içtimaa 
başlar. 

Madde 31 - Kongre Ilk lçtımaında bir reis-I evvel, Iki reis-I sani 
Iki katlp lntıhap eyler. Hey'et-1 İdarenin bütün ıcraatı ve bir sene 
evvel umumi hey'et tarafından karar altına alınan maddelerin !cra 
olunup olunmadığını tetklk eyler. Cemiyetın esasat-ı milliye ve Içti
maiyesini takrlr ve tesbit eyler. Lüzum görürse program ne nizam
narneyi tadll eyler. Hey'et-1 umumlye tarafından teklif edllen mevat 
ve şuabattan lrsal edllen laylhalarla azadan herhangi biri tarafın
dan vukubulacak tekalır hakkında Ittihaz-ı karar eyler. 

Mevadd-ı Şita 

Madde 32 - Cemiyet milletin vahdet ve teallsl esası üzerine mü
esses olup ananat-ı milliye ve terbiye-! İslamiye ve medenlye ve mll
llyeye hörmet beynelekrat Ittihat ve müveddet-1 ldame edeceğinden 
.cemiyetin her ferdi temini lnfakı Için bu esbaba karşı kendisini lt
tlba'a vazitedar addetmelldlr. 

Madde 33 - İşbu nizarnname-i dahili; cemiyetin tarih-I teşekkü
lü olan 6 Teşrin-I sani 333 tarihinden Itibaren Hey'et-1 İdare tara
fından Ittihaz edilen katfe-i mukarrerata da şamlldlr. 

Madde 34 - Şuabata gönderilen mühürlerln merkez-I umumlde 
bir tatbik defteri bulunacak ve daima kontrol altında bulundurula
caktır. 

BELGE 3 

Kürdistan Cemiyeti Nizamnamesi• 

(İst. Necm-1 İstlkbal Matb. 1334 - Nlzamnamenln bazı 
maddeleri Teall C•.ınlyetl nlzamnameslyle aynıdır, biz 

değişik maddeleri ve kısımları saptadık). 
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Madde ı - Kürt milletinin menafl-1 slyaslye, lktisadiye, içtlma!

ye, hukuk-ı tarihiye ve ırkıyesinin temin ve teshill lnklşafı maksa

dıyle (devamı sözkonusu nlzamnamedekl birincı maddenin aynısı

dır). 

Madde 2 - Aynı. 

Madde 3 - Aynı. 

Madde 4 - Aynı. 

Ma d de 5 - Aynı. 

Hey'et-1 İdare 

Madde G - Bir reis, bir katip-i umumi, bir veznedar, dokuz aza

dan mtlrekkep olmak üzere on kişidir. 

2. fıkra aynı. 

İndellktlza hey'et-i Idare kendi arasından bir rels vekili intihap 

eder. 
4. fıkra, diğerindeki 3. fıkradır. 

Madde 7 - Hey'et-1 İdare reisinin hasbellcap Inflsalinde yerine 

reis-I mezkürun roadununda haiz-i rey olan zat lltame edlllr. Bu 

kaide azalar Için de carldlr. 
Tesavi-i ara husulünde retsin reyl Iki rey addolunur. 

Madde 8 - Aynı. 

1\tcdde 9 - Aynı. 

Madde 10- Aynı. 

Madde ll - Aynı. 

Madde ı2 - Aynı. 

Madde ı3 - Ayni. 

Madde 14 - Aynı. 

Madde ıs - Aynı. 

Madde ı6 - Aynı. 

Madde ı7 - Aynı. 

Madde ı8 - Aynı. 

Madde ı9- Aynı. 

Madde 20 - Aynı. 

Hey'et-1 Uınumlye 

Kasa, Tahsil-i Varidat, Sarfiyat ve Urour-u Tahrirlye 

Madde 2ı - Aynı. 

Madde 22 - Aynı. 

Madde 23 - Aynı. 

Madde 24 - Aynı. 

Madde 25 - Aynı. 

Madde 26 - Aynı. 

Madde 27 - Aynı. 

Madde 28 - Aynı. 

Madde 29 - Aynı. 

Madde 30 - Aynı. 

Madde 3ı - Aynı. 

Madde 32 - Aynı. 

Madde 33 - Aynı. 

Madde 34 - Aynı. 

• Kaynak: Hoover Institute 
(Stanford, Callfornla). 

İnzlbat 

Kltaplığı, Dağdeviren Koleksiyonu 

BELGE 4 

Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti Talimnamesi 

ı - Kürt Neşr-1 Maarif Cemiyet! namıyla münhasıran Ilm! ve 

müstakll, istanbul'da bir cemiyet teşekkül etmiştir. 

Cemiyetin Maksadı 

2 - Cemiyetin maksadı eviad-ı vatan içinde en ziyade nimeti 

maariften mahrum bırakılmış olan kürtler arasında maarif ve sana

yil neşlr ve tarolm etmektir. 
3 - Cemiyet şimdilik istanbul'da kürt çocuklarına mahsup lptidai 

bir mektep tesis ve thyası ile meşgul olacak ve ahvall maliyesi er

bab-ı harniyet ve gayretln muavenat-ı lnsanlyetkaraneslyle müsait 

bir hale geldlkçe ekserlyet-1 sekenesl kürt olan kasaba ve karyelerde 

ve bittercih muzlim bir halde kalan aşalr ve kabail arasında mek

tepler tesis ve teksiri lle izalei cihetlerlne çalışılacaktır. 

14. maddeye kadar teşkilat. 

ı5 - Aza-yı müessisenln ıttifak veya ekserlyetl arası lle işbu ta

limnamenin tevzi ve tadlii mecazdır. 

Müesslsler 

Bedirhanzade Emin An Bey. 
Dr. Abdullah Cevdet Bey 

Bedirhanzade Mldlıat Bey 
Erzurum Meb'usu Seyfullah Bey 
Hakkarl Meb'usu Taha Efendi 
Van Meb'usu Tevfik Bey 
Bedirhanzade Kilmil Bey 
Bedirhanzade Abdurrahman Bey 

Genç Meb'usu Mehmed Ef. 
Mlr Seyfettlnzade Hüseyin Avnl Bey 

Miralay Mahmut Sami Bey 
Mısr-ı Mahkeme-i Şer'iyede muvazzaf Dlyarbekirll Mehmet Faik 

Ef. 
Bedlüzzeman Salt Efendi 
Mutkaylı Halil Hayali Er. 
Kürdi Zade Ahmet Ramlz. 

BELGE 5 
Şeyh Mahmud'un Bir Yazısı* 

(Çeviri) 
I 

(Kirmanşah Vali-i Umumlsl)t 

Hükümet-ı Klrmanşahan 

Numara: 3071 
Tarih 4 Şehr-I Cema'ül-slln! 

Saygıde!'ıer iyan-ı emir-i kul (başkumandan) ile emir-i mahsus-i 

hakim ve reis-I il (vali-i umumi) hazretıerlne, 

Saygıdeğer Efendim... Yüce Sadr-ıazamımız Hazretlerl, 

Devlet ve milletimizin salahı ve siyaset nokta-i nazarından ge

rekli görünen ... sınırlarla Ilgili hükümleri Ankara devletine ve or

dusuna blldlrdlk, bunlara ait kayıtlar bizde de bulunmaktadır ve 

bizim Için de geçerlidir. 
Ayrıca merkezden gelen yeni bir emri gizlice bildiririm ki, on

!ara [Ankara'ya] görünüşte hekimane bir Ittihad Içindeymiş gibi 

davranın. Ama, gerçekte biz onlarla hiçbir surette birlik olmak Is

temiyoruz, dolayısıyla onların söylediklerine kulak asmayın. Dünya 

savaşından edlndlğlmlz tecrübe ışığında kendi asaylşlnlzl koruyun, 

onlara mali kaynak vermek ve yardımda bulunmak kesinlikle ya

saktır. Özet olarak vatansever aşlretlere ve onların huduttakl reis

Ierin gizli olarak tebliğ edin ki Türk ordusuna hiçbir şekilde müda

hale etmesinler ve yardımda bulunmasınlar. 

Size göndereceğimiz bu teblli'ı ile çatışan resmi yazılar geçici ma

hlyettedlr. 
Şeyh Mahmud 

(İmza) 
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• Kaynak: Hoover Institute, Dalidevlren Koleksiyonu, Stanford, Ca
llfornia. 

ı Veslka üzerine Osmanlı memuru tarafından not olarak düşülmüş
tür. 

BELGE 6 

Uçaklarla Atılan Seyyid Taha İmzalı 
Farsça Bildiri• 

İlan 
Kamuoyuna Duyurulur 

Yüce hükümet toplumun asayiş ve refahı için askeri bir harekat 
yapmak istemektedir. Hükümetin bu hareketten amacı kimseden in
tikam almak değildir. Fakat, Musul VIlayet! sınırları Içinde halkın 
asayiş ve refahını bozanların ortadan kaldırılmasını ve sUrgüne gön
derilmesini amaçlamaktadır. Lakin, bu vilayet sakinleri hiçbir şe
klide bu hareketten kaygılanmasınlar, hiçbir yerde ve hiçbir şekil
de yüce devletimizin askerlerine muhalif bir hareket yahut karşı 
koymada bulunmayarak, müfsitlerln hareketlerine iştirak etmeye
rek güven Içinde evlerinde otursunlar. Zira hükümet müfsitlerl Mu
sul Vilayet! sınırları Içinde tutmamak Için kesin karar almıştır. Yurt
taşlarımız evlerinde oturup direnişcilerin hareketlerine Iştirak et
mesinler. Başkumandanın çal\ırdığı herkes onun çağrısı üzerine 
korkmadan huzüruna çıksın çünkü hürmet ve saygıdan başka mua
mele lle karşılaşmayacaktır. Ancalt, şüpheli görünüp bir de töylc
slne davetleri rcddedenlere karşı dUşman muamelesi yapılacaktır. 

Esseyid Taha 
Bağdad 28 Mart 923 

•, •"' .:.1"',-..;ıı,.,..:..ı::;: 1;::"'.;..(',-. .ıı . •• ı,~./ •• ,;.;~.,<:: • .// .;eı-T •:J!-J .si.ı.~ 
..;,.......,,.;ı~I.:AJ.,_;..,'i,._~ı.,.~~ı •• ı~"' ~..,.O.:.~i!rli::l.;...,(:. 

.:.,_,..ltor.~..:,P,o.:.;li&.:.f',-.~;ı..,'e-:r, »\J ·-~IJ ı. S"JJ•Iil-'!~ ":'i• •}o 

..... ~;.:;.:.,,..,. ı>• .S:. ~·...;. :..5',.. ... ~ı;:.ı,.ı:ı..:;._,i. .:.ı,._,('~ .;..;lli&~~·ı>• 

.;..,Y••-~1> ,o ı;, • ....;.t" .. ı. )j l.,-loô ._,i..:J,-I.ı.j -'!~ ;~.-j" ,):.5' ~ •;. .;ı._ ı> 

,.& ,ı.J( .;...,u. .:K" ,-.ıoıll_ö:.!..a\ .. ,.l' .:...!i.:ıı...;.'~ı;.ıo'~/Jl•!.;..-jY LU •,l.i.t! J.,. 
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• Kaynak: Hoover Institute, Dağdeviren Koleksiyonu. 

BELGE 7 

6. Ordu Kumandanlığırun Bir Yazısı 

osmanlı 

Ordu-yu Hümayünu 
Başkumandanlığı Vekaleti 

Numero 
606 

Şube 

Altıncı Ordu Kumandanhğından Harbiye Nezaret-i Cel!Jesine Mev
rud 310 Numerolu Şifre Suretldir: 

3-1-35 tarih ve harekat 333 numerolu şifreye zeyldir: 
Arab Pınarında bulunan İngiliz Kaymakamlığının Gerkan aşiret 

reisi Belarunln evinde ikamet ettiği ve gündüzleri otomobil ile ve 
mezkür rels lle birlikde elvar köylerde dolaşdığı ve rüesanın Basru' 
nin evine eel b etdiğl-Ara b Pınarından bildirilmektedir. Bu ise İn
gilizlerin Urfa livasında, Süleymaniyede yapdıkları gibi kendi teş
vikleriyle yeni bir Kürd hükümeti teşkil etmek veya Urfa livasını 
Arab hükümeti hududuna llhak eylemek ve binnetlee elimizde ka
Jan vatan aksamını da parçalamak gayesini takib ettiklerine dair
dir. İngilizlerin bu gibi bilaf-ı ahd ve hodseri'me harekatiarına ni
hayet verlimesi lçün teşebbüsat-ı seria lerası mütemennadır. 

HnrekM Numero 
402 

4-1-35 

• Kaynak: BBA-BEO Siyasi Kısım. 
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BELGE 8 

Güney Halkından Orduya Bir Yazı• 

Suriye ve Filistin HarekiH-ı Milliye Kumandanlığı Huzur-u Samisine 
Marüz-i Halisanemizdir, 

Min-el-kadim menba-ı ülema-yı kirarn ve meşayih bulunan ve 
bayağı İslamiyet ve taassub-u diyanet ve mllliyetle müftehir olma
sı meşhur-u arak olan Köysancak kazasının eşraf ve ahalisindeniz. 
ötedenberi trşerrilfüyle can atmakda bulunduğumuz asakir-i man
surenin kemal-i lhtiram ve ihtlfaile kasabamıza duhülilnü milteak
klb kavanln-1 dilveliye ve İslamiye ve lnsaniyeye killllyen mugayir 
olarak İngilizler tarafından beldemizle etrafındaki köyleri tayyare
ler vasıtasıyla bombardımana tutdurulub kısm-ı killll hane ve ema
klnimizl harab, çoluk, çocuklarımızı avare eyledlğlnl gören Remzl 
Bey tarafından keyfiyetin zat-ı ali-l kumandan-ı efhemllerlne ar
zıyla hasb-Ul-emr dün gün şehrimizden rlcatle Hadran'a çekildlği
ne müteesslr kaldığımız kadar lutf ve lnayet-1 samilerine milteşek
klr olduksa da kalbimizde esasen temerküz eden hubb-1 İslamiyet 
ve misalt-ı ınilllmiz ahd ve yeminle tekld edilerek asakir-I İslami
yenin her dilrlU harekat ve tasmlmatına cansiperllğlmiz baki olub 
zerr-ece filtür getirmemiş olduğumuzun ve Nureddin Reis, isa Ağa 
ile bu babda rabıta-1 ittihad ve ittifakı teşyid eyledlğimlzden ke
makan emr u irade-l kumandan-ı efhemllerine hazır ve ArnAde bu
lunduğumuzun arzıyla takdim ve tahkim-ı rAsime-i sıdk ve lhlii.sa 
lbtidar kılınmışdır. Olbabda emr U irade efendim hazretierlnlndir. 
fi. 10 Teşrin-i evvel 338. 

Gaffurzade 
Resul 

Boynerzade 
Hikmet 

Gaffurzii.de 
Ahmed 

Gaffurzii.de 
Cevdet 

BoynerzAde 
Abdülkertın 

Gaffurzii.de 
Salih 

• Kaynak: BBA-BEO Siyasi Kısım. 

Gaffurzade 
Ahmed 

BELGE 9 

Kürt Teali Cemiyeti'nin Çalışmalarına İlişkin 
Meclis-i Vükela Kararı• 

Meclis-I Vlikela 
MüzAkeratına Mahsus ZabıtnAme 

Sıra Numerosu : 302 

Tarihi: 19 Ramazan 1331 
18 Haziran 1335 

HülAsa-1 MeAI 

Van, Bitlis, Dlyarbeklr ve Musul vi!Ayetlerindekl İngiliz mümes
sll-1 siyasiyeleri tarafından o havallde sAkin KUrd aşalrl üzerinde hü
kümet-i seniye aleyhine tahrlkat ve ilkaatda bulunulmakda olduğu
na dair şiiyan-ı dikkat IhbarAtı havi mahallerinden mürsel telgraf
name suretlerinin lefflyle vilayet-ı mezkürede emniyet ve asaylşin 

halelden vlkayeslnl temlnen lttlhazı muktazl tedablr hakkında bAzı 
ifadatı ve Kürd Telili Cemiyeti'ne mensub bir takım zevii.t tarafın
dan müstakil Kürdistan teşklli sadedinde vuku'u başkaca ıstihbar 

kılınan teşebbüsatı haki Dahiliye Nezaretlnden varld olan tezkere
ler bu babda Encümen-1 Mahsus-ı Vükelaca tanzim olunan müta
laanamelerle birlikde okundu. 

Nezaret-1 müşarileyhanın suret-I lş'aratından viiiiyat-ı şarkiyede

ki İngiliz milmessll-l siyasiyelerinin o havalide sAkin ve asablyyet-1 
diniye ve milliye ile marüf Kürd aşalrl rtlesasını kah külllyetll para 
itası ve kah cebr ü şiddet Iraesi suretiyle elde etmejie ve hükümet-I 
seniyeden iftirak etdirmeğe sai oldukları ve bu havalin bir takım 
aşalr üzerinde testrat ve tehylcat-ı fevkaladeyl müstelzim olmasıy

la binnetice muhal-1 emn U sükün hadisata sebeb verebileceğl ez
cümle Gelikoyan nahiyesl kurrası arasında bera-yı telklnat keşt U 
füzar eden İngiliz hakim-l siyasiyesinin telkinat-ı vakıadan dilgir 
ve tehyic olan aşalr tarafınuan katı edildiği anlaşılmışdır. 

Kararı 

Cümle-i iş'ar-ı nezaretden olduğu üzere mütarekename ahkamın
ca dilvel-i ltllafiye vllayat-ı mezkürenin herhangi bir tarafını iğtl

şaş zuhurunda Işgal edebilüb mahall-I mezkürede ise muhal-1 emn 
ü asayiş bir hal vuku'a geldiği gibi milmessil-I siyasi ünvanı altında 
oralara gönderilen zevatın ekrad ve aşalre tesvilat ve tahrlkatda bu
lunarak bu suretle sallf-ül-zlkr hakim-l siyasinin katli hfidisesl gl
bl vekayl'-1 müesslfe ve muhal-l emn U süküna ahval-1 vuku'unu 
tenlyye ve lhzar edecek halata sebebiyet vermelerı şayan-ı nazar 
bulunduğuna blnaen mümalleyhüm mümessillerln telklnii.t ve tahri
kAt-ı vakıalarına dair olan telgrii.fnamelerln birer suretinin biltez
kere Harlclye Nezareti Vekaletlne lrsallyle ahval-1 mebhüseden do
layı İngiltere mümessllllğl nezdinde teşebbüslH-ı müesslre lerası hu
susunun vekalet-ı müşarlleyhaya lzbarı tenslb edildL 

Tezkere-i mezkürcde mevzu'bahs olan lş'arat vllayatdan bir kıs
mı da mahallerince asaylşln temin-I muhafazası lçün bir tarafdan 
kuva-yl killllye-l askeriye sevki diğer tarafdan İngilizlerin tesvllA
tına kapılan aşalrln yeniden hükümete Istimaleleri ve henüz far
kında olmayanların hükümet-i seniyeye karşı sadakat ve merbuti
yetlerlnln teyid ve teşviki zımnında tahslsat !tası ve jandarmaca olan 
nakayısın lkmı\1-1 lüzümuna dair olmasıyla bu babda mildavele-ı et
kar olundukda mahall-I mezküreye asker sevkine halen Imkan mef
kud ve nakden milhim mlkdarda fedakArlık lhtlyarına da hal-l 
hazır-ı hazine gayr-I milsaid olub ancak jandarma kadrolarının lh
tlyacat-ı vakıa lle mütenAslb suretde hal-l faaliyete lrcaı Icab ede
ceği ve ma'heza emn U asayiş berminval-1 muharrer muhafazası 
esbabı bir tarafdan lstlkmal olmağla beraber diğer tarafdan rüesa
yı aşalrl hükümete ısındıracak ve kendllerlni tesvllAt-ı hariciden vl
kaye edecek ~edablr ve teşebbüsat-ı mahsusaya da müracaat lüzü
mu derkAr olmasıyla bunun lçün de rüesadan Icab edenlerin nlşan 
ve madalya lle ve kendllerine münAslb linvanlar tevclhl suretıyle 

tatyib ve taltlflerl ve Içlerine oraiarca yine kendi aralarında hüsn-1 
sit Ue müştehlr erbab-ı zühd ve tekvadan ve naflz-ül-kellm zevat-ı 
mu'tebereden nbıhlar l'zamıyla mümalleyhUm tarafından hı\1 U za
manın ehemmlyet-1 revkalAdesi kendUerlne Hham edllmesl ve lr
şadatda bulunulması lazım-ül-tevessül tedablr cümlesinden olması-
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na blnaen vi!Ayat-ı mezkO.reye bu babda talimat-ı mahsusa !ta ve 
mahall-I memurlyetlerlne müteheyyl'-1 azirnet bulunan Dlyarbeklr 
Vali-i lahiki Faik All Bey'e de vesaya ve tenblhat-ı lAzımanın ırası 
ve encümen-1 müşarileyhln cümle-ı mütalaatından olduğu vechile 
devlete karşu pek ziyade Ibraz-ı merbutiyet ve sadakat etmekde 
olan Şırnak Rels ağası SO.rzade Abdurrahman Ağa'ya Kürd kulü
bü gibi teşkilata !üzüm olmadığının tebliğiyle beraber vll!iyetce 
hidmetinden Istifade olunmak üzere mümalleyhln Icab-ı hale göre 
münaseMt ve muhaberatda bulunulması lüzumunun Ilaveten Bit
lls vilayetine lş'arı ve ağa-yı mümalleyhin münaslb bir rütbe lle 
taltlf! zımnında lktlza-yı muamelenın lfa olunması hususlarının Da
hlliye Nezaretlne ve sallf-ül-beyan vilayetlerde nüfüz-u hükümetin 
Istikrarı lçün Icab edenlere tevzl' olunmak üzere münaslb mikdar 
akçenin temin-I tedarlkiyle malıallerine lrsall lçün nezaret-1 müşa
rlleyha lle bUrnuhabere lfa-yı muktezasının Maliye Nezaretl Veka
letlne ve ahval-1 harbiye llcasıyla Konya ve Ankara vilayetlerine 
!skan edilmiş olan Kürd ahalinin memleketlerine Iadesi ve bunla
rın efrad-ı aşalrden olmaları hasebiyle seferberlikden fazla kalan 
hayvanat ve çadırların clhet-i askerlyece kendilerine !tası müna
slb göründüğünden gerek hususun gerek herveeh-I bala temin-I emn 
ü asaylşe milteailik tedablr ve mikdaratın Harbiye Nezaretlne tebli
ği tezekkür kılındı. Bir de asıl şayan-ı dikkat ve bllvücuh haiz-! 

() 
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ehemm!Yet olan şey her tarafca oldu~u gibi bilhassa vllayat-ı şar
kiyede elyevm mevcud ve ınüstahdem bulunan ve bundan böyle gön
derllecek olan büyük ve küçük b!lcümle memurinin ınahallerlne 
ehemmlyetlyle mütenaslb rüyet ve Iktidarı haiz erbab-ı klyaset ve 
fetanetden lntihab ve tayinleri keyfiyeti olmasıyla bu clhetin de 
hemişe nazar-ı Itinadan dO.r tutulmaması akdem umur görülmüşdür. 

Kürd Teall Cemiyetine taallO.k eden Cıkarata gelince: Cemlyatın 
suret-I teşekkülü ve tabi' olacağı alıkarn ve şeralt kanun-ı mahsusu 
lle muayyen ve bunun hllafında hareket takibat-ı kanunlyeyl mils
teizim bir keyflyet olmağla bahs olunan cemiyetın gerek Dersaadet 
hey'et-1 merkeziyesince gerek şu'abatınca şeralt-I mevzua-t kanu
niyeye ternaml-l ltba' lüzO.mu derkar olmağla vllayat-ı mezkO.renln 
Saltanat-ı Osmaniyeden lftırakı lçün dahilden ve harlcdcn vuku'bula
cak tesvllat ve tahrikat hakkında aled-devam lstıtlaat ve ıstiknahat
da bulunmak ve harekat-ı mcbhuse inhaya karşı vacib-ül-!ttıhaz-ı 
tedablr ve teşebbllsata tevessül ve bilhassa burada mukim Kürd mu
teberanı ve vücO.huyla temasda bulunarak kendilerini lrşad ve Ikaz 
eylemek gibi vezalfle Işgal eylemek üzere Haydarizade İbrahim Efen
di Hazretlerlyle Abuk Ahmed ve Bahrlye Nazırı Avnl Paşalar Haze
rutından mürekkeb bir daimi encümen-1 mahsusa teşkil! münaslb 
mütalaa kılındı. 

(Hey'et-1 Vükela'nın iınzaları) 

... 
4[· 

• Kaynak: BBA-Meclls-1 Yüketa Mazbataları, No. 216, 18 Haziran 
1335. 
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BELGE lO 

İngiltere Hükümeti Tarafından Kürtlere 
Sunulan Beyanname* 

Bab-ıiUI Dahiliye Nezaretl Kalemi Mahsus 

ı - Ermenllerle KUrtler tarafından meskün arazilerin isÜkball 
meselesi Sulh Konferansında takrlr edilecektir. İşbu konferansta 
Kilrtlerin hukuku kaybettlrilmlyecektir. 

2 - Mezkür karar verilineeye kadar KUrdistan'da sakin umum 
ın!Uetlerin her tarafta kanuna riayet etmelidirler. 

3 - Türkiye hükümetinin emri üzerine Ermenllerln tehclr ve tak
til meselesinin tatbiki hususunda evamir-I canlyaneyl veren memur
le.rın medeniyet Icabatından olarak cezalandırılacaklardır. 

4 - İslamcıları katleden Ermeniler de haklarında aynı muamele 
tatbik edllecektlr. 

5 - İslamların hanelerindeki saklandırılmış bulunan Ermeni mu
haclr kızlarıyla kadınları derhal serbest bırakılmalıdır. Cebr lle alı

nan emval-1 metruke ve gayrı metrukenln dahi sahlb-1 şer'Herine 

Iade olunmalıdır. 
G - Kürtlerin muharebe esnasında irtlkabetmlş oldukları hare

kat-ı na marzlyenln İngiltere HUkUmetlnln Intikam nazarı lle bak-
mıyacaktır. 

7 - Meıkür arazilerde sakin bulunan her Ud unsurun davaların
da hükümete müracaat etmeildlrler. Hlss-1 Intikam ve garaz dalre
sinde hareket etmemelldlrler. Her Ikisi de tezvirata kapılmamalıdır
lar. Bil'akls meveddet ve Ittifak lle yaşamaya esbabının lstıkmal et
melldlrler. 

8 - İngiltere Hükümeti işbu mevaddın tatbiki harfiyen görmek 
arzusundadır. Kanuna muhalif muamelelerle Iftira edenlerin adale
tın şiddetiyle cezalandırılacaktır. 

Halep Mıntıkası 

İngiliz İşgal Ordusu 
Kumandanı 

Grigorl 
• Kaynak: DBA- DEO 1 Siyasi Kısım (Metındekl Ifade bozuklukları 

dUzeltllmemlştlr). 

KÜRT AŞiRETLERİNİN EVRİMİ 
Dr. Abdurrahman KASIM LO 

,--------------------------------------------
1 *Bu yazı, yazarın bilimsel çalışmalarından biri olan seçilen bölüm Kürdistan'da aşiret olgusunu tarihsel 
1 "Kürdistan ve Kürtler" adlı yapıtının 1973'te yayınlanan boyutları, geçirdigi evrim ve toplumsal gelişirole iç 
1 Kürtçe (Soran lehcesi) baskısından alınmıştır. Sözkonusu baglanıılan ve mülkiyet ilişkileri yönünden elealdıgı için, 
1 yapıtın ilk basımı Çekoslovakya Bilim Akademisi birçok bakımdan geçerliligini korudugu söylenebilir. 
1 tarafından 1964'de Slovak dilinde yapıldı. Bundan bir yıl Okurlarımızın yazıyı okurken aradan geçen uzunca 
1 sonra İngilizceye çeviritip yayınlandı. 1967'de Arapçaya, zaman dilimini de hesaba katarak degerlendirme 
l 1969'da Poloniceye çevirildi. Görüldügü gibi "Kürdistan yapacakları ve her durumda aşiret olgusu konusunda 

ı ve Kürtler" günümüzden 24 yıl önce yazılmış. Bu nedenle yararlı bir dokümanı daha elaltında bulacakları kanısıyla 
toplumsal yaşam gibi oldukça hareketli ve degişken bir bu yazıyı yayınlıyoruz. 

ll konuda kullanılan veriler, varılan sonuçlar günümüz 
L bakımından yeterince güvenilir olmayabilirler. Ne var ki, Herhem'in notu. 
--------------------------------------------
19.yüzyılın ortalarında göçebe aşiretler Kürdistan nüfusu
nun l/3'ini meydana getiriyordu. ülkenin dünya pazariyle 
olan ilişkilerinin aşiretlerin evrimi üzerindeki etkilerini 
geçerli bir biçimde yorumlayabilmek için, aşiret ilişkileri-

nin biçimienişini kısaca ele almak gerekir. 
Aşiretler toprağın, göçebe olanları da otlakların ortak 

sahipleriydi. Bu arazi ve topraklar padişah tarafından 
kendilerine bağışlanmıştı. Ya da yerleşik yaşama geçiş sü-
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recinde ele geçirmişlerdi. Bazen de bir aşiret digerinin r 

topragını işgal ederdi. 
Kürdistan'da aşiret, "bere" ya da "tire"lerden meydana 

gelir. Bu da ailelere (bınemale), aileler de babakuşagı 
(berebab)'na bölünür. Aşiret reisi, büyük (mezin), mir, 
bey olarak; "bere"nin (taife denebilir-Çev.) reisi de "aga" 
olarak adlandırılır. Bey ve aga sınırsız yasal ve yönetsel 
yetkilere sahiptiler. Tüm işlerin yürütümünde karar 
verme yetkisi reisindir. Ancak aşiret yaşlılarının ve ileri
gelenlerinin de aganın kararları üzerinde etkisi olurdu. 
Aganın konagı digerlerininkinden daha büyüktü ve üzeri
nde özel bir arına bulunurdu. Reisin ölümünden sonra 
yerine büyük oglu geçerdi. Eger eviadı yoksa, aşiret yaşlı- : 
ları yeni bir reis seçerlerdi. Bazı Kürt aşiretlerinde töre 
g~regi aşiret reisi daima seçimle işbaşma getirilir. 
Ornegin, reisierini "Sultan" olarak adlandıran Ciwanru a
şireti, aşiret yaşlılarından oluşan açık bir toplantıda aşiret 
reisini seçer ve bazen kadınların da aşiret reisi seçildikle
ri olmuştur (örnegin 1. Dünya Savaşı'ndan önce Büyük 
Caf aşiretinin reisi Adile Xan'dı.). Reis, evlenme izni 
dahil tüm işlere nezaret eder. Ancak özel toprakları ve ot
lakları yoktur; ama yün, peynir, et ve diger tarım ürünleri 
üzerinde öncelikle belirlenmiş bir paya sahiptir (M.S 
İvanof, Kısaca İran Tarihi, s. 119, Rusça, Moskova ı952). 
Aşireti başlıca üç kesime ayırmak mümkündür: Aşiret 
imtiyaziarına sahip olan reis ve akrabaları (Aşiret yaşa
mında akrabalık her zaman belirleyici bir özellige sahip 
değil). Birinci kesimden sayıca daha çok olan ve "nöker" 
olarak adlandırılan ikinci kesim, reisin hizmetkiirları ve 
onların ailelerinden oluşur. Üçüncü kesim de hepsinden 
daha fazla olan aşiret halkıdır. Şunu hemen belirtelim ki 
bu bölümleme gerçeği tümüyle anlatmaz. Aşiretlerde, 
belirtilen bu kesimlerin yanısıra şeyh, molla ve seyitler de 
yeralır. Din adamlarını çiftçilerle karşılaştırdıgımızda a
ralarında çeşitli farkların bulunduğu görülür. Aynı 
biçimde aşiret üyeleri de servet, para ve sahip oldukları 
hayvan sayısı bakımından çeşitli farklılıklar gösterirler. 
Bu fark ve ayrıcalıklar, bireysel mülkiyetİn henüz yeni o
luşmaya başladığı yörelerde önemli bir rol oynarlar. 
Bunun sonucu, bir yanda az sayıda hayvan sahibi olan 
aşiret üyeleri; diğer yanda da daha çok keçi-koyun sahibi 
olan aşiret reisi ve diğerleri yeralır. ("Hayvanlar, Kürtler 
arasında adil bir biçimde paxlaşılmamış. Bazılarının 
oldukça çok keçi-koyunu var. Oyleleri de var ki tek bir 
hayvanı yok." K.N. Simirnof, Kuzey Kürdistan'da Bir 
Gezi, ı904, Kafkas Haberleri, 7.Bölüm, Rusça"). Bu ay
rıcalıklı durum, Kürtler arasında ı6. yüzyıldan beri varlı
ğını sürdürüyor. Şerefname, "kara" ve "beyaz" Kürtlerden 
sözeder. Bu meşhur mesele şimdilerde de hala varlığını 
koruyor. Örneğin bir ağa toprağında çalıştırdıgı bir 
çiftçiye kızarken "Ben bir soyluyum; sen ise karakafalı bir 
Kırmanc'sın." (AZ. Şemilof, Kürtlerde Derebeylik 
üzerine, Rusça, s.23, Erevan ı936). 
Aşiret üyeleri, yukarıda belirtilen şeylerle birlikte aşiret 

reisine sunak ve armağanlar verir ve ayrıca devlete de bac 
ve vergi ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıyadırlar: 
Hayvan ve otlaklar için ödedikleri vergilerin yanısıra dev
lete asker de vermek zorundaydılar. Çoğu kez asker 
olarak verdikleri kişilerin giderlerini de ödemekle yü
kümlüydüler. Örneğin, süvari kuvvetlerinin giyim-kuşam 
giderleri de aşiretlerce karşılanıyordu. Yine çok defa 
askerlik süresi boyunca askerin yemek gideri de aşiretler
ce ödeniyordu. (İran-Rusya savaşında, ı9.yüzyılın başın
da, Abbas Mirza kuvvetlerinin l/3'ü askeri olmayan kişi-
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Büyük Caf aşireti reisi Adile Xan, aşiretinin ileri gelenleri ile. 

lerden oluşturulmuştu ve tümü Kürt'dü ve Abbas Mirza 
onların çeşitli giderlerini de birlikte almıştı. 
B.A.Averyanof, Kürtler, s. ıo, ı885, " ... 35000 kişilik 
İran kuvvetlerinin 20000'i Kürt'dü."). Aşağıdaki tablo 
askerlik hizmeti nedeniyle aşiretlerin ödemekle yükümlü 
bulundukları nakiti göstermektedir. 

BiR K!ŞiiÇiN HAYVAN OLARAK PARA OLARAK 

Koyun ve keçi 

Eşek 

Sığır 

At, katır 

Deve 

*O zaman 1 Ruble 3,5 qıran 'dı. 

0,5-1 qıran* 

1-5 " 

1-5 " 

.:.-15 " 

5-50"** 

**L.F. Tigranof, iran'ın Toplumsal ve Ekonomik ilişkile

riüzerine, 

s. 39, Rusça, Tiflis 1905 

Aşiretlerin asker giderlerini karşılamakla yükümlü 
oldukları 20. yüzyılın başlarında, arazi vergisinin yanısı
ra, hayvanlar için ödedikleri vergi de şöyle idi: 
Koyun ve keçi başına 0,75'den ı qıran'a kadar. 
Eşek ve diğer yük hayvanları için ı O qıran. 
Yarı göçebe ve göçebe aşiretler arasında mal degişimi 

gözle görülür oranda önemli bir gelişme göstermişti. Baş
lıca nedeni de şuydu: 

"Gö~be .a~iretlerde süt, et, ?eri, yün, kıl ürünleri; yün ip 
ve kıl ıp gıbı hammaddeler dığer kesimlerden daha çoktu. 
Bu .nedenle bu~ların işlenip ~ullanılması da günden güne 
gelışme kaydedıyordu. Bu da ılk kez alış-verişin süreklilik 
kazanmasına yolaçtı." (F.Engels, Ailenin Kökeni, Çekçe 
basımı, s. 309.) 

Kürdistan aşiretleri arasında, hayvancılığın yanısıra ma
rangozluk, demircilik, bez, sergi ve giyim eşyası gibi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dokuma el zanaatleri de gelişmeye başladı. Aşiretlerden 
her biri, mallarını pazadayabilmek için yazlık ve kışlık 
konaklama yerleri çevresinde kendisine özgü bir 
pazaryeri (hawarge) saptama hakkına sahipti. Saptanan 
bu yerlerde mallarını satar ve kendileri için gerekli olan 
şeyleri satın alırlardı. Para ile alış-veriş Kürtler arasında 
birhayli yaygındı; öyle ki, zengin bir aşiret reisinin mal ve 
serveti artık sahibi olduğu koyun sürüleriyle değil, çoğu 
kez para ve altın-gümüşle hesaplanıyordu. 

"Göçebe topluluklarda para ile alış-veriş ilkkez 
gelişmeye başladı. Çünkü ürünleri doğrudan değişim için 
üretilmiş mallardı. Böylece yabancı topluluklada karşı
lıklı ve sürekli ilişkiler de kurmuş oldular. Bu da meta 
dolaşımını hızlandırdı." (K. Marks, Kapital, l.cilt, London 
1920, s. 61.) 

Kürdistan'ın dünya pazarı ile ilişkileri, aşiretlerin iç iliş
kileri üzerinde de önemli etkide bulundu. Çünkü hayvan 
ürünlerine duyulan talep, dış dünya ile alım-satım ilişkile
rinin gelişmesine yolaçtı. Bunun doğal sonucu servet ve 
parasal zenginlik yönünden aşiret üyeleri arasında büyük 
bir farklılaşma başgösterdi. (Bazı istatistiklere göre, "19. 
yüzyılın sonunda, göçebe aşiret üyelerinin yüzde 32'si mal 
ve davardan yoksundu; yüzde 17,5'nin ise bir tek hayvanı 
bile yoktu." A. G. Akopof, Kürt Ulusunun Yerleşik 
Yaşama Geçmesi Hakkında). Yine bu dönemde yeni 
otlaklar bulma girişimleri arttı. Sürü sayısında görülen 
artış yeni alanlara duyulan gereksinimi kamçıladı.Bu 

sorun, aşiretler arasında yeni anlaşmazlık ve çelişkiterin 
oluşmasına neden oldu. Böylece meraların azalması 

sonucu, aşiret reisieri eldeki meralara elkoyup kendi 
mülkleri haline getirdiler. Alışveriş ilişkilerinin gelişmesi 
ve meraların azalmasının sonuçlarından biri de göçebe a
şiretlerin artan oranda yerleşik yaşama geçmeleri oldu. 
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında göçebe Kürt aşi
retlerinin yerleşmeleri ve köyler kurmaları artık zorunlu 
bir hal aldı. 1925'te Kürdistan'a gönderilen Milletler Ce
miyeti Komisyonu raporunda " ... Kürtlerin ezici çoğunlu

ğu artık yerleşik yaşama geçmiş bulunuyor. İran-Irak 
sınırı üzerinde bulunan çok küçük bir kesim dışında göçe
belik kalmamıştır. Bu nedenle şimdi, Kürtleri yan-göçebe 
olarak tanımlamak da artık doğru olmaz." (A. Lambton, 
İran'da . Topraksahipleri ve Köylülük, London 1953, 
s.290, Ingilizce. Yilçevski yanlış olarak şöyle yazar: 
"Yalnız Mehabad bölgesinde (Mukri Kürtleri arasında) 
100-130 bin göçebe vardır." Mukri Kürtleri, Yakın-As
ya Et~ografya Dergisi, Rusça, .l.cilt, s.183, Moskova 
1958) Iki Dünya Savaşı arasında Iran hükümeti, Kürtleri 
zorla yerleştirme siyasetini uyguladı. Bu, Kürtler bakı
mından çok kötü sonuçlar doğurdu. Birçok aşiretler 

tümden silindi: İran-Türkiye-Sovyetler Birliği sınır. kıska
cında yaşayan Celali aşiretinden 1 O 000 kişi Iran'ın 
orta kesimlerine sürüldüler ve 1941 yılında bunlardan 
ancak birkaç yüz kişi yerlerine dönebildi. Diğerleri ise 
kaybolup gittiler. Bunlar geceleri camilerde gündüzleri 
tavlalarda hapsediliyor, gündüzl~ri de süngü zorl!yla çalış
tırılıyordu. (Gelawej, "Şimdiki Iran'da üretim Ilişkileri", 
Azerice, Baku 1955, s.66). General Ahmed Ağa Han'ın 
yine bu yöntemlerle Lor aşiretlerini yerleştirme uygula
maları "nam" saldı ve "Loristan Kasabı" olarak anılması
na neden oldu. Ketbağ aşiretine de aynısı yapıldı. 

Hemedan ve İsfahan'da iskan edilmek üzere Kürdistan'
dan çıkarılan bu insanlardan Türkçe konuşan sadece bir 

topluluğun yerleşimi sağlandı. 

"Bu göç ettirme esnasında halk öylesine taciz edildi ki, 
dağlara çekilip aylarca döğüştüler." (A. Lambton, age. 
s.285.) 

Açıktır ki bu biçimde yerleştirme uygulamaları hiç bir 
biçimde Kürt aşiretlerinin yararına olmadı. Ancak, İran 
burjuvazisinin "oturmuş" bir pazara gereksinimi vardı ve 
bunları yerleşik yaş.ama geçirerek sözkonusu pazarı oluş
turmak istiyordu. Iran sınırları dışındaki yerlerle olan 
ticari ilişkilerinin yasaklanması ve merkezi Iran hüküme
tinin giriştiği önlemler, Kürt aşiretlerinin gereksindikleri 
malları yerli pazarlardan sağlamaya zorladı. Çünkü 
dışarıdan elde etme olanakları ortadan kaldırılmıştı. ( H. 
Moltake, Briefe über Zustande und Begebenheiten in der 
Turk~i aus ~en Jahren 1835-39 Berlin 1941.) 
Kürdıstan'daki Iran'lı mülk sahiplerinin ve mülk sahibi 
Kürtlerin de bunda çıkarları vardı. Çünkü bu uygulama, 
tarım emekçilerini (çiftçileri) toprağa daha çok bağımlı 
hale getirdi. Devlet egemenleri için de devlet gelirlerinin 
artması, vergi ve gümrükler önemliydi. Yine vergi topla
yıcıları için de durum kolaylaşmıştı ve artık Kürdistan dağ 
ve doruklarında dolaşıp aşiretler peşinde koşma zahme
tinden kurtulmuşlardı. Sınır dışı kaçak ticaretin yasaklan
mış olması, aşiretlerin gidiş-dönüşlerinin önlenmesi 
kaçak yabancı malların azalmasına ve devletin gümrük 
gelirlerinin artmasına neden oldu. Bundan başka, genç 
nüfusun yazımı göçebelik dönemine oranla henüz yeni 
konmuş bulunan askerlik yapma yükümlülüğünü daha bir 
kolaylaştırdı. (Göçebe aşiretler yeni uygarlığın üç ögesin
den hoşnut olmadılar: Askerlik, vergi, gümrük.). 
Kürdistan'ın ikinci kez paylaşımı ve özellikle Türkiye-I

rak sınırının saptanmasından sonra aşiretlerin yaytak ve 
kıştak yolları kesilmiş oldu. Sözkonusu önlemlerin 
alınması sonucu, yazlık konaklama yeri birinde, kışlık 

konaklama yeri de diğerinde kalan göçebe aşiretlere, 

sınırı geçmeleri ya tümden olanaksızlaştırıldı ya da geçe
bilmeleri için büyük para ödemeleri gerekti. Sınırların 

belirlenmesi çok defa bir aşiretin iki ya da birkaç devlet 
arasında bölünm~sine neden oldu. Herki aşireti bu 
durumda kaldı ve Iran, Türkiye ve Irak arasında bölündü. 
Şıkak aşireti de Türkiye ile Iran arasında parçalanmıştı. 
Bununla birlikte bazı somut koşullar Kürt aşiretlerinin 
yerleşmelerini geciktirdi: Birincisi, hayvancılık için 
gerekli otlakların, su ve iklim koşullarının varlığıdır ... Bu 
koşullar, aşiretlerin su, hava ve otlaklar bakımından elve
rişli yeni yerlere göçıncierine yolaçtı. İkincisi sulak 
toprakların azlığı ve yeterli sulama kanallarının yokluğu
nun Kürdistan tarımındaki önemidir. Tüm bunların 

yanısıra ekonomik olmayan bir neden de sözkonusuydu: 
Göçebe aşiretler devletin otoritesi altına girmek istemi
yor ve yaşamlarını olduğu gibi sürdürmek istiyorlardı. 
Ancak bu neden, bir devletin yerleşmesini ve merkezileş
mesini zayıflatır. Bu anlatılanlar, 1. Dünya Savaşının başı 
~e sonu arasında Kürdistan'da göçebeliğin, sadece 
Iran-Irak sınırları üzerinde kalmış olmasının nedenlerini 
ortaya koymaktadır. 

Günümüzde göçebe aşiret sayısı son derece azalmış bu
lunuyor. Aşa~ıda görüldüğü gibi, köy sayısı ve köy nüfusu 
son yüzyıl içinde büyük bir büyüme göstermiştir. 
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Yöre Yıllara Göre Köy Sayısı Yıllqra Göre Köy nüfusu 

1851 1951 18fil 1951 
B ane 8 161 11.:.5 10.000 
Meriwan 14 lll 1040 17.800 
Hewraman 9 Ll 605 9 ~50*** 

*Bu bilgiler A. Gelawej'in age. s. 68 'den alınmıştır. 
** A. Gelawej, nüfusu hane olarak hesaplanmış. Biz her ha
neyi 5'er kişi olarak haseplayıp ona göre tahmini nüfusu 
tabloda gösterdik (Yaz.). 
*** 1967'de Bane köylerinin sa-
yısı -03'e yükselmiş ve toplam köy nüfusu ~8.080'e ulaş
mıştır. Meriwan 'ın ve l[ewraman 'ın toplam köy sayısı 
-90 ve köy nüfusu da 187'yi bulmuştur (Yaz.). 

Şimdilerde İran Kürdistanı'nda toplam J500 köy var. 
(Bu sayılar, adı geçen kaynagın "Şimdiki Iran" yorumuna 
göre elde edilmiştir-Yaz.). Bunlardan bazıları küçük yani 
5-10 haneliktir; bazıları da 1000-2000 hanelik büyük 
köylerdir. Ortalama büyüklükteki bir Kürt k.öyü 50-100 
haneliktir. Böyle bir hesaplama ile her bir Iran köyünün 
ortalama olarak 368 kişiden oluştugu görülür. Ve bu da 
Kürdistan nüfusunun ezici çogunlugunun (2 760 000, 
%93) yerleşik oldugunu ortaya koymaktadır. Kuşkusuz 
bu, aşiret ilişkilerinin ortadan kalktıgı anlamına gelmez; 
aşiret ve aşiret ilişkileri bugün de varlıgını koruyor .Ancak 
yerleşiklik aşiret ilişkilerinin ortadan kalkmasını hızlan
dırır. Çünkü aşiret reisieri sadece meraları elegeçirmekle 
yetinmez, ekilir toprakları da işgal ederek mülk sahibi 
feodal durumuna gelirler. Devlet tarafından aşiretlere 
verilen topraklar da giderek aşiret reisierinin özel 
mülküne dönüşür. 
Bu süreç 19.yüzyılın yarısından çok önce başlar ve 
16.yüzyıldaki feodal ilişkilere kadar gerilere gider. Ancak 
görüldügü gibi, sonraki evrelerde de bu olguyu etkileyip 
hızlandıran bir takım ögeler ortaya çıkmıştır. Aşiretlerin 
yerleşik yaşama geçtikleri birkaç yüzyılda, üç çeşit feodal 
ilişki birarada varlıgını sürdürmüştür: 

1. Yerleşik aşiretlerde görülen tarımsal üretim biçimi 
2. Yarı-göçebe aşiretlerdeki karmaşık yapı. 
3. Göçebe aşiretlerde görülen hayvancılık biçimi. 

Bu biçimlerin her üçü de aile gereksinimlerini karşılama 
temeline dayanan kapalı ekonomiye girer. Göçebelikten 
yarı-göçebelige geçişin uzun sürmüş olması, Kürdistan'da 
göçebeligin önemli bir yapılanma ve kuruıniaşmaya sahip 
oldugunu gösterir. Ancak bu tür yaşam biçimine daha çok 
yarı-yerleşik aşiretlerde rastlanılır. Çünkü yerleşik yaşam 
biçimi henüz yeterince oturmuş degil. 
Bir yaşam biçiminden digerine geçiş şöyle olmuştur: Bir 

göçebe aşiret digerinin topragını işgal eder ya da satın 
alarak yazlık-kışlık barınma yeri haline getirir. Bazen de 
bu iki tür barınma için ya devletten ya da özel mülk sahip
lerinden belirli topraklar kira ile saglanır. Giderek öyle 
olur ki aşiretin bir bölümü yazları da kışlagında geçirme
ye başlar. Bir bölümü de sözkonusu iki mevsim arasında 
gidiş-dönüşlerini sürdürür. Böylece aşiret yarı-yerleşik 
hale gelir. Çok defa bu aşiretlerde, aşiretin bir kısmı 
yazlık, diger kısmı da kışlık da kalmayı sürekli hale 
getirir. Her iki durumda da hayvanlar yazları ve kışları 
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aynı yerde geçirirler. Giderek hayvancılıkla ugraşan aşiret 
üyelerinin sayısında düşme görülür ve son evrelerde artık 
birkaç kişi aşiret hayvanlarının bakımını üstlenir ve diger
leri de tümüyle yerleşik bir yaşam sürdürürler. Böylece üç 
kesim ortaya çıkar: 

1. Topragı, meraları ve hayvan sürüleri olan feodaller. 
2. Yerleşik durumda olup toprak sahiplerinin 

topraklarında çalışan köylüler. 
3. Çobanlar. 

Aşiret ilişkileri, göçebelik aşamasında ve 19.yüzyılda da 
güçlü olmuştur. Ancak yarı-yerleşiklik döneminde 
giderek zayifladı ve tarımsal üretim ilişkilerinin oluştugu 
dönemde giderek küçük bir kesim dışında aşiret ilişkileri 
kalmamıştır. 

Ekonomik Yapının Degişmesi: 

işbölümü ve özel mülkiyet, aşiretin, feodal mülk sahip
leri, toprakta çalışan köylüler, yoksul çobanlar biçiminde 
ayrışmasına neden oldu. Aşiret ilişkilerinin dayandıgı "öz
gürlük, eşitlik, kardeşlik" şiarları artık degerierini tümden 
yitirdiler. Çıkarlar ve görevler karşı karşıya geldi. Aşiret 
ilişkileri çözüld~. ve üreticilerin ayrışması ve bölünmesi 
aralıksız sürdü. Oyle oldu ki çıkarlar feodallerin ve aşiret 
reislerinin, görevler de aşiret üyelerinin payına düştü. 
Kürdistan dünya pazarının bir parçası haline gelince, 

fiiliyatta bütün bir aşirete bagışianmış olan topraklar üze
rindeki aşiret mülkiyeti yıkıldı ve yerini özel mülkiyete 
bıraktı. Bu durumda da yerleşik ve daha önce tarım 
yapma sürecine girmiş bulunan aşiretlerde, aşiret reisi 
feodal mülk sahibi ve aşiret üyeleri de onun reayası 
oldular. 
Ne ki bu reaya, aşiretine dayanıyor ve diger reaya gibi 

toprakla birlikte alınıp satılına yükümlülügüyle karşı 
karşıya bulunmuyordu. Anca~ yerlerini serbestçe terk et
melerine izin verilmiyordu (Iran Kürdistanı'nda toprakta 
çalışan köylüler 1907-1911 devrimine kadar, bir köyden 
ayrılmak istediklerinde gerekli izni alabilmeleri için 
agaya belirli bir parayı ödemeleri zorunluydu. Gerus ve 
Kürdistan bölgelerinde (yani Sıne bölgesinde-Yaz.) 
bunun için 30-80 qıran ödenmesi adet haline gelmişti. 
~.Cemalzade, Gencşaygan, Farsça, s.21.). 
Işbölümüyle birlikte zanaatlerin tarımdan ayrılması gibi 

önemli bir fenomen ortaya çıktı. Böylece kentlere yerle-
şen zanaatkarlar._giderek ülke nüfusunun etkin bir kesimi 
haline geldiler. Oteyandan yabancı malların ülke pazarı
na girmesi sonucu yerli Kürt zanaatlerinin bir bölümü 
yıkıma ugradı. Ancak işbölümü ülke pazarının gelişmesi
ne katkıda bulundu. Lenin şöyle söyler: 

"Toplumsal işbölümünün gelişmesi, yerel kapitalist 
pazarın oluşmasının temel bir evresini meydana getirir." 
(Lenin, Kapitalizmin Gelişmesi, s.26). 

Kürdistan'ın dünya pazarıyla ilişkilerinin, ekonomik 
bakımdan geri kalmış tüm diger ülkelerde oldugu gibi 
kendine özgü bazı yanları olmuştur. Tüccarın dünya 
pazarıyle ilişkileri dogrudan olmayan bir biçimde Fars, 
Türk, Rus. ve Ermeni tüccarları aracılıgiyle olmuştur. Bu 
biçimde Istanbul, Halep, Tiflis'deki büyük tüccarlar, 
küçük Kürt tüccarlarından yerli malları satın alıyor; 
bazen de kendi temsilcileri aracılıgiyle bizzat üreticiler-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



den satın alıyor ve dünya pazarlarında stıyordu. Bununla 
birlikte Kürt tüccarlar yabancı malları da dogrudan elde 
edemiyorlardı. Bu durumda Kürt burjuvazisi gelişmekle 
birlikte, egemen ulus tüccarlarının hakimiyeti altında bu
lunuyordu. Günümüzde de bu durum sürüyor. 
Şurası açıktır ki Kürdistan'da varolan güçlü feodal ilişki

ler, yerel pazarın oluşması bakımından önemli bir 
engeldi. Çünkü herşeyden önce dogal üretim biçimi, 
üretim etkinligindeki yerini henüz korumakta ve yerel 
pazarın gelişmesini kötü bir biçimde etkilemekteydi. 

"Toplum, dogal üretim sürecinde ataerkil çiftçi ailesi, 
basit köylü toplulugu, feodalite ekonomisi gibi benzer 
birkaç ekonomik temeli yapısında barındırır. Bu temel
lerden her biri birçok çalışma türlerini üstlenir ve ham 
maddelerin elde edilmesinden tutun, ta bir malın hazır, 
işlenebilir ve tüketilebilir hale gelmesine kadar." (Lenin, 
age. s.25.). 

Gerçekte, çok az endüstri ürünü dışardan satın alınıyor
du. Kumaşın ve ayakkabının büyük bölümü kendi yerli ü
retimlerinden karşılanıyordu. Ancak agır sömürü sonucu 
reayanın ve çobanların satınalma gücü düşüktü. Bununla 
birlikte nüfusun büyük böl~münün yabancı malları satın 
alacak gücü yoktu. Ayrıca Iran-Rusya ve Türkiye-Rusya 
arasında uzun yıllar süren savaşlar sonucu, kervan yolları
nın ve kervanların güvenliginin kalmamış olması da iç 
pazarın ve diger ülkelerle ticari ilişkilerin gelişmesini ge
riletti. Yine gidiş-geliş yolları ve demiryolları gereksinen 
düzeyde degildi. Özellikle Kürdistan gibi oldukça 
engebeli bölgelerde ulaşım olanakları çok sınırlıydı ve 
zaten Kürdistan'ın zengin yerli ürünleri de bu yerlerde 
bulunuyordu. Böyle olunca, Kürdistan'ın Sıne, Kirmanşah 
ve Mehabad gibi nüfusu 1 milyonu bulan bu kentlerinde 
ticari gelirin kişi başına ~ Ruble olmasında şaşılacak 
birşey yoktu (Vasilikovski, Iran'ın Batı Vilayetlerine Gezi 
Hakkında Bir Rapor, Rusça, Tiflis 1913, s.27, 465,650.). 
Tüm bu olumsuzluklara ragmen Kürdistan'ın dünya pa

zarıyla olan ilişkileri, küçük tüccar ve sömürücülerden 
oluşan yeni bir sınıfın, Kürt burjuvazisinin dogmasına 
neden oldu. Bu burjuvazi güçsüzdü, ama sırtını egemen 
ulus burjuvazisine dayamıştı. 

Kürt aşiretlerinin agırlıkla yerleşik yaşama geçmeleri, 
zanaatlerin tarımdan ayrılması, kentlerin ortaya çıkışı, 

daha çok pazar için üretimin yapılması, köy toplumunda 
sınıf ayrıcalıklarının meydana gelmesi gibi sözünü 

ettigirniz degişme 19 ve 20.Yüzyılın Kürt toplumuna 
getirdigi yeni olgulardır. Bu gelişmeler önemli olmakla 
birlikte feodal ilişkileri tarımdan ve Kürdistan 
köylerinden silip atmaya yetmedi. 

1907-1911 Meşrutiyet devrimi hedefine ulaşmadı ve 
ardında köklü degişiklikler bırakmadı. Dogal olarak 
üretim ilişkilerinde de durum degişmedi. Devrimci 
durum ve l.Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan 
ayaklanmalar da bu statükoyu bozamadı. Sözgelimi 
İran'da 1928'de çıkan Arazi Tapu Tesçili Kanunu'da şöyle 
deniliyor: 
"Topragın degeri, son üç yılın ortalama ürününün 

1!3'ünün 10 katıdır." 
Yani topragın degeri 10 yıllık ürününe eşit olarak 

saptanmıştır (Şura-i Milli Yasaları, 6. Cilt, s. 3-4, Farsça. 
İran'da topragın degeri 10 yıllık ürününe denk bir 
biçimde saptanmış ve bu, banka ve benzeri kredi veren 
kurumların bulunmadıgı Kürdistan'da hala geçerliligini 
koruyor-Yaz.). Besbelli ki hiç bir çiftçi 10 yıllık ürüne 
eşit bir değeri ödeyerek toprak sahibi olacak güçte 
degildi. 

Bu biçimde Şah, feodaller ve aşiret reisleri, salt ellerinde 
bulunan toprakların yasal sahipleri olmakla yetinmeyerek 
aynı zamanda köylülerden satın aldıkları ya da binbir 
dalaverayla köylüye kaybettirilen toprakların da sahibi 
oldular. Adamların, topragı resmen kendi adiarına 

tapulamaları için sahte senet ya da parayla tutulan bir 
yalancı tanıgın molla tarafından onanmış ifadesi yeterli 
sayıhyordu. Açıktır ki maliaya rüşvet verilerek bu 
saglanırdı. Çok defa feodaller, okuma-yazması olmayan 
köylüleri kandırıp, üzerinde "bu tarla benim degil 
aganındır" yazılı bulunan bir kagıda parmagını bastırır ve 
topragı elind~n alırdı. Çünkü köylüler yasanın çıkışından 
habersizdi. Ogrendiklerinde ise iş işten geçmiş ve 
topraklar artık aganın olmuştu. Aşiret reisieri de aynı 
yoldan aşiret mülklerini ele geçirdiler ve tamamen aşiret 
üyelerinin bilgisi dışında topraklara konmayı başardılar. 

Böylece ortak mülkler de bir toprak mülkiyeti biçimi 
olarak ortadan kalkmış ve artık çok az rastlanılır 

o1muştur. Şimdi Kürdistan'da şu beş çeşit mülkiyetle 
karşılaşılır: 

1. Agaların mülkiyeti. 
2. Şah'ın mülkiyeti. 
3. Devlet mülkiyeti (halise ). 
4. Vakıfmülkiyeti (dini). 
5 Çiftçilerin mülkiyeti. * 

* Türkiye ve Irak Kürdistanı'nda durum biraz farklıdır. 
Orada Şah mülkiyeti yoktur. Her nekadar Türkiye 
Kürdistanı köylüleri İran Kürdistan'ı köylülerinden daha 
fazla topraga sahip iseler de feodal toprak mülkiyeti 
Türkiye ve Irak Kürdistanı'nda egemen mülkiyet 
biçimidir-Yaz. 

Kürtçe'den çeviren: M. Düzgün 

* * * 
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M.DUZGÔN 

f1utidere (Dersim) 

.A A. A. 

TOREY VE AD ETE DERSIMI 

AvERQESE 

Camat karnci qonaxe averşiyayine de beno va bivo be 
toro ve be adeta neveno. Key ke mordemi ame telewe, 
piya niştero piya ustera, piya kar kerdo piya werdo, a roze 
ra tepiya seweta weşiya xo ve pay ra mendena xo taye usili 
peyda kerde. Helvet ni beni xovexo yan ki xaftila nevejiye 
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werte; camati anagore mitayiyone xo xo re taye qeydey 
nero. Camatone kana de adeti ve torey kutene hurendiya 
qanuno. Tedine sere xo ino re nenero,gegane kesi ke be
hurmetiye bikerdene ya ceza merdene ya ki cirmode 
giran guretene. Camat, verozu adetone XO re zaf muti Vi, 
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raye nedene ke kes i no nasnekero yan je emre ino hereket 
nekero. Çi esto ke je her çi, tore camate mordemiye ki 
roze ve roze dewr ve dewr vuriyayra. Taye werte ra bira
vindi,taye anagore hale camati tene senik vuriyay hama 
eve na hale xo yo newe onca dom kerd. Wext ve wext ki 
taye adete newey vejiyay werte, binge guret, bira qayim. 
Mileta ve dewletone na wexte ma de ki cire cire tore ve a
naney este. Taye welato de hona xele qayime, hama je 
wexte xo ye qonaxone kanone mordemiye eve qevet niye. 
Indi roze ve roze hukum ra kuiıe. Na rivat ra dewre ma de 
indi kes besenekeno teyna eve adeto ve usilone kano ca
mate xo idare kero. Nika hukum kuto deste qanuno, 
hama taye tore camati ki hurendiya XO de re, hukme XO 

ramene. Na vatena ma nena a mana ke indi her hete dina 
de tesire toro zede zayif biyo, indi wexte ma de kes iman 
ve ino nekeno. Dina de hona taye qome henen mende ke 
tede karbare camate xo ana go re ananone xo raye ra bene. 
Eve vatena kilme, mordem ke eve çimade hira riye dina 
de niyadano, tarixe camate mordemiye anora çimane xo 
ver, indi besekeno vazo ke torey indi hukum ra kute, 
hukum kuto deste qanuno. Se vi ke camati XO re adeti ve 
torey peyda kerdi? Çi tur beno ke na anane camati vurine
ra ya ki bene vindi? 
Qonaxone seri de, mordemi je suriye mali piya feteliye

ne. Çiye werdene piya kerdene are, onca piya werdene. 
Cini-camerd piya şiyene sayde heywanone koyi, saydo ke 
kutenera dest uza hurendi de onca zuvin ra bare kerdene 
werdene. Na hali xele dom kerd. Çi esto ke sere ve sere 
tecrube mordemi zede bi, nafa seweta saydkerdene ve 
karone bin o xore taye haceti virasti; dami ve dafike newey 
peyda kerdi. Heto zu ra, sayiya na haceta de çiye werde
ne bira zede, heto bin ra ki, her Şi tecrube XO tenena bira 
hira hem tenena hacete rindi virasti hem seweta weşiya xo 
ra-olaxe newey peyda kerdi. Eve na hal, roze ve roze hem 
hete fikirkerdene ra hem ki hete hal-wexti ra camat xele 
awer şi. Sayiya awerşiyayina xisletone XO ve kar-bare XO 

de roze ve roze giraniya taviyat eyi ser ro biye senik. 
Helvet na mesela vatene hasan a, hama tarixe mordemiye 
de vurin ve awerşiyayina hale camati zaf wext guret, eve 
hezar sero dom kerd. Çittir ke tarixi vane, dina heywano 
ra vejina mordemo ser ra 2 milyon sere verdara; hama na 
tarixo derg de wexto ke ma pe zanime hona lewe deryay 
de je pelede awe o. Çi esto ke mordem maluqatode eve 
aqil o, wayre haydariye ve hişyariye yo. Eve na hale xo 
hem tarixe xo virazeno, hem ki haydare na tarixe xo yo. 
Na rivat ra zanoxiya xo,tecrube ve kerdena xo gam ve 
game nanopeser,tim ino seweta rozone peyeno eve kar 
aneno. 

Qonaxe suriyen de, ke hona werte kare ciniye ve camer
di de zecte ferq çine vi, sermiyaniya camati deste ciniyo 
de viye. Meselone camati de qeso awer yan qeso giran ye 
ciniyo vi. Çi ke ino doman ardene,biyene dixaskan, onca 
eve asmo ve sero damani kerdene weyi. Na xislete ve na 
kare ciniyo, qonaxe suriyen de xele eve qimet vi. Kesi 
hete pi ra neseve XO nezanene, hama maa XO ve xale XO 

naskerdene. Taye adeti ve tore camati ta na qonaxo veren 
ra mende ke na zamane ma de ki hona reça ino vindi ne
viya. Hona ki Dersim de,zu ke wast heqa domano de ya 
heqa xorto de qinyate xo vazo, sare dorme xo ra perskeno, 
vano "No lazek werezaye kami yo?" Heke xale lazeki 
mordemade çer o ya nandar o, yane wayre xu ve xisletone 
hewlo no, heqa lazek de rind vane. Heke xale lazek mor
demade rind nevi, vane, "Xale ey çiye niyo, eyi ra tawa 
nevejino". Ya ki domano ke şoxike fek ra sona, vane "Va 

xale xo bero paniya xo fek ra kero, indi a verenara". Onca 
taye mordemi este ke camat ino eve name maye naskeno. 
Mesela "Use Xece, Hese Gewe ... " Mordem besekenona 
misalone niyaneno zede kero. Xora hasone peyeno de hu
rendiya qesi ke ame, onca ceremera na mesela ser. Eve 
qeso kilm, taye adeti, torey ve etiqati este ke ta qonaxe 
"masermiyaniye (matriarcat)" ra mende. 
Onca anagore vilrenayis ve awerşiyayina camati, game 

ve game, hukum deste ciniyo ra vejiya kut deste camerdo. 
Çi ke indi camati besekerdene malekoyi kedi kero,wayre 
mal-dawar vo; XO re bostan virazo, hegao biramo, bano Vİ
razo tede roniso ... Kare camati ke honde bi hira, nafa, 
role camerdo vejiya wete, roze ve roze qedre camerdo 
bira zecte. Hen vi ke indi camerd bi "sermiyan 
(patriarcat)." Nafa nesev hete pi ra şi, eve name eyi ya eve 
name camerdo ama zanene ve va ten e. Hama taye adeti ve 
qimete wexte "masermiyaniye" ki werte camati de mendi, 
taye hata na wexte ma arney. Helvet ananey, torey ve 
etiqati hen rew rew nevurine. Hata qonaxone peyeno ma
nene, belkiya naye ra tepiya ki dom kene. Çi esto ke na 
esre ma de qimete camatiye eve lez yene vurenayis. Roze 
ve roze girs ve hiraviyayina suko, na sevet ra kembena ca
mate dewizo ve taye sevete bini tesir ero na mesela kene. 
Qonaxe "komuna verene" de, hona dewlemendiye ve feqi
ren nevejiyavi werte. Halwexte tedine je zuvin vf. Duniki 
hona zuvin ra ciya nevivi, piya kerdeneare, je wao ve 
birao zuvin ra barekerdene, onca piya werdene. Hona 
"koledari", "derebegi" ve "kapitalisti" peyda nevivi. Na 
rivat ra, na qonaxe mordemiye de, torey ve anane camati 
ki hona lete nevM. Mordem ke na qimetone camate ko
muna verene anora çimo ver, ino de "azadiye, jezuven ve 
birayen" vineno. Çi esto ke na axiriya komuna verene de, 
indi werte camati ra taye kes ye bino ra tenena bM dew
lemend, na sewete ra usile jezuven verve rijiyayine şi. Pili 
ve qumendare eskeri peyda bM. Camat indi izvar vi ke 
çiye xo ra ve kelepure şeri ra bara girse pilone xo re vezo. 
Na wext ra tepiya camat b ira ref ref, "sinif' vejiyay werte. 
Na hali tesir ve anano, toro ve etiqatone camati kerd: I ki 
je camati bi lete. Mesela sinifa koledaro seweta mafate 
xo adeti ve qanuni nayro. Werte tarone vereno de, i ye ke 
mafate koledaro pareznene i hurendi de verday; i ye ke 
mafate camati ya ye refone cereno pareznene i qevul 
nekerdi. Wexte hukme derebegiye ve sermayedariye de ki 
na hali dom kerd. Hen bi ke sinifone hakimo seweta 
mafate xo torey ve qanuni virasti, kultire xo peydakerd 
hata na wexte ma arney. Helvet kolo, dewizo-moravao ve 
karkero ki anane xo ve kultire xo virast; verozu ra ve 
nat,qimete camatiye ye ke sinifone binedesto viraste, 
hona mafate binedesto pareznene, i gureti hata nika ardi. 
Çi esto ke kultire binedesto, resmi nevi,paştiya XO nesa
navi dewlete. Na rivat ra zayif mend, zecte awer neşi. 
Hama onca ki dom keno. Rastiye a wa ke, anane ve tore 
camati tede je zuven niye: Taye mafate sinifone hakimo 
ve dewlemendo, taye ki ye sinifone binedesto pareznene. 
Gere mordem na riye mesela qe xovira nekero, huske
husk midafa adeto ve anano nekero. Karnci ye "eyi"ye 
karnci ye "ey" niye, yan qimeto ve mafatone ey karnci ana
ney zere XO de cenera, gere ino re wayir vo. Heto bin ra, 
anane camatone binedesto tim verveawere,weşiye ve 
rindiya mordemiye wazene. Çi ke wayre na adeto tim 
bine lingo de pelexiye, zilm-zor diyo, wesan-tesan mende. 
Helvet ino tim "azadiye_::birayen-jezuven" wasta, wazene. 
Ma sinifone serdesto? .. I ki tim hete zori ve zilm de viye. 
Na rivat ra ananeserkara zide diyeneve mafate binedesto 
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ne. Naye ra qeyir ki taye adeti este ke karnci qonax ra 
yene va bere, indi biyera kan, indi wexte ma de çi qimete 
ino nemendo ya ki raa xere camati de eve kar nene, beno 
ke indi ma ki qedre ino nejerime ya wayir nevejime. Xora 
vajme-nevajme roze ve roze i ve xo werte ra urzenera. 
Hama na nena a mana ke teyna adete ke "verveawer" e 
ino nasbikerime, bizanime, binivisnime;i ye ke wayre xis
letone "tepiyamendene"ye ino ser ro qe sere XO neqefelni
me, ya ki hete elmi ra ino ser ro kar nekerime. Heke 
verozu ra ve nika -çi wes çi newes- tede rivate camate 
mordemiye eskera neve, nevejiye werte kes besenekeno 
tarixe mordemiye fam kero. Hala tarixe milete Kirmanc 
-ke dewletone kolonyalisto hata nika hewl do ke werte ra 
wedare - qe eskera neveno. Gere hal ve medeniyete ma 
eve tede riyone xo vejiyo werte ke, xezina de çi esto çi 
çino pe bizaneme. 
Beno ke ferqe werte "toro" ve "adeto" çi ko; çitur beno 

ke taye adeti kune hurendiya toro ya bene tore, gere na 
mesela sero ki tene vinderime. Hata qonaxe koledariye, 
camat eve toro amene idare kerdene. Hona qanuni niya
meyvi virastene ya ki hona eve alfabe nevisnayvi. Helvet 
tede camate mordemiye qonaxe kaledariye ra neverdira; 
tayine qonaxe derebegiye de kaledariye ki nas kerde. 
Yane taye camati, tayvet Asya ve Kurdistan de, komuna 
verene ra verdira derebegiye (feodaliye); hama eve 
giraniye nevo ki tene kaledariye ki naskerde.Çi ke na 
welato de hurdemena qonaxi piya peyda vi. Na sewete ra 
adetone Kirmanciye de giraniya derebegiye ye kaledariye 
ve sermayedariye ra zede ra. Naye lewe de, Kurdistan 
werte şerqi ve xervi de, werte bakurl ve başfire Asya de je 
pirdode qayim o. Xele qome xami ame na welat, çi eve 
rindiye çi eve xiraviye vo, ya naza xore kerdo welat tede 
niştero ya ita ra şiye welatone bino. Hama kam ke 
amo,kam ke verdora şiyo çiye hurendiya xo de caverdo. 
Qomane kanone na welati ra xele çi muso, xele çi ki 
musnora ino. Na rivat ra Kurdistan de folqlorode 
dewlemend ve rengin, kultirade hira ve xori peyda viyo. 
Kam sevano va vazo, hete zani ve tore ve adeto ve etiqato 
ra ki Kurdistan welatode xcle xele dewlemend o. Mordem 
ke zaravone (lehce) zane Kirrnanci anora çimo ver, eve 
hasaniye yeno diyene ke xele xele dewlemend o. Nika na 
cewahirqirnete taye qomane kano mare mendo, wayre na 
dunika pire ma ve xoy me. Çi esto ke werte na dunike de 
çi es to, ya her çi ra çiqa es to, ya wexte xo de çi ye kami vi, 
eve hasaniye besenekeno bivijnowe. Hama, nika çeyi sero 
ma mendime; her çi ye Kurdistan ve ye sare Kurdistan yo. 
Wexte xo de torey je qanuno vi. Gere tedine qedre ino 

bizanene, ci re sere xo ronene. Kami ke tore camati nas
nekerdene dayrna ceza guretene. Hama adeti toro ra 
tenena nerm vi; mordemo ke je adetone carnati hereket 
nekero ceza neguretene. Hama ke adet hiyardene hurendi 
zaf rind vi yen e. Taye torey es te ke wexte xo de caye adeto 
de vi,peyezu bi tore. Onca taye etiqati ve resm-rusrne 
carnati este ke wexte xo de je adeto ve toro vi; xele tepiya 
bi etiqate dini. Dinone semavi ra awer ki dine carnato bi, 
her zu wayre ad~tone dini ve etiqatone XO vi. Wexto ke 
Kirrnanco dine Islami,ya eve zor ya eve rindiye, qeyul 
kerd,etiqate xo ye vereni caneverday, nafa i bine perda Is
lamiye de pareznay. Helvet ne teyna Kirrnanco, qomone 
bino ve Erevo ki etiqate XO ve anane XO ye kani canever
day, xovira nekerdi. Na sewete ra ma ke qale toro, adeto 
ve etiqatone sare Dersimi keme, neveno ke qale adetone 
niyaneno yan qale etiqato nekerirne. Çi ke adeti ve torey, 
koti de eve çi reng ve çi mexsed bene va bive, xisletone xo 

36 

vindinekene. 
Werte exlax ve anano de ki elaqatode qewetin esto. Kam 

ke torone camati nasnekero je mordemade beexlax yeno 
hasav kerdene. Camat eve çimode pak ey de niyanedano; 
anagore emelo sucdar dayma ceza dano ci. Çi ke exlax ki 
giredayi ve toro ve usilone camati yo. Xora norm ve nirxe 
mordemo ki werte camati de peydaviye. Çi esto ke na 
wexte ma de ke hukum deste qanuno de ro, indi her 
ernele beexlaxiye eve ceza resmiye nenopemene. Hama 
carnat nezere xo de ceza mordeme beexlaxi dano, ewe 
çimode wes ey de niyanedano. 
Se ke naye ra aver ki ma·vativi, adeti ve tore camati hem 

xele xele kan e hem ki giredayi ve mitayiyone camat ye. 
Na sewete ra isan kenariye camat de niyadano besekeno 
verozuye camatİ yan qonaxe ke ci ra verdora, sayiya na 
toro ve adeto de nasbikero, bimuso. Helvet tekteyna 
sayiya adeto de ne, gere lewe nino de taye zanistone bino 
ra ki istifade bikero. Hama zanay ke folqlore mileto 
nejere çimi ver, eve kar niyare, besenekene tarix ve me
deniyete mordemiye yan ye camatecte tayveli eve 
tamamiye eskera bikere. Na rivat ra kam ke wazeno 
milete xo ya miletone bino naskero, gere adeto ve torone 
ino sero xo biqefelno. Na vatena ma nena a mana ke 
mordem gere dayma pe adeto qayil vo yan tim anagore 
in o hereket kero. Helvet na het ra her kes eve raye xo yo. 
Pe qayilvime ya nevime, wes ya newes,kan ya newe, a

werşiyaye ya peydemende ve, tede qomane dina de -
qewetin ya zar - dayma adeti ve torey este. Çi camato ke 
ma tede bime pil, çi camatode xam de vo; kanı ke wazeno 
werte camat de roniso-raurzo, mirade xo ve wastenone xo 
biyaro hurendi, her çi ra awer gere resm-rusme i camati 
rind bizano. Heke nernusa, anagore ino hereket nekerd, 
besenekeno uza de je vatena xo vindero,kare xo ve hasave 
xo bero sere. Rast o, ceza adetnezaniye dewleti nedane, 
harna nezere camat de u mordem eve rindiye neno 
diyene. Beqedr ve beri weseno. 
Sare Dersim ki wayre adeto ve toro no. Helvet ni tede 

mexsus ve Kirmancone Dersim niye. Na tore niyanen 
hetone binone Kurdistan ve zaf caone dina de, taywet 
miletone kanone na mintiqa de ki este. Hata taye 
miletone zecte duri de ki isan besekeno usilone niyaneno 
bivino. Çi es to ke her camat anagore hale xo ve weşiya xo 

taye çiyo newe yan tayveti serde ano. Eve vateneda bine, 
taye adeti ve torey çiqa hira bene va bive her ca de eve 
rengode tayveti yene xernelnayine. Mesela her hete dina 
de zewez esto, adete veyve kerdene ki esto, hama tede je 
zuvin niye. Bahse toro,adeto ve etiqatone camate 
mordemiye kuno hete zaniste "folqlor"i. Wexte ma de na 
zanist, eve mana qesi, yeno mana "gelnasi"ye. Je saniko, 
anano, lawiko, şiwaro, ve tede babetone kultire camatiye 
ceno bine baske xo,eve usile ilmi sero karkeno; mana ve 
binaxe ino eskera keno. Gere naye ki vajirne ke zaniste 
"gelnasiye", xele xele xira o, hama harna tede riye qomane 
morderniye cenora XO ver. Na rivat ra eve zane Tirki vane 
"halkbilim", ya ki eve zane Osmani vane "halkiyat". 
Zaniste gelnasiye ve "etnografya" ki zuvin ra nejdi ye; 
hata taye besenekene ino zuvin ra bivijnewe. Hama onca 
ki werte ino de xele ferq esto. Gelnasiye eve kultire 
"rnanewi" xo qefelnena; kultir o ke eve qese yeno vatene, 
ya ki eve qese mendena xo dom keno eyi sero vindeno. 
Etnografya ki je kinc-kolo; je xali, kilimo; je çiye 
micevherati; je karbare saydariye ve hacetone saydariye; 
je şiwaniye ve hacetone şiwaneyin kerdene; je sinetane 
asingeri, semervirastene, çulfa ve ye bino ve hecetone na 
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karo; je tembur virastene ve hacetone binone musiqi... 
kultire "maddi" sero karkena. Eve manade bine, camat 
eve çi usil mitayiyone xo yo ne maddi peyda keno, karnci 
aleto ve çiyo seweta na kare xo eve kar aneno, etnografya 
ino xore kena bahs. Ma,na nivisarone XO de wazeme ke 
hetede folklore Dersimi sero vinderime; yane toro, adeta 
ve etiqatone na mintiqa Kirmanciye bidime naskerdene. 
Helvet gere tede rivatane Kultire Kirmanciye sero ki kar 
bero kerdene, ke her çi besebikero rind eskera vo. 
Na "awerqese" o kilm de, mi wa~t ke binaxe mesela ve 

mereme na kare xo eskera keri. Indi na game ra tepiya 
destkeme eve nivisnayina adeta ve tarone Dersimi. 
Mikun o ke, na nivisarone mi de taye çi xelet vo, taye hete 
mesela rind nevejiye werte,ez eve taye adeta nezanvi... 
Dersim de ki halwexte camati roze ve roze vurino, xora 
taye ananey werte ra ustera. Indi taye usili çime berone 
peyeno de biye je saniko. "Dr. Vet. M. Nuri Dersimi" 
kitave xo yo "Tarixe Kurdistan! de Dersim" de, base taye 

KIRMAN C KIRMANCİYE KIRMAN Cİ 

Seweta faınkerdena toro ve adetone sare Dersimi, 
wazeme ke naza de çend qeso ser ro vinderime. Çi ke taye 
qesey este ke je kemera qori wayre rol ve caode tayveti 
ye. Mordem ke mana ino rind fam nekero besenekeno 
qesone xo ca ve ca kero. Heto bin ra ki na qeseye ke ma 
bahs keme, nivisarone taye niviskaro de ya qe eve kar 
niyame ya ki eve mana de henene eve kar ame ke sare 
Dersimi hen fikir nekeno. Ma hen inam keme ke mordem 
besenekeno je vatena xo, ya anagore mereme xo eve 
mana qeso kaykero. Gere qese, werte camat de çittir 
yeno vatene, çi ca de eve çi mana eve kar yeno, niviskar ki 
vatena xo anagore na hali vazo ya ki binivisno. Heke niya 
nevi, meseley kiine tewerte, wendisi bene gej, indi raste 
ki eve zamet peyda bena. 
Sar e Dersimi, h ete nesev ra xo ra van o "Kirmanc". 

Namone bino eve kar niyano. Vajme ke zuode xam ya 
kese ke Dersim ra niye, heke gegane zane XO bitereşiyo, 

zuyede Dersirniz ra vazo "Zaza", Dersirniz na qese ra hers 
kuno; vano "Ne, ez Zaza niyo! Ez Kirınanc o". Raste a wa 
ke, Kirmance Dersimi çi wext XO ra nevane "Ma Zazay 
me". Çi esto keTirk ve taye Kirmanci seweta namekerde
na neseve Kirmancone Dersimi, na qesa "Zaza"yen eve 
kar ane. 
Qesa "Kir~anc", teyna Dersim de eve kar nena, tayvet 

Kurdistane Iranide ki tayine ra vane "Kirmanc". Hama 
uza de na qese wayre manade rinde niyo. Kese ke xo 
asilzade zane, seweta feqir-fiqarone dewe ya seweta 
calego ve moravao na qese eve manade xoracer ve qiz 
~iyene vane. Na mesela hona taye mintiqone Kurdistan€ 
Irani de menda. Çittir ke "Şerefname" de ki yeno vatene, 
Kurdistan de taye kes biyo ke eve qesa "Kirm~nce reş 
(şiya)" ame namekerdene. Nika ki Kurdistane Irani de 
tayfa "Kirmanc" esta. Naza de tayfa Kirmance hete idari 
ra je aşiro wayre teşkilatade qewetin niya. Udeye ino be 
milk e, hegaone sare bini de kar kene; şiwaneyin kene. 
Hama "Kirmance lrani" wayre lehceyecta tayweti niye. 
Ya eve zarava "Sorani" ya ki eve "Kirdaski" qesey kene. 
Gere naye ki vajıne ke indi na bero peyen je ye vereno 

adeta ve tarone Dersimi ki keno. Eve na kare xo 
xizmeteda xele muhime tarix ve kultire sare Dersimi re 
kerda. Sayiya na zana ve siyasetmende Dersimi de taye 
qimete qomi ye Kirmanciye vindi neviye, indi biye male 
tarixe na mileti. Gere na bero peyen ra xizmeta heval 
"Zilfi" ki çt wext xovira nekerime 
Xora eve zane ma heqa adeta ve tarone Dersimi de 

çiyode hira ve miqerim kesi nevisno. Gere wendoxe ma, 
tayvet i ye ke Dersim ra ye heqa na mesela de çi zanene, 
çi dunika ino de esto heke binivisne ya kese ke na me -
selo sero karkene ino re raye kere, ma hen inam keme k~ 
tede ri ve rivate kultire sare Dersimi roze ve roze 
besekene vejiye roşnayiye. Çi esto ke, seweta rind fam
kerdena toro, adeta ve etiqato gere taye mefhumo sero 
vinderime; Dersim de çitor eve kar yene, zuvezu nameke
rime. Aye ra tepiya ki, eve kilmiye veraziiye Dersimi ya 
tene tarixe na mintiqa bidime naskerdene ke çarçewe 
mesela tenena eskera vo. 

fikir nekeno; eve çimade xiravin "Kirmanco" de niyaneda
no. Helvet ncı vaqiyete nena a mana ke Kirmance 
Dersimi ve ye Iran zu koke ra yene, ya zu çe ra biye ciya. 
Heqa na mesela de çi medrek ve belge tarixi dest de çine. 
Çiyo ke eskera o, u ki u o ke, werte qesa "Kirmanc" ve ye 
qesa "Kurmanc" de teyna zu herfe ferq kena. A ki mana 
ve"mereme"qesey nevurnenara. 

Onca sare Dersim, herde pi-kalkone xo, welate 
Kirmanco ki eve qesa "Kirmanciye" name kene. Hama 
eve zane Tir ki ya eve zanode xam ke base welate xo kene, 
vane "Kurdistan". Mesela zana,şayir ve qeremane 
Dersimi Alişer "Lawika Dersim!" de qesa "Kurdistan" eve 
kar ano. Onca, seweta azadiya Kurdistan! telxrafi ve 
arzuhale ke dewleta Tirko ve · dewletone Avrupa ve 
maqamone berzo re Kirmancone Dersimi rusne, ino 
tedine de welate xo eve "Kurdistan" name kerdo. Dersim 
de werte qesa "Kirmanciye" ve qesa "Kurdistan" de çi ferq 
çino; hurdemena ki werte camati de, onca eve zu mana xo 
yene vatene. Na rivat ra ma ki na basone xo ye Dersimi 
de ni hurdemena vatiso eve kar aneme. Onca Dersim de, 
name welati ya ki ketima "Kirmanciye" ve "Kurdistan" 
teyna seweta mintiqa Dersimi eve kar nena; çi "Kirmanc" 
çi "Zaza" çi "Kur" ya "Kurd" seweta tede welate milete 
Kurdi yena va ten e. 
Kirmance Dersimi, seweta zane XO ki vane "Kirmanci". 

Kesade xam ke sono çeyede Dersimi, ci ra pers kene, 
vane "Ti Kirmanci qesey kena ya Kirdaski?". Çi ke 
Dersim de zarava "Kurmanci" ra van e "Kir das ki". 
Kirmance na mintiqa Kurdistan!, zane XO ra nevane 
"Zazaki". Na qesa, saro bin eve kar ano. Xora himdare 
qesa "Zaza" ve "Zazaki" ki Kirmanc nebiye; Tirko na 
name no ino ra. Naye lewe de, qesa "Dumili,Dimili" ki 
Kirmance Dersimi nevane. Tayvet Kirmance ke eve 
Kirdaski qesey kene, i zarava Kirmanci ra vane 'Dumili". 
Anagore nezere mi seweta zuvinra birnena zaravone zane 
milete Kurdi, na qese hurendi de ro; na rivat ra ma ki ca 
ve ca eve kar aneme. Kirmance ma ye Soran ki qesa 
"Kirmanci" eve kar anene: Seweta zarava Sorani vane 
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"Kirmanciyi Xaru" (yane "Kirmanciyo ceren") seweta 
Kirdaski ki vane "Kirmanciyi Seru" (yane "Kirmanciyo 
Seren"). Çitor ke yeno diyene, hete mana ra, ferqe na 
mefhumo çino; ya ki indi je ferqe "vatene" mendo. 

Dersim de na qesey je na vatena ma eve kar yene. Ma ki 
nivisara xo de na qeso je mana ve vatise xo gere ca ve ca 
kerim e. Heke niya nevo, mordem besenekeno mereme XO 

rind eskera kero; vendox ki famkerdena mesela de zamet 
onceno 

ÇEND QESEY DERHEQA CAMATE DERSİMİ DE 

Kurdistan de tarixe weşiya camate mordemiye xele xele 
kan o. Tayvet na çewreso peyen de, medrek ve zanine ke 
arkeologi vete werte,na het ra meselo xele ron kene. Kare 
kinene o ke kela Wan ve dorme na mintiqa de amo 
kerdene(l) resme riye kemerone ke zaf caone Kurdistan! 
de ame peydakerdene, kare arkeologi ye ke herde caye 
Baraje Keban ve dorme uzay de kerde(2) eskera kene ke 
tarixe camate mordemiye na parçe dina de ya ki 
Kurdistan de sono reseno ses hezar serone V.Z.( V ere 
Zayen)i. Heke mordem resmone riye kemero ve eskefto 
cenora çimi ver, vineno ke panzde hezar sere awer koone 
Kurdistan de mordem biye(3). Onca ni resme rengene 
kani musnene ma ke, panzde' ' he;zar sere awer camat 
na mintiqa dina de hona wexte suriyen ve klaniye de viyo. 
Sayd kerdo, çiye werdene topkerdo, eskefto ve lanane 
kemero de xo sitar kerdo. Na camat,çi wext,koti ra amo 
ita ya werozu ra ve nat ita de miqerim vi? Helvet kes 
besenekeno cabe na perso bido. Heqiqete a wa ke tarixe 
sare Kurdistan xele kan o; anagore naye, wayre kultirade 
kan ve tarixede derg o. Weşiya camate mordemiye,wexte 
iptidayiye de, her rivat ra giredayi ve taviyat vi. Koti ke 
awe esta, mal ve tayr-tur esto, yemiş ve werdena vasene 
esta, eskeft ve stare peyda bena, uza seweta weşiya camat 
rind amene hasav kerdene. Na het ra herde Kurdistani 
xele misayit vi. Onca, arkeologi vet werte ke Kurdistan 
de, dewe virastene ve miqerim biyene ki zaf kan a. 
Erxaniye de paga dewede kane vejiye werte ke, naye ra 
new hezar sere awer ama virastene. Zanay, na dewe je 
kantirin dewa dina hasav kene. Na kare elmi ispat kene 
ke tarixe camat ve medeniyete Kurdistan zaf awer dest 
keno piro. 
A Kurdistan, tarixe qo man e Asya de je pird viyo: Qome ke 
Iran ra, Qafqas ra ame, na pirdi ser ra verdera. Çi eve 
aşitiye çi eve şer vo, çi naza de miqerim ve çi bance şere, 
wes-newes ino ra reç6 yan reçi peyde mende. Ni reçone 
niyaneno, wexte xo de tesirade hira ve xori icra kerdo; 
peydaviyene ve awerşiyayena weşiya camat de biye wayre 
bare. Çi rind çi xirav renge toro ve adetone xo do camato 
veren, onca renge camate veren gureto. Eve her hale XO 

werte camate herde Kurdistan de heriye. Çi esto ke taye 
qewetin biye, hen rew neheriye, werte ra vindi neviye; ya 
zane ino ra ya adet ve ananone ino ra taye xet ve reçi 
mende. Hama na wexto derg ve tewerte de roze ve roze 
qome ke na herdi sero piya weşiye her het ra zuvin ra biye 
nejdi; indi na herd biyo welate tedine. Her na wexte ma 
de ki qome "Kirmanc" je "milet","Hermeni"ve "Asuri" ve 
"Suryani" ve "Ereb" ve taye bini ki je "senikmileto" 
hurendiya XO de mende. Onca, taye caone Kurdistan de 
Tirki ki beno ke je "senikmilet" bere hasav kerdene. Na 
rivat ra mordem ke tarixe Kirmanciye de niyadano, 
besekeno vazo ke, kultire Kurilistani her het ra zaf 
dewlemend ve rengin o; mileto Kirmanc ki wayre na 
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meras yo. Helvet na vatena mi nena a mana ke, mileto 
Kirmanc - çitor ke dewleta Tirke kerd - rengone kultire 
sare Kurdistan ve qomane vereno inkar kero, ino tedine 
milete Kirmanc ser ro hasav kero, xuskehusk vazo "her çi 
ye min o, sere ra ve hata nika xora ez viyo". Rastiye a wa 
ke, tarixe qomo kan o hama ye mileto honde kan niyo; na 
sewete ra kes besenekeno qomane vereno je milet hasav 
kero, her çiye ino ki je ye milete xo name kero. Gere eve 
çimode xira ve usile elmi meselo bivijnimewe, bare ve 
role her çi xovira nekerime. Welate Kurdistan de ya 
welatode bin de biyena kultirane cire cire gere je xezina 
mordemiye bero hasav kerdene; çi "milet" çi "senikmilet, 
eqaliyet" ve, hunere tedine eve rehetiye bero 
namekerden e. 
Na sewete ra etiqat ve tore Kurdistan ki reng ve reng e; 

hen ke mordem neşkino seweta tedine zu qeyde wez kero, 
yan vazo her hete na welat de xora eve zu-reng ananey ve 
torey este. Na qese seweta folqlore Dersim ki rast o. Je 
qomode kan, taye adete seretayi ki hana hurendiya xo de 
mende; qo me ke tedima am e na mintiqa, ye ino ki paA bi ye 
zede; je "Hati, Mitanni, Huri, Nayiri,.. Urartu, Iskit, 
Medya, Pers, Hellen, Rom, Bizans, Islam" ve ye 
dewletone bina xele çi serde amo. Helvet tawiat ve 
coxrafyaye na mintiqa ki tesir eve sari kerdo... Hama 
anagore zanao ve niviskaro, Dersim de taye adet ve 
etiqate kantirini hana kunera çimo ver. Mesela se ke 
"Baytar Nuri" vano; " ... xiristiyaniye ki tayvet Dersim de 
besenekerdo nifils bikero; hata mintiqeye ke tede nifUs 
kerdo ki dine Ari ye kani renge xo do aye, arnara 
vurenayis"(4). Rast o, dine xiristiyaniye Dersim de binge 
negureto; hama naza de je Hermeniyo saro xiristiyan ki 
biyo, her tesir ve zuvin ser de kerdo. Hana ki taye adet ve 
etiqate miştereki kunera çimi ver. Onca, tesire dine 
İslamiye ki İta de zede xori neşiyo; nafa etiqate XO ye 
veren ya "kultire Ari" bine perda islamiye de dom 
kerdo(S). 
Wext o ke, dine islamiye vejiya werte, tede qome Iran ve 

Kirmanc wayre kultirade kantirin ve dewlemend vi. Dine 
"Zerdeştiye" verazil ra ve nat, werte qomane Iran de kok 
guretvi; camate nazay wayre medeniyet ve kultirade 
rengin vi. Na rivat ra kesi newası ke hen eve hasaniye 
dine islami qevul kere. Eve sero islamiye re sere xo 
nenaro, leşkere Erevo eve ~ero seweta islam şer kerd. 
Hama peyniye de dewleta Iran besenekerd xo leşkere 
Erevo ver de rajero teslim viye; roze ve roze qome Iran 
kuti bine bandira Erevo ve dine islamiye. Eve vateneda 
bine, indi mezvur mendi ke sere XO na dino newey re 
rone. Camat, adet ve etiqate XO ye kani, kultire 
pi-kalkane xo caneverda; hama i eve fame islamiye reyna 
mitala kerdi,nafa bine perda islamiye de onca day dom 
kerdene. Se ke taye zanaye Xerv ve ye Şerq vane, dine 
"Cuyidiye (yahudiyen)" mesela, etiqate "fikre meleko ve 
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adire cenem de vesayina kese xiravkari", dine zerdeştiye 
ra gureto, ya ki bine tesire ey de resto na fikro 
niyanen(6). Xora dine islam ve xiristiyaniye ki xele çiye 
xo dendare ciiyidiye ye. Heqiqete a wa ke, dine zerdeştiye 
na dinone peyeno ra zaf zaf kan o; ino xele fikiri ve 
etiqate XO dine zerdeşt ra gurete. Qome ke etiqate XO eve 
dine zerdeştiye ardvi, eve na kultiri terviya bivi, 
qevulkerdena islam ino re hasan nevi. Hata Erevo ki adet 
ve tore XO ye veren bine ra caneverday, nafa bine cilaye 
islam de day dom kerdene. Taye caone Kurdistan de dine 
islamiye rew binge guret, hama tayvet Kirman~ne 
Xoresan ve Dersim xele estxover. Xora Kirmancone Ezdi 
ki dine islam qe qevul nekerd, aqida zerdeştiye eve 
senik-vurenayine de dom kerdene. Onca dine islam 
werte Tirkemano de ki zecte ri nedi. 

Werte islam de ke niza xiiafetiye vejiye, tayvet sare İran 
ve taye Kirmanco hete "Hz.Eli" guret. Eve na hal, bi 
"Elewi". Kirmance Dersim ve "Ehli Heqi" hete etiqat ra 
zede ziivin ra nejdi ye. "Eba Muslim Xoresani" ke eve 
deste xelife Abasiyo ama kistene, nafa Kirmance Elewi 
be serok mendi, xele zamet ve zilm di. Tayine Xoresan ra 
bar kerd arney Dersim ve mintiqane bino. Dersim,eve 
caye xo ve coxrafya xo seweta Kirmancone Eleviyo 
parezgaode rind, meterisode qayim vi. Sare tever'l çiqa 
qol esto sare nazay ser ki -çi hete siyasi çi hete kultiri ra 
vo - neşkiyay ita de giraniyade girse peyda kere. "Haci 
Bektaş Weli" ke ama Anadoliye, xelife xo ye ke hete esil 
ra Kirmanc vi riisnay Dersim ke camat irşad kere. Hama 
se ke "Baytar Nuri" vano: 
"Heqiqete a wa ke Dersim de, eleviyen eve ri ve qebeyen 

menda. Rast o, Hz. Mehemed re hurmet kene; je 
camerdode çer ve comerd Eli cenera çimi ver, xele 
hurmet ve movet ci re kene; hama na hez ve etiqat pe 
ardene, manade tayvetira zede awer nesona ... "(7). 

Kirmance Dersimi ki helvet misilman e; hem ki xo sare 
bini ra "zede" misilman qevul kene. Hama adeto ve 
etiqatone xo ye islam ra aver ki her parezne. 
Folqlore mileto de hem xislete milli hem ki xislete 

beynelmileliye este. Mordem huner ve ruhiyate camate 
xo, sayiya folqlore xo de naskeno. Se ke sero ki ma vativi, 
ananey ve torey -ke hetecte folqlor ye - hem renge 
camatode tayveti hem ki renge qomane bino dane. Çi ke 
tarixe mordemiye de qonaxe averşiyayine renge zuvin 
dane. Vajme ke qonaxe feodaliye demeseleve mitayiye 
camati zede-senik je zuvin ye; na rivat ra binaxe kultire 
na demi zecte ferq nekeno. Na sewete ra berheme kultiri, 
tede qomane na qonax de, renge zuvin dano. Hama her 
qom wayre taye xisletone taybeti yo ki. Na rastiye kultire 
camatone zu qonax de ki xo eskera kena. Mesela folqlore 
tede mileto de "reqs" esto. Camat eve ino, zereweşiye ve 
şayiyane xo, kar ve kerdenane xo, etiqat ve resm-riisme 
xo, hata her hete weşiya xo anora zan. Hama her zu 
anagore xo ve hunermendiya xo1 reqso peyda kene. Onca 
dinya ve roye her camati, her ca de je zuvin nevejina 
werte. Taye dansi este ke bahse ino mişterek o, hama ta 
ve figure ino xele ferq kene. Na hal seweta kultire 
mordemiye alamete dewlemendiya zewq ve hunere 
mordemiye yo. 
Folqlor, terviya biyena isan de, gur-geş kerdena hisiyate 

mili de wayre caode tayveti yo. Mordem tam ve qimete 
folqlore miletone bino ki sayiya folqlore xo de naskeno. 
Na rivat ra gere je tede miletone dina Kirmanc ki 
folqlore xo kom kere; bine roşnayiya ~Im de tetqiq kere, 
ke heqa camate xo de wayre qinyatode rast ve dirust ve. 
Seweta na kari ki beno ke her kes XO biqefelno, zede cad 
kero. Ke qisme folqlore Kirmanciye zuvezu vejiye werte, 
nafa dest ve nirxdayine ve qimetkerdena na xezina 
mordemiye kero. 

MAYE RA BİYENERA HATA MERDENE 

1. DIXASKANİYE 

Ciniya ke newesa domanona ci ra vane "ciniya digane". 
Heke doman ard ki vane "ciniya dixaskane". 
"Dixaskaniye" çewres roze onzena; hama na wext ki werte 
xo de beno di lete: "Vişt, Çewres." Werte ciniyone dewe 
de karnci ye ke hale dixaskaniye rind naskena, doman 
ardene de wayre tecrubey ya, xewere dane ci, a yena lewe 
"newesa domano" wexte zayine de ardim kena. Kesa ke na 
kari kena, eve qesa "C€ri"ye namekene. Helvet iisile 
doman ardene, yan ye zayene ca ve ca zuvin ra ferq kene. 
Heke cinika digane "bare XO naro", doman bi, ceriye 
sona xewera xere dana piye domani; vana "Çime to roşt 

ve! Ciniya to xeleşiye. Lazede(ç€nade) to arne/e 
dina. "Piye domani ke na xewere gurete, "mijdani" ya 
ceriye dano. Mijdan ya mal o ya ki pere o. Heke "lazek" 
biyo, pi ket keno, riye xo huyeno; heke "çeneke" biya tene 
pozxin beno. Taye kes,anagore halwexte xo, seweta 

biyena lazek qirvano kene. Goste qirvani pozene, werte 
cirano de kene vila, ya ki hete wayre qirvan de kom bene, 
piya wene. Hama seweta ç€neko kes qirvano nekeno. Na 
adet, beno ke wexte "pisermiyaniye" ra mendo. 
Qedr-qimete lazek ya ye camerd ye ciniyo ra zecte ro. 
Sare dewe, taywet ç€ney ve cini, dixaskane teyna 

neverdane. Cirani, anagore imkane XO je qawute,girike, 
kundiri, xosawi, bicika ronene, kilore, şiroqurt, ya ki 
werdeneda bine virazene; eve desto pir sone dixaskane 
pers kene. Eve nova, taye dixaskane sero vindene, taye 
sone çeone xo. Tayvet çene azev ve -çi lazek çi çenek ve -
domane ke hona hurdiye, gegan veyvik ve ciniye bin ki, 
dixaskane peynene. Hata sodir nekiinera; kao kaykene, 
reqeşine, meselo ve meteloko vane, saniko neqil kene, 
lawiko vane ... Na adet ki seweta "lazek" ve "ç€neke" ferq 
keno: Çar sewi dixaskana lazek, hire sewi ki ye çeneke 
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sera şayiye kene. 
Sare dewe, eve na kerdena xo, heto zu ra bare dixaskane 

senik kene; heto bin ra ki dixaskane xiraviya milaketone 
xiravino ra pareznene. Se ke taye camatone bina de ki 
yeno diyene, Dersim de ki camat cinone xiravkaro ra 
terseno. Cina xiravkare, hem dismena dixaskano na hem 
ki dismene "dergus"a ino na. Naye ra vane "Elike". Hen 
aseno ke Elike dismene nesle mordem ya; newazena ke 
cini domano biyare, damani pil ve werte camat de caye xo 
bijere. Na sewete ra kot ke, cini bi dixaskan, a uza de 
peyda bena. Eve dixaskane ve dergusa aye peynena ke 
cigerone hurdemine fek ra banco, ino bikiso. Camat ki, 
seweta pareznena dixaskane ve derguse taye tevdiro ceno: 

1. Dorme cila dixaskane eve resenode şiya çerexnene. 
2. Qavede mitvaxi eve awe kene pir, lewe balişna 

dixasksne de nanero. 
3. Pincrariyade derge kene balişna dixaskane ra. 
4. Serede şiretuji, nejdiye cila dixaskane de nanero. 
5. Fek ve pirnika dixaskane eve çite giredane 
Na tevdiro zuvezu mana xo esta: Elike, resen ra zaf 

tersena. Çike ciniya dixaskane ya ki merde aye ke 
pincrari kerde yaxe Elike ra, a done xo ra vejina bena 
isan. Nafa, resen danera dest rusnene koliyo. Elike, awe 
ra ki tersana. Xora, boa şiretuj ra ki eqlim bena. 
Elike, je "Kawas"i, qilati vilrnenara; eve her qilati yena 

lewe dixaskane. Dixaskane, merde aye, ya ki kam ke 
dixaskane peyneno, se ke Elike diye gere pincrar balişna 
ra banco yaxe Elike ra kero. Elike, seweta xapenena 
dixaskane gega kuna done heywano, gega ki kuna done 
mordemone rindo ve dercirano. Hama dorme derguse ve 
dixaskane de ke sixletiye biye, tersena; nena uza. Na rivat 
ra cirani, bire-çar sewi dixaskane peynene; naye ra tepiya 
ki m erde ya ki vistewriye peynena. 
Elike, axilro, mereko ve caone tariyone bina de vindena; 

roşti ra hez nekena. Gegane XO musnena mayino ve 
astoro, ya ki nisenara ino werte axilre de vaznena; ino 
eqlim kena. I ki, xapika XO visnene Nafa sare ç€yi nerehet 
beno, seweta vere na mesela guretene ki pore astoro 
munene. Onca Elike, "Dike Misiri" ra ki tersena. Çike, 
Dike Misiri ye bina ra xele girso, Elike ra ki zaf qarino. 
Na rivat ra, dixaskane ve novedare aye ke Elike vinene 
qale Dike Misiri ki kene. A ke name na diki hesnena, 
tersena uza ra kuna duri. 
Je "Pire", "Elike" ki maykek a. Cineda xiravkar a, dismen 

ve çimetenga zedebiyayin ve awerşiyayina camate 
mordemiye ya. Çiqa eve namane bina ki bero 
namekerdene, je etiqatode batil, xele caone Kirmanciye 
ve ye qomane binone dina de kunara çimo ver. Onca je 
tede cino ve milaketone xiravkaro, tij ra, tireze ra, roşt ra 
ya tersena ya ki eve na tayvetiyone taviyat ra kefwes 
nevena. Hen aseno ke, na kar ve xislete xiraviye ye ke 
şikenera cisne ciniko, berheme wexte "pisermiyaniye" ye. 

* * 
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Werte "çewres"i de taye resm-rusme tayveti ye bini ki 
este. Hata roza bireyine "ç€neke", hata roza çarine ki 
"lazek" oda ke tede amo dina, uza de maneno. Roza 
bireyine ve çarine damane derguse, yane "pit" ya ki 
"pitike" oda dixaskane ra vezene, werte ç€yi de fetelnene. 
Eve na hal, nasiyariya çe xo dane piti yan pitike. Biyena 
daınan ra vişt roze tepiya "vişt" vezene. Maye ve daınan ra 
awe kene xo ro. Merasimo muhim "çewres" o, "çewres 
vetene" ya. Riye cilo ve kince dixaskane ve ye damani 
tede yene sustene. Onca maye ve daınan ra ki awe kene 
xo ro. CCriye, awe kena daınan ro: Çewres heve cew 
marene erzene werte awa domani. Heke daınan rin sust, 
nafa pirazine sere damani sera cene, eve koçika darene, 
"çewres koçike" awe sere damani ser de verdanero. 
CCriye seweta her koçike diwawo kena. V ana: 

"Awe şero cer ro 
Laze/ç€na mi şero cor ro 
Na awe, awa xeri ya 
Ye bir-bereket ya. 
Ye aqil ve camerdiye ya (ya ki) 
Ye aqil ve ciwanikiye ya, 
Ye comerdiye ve çimemirdiye ya, 
Ye qeremaniye ve sevkaniye ya, 

" 

Hen aseno ke qese na diwaye, anagore dewrani yene 
vilrenayis. Mesela wexte biyena damani de çi kar yan çi 
xislete ke eve qedr-qimeta bahse aye kene. Na serone 
peyeno de qale "wendis" ve meslegone hewlo ki kene. 
Hen aseno ke mana "çewres wetene" a wa ke, daınan 
wayre amrode derg bo, roza tenge ve xiravine nevino, 
risqe xo ve nesive xo zede vo, je camerdode hewl ve Jind 
pil vo, be neweşiye ve nefeso xiravin biweso... Indi 
besekene domane derguse şemuga ç€yi ra vez8 tever, hata 
bere çe dercirano. 
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ctniya wayre derguse 

Resme sere xiiike 

Sedsera 13. de 

amo virastene. 

(H.H.HANSEN, The Kurdish W o man 's Life) 

Kobenhavn 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dr. İ. Mustafa RESUL 

DASTAN 

Dastan yaxud "poyem", ya •epos", le edebi cihan da u le 
mejuyi direji berewpeşçuni em edebe da, cegeye!ci 
taybetiyi heye. Dastan le edebi folqlori gelan da u le 
edebi nusraweyan da, le zor dimen u ruxsar da u le 
naverokiş da - zor be naw yek da çu - win u le yektir eçin. 
Em rastiye le edebi folqlor u nusrawi Kurdiş da her wek 
ewi gelani tir e. 
"Epos" be core edebeki hunermendane elen, ke kereseyi 

rastewrast şteki mewzueyi "obcektiv" e, rastiyi jiyan le 
deruni xawen berhemekewe ehenite derewe. 

"Epos",berhemeki çirokamez e, le formi wene da, bari 
jiyan u buni gel u pewendiyi komelayeti u nexşey 

berewpeşçuni mejuyi derexa. 
Le berhemi dastana, her rudaw u bari jiyani ademizad 

be tenya niye, belku awati ademizadiş exrete berçaw. 
Ciyawaziyi binereti yi epos le gel lirik da ewe ye ke 
kereseyi lirik cihani naw dertini ademizad e, ew hestane 
ye ke le encami cim u culi jiyan da dirust ebe u derepere, 
ewiş wek honrawi dastan, mebes ewe ye le weneyek da 
nexşeyeki firawani jiyan bixate berçaw. Epos, le rerewi 
geşesendiniya mejuyeki direj u dewlemendi heye. Zor be 
tin bestrawe begeşesendini gele we. Boye ebe le we bigeyn 
kewa epos ke le xoy da rudaweki mejuyi ye, layi hem u 
milletan çun yek perenasenet. Geşesendine firawanekeyi 
dastani Yonani kon şteki diyar e. Emroş dastan le edebi 
Ewrupa da cege u desalateki gewrey heye. 
Rojhelat hemişe xawen liriki rengin buwe. Belarn le zor 

wulati rojhelat da ta esta le meydani edebi nusraw da(l) 
dan be dastan da nenrawe. Wa serleniwe le edebi nusraw 
da dastan detewe kayewe. Emeş xasiyeteki taybetiyi 
dastan xoyeti. Eweta urde urde eçete bergi powestewe. 
Wek Gorki elet, dastan du rege egret: Diyalog u wesf 
kirdin. Erne dastan le drama ciya ekatewe, çunke drama 
tenya " wuşeyi puxtekiraw" bekar ehene. Le gel eweş da, 
"diyalog"iş u wesfiş hoyek in le dastana, bo ewey dimeni 
çirok biden be dastan. Le ber emeş ke diyalogi dramake 
dete dastanewe tenya be form ebet u le regayek bew lawe 
bo geranewey çirok, şiteki tir niye. 

Geranewe le ipos da -ber le hernil şit- rageyandini 
serguzeşteyeki rudaw ya şiti rasteqiney ewto ye ke be cori 
jiyan ewe bestrawe, helwist u pewendiyi newan kesani 
çirokeke hemuy ebete "sujet''. 

"Bilinski" ele: Sujiti dastan bewe xoy le sujeti drama 
ciya kirdotewe, ke wa le dastana rudaw le hem u şit ziyatir 
desalatf heye, le drama da ademizad. 
Le "ipos" da bunu jiyan qereman e, le dramada xoyetiyi 

mirov. Eweş man le bir neçet ke le tuana da heye u eşbe 
dastan u drama al u gorek le newanyan da bibet u sud le 

geşesendini sujeti yektir bibinin. 
Duwa şit, yeke lew xasiyataney sintir bo dastan daene 

obcektivetiyi dastan xoyeti, erne be tewawi ~pos le lirik u 
ta radeyek le dramaş ciya ekatewe. 
"Epos" ke be Yonani manay "wuşe" u "çirok" e le edebi 

Rojhelat da be manayi dastan, mesnewi, beyt, çirok ... htd. 
be kar det. Belarn heşta be tewawi sinur bo manay em 
wuşana danenrawe... Le debiyatnasi gelek dewri ciya 
ciyayi meju da wuşey ipos be manay poyem u çiroki 
mejuyi u mesnewi u epopia be kar - henrawe(2). 
Birrunaki mezini Yonan "Aristo" le kitebi 

"Honraw-Poyetika" da wesfeki pir be piri iposi kirdiwe u 
hewli dawe siruşt u xasiyetekani diyari bikat(3). 
Hegel ke temaşayi iposi Rojhelati kirdiwe, wutuyeti 

ewey lew epose da le ber çawe obrezi remzi u rudawi 
efsanegeriyeki wa ye ke qaremani u azayetiyi mirov pişan 
eden(4). Basekani naw dastsni rojhelat, be taybeti ewaney 
le salani duayi da nusrawin, eçine naw ciyani em 
serdemewe u be naw nakokiyi newan biri xoyan ew 
binkey jiyane da teeperin ke heye, şair egate ewey ke ew 
keresey folqlor ya mejuey le nilsin da bekar det, regey 
ewey le nagire ke kem u koriyi jiyani emro bixate berçaw, 
nexşey ew dewre bikeşe ke tiyaya eji(S). 

Dastani Honrawe 

Berhemeki honrawey çirok siruşt e. Em berheme pey 
ewutre "poyemi ipos" u ebe le "poyem"i romantiki ciya 
bikretewe. Binereti em babete şiruşte çirokayetiyeke yeti. 
Belarn erki "lirik" derbirini hest u nest u bari deıune u 
legel rudaw u serencami qareman da eji. Bende car 
"poyemi milli" le poyemi dastan ciya ekretewe, çunke 
emyan nawi xaweni diyar niye u pey ewutre "epopya" nek 
epos, ke ewyan xaweni nasrawe. Em nawe bo ye 
danenrawe ke iposya bikat be janreki tazey edebi u le 
eposi ciya bikatewe. Belku tenya bo ewe ye ke dastani 
milli lew dastane ciya bikretewe ke xaweni diyar e. 
Poyem, mejuyeki direji heye. Seretakey le dewraneki zor 

konewe, her le komeli xeleke ye we dest pe ekat. We le 
dewri derebegiş da her le peresendinabu. 

Poyemi dastan lem hernil dewrane da, le kori edebiyat 
da wek janreki be dimen cegey xoy hebuwe. 
Lem duayiye da poyem be tewawi bu be janreki taze, 

gewretirin weney romane, we lem regeye we poyem cega 
be dimenekey xoy le kis neda. W e her lem ka te da poyemi 
romantiki lirik zor geşey send u peresendini riyalizmi 
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rexnegirane biiwe hoy berzbiinewey poyemi dastan, 
belarn le ser binaxeyeki taze, wek lay "Hayne" ii 
"Nikrasov" ebinre. 
Dewrekani mejiiy poyemi be dimen, le yek ciyan. Bo ye 

ebe le ser binaxeyeki pitewi mejiiyi bo lekolinewey 
poyem biçin. Hernil car siniir bo dimeni cewheri, xasiyeti 
nimiineyiyek daneyn ke pewendiy bem janre we hebet ii 
bestrabet be pewendiy komelayeti yewe. 
Her çend hewli ewe dirabet ke siruşti poyem le zirufi 

komelayeti ciya bikretewe, em hewldane seri negirtiiwe. 
Poyemi Yonani yi kon wek ewane yi "Homeros", le 

bineret da le payemekani sedekani nawerast, wek ewi 
"Dante" ciya ye. Sedey tazeş mori taybeti yi xoyi nawe be 
poyem ewe bo ewey siruşti poyem baş bihenine ber çaw, 
pewist e ba be şeweyeki tekrayiş bet, duay mejiiy 
geşesendini bikewin ii xasiyeti ciyawazi hernil dewreki 
dest nişan bikeyn. 
Ebe poyem formeki alozi hebet ii le gorani yi dastani 

lirik ewe seri heldabe. 
Be peçewaney hiineri kon ewe, poyem le piley yekemi da 

weneyeki berhemi gal e. Le binaxe da, poyemi gel 
goraniyeki milli yi henawete berhem, ke goranibeji milli 
le gel gorani yi tazey xoy da yeki xistuwe. Bem core 
poyemi milli, ewi bo riidaweki gewre terxan kirabet, wek 
aweneyeki taybeti yi goraniş temaşa ekret. 
Poyem le dewrani rijimi xeleki da, le katek da ke le 

jiyani komelayeti ya çakey koruele xelk qanzac ii 
berjewendiyi taqekesi win ekird ii ciyani komelayeti le 
hoşi xelki da cegir bii, lew ka te da seri der hani. 
Em aweneye, her asayi weney ew riidawe giringane 

pişan edat ke xelkiyan ehenaye cunbuş. Ya weney ew 
kesaney tiya bii ke sudiyan bo gel hebii, we be kirdari 
gevre ce_gay berzyan bo xoyan girtuwe. Bem core le 
Yonan "llyada" le Frense "Beyti Roland", lay Eleman 
"Beyti Nibelong", lay Fars "Ş:ıname" le Hindistan 
"Mehabeharte" ii "Rameyane" ii le lsE_anya "Beyti Seyid" ii 
le naw Rus da "Wuşeyek Derbarey Igarov" le Finlende 
"Kelevala" hate berhem. Ke peydahiini poyem ebestin be 
fakt ewe, ya be kesani mejii wewe, nabe ewe man le bir 
biçitewe ke poyem tomarkirdineki mejii niye. Belku 
herhemeki serzirnan e, piştawpişt ewutretewe ii 
emenetewe. Goranibeji, her pişte hendeki le egorin ii 
hendeki exene ser, itir çi le riidawa bet ya le kesan da. 
Bem core hernil poyemeki milli be her sede ii tireyek da 
teperbiibet, çend riidaw ii kesi legel xoy da helgirtuwe. 
W e ew şitaneşi heştotewe ke le kati dirustbiini poyemeke 
da hebiiwe. Bo ye lem core poyeme da dimeni taqe kesek 
ya riidawek be tenya nabinre, belku gelek kes ii riidaw 
tekel be yek bii-win. A 

Nimiiney klasiki yi poyemi dastan "Ilyada" ii "Odisa" yi 
"Homeros"e. Leriiyi kat ewe, em poyemane her kontirin 
berhemi em janre edebi yen. Em poyemane berhemi 
sedeyi noyem ii heştemi P.Z. nin. Wate ew katey taze le 
Yonan da ciyawazi komelayeti ii çinayeti peyda biibii, ke 
heşta rijimi Y o nan le xeleketi yewe nizik bii. A lew 
zewiye da "llyade" ii "Odisa" hatne berhem. Her le regeyi 
be qiili ruanine ew komel ii jiyani komelayetiye we ke 
"epopya"y tiya da bii etuwanin lew ruxsare mejiiyiye we 
bikeyne naw deriini qaremani dastan ii lew şite bikeyn ke 
diibare nabetewe. 

"Epopya": Le edebi cihan da, erne be dastani honrawey 
mejii elen. Erne berztirin formi honrawi dastan e. W e zor 
le ziiwe we dan be we da nirawe ke "epopya" taci seri 
huneri klasiki ye. Epopya le riiyi "gire" we zor aloz e. Ew 
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riidawe gewraney mejii, ke le "epopya" da derekewin, le 
riidawi mejiiyi serbexo we hatiin ii aloz biin, belarn 
alozbiineke nagate ewey ke "gire"y dastaneke hipiçre ii 
honraweke bibete beşeki serbexo ii yeketi yi 
hunermendaney tiya nemenet 
Huneri"Homeros"le we da ye ke tuaniwyeti dest be 

riidaweki dramatiki yewE- bigret ii şitekani tir be we we 
bibestre. Bo nimiine le "Ilyade" da be direji ii tewawi dest 
nadate xistineriiy de saley abloqedan ii girtini şari "Tra" yi 
Asyay Nawerast le layen Yonaniyekane we. Belku tiireyi 
Axilos gewretirin taw e le naw poyemeke da. 
Taw ya "liitkey gire"y nawendi helbijarduwe ii zor le ser 

xo ii asay dastanekey bestuwe be behaney gewrey 
herişekey Yonan ewe, ber ew e ke Pars "helane"y cuan 
edize ii be koştini "Patrokil" ii "Hiktor" ewe. 
Xasiyettk "epopya" le hewaş kirdinewey riidaw da ye. 

Ebinin ke wa zor car le "epopya" da kati wa heye 
karesateke le ceyi xoy da egirisetewe, belam ragirtini 
ruda ii zirufek le çirok da pekdene ke yari serine ii 
obcektiviti yi behez bikat. Le epopya da rerewi riidaw ii 
çirok ii peresendinyan, be ewey nilser xoy biçete gor ewe, 
re egirete ber. Tenanet yekser bayexdan bem ya ew riidaw 
naxrete formeki aşkira we, belku le regey ~esani tir ewe 
der exre. Wek Nestor ii Xuakani Yonan le "Ilyade" da. 
Epopya siruşteki mezini heye, ewiş ewe ye ke le qiseyeki 
hewaş rekiipeki, le ser xo da ii le rize naoyki legel yek da 
goncaw ii le ber awirdek da der ekewe. 
Roşni ii puxteyi zirnan ii bestkirdini tewaw, ewsaş estaş 

lem berheme da her binrawe ii ebinre."Homeros"zor be 
roşni yari hernil ew kar ii riidawane exate rii ke be ser yek 
be yeki qeremanekan ya den. Erne zor be iirdi ii be 
şeweyeki asayi, legel wesfi naw deri'in ii ew keresane da 
yek egiren ke dewri ademizadyan dawe. 

"Homeros"zor jirane hez runaki yi roj exate rii, cariibar 
le tarikiyi şewi ciya ekatewe. Zor be iirdi tuaniwyeti 
weneyi tişki roj ii gerdaw ii agir ii biriqey şir ii rim nexşe 
b ik eşe. 

Her weha poyemi "Mehabeharta" ii "Ramayana"y Hindiş 
biritin le yadgareki koni berhemi dastan. Poyemi 
"Mehabeharta" le sedeyi pencemi (P.Z.) da niisrawe, 
"Ramyana" çend sedeyek paş ew e. Eposyayi Hindi le 
dewreki tir da hatote kayewe, hende şiti taze henaye 
nawewe. Hende şiti ciya ke be şweni xoye we bende ii 
hen de şeqli aşkiray taqekesi tiya ye. Em nimiineyey eposi 
Hindi keşteki gewre ye le gelçeri cihana, bari serinc, le 
deriini ew netewe gewreye da, le pileye~i mejii da derexa. 
Paş emane, gewretirin dimen poyemi "Iniyda"i "Vercel" 
e. Em poyeme le sedey zerini edebyati Latini da, wate le 
s~lani 29'y ta 19'y sedey yekemi (P.Z.) da hatote kayewe. 
"lniyda" wek payemekani Homeros, riidawi gewrey milli 
exate ril. Em ruxsare le dastanekani Homerasi yewe nizik 
exatewe, belarn em le cewher da lew nimiine klasikiye 
ciya ye. Çunke em mebesi ewe niye wek Homeros millet 
be berz bigre, belku mebesi gewre kirdini "Agistos" e. 
s_weş her le xo yewe nehatuwe ke qaremani gewrey 
"Iniyda" be piri gewrey impratorekan ezanre. 
Ure da em peyrewe regezek mitoloji ya bileyn efsaneyi 

heye ii merci merasimi ayini be cehenani bo dirust biiwe. 
Qaremani "Iniyda" hiç mebestekyan la niye ii ciyanyan 
azad niye ii be coreki negitivi ii reşbin eruwanine duaroj. 
Erne hez ii roşniyan le naw edat. 
Ew zimaney dastanekey "Vercel"i pe niisrawe, siruşti 

berz ii cuani hu~ermendaney wuşekari yi tiya ye. We le 
gel emaneş da "lniyda" her be herhemeki rengini milli 
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daenre, çunke be nexşe u tabloy roşn, weney sedey xoy u 
pewendiyi naw xelki ew serdeme der exat. Bo ye be 
yadgarek be nirxi edebi§ daenre. 

Hoy ciyawazi siruşti Iniyda le gel dastanekey Homeros 
da ewe ye ke peşkewtin lew dastane da be lay şiti 
taqekesi (şexsi) da eçet u le zirufi komelayeti da ebirre u 
naçete naw ew gorrane betin ewe ke le dewri sawayeti yi 
miravayeti da be ser biri mirov da hatuwe. Lem sedaney 
duayiş da hewli dastan danan dirawe, belarn seri 
negirtuwe u her ebu waş bet. Çunke dastani Yonani 
serdemi sawayetiyi miravayeti yi nexşekeşa u be ser çu. 

Meju lem duayiye da hende meseley henaye gore we ke 
pewistyan be formekey dastan hebu, bo ye dastani wa 
hate herhem ke dastanekani Homerosyan kirdibu nimune 
"wek dastane klasikiyekan". Belarn emane her be tewawi 
core dastaneki tir bun. W e her çende lem duayiye da core 
ha dastani ciya ciya peyda bu, belarn em tazane be cori 
dastane konekani Yonan pesindnekirawin. Çunke ew 
şewe milliye u ew quli u rasti yi rudawey tiya niye. Em 
dimen u ruxsaraney dastani milli lem dewre da şewey 
mejuyi dariştini xoy le çuarçewey romani dimen dastani 
da diwetewe. Bo ye "Şer u Aşiti"y Tolstoy le gel 
dastanekani Homeros da berawird ekren. Esta nimüney 
ew dastane klasikiye be tewawi le romani edebi riyalizmi 
taze da herhem det. 
Yonani kon u Rojhelatiş gelek berhemi dastanyan buwe 

ke hendeki siruşti felsefiyi heye, hendekyan be urdi jiri 
(hikmet)i derbiriwe u hende ooryan wirde wirde eçinewe 
ser efsane(6). 
Em base teoriye yi serewe her çende zortir be ser edebi 

nusraw da detedi, belarn lewe da ke kon in u bestraw in 
be siruşti gel ewe, zor le folqlor ciya nakretewe. Her 
weha natuanin bleyn le Kurdi da - şiti wek beşe 
nusrawekey Yonan u roman man heye - her wek zorbey 
gelani serzeminiş lew babeteyan niye, belarn le folqlori 
Kurdi da gelek poyem u iposya heye ke şeqle giştiyekani 
dastani cihani u dastani folqloryan tiya bedi ekre u şeqli 
taybeti yi folqlor u berhemi naw kurdewarişyan tiya diyar 
e. Her wek "serçawey şieri Kurdi" her berhemi milli ye, 
em serçaweye hoy azayeti u merdayeti erjenete dastani 
qaremaneti yewe. 

Dastani Kurdi fi Corekani 

Seretay rerewi geşesendini janri poyem, le berhemi xelk 
da, le yadgare nusrawekani zu da, paşmawe 
dewlemendekey berhemi serzimani naw millet, ew hernil 
dastaney ke le singi xelk da parezrawe, her weha ew 
eseraney nusraw nenewe, emane hemu binaxeyeki zerin 
in bo genciney edebyati Kurdi. 
Serçawey basekani, wek lay hernil gelani tir, wa le 

berhemi serzimani millet, le "folklor" da, be taybeti le 
dastani xeyali yi kon u le efsane da. 

Dastani Kurdi, her çende le dimen u simay gişti yi da 
lew dastanane eçet ke le falklor u edebi nusrawi gelani tir 
da heye, belarn rerewi jiyani kümelayeti u rebazi taybeti 
yi berewpeşçuni edebi Kurdi xoy (be falklor u nusrawi 
yewe) hendi şeql u da beş kirdini le cor u nav dimeni 
dastani Kurdi da dirust kirdiwe ketaybeti be xoyeti. 
Le ser binaxey em encame etuanin dastani Kurdi bikeyn 

be du beşi binereti yewe: 

ı. Dastani Qaremaneti 
2. Dastani Dildari u Evin 

Dastani qaremaneti ekre be çend beşekewe, yekemyan 
ew dastane ye ke wene u dimeneki xeyali tiya ye ba 
kolekey basekeş azayi u qaremaneti bet. Em dastanane 
zortir le hikayetekani Şanarney Firdewsi eçin, ke le kori 
dastani qaremaneti u le kori edebi Farisi da nawbangi le 
sintir bedere. Belarn aya em dasıananey folklori Kurdi 
her tawaw ewey Şaname ye ya şiteki tir e? 
Ger le nawi em dastanane bigereyn,ewa nawi wek 

dastani "Rostem" u "Rostem Beg u Zorab" ebinin(7). Wa 
diyar e ta esta teksti folklori em core dastanane le Kurdi 
da çap nekirawe, we çend honraweyek ke bem nawan ewe 
çap kirawin, wergerani Farisi yi Şanamen. 
Belarn ger dastani Rostem u qaremanani tiri hikayet le 

Rojhelat da bilawbet, bo çi ebe beşi Kurdi şi pewe ebet. 
Reng e zor le xweneran eweyan le bir bit ke le salani kon 
da, be taybeti şewani Remezan, le "qawexane" gewrekani 
kurdewari da hikayetxwan, çiroki Rastemi Zal u Zorab u 
qaremanani tiri bo xelk exwendewe u le dewreki kontir 
da xelkeke hernil hoş u goşyan edaye karesat u rildawi 
hikayeteke. Belku be corek le gelya tekel ebiln ke her 
kese qaremaneki lew hikayete bo xoy helebijard il le 
zincirey ew hikayete da ke hernil şewani Remezani 
exwayand, hemişe hiway serkewtini qaremanekey xoyi bil. 
Tenanet le kati hikayet xwendinewe da destey her 
qaremane le kunceki qawexaneke da daeniştin il wek 
agadari şeri rasteqiney newan ew qaremanane bin, be 
dest il be dem pişti qaremani xoyan egirt il le gel 
jerkewtinya matem day egirtin(8). 
Ew hikayetene le ruyi dariştin il form ewe her wek ew 

beyti Kurdiye wa bun ke esta le kaye dan. Wate 
hikayetxwan be qise -ya bileyn be nilsini pexşan- rudawi 
naw çirokekey egerayewe u le hende şwen da be awaz ewe 
dengi le helebre il diwandinekey be şier il gorani yewe 
egerayewe. 

Hende kes ewayan le bir e ke ew hikayetane Farisi biln il 
hende kes -tak tak- beyti Kurdi yi ew dastaneyan le bir 
mawe. Lay hendek wa ye ke erne wergeraneki kitapiri u 
le cegey xoy da yi "Şaname" bun, ya her wergeraneki 
nilsrawi Şaname hebilwe. 
Duwem cori dastani qaremaneti yi Kurdi ewe ye ke 

tenya perdey qaremaneti il azayetiyek egeretewe. Zor car 
dastaneke dirust kirawe, belarn şiti be aqil da nehatu u le 
bawer il tuanay ademizad be deri wek dastanekani 
Şanarney tiya niye. Zor cariş qaremani dastan kesani 
rasteqine in, belarn ciyawaziy em core dastane le gel 
dastani mejilyi da ewe ye, ke azayeti lem core dastane da 
be meseleyek ewe nebestrawe, wate her kesek le kori 
jiyan da be qareman nawi derkirdibe il azayetiyeki 
nuandibe ewa rildawi ew azayetiyey le naw kurdewari da 
dastane il xelk eygerinewe. Erne le nawerok da hesti xelk 
beramber be azayeti pişan edat il ewe derexa ke geli erne 
piyawi azay zor xoş ewet. 

Reng e azayeti yi naw em dastanane le naweroki 
komelayeti beder nebe. Belarn ewe ye ke le naw deri 
dastaneke xoy da ebi be zehmet boy bigeret. Lem kore da 
etuanin nawi deyan dastan binilsin: Wek beyti "Şerif 
Hemewend", "Beşari Çeto", "Emi Gore", "Eziz u Tekiş" ... 

Lem dastanane da tewaw weney qareman u be bergi yi 
pişan edret. "Suaro" xoy qaremani dastani "Suaro" ye, le 
dastaneke da tewaw weney neberdi yi ew pişan edret: 
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"Suar mezini, be mini mezin i 
Sert le po lay çingit le asini 
Her qelateki deçiye etoy le bini 
Her hakimeki zerende ye etoy le kini 
Şa le ser texti ew laye le ber sami to nasekini 
Suar emin ewi rojem pe cuan buyi 
Destit deda şireki fener"(9) 

Dastani qaremani yi Kurd, kereseyeki dewlemend e bo 
urdbuwnewe le gelek ruy jiyan u esta u raburduy Kurd. 
Ureş da zor be roşni keresey xure u şit u siruşti Kurdan 
ebinin. Em dastanane hoyeki bo cegirkirdini meju u text 
u bext u raburdu: 

"Le wi dewrim denori 
Le wi zemanim denori 
Le dewri "Qubad Xan"im denori 
Le dewri Şahi Eneweşirwanim denori 
Heta ewi zemani 
Heta dewri Qubad Xani 
Heta dewri Şahi Enewşirwani 
Heta dewri Cumcume Sultani 
Yekekim nedit weku Suleyman Begi Miri Heriri 
Le diwani pise Romiyan helbiste be girani 
Ew roke seri min deeşe 
Dili leşkiri aryani qet hendi nabe 
Le ber giryan u le ber ewan hurde galeyiyan 
Eger roj im le helhatiba le hernil qedem u hewşaran 
Dedatin le seri Herir u Herirbegyan"(lO) 

Wek ebinin dastani qaremaneti yi Kurdi urde urde le 
xeyal ewe berew pişti rasteqine man ebat. Le azayeti u 
qaremanetiyeki sade u tenya we bo qaremaneti yi 
mebesdar u laperey meju. Ure da beşi seyemi dastani 
qaremaneti yi Kurdi dete peş ewe. Ke her çende le ser 
genciney folklor ejmere, belarn le zoryana dimeni tewawi 
''t:posya" heye. Weney tewawi rudaw le ruyi meju yewe 
egiretewe, tablayeki mejuy ew serdeme exate peş çaw. 
Dastani "Şerif Hemewend", her wek weneyeki qaremani 

u perdeyeki rengini Kurdistan iş egeretewe u şerekiş 
exate ru ke bira biray tiya ekuşt, her weha lapereyekişe le 
mejuy Kurd: 

"Qelxani zerdernain çon dene 
Hewri le seri ba deyşekene 
Şerif mekujin lawi germen e 
Qelxani zerdemaini şe ye 
Dengi tepilyan de le mire de ye 
Şerif mekujin dosti çaw le ye 
Dewri Silimanim pir şiw u pird e 
Car çi caryan da leşkir man gird e 
Delen Silimani hakmekey Kurd e"(l 1) 

Aşkira ye ke em beyte şeri Şerif Hemewend egeretewe 
le gel Babanekana, çunke Şerif daway mirati mereti yi 
e kir d: 

"Ya Xua serbazan penceyan bişke 
Kolekyan dabU le goy memke 
Le cey ew gulley zu xaw detke 
Qelxani zerdemalnİ balehan 
Denge tepilyan de le Girdi Seywan 
Hawar wegere talan wegere 
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Paş Şerifkes ba neka şere"(12) 

Em weney qaremane, aza, kolnedere, merde, le hernil 
beyte Kurdiye kana heye. Her beyte nexşey çend goşe u 
suçi qaremani dastan ekeşet. Her wek le pal eweş da 
dimeni çepeli "qaremani negetiv"iş nişan edat. 
Le beyti Xanzad u Leşkiri da, çirokxwan paş, ewey 

tewaw serguzeştey Xanzad u Leşkiri egeretewe, ewsa 
dimene tirsinakekey ew karesate u encami napakl yi 
leşkiri u le nawçuni texti Xanzad u Mir Siliman Beg exate 
ru. 

["Qurte mam leşkiri", yan be bizawan, (zewiy çil pişke), 
le başurl Fatme le zewiyeke be kuçik u kelek, le bareki 
toz u gerdiyan werdeda. 
Hawar te le min, le paşi ew Axa Suleyman Beg ku be 

fincaneki jehri dest le dinyayı berdeda ](13 ). 
Paşan çirokxwan dete ser tabloy serencameke u ele: 
"Seri min deşe, dili leşkiri aryanim çende be jan e, 

deçume new hode u diwexaney Axa Suleyman Begi 
seraser ley raxrane. 

"Deçume hodey xulaman şiri (be toyi) be dari we dekran 
Rimi (nesiri) ser singolan direj kirane. 
Deçume tewile u tewilexane. 
Çend borey xal xal kewiti qab reş 
Şey Arehistane nawenaw tek exrane"(14) 

Paş erne le ruy laperey meju u wulati mir ewe perdeyek 
man pişan edat u elet: 
"Qulekim heldeda le bo "qemçtixe"y mubarek qoli 

dikeyan le bo şenexe u gezweşane. 

Qoli dikem heldeda le bo jer zehawi hi dikeyan le bo Seq 
Qoli dikem heldeda le bo Silimani memleketi Kurdistan 
Qoli dikem heldeda le bo Şinoye, memleketi can e 
Heyif u sed mexabine dinyayi 
Le paşi ew Axa Suleyman Begi 
Tajf u tUle egeren be be xudan e" (lS) 

Weney qareman le dastani Kurdi da zindil we, le cegey 
xoy da nemeyi we, belku le bizutinewe u berewpeşçun u 
peresendin u geyiştine piri da ye. 
Her le dastanekey "Suaro" da em core weneye diyar e u 

ew çend derey seru dimeni ewen. 
Em dastanane be weney taqe qaremanek ewe nawestin, 

belku tablayeki tewawi meydani cengiş exane ru, ewe der 
exen ke qareman le supakey da nebirawe, belku jiyan u 
serkewtini her be gel ewe bestrawe: 

"Leşkirek helistawe leşkiri Şam u Şirazan 
Peşi deşite ser eskeran duwayi radewesta, 
Le ser çomi KafUr u Azazan ... 
Deperiyewe hukmi kelek u gemiyan . 
Kij dele desti min u damen zinan ber nekin 
Seracan şiran ber nekin şirgeran ... 
Tifengan berne ser çexmaxsazan"(t6) 

Lem dimene le dastani "Eziz u Tekşi"iş da be cuani bedi 
ekre, leşkiri "Menimi" lew dastane da gewre u be sintir e 
u hergiz le bin nayet: 

"Suaren Menimi sef b un we cem 
Ser Eziz derken leşkir Ecem 
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Eziz welakel, tekşi we heftir 
Ha wexte bi w Hesen xo şwir 
Maynekey tekşi le westan nayi 
Leşkeri Menimi hiç duayi nayi"(17) 
Em dastanane le weneyek da tewaw qareman ebestin be 

xaki niştiman ewe. Le dastaneki Yonani da qaremaneke 
·"An te" kuri zemine, kes zeferi pe neebird, çunke pey 
tewaw be zemina dakutabu, germi u gor u azayeti yi le 
zemin ewe weregirt, ta palewanek "Hirkulis" peyi bem 
niheniye bird u hat yekser pey qaremanekey le zemin biri. 
Bew core di be zewi da u zeferi pe bird. 
Dastani Kurdi em rastiyey le şeweyeki cuan u sakar da 

dariştuwe. Xoşewisti yi niştiman ucuani yi siruşti wulatiş 
le pal qareman be niştiman ewe bestin da derexat. 
Qareman birindar ebet, çaresergeri tenya siruşti 

xakekey xo yeti: 

Kij dele: Desti min u bedamen be 
Le bom bilen be wan hekiman 
Şitaqe destani nekene 
Ebxom melhemeki le bo degirimewe 
Le hel, le darçini, le qenefili, le wurdeguli, 
Le tozi şedi,le jengi guwari, 
Le areqi deber gerdeni!.. 
Deyhaweme ser birini dewi birindari 
Ne badale mini ser şini benetewe teşeni"(J8) 
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FERHENGOK 

poyem: helbest 
ipos: epos, dastan 
kerese: Tişten ku çebfina tiştek din de bi kar ten, material. 
derfin: hundfir 
nexşe: plan 
ademizad: ku re Adem, mirov 
rfidaw: bilyer, waqa 
awat: daxwaz 
ciyawazi: cidayi, ferq 
binereti: bingehin, esasi 
honraw: poetika, (di vir de) bi tevayi herhemen menzfim 
firawan: fireh 
zor be tin: pir bi hez 
mejfi: dirok, tarix, rabirdu 
lay: ji ali 
geşesendin: berbipeşçfin, geşbfin 

deselat: hukm, cih fi rfimet 
gewre: mezin 
dete kaye: derdikeve peş 
xasiyet: taybeti, xasimayi 
firde firde: hedi hedi 
temaşa: le niherin, dilin 
şano: tiyatro 
wuşey puxtekiraw: golinen bijarte il ten ik 
, geranewe: neqil, geran 
helwist: rewş, hal 
al il gor: dan fi si tandin 
sud: ker, ffide 
rade: derece, pile 
heşta: he, hej, hina 
birrunak: filozof, zana 
siruşt: tebiat, xweza, xorist 

, nakoki: dijberi, nereheti, lihevneyin 
xawen: xwedi 

'janr: cur, babet, cins 
. komeli xeleke: komela seretayi, komuna ewil 
kor: beş, şax 
riyalizm: realizm 
zirfif: rewş, merc 
Danti: Dante 
tcgrayi: gişti, tevayi 
goranibej: sitranbej 
qanzac:qezenc 
berjewend: mafat, menafe 
awene: heli, eyne 
kat: dem, wext 
sawayeti: (ve nivisare de) serdemen ku he mirov bi başi 

tenegihişti ye, he pir saf il nezan e. 
, gor: peş, hol 
wate: ango, yani 
qfil: kur 
kolekey baseket: tema, mebest, arınane 
pc~an: we§an, çapcmcni 

o o 
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Xelil DlHOKİ 

.A. .A. 

DEROJHELET 

"Hemi tariya cihane nikarit ronahiya fenereke biveşerit." 

Disa bi tene!.. 

Ev zindana hind biçuk in, du girti bi hevra naçne ... 
Her ji duh evari, ne tene xwarin xwariye u ne av bi leven 

1e kevtiye. Nivro ye u zindan germ e u dukel ji te diçit. 
Iro tu nebirin ledan u eşkenceye, le nezik buye. 
Bo ditirsi? Xo eve ne cara yeke ye te didine ber kahrebe; 

sernişiv dihelawisin; qopken cixara li ser laşe te diwemiri
nin. Gişt rengen eziyete, yen ku te di bere da ditin u ji 
hevala bihistin, heştan bikar neinayne. Bi panke ve kirin, 
heta situye di nav pisatiya zindane da hiştin u kiret kirin ... 
We heye mina her car te bidne ber qamçiya. Wele ev 
care her ji qamçiya yekem hawar bike. Te li bir e, deme 
bo cara yeke li te dayin, te negot bo xatira "we" u 
"Xude"!? Lewra petir u biheztir li te didan. Hawar bike da 
dile wan hinbit u behna wan bet! Ew bextiyariya xwe di 
qirin u axinken xelke bedesalat da dibinin. Te hay je heye, 
hindi qirin ji te dihet, qamçi sist dibin? Wan li te didan u 
te ji ji dil hawar dikir. Deme tu hişyar buy, çi ronahl di 
bin dergehl ra nedihate jora te. Ji nu va te zani şev e. U 
dtsa te çi negot. Pir bi dil te bi aqle wan dikir keni... 

Iro bist şev e xew bi çaven te nekevtiye. We heye beri 
nuha hevaleke ev çende ji te ta gotiba te bawer nekiriba, 
le de çawan di xew çi?! Ev lampe berdewam hildibit u 
diwemirit. Nobedar ji nahelin behna xwe vedey. Yek 
dibet "rawest", ye di dibet "rune". Deme te direjkiri 
dibinin, ji nişkeke ve setieka ave bi te da diken. Tu gej u 
şepirze u sewdaseri, bi kotek xwe li ser pen xwedi giri. 
Çaven te jimina vizike (naore) dizivirin. Her çende jan u 
eş, axin u hawaren girtiya, şireşira ave mejiye te diherin, 
le divetin xwe ji bir key u behneke binvi. Ew dixwazin 
egeren diltengi u rfixandina girtiya bizanin u bo ve çende 
ji gişt bazebera (wesila) bi kar diyinin. Lewra tu inaye 
zindana nezik serşuştina girti u nobedara. 
Rast xewa te nayet u behna te ji ya teng e. Dive jora 

berteng da -bustek u çar diwar - ki dikarit pen xwe direj 
ket, yan ji be hewa di xew biçit! Zindaneka teng u tari ye. 
Kulekeka biçuk te da ye, ew ji berdewam girti ye! Her 
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çende tu caran sere xwe daniye ber bine dergehi ji bo 
behneka heway. U çareser kirina behn tengi ya te naketin. 
Lewra neçar dibi ku li dergehi bidey u nobedara di tana 
xwe ve bini. Tu dizani kuleke bo venakin u eger veken ji 
de çendin peyven kiret u ne jehat bejne te. U te fayde u 
mifa ji we çende wedigirt. Da ku mabeyna vekirina kuleke 
u gotina peyven kiret, çend behnen hewayeke paqijtir ji ye 
jore helkeşi. We leka hewaye paqij!!? Tu bi xwe ye di bin 
erde ve ... 
Demjimer neziki yanzdey şeve bu. Te mevan ji 

hebun.Sere te ji piçekeye giran bu. Be pelav ji mal dere
xisti. Te ji der ve zani ku kolan ji ali sixuran ve hatne 
girtin. Her çend te sedem u hoyen girtina xwe dizanin, le 
te çendin cara goti: "Ewe çi ye u li ser çi min digirin?" 
Yekser tu havetye di nav trimbeleka landrovera tari de. 

Pişti mala te serubin kirin u hermileki kiteb u kaxiza di 
gel xwe hlnayne dere. Desten te bi kelepçe giredan u 
pateke reş ji existin çaven te. Heta tu gehandin ve zinda
ne, çendin şeq u pen li te dan u çendin dergeh vebun u 
hatne girtin. 
Her di şeva yeke da, tu bi derpe kurt birin cem efseri, da 

ku vekoline di gel te biket. Bi re ve çaven te giredan, da 
ku wi nenasi. U te ji nevetin xelke ji wi toxmi binasi. 
- Yen me girtin dibejin ku belavok u nivisin ji te 

wergirtine? Te çawan belav dikirin u ke/ki di gel te kar 
dikir? 

- Ne min belavok ditine u ne ez serekaniya wan dizanim. 
- Em hemu tiştan dizanin, le me divet tu ji me ra eşkera 

k ey. 
- Bawer biken ez çi nizanim. 
- Em dizanin çawan te binine ser reka rast u dirust. 
Her wi efseri ser u milen te bi heyzerana reş u şin kirin. 

Çipken xun u xudane tekel dibun u bi ser u çaven te da 
dihatne xware. Tu dan ber şeq u pehlnan heta gehandiy 
joreka di. Her deme pen te bi asini ve giredayn, te zani te 
didne ber qamçiya. Hawar u qiriyen te zindan pir dikir. 
Ew di berdewam bun u te ji xwe radigirt. Di gel ledane ev 
parçe şiira Qani dihate bira te: 
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"Biri azadim le zindana firawantir ebe 
Qur be ser ew dijminey hiway be bendixane ye 
Top u şestir u kelepçe lam weku efsane ye 
Ger be azadi nejim mirdin xelat e bo leşim 
Nokeri ser da newandin, kari namerdane ye. 

Disa bi tene!.. 
Ev zindane hindi biçuk in du girti bi hevra naçine ... Te 

divetin ew nakine. 
Tenyayi derdeki giran e. Tu nizani li çi cihi yi? Çi deme 

roje, ya şeve ye? Ev bedengiye te dikujit. Li cem te ledan 
xoştir e ji bedengiye. Şeven te sal in u roj xilasnabin. 

Ew sibe da ye tu birye cem efseri, disa te çi neda desten 
wi. Evcar ferman da ku te bikene di nav tayre da 
(tekerlek). Te piraniya rengen ledane ditine, le di dihizi
ren tayre da he beti buy: "Ev tayre çi ye? Hun bejin ji 
situna kahrebe bi jantir bit! Yan ji tekutana bitle bi 6ştir 
bit?" 

Delive nedan bi xwe zehmete çekey u hizre te da bikey! 
Tu wusan kirin, di nav tayre da li erdi diziviri. Tayre tu 
hembez dikiri u niva pişta te dikefte erdi. Her di gel 
ledana yek qamçiye, çar layen laşe te bi hevra jan dikirin. 
Te hind hawar dikir, ku te ji xwe şerm dikir u kena te ji 
dihat: 
"Hawar eve çi eş u jan e? Baş e ev benarnuse newestiya, 

ho bi lez van qamçiya li bine pen min didet?" 
Te gelek dikire qiri. Da ku sere wan gej neki pateke pis 
heşandine di deve te da. Her behneki satleka ava tezi ji bi 
laşe te da dikirin u digotin: "Rabe, xwe di nav ave da bi
helaveje". Deme tu vegerandin zindan u tenyayiye, ji nu 
ve te ew qamçiyen bi te kevtin, hejmartin. Ku heke di her 
deqiqeke da - bi we leze - sih qamçi li te dabin, ew we 
çende diyar diket, ku di deme ledane da, ku ji sih deqiqa 
betir vekeşa, neziki neh sed qamçi bi bine pen te keftine. 
We heye zedetir bin. Bo ku her ji bine pen te heta ser 
guzeka te reş u şin buyne. Lewra heta nuha ji heke guh li 
nave tayre dibi, çaven te dizivirin u behna te teng dibit. 
Her çende giş layen laşe te jan diken, le ya peyan sist 

buye. Heta çuna te bo destave ji, govendeka eziyet u 
ledane ye. Her ji ber dergehe zindane heta digen dhe 
mebeste çendin qamçi, şeq, pen laşe te digezin. Pir caraıı 
tu naxwazi biçi destave. Ay pa tif u şeq u qamçi bi te 
keftine, nayene hejmartin. 
Deme tu ji ve zindane hati veguhaztin ve, nemaze ev bi

radere te da, te gelek pe xoş bu. Ya ji te ve diven te ji ten
yayiye rizgarkin, le te zani ku zindan pir buyne u dh ne
maye. Lewra çar girtiya dikene di zindaneka wusan biçuk 
da, hinge ne kes dikarit pen xwe direj ke u ne kes binvit. 
Belku divet berdewam ye riiniştibit yan jipeve rawestit. 
Bi vi renge tu hewl didi binvi! U kane xew? 
We şeve Asimi, tu ji tenyaye rizgar kiri u behna te pe 

hat. U petir birinen te arandin u nexweşi li te zede kirin. 
Te dizani ku piraniya zindanen vi welate pir dirinde u hov 
da niştimanperwer u peşveruyen milet en din ji pir in. 
Lewra tu doza wan ji bi ya xwe dizani. Tu wusan hizir 
dikey ku kes ji te xoragirti u qeremantir nine, le tu 
himber heval Asimi wek girtiyek asayi yi. Roja ew hate 
girtin he zavaye deh rojiıı bu. Nehelan pe şad u dilxoş bit. 
Ewe sere sal a hefta ye ku di zindane da ye. Heft salen pir 
xoragirtin u qurbani. Pir bi wure (manewiyat) u serbilin
dt U bi ditina vi hevale Ereb, baweriyen te bi doza 
milete te u bir u baweren kirekar u cotkara mukumtir 
bun. Te dizani heke mirov xudan hizr u biren rasteqine 
bit u hişyarbiina siyasi he bit, dikarit xwe li ber gişt rengen 

sitem ii zilme ragirit. Heft sal e, heşta li jer vekoline ye. 
Rast e, tu ji gelek eziyet day, u h6§ta maye u n6şyayine 
peyven xoragirtine li cem te bikujin. U bi ditina vi hevali 
tu pitir beref lutka serfiraziye çuy. Rast e, tu ji miroveke 
bilind i u te xwe netewandiye. U vi hevali pitir şengisten 
xoragirtine da helane nav meji u kiratiya dile te, lewra 
tewandin u ruxandina te nine u nabit. 
Rast e, hizra te her li ser xoragirtin u qurbaniye ye, le ji 

bir neke ku careke efseri ji te ra gotibu: 
"Eger rastiye nebeji, de jin u zaroken tekiret keyn." 
Divetin tu hizreke di ve mesela giring de bikey. Tu beji 

kareke wusan kirin? Kiç6n te ji ciwan u delal in. Baş e, 
heke li ber çaven te ew kiret kirin, de helwesta te çi bit? 
Tu dizani ku heta nuho gele karen wusan hatine kirin. Ev 
çende, ji bo har ii hova, ev tişten nebuyi ninin. Rast e, 
nekarine te bitewinin u bigehne mebesten xwe. U divetin 
ji wan ra bipeyvi yan ji we govenda ku digerinin bibini. 
Xo eger xwe bitewini, de berperen reş bo te ene nivisin u 
zaroken te ji nikarin seren xwe li ber hevalan rakin. An 
ku de te bi saxi veşerin u binax kin. Eger ne, eve divetin 
mesela di, bi singeki berfireh wergiri. Her çende tu dizani 
ku hezaran jin u keç u dayiken xelke şoreşger bi vi rengi 
hatne kiretkirin. Faşist u dagirker hemi karen ne 
mirovane encam di den. H ezaran sal e xelke bedesalat tuşi 
van karan dibin. Her ji serbildana Spartakus u heta 
digehite şoreşen Viyetname u Filistine u Afriqa u yen 
milete te ji digirit. Xo şeref u namusa xelke şoreşger yek 
e, ca ji her qulaç u layeke ve dhane bit. u, pe te diviye 
xwe ji bo ve mesele ji amadakey. 

Roja tu girti, giraniya te digehişte 80 kiloyi, le nuha tu 
wusan hizir dikey ku ketiyi 45 kiloya. Baş e, ye rek u pek 
bi; tile (zik) te ji nemaye u behna te baştir det u diçet. 
Eve ve çende nagehinit ku tendirustiya te ya baş e. Bo ku 
tu ji tenyaye qutar buyi u gehişti van hevala, behna te 
hatiye u sere te tena buye. Her çende joraka teng u nexoş 
e, 84 mirov heşandine te da, her yek bo demek kurt 
dikarit binvit -ku xew ji bi dor e- le dile te pir xweş buye. 

Ev sere saleke bu, tu bi ten e di nav wan zindan en teng u 
tari da yi. Di vi demi de bes şeveke di gel Asimi buy. 
Lewra bi çi terz bit li cem te ev jore beheş te!.. Dikari di 
gel hevala pist pist u yari u heneka bikey. Rudanen sala 
bori vegeri. Behna te gelek hatiye pişti saleke de rehen 
xwe kurt key u ser u cilken xwe ji şoy. 

Havinan germ e germ e ... Zivistanan sar e sar e ... 
Sipiya laşen we kirine kolk u avayi. Divet ber hengari vi 

leşkere be wijdan bibin. Divet berevaniye li xwe biken, 
nemaze we deselat heye. Biryareka pir baş we daye ku di 
her roje da,her yek ji bista betir bikujit. Hind dikujin 
xilas nabin. Xerze kuli ye! U, de çawa ji nav çin. Her 
girtiyek, çend heyv e ya sal e di nav zindanen pis u geni 
da. Bi salan betani u carcim nayene şuştin. Her çende 
hind nan u ave naden ku girti destava mezin biken, le 
çendin cara dimizne zindanen xwe, carna ji destava 
mezin ... Te li bir e, çarde roja tu be destava mezin jiyay. 
Hind xwarin didan da ku hun nemirin, ew ji di poze te da 
diiynan. 
Kilo u niva birince bo 84 mirova dinerin. Heta girti 

diiynit, pariye xwarine dibite jahr. U, neçar e; we biçit, 
binit u bixwat. 
Deme nave te xwendin u ji te ra gotin "Xwe arnade ke u 

te çi heye beje, biryar e te li sedare biden", tu tirsiyay u te 
gelek hizir inan u birin. U dumahiye da te gote: 
"Giringiya ve jiyane ev e ku mirov dest nişana arınaneeka 
piroz biket u bo bijit; ne ku mirov çen u çawa bijit." 

47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Lewra te kare xwe kir u bi serbilindi ber bi sedare çuy. 
Wan ji karen xwe kirin u weris existne situye te u gotin: 
"Te çi heye beje?! Ku nuha ji tu biaxivi, em dikarin te li 
sedare nedeyn." Te her hind gote: "Ez mirovek beguneh 
im u her çi li cem min hebu, min ji we ra gotiye." 
Bi şeq u pen, weris ji situye te derxistin u disan tu 

zivirandin zindane. Gava ve care ku nave te xwendin tu 
disan tirsiyay. Bo ku nave kijan girtiya ku di ve zindane da 
dihate xwendin, diçun u venegeriyan. Kesi nedizani binax 
kirine yan ji berdane. Şepirze biiy, dilteng buy. U, hevala 
dile te xweş dikir u wura (manewiyat) te bilind dikirin. 
Pişti behneke edi te zani, de te bene dadgaye. 
Heta nuha çi belge li ser ninin. Lewra tu bi xwe vedigeri: 
"We diyar e, nekarin min gunehbar biken. Ewe du sal 

zedetir e ez li ber mezintirin eşkence u ledan u eziyete 
me. Ser da zindan ji li min zecte kirin. Diviya ez berda 
bama." 
U nuha ji çi je neçuye. Mezina gotiye "Tengavi dikurtin" 

Her çende tu lawaz u beçare bi, le deme serbest u azad 
dibi, zaroken xwe hembez dikey, desten xwe di situye 
dayika Lolave de dialini, ter xwarine dixwi, bi şire şera ji 
xwe mest dikey, de hişen te ben sere te u qayim bibi. Ne 
te bi tene divet, yan ji de ve jiyane helbijeri! Nexer, te tu 
cara negotiye: "Beheşta ez te da nebim, bila ker u golik 
gere te da biken." Belku tu wusan hizir dikey ku " Heke 
mirov serbestiya xwe bikete arınane u xebate ji bo biket, 
divet bo serbestiya xelke di ji bizav u xebate biketin". Her 
ji ber hinde tu pir bi baweri çuy di nav rezen rexistineke 
da te xebateka germ u berdewam diji hukumeta faşi kir. 
Disan tu gehiştibuy we baweriye ku doza milete te bes 
tene bi tifenge naete çareser kirin. Ji ber ku milete te her 
ji aliye siyasi da şikest xwarine. Bi dehan şikestinen 

* * * 

48 

leşkeri nabne egera tekçuna şoreşe, le yek şlkestina siyasi 
dibite sedema ji nav çuna we. Disan her çi serhildan u 
şoreşen bere hene u heta digehite van salen nezik wusan 
le hat. Şikestinen siyasi u rudan en wan nayene ji bir 
kirin. Ji ber ve çende divet betir pitey u ihtimame bi 
meselen fikri u siyasi biken. Her tifeng ji bibit piştevane 
w e. 
Tu dizani ku di hemi şoreşa da xeleti hene u de bibin. U 

ya giring ev e ku kemtirin xeleti bene kirin u bi zutirin 
dem bene çareser kirin. Nexo mina sikre ave, eger cihen 
teqi neene girtin, de di demeki kurt da sikir ji bin çit u 
herifit. Hinge her çi tişt bikevite ber singe ave, de bet u 
beser u şun ket. U di gel gişt tengavi u kosp u astenga, 
tu dizani ku milete te xwedi dozeka piroz u adilane ye u 
paşeroja geş her bo wi ye. 
Di nav hole da girniji u te behneka direj helkeşa. Te ji 

dil temaşay hemi xelke kir. U, ne te kes naskir u ne kese 
awir li te da. U pişti dan u sitandine u dubare kirina 
pirsiyar u peyven bere çendin guneh bo te peyda kirin u li 
dilmalıike hakimi bi dengeke bilind got: "Ji ber ku te 
belavok u nivisin belavkirine, te xelk pal ve daye karen 
xirab dije hukumeta niştimani biken! Te geleşok u 
girittari li bajeri peyda kirine! Ev dadgaya adilane(!) 
geheşte we bllweriye ku encamen kare te diji yasayen 
dewlete ne!" U biryar hate dan ku ~tu~ bist salabi karen 
giran ve bey zindan kirin!.. 
Tu veciniqi u xudaneka hurgirti, te bi hemi heza xwe ve 

hawar kir: 
"Eve hovati ye, zilm u siternkari ye! Eve ... " 
U ne kese guhdariya qisen te kir u ne nobedara delive 

dan tu gotina xwe biqedini. 

1985 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A. 

SEHEVAL 

Hevra bubi1n heval 
Runişti bun li ber newal, 

li peş kendal 
Her yeki meth u pesna xwe dikir 
Y eki xwe ye ki pirtir hesab dikir. 

Ew se heval pir hirik 
Vera digotin Keça buxik. 

Ye piçeki mezin nav Kuli 
Ye din je ra digotin Kenguru, 

Zexm u gelek mezin bu 
Bi laş va u ru. 

Her se hevra ketin behse 
Gotin bele li ser çiqase? 

Kenguruye kir nazik u nezaket 
Peşkeş peşda ber Keçe ket. 

Keçe got: "Em dur bazbidin 
Ka ki kepirtir dur diçin." 

Heval Kuli u Kenguru 
Kenek xweş ketin dev u ru. 

Keçe ra gotin: 
"De bike lez u zu." 

Keçe got: "Wa wisa nine 
Wan ra tarifbikim 
Bizanin ka çawane." 

Kenguru u Kuli le bun guhdar 
Meraq kirin ser Keçe da bun xar. 

Keçe got: "Her kes 
Bi bej na xwe va 
B ila bihet piva." 

Kenguruye u Kuliye gotin: "Bele 
De xwe hazir bikin bo we şol u emele. 

Kuliye bazda gelek çu dur. 
Keçe got: "Ka hela bipive bira 

Ji vir heta vira. 
Kuliye got: "Yek du se 

Se sed pe 
Heyşte çar niv tili 
Bi bej na hindek Kuli. 

Keçe got: "Wa dike şeş gaven wezir 
Tevi polis diz u kizir." 

Dor hatibu Kengurfiye 
Doçika xwe da ser erde 

Ra bU ser linge paşin u pe 

Xwe gelek guvişt hingave. 
Kenguruye bazda gelek çu dur. 
Keçe gote: "Ka hela bipive hur bi hur 

Hejmart sezde u niv 
Got Kenguruya doç direj. 

Keçe gote: "Heval Kenguru wa dike 
Bist u çar gaven Şa 
Bi tevi gişt diz u hempa." 

Kuliye gote: "Heval Keçe 
Be dews u reçe 
Niha hat dora te 
De bazbide weki me." 

Keçe xaftila çing u tfil da 
Para hat piçek sivik ba 

Gelek çubu xweş peş 
E w Keça pir tari u reş. 
Hejmard u hejmard 
Heyştsed u şeşt u şeş 
Bi bejna keçen reş. 

Keçe got: "Wa dike weqas keç 
Bi tevi reben u zarok u zeç. 

Kur fikriyan her se heval 
Runiştin li ber kendal. 

Keça hurik girt ew bahs 
Da bubU xlidan heq nas. 
Kuli bubU ye duduyan 

Ew ji wer xelas 
U Kenguru ji bubU nenas. 

Keçe got: "Her ki ku bu pir hfir 
Ew dibe mexlukeki gelek nfir. 

Da kani bazde piri dur." 
Kuli pir eceb ket 
Got: "Ev şola bu hikmet 
Çi nav aqle min neket." 

Kengurfiye got: "We u vir 
u sere min e pir gir 

Aqilkem kir 
Ewil u axir 
Heta ser nebir. 

Şole ku aqil dike 
Çi kesek nake 

Tu herdaim 
W er bawer ke. 

Hulmant 
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Semed BEHRENGİ 

SANIKAHEZİ 

Semed Behrengi, sera 1939 de Iran de su~a Tewrezi de 
ama dina. Maye ve piye eyi ra karkeri vi. I xele feqir vi. 
S. Behrengi mekteve malimeni Tewrez de qedena. Wexte 
malimeniya xo de dewone Azerbaycani feteliya; eve 
d~d-kulone camati sere xo xele qefelna. 
U hUnermendode şoreşger vi. Hekate ke eyi nivisne 

hem hete hunermendiye ra hem ki hete mana ve mexseti 
ra xele hewl e. Hona weşiya eyi de eserone eyi nam da; 
xora kiştena eyi ra tepiya ki kitave eyi çarnayra Axele 
zanane dina. Çi ke lıCkatone eyi de mesele camate Irani 
ve Azerbaycan! xo rind diyar kene. Ne teyna damani ve 
xorti, mordeme piliA ki nivisarone eyi ra tamade wes cene. 
Na hekato desare lrani hale xo, derd-kulone xo waneno; 

naye lewe de raa raste çika ya ki camat çitur besekeno 
zilm-zor ra bixeleşiyo, cuave na perso ki onca werte 
hekatone eyi d~ yeno diyene. 
Wexte Şaye lrani de kitave Semedi, eve dizdi, dest ve 

dest feteliyene. ZCde Apede neşi rejime Şayi na hali ra 
nerehet bi. Se ke sare Irani vano,Semed kist est awa çe me 
Arasi. Amre Behrengi, eve fermane Şayi, teyna 29 seri 
ont. Na amre xo o kilm de xele çiye weşi nivisnay, dunika 
de cewahirqimete xo pey de caverde. 

so 

"Sanika Hezi" ki hekateda we,s a. Mordem ke aye 
waneno, xo ve dina xo tede vineno. Xora rengi ve xete ke 
na hekate de amera zan xele sanikone Kirnıanciye de 
yenera diyene. 

Wexte XO de çenade padişayi biye, hona dorme ses-hawt seri de viye. Wayre xele 
xizmekaro ve cariyo viye. Werte ino ra zu, son-sodir deste aye verde şiyene amene, 
tekteyna aye re xiznıete kerdene. Ci ra vatene Qozali. Qozali çCna padişay ra tenena pil 
vi. 

Sifre de ke aye gegane disnıala xo denewaro, Qozali hUrendiya xo ra perene, disnıale 
herd ra guretene onca denera dest. Topa aye ke perene şiyene, onca u kutenera dima ci 
re peyda kerdene ardene. 
Çiye pekaykerdena çCna padişay eve milyona amene mordene. Çele aye zern-şenı ra 

viraştivi. Wexte xo de se hezar tumen seweta çeli xerc kerdivi. Riye na çeli ra padişay 
sere sarafede feqiri davipiro. Çi ke seweta virastena çeli, padişay tede sarafon e welate xo 
re xevere rusne ke bere qonaxe padişay. Sarafo ra zu, kar dest de vi,çena xo ya ke hona 
newe ama dina aye re gosarey virastene. Na rivat ra besenekerd enıre padişay biyaro ci. 
Padişa ki qariya, sere i sarafi dapiro. 

ÇCna padişay ke çel kaykerdene, Qozali xore kinar de payra vinetene. Heke çel perene 
ginene herd ro, u vastene guretene denera daye. Çeneke daynıa wastene ke çele xo 
tenena zede duri berzo. Na sewete ra tim eve qewete dene çele XO ro. Çitur nevo kare 
Qozali u vi ke çeli dima şero. Onca ki çCna padişay qefeliyene, araq de mendene. Heke 
rind teqete ra kute, Qozali vengdene xizmekaro ve cariyo, ino textrewane aye ardene a 
nenepiro herdene qonax. Nafa Qozali vengdene mesUle kinc-kolo. Kince ke aye kay ra 
tepiya vurnera ene mesuli, eyi ki herdene çinıe kinco de ca ve ca kerdene. Naye dima, 
kin ce ke çCna padişay gere xoro kerdene b işiyen e sifre werdene, i ci re berdene. 
Heke na kar qediya Qozali şiyene mitvax, xevere dene nan po te padişay ke werdena çe li 

ra tepiya hazir kero. Çi ke kaye çeli ra tepiya çCneke werdenede tayvetiye wedene. 
Qozali na kare xo dayma kerdene. 
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Çena padişay ke şiyene cila xo, Qozali vere şemugedepeynene. Key ke a şiye hewn ra, 
eyi ki hurendiya xo de sere XO nenero. Xizmekaro ve earlyone bino ki çimi bel kerdene 
Qozali, heke u vere çevere çena padişay de biyenera derg indi iııo famkerdene ke a 
kutara naye dima ki, xore i merdiyenera. 

Qozali, lazekode cira ama vi, kare xo de qisur nekerdene. Na rivat ra hata nika çena 
padişay des te XO eyi re wenedardivi. 

Qozali hete çena padişay ra meyl kerd, aye ra zaf hezkerdene. Heni bi ke indi xovexo 
fikir kerd k e zere XO çeneke re rakero, n ete XO ci ra vazo. 
Rozo ra roze, çena padişay şiye sayde pulpuliko. Tavi Qozali ki xode berd. Eyi eve 

pulpuliko peynene, ke nişti dare ra i pernenera. Roze da wese kiitivira ve eyi dest! Eve 
'mirdiya XO ni yada viJika zere XO. 

Xaftila pulpulikode girs kutra çimane çena padişay ver, kerd hayleme; 
"Qozali rew be! Bivaze! Eyi ti pebize. Ez tersen!" 
Qozali naro pulpuliki dimf, peguret est selike. Çittir ke sere xo dardwe, di ke rindeka 

xo vineta, eyi de niyadana. Indi besenekerd tab bikero, eve zerade pak,eve zanode zelal 
dest kerd qese ro; 
"çena padişay, zeriya mi kuta to. Heke ma bime pil, wazen ke ti kevaniya çe mi ve." 

Hona Qozali qese xo neqedenavi ke aye şilpaxeda xo onte ri ro. Eve na kerdena xo ki 
nevinete az-uze lazeki ro şiye.Hezar-zu qese ci re va. Va; 
"Ti kerepende ra-olaxo! Ti kama ke zeriya to kuna mi! Ez çena padişay o, ti ki 

xizmekare mi na. Bivo bivo to r~ kutik beno. Def be çimane mi ver ra! So!.. 
xizmekarone mi birusne mi bere çe. Indi newazen ke çimemi ra to gino. Va piye mi no 
padişa to seraye ra berzo tever!" 

Qozali emre çena padişay ard hurendi, şi ci re xizmekari rusnay. Xizmekaro 
textrewane aye ard, ke çi bivine, çeneke xora şiya gina herd ro. Na rivat ra ino xize 
Qozali kerd, u peguret, derdest kerd, nata-bota ton da. ci ra pers kerd; "To se kerd? Çi 
ard çeneke ser de ke a kute na hali?" 

Qozali estra xover, va; "Mi aye re tawa nekerdo. A qariye, ez estora şilpaxo ver. Dema 
hersi ver sere xo şiyo, ginawaro. Simare sonde heqi wen ke hal-hekat niya vi." 
Kesi eve vatena Qozali inam nekerd. Xizmekaro ra zu şi q<ı_nax ra şerav ve lavante ard, 

kerd riye çeneke ra, pirnike ra da ontene çeneke amera xo. Ino, a nero textrewan berde 
qonox. 
Çi tur ke zane çena padişay bira, emir kerd; 
"Piye mi no padişay ra vaze, na xizmekaro ke hede XO nezano, Pllla eyi bidora deste zu 

va je kutikone ra-olaxo bido kaskerdene, seraye ra berzo tever. Indi newazen ke reyna 
çime eyi ye xiraviye era mi gino." 
Padişay, mirade çena xo ard hurendi. Qozali, je kutiki da kaskerdene qonax ra fit duri. 
Sevev çi vi, kesi penezanene hama na qalqir ra tepiya çena padişay biye newes, gine cilo 

ro. Welat de çiqa hekime namdari bi, tede arney qonax. Eve roz2 ve sewo dorme aye de 
vineti. Axire besenekerd derde aye re derman peyda bikere. Indi heni bi ke çeneke 
hekimo ra eqlim biye, beçare vake "indi ez biyo rind". Eve na hale xo, hekimi xora fitira 
duri. 
Werte ra seri verdira ... Roze ve roze, sere ve sere, herke şi çena padişay tenena pexo 

qayil biye. Heni ser de ame ke, qimete sare dormi hande kutikecte qefçili çime aye de 
çi nevi. 

Heke kute deshawt-desheşt seri, indi neverda ke qe qulecte heqi sere XO wedara aye de 
niyado. A ke kutenera çime kami ver, gere eyi sere xo ero xover nene. Çi ke, heqa çi kesi 
çineviye ke eve awirone xo yo xiravino ridekiya aye qilerin kero. 

Na roze ra tepiya, xizmekaro ve cariyo ra ya kisarobin rakamike sas bikerdene riye 
aye de niyadene, u dereqep estenera qamçiyo ver. Xora heke feke xo rakerdene, zu qese 
bivatene nafa ki u mordem estene wergone wesano ver. 
çena padişay kutivi halade henen ke indi aqile mordemi nerestene ci a qey niya kena. 

Baxçe de tekteyna feteliyene. Qe kesi de qesey nekerdene. Xovexo fikir kerdene "Ma 
kam duse mirawo ke ez tey qesey bikeri?" 
Werte baxçi de di hewzi bi: Zuye eve lavante, zuye ki eve sit kerdivi pir. Wexto ke çena 

padişay kutene hewze, cari eve xavliyone ipegino amene uza,kose hewze de sere XO 

nenera xo ver, pay ra vinetene eve aye peynene. Aye ke hewza sitenede kare xo qedena, 
uza ra vejiye, cariyo xavliye dene ci. Xavliya ipegine pilosnene xo ro nafa ki kutene 
hewza awene. Heke uza ra vejiye eve xavliyone newo cane XO kerdena juya ... 
Cariyo netowrene ke deste XO cane aye ra ne. Heq nekero deste zuye ke cane aye ra ya 

telecte pore aye ra niştene, çime xo eelata ver de kerdenera: Heke beçike niştapa beçike, 
dest niştopa dest binera cira kerdene. 
çena padişay tkteyna mendivi. Kutivi halade henen ke indi nezanene heduriya çittir 

biyaro. Sayde pulpuliko, kaxe viliko, eve sit eve lavante xo sustene, werdene-kerdene, 
kaykerdene, wergone qefese de niyadene ra indi eqlim bivi. Axire çare çinevi wexte xo 
yo zecte cile de vernenera. Nata-bota roze ame ke Qozali kut hewnone aye. A sı 

Qozali amene hewnone aye, ina xore piya kaykerdene, heduriya XO ardene. Ino çend 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



52 

deqey piya kaykerdene, ke amene aye viri a çena padişay ya, onca biyene har kerdene 
hayleme. Na rivat ra hewne xo yo wes lete kerdene. Nafa Qozali xora fitenera dilri. 
Hama Qozali newastene ke aye ra dilri kuyo, deste eyi aye ra neviyene. Wastene tim 
deste aye deste ey de vo. Çi fayde, çena padişay deste xo remnene. Aye na xilya xo 
caneverdene, hama onca ki arzliye XO ye damaniye ra rind nexeleşiyene. Tab nekerdene, 
rew biyene nerm. Deste xo kerdene lapa Qozali, ta verdene xo, piya feteliyene. Gegane 
hurdimena piya şiyene sayde pulpuliko. Se ke Qozali vatene; 
"çena padişay, zeriya mi kuta to. Key ke ez ki je to biyo pil, wazen ke ti bive kevaniya 

<;emi." 
Tam ita de amenera viri ke a çena padişay ya, xaftila biyenera har Qozali estenera 

girmika ver. Hezar-zil milqi ci re vatene.Heni pede şiyene ke Qozali vatena xora hezar 
raye poseman kerdene. Qirene, venga eelata dene. Wastene va rew bere sere Qozali 
bibirne. Werte na halahalaye de heşiyenepe, ustenera cila xo de niştenero. Na hevne 
niyaneni rew rew diyene. 
Xerca Qozali ra kesade bin nekutene hewnone aye, tey kaynekerdene. Na hewnode 

Qozali je wexte vereni onca daınan bi. 
çena padişay indi bM ciwanike. Seweta aye xorti amene qonax e_eyde şiyene. Hama a 

pe lazone padişayone welatone dilri qayil neviyene, i newastene. lno ra eqlim viye. Çi 
ke aye "xo ra qeyri çi qule heqi ra hez nekerdene". 
Onca roze, çena padişay hewze de azna kerdene. Niyada, gorgeçineda rindeke perera 

ame kose hewze denişte dara hinaro ro. Veng kerd ro <;ena padişay, va; 
"çeneka delale! Lesa to çiqa rindeka. Ez heyran, hala tene awe ra vejiye, ez ve mirdiya 

xo rindekiya to de niyadi." 
çena padişay qariye, pernaser; 
"Def be ilza ra mirçika kefçil e! Ez çena padişay ya. Hede kesi niyo ke mi bivino." 
Gorgeçine eve huyayis qese çarnara, va ke; 
"çeneka rindeke, çi heyfke ti be hawal a." 
Na qeşi a tene kerde nerm. Ten e senik çena padişayeni xovira kerde, ca b da; 
"Gorgeçina zanwese! Sebeno mi de niyamede, seweta to rind nebeno!" 
Gorgeçine va; 
"Ma ez beseken ke to de niyanedi? Ez asiqe to yo." 
çena padişay eve naz va; 
"Gorgeçina şirin e, ez sewda gorgeçine se bikeri? Heke ti rast vana, biya asiqe mi, ala 

done xo bivilrne, xo ra mi milsne." 
Gorgeçine şerte xo va; 
"çeneka rindeke, şertede mi esto. Ti eyi anara hurend, wastena mi dana, ez na done xo 

ra vejin." 
çeneke qevul kerd, va; 
"Çi wazena sere mi sero." 
Gorgeçine şerte xo eskera kerd; 
"Hewne xo b ide mi." 
çeneke tab nekerd, hama zil ci ra pers kerd; 
"Gorgeçina zanwese, ma ti hewne mi sekena?" 
Va; 
"Wexte xo ke ame, ti vinena ez ey seken." 
çeneke zede derg nekerd, va ke; 
"Gorgeçina zanwese, va hewne mi ye to bo." 

ANa qese ra tepiya xaftila cari ilza de vejiyay ke xavli des to de re, sere xo ki nero XO ver. 
Indi gorgeçine qese derg nekerd. Va; 
"Delala mi, indi hewne to bi ye mi. Hawo cariye to yene, va i mi nevene. Ez reyna yen. 

Ala vinde, hona ke mi xatire xo newasto, namade wes to ra ni. Ma çenekeda honde 
rindeke besekena be name vindero? Naye ra tepiya name to va Xanimçena bo." 
N ay e ser gorgeçine firda ş iye. 
çena padişay xaftila cere hale xo yo veren, kerd qireqire; 
"Malilqata xiravin e! Ti kama ke yena mi de qesey kena? Rew hewne mi bide! Heke ti 

emre mi nekere, to ken halade herren ke zere to feke to ra yen o. Ti çi ka ke eve il feke XO 

yo silorin name nana mi ra?" A 
Na qesey gorgeçine nehesnay. Aye pere XO kerdivira firdavi şivi. Indi ne qare aye ne ki 

celatone aye besekerdene çiye bikere. 
Na qalqiri ser ra heftey verdira. Na mabeyne de dilope hewn nekut çimane çena 

padişay. Çiqa xoverda neda nafile vi. Kil te halade herren ke, mileti vatene na biya bome. 
Bivi har, oda xo de kerdene hayleme ulidit, xovexo sari ra milqi kerdene. Neverdene ke 
kes linga XO berzo oda aye. Padişay ve hekimo re ki qedexe kerdivi. 
Rozi ve sewi neqediyene. A tim teyna viye. Axire can o, tab nekerd; teqete ra kilte. 
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Biye newes gine cilo ro. A 

Son-sodir cile ra nevejiyene, oncaki hewn nekutene çimo. Indi besenekerd xo cile de 
bilewno ya qesey bikero.Hende hekimi arney-şi kesi ci re çare peyda nekerd, derman 

· nedi. Na sewete ra kam ke ame, eve vilo çevt cerara. 
Padişay raye nedene hekimo ke dest cane çeneke ra ne. Na rivat ra ino besenekerd caye 

neweşiye peydakere, anagore ci re çare bifeteliye. 
Rozo ra roze, hekimade xamo kokim vejiya ame qonax. Şi huzire padişay, va," Ez 

destane xo nenan çeneke ra,onca ki besken neweşiya aye sinıa ra vaji. Mi ke na şerte xo 
niyard hurendi, goniya mi sima re helal vo." 
Padişay, raye de ci, u rusna oda çeneke. Hekimo kokim nejdiye newese de niştro. Xele 

tey niyada ... Caye xo ra ustra va ke; 
"Mi neweşiya çeneke peyda kerde. D~rmane na neweşiye 'Sanika Hezi' ya." 
Padişay xevere rusne çar kose dina. Elam kerd ke "Kam ke 'Sanika Hezi' zano va bero 

seraye, sere çena mi ver de sanika xo neqil kero, va hewne çena mi biyaro. Kami ke na 
wastena mi kerde wadbo ke na dina de çi wazeno ez b idi ci." 

Xele kes ame qonaxe padişay ... Va ke, "Ma Sanika Hezi zaneme". Zu ve zu pey perda 
de niştiro sanike xoye zurini neqil kerdi. Axire çare peyda nevi. Tavi na zurekero 
peyniye de çim e xo eelata ver de kerdira. 
Na hali eve rozo ont. Axire peyniya na kari ame birnene. 
Werte ra çend roze bini verdira. Hekinıo kokimo xam onca peyda vi. Dest kerd qese ro, 

va; 
"No çittir welat o Is..e çi kes Sanika Hezi nezano? Hendo ke ez pezan, falan ko de 

şiwanede mali esto. U 'Sanika Hezi' zano, sima şere eyi biyare. Çi esto ke, hata padişa 
ve XO neşero, U ko ra nenowar, neno Seraye." 

Hekime kali vatena xo va te o nt şi... Padişay ... mordeme xo gureti dorme xo, vere 
astarane xo çarnara ko. Axire şi resti şiya koyi. Uza ra eve vengode berz kerd hayleme. 
Şiwani veng guret, pers kerd; 
"Sima kam e? Mi ra çi wazene?" 
Padişay cab da; 
"Ez padişa o. Ma qey to nehesno ke çena mi newes a? Wazen ke ti bere, çena mi re ..... " 
Niyamara viri ke vazo " ... ti gere 'Sanika Hezi' neqil bikere". Onca ki şiwani qese guret, 

mereme padişay fam kerd. Qese çarnara; 
"Yane ti wazena ke ez beri 'Sanika Hezi' çena to re qesey bikeri?" 
Padişayva; 
"Ya ya!.. Hekimecte kokimi va, teyna ti na sanike zana." 
Şiwane mali qevul kerd, va; 
"Vatena hekime kokimi rast a. Ez beseken 'Sanika Hezi' neqil bikeri." 
Nafa padişay wade xo mordi; 
"Xora to ke besekerd çena mi kerde wese, male na dina ra çi wazena wad bo ke ez bidi 

to." 
Şiwane ke kas ra xo verdara am e nejdi, va; 
"Ne ... Ti ke naye ra tepiya, seweta na kari, mi re qale male dinalige bikere, sert bo ke 

ez ita rabota zu linge neerji. Çi ke 'Sanika Hezi' teyna seweta hezkerdene yena vatene." 
Padişa na qesone şiwani ra tene nerehet vi. Hama onca ki tava neva. Vile padişay ke 

hete çena ra çewt neviyene, seweta xatire na qeso nika rew cendege şiwani vere lingo de 
vi. Çi fayde, vile xo çewt vi. 
Padişay, şiwane estra terkiye xo, kutira raye. Heke arney qonax, şiwane peye perda de 

daroniştene. Va ke; 
"Di hayde, dest ve sanika xo ro ke! Neveno ke çimo xam ero çena mi kuyo." 
Şiwani itiraz kerd, va; 
"Sanika Hezi duri ra ve duri, eve na usil nena qesey kerdene. Gere mi ra qeyri kes na 

qoax de nemano. Gere sima tecte ita terk kere." 
Padişa mecmur mend, emir da ke kes seraye de nevindo. Naye ser, seraye de, çena 

padişay ve şiwane tekteyna m endi. Şiwane xorti, perda dardewe, şi hete çeneke. 
çeneke cila xo de bexud şivi, dina ra bexevere viye. Şiwane lewe çeveri de niştro. Eve 

vengode berz; 
"çeneka delal e, Xanimçena!.. Ez amo ke to re 'Sanika Hezi' qesey bikeri. Heke gose 

to mi sera vo, wazen to re neqil keri?" 
Na veng, çena padişay re xam niyama. Riye xo çarnara şiwaney, çime xo kerdira, eyi de 

niyada. va ke; 
"Gose mi to sero o. De vaze!" 
Şiwani dest kerd sanike ro: A • 

Wexte xo de çenade padişay biye. ~ele xizmekari ve cariye xo bi. lno ra zu !ım deste 
aye ver de vi. Ci ra vatene Qozali. U, çena padişay ra tenena pil vi. Wexte sıfri de ke 
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gegane dismala ~na padişay ginene herd ro, eyi dereqep guretene denera aye. Topa aye 
ke perene şiyene, u kutenera dime diyene ci re ardene. Wexto ke çena padişay çel 
kaykerdene, onca u çeli dima vastene. Çele aye zern ve şem ra virajiyavi. 
Key ke ~neke şiyene hewn ra, u ki xore vere şemige de merdiyenera. Xizmekaro ve 

cariyo, niyadene ke Qozali şiyo hewn ra, indi ino ki fam kerdene ke çena padişay kutara, 
naye ra tepiya i ki merdiyenera. 
Çi kare çena padişay benova bivo Qozali xilafe nekerdene, be xeta ardene hurendi.Na 

rivat ra çena padişay çi roze era ey ser nepernavi, des te xo eyi re wenectadivi. 

Na mabeyne de zeriya Qozali kutivi çena padişay. Aye ra zaf zaf hez kerdene. Xovexo 
fikir kerd ke na hale xo aye ra vazo. Çi ke, hezkerdene çiyode ayiv nevi... 
çena padişay ke baxçe de feteliyene, sayde pulpuliko kerdene, çel kaykerdene zere 

Qozali hen biyenera wes, hen biyenera wes ke qe pers meke! Hen ci re amene ke u 
perenora. Niya eve saato çime eyi aye ra mendene. Wastene ke heqo ma seveno a deste 
Qozali zu raye vo ki bijero deste xo piya sayde pulpuliko bikere. Çi heyf ke ~na padişay 
pe kesi qayil neviyene ... Xizmekaro ve earlyone XO re mamala kutiko kerdene. Onca ki 
Qozali, rozo ra roze, sayde pulpuliko de, eve serode pak eve zanode wes na hale xo 
~neke ra va; 
"çena padişay zeriya mi kuta to. Heke ma bime pil, wazen ke ti kevaniya çe mi ve." 
Hona Qozali vatena xo neqedenavi ke, ~na padişay u ontra şilpaxo ver. Ci ra milqi 

kerd. Ser de ki ci re mamala xiravine kerde, je kutiko qonax ra est tever. Qe xem nekerd 
k~ Qozali sebeno? Çi ser de yeno? 

I taye qesey de şiwaney venge xo birna. V in et. Nafa ~neke merex kerd, pers kerd; 
"V aze şiwane! Qozali se vi?" 
Şiwani va; 
"çeneka delale, To qe ardra xoviri çi Qozali se vi? Ma ti zana u se vi? " 
çena padişay eve merex ca b da; 
"Rast o, mi qe niyardra xoviri Qozali se vi, çi sere ra verdra. Ma xevera to esta u se vi? 

Niya be nejdiya mi de ronise mi re qale Qozali bike." 
Şiwaney na vatena ~neke arde hurendi, şi kose cila ~neke de niştro. Deste aye ki kerd 

zere la pa xo. Eve na hal onca sanika xo dom kerde: 
Qozali, heni rutrepal kutra raye. Eve rozo çolo de feteliya. Axire peyniye de şi rest 

koye piye xo. Piye Qozali şiwane mali vi. Çi heyf ke giran newes vi, cane xo indi kutivi 
vere qirike. Xore hetecte axure de cila xo naviro, cile de vi. Heke xaftila laze xo di, 
şasmat vi, bira şa. Naye ser, tene arnara xo. Qe~e zere xo vati; 

"Qozali, biko! Ti tam wexte xo de ama çe. Indi ez merdene verde ro. Waa xo teyna 
meverde. Çi ke na dina de mordem besenekeno teyna vindero." 
Vatena xo vate, roye xo antwe. Qozali, meyite piye xo berd, pule koyi, caode wes de 

mezele kine, dardwe. 
Bira so ... Male soni ke ame, waye eve lez XO est axure. Qozaliye biraye XO çi tur ke xele 

şa viye, XO est vile biraye xo. Heni virarya zuvini de xele bervay, xele zuvini boye kerd. 
Waye ve biray ra ustira, şi, şi tilade gule bin~ ra antewe arde sere mezela piye xo de nero. 
Werte ra roj i, heftey, asmi, seri verdira ... Indi Qozali ve waa xo bM pil, kutivi deshawt 

desheşt seri. Waye ve biray ra ko ve ko miye xo çerenene. Koti de ke çero wes bi, i uza 
de vi. Pesevo de kutike XO guretene lewe xo, xore male ~ora nejdi merediyenera. 
Zimistano de gegane mal e xo kerdene eskeftode germ şiyene suke. 
W aa Qozali je vaye usari nerm, je tija amnani zelal, je yemise payizi wesboyen, je asma 

sewane zimistani pak viye. Liske aye je saa kou bereqiyene. çenekecte ciwanike ve zaf 
şirine viye. Na rivat ra Qozali ci ra vatene Sosin e. 
Roze male sani ard ke bizeda xo tey niya. Qozali kutik guret lewe xo, kutra raye eve 

bize feteliya. Di-hire kou ra verdra, ama lewe henide biza XO diye. Veng kerdro ci ke 
bize xovexo tikena, bervena. Kutiki kerd helpe helpe hete bize ra şi. Eve zane xo, 
wastene ke bize ra vazo, "Wa bize indi meverve, nao ma ameyme." 
Zane bize bira, va; 
:Mi va belki ya sima n en e, verge-merge na ko u mi qut kene. Co ka terso, bervo." 
Indi lele sani vi. Qozali dorme xo de niyada, di ke vile koy ra hawt şuwariyo xo eve ino 

gureto yene. Naye ser, kutik lewe bize de caverda, eve xo ki şi peye kemere de xo 
dardwe. Eve şuwariyo peyna. 
Şuwariye astoro arney heni sero bi peya. Astore xo aweday, revike xo awe ra kerdi pir. 
~re xo qedena, werte ra zu va; 
"Indi ez beseneken naye ra tepiya tekteyna qonax de vinderi. Ya xo naza dekisen ya ki 

cerenra welate xo. S ima ki xore şere lewe ~nan e ape xo." 
Albaze eyi xele cerayvero, xele rica-minete kerde; axire u qan kerd, onca piya klltira 

raye. A 

Qozali ki kutra ino dima. Uza ye tonaza ye ma, ~nd koyo ra verdira arney gemeda sixe 
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ve bevenge. Ita de pezna çi maluqati nekutene mordemi ser, mal-melal, tayr-tur 
nekutene çimo ver. Teyna werte gile daro ra qilatiye hawt serayo asene. Niya te ververo, 
zu qor de biyenera berz. Hawt şuwari, naza de zuvin ra bi ciya, her zu şi zuye. 
Qozali, sere ra hata peyniye se bi se nebi tede eve çimane xo di. Şuwari ke şi çevere 

serayo ra kuti zere, xaftila ses gorgeçino ta verdera xo asmen ra arney, her zuye vere 
saraya xo de nişte. Zu ve zu kuti qonaxone xo.Qozali hurendiya xo de vinet, se bi se nebi 
her çivena. 
Ude pede neşi, venge bervişi ame gosane Qozali. Xovexo va, ala şeri niyadi kam o ça 

berveno. Şi ke çi bivino!.. Her qonax de zu çeneke ve zu xorti ra... çeneke je asme, lazek 
je tirize sewle dane. Piloşiye zuvin ra huyine, sa bene, kaykene ... Çi heyf ke u xorto ke 
qonaxo hawtemin de zaf hewl o, hama tekteyna ro. Hete ra kaxiza xo ra resme sosine 
virazeno, hete ra ki berveno. Hen kerkelinowe, hen kerkelinowe ke zere dismeni ci re 
beno lete! Nafa Qozali tamil nekerd, çeverde şi zere, selam kerdro ci, va; 

"Xorto zeri ça niya xori xori bervena? To zere mi kerd lete." 
Mordemeki sere XO dardwe pers kerd; 
"Ti kam a, koti ra yena ?" 
Qozali cab da; 
"Mi sima beni sero di. Ez şuwane i kovo no. Na xiska xiska to ez onto ardo ita." 
Mordemeki qesey kerd. Va; 
"Ti ki dorme beni de kutara çime mi ver. Zaf rind bi ke ti ama naza. Be, niya lewe mi 

de ronise. Xora mi ki raa dostede je to peynene." 
Qozali hete ra niştro, hete ra ki pers kerd; 
"Ça niya xovexo bervena?" 
Xorte zeri va; 
"Heke ti tab kena,gose xo ro mi ser ne; ez halhekata xo to re qesey keri?" 
Kesereda xo an te, dest kerd qese ro: 
"Ma hawt biray me. Na o di roji yo ke ma ameyme were na darbero. Ma welate XO de 

asingeriye kerdene. Piye ma welat de şimşervirastoxode pil vi ke sari eyi ra derse 
guretene. Ma, peroz asin kuyene, pesewe ki şiyene bine hane ma de şimşeri virastene. 
Padişaye welate ma, çekvirastene qedexe kerdivi; hama qome ma mitaye çeko vi. 
Şimşere ke ma pesewe dizdiya virastene, dene milete xo. Orse dukane ma ye sare bin ra 
vişt qat girs vi. Ma heşt mordemo piya çakuç denapiro. Roze, piye ma, ma wastime 
huzire xo. Qale zeweze ma kerd. Va; 
Cigere mi, roştiya çimane ~mi!.. Indi wexte mi amo. Emre sima ki hona zaf derg o. Sima 

re çe lazim o, cini lazim e. Indi wexte zeweze sima amo. Ez hen wazen ke veyve mi ki je 
lazone mi hewl ve. Çakuç bigurene, şimşero viraze. Hendo ke ez pezan, teyna çene ape 
sima besekene na qewxa de paşti hisane paştiya sima. Çi esto ke, wexte xo de mi ve ape 
sima ra ke iqrar kerd; ma seweta na mesela serto de giran naro. Caye çenane ape sima 
ma kaxite ra nivisna kerd zere na orse ma. Gere sima şişerode henen viraze ke 
besebikero zu raye de na orsi vila kero, ke sima kaxite veze biwane, caye çenane ape xo 
b im use. 
Na vatena xo ra di-bire roj tepiya, piye ma şi heqiya xo. Ma hawt birao bazi 

semernaywe, dest kerd kare xo ro. Ma son-sodir kar kerdene. Hen bi ke ma bine hani ra 
nevejiyene tever, tim zere de kar kerdene. Şimşere ke mi virastvi se ke ginene ors ro 
şikiyene. Mi wastene ke ors lete kerime, şimşere ma biyene lete. Axire seweda 
zimistani, şimşer o ke ma virast, ors kerd vila. Zere orsi ra qutiyede qickeke vejiye ke 
tede niya va to: 
Laze ape ma ye şimşervirastoxi! Ma qirvan, mevinde eve ma bifeteliye! M~ kesera sima 

onzeme, çipıe ma raa simade ro. Ma çole Berhuti eve darbero xemelno. Indi dare ma 
biye girsi. Indi mevinde, rew bere. Raa çe ma, sosina usariya ke hona sifte vejina aye ra 
pers kere. Teyna a raa çema zana. 
Na xevere hen efkar da ma ke qe pers meke! Ma va, xora na sewe era raye kume. Çi 

heyf ke ma, ne raye zanene ne ki besekerdene ke kare xo nemezet caverdime. Çi ke a 
roze, şerkerone ma, ma ra hezar şimşero polato awewerde wastivi ke gere hona ke 
zimistan neqediyo ci re hazir keme. Şanse ma re zimistan bira derg, usar herey ame. Ma 
ki zaf lez kerdene, hen bi ke indi tamil ra ku time. 
Wara usari hona newe ustivira ke pul sero sosineda sura-girse royiye. Sanikeda şiyaye 

ki şene ra viye. Ma ci ra pers kerd; ' 
"Sosina rindeke! Ma ti zanena çene ape ma koti re? Xere xo besekena raa ino ra ma 

musne?" 
Sosine amera zan, va ke; 
"Laze api, ala bulve lewe mi ra ne ke ez to ra vaji." 
Bulviyo mi lewe na pa. Naye ser feke Sosine bira; 
"Esmer zimistan xele giran verdra. Usar herey ame. Çime waone mi raa sima de ro. 
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Roze ve roze umide ino beno zayif. Heke sima roze awer neşere, nerese ino belka qesde 
cane xo kene. Na rivat ra gere sima done gorgeçino kuye rapere, astar ve hivaze ke 
besebikere wext de birese menzile xo." 
Na vatenena xo ra tepiya Sosine, raye musnera ma. Mordem çi tur beno gorgeçine, çi tur 

ben o astar; sire na mesela ki ma ra va. Qese xo yo peyen ki mi ra va; 
"Laze ape mi no delall Mi zaf wastene ke ti mi bivisne, bijere lewe xo. Çi heyf ke serde 

zimistani, piyaze sosino tede vesnay. Heke ez ki nevi, indi peyniya sosinane suro yena; 
sosina ke na koo bixemelno nemanena. Mi cirameke ke ez besebikeri na pulo eve 
sosinane s uro bixemelni. ll 

Indi, ma Sosine hurendiya xo de caverde. Şimsere mileti teslim kerdi, kutime done 
gorgeçino peraymera. Ma hen lez kerd hen zor da xo ke baske ma qefeliyay. Nafa ki 
bime astori, xele koo ra verdimera axire vijer restime naza. Ameyme seraya. Kutime 
zere niştimero hata so ino sera vinetime. Ma niyada ke ses gorgeçino her zuye hetede 
geme gureto xo ver, xo noro seraya yene. Heke çime ino ginara maxele sa vi. Done xo ra 
vejiyay ke ni çene ape maye. Je asm-roz vesene. Silarn da ma. va ke; 

"Sima marexerame lazone api!.." 
Nafa cerayra mi; 
"Lazo qize ape ma! Ti ki xerama. Waa ma wa qize Sosine, to ra wast ke ti tene sebir 

kere. Zimistane sera verene ki je esmer zaf serd verdra. Na sewete ra piyaze sosino tecte 
vesay. Heke waa ma goniya XO ke nedene wele, esmer sosini neroyiyene. Onca heke 
fidakariya Sosina ma neviyene, sima besenekerdene raa çe ma peyda kere. Xora na 
welate ma o şirin ki be sosino mendene, indi çime kesira sosino nekutene." 

Eve na qeso aqle mi sere mi ra şi. Qiro!.. Pers kerd; 
"Dema a Sosina gile koy ye mi viye ha?" 
çeneko eve zufek cab da; 
"Ya!.. A sosina surika gile koy, Sosina waa ma wa. Aye newastene ke kes gumane 

nemendena sosino kuyo. Aye wastene ke tapi ve pule koo tim eve sosinane suriko ra 
xemelnayi ve. Esqe aye ye ma tedine ra tenerra xori vi. Hama aye seweta ma ve seweta 
na herde dewreşi xo fida kerd." 
Heke mi na qesey gosday, mi va xora se biyo biyo; rajeri şeri, Sosina xo bijeri beri. 

Heqi kerd ke rew aqle mi ame sere mi, mi va gere ez na fidakariya aye re hurmet bikeri, 
qedre aye bijeri. çenane ape mi ez arda na seraya be Sosine. Sewa verene ma tede naza 
vime ... 
çene ape mi vane, Sosine xele mi ra hez kerdo. So-sodir nevineta kar kerdo. V ere koy 

ra awa onta arda dari awede. Nika na geme hen biya rindeke ke caone bina ra maluqati 
haziriye kene ke bere naza. V ane goça ino rozane veyvone ma de dest kenapiro. 
Biraye mi ve çene ape mi, seweta vileçewtiya mi ye Sosine ra, roze ve roze veyve xo 

texelnene. Neverdane ke ez rajeri, şeri welate xo. Indi çare çi ko? Ma es nevervi kam 
bivervo? Ti nevana ez na derde XO çitur xovira ken? Ez to re dendar o birao delal. Çi ke 
to gos na ro der de mi ser." 

Qozali va; 
"Heke raste perskena, ez ki wayre derdede niyaneni yo. Mi ki Ameyle xo davi çenade 

padişay. Aye, na sevda mi re zede diye; ez seraye ra estora tever. Indi reyna besenekerd 
aye dima kuyi." 
Mordemeki Qozali ra perskerd; 
"Qey, ti aye ra eqlim biya?" 
Qozali va ke; 
"Eqlim çi qese o? Nika ke çimemi ra aye kuyo, onca ci re vesen. Dinade rindekiya aye 

de çena peyda n evenal Çi heyf ke çenekeda qude wa, zere husk a." 
Lazeki va ke; 
"Qozali, dema ti ki je mi tekteyna menda?" 
Qozaliva; 
"Ez teyna niyo. Sosina waa mi ki lewe mi de ra." 
Xaftila çime lazeki bira; 
"To va Sosine? Yane a çeneka kesima piya sone mali ver?" 
Qozali testiq kerd; 
"Ya, a çene ka lisksure waa mi na." 
Nafa mordemeka xort xaftila ustrapay, va ke; 
"Qozali ez wazen ke to ra qesa zere xo vaji. Hama tersen ketimi ra biherediye. Na 

sevete ra pey de men do." 
Qozali rew boa qesi gurete; eve kamiliye ca b da; 
"Heke aqle mi ke mi nexapeno, mi re hen yeno ke !i zere kena ke waa mi xo re biwaze. 

Na mesela de hete mi ra va paştiya to qayim bo. Urze ma piya şime. Heke waa mi 
qevul kerd, va ye to vo. Ez, tekteyna ki beseken mal e xo weyi keri." 
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Qozali, qese zere lazeki vativi. Xele sa vi, hiiyayis ama ri. Mordem çi tur besekeno done 
gorgeçine kiiyo, çit ur beno astar tede miisnayra Qozali; piya kiitra raye. 

Sosina waye, eskefte xo de niştiviro, xo re zuvezu herdisa bizane xo sane kerdene. A ke 
pesewe teyna mendene, tim na kare xo kerdene.Hete ra sanika xo qesey kerdene, hete ra 
ki herdisa bizo san e kerdene. Bizo ve miyo ra gose xo vit kerdene, babiske xo ardene, eve 
diqet sanike Sosina wayre gosdene. 

Kutiki vere çevere eskeft de hewno nemezet de vi. 
Roştiya asme sanavi zere eskefti; saye ke aye ki eskeft de niyadene. Naye de, vengode 

nasox şi gos ro; 
"Sosina mi! hala iirze ten e adir weke!.. Ez raye sera o, beseneken ~ede vinderi." 
Sosine llstera vere çevere eskeft de darher sanape, adir kerdwe. Indi asme ki gira-gira 

eskeft ra kiltera diiri." 
Sanika Sosine hana newe qediyavi, ke xaftila di gorgeçini çever ra kiiti zere. Zuye je 

siti sipiye viye; aya bine ki sanikeda siire şene ra viye. Zere Sosine ino re bi lete. Va ke; 
"W ay way wayi! .. Dema sima raa xo sas kerde? Hala bere lewe mi!" 
Gorgeçina sipiye, saniksiire de niyada sere xo sanara. Yane va, meterse so destane 

Sosine. 
Gorgeçina saniksiire, perera şiye nişte destane Sosine ro. Sosine lew na pa. Aya bine 

ki ame vere etege Sosine de nişte. Sosine, tene eve ino sa viye, i nayro herd, va ke; 
"Hala simanazade tene vindere. Ez simare tene qut biyari." 
İno ra tene senik kiltera diiri, kemereda xo dardewe, çewere diinika xo kerdra. Şiye 

zere. 
H ona ke a neceravira, gorgeçini done xo ra vejiyay bi mordem; onca caye xo de niştiro. 

Kutiko ke wayre xo di, kuzay arney eyi ver de qineste xo sera niştiro. Heke Sosine pey de 
ame, niyada ke Qozali ve mordemade ciwan piya niştero. Gorgeçin ki hivira vindi, 
neasene. Naye ser Sosine perskerd: 
"Ali bira ti kati viya? Ça honde herey mende?" 
Birayva; 
"Hala nata be; verozu ti ve havale mi ra zuvin naskere, aye ra tepiya ez hale xo to re 

qeseyken. Na havale mi seweta to uza ra ame ita." 
Spsine tene beveng mende ... xaftila ama viri: 
"1 gorgeçine mi şi kati? Masima i nedi?" 
Qozali va; 
"Heke ma kiltime zere, ino firda şi. Ez eve ino fetelin. Besenekene zede diiri şere. Hala 

sima ten e telewe de ranise qeseykere ez yen." 
Qozali qese XO qedena bira tever. Xo re kemere sera niştro deşte de niyada. Xele 

neont, Sosine ve xorti ra deste zuvin guret bira tever, şi lewe Qozali. Biray va; 
"Sima re xer vo! ". 
Xortiva ke; 
"Havale mi no delal! Heke vateneda to mi re çina, wazen ke roze awer Sosine beri 

gema ma. Gere biraone mi ve çenane ape mi indi zede nevindarnime." 
Naye ser bira pe waa xo sa vi, va ke; 
"Sosina mi, ti hana gorgeçinane xo wazena? Heke wazena, şeri to re pebijeri biyari?" 
Vjayevake; 
"Indi beso! Leqane xo ve mi meke." 
Na qeso sera tede piya hiiyay ... Zamay, Qozali dawat kerd: 
"Meste san de be gema ma. Veyve ma o. Tore silayi ya!" 
Şe ke qese xo qedena, bira astarade sipe, Sosine estera paştiya xo ser kiitira raye. 
Indi Qozali tekteyna mend!.. Hata venge dikane sadiri xo re kemere sera niştro. Xo re 

xiyal kerd, vinet. Venge dikan ke gos ro şi, hurendiya xo ra listra şi lewe mali de 
merdiyara. 
Roza bine san de geme de hawa de bine peyda bivi. Herd-asme de tayr-tur, mar-mor, 

boxik-maxiki nemendivi, tede ameyvi geme. Sere daro, bine daro, lon-lozine herdi ve 
kemero xemelnay vi. 
Hawt biraye asingeri ve waştiyane xo ra dorme masade derge ve hiraye de telewe de 

niştiviro; nane veyvi werdene. Qozali ki werte lno de vi. Ciniyo ve camerdo piya qerar 
da ke indi geme caverde, şere siike de ronise. Ino wastene ke Qozali ki tey bere siike. 
Hama Qozali va; 

"Kare mi na ko o se ro mal weyikerden a. Ez beseneken kare xo ca verdi s ima de beri." 
Nafa Çena Padişay merex kerd, perskerd; 
"Ma Qozali se vi?" 
Şiwane bine çimo ra hiiya, onca Sanika Hezi dom kerde. 
A sewe ra tepiya çena Padişay çimane Qozali ver ra nekiite diiri. Zere XO vesa. Werte 

ra honde wext verdivira, onca ki adire aye zere eyi de mendivi, neşiyenewe. Xovexo sond 
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werd, va ke; 
"Ez ke aqle aye nevurnenra, adir neken zere aye, kes mi ra nevazo şiwane na koo! Hen 

ken ke a na xuya XO a xiravine caverdo, indi qudeyin nekero. Gere ez aye uza ra 
bixelesni!" 

Na sonde xo ser ra, Qozali kut done gorgeçinade sipiye, perara şi baxçe padişay de nişt. 
Xele tepiya Çena Padişay ame hewza sitene. Gorgeçine firda nişte darahinare ro. Veng 
kerd çena Padişay ro: 
"Ç6neka delal e! Lesa to çiqa rindek a. Sebeno tene hewze ra vejiye, ez eve mirdiya xo 

to de niyadi. Zeriya mi kute to! .. " 
Na qesone gorgeçine tene kerde nerme. Xaftila ç6na padişay bi'yene xovi'ra kerde. Va 

k e; 
"Gorgeçina zan şirin e! Sebeno mi de niyamede, tore nekuno." 
Nafa gorgeçine va; 
"Ma saye ke deste mi de ro? Ez biyo asiqe to. İndi beseneken xo peceri!" 
çeneke cab da; 
"Gorgeçina zan wese! Ma sekeri sevda gorgeçine? Heke rast ti asiqe mi na, hala na 

qilatiye xo ra vejiye, esle xo ra mi musne, ez ki to bi vi' ni." 
Qozali' qalive xo ra neveji'ya. çena Padişay hewne xo da ci, u ki perara şi. Xaftila çena 

padişay viyene onca ame çeneke viri, az-\ize gorgeçine vet-est. Hamana roze ra tepiya 
dilope hevn nekut çimane çena Padişay. Hen be hewn mende ke biye newese, gine cilo 

ro. Hekimane welati besenekerd derde aye re derman peyda kere. Xora padişay emir 
kerdivi ke kesi besenekerdene des te xo can e aye ra no. 

Rozo ra roze, Qozali kut done mordernede kokimi, ama şi huzire padi'şay. Va ke vabo 
ke ez deste XO carre ç6neke ra neni, hama wad bo ke neweşiya aye sabit keri; derman ki 
ci re peyda keri. Tene vinet, ç6neke de ni'yada va, derınane na derdi "Sanika Hezi" ya. Çi 
heyf ke na suke de çi kesi eve na sanika nezanene. Naye ser Qozali onca kut qilati'ye 
mordemeke kokimi ame suke. Padişay ra va; "na koo sero şiwanede mali esto, teyna ii 
eve na sanike zano. Hama padişa ve xo ke neşero, ii ko ra nenowar." 
Şiwani qese xo birna, eve huyayis ç6neke de niyada. Va ke; 
"Ç6neka rindeke! .. Keçxanime! .. Ya, hal-hekat niya vi. Pi'ye to, pala mi de guret ez 

qonqx ra esto tever. Hama nafa ii ve xo ame mi dima ez ardo naza. Ti na qesey ra se 
vana?" 

Keçxatiine va ke; 
"Qozali, indi ~n~ padişayen mi xovira kerde ... Mirade mi ti ya, teyna to wazen. Ez 

mitaye heze to yo. Indi' mi bije bere. Ti ve sare bini ra çitor wesene, ez ki je sima wesen." 
Qese zere Qozali ameyvi vatene. Hama onca ki va ke; 
"Ti besenekena je sare bini ve; na to re hasan niya. Çi ke ti hata nika desto sero bi'ya 

pi'l. Ha ma ti k e zere ra biwaze, onca ki besekena j e ma biwese." 
Keçxanime va ke; 
"Heke ti lewe mi de ve, ez rew miisen. Qozali seveno mi ki xo de bere! Keexanima xo 

teyna cameverde!" 
Qozali, iştire çimane Keçxanime eve deste XO kerdi pak; ceve XO ra sayeda sure vete 

dera dest. Va ke; 
"Ti xele qefeliya. Na saa xo biiye, ez onca yen. İndi' mi i'nam kerdo ke sewda mi kiita 

zere to ki." 
Keçxanime saa xo werde, hen bexud şiye. Kiite hewno xori... Qozali listra şi huzire 

padişay. Mijdani de padişay, va ke; 
"Mi ç6na to kerde hewn. Hata hlre rozo gere kes dorme seraye de nefeteliyo, hewne aye 

vila nekero. Roza çarene şere bihesnewe." 
Roza bine sodir rew, Qozali bi gorgeçine ama oda çeneke. Done xo ra vejiya, gulade 

siire de boyekerdene, çeneke heşiyewe, çime xo kerdira wes wes hiiyiye. Qozali 
perskerd; 

"To hewne xo giiret?" 
çeneke cab da; 
"Mi hewnode herren giiret ke je seker ve hemgen vi. Hala ti vaze Qozali, ti mi bena ya 

nebena?" 
Qozali va ke; 
"Hala urze, na hewza baxçi de xo bişuye, piya şim e." 
Roz hona newe zavi ke di gorge~ine sipey dara hinare ra iiştira verve Tiji bira berz. 

(M. DERSiMi) 

* * * 
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Sheikh Sait Uprising and İts Extermination 

The denial of the Kurdish Nation and its identity, 
including the consideration of all residen ts in the country 
.ıs Turks, has been the fundamental official policy of the 
Turkish governments sine the creation of the present 
state. They are however, aware that such a policy, over 
those years has not solved the Kurdish proble~. 
Therefare, they have started to discurs the problem, but ın 
secrecy and behind closed doors. They have e~en star~ed 
to publish information and findings on the subJect (whıch 
was unheard of in the past and kept among the most 
top-seeret information), not for the sake of shedding light 
on the subject, of course, but instead to hasten the 
preparations for the new undertaings. 

Here, you will read official information and documents 
on the Sheikh Sait (the leader of 1925 Kurdish Uprising) 
uprising and its brutal extermination, in a book which 
came out among the official publications of the 
Department of war history of the Turkish general Staff. 
Webelieve that such information and documents, which 
are stili seeret to the public, will shed light on the subject. 
This subject will be continued in the comming issues of 

this periodical. 

Manners and Customs in Dersim 

• This inquiry written in Kurdish (dumili dialect), deals 
with the regions manners and customs, most of which are 
on the verge of vanishing: the goal of this inquiries to 

. rescue it by b ringing it to the public attention. The subject 
starts with an introduction on the formatian and evolution 
of writings, manners and customs, then it examines the 
meaning of the terms such as "Kurd", "Kurdistan" and 
"Kurdish" as well as the usage of this terms in Dersim. 
Furthermore, it gives a short history of this region in 
order to facilitate the understanding of the subject. This 
article ends with a description of the customs, related to 
"dixaskani". 

Dersim is the name of a region in Turkish Kurdistan. 
Turkish state changed this name to Tunceli, fallawing the 
uprising of 1938 in this region. 
This subject will continue in the comming issues. 

Love Story 

This story is written by a well known Iranian, Samed 
Bahrengi. The motives used in this story have been used 
in the Kurdish stories as well. It is translated into Kurdish 
(Dumili). The value of humman love, friendship and 

The Pro~ram and Consistency of Kurdistan's 
Progressıve Assodation (founded in Istanbul, 
1918). 

Turkish scientist Prof. T.Z.Tunaya, examines this 
Kurdish association, under the light of the events of the 
time in his second book, "Period of Truce", from his 
studies: Political Parties in Turkey. 

The Evolution of Kurdish Tribes 

This"article is taken from a Kurdish edition (1965) of 
"Kurdistan and Kurds" of Dr. ARalıman Ghassemlou 
(the leader of Iran Kurdistan Democratic Party). lt deals 
with the formatian and evolution of Kurdish tribes and 
examines the land ownership patterns and the directian 
they have taken. 

Epos In The Kurdish Folklore 

Epos in the Kurdish folklore is a seetion from the 
"literature of Kurdish folklore" written by the author in 
Kurdish (sorani dialect). Here, Epos Category has been 
treated in the literature history perspective. The subject 
starts with theoretical introduction, followed by a seetion 
with concrete examples which makes reading the subject 
more enjoyable. 
It will be continuedin the next issues . 

Sun Will Rise 

This is a Kurdish story written in Kurdish (Kurmandji 
dialect). lt narrates with artistic talent, the mental and 
psychological mood and determination of Kurdistan's 
revolutioneries who have fallen into dungeon. 

Three Friends 

Here, you will read the fairy-tale, "Three Friends" 
written in Kurdish (Kurmandji) by the Kurdish poet 
Hulmani. 
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