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BERHEM dergisinin eski (12 adet) sayılarını toplu halde edinmek isteyenler sıparışlerini aşagıdaki adrese 

mektup ya da telefonla bildirebilirler: 
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KızılayiANKARA 
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BAVA KALI ... 

Barhem'in yayın hayatını durdur

masına üzüldüm. Berhem, 

Avrupa'da yaşayan insanlarımızın 

kültürel gereksinimler~i 

karşılamada önemli bir rol oynuy

ordu. Gerçi ortalıkta ·çokça dergi 

var, ama bunlar fazlaca ilgi 

görmüyor. Zaten benim Berhem'e 

olan ilgim bu noktada yoğunlaştı. 

okuyucuilarımızdan tekrar özür 

dileriz. 

Bava Kali olayının içyüzü hakkında 

arşivimizde ayrıntılı bilgiler yok. 

Ancak onunla ilgili bir halk 

türküsü var elimizde. Onu burada 

yayımlayarak, sizin çağırınızı 

pekiştirrnek isteriz. Umarız biri

leri duyarlılık gösterir ve olaya 

ilişkin bilgileri derleyip Berhem'e 

gönderir. 

Tabii ki ülkede yapılacak yeni BAVA KAL! 
yayın çalışmaları buradakinden 

daha önemlidir. Zira varlığımızı Ax Qeremusan o Qeremusan o 

oraya borçluyuz. Yeni Pepuge usari roniso tede b1wano 

çalışmalarınızda candan başarılar Bavaye m1 hayre xo vmde 

diliyorum. ma d1smen o, gereke to ra no 

Bu arada aklıma gelmişken size, Tivar be c1 nebeno bawa ye m1 

daha çok da Türkiye'deki dostlara O d1smene Des u D1 lmaman o! 

dest u payi kerde xo vera 
Va ke "Bavaye m1 t1 xover 

mekuye 
ponc /ace tu ye 
helvet jQ vecino duse to ra" 

To ser vano Seyd Uşen o 
D1rvetiya bavaye xo re veseno 
Bavaye m1 t1 ra xover mekuye 
Olzilbel rew Mfe to cenol 

lmiskar: Seyd Uşen 
Areker: M. Comerd 

BIRA yı; N Hı;JA! 

Bı sılavAn germ a bıratiye şadiya 

we a ye hema dostan jı Yezdan 

daxwaz dıkimi 

Hejmara 11/12. a kovara delal a 

behempa (Berheme) giha deste 

bir konuyu anımsatmak isterim: 

19~9'daTunceli-Pülümür ilçesinin 

Kırdım (Qırdım) yöresinde Bava 

Kali adında biri ile devlet arasında 

bir olay meydana gelir: Bava Kali · 

halk tarafından çokça sevilen 

büyük bir halk kahramanı, bir 

Spartaküs'tür. Onunla ilgili bir in

celeme yapılmalı, söylenmiş 

türküler varsa derlenmelidir. Bi

lebildiğim kadarıyla oğlu 

Istanbul'da kalıyor şimdilerde. 

Kendisiyle görüşülebilir. 

mın. Ez jı we re pır bı dıl sıpas 

Qat~rsena şiye persena verde dıkım. 

Tüm Serhem çalışanlarına başarı 

dileklerimle. 

K. AKAR 1 HOLLANDA 

BERHEM'den açıklama: 

Serhem 1992/1. sayısından iti

baren Türkiye'de yayımlanmaya 

başladı. Zaten yayınında görülen 

gecikme de bu yüzden oldu. 

Hazırlıklar ve izin alma işlemleri 

zaman aldı tabii. Bu vesileyle 

gayi 
Bavaye m1 qonaxi v1raste, caver
dayi 
Bavaye m1 na zalimane Heqi 
d1 b~rayi pesera v1snayi 
Va ke "Qanun bozmis biyo 
bflvaye m1 qanune M1stefa Kemal 
Pasayi" 
Va ke "Tl be xover mekuye 
qanun qanune Hequtalayi" 

Qat~rsena şiye persana verde 

kemeri 
Wedare ezo d~rvetiya bavaye xo 
biVeni 
Lawo şiya xo v1le keri şerine 

Sultan Duzgm e Kemeri 
Ç1 ra veynekeno -bavaye ml
harde Olzilbeli 
Ezo derdane bavaye xo .re hatanu 
keyi vaci bmali 
Va ke "Dawa to vineno -bavaye 

ml-
harde Dewres S1/emani" 

Bavaye m1 sod1r s1pede ra 
zerqe tici esto g1/e koyi ra 
Talib u qom amo peser 

Ez pışti çend rojen dın dıçım Ma

habad a jı we dere ez e jı we re 

çend pırtakan Kurdi a Farısi peyda 

bıkım a bışinım. Bo ku şandına 

pırtQken jı Mahabade ve rehettır 

e. Her weha lı wır bazara kıtaben 

Kurdi fırehtır e ji. Pırtak ku hatın 

gihan destA we, bı kerema xwe jı 

mın re bınıvisin a agahdar bıkın, 

ku ez e disan jı we re kıtAban bı 

re bıkım. 

Her şad a aza bini 
Ehmed Şerifi 

Kurdistan/Iran 

"KUNA BENO DERG, SONA BENO 

K ILM" 

Berhem dergisinin ve Serhem 

Yayınları'nın büyük bir dikkat ve 
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Berhem'in ülkede yayımlanmaya başlaması okuyucu
lanmız, yayın çevreleri, dost kişi ve kuruluşlarca sevinçle 
karşılandı. Ancak ilk sayının teknik bakımdan istenilen 
düzeyin altında kaldıgını ve düzeltilmesi gereken daha 
biçok eksik ve hataların bulundugunu da içtenlikle belirt
meliyiz. Yazar ve çalışanlarımızın çabalan okuyucu
lanmızın çok yönlü destek ve katkılarıyla birleşince, 
sözkonusu eksiklerio kısa sürede en aza ineceginden 
kuşkunuz olmasın. 

Bu sayımn konularına geçmeden önce dergimiz ve abo
neler arasında beliren bir yanlış aniaşılmaya degi!1ffiek iste
riz. 1992/1. sayının yayımianınasında görülen gecikmenin 
nedenlerini açıklamak ve degişen yeni abone koşullarını 
okuyuculanmıza iletmek amacıyla ayrıca yazılıp Berhem'le 
birlikte abonelere gönderilen mektupda, borçlarını "ödemek 
istemeyen" abonelerin adlarının kamuoyuna duyurolmasın 
dan başka çare kalmadıgı belirtilmişti. Bazı abonelerimiz 
buau tüm abonelere yönelik bir tutum olarak degerlendirip 
bundan rahatsızlık duyduklarını bize ilettiler. Oysa bu, 
abone bedelini düzenli ödeyen ya da çeşitli nedenlerle 
ödemeleri geciken kişileri degil, sadece ve sadece ödemek 
istemeyenleri hedeflemektedir. Sözümüz ilk sayılardan 
itibaren bizzat adını ve adresini yazdırtıp abone olmuş, der
gisi düzenli olarak yollanan, biriken borcunu ödemesi için 
defalarca kendisine rica mektuplan yazılan ve ancak 
şimdiye kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt 
vermemiş olan kimselere yönelik olmuştur. Yanlış anlama 
sonucu gocunan abonelerimizden özür dileriz. 

Bu sayı da digerleri gibi oldukça yüklü ve degişik 
yazılar içeriyor. İran'dan Ehmed Şeri/i bu kez, İran'ın ve 
dünyanın en büyük şairleri arasında anılan Nizarnı'den bah
sediyor. Diger birçok büyük şair gibi Nizami'ye sahip 
çıkan halkların sayısı da çokça. Farslar, Azeriler ve Kürtler 
Nizarnı'yi aralannda çekiştirip duruyorlar. E. Şeri/i de çeşit 
li kanıtlar göstererek Nizami'nin Kürt kökenli oldugu savı 
nı işler bu yazısında. Büyük şairin 800. dogum yıldönümü 
nedeniyle Haziran 199l'de Tebriz Üniversitesi'nce düzenle
nen Kongre de E. Şerijfnin sundugu bildirgenin Türkçe 
çevirisinden oluşan bu araştırmanın ilgiyle okunacagını 
sanıyoruz. Böylece Nizami'nin Kürt yanı da aÇıga 
kavuşmuş olacak ve okuyucularımız onu daha yakından 
tanıma fırsatım bulacaklar. 

Okuyuculanmızın adını yakından bildikleri Dr A. Med 
yalı'nın bu kez de Kürdistanlı Yahudiler konulu, büyük 
emek ve çabalarla gerçekleştirilen araştırmasından bir 
bölüm yayınlıyoruz bu sayımızda. Kürdistan ve Kürt top-

lumunun geçirdigi süreçleri, sürece katılan degişik ögeleri 
tanıyıp bilmenin kuşkusuz büyük bir önemi var. Kürdis
tanlı ya da Kürt Yahudiler'in çeşitli kaynaklara göre konu
munu elealan bu bölümün zevkle okunacagını samyoruz. 

Yazar ve düşünürlerimizle röportajlar yaparak onların 
çaba ve çalışmalarını, gelecege yönelik düşünce ve tasarım 
larını okuyuculanmıza iletmek amacıyla zaman zaman 
çeşitli yazılar yayımladıjtımız biliniyor. Bu sayıda biri 
Kuzey Kürdistan Kurmanci romanının öncüsü dejterli yazar 
Mehmet Uzun'la, digeri de Horasanlı Kürt yazar Kelimul
lah Tewehuri ile yapılan iki röportaj yeralıyor bu sayıda. 
Roman yazma kararına nereden vardıgı, halihazırda hangi 
eserler üzerinde çalıştıgı vb. konularda Mehmet Uzun'la 
söyleşiyoruz. K.Tewehuri'yle yapılan röportaj Kürdistan 
Demokratik Halk Partisi (Irak) yayın organı Pe§eng'den 
alındı. Horasan Kürtlerinin geçınişine ve şimdiki durum
larına ışık tuttugu için sözkonusu yazıyı Soranca'dan 
Türkçe'ye çevirip yayımiayarak okuyuculanmızı Horasan 
Kürtleri konusunda biraz daha bilgilendirmeyi amaçladık. 

/smail Kaynak'ın B .B. Piotrovskiy'den çevirip Ankara 
DTCF Dergisi'nde 1965'de yayımlanan Urartu Dini konulu 
inceleme yazısına yer vermeyi yararlı gördük. Dilinin biraz 
eskimiş olmasına karşın bu araştırma, eskiye ilişkin bilgi
lerimizi yeniliyor ve kültür tarihimizin köşetaşlarını daha 
iyi tanıınamıza olanak sajtlıyor. · 

Kırmanci ya da Dımıli bölümünde Fecira ve M. Co
merd'ın birlikte araştırıp yazdıkları, şair Memo Bom'un 
kişiligi ve sanatı hakkında ilginç mi ilginç fıkra ve şiirler 
le karşılaşacaksınız. lleride daha geniş araştırmalara konu 
olacagına inandıgımız Memed'in insanlan güldürdügü 
kadar düşündürdügünü de yakından görmekteyiz. 

Araştırmacı F er had Pirbal Kürt bibliografyasının belirli 
bir kesitini, Fransızca:, Almanca ve İngilizce olarak yazılan 
kitapların bir listesini sunuyor. Yer güçlüjtü nedeniyle 
devamı gelecek sayıınıza bırakılan bu çalışma konuya ilgi 
duyan kişi ve araştırmacılara yararlı olabilir. 

Felsefe Yazıları (Nıvisaıen Felsefi) serisinin üçüncü 
bölümünde Yunan Felsefesinin Doga Filozofları sunulu
yor. Bilebildigimiz kadarıyla ilk kez bu çalışmayla Kur
manci'nin felsefe dili olarak da kullanılmasına çalışılıyor. 
B unun dil ve terminoloji yönünden önemli bir işlevi 
yerine getirecejtinden kuşkumuz yok. 

Tekrar söyleşiDeeye kadar kalın saglıca:kla! 

REDAKSIYON 
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6 Şex ~liyas Nizami 

HE KİM ŞEX ELİY AS NİZAMİ 
A 

YE 

KURD 

EHMED ŞERiFf 

Jı bo pirozkırına 800. salrojajı dayikbuna Şex Eliyas, dı navbera rojen 24-27'en Hezırana çuyi 

de lı Zaningeha Tewreze Kongreyek zanısti cıviya. Nıviskar Ehmed Şeriji yekek jı wan 

beşdaren cıvine bu u ev nıvisara jere ji qısedana wi ya Kongreye ye. Zımane qısedane Farısi 

buye, le gotar jı ali nıviskar ve tercumeye Kurdiya Sorani buye. Emji we qısedana nıviskare heja 

dı vır de bı Kurdiya Kurmanci dıweşinın. 

Nıviskare heja E.Şerifi ev nıvisara xwe peş civine jı me re şandıbu, çı mıxabın weşandına we 

gele dereng ket. Le em wısa bawerın ku ve nıvisare tıştek jı gıringi u orijinalira xwe wında 

nekırıye. 

Qasi ku em pe dızanın xwendevanen me jı kar u xebata Şex Eliyas ya be xeberın, ya ji xwedi 

zaniyariyek pır kem ın. Em wısa bawerın ku ev nıvisara we dı derheqa Nizami de agahdariyek 

gışti de bıde xwendevanen Berhem'e. · 

ESL Ü RlÇIKA NIZAMİ 

DANASİNA BERHEMEN Wl 

YEN KU WERGERANDINE LI SER KURDİ(l) 

Şex Eliyas Nizami, yekek jı şairen heri bılınd e edebiyaten 

Bı Kurmanci: 

Mina cewahir qimetiyek dı behra xezine de wunda bume 

Lejı Mla Qehıstan,jı bajare Qume me 

Kurdi Cı Farısi ye. Bav Cı hapiren wi jı welate Kwestan ın. Alame Sebıli Ne'mani Hindi dı kıtebe xwe Şe'er el-Ecem 

V ıra dı İskendername de wek Qehıstan, serçaviyen Kurdi de wısa dınıvise: 

Cı Farısi de bı nave Kwestan tete zanin. Ereb ji dıbejın "Bapire mezın e Nizami jı welate xwe bar dıke dıçe! 

Cebel. Malhata Eliyas bere lı İran bfiye, paşe jı wır Gence'ye uNizami lı wedere te dınyaye"(3). 

barkınne. Eliyas bı xwe ha dıbeje: Nizami dı derheqa malhata di ya xwe de ji wısa dıreje: 

Çu dor gerçe der behre gınce gumem Ger maderi men Reiseye Kurd 

W eli ez Qehıstan, şehri Qumem(2) 
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Mader sifetane pişi men murd(4) 

B1 Kurmanci: 

Ger dayika mın Reise Kurd buji 
M u:abın bere mın mıri 

Bı vi awayi derdıkeve ku Şex Eliyas xwe wek kesek jı 
Kwestan O malhata di ya xwe ji wek maleki Kord dıde na
sin. Lı gor van qane O zaniyaran, Mi baş derdıkeve ku be 
weswese O be gürnan Nizami Kurd buye. Dı vi wari de 
Prof J. Rypka dıbeje: 

"Diya wi İrani buye. Çawa Nizami bı xwe dıbeje, 
nave diya wi Reise ye ujınıkek Kurd nıjad e"(5). 

Wısa dıxôye ku jı welate Kuhistan ber bı İran çôyina 
hapiren Nizami O lı wır bı keçıka Kurdek eşraf -ku renge 
ev piyave mezın bazırgan bôye- ve zewıcina have Nizami 
ô wek berheme ve zewace jı dayikbôna şexe mezın Hekim 
Eliyas Nizami, jı bo me hin baştır roni nebilye. Wek te 
gobn Eliyas he dı serdema zaroktiye de bave xwe wında 
dıke il sewi dımine. Lı mala bıraye mezın e diya xwe de, 
mala xale xwe Omeri de mezın dıbe. Nizarni dı beytek xwe 
de ve mesele wısa tine zımen: 

Ger Xuwace Omer ke xale men bud 
Xali şudeneş webale men bud(6) 

Bı Kurmanci: 

Ger Xwace Omer ku xale mın bu 

NebUna wi jı mın re derd u kul bu 

Nizami bejeya Xuwace jı bo danasina xale xwe bı kar 
aniye. Jı ve gobne derdıkeve ku malhata dayika Nizami, 
ango malhata xalen wi, yekek jı malbaten bazırgan en 
mezın en İrane bôye. Lı gor hınek kesan ji di ya Nizami jı 
malbateke serek eşir il ser bı tayfeyek Kurd bôye. Lı gor 
ditına mın ev ne rast e. Bave di ya Nizami ku mıroveki se
rek eşir bilya, dıviya Nizami dı derheqa xale xwe de bejeya 
Xuwace bı kar neaniba O gotıba Omer Beg. Dı ve babeti de 
dıve ev ji be gotın ku gotına Xuwace dı nav Kurdan de 
tene jı bo mıroven bazırgan e bajar ô mırove xwedi ser
miyana mezın bı kar hatiye O bı kar te. Jı ber ve yeke ji 

Şex Eliyas Nizami 7 

Berga peşın ya dokumanin Kongre 

nave dayika wi Re ise bôye. 

Kord biln, Kuhıstani bôn a malhata Nizami O Kord 
buna diya wi her çend evqas vekıriye ji, dısan hınek 
nıviskaren Azerbaycan a Sovyete(nıka serbıxwe ye -W er.), 
Nizami wek Tırkek Azeri dıdın nasin. Bı wene kıteba 
Zindegi ô Endişehaye Nizami ya ku A. Mebarız, M. 
A. Qulizade il M. Sultanov bı hevra nıvisine O H.M. Se
diq wergerandiye lı ser Farısi O lı Tahran çap bilye. Ev 
nı viskar dı derheqa Nizami de wısa dınıvisin: 

"Dı diroka edebiyata İrane u ye Rohılate de -ku dı daw
iya sedsala 19. de lı Ewrupa, Ewrupa Rojava uRusyayede 
hatıne nıvisin- dı wan de Nizami gıhiştiye dereceyek 
bılınd u serherziya hunere xwe. He[ wıha rohılatnasen Ew
rupa, dı derheqa cih u waren şair de ji pey bı pey agahdari 
dıdın. Ev xala nuxteyek balkeş e u hewceye ku bı gıringi 
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8 Şex Eliyas Nizami 

bete diyarkırın. Dı wan çawkani ı2 belgan de bı kurteberi 

nave Nizami, jı ber hoye netice je derxıstın ı2 menfaatek 

jı xelet nişandana es/e wi wergırtın, Nizami, eser ı2 

çapemeniyen belavkıri de dı nav rez u sıra şaire n Parse de 

nişandane"(7). 

Lı gel ve yeke ev zanayen Azerbaycani, dı cihek dıne 

wi kıtebi de ji bı awayeki dın diyar dıkın: 

"Edebnasen Azeri, her wıha zanayen dın en Rusi u ge

len Sovyetıstane mıl bı mı/e hev lı ser projeyek berfıreh 

dıxebıtın ku dı derheqa şun u waren Nizami de lehurbun 

u lekolinen zanısti bı darxın. Dı vi babeti de herhem ı2 

nırxpedanen Akademik A.Y.Kırımıskı u Prof.Y.E.Bırııs 

Bıkeınpır balkeş ın u dı ware danasina şaire helkevt, zirek 

u dılsoz e Azeri de hım lı welate Sovyet u hım lı welaten 

dın en dınyaye de xızmetek gıranbıha pekanine"(8) 

Jı bo ronikınna behse, dıve em dı vır de lı ser van du 

xalan rabıwestın: 

ı. Ev zanayen Azeri ku endame Akademiya Azerbaycan 

a Sovyet ın ii dı gel "zanayen Rus ii gelen dın en Sovye

te" ku lı gor "projeyek (gelale) berfıreh dest avetıne lekolin 

ô legerinan dı derheqa Nizami de"; çawa dıbe ev kes jı 

Kuhıstan bôna bav ı1 hapiren Nizami ii jı dayikek Kurd 

hUyina wi nagınn ber çav, le bele Nizami wek şairek 

"hılkevti ı1 dılsoz e Azeri" diyar dıkın? 

2. Çawa dıbe vi şaire "hılkevti ii dılsoz e Azeri" ku lı 

gor bir ii baweriya wan "dı dawiye de ii diyarkınna maf ii 

J ı cih ii waren jina Nizami wısa derdıkeve ku hogıriyek 

wi ya tayberi bı bapir ii tewara İrani re hebfiye. Jı ber ve 

yeke bı pırani bala xwe daye ~·dozkırın ii jiyandına çirok en 

geli ii serboriyen peş İslam"e(ll) yen İrane. Her ev jı ber 

ve baweriya xwe ji ketiye ber lom ii gazmen dosten xwe, 

ku wısa dıbejın: 

"Wexıek dıxebıte ku vi dastan u mesnewi (mebest Xusro ı2 

Şirin e) arnade bıke. Yekekjı dosten wi -ku dı ware bir ı2 

baweriya dini de gelek hışk buye- te cem ı2 bı hers rexne le 

dıgıre. Dı derheqa kar ı2 pemujiliyen wi de nerehetiya xwe 

diyar dıke ı2 dıbeje "Dı nıvisandın a jiyandına ev i 

efsane a derew a deleseyen kafıran de çı kar a 
qezenca te heye?" 

Nizami ji ev bersiva jere daye dos te xwe ye hışk ii fan

atik: 

Fusune butperestan bejken ez muşt 

Fusunxani me kon ber zende Zerduşt 

Dere tohidzeni ke awazehdari 

Çıra resme moxan ra taze dari( 12) 

Bı Kurmanci: 

M ıstek lexe baveje aliyek hilekariya putparhan 

Hemher reya Zerduşt hilekari mekın 

: 1 

cede wi bı xelet. .. dıçe lı ser reza şairen Pars" ma yek bey- Xwedenasiye de tu bl nav u dengi 

tek şair bı xwe dı dest wan zanayan de heye ku bı Azeri 

gotıbe? Tene diyar kınne ku wan "mana hınek beyit ii 

şieren" Nizami lem nekınn ii dı ware tegıhıştına mana 

kınna şieren wi de ji bı dıjvari ve rfibırfi mane. Gelo 

mırov dıkare tene dı Gence de mayina wi wek qaneyek 

peşniyar bıke ô Nizami wek Azeriyek bıhesibine ii her 

mina şaireki "helkewti ô dılsoz e Azeri"(9) peşkeş bıke? 

W ısa dızanım ku dı derheqa Azeri buna Nizami de heta 

zaniyariyen bı qane ô belgeyen pebawer bı dest nekevın, 

kes nıkare ve idiyaye berpeş bıke. Le bele sedema ve tewra 

bemane ya wan zanayan ii bı mana hınek şieren Nizami 

negıhıştın ji ev e ku Nizami bı xwe Azeri nebfiye fi "gu

mana bı hez"(lO) a wan a ku dı derheqa "xezel ii şieren Ni

zami wek Azeri ii Farısi dı herdu zımanan de" pfiç ii be 

feide ye. Nizami, tu car bı Tırkiya Azeri şier negotıne fi 

nenıvisine. Her wıha şieren wi dı Kurdi de ji tunın. Bı çı 

awayi dıbe bıla bıbe, idya Azeri buna Nizami, tışteki hiç ô 

pfiç e. 

Gelo bo çı reya moxan geş dıki? 

Le sibera van gotınen tfij ii gıran, nakeve lı ser sima ii 
ı 

naveroka baweriyen pire me Şex Eliyas. Her weha bı peka-: 

nina çavkani u herhemen kerhati ve xızmetek gele mezın 

ii berbıçav aniye cih dı edebiyata Parsi de. Dı ve babeti de,, 

jı xezina çirok ii nezileyen zımane xwe ye zıkmaki gele, 

ıstifade dıke ô wan werdıgerine lı ser Farısi. Bı vi awayi 

edebiyate Parsiyan betır dewlemend dıke. Ez dıxwazım dı 

vır de bala we bıkışinım lı ser çend nımfineyen bıjarte. 

A. Dı Kurdi de gotın (pend) ii nezireyek heye ku dıbeje 

"Newşirwan hakım be ı2 buzurg mer, wezir sed kela we bi 

puleke." 

Nizami her ev pend ii nezire, her weku dı. nav Kurdan 

de te gotın, kıriye şiar ii dı kıteba xwe ya Mexzen el es~ 

rar'de cibeci kıriye(13). 

B. Dı Heft Peyker de bı nave Xer ı2 Şer çirokek Kurdi' 
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Şhc Eliyas Nizami 9 

bı kar aniye, ku çawa dı Kurdi de te neqıl kırın her wısa 15. Gulbam 
peşkeş kıriye. 

Gulbam nışkeva çav leketın(15) 

Di yar e Nizami, ev pend ii nezire ii çirokan jı di ya xwe 
bin biiye. Dı rasti de mırov ku bı awaki kiir ii berfıreh lı 
ser şiin ii waren Nizami bısekıne, he kok u bınyate gele 
çirok ii efsane yen Kurdi dı herhemen wi de dıkare 
bıdozine. 

c. Nizami, hende caran pend ii nezireyen Kurdi kınne 
Farısi ku wek şıkıl ii awa ii naverok gış tayberiyen Kurdi 
her peve diyar ın. Dıxwazım çend heben wan dı vır de 
bmav bıkım: 

Kurmanci 

.ı. Bewri bicade reng Bebre bicade Pılınge 

reng be xetxet 

2. Xakdemişt Xak der miişt ? 
3. Mare piye Mar piye Mare zırav 

4. Şışedıl Şişedel Dıltenık 

5. Zırepoşani derya Zırepuşane derya Zırxpiişe derya 
6. Bade qest Bade der dest Feqir iijar 

Ev gotınen Kurdi yen ku dı herhemen Nizami de bı kar 
hatıne, diyar e sere zanayen Fars pırr eşandiye. Her wıha 
wan ev gobnen Kurdi nnd lem nekınne, dii wan re kewa
nek danine ii bı awaki tesadufi gotınek dın danine nava ke
wane. Çend nımiine: 

Name der murxe name berbestem 

Ku resaned be şahemen Rustem( 16) 

Bı Kurmanci: 

Mın name da teyr 

Ku bıbe bıgihine Şahemın Rustem 

Gotına ku dı Kurdi de mana ta'ye Fansi dıde, ku nişanderi 
zernan u mekan e. U çapkare kulliyate Nizami (Xemseye 
Nizami ye Genceyi), dı Fansi de ev ku ya te çı mane 
mzaniye ii dı nava kewane de gotına çun daniye. 

Çon dua goft ber serire bulend 
D. Her wıha Nizami gele car dı gele şiaren xwe de bejeyen B er guşad ez eqiqe çeşmeye qend( 17) 
Kurdi bı kar anıne. Hınek jı wan ev ın: 

1. Barg/Bargin ? 

2. Bextewer Sahib bext 
3. Teşwir Nigerani 

4. Çar bend Çıhar bend 

5. Riişinas Meşhur, meruf 

6. Kırebende Kemal -mızdiir 

7. Keul Sıfre 

8. Gırdek Mide w er 

9. Gaz Elef 

10. Keşkene Keşkine 

ll. Mar S alım 

12. Lor ? 

13. Kas Gic 

14. Mısmar M ix 

Kurmanci 

Bargir 

Xwedi bext/bıbext 

Çavre biin 

Kolepışt 

Navdar 

Hembal 

Sıfre 

Gırovır 

Alıf/Giya 

Keşk/Keşke 

Mar 

Lorık/Toraq 

Gej 

Mıx/Bızmar 

Bı Kurmanci: 

Çawa dua dıkır lı ser texte bı/ınd 

Ev kevıren eqiq rakırın jı ser çaviya qend* 

* Qend: Şe/ar 

Weşankare kulliyata Nızami re wısa hatiye ku dua 
gotın (dua utın) şaş e ii dı ve dua kırın(dua kırdın) dırust be. 
Jı ber vi sedemi gobna kırdi daniye dewsa gıft. U bele dı 
rasti de Nizami rınd kıriye, bo ku dı Kurdi de dua gotın 
(dua utın) dırust e, nek dua kırın (dua kırdın). 

Sertasere qedemeş be mehr ma/id 

Ber her veremi bederd na/id 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



10 Şex Eliyas Nizami 

l'#: <iiH~~.ı.ı~u~. tZ~f.% ~ 
.~MUWM,J~ fi t~ j~l'l; 

UJBl.ui'f ~ *!*~:·~ ~*~~ 
.~~ ... ,.,.....~··-~w>t.;ft.>~.~ 

Rüpelekjı hergen dokUman en Kongre 

Bı Kurmanci: 

Lıngen wi bı mehebete ve mıjdan 

lı bo her werımandınek dınali 

1. XUSREV Ü ŞlRlN A BI KURDlY A 

· GORANl (HEWRAMl) 

Ev afırana pır bı qimet u delal, zanaye mezın e Kurd Xa-

naye Qubadi jı Fansi wergerandiye lı ser Kurdiya Gorani. 

Ez dı derheqa ve xebata mezın ii heja ye Xana de naxwazım 

tışteki bıbejım. Bı evçendi ku Xana, şahesereki gele mezın 

ii gıringe Kurdi ye navça Kırmaşane (Kirmanşah), Xus

rew ô Şirin a Nizami kıriye Kurdiya Gorani ô dehan car 

behse cıwani ii riimetdariya Nizarril kıriye. Her wıha taybe

liyen Kurdıti ya ve afırane ji gele baştır hatıne parastın. 

Xusrew ô Şirin a Nizami, serhev de 6188 beyit e. 

·LeXana hınekje kem kınne (5526 heb mane), bo ku belı

se wezir ii gıziran dıkın ii rasterast peywendiyen wan bı 

esle dastane ve nıne. Ev beyiten wısa dane aliyelci lı raste

rast hatiye lı ser dastane. 

Xana dı ve wergera xwe de dı derheqa mebest ii sedemen 

wergerandina ve dastane de wısa dınıvise: 

Nagı ce wexte rriinayi subıh dem 
Ce cam Xurşidi Rewşen bi çiln cem 

Ce perdei esrari lamekan mawa 
Sırilşey bey tewr be goşem yawa · 

W atın hey şuarayi xoş nezm il şewe 
Canışin qeys peyi Leyla lewe 

Çeş mı bo çiln Nezım (Nizami) dilr senıc 
Be lefzi Şirin be be lar illenıc 

Ce wesfi Ferhad Şirin Perwez 
Baweri be reqs xameyi e'nberbez(l9) 

Xanayi Qubadi, paşe merem ii mebesten xwe dı derheqa 

Dı vır de dewsa werım e Kurdi de gotına qedem daniye. wergerandına Xusr~w ô Şirin a Nizami de wısa di yar 

Dı halek de Nizami xwastiye ku bı gotına Kurdi ya werım, dıke: 

beje, jı ber malid tiişe derd ii wenme bum. 

Yareb be firaq F er had ko Ice n 

H. Mırov ku bı awaki fıreh lı berhem ii xebata Nizami Be Xurşidi husn Şirin Ermen 

ye Kurd dınhere. dıbine ku zanayen Kurd gele zii ve rez ii 

hejayiyeke mezın daye Şex Eliyas. Jı ber ve yeke şair ii 

helbestvan en Kurd, despekınna wergerandına berhem en 

Nizarril jı bo Kurdi. Ez dı vır de dıxwazım tene çend heben 

wan diyar bıkım: 

Be tuxyani derdi bedermani eşq 
Be tofani sed esir meynet meşq 

Weneyi (Nizami) seygel der zeinım 
Be silrmeyi danış Rewşen Ker eyinım 
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Ta ke macerayi Şirin u Xusrew 
Sengi taşiyi Ferhadi serguzeşi ew 

Bawerun we nezm xasıter ce gewher 
Be reşıh xameyi şox bo e'nber 

Be lefzi Kurdi Kurdıstan ternam 
Piş buwan mehfuz baqi weselam(20) 

X ana dı wergerandına Xusrew ô Şirin a Nizami de 
pend ıl nezireyen kelepıire Kurdi bı kar tine. Vi wari de 
qelema xwe bı awaki serkevtitır badaye ... 

Xusrew ô Şirin a X anayi Qubadi bı van du beyitan 
ve dest pe dıke: 

Be nam ew kes Şirin Ermen 
Peyda kerd Ferhad peyiş bi be ko ken 

Her sub ta evar ne bayi besıtun 
Teqıqeyi gulinegış yawa be gerdun(21) 

Mesnewiya Xusrew ô Şirin aXanayi Qubadi bı van 
du beyi~n jerın ve dıqede: 

Yaran be zari be dideyi mımınak 
Serdaran be hem sıperdın be xak 

Dewrani be po karış du reng m 
Axıri cayi gışti man ew mawayi teng ın(22) 

Şex Eliyas Nizami ll 
lı ser Sorani ıl dı sala 1957'an de lı Kurdıstana Iraqe dı 
bajare Kerkuk de çap biiye. Ev tekste Sorani bı van du 
beyilan ve dest pe dıke: 

Wexte ke Kesra der çu le dunya 
Hurmuzi ku"i bube padişa 

Be adalet u bende newazi 
W ek K esra hemu xelki kırd razi(23) 

Ev wergera lı ser Sorani, ber ekse wergera X ana, bı 
zımaneki gele sade ıl sakar berpa bıiye. Nezıki 1400 beyit 
e ı1176 rıipel e. Her du beyiten dawiye wısa ne: 

Her çend ke F elek bitda çerx u peç 
To mexo xemi dunyayi deni hiç 

Kuwane Fereydun, kweye Zuhak 
Hemu lejer xak buni mışte xak(24) 

3. ŞlRlN Ü FERHAD A KURDl 

Ev kıteboka ku jı kulliyate (Xemsey~ Nizami) Nizami, 
beşe Seretayi Destpeki Eşqe F er had ra -ku 259 rupel e- ha
tiye wergerandın, jı Xusrew ô Şirin a Nizami hatiye 
gırtın. Werger ji cangori Ali Kemal Bapiraxa ye ıl dı sala 
1956 de lı bajare Kerkuke çap bıiye. Bı van beyilan ve dest 
pedıke: 

Be nawi Xudayi be şerik u tak. 
Xusrew ô Şirin a X anayi Qubadi, he ya nıka se car Saneyi xelk u zemin u Eflak 

çap ıl belav bıiye. Cara ewıl dı salen şeşti yen Hetawi de lı 
Bekes, be şerik, be cege u mekan Tahran jı aliye cangori Meradi Ewrenge we hatiye weşan- Razıqi mutleq, rehmetftrawan dın. Du re dı salen heşta yen Zayin de, jı aliye Kori Zaniy-

ari yi Kurdi lı Bexda ve nusxeyek cıwan ıl xweşık bı Ev nusxa 640 beyit u 80 rıipel e. Heya nıka çend car ji pMaçıina (lehıirbıinek) zanayek wek Mamoste Mehemedi dı Kordıstana lrane de çap biiye ii bı van du beyitan ve Mela Kerim ve hatiye çapkınn ii gihaye deste xwendeva- xılas dıbe: ' 
nen Kurd. Disan ev yek-du salen dawi de jı aliye Nawendi 
Bılawkırdıneweyi F erheng u Edebi Kur d lı Kordıstana tran, Her çe nd xetayi le hed be dere 
lı Unoiye çap fi belav biiye.Ev çapa bı tomeri 874 rupel e. Zor gumankar u bed u bedfere 

2. XUSREV Ü Ş İRİN A BI KURDİY A SORANt 

Ev tekst ıl çiroka ku bı Sorani hatiye peşkeş kınn, jı ma
cera ii bı serhali yen herdu evindaran ango yen Xusrew ii 
Ş irini pek ten ii cangori Ali Kemal Bapiraxa wergerandıne 

Belarn çunke to enase be heq 
lmani pete qedimi mutleq(25) 

4. LEYL Ü MECNÜN A KURDl 

Ev nusxa Leyl ô Mecnôn a Kurdi -ku bı zarava Gorani 
(Hewrami) ye- guya her Leyl ô Mecnôn a Nizami ya 
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12 Şex Eliyas Nizami 

ku Xanaye Qubadi kıriye Kurdi her ew e. U heya nıka çap 

nebuye. Her wıha hınek nusxeyen destnusi dı nav Kurden 

başfira Kurdıstan u Kırmaşan de hene u bı dest dıkevın. Dı 

vır de uşte ku balkeşe, dı ve nusxe de, ne nave Nizami u 

ne ji nave Xanaye Qubadi hatiye nıvisin! Ev te ve mane 

ku dıve mırov bı awaki gumankar u bı şıki lı we bınhere. 

Naveroke ve dastane her jı eşq u evindariya Leyl u 

Mecnune pek hatiye. Bı van du ooyitan ve dest pe dıke: 

Be nam danayi cihan peydaker 
Bulbulan ce aşeq şit şida ker 

Keremeş .firen senaş fırawan 
Goşeyi enameş mekteb yawan(26) 

Nusxa destnfısi ya Leyl ô Mecnôn a ku dı dest ının 

de ye hınek rupelen we tek çune u ne tewaw e. Jı ber ve 

yeke nıkarım bıbejım ku ev Leyl ô Mecnôn a ku dı des 

te ının de ye jı evçend rupel,u evçend ooyitan ı*k batiyel 

Her wıha lı kijan sali u lı ku hatiye weşandın, ev ji ne di -

yar e. Le bı xetek çıwan u gele pak hatiye arnade kınn. 

Her du beyiten dawiye wısan ın: 

Qabz nazıl bi, ew giyanişJsend 
Qalıb qılbeş bi erwah bımend 

Dunya peyi hiç kes nedaro wefa 

Ta axır elamır her mebo cefa(27) 

Dı vır de dıve ev ji be gobn ku Soraniya Leyl ô 

Mecnôn ji dı dest de ye. Dı sala 1950 de dı Çapxaneyi 

Marifi Bexda de çap buye u lı ser nıvisiye ku "Ali Kemal 

Bapiraxa jı Farısi kıriye Kurdi." Nezıki 800 ooyit tede ne u 

52 rupel e. Bı van du beyitan ve dest pe dıke: 

Ey Xudayi gewrwyi be mısl u manend 

Tak u be şerik, be jın ufırzend 

He çi ke bUwe u heye u binrawe 

Be qudreti to eye ad kırawe(28) 

Ev Leyl ô Mecnôn a bı van du ooyitan ve dıqede: 

Ke le xew helsa Zeydi wefadar 

Lem xewey xelki zo kırd xeberdar 

Etiqati xelk ziyad bu hemişe 
Ziyareti ewan kıraye pişe(29) 

Dı dawiya vi behsi de hewceye ku hekatek Kurden 

navça Kırmaşane dı vır de peşkeş bıkım, ku dı derheqa 

malhata Şirine de ye. Çirok wısa ye: 

Şirin keçıkek kurd e u jı xelke gundi Hermen a 

Şarezw e. Roj ek jı ro jan Xusrew u Perwiz, jı bo neçir u 

gerredıçın Şarezur. Lı were lı ser robarek(newal, dere) de 

dıbinın ku Şirin ewe ajne dıke. Her dı we deme de dıle wi 

(Xusrev) dıkeve Şirine. Xusrew, Şahzade buye; Şirin ji 

keçıkeke gundi. Jı bo Xusrew şeme ku bıbejın buye aşıqe 

keçıkeke gundi! Jı ber ve yeke Şirine wek prenseseke Er

meni dıde nasin. 

Le dı rasti de Şirin her keçıkek Kurd e u jı gunde Her

mene ye. Pfişe Şirin wek Ermeni ya Hermeni te 

bınavkırın. 

Dı dawiya ve got.are de; hevi dıkım ku ev xebata mıtı dı 

ware nasandına herhem u esl u malhata Nizami de, dı de

rheqa şun u war en wi yen Kurdi de xwedi rolek kerhati be. 

Her wıha jı helsılran u amadekaren ve Kongre ra sıpas 

dıkım. Rez u hurmet jı bıranina Şex Eliyas Nizami ye 

Kurdre! 

Y ezdan rast e u rasti pe xweş e, dı her wari de arikare 

me be! 

ÇAVKANl Ü NOTEN BINI-----------

ı. Dı edebiyata kılasıki ya Kurdi de jı bo Nizami dıbCjın Şex 

Eli yas. 

Her wek Xanaye Qubadi dıbeje: 

Şe' ri Şirin nezm, şekerriziraz 

Şixi Nizami tew, şefta endaz 

2. Şuara Elecım- Alame Şibili Neimani H indi, r. 227 

3. Şuara Elecım- Alame Şibili Neimani H indi, r. 227. 

4. Kulliyat, Xumseyi Hekim Nizami Genceyi « Leyli u 
Mecnun», r. 458. 

5. Prof. RIPKA, Edebiyate Eran der zernon Sılçuqiyan we 

Mıxulan, r. 75 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



6. Kulliyate Nizami, «Leyli ı2 Mecniin», r. 458. 

7. A.Mıbarız - M.A.Qulizade - M.Sulanuf, Zındegi we 
Endişehayi Nizami, r. 22. 

8. A.Mıbarız - M.A.Qulizade - M.Sulanuf, Zındegi we 
Endişehayi Nizami, r. 24. 

9. Meceleye Neşirdaniş, xal 7, şımare 3, sal 1366 (Şemsi). 

10. A.Mıbarız - M.A.Qulizade - M.Sulanuf, Zındegi we 
Endişehayi Nizami, r. 11. 

11. Tarid Edebiyate Farısi, Hırman Ete, r. 73. 

12. Şuara Elecim ... r. 229. 

13. Kulliyate Nizami, r. 56-58. 

14. Kulliyate Nizami r. 774. 

15. Ferhenge Luxate Kulliyate Nizami, axır kıtab. 

16. Kulliyate Nizami, r. 834. 

17. Kulliyate Nizami, r. 726. 

18. Kulliyate Nizami, r. 568. 

19. Şirin ı2 Xıısrew, Kori Zaniyari Kurd -Bexda, r. 15-16. 

20. Şirin ı2 Xıısrew, Nawendi bılawkırdıneweyi Ferheng fı Edebi 
Kıırdi, Urmiye, r. 13-15. 

21. Şirin ı2 Xıısrew, Nawendi bılawkırdınewevi Ferheng fı Edebi 
Kıırdi, Urmiye, r. 1. 

22. Şirin ı2 Xıısrew, Nawendi bılawkırdıneweyi Ferheng fı Edebi 
Kurdi, Urmiye, r. 795. 

23. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 

1957, r. 2. 

24. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 
1957, r. 176. 

25. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 

1957, r. 2. 

26. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 
1957, r. 80. 

27. Nusxeye xeti, Leyli ı2 Mecniin, r. 1. 

28. Nusxeye xeti, Leyli ı2 Mecniin, rfıpela dawiye. 

29. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 

1957, r. 2. 

30. Ali Kemal Bapiraxa (Werger), Şirin ı2 Xusrew, Kerkuk 
1957, r. 52. 

.. 
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14 Kürdistanlı Yahudiler·--------------------....;..--------

KÜRDİST ANLI YAHUDiLER 

Dr. ADAM MEDY ALI 

Kaynaklar ve Termilwloji 

Aralannda çok sayıda Müslüman ve 

Kürt olmayan topluluklan barındmnış 

olan Kürtler, di iter diniere ya da 

mezheplere inananlara karşı, genelde 

hoşgörülü ve dostça bir tutum içinde 

olmuşlardır. Türkiye ile Irak arasında

ki sınırın düzenlenmesi için Milletler 
Gerniyeti tarafından 30 Eylül1924'de 

oluşturulan komisyonca hazırlanan 

raporun Kürtlerden sözeden bir bölü

münde şöyle deniliyor: . 

Çok savaıçı, çok bölanma§ ve 
disip linsiz olmalarına ragmen, bir
likte ya§adıkları diger halklarla dostça 
iliıkiler içinde yaıamayı bilirler. 
Batan Maslamanlar içinde, Hıristi

yanlarla en iyi geçinenlerin Kartler 
oldugunu gözledik(l). 

Bu genel tutuma aykırı olan iki 

belirgin durumda, 19.yüzyılın ikinci 

yarısında (1843) Nesturilerle ve 20. 

yüzyılın başlarında (1914-1918) Er

menilerle bozulan ilişkilerde ise dış 

güçlerin müdahaleleri sözkonusudur. 

Putperestlik, Mecusilik, Zerdüşli

lik gibi eski inanç biçimlerinin ardın -

dan Şafıi, Sünni, Şii, Alevi, Ehli Hak 

Kürdistanlı Yahudilerle ilgili kay

nakları degerlendirmeye geçmeden 

önce, terminolojiye ilişkin bazı açıkla 

malarda bulunmak gerekli görünmek

tedir. Özellikle Yahudi din adam-

larının kaleme almış oldukları gezi 

yazılarında, seyahatnamelerde, dinsel 

agırlıklı veya dinsel amaçlı kaynaklar

da Kürdistan'daki tüm Ylahudiler, Mu-

(Ali İlahi), Kadiri, l'icani, Bektaşi, sevi (Yahudi) olma nitelikleri tama

Şarli, Şebeki, Kakeyi, Bahai, Babi, men öne çıkarılarak \le Kürt olma ı 

Nakşibendi, ,Nurcu gibi çok çeşitli nitelikjleri de gözardı edilerek Kiırdis

lsılmi mezhep ve tarikat mensupları 
yüzyıllar boyunca Kürdistan'da Nes

turiler, Süryaniler, Ermeniler, Yahu

diler, Yezidiler, Şemsiler, Bajoranlar, 

Levitiler, Yakubiler (Jacobites), Amo 

nitiler(Ammonites), Moabitiler (Moa

tanlı Yahudiler (J ews of Kurdistan, 

Kurdistani Jews) olarak adlandırılmış -

lar. Bir 12. yüzyıl geıgini olan ve 

Kürdistan'ın birçok yerini gezip bura

lardaki Yahudi topluluklarından seya

hatnamesinde ilk kez sözedenlerin 

bites), Nazarenler (Nazarenes), Man- başında gelen Tudelalı Benjamin (Ben

danlılar(Mandeans) gibi yine çok çeşit 
1 

jamin of Tudela)'den Encyclopaedia 

li ve farklı etnik-dinsel yapılardaki Judaica(2)'ya kadar uzanan geniş bir 

topluluktarla birlikte ve yanyana yelpazede bu tutumu gözlemlemek 

yaşamışlardır. . mümkündür. Oysa pekçok ça,itdaş ya-
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zann, araştırmacı-
nın, gazete ve dergi 
muhabirinin, daha 
önemlisi Kürdistan 
lı Y ahudiler"in bü -
yük bölümünün 
kendi tutumları 

bundan farklıdır. Bu 
kesimler tarafından 
Kürdistanlı Yahu
diler terimi yerine 
(ya da en azından bu 
terimle birlikte) Ya
hudi Kürtler, Kürt 
Yahudileri veya yal 
nızca Kürt biçimin 
deki adJandırmalann 
daha çok tercih edii
dilini görmekteyiz. 
İsrail'deki Kürt Ya
hudileri toplumu
nun Kürdistan soru-
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Kürdistan'daki Yahudi topluluklarının bir zamanlar yogun olarak bulundukları landıltı çeşitli kuruluşlar, Kürdistan başlıca yerleşim bölgeleri. kökenli Yahudilerin Kürdistan'a ve (Kaynak: Yona Sabar, The Fo/k Litterature of the Kurdistani Jews, An Anto/oKürt halkına olan büyük ilgi ve gy, Ya/e University Press, 1982) baJWıklannı gösteren açık olgulardır. 
Bu çalışmada genellikle tercih edilecek 
olan Kürdistanlı Yahudiler terimiyle, 
colmfi bir yaklaşım amacı gözetilrnek 
te ve etnik bakımdan Kürt olsun ya da 
olmasın Kürdistan kökenli tüm Yahu
diler hedeflenmektedir. 

nakların başlıcalarını özet olarak şu 
şekilde gruplanduabiliriz: 

a.Kuşaktan kuşalta sözlü olarak 
aktarılagelen ve sonralan bir kısmı da 
yazılı olarak kaydedilmiş olan yöresel 
anlablar, hikAyeler, efsaneler. 

Çoltu kez Zerdüştilik'le eşanlamlı b. Tevrat (Kitab-ı Mukaddes, Ya-
olarak kullanılan ve aslında köken ol- hudilerio kutsal kitabı), Targum (l'ev-
arat daha eski dönemlere uzanan Me
cusilik (Mecusiye, Magianism) kav
ramına ise ileride yeri geldiginde 
deginilecektir. 

Kürdistanlı Yahudilerle ilgili te
mel verileri elde edebildigirniz kay-

rat'ın Yeni Ararnice'deki tercümesi), 
1 ne il (Hıristiyanların kutsal kitabı) ve 
dilter dinsel kitaplar, elyazması belge
ler. 

• 
c. Yöresel arkeotojik bulgular ve 

başta Arap tarihçilerinin eserleri ol-

mak üzere, komşu halkiara ait yazılı 
kaynaklar. 

d.12.yüzyıldan itibaren Kürdistan'ı 
gezmiş olan gezginlerin kaleme 
aldıkları ya da başkalarının aletardıkları 
bilgileri içeren yazılı eserler. 

e. Günümüzde neredeyse tamamı 
İsrail'e göç etmiş olan Kürdistanlı Ya
hudiler arasında doltrudan yapılan 
araşbrma ve inceleme çalışmaları. 

Bu kaynaklar grubundan ilk iki
sinde (kutsal kitaplar, yöresel aniatılar 
vd.), gerçeklerle efsaneler sık olarak 
birbirine geçmiştir. Ancak tarihsel 
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16 KwdmwWY~----------------------------------------~-----
---------

kanıtlarla da desteklendilderinde, bu 

bynaldann akıardıklan bilgiler güve -

nilir bir anlam ifade etmektedirler. Bu 

nedenle -ileride ayrıntılı olarak degini 

leeeli gibi- Kürdistan'daki Yahudilerle 

ilgili ilk qlıklı bilgileri 12.yüzyılda 

Kürdistan'ı gezmiş olan ild Yahudi 

gezginin, Tudelalı Benjamin ve Ratis

bon/u Pethahiah'm gezi kitaplarmdan 

itibaren bulduJ;umuzu kabul etmek

teyiz. 

Kürdistanlı Yahudilerle ilgili 

. yayınlan ve kaynaldan içeren oldukça 

· . kapsamlı bir kaynakça, Zaho (Güney 

·· . ;Kultustan'da bir kent) kökenli bir Kürt 

Yahudisi olan Kalifonüya Üniversite -

si İbrani Dili Profesörü Yona Sabar'm 

· ortaya koymuş oldugu antotojik bir 

çalışmanın 229-232. sayfaJannda yer 

almaktadır(3). Yer yer alınular 

yapılacak olan kaynak adlarının izle

nebilecegi bu bibliografya ekte sunul

muştur. 

lronlı bir Yahudi Bayan 

KUTSAL KITAPLAR 

VE Y0RESEL ANLATlLARDA 

KORVISTAN VE KORDISTANLI 

YAHUDILER 

Y alıudi kutsal kitaplarmda Kürdistan 

la ilgili olarak a1 da olsa bazı referans 

lar bulunmaktadır. Kürdistan, Arami 

dilinde BET-KARDU, yani Kardu 

Olkesi olarak biliniyordu. Mosevite

rin kutsal kitabı Tevrat'ı, Ararnice'ye 

çevirmiş olan Onkelos (MS 4.yüzyıl), 

Tevrat'ın bölümlerinden (Yaraulış, 

8:4)'de yeralan Hare Ararat, yani 

(Nuh'un gemisinin oturduJ;u) Ararat 

(Agrı) Dagları karşıhAt olarak Ture 

Kardu'yu kullanmıştır. Bu karşılık 

Kürdistan Dagları anlamındadır(4). 

Onkelos,(Jeremiah, 51:27)'deki Mam

lekhot Ararat'ı ise Kardu Olkesi 

T(rallıgı olarak Ararnice'ye çevirmiş

tir(S). 

Nuh'un gemisi ile ilgili olarak an

laulan hikAyelerin bazı eski kaynak

ların&n sözeden Louis Ginzberg'in 

aktardıgı bilgiler içinde, Kürdistan 'ı 

konu edinenler de bulunmaktadır. 

AşaAıda sımlanacak olan bu kaynak

laıdan ilk ikisinde Kardu ve Kardun

ya dolrudan Kurdistan karşıhAt ola

rak kullanılmıştır. 

Sonuncusunda ise Kürdistan'da 

bulunan Cudi Dagı'nın oldugu bölge 

den bahsedilerek yine Kürdistan kas

tedilmiştir.Ginzberg'in aktardıgı kay

naklar şunlardır: 

ı. Asur Ülkesi'ne dönen Sennaçe 

rib (Sennacherib, Asur Kralı) bir ka

las parçası buldu ve bir put gibi ona 

tapu. Çünkü o, Nuh'u tayfundan ko

ruyan geminin bir parçasıydı. Sen

naçerib, eJ;er kendisini bekleyen zor 

işleri başarmaya muvaffak olursa, 

olullarını bu puta kurban etmeye and 

içti. Onun bu yemininden haberdar 

olan oJ;ulları, babalarını öldürerek çok 

sayıda esir Yahudi sürgOne gönderdik

leri Kardu'ya kaçUlar. 

2. Nuh'un gemisinin oturduJ;u 

Kardunya'nm valisi, Haman'ın oJ;lu 

Parsandatha. .. 

3. Yöredeki bir daJ;, Jabal Judi 

(Cebel Cudi, günümüzde bilinen adıy 

la Cudi Dagı) üzerinde, Nuh'un gemi 

sinin ve bir tapınagın (altarın) varlı

Aıodan sözeden yöresel bir anlaUdan 

2.Benjamin başta olmak üzere birçok 

gezgin sözetmiştir. 2.Benjamin seya

hatnamesinde (s.94) bu anlauyı 

"Dagın eteginde dikili duran dtJrt 

sütun, burada oturan halka gtJre daha 

tJnceleri eski bir altara aitti.lnanıldıgı 

na gtJre, Nuh bu altarı gemi den dı§arı 

çıktıktan sonra inşa etmişti" şeklinde 

aktarır. 

MÖ 6. yüzyıla ait olan Babil 

dönemi Talmud'u da, Kardu ve Kar

duyyim hakkında bazı referanslar 

içermektedir. Bunlar anısuıdan başlıca 

şu iki bölüm örnek olarak verilebilir: 

ı. Baba Batra, 91a: "Atamız 

İbrahim on yıl hapsedilmişti, üç yıl · 

Kutba'da ve yedi yıl Kardu'da." 

2. Yebamot, 16a: "Karduyyim · 

içinde onlardan din deliştirenler kabul • 

edilebilir." 

Kürdistanlı bazı Yahudi topluluk

ları arasında kuşaktan kuşala sözlü o- . 

larak aktarılan eski bir anlauya göre; , 

Kürdistanlı Yahudiler 1 Asorlular döne . 

minde Medterin ülkesine (Medya'ya, 

Kürdistan'a) sürgün edilmiş olan on • 

İbrani kabilesinin soyundandırlar. Bu 

hikAyeden ilk kez Haham Tudelalı 

Benjamin (Rabbi Benjamin of Tudela) 

söz etmiştir. Bir 12. yüzyıl gezgini 

olan Haham Benjamin, 1170 yılında: 

Kürdistan'ı gezmiş 11e yüzden fazla. 
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------------------------------Kürdistanlı Yahudiler 17 

Yahudi toplulu~unun varlı~ını sap
tamıştır. Kürdistan'ı çok daha sonra
lan, 19. yüzyılın ortalarında ziyaret 
eden gezgin 2 .B anjamin de aynı 
yöresel anlatıyı kaydetmiştir(6). An
cak 2.Benjamin'in yanısıra Ben-Jacob 
ve Ben-Zvi gibi di~er bazı gezgin
lerse, aynı anlatının Kürdistan'daki 
çeşitli Müslüman ve Hıristiyan mez
hepleri arasında da yaygın oldu~u 
belirtmişlerdir(?). Sadece Yahudi Kürt 
lerin de~il. genel olarak Kürtlerin 
kökenini konu alan aşa~ıdaki lıi.Uye 

de aynı do~tudadır: 

Bir gün Hz. Süleyman{8) beş yüz 
cin çagırdı ve güneşin ardından batıya 
dogru uçmalarını, Avrupa'nın en uzak 
yerlerinde en güzellerinden beş yüz ba
kire kız bulmadan dönmemelerini em
re tti. Cinler istenen kızları bulmak 
i'in çok uzun bir zaman yol aldılar. 
Mayıs ayındaki dolunay gibi zarif ve 
şirin 500 kız bulana dek çok uzun bir 
zaman ölçüp biçtiler. Ve sonunda, 
hepsi aradıklarını bulunca geriye 
dönüş başladı. Ama, daha cinler genç 
bakirelerle birlikte uçarak saraya var
madan önce Hz. Süleyman'ın son ne
fesini vererek yaşamdan ayrıldıgını 
ötrenirler. Cinler beraberlerinde getir
dikleri bakire/eri çok begendikleri 
için, onları geri götürmeye gönülleri 
razı olmadı. Ve onları Avrupa'ya geri 
giJtürmek yerine, kendilerine eş olarak 
aldılar ve çok sayıda güzel çocugun 
br.ıbaları oldular. Ve bu çocuklardan 
dahafazla çocuk oldu ... Ve bu şekilde 
Kart ulusu ortaya çıktı(9). 

Dr. Şıvan (Dr. Sait Kırmızıtoprak) 
bu hikayeyi aktarırken, cinlerin Hz. 
SfOeyman tarafından haremini genişlet 
rnek amacıyla gönderildiklerini ve 
Sil/eyman'ın ölümü üzerine de bera
berl~deki bakirelerle birlikte yüksek 
~lara çekilerek onlarla evlendikleri
ni, ço~alarak da~lı bir topluluk 

oluşturduklarını da ekler(ıO). Children 
of The Jinn (Cinlerin Cocukları) adlı 
Kürtleri konu alan kitabına yukarı

daki öykü ile başlayan Margaret 
Kahn'sa farklı olarak; Süleyman'ın 
500 cini krallı~ından kovarak Zagros 
Da~ları'na sürgün etti~ini, sürgün edi
len cinlerin önce Avrupa'ya giderek 
kendilerine 500 güzel bakireyi eş ola
rak seçtiklerini ve sonra dönüp ileride 
Kürdistan olarak bilinecek olan top
raklara yerleştikleri biçiminde aktarır 
hikaye yi( ı ı). 

Kürdistan'ı gezip halktan dinledik
leri sözlü antatıları (ço~u kez kendi 
yorumlarını da ekleyerek) aktaran ve 
özellikle "bölgeye başka ülkelerden 
gelen Yahudi din adamı olma" nite
li~ini taşıyan kimi gezginlerin de et
kisiyle, Kürdistaalı Yahudilerin köke 
nini, Asur krallarının İsrael (Kuzey 
Filistin) ve Judea (Güney Filistin)'den 
sürgüne gönderdikleri (MÖ 8.yüzyıl) 
İbrani kabilelerine dayandıran bir 
düşünce sık olarak ileri sürülmüştür. 
B u görfişlere destek saglamak üzere 
de, Tevrat (Kitab-ı Mukaddes, Eski 
Ahit)'daki şu iki bölümden birer kanıt 
olarak sıkça sözedilmiştir: 

1. (Kings, 17:6): "Hoshea'nın dok
uzuncu hükümdarlık yılında, Asur 
kralı Samara'yı aldı ve İsrail kavmini 
Asur içlerine taşıdı, ve onları Halah'a 
ve Habor, Gozan Nehri yakınlarına, 
ve M edierin şehirlerine yerleştirdi( ıZ). 

2. (lsaiah, 27:13: " ... Asur· 
ülkesinde neredeyse kaybolmuş olan
lar ... "(13). 

Bu alıntılarm birincisinde bahsedi
len Halah, Habor(Habur) ve Gozan 
Nehri, Kürdistan sınırları içinde bulu
nuyor. Gozan (İbranice Guzana, Yu
nanca Gauzania), Dicle Nehri'nin kol
larından biri olan Habur Nehri'nin 
kuzeyinde kalan bölgeye eski çaglarda 

verilmiş olan bir addı. Medtere ait 
olan bu bölgeyi MÖ 808'de Asorlular 
elegeçirmişlerdi. Medler Kürtlerin ata
ları olduklarına göre Med Şehirleri de 
yine Kürtlerin yaşadıkları ya da en 
azından egemen oldukları yerleri dile 
getirir. Asur ülkesinin kuzeyde Medya 
(Kürdistan) ile komşu oldu~u ve Asur 
Kralt' I.Salmanasar (MÖ 884-860) za
manında Asur Devleti'nin sınırlarının 
Fırat Nehri'ne kadar uzanıp bazı Med 
(Kürf) bölgelerini içine aldı~ı da 
hatırlanmalıdır. Isaiah, _27:1 3'de muh
temelen bu bölgeler kastediliyor. 

Kürdistan'a dair çok az sayıdarefe -
ransın bulundu~ Talmud'da sözü edi
len tek Kürt şehri, dünyanın en eski 
şehirlerinden biri olan Eibil'dir(ı4). 

Kürdistanlı Yahudilerin kökenieri -
ni açıklamaya yönelik olarak yukarıda 
de~inilen düşünceyi ilk olarak savu
nanlar arasında 12. yüzyıl gezgini Tu
de/alı Benjamin de bulunmaktadır. 
Benjamin, " ... bu (Kurdistanlı) Yahu
dilerin, Kral Salmanasar'ın alıp uza~a 
götürdü~ü ilk esirlerden olduklarını ve 
Targum'un yazılmış oldu~u bir dille 
(Aramice) konuştuklarını" aktarır(ı5). 
Henry Field (s. 710) ise, " ... onların 
(Kürdistanlı Yahudilerin) aniatılarına 
göre, Sennacherib, Sandur Köyü'nden 
bazı paganları (putperestleri) alarak 
Kudüs'e getirir ve dönüşte (eksilenle
rin yerini doldurmak üzere) berabe
rinde Yahudileri götürür: açıklamasını 
yaparak konuya deginir. Bir zamanlar 
Kürdistan'daki önemli Yahudi yerle
şim yerlerinden biri olan Sandur (San
dor) Köyü, Güney Kürdistan'da ve 
Zaho-Amediya-Musul üçgeninin or
tasında bulunmaktadır (haritaya bakı -
nız). 

Arap tarihçisi El Tebari., Hişam 
bin Muhammed el-Kelbı"ye dayanarak 
" ... Ehl el-Kitab(ı6) bilginlerine göre, 
Mecusilerin peygamberi Zerdüşt'ün 
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18 Kürdistanlı Yahudilet ----------.....--------------------

Kürdistan kaynaklı, elyazması Neo-Aramice bir ldtap sayfası. 

Musa Peygamber zamamnda Yahudilerin Mısır'dan ayrılmalarını, yani Göç 

olayını konıı alan bir Midraşimin (126) bu son sayfasındaki damgadan eserin 

1669 yılında.Nerwa'da yazılmış oldulu anlaşılıyor. 

bir Filistinli olduAunu ve Yahudi pey

gamberi Jeremiah'm mürltıerinden bi

rinin hizmetkAn olduAunu" aktanr. 

lşlediAi bir suç nedeniyle efendisi ta

rafından lanetleneo Zerdüşt, cüzzam 

hastahAma tutulmuş ve daha sonra 

Azerbaycan'a giderek orada Mecusiye 

olarak bilinen dini yaymaya başlamış 

tır(16). Buna benzer bir diAer anlatıda 

ise, Yahudi bir peygamberin Bi§tesb 

(17)'ın sarayına gönderildigin -den ve 

orada Zerdüşt ile karşılaşmış oldugun 

dan sözedilmektedir. Bu anlatıya göre 

Yahudi peygamberinin "İbranice" ola-

rak anlattıklarını Zerdüşt "Pers di

linde" yazıya aktarmıştır. Yahudi pey

gamberi ve Zerdüşt kendi dinlerini 

(Zerdüştlük) ilan etmeden önce Bi§

tesb ve babası Luhresb, Şabü inan -

cına baglıydılar(18). 

Bu tür zorlama anlatılar, Zerdüşt

lük inancını Yahudi diniyle belli bir 

baglantıya getirmeyi amaçlıyor. lik 

anlatıda Zerdüşt din degiştirmiş bir 

Yahudi, ikincisindeyse Yahudi bir 

peygamberle uyum içinde ve onunla 

ortak düşünceleri nedeniyle ortak dav

ranan biri olarak sunulmaktadır. 

Kürdistanlı Yahudilerin, Kürdistan' 

a sürgün edilmiş veya göç etmek zo

runda kalmış olan İsrail (İbrani) kabi -

telerinin soyundan geldiklerini ileri 

süren çeşitli yöresel aniatıların yanın -

da, öyle olmadıklarını dilegetiren an

latıların da bulunduguna daha önce 

deginilmişti. Bu dogrultudaki yöresel 

inanışlardan biri, daha önce keııdisin

den bahsedilern Haham David ta

rafından seyahatnamesinde(s.77) dile 

getirilir: 

"Z'Alho'dan Musul'a dogru giderken, 

Z'Alho'dan yayan olarak altı saat kadar 

uzaklıktaki bir Kürt ktJyünde konak

layan Haham David, !Wyün ileri ge

lenleriyle bir tercüman aracılıgıyla 

konu§ur. Halkı Sünni Müslüman

Kürt olan bu köy ve çevre köylerde , 

ya§ayanlar, yine aynı yörede bulunan 

Yahudi kom§ularmm yiyeceklerini ye

memekte, ikramlarını kabul etmemek

tedirler. HahamDavid Türkiye, Mısır, 

Arap ülkeleri ve Judea'daki Sünni 

Müslümanlar onların (Yahudilerin) ı 

yiyeceklerini yerken, kendilerinin ned

en yemediklerini sorar. Buna kar§ılık 

/Wylüler, anlatılanlarm dogru oldugu

nu ve kendilerinin 1 srail kavminden 

olanların yemetini yediklerini, ancak 
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-----------------------------Kürdistanlı Yahudiler 19 buradaki Yahudilerin Bene lsrael (1 srail kavminden olanlar) ol- dana gelen nüfus azalmalanysa, Sama-ra'dan getirilen Yahudi esirlerin Med madıklarını ve bu nedenle onların ye-mek/erini yemediklerini söyleyerek IBRANILER VE SORGON şehirlerine yerleştirilmelerinde oldu~u cevap verirler. Haham David ise, on- OLGUSU gibi, başka yerlerden Med olmayan lfl7ın (Kürdistanlı Yahudilerin) daBene farldı topluluklar getirilerek kapatıl-lsrael olduklarını söyler." 
maya çalışılmıştı(20). 

Kürdistanlı Yahudilerle ilgili 
çalışmalar yapan kimi araştırmacılar, 
yukanda aktanlan aniatıların ve l>G.n
zerlerinin tamamının olmasa bile en 
azından bir kısmının dogru oldugunu 
kabul etme egilimindedirler. Dünya
nın çeşitli bölgelerindeki Yahudi top
luluklarında oldugu gibi Kürdistanlı 
Yahudiler arasında da eski bazı Yahu
di sürgünlerin soyundan gelenlerin bu
lunabilecegi savı, belli ölçülerde ka
bul edilebilir bir düşünce olarak 
görünmektedir. Bu düşüncenin tüm 
Kürdistanlı Yahudiler için de geçerli 
olabileceginin ileri sürülemeyece~i 
gerçegiyse kuşkusuz yeterince açıktır. 

Anlatılardan çıkarılabilecek bir 
diger önemli sonuçsa, Yahudilerin 
Kürdistan'la ve Kürtlerin de Yahudi 
dini ve ülkesiyle ilişkilerinin çok eski 
ça#lara dayanıyor olmasıdır. Kitlelerin 
bilincine kaydedilmiş olan bu ilk 
ilişkilerin, iki tarafın ugradıgı sürgün 
olaylarıyla önemli derecede biçimlen -
miş oldukları da göze çarpmaktadır. 

Kutsal kitaplarda, seyahatname
lerde yer alan ve Kürdistanlı Yahudile
rin bir bölümünün kökenini açıklama 
ya çalışan kimi götiişlerin desteklen
mesinde başvurulan "İsrail kabileleri
nin Asur'a ve Medya'ya sürgün edil
meleri olgusu"nu, bölge tarihindeki 
yerine oturtmak, konuyu kavramada 
oldukça yararlı olacaktır. 

İbraniler sonralan yurt edindilderi Fi -
listin'e MÖ 2000 yıllarının sonlarında 
ve birbirlerinden kopuk ve da~ınık 
kabileler halinde gelmeye başlamışlar 
dı. İsrail ve Juda kabilelerinin önderli 
~i altında toplanan Ibraniler, yöreye 
Filistin adını veren Filisten halkına 
karşı savaştılar. MÖ ı I. yüzyılda J uda 
kabilesinden Davut'un hükümdarlıgı 
altında birleşereklsrael-Juda Krallıgı' 
nı kurdular. Davutun oitlu Süleyman' 
ın ölümünden sonra, yogunlaşan iç 
ayaklanmalar ve iktidar mücadeleleri 
sonucunda bu krallık MÖ 935 yılın 
da ikiye bölündü. lsrael Krallıgı (Ku
zey Krallıitı) ve Judea Krallıgı (Güney 
Kralh~ı) olarak bilinen iki ayn krallık 
ortaya çıktı. 

Asur Kralı Sargon'un MÖ 722'de 
lsrael Krallıgı'nın başkenti Samari 
(Samara)'yi elegeçirmesiyle bu krallık 
yıkılır. Kuzey Krallı~ı'nı yıkan Asur
lular, halkın bir kısmını s ür güne 
gönderirler(19). 

Mısır'a saldıran ve Babil'i fetbeden 
Asur Kralı Sargon, hükümdarlıgının 
ortalarına dogru büyük bir ordoyla 
Medya'yı işgal etti ve bazı şehirleri 
elegeçirerek Asur'a ba~ladı. Elegeçir -
digi bölgelerde yeni ve takviyeli kara
kollar, kışialar oluşturdu. Amas Med 
ülkesini imparatorluguna katmak ve 
·askeri kışialarıo yardımıyla Medleri 
korkutup ayaklanmalarına engel ol
maktı. Aynı amaç dogrultusunda 
halkın zorla başka yerlere göç ettiril
mesi uygulamasına büyük ölçüde 
başvuruldu. Bu göçler nedeniyle mey-

Kuzey Krallıgı'nın yıkılmasının 
ardından, Juda Krallıgı varligını bir 
süre daha devam ettirir. Babil Kralı 
Nebuchadrezzar (MÖ 605-562), MÖ 
579 yılında Juda Krallıgi'na baglı olan 
Kudüs'ü işgal eder, ancak şehri yakıp 
yıkmaz. Babile geri dönerken, Kudüs 
halkı arasından seçilen bin kadarı za
naatkfu'larla demircilerden oluşan 
savaşabilecek, yararlı olabilecek on 
bin adamı da beraberinde götürür. 

MÖ 586'da yeniden Judea üzerine 
yürüyen Nebuchadrezzar, bir yıla 
yakın bir süre devam eden zorlu bir 
kuşatmayla Kudüs'ü elegeçirir. Mes
cid-ül Aksa dahil hemen hemen tüm 
tapınakları, sarayları ve diger yapıları 
yakıp yıkar, degerli eşyaları berabe
rinde götürür. Çiftçiler ve bagcılar 
dışında kalan tüm Kudüs halkı Babil' e 
sürgün edilir(21). 

Ahamenid(Medo-Pers) Kralı Kuraş 
(Cyrus, Kyros, Kurush, Kurash, MÖ 
550-529), özellikle din adamlarının 
öncülük etti~i iç ayaklanmalar ve so
runlarla iyice zayıflamış olan Babil'i 
hemen hemen hiç bir direnmeyle 
karşılaşmadan MÖ 538'de elegeçirir. 
Babil Kralı Nabonidus (Nabu-nahid) 
ile anlaşmazlık içinde olan din adam
ları ve Akadlıların yanısıra, Babil'e 
tutsak olarak getirilen ve ancak zaman 
içindel etkinliklerini arttırarak güçle
nen Yahudilerin de Kuraş'a en başın
dan itibaren yardım ettilderini görüyo 
ruz(22). 
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20 Kürdistanlı Yahudiler-----------------------------

YAHUDILERIN GUTILER 

(MEDLER)'LE VE MECUSILIKLE 

(MAGlANtSM) 

KARŞI LA ŞMALARI 

Ahamenid Kralı Kuraş'm Babil Sefe

ri'nde, Kürtlerin ataları olan Medlerin 

de etkin rol aldıklan mevcut belgeler -

den anlaşılıyor. Kurcq, Med lmparator 

lugu (MÖ 612-550)'nun son hükümda 

n olan Astyages (Astyaı)'in bir Pers 

soylusuyla evli olan kızı Mandane'nin 

ogludur. Persleri biraraya toplayarak 

onlara önderlik eden Kurcq, MÖ 550 

yılmda dedesi Astyagdi yenilgiye 

ugratarak Med egemenligine son verir. 

Persler üzerindeki hakimiyetlerini yi

tiren Medler, yine de imparatorlulun 

yönetimindeki etkinliklerini belli 

ölçülerde sürdürmüşler. 

Medlerin Babil Seferi'ne katılma -

larını, bu seferi anlatan iki silindir

yazıttaki (The annals-cylinder) bilgi

lerden izlemek mümkündür: 

Akadlılar bir ayaklanma çıkardı

lar. Askerler, 14. günde Sippar'ı ele 

geçirdiler. Nabu-ndlıid kaçtı. 16.günde 

Gutium (Daglık Zagros ülkesi) 

hükümdarı Ugbaru (Gobryas) ve 

Kurcq'ın ordusu dövü§meden Babil'e 

indiler. Sonra, (Gobryas) yakalanan 

Nabu-ndhid'i kontrolüne aldı. Dumuzi 

(Haziran-Temmuz) ayının sonunda, 

Guti isyancıları Marduk tapınagının 

kapılarını kapadılar ,fakat ne orada ne 

de diger tapınaklarda kendilerini sa

vunma/c için bir §ey yoktu, silah yok

tuArah-Shamna (Ekim-Kasım) ayının 

3. günü Kura§ Babil'e indi. O gelme

den önce sokaklar kasvetli bir hava

daydı. (Kurcq) §elıire (Babil'e) ve tüm 

içinde yaşayanlara barış sözü verdi. 

Genel vali olarak onay verdigi U gba

ru, valiler tayin etti ve Kislev ayından 

Adar ayına kadar (Kasım-Mart) Nabu

nalıid'in Babil' e getirmi§ oldugu Akad 

tanrılarını ait oldukları kutsal yerle

rine geri gönderdi. Kasvet/i Ardh

Shamna ayında, ll. gün ... kral 

(Nabu-ndhid) öldü ... (23). 

Bu tarihsel kayıtlar, o dönemlerde 

Gutium olarak da adlandınlmış olan 

Kürdistan'm, bölgenin en önemli ta

rihsel olaylannda etkin roller almayı 

sürdürdügünü, Ahamenid Kralı Kura§ 

m Babil'i egemenligi altına almasında 

oldugu gibi, diger komşu kültürlerle 

(ve· bu arada muhtemelen Babil'de 

sürgünde bulunan Yahudilerle) olan 

ilişkileri nisbeten uzak yerlere taşıdıgt 

nı göstermektedir. Guti hükümdarı 

U gbaru, emrindeki yöresel ordutarla 

. kuzeyden, Kürdistan'dan inerek Babil'i 

elegeçirir. tran-Pehlevi yazarlanndan 

Dinkart, Bapel olarak da bilinen Babil 

şehrinde "kötülük ve yanlışlıgın ye

nilgiye ugratılması" ile Zerdüştlük i

nancı arasmda baglanu kurar ve Ba

bil'in elegeçirilmesini "Zerdüştlügün 

zaferlerinden biri" olarak kabul eder 

(24). Babil'in fetbedilmesi (MÖ 538) 

Zerdüşt peygamberin yaşadıgı yıllar~ 

dan (MÖ 660-583) bir kuşak kadar 

sonradır. Dinkartın yukarıda deginilen 

degerlendinnesinden Zerdüşillerin kut

sal kitabı Avesta'da Bawri olarak adı 

geçen ve hoşnutsuzlukla sözü edilen 

Babil şehrinin fetbedilmesi sürecinde 

Kuraş'ın etrafında biraraya gelinmesini 

Zerdüstlük inancının saglamış oldu~u 

düşüncesi de çıkarılabilir. Ordul~yla 
kuzeyden gelerek Babil'e giren Guti 

hükümdarı Ugbaru'nun Babil Seferi'ne 

kaUlışını da bu ortak dinin birleştirici 

Ugi zeminine oturtabiliriz. 

Yine yukarıda aktanlan yazıtta, 

Marduk (en büyük Babil tanrısı) 

tapınagına girip kapılarını kapatan ve 

kendileri gibi bir Guti olan U gba

ru'nun komuta ettigi ordolara karşı di

renmeye çalışan Guti Isyancıları'ndan 

sözedilmektedir. Bu bilgiden, bazı Gu

tilerin Babil'de yerleşmiş oldtıklarını 

ve Babil Seferi sırasında tapınaklara 

sıgınarak kendilerini savunmaya 

çalıştıklarını ögreniyoruz. Babil'de 

karşı karşıya gelerek birbirlerlyle 

çatışmaya giren bu Gutium kökenli 

topluluklar arasındaki çelişki dinsel 

olabilir. Çünkü sözü edilen bu is

yancılann sıradan birer Guti olmayıp, 

Medya'nın yerli halldannın dogal dini 

liderleri olarak tanıdıgunız Magi din 

adamlan olduklarını destekleyen 

kanıtlar bulunmaktadır. Medya ve 

Med kökenli olarak bilinen Magi din 

adamlan Pers ülkesi (Persia), Azer

baycan, Luristan gibi komşu ülkelerde 

de etkin bir konuma ve sagıam bir 

statüye sahiptiler. Bunun yanısıra 

Asur, Babil ve Kudils'e kadar etki 

alanlarını genişletme çabası içine gire

rek bir ölçüde başanlı olmuş ve Ba

bil'de resmi görevler üstlenmişlerdi. ' 

MÖ 591 yılında Baş Magus'un, bir 

Asur komutanı kimligiyle Kudüs'e 

geldiginden sözedilmektedir(25). Bu- , 

nunla eşzamanlı bir anlauyı dilegeti- • 

ren (Ezekiel, 8: 16('da, " ... orada, . 

Tanrı'nın tapınagının (Mescid-ül 

Aksa) kapısında, sundurma ile altar 

(sunak) arasında, sırtları Tann'nın 

tapınagına ve yüzleri doguya dönük 

yirmi beş kadar adam vardı ve 

dogudaki güneşe doAtu ibadet ediyor

lardı"(26) deniterek Kudüs'te bulunan 

M agi üyeleri, De i non 'un ad

landırmasıyla Medli Müneccimler(21) 

anlatılmaktadır. 

Yine Kitabı Mukaddes (Jeremiah; 

39:3.13)'de deginildigi gibi, JJabil 

Kralı Nabuchadrezzar'ın MÖ 586'd~ 
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------------------------------------------------------------K~dütmUıY~kr 21 
Kudüs'e 
gönderdi~ Babilli 
resmi görevliler 
arasmda Nergal
Sharezer adlı bir 
Rab-Mag da bu
lunmaktadır. 

Moulton'a göre 
Rab-Mag, "Ar
ehi-Magus" (Baş 
Magus) anlamına 
gelmektedir. Ox
ford İbranice Söz 
lük'teyse bu 
sözcük için Baş 
müneccim, 
miineccim başı 

karşılı~ı veril
miştir(28). lleride 
de~inilece~i gibi 
Magi ço~ul 

adının tekil şekli 
Magus'tur. Bu 
bilgilerden hare
ketle yukarıda 

alıntı yapılan 

yazıtta SÖZÜ edi
len Guti is
yancıları'nm, 

Medya'daki din
daşlarından farklı 

olarak henüz 
Zerdüştlü~ü ka
bul etmemiş olan 
ya da Zedüştlü~e 

karşı çıkan Med- YONA GABBAY 
ya kökenli Magi Zaholu bir Kilrdistan Yahudisi olup daha çok MEMO YONA (Yunus Amca) olarak tanınmıştır. 
din adamlarıfSOzlil edebiyat gekneRinin, hik4ye anlatma sanatının Kilrdistanlı Yahudiler arasındaki en son w en 
inanırları olduk- bayilk temsilcikrinden biridir. Okuma-yazma bilmedigi halde hik4yelerini Kilrtçe, Yeni-Ararnice 

. . veya Arapça olarak aynı kolaylık w akıcılıkla anlatabiliyordu. Kesin dogum tarihi bilinmiyor. Sonra-
lan düşünülebı - dan giiç ettiRi Kudils'de 1972 yılında iildilgil zaman 100 yaşını çoktan aşmıştı. Memo Yona'nın bu 
lir. fotografı Stephanie Sabar tarafından 1967'de Kudils'de çelcilmiştir. 

Bertraiıd Rus-
Sdll tarafından da saptandı~ gibi, Ba-
bil ve Asur tutsaklık süreçleri Yahudi li~in kötülenerek "Tek Tanrı" in- mesi, sina -goglann kurulması, Cu-
dininin çok önemli de~işmelere ancına yönelinmesi, Mescid-ül martesi gününün önemi üzerinde du
ujrad$ dönemeçlerdir(29). Putperest- Aksa'da kuban sunulmasının terkedil- rulması, sünnetin. kururnlaşması gibi 
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22 Kürdistanlı Yahudiler------------------------------

sonralan Yahudi dininin karakteristik 

özellik -lerini oluşturacak olan pek 

çok şey (kısmen eski kaynaklardan da 

olsa) daha çok tutsaklık döneminde or

taya çıkmıştır. Bu degişimde di~er din 

ve kültürlerin etkisinin varlı~ yadsına 

-maz. Daha sonraları Zerdüşt Peygam

berin kişiliginde Zerdüştlük ö~estisi -

ni içinden çıkaran, hemen tüm kadro

ları Zerdüşti din adamlarına dönüşecek 

olan Magi inançları ve ardından da 

Zerdüştlük ö~restisi bu noktada 

önemli bir payın sahibi olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Yahudi dini ve Zerdüştlük ö~etisi 

arasındaki büyük benzerlikler ve 

yakınlıklar öteden beri dikkatleri 

çekmiştir. Yahudili~in Zerdüştlük 

ö~etisinden etkiteniniş oldu~unu ileri 

sürenler yanında, benzerliklerin baştan 

itibaren var oldu~unu savlayanlar da 

bulunmaktadır. 

arasından kim oradadır? Tanrısı onunla 

olsun! Izin verin, Judah'deki Kudüs'e 

gitsin ve Kudüs'deki /srail Efendi 

Tanrısı'nın evini yapsın"(32). 

Babil'i elegeçiren Kuraş, orada bir

kaç ay kalır ve dinsel toleransı öne 

alan genel tutumunu sürdürür. Kendi

sine yardım eden Babil halkının 

yanısıra Yahudileri de unutmaz ve on

ları ödüllendirir. Bu ödüllendirme Ya

hudilerin Babil'deki sürgünlüklerinin 

sona ermesi ve yurtlanna dönmeleri, 

Kudüs'ün ve Tapına~ının yeniden 

inşasında yardım edilmesi, Nebucha

rezzar'ın alıp Babil'deki tapınaklam 

da~ıttı~ı altın ve gümüşten kutsal 

eşyaların geri verilmesi vs. şeklindey 

di(33). Tüm bunlar Kura§'ın açıkladı~ 

ve daha önce sözü edilen yazılı bir bil

diriyle duyurulmuştu(34). Kyros'un 

Açıklama Silindiri olarak bilinen bu 

tarihi belgelerde, Kura§'ın en büyük 

Yahudilik inancındaki lbranilerle, Babil tanrısı Marduk'tan "Büyük 

Hürmüz (Ahura-Mazda) inancındaki Tanrı" diyerek saygıyla sözetti~ini ve 

Aryanların(Medler,Persler vb.) birbir- Babil'i almak üzere "Babil tanrısı 

lerini tanıdıklannda "aynı Tanrı'nın Marduk tarafından görevtendirilmiş 

inanırlan olduklan gerçe~ini gördük- oldu~unu" anlattı~ını da izlemekteyiz 

leri" kanısında olan George Rawlin- (35). 

son, bu gerçe~in, Kura§'ın Babil'i 

aldı~da yaptı~ı konuşmada görülebi 

lece~ini ileri sürer(30). V e yine Y alıu

dilerin "Efendi Tanrı"sı (The Lord 

God) ile Aryanlann Hürmüz{Ahura

Mazda)'ün özdeş olarak algılandıklan 

nı ekler(31). Ahamenid Kralı Kura§'m 

Babil'i aldı~ında yapugı konuşma 

(Ezra, 1:2,3)'de şu şekilde aktarıl

mıştır: 

"Pers Kralı Cyrus der ki: Yeryü -

zündeld tüm krallıkları cennetin Efen

di Tanrısı bana verdi. Ve beni Judah 

(Judea ülkesi)'deld Kudüs'de kendisine 

bir ev yapmakla görevlendirdi. 

Hep O'nun halkı olan sizler 

Şüphesiz Kura§'m ne Yahudile

rin"Efendi Tanrı"sıyla ne de Babilllle

rin "Marduk"uyla bir ilişkisi vardı. 

Kesinlikle bilindi~i gibi Kuraş bir 

Ahura-Mazda (Hürmüz) inanın olup 

Zerdüştlük inancına ba~lıydı(36). 

Di~er inançlara hoşgörülü yaklaşımı, 

imparatorlu~unu genişletme ve ege

menligi altındaki halkları zorlanmadan 

birarada tutma amacına hizmet ediy

ordu. 

MÖ 6.yüzyılda başta Medler ve 

Persler olmak üzere Mezopotamya'nın 

yukarı bölgelerindeki halkların ulusal 

dini haline geldikten sonra Zerdüştlük, 

di~er ülkelere ve halklara yayılma 

sürecine girdi. Barışçıl yolların 

yanısıra, Zerdüştlük adına yapılan ve 

kılıçların son sözü söyledi~i din 

savaşlan da salıneyi dotdurmakta ge

cikmedi.Firdevsi Zerdüştlük inancı -

nın propagandası için gösterilen 

yo~un çabalardan ve bu kutsal görev 

için dört-bir yana gönderilen M obed 

adı verilen Zerdüşti misyonerlerden 

Şahname'sinde sözeder(37). Mobedle

rin beraberinde savaşçı birlikler vardı 

ve Magi din adamlan gibi ço~u kez 

mobedlerin kendileri de savaşçıydılar. 

Zerdüştlü~ün güçlü bir inanç ola

rak ortaya çıkışının ardından, hemen 

hemen tüm Magi din adamlarının 

Zerdüştlü~ kabul ederek Zerdüşt din 

adamlarına dönüştükleri ve bu yeni di

nin de en önde gelen kadroları arasında 

yerlerini aldıklan biliniyor. Öyle ki, 

Mecusilik (Mecusiye) kavramı te

meldeMagi inancı (Magianism) karşı 

lı~ olarak kullanıldı~ı halde, sorualan 

giderek Zerdüştlük (Zoroastrianism) 

yerine de kullanılmıştır. 

Arapça Mecusi sözcü~ü tekil olup 

Eski Persçe'de (Medce!) Magus, Yeni 

Persçe'de (Farsça) Mug, Akad dilinde 

Magusu ve Ararnice'de Mgosa olarak 

geçer(38). Mecusi sözcü~nün Arapça 

daki ço~ul şekli Mecus'tur ve Ma

gus'un ço~ulu olan Magi sözcü~ünün 

karşılı~ıdır. Zerdüştlük temelde Magi 

inançlarına ve yöresel sosyo-ekono 

mik yaşantı biçimine bir tepki olarak 

do~muş ve Medyalı dinsel toplulu~ 

içten deste~ine sahip olmuştur. Magi 

inançlarını reforme ederek Zerdüştlük 

ö~etisinin temellerini atan Zerdüşt'ün 

de bir Magili oldu~u biliniyor. Magi 

din adamlannın sahibolduklan etkin 

statülerini korumayı başararak, sonra

ları hemen tümüyle Zerdüştlük inan -

cına katıldıklan da gözönüne alınırsa, 

Mecusi kavramının neden Zerdüştiler 

için kullanılmaya devam edildi~i daha 

kolay anlaşılır. 

Kürtlerin Islam'dan önceki eski 
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------------------------------Kürdistanlı Yahudiler 23 
dinlerini belirunek amacıyla öteden söyleyen üç Magı~den sözedilir. daşlarına ve soydaşlanna yönelen orberi kullandıkları, Kürtçe'ye yerleşmiş Kürdistan'daki çeşitli Hıristiyan taklaşa eylemlerle sonuçlanabiliyordu olan Mecusi sözcügününse hem Ma- mezhepleri zamania çevrelerindeki (42). 
gili (Magian, Magi inancında olan) ve diger topluluklardan ayrılarak bir tür Kürdistan'da sadece Kürtçe konuşu hem de Zerdüşti (Zoroasdtrian, Zerdüşt akrabalık birimlerine dönüşmüşler ve Ian Hıristiyan köylerinin v~ bir zalflk inancında olan) anlamlarını bir- adeta oetak dinsel bagların ortaya manlar Hıeistiyan olduklannı aktaran Ukte brşılıyor olması (her iki inanem çıkardıgı birer ulus gibi davranmışlar. Müslüman-Kürt aşiretlerinin varlı~ı da Kürtler tarafından benimsenmiş ömegin Kürdistan'da bulunan Hıristi- da biliniyor(43). Arap yazarlanndan oldugu gerçegi dikkate alınarak) daha yanların en kalabalık grubunu oluştur Şabuti (IO.yüzyıl)'nin aktardı~ı verido~ görünmektedir. muş olan ve de~işik dönemlerde Sürya lere göreDiyar Rabia (Yukarı Mezop-Zerdüşti misyonerierin (Mobedler) niler(Syrians), Asuriler (Assyrians), otamya)'nın merkezi olan Musul'da Rum Olkesi olarak adlandırılan Ön KildanHer (Chaldeans) olarak da ad- çok sayıda kilise bulunmaktaydı. ElAsya'da ve Hindistan'da oldukça başarı landırılan Nesturiler, oetak bir kilise Mesudi ise bu kiliselerio bulundu~u lı oldukları, Zerdüştlük inancının eski ve ortak bir dilin, Ararnice'nin bir bölgelerde yaşayan Hıristiyan Kürt Yıınanistan'da da tanındıgı klasik kay- lehçesi olan Süryanice'nin oluştur - aşiretleri ile ilgili deginmelerde bulunaklann aktardıgı bilgilerden anlaşılı- du~u baglarla bir milliyet niteli~i nur(44). Kürdistanlı Yahudilerle ilgili yor.ömegin ünlü Yunan fılozofu Pis- göstermişler. Ancak etnik olmaktan çalışmalar yapan Yona Sabar, Kürdisagor (Pytagoras MÖ 6.yüzyıl) Ba- çok, kültürel bir topluluk oluşturmuş tan'da lİıristiyanlıgın başarılı olbil'de Magi (Mecusiler) tarafından lar. Nesturi toplum içinde Asurilerin masında, buralarda Yahudilerin otuegitildigini ve bir Zerdüşti oldugundan yanısıra Kürt, Fars ve Arami kökenli ruyor olmasının hiç olmazsa kısmi ya da en az,ından bir Magi inanırı farklı etnik unsurlar da bulunuyordu bir kolaylaştıncı etkisinin oldugu oldu~dan sözedilmektedir(39). (40). Bu durumu andıran bir etnik kanısını dilegetirmektedir(45). 

Kürdistan'da Hıristiyanlıgın da çok yapılanınayı Kürdistanlı Yahudiler 
eski dönemlerden itibaren tanmdıgını arasmda da görmekteyiz. 
ve bölgede yerleşik Hıristiyanların bir Bölgedeki Hıristiyan top-!!ıluklar (Kürdistanlı Yahudilerle ilgili olan kısmının Kürt kökenli oldu~unu des - arasında, Kürtler ve en yakın ilişkileri 

bu yazı, DrAdam Medyalı'nın KIJrdis tekleyen bilgiler bulunmaktadır. lsa Nesturilerle kurmuşlar ve çok yaygın 
tanlı Yahudiler konusunda yaptıgı Peygamber'in ölümünden sonraki ilk olmasa da karşılıklı evlenmelerle akia-
geniş bir araştırmadan alınmıştır.) Şavuot'da (the Day of Pentecost: Tev- ba da olmuşlar. Hıristiyanlıgı kabul 

rat'ın verildigi gün olup Moseviler ta- eden bir Kürt genellikle Nesturi Kili-
rafından Haftalar Bayramı olarak, sesi (Dogu Suriye Kilisesi)'ni tercih 

ederdi(41). KAYNAKLAR YE NOTLAR Hıristiyanlarda ise Hamsin Yortusu 
olarak kutlanır), Kudüs'de çok farklı Kürdistan'daki dinsel-etnik azınlık dilleri konuşan degişik halkların bira- larla Kürtler arasındaki ilişkilerin, din raya geldikleri bir toplantıdan lncifde 
sözedilmektedir. Toplantıya katılan 
halklar ve mensup olduklan ülkeler 
(Acts, 2:9)'da "Partlar, Medler ve 
Elamlılar, Mezopotamya, Judea ve 
Kapadokya, Pontus ve Asya'da oturan
lar" şeklinde sayılırken Kürtlerin ata
lan olan Medlerden ve ülkelerinin ye
raldıgı Mezopotamya'danda babsedili 
yor. Yine (Matthew 2:1-12)'de lsa'nın 
dogumundan hemen sonra Kudüs'e 
gelip ona ibadet etmek istediklerini 

faktöründen o dönemlerde de çok az 
etkilenmiş oldu~unu söylemek yerin 
de olur. Kürdistan'ın kendine özgü 
sosyo-ekonomik yapısının ve feodal 
yaşam biçiminin sonucu olarak aşiret 
çıkarlan her şeyin önünde geliyordu. 
Ulus kavramından uzak olan bu 
çıkarlar için dinsel ve etnik farklılıklar 
gözardı edilebiliniyordu. Hatta gerek
tiginde Kürt, Hıristiyan, Müslüman 
vd. aşiretler ya da topluluklar arasmda 
kurulan ittifaklar, bunların kendi din-

1. Musul-Kerkük Sorunu ve 
Kürdistan· ın Paylaşımı (Milletler 
Cemyeti tarafından 30 eylül 1924 tari
hinde olu§turulan komisyon raporu), 
İstanbul: Med Yayınları, 1991, s. 122 
2. EJJ, "Kurdistan" 
3. Yona Sabar, The Folk Littera
ture of the Kurdistani Jews; An 
Anatology, Michigan: Y ale University 
Press, 1992 
4. Y ona Sabar a ge. s. xııı 
5. EJJ, "Kurdistan" 
6"EJJ, "Kurdistan" 
7. Yona Sabar, age. s. xv; EJJ, 
"Kurdistan" 

8. Süleyman (Solomon: M.Ö. yüzyıl): 
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24 Kürdistanlı Yahudiler-------------------------------

Ünlü bir İbrani kralıdır. İsrail ve Yuda 

kabilelerini bir araya getirerek 

İbranileri tek bir devlet içinde 

birle~tirmi§ olan Yuda Kralı Davud'un 

oAludur. ,Olaganüstü güçlere sahip efsa

nevi bir kişlik ve İbrani peygamberi 

olarak çe~itli aniatılara konu olınuştıır. 

9. Zikmund and Hanzelka, s. 

5'ten naklen: Yona Sabar, age. s. xv. 

10. Dr.S.Şıvan (Dr.Sait Kırmızıtop -

rak), Kürt Millet Hareketleri ve 

Irak'ta Kürdistan İhtilali, Stock

holm, 1975,s.18 

11. Margaret Kahn, Children of the 

Jinn ( In Search of the Kurds and 

Their Country), New York: Seaview 

Books, 1980, s. xı 

12. Holly Bible (The New King 

James Version), New York: Thomas 

Nelson Publishers, 1982 

13. Holly Bible 

14. Yona Sabar, age.s. xvı 

15.Benjamin of Tudela, s. 54'den nak

len: Yona Sabar, age.s. xvı 

16. Ehl el-Kitab: Arapça bu kavram 

"Kitap Halkı" anlamına gelir. önceleri, 

kendilerine ait birer kutsal kitapları 

bulunan Yahudi ve Hiristiyanları diger 

"putperest-dinsizler"den ayırmak için 

Muhammed bu kavramı kullanıl~tır. 

Putperestlerden farklı olarak (Kur'an ya 

da kılıç yerine), Ehl el- Kitab kap

samına girenlere "cizye" denilen bir tür 

özel vergi karşılı!mda lslam Peygam

beri Muhammed tarafılıdan ibadetlerini 

ve dinsel inançlarını belirli ölçüler 

içinde sürdürebilme izini verilmişti. 

Muhammed'in sa!lı!mda Becer (Bah

reyn)" de bulunan Parsilerden de cizye 

kabul etmiş oldugu belrtilerek, önceleri 

Ehl el-Kitab sayılınayan ve Kürtlerin 

büyük bir kısmının baglı bulundugu 

Mec\lsilik (Zerdüştilik) inanırlarmdan 

da sonraları cizye alınması uygun 

görülmüştür. Böylece, Ehl el-Kitab 

kapsamına Mec\lsiler de dahil edil-

miştir. Yine Kürdistan m merkezindeki 

Harran "da bulunan Sahillerden de cizye 

alınmıştır. Kur'an'ın Hac Suresi'nin 

17. ayetinde, "lman edenler, Yahudi 

olanlar, Sabiiler, Nasraniler, Mecusi -

ler, Müşrikler yok mu, Hak Taaıa her 

şeye hakkile şahittir" denilirken 

Mikisiler de "lman edenler" rassında 

sayılmışlardır. 

17. Encyclopaedia Islam (Fris t 

Edition), "Madjus" 

18. Biştesb (Viştasp, Guştasp): M.Ö. 

6. Yüzyılda, Zerdüşt Peygamberin 

yaşadı!ı dönemde Azerbaycan'ın Balkh 

(Bactria) bölgesinde egemen olan bir 

hükümdardı. Yeni bir inanç olarak 

Zerdüştlü!ü ortaya koyan Zerdüşt Pey

gamber, ilk on yıllık bir çabaya 

ra!men sadece kuzenine bu inancı be

nimsetebilmiştir. Medya· da Balkh 

bölgesine gidip orada kral Viştasp·ı 

ikna edip inancını benimsetmeyi 

başardıktan ve onun maddi destelini 

yanına aldıktan sonra, Zerdüşt 

ogretisini hızla yayabilme olanalını 

buldu. Zerduşlük inancını kabul ettir

mek ve yaymak için girişilen uzun 

savaşlar boyunca, Viştasp en büyük 

koruycu ve destekçi idi. Bazı 

araştırmacılar, Kral Viştasp"m ilerde 

Ahamenid Devleti'nin hükümdan ola

cak olan Darius (Dara)"un babası 

oldugunu ileri sürmüşlerdir. 

28. V.F.Buchner, EI (Frist Edition), 

"Madjus" 

19. Bertrand Russell, Batı Felsefesi 

Tarihi, İstanbul: Say Yayınları, 

Çeviri: Muammer Sencer, 1983, s. 

306; Server Tanilli, Yüzyılların 

Gerçeği ve Mirası, Cilt I : Uk 

Çag, İstanbul: Say Yayınları, 1984, s. 

149-159 

20. George Rewlinson, The Five Great 

Monarchies of the Eastem World (The 

Third Monarchy: Media), New York: 

Dodd-Mead Co., 1881, s. 379 

21.Zenaide A. Ragozin, The Story 

of the Nations: Media (Fourth Edi

tion), London: T. Fisher Unwin, 1966, 

s. 176-177 

22.Zenaide A.Ragozin, age. 326-329 

23. Zenaide A. Ragozin, age. s. 328 

24. A.V.Williams Jackson, Zoroast

er (The prophet of Ancient Iran), Lon

don: Mac Millan, 1899, s. 91 

25. James Hope Moulton, Early Zo

roastranism, London: .Williams and 

Norgate, 1913, s.189 

26. Holly Bible, "Ezekiel" 

27. James Hope Moulton, age. s. 189 

28. James Hope, age. s. 187-188 

29. Bertrand Russell, age. s. 306 

30. George Rawlinson, age. s. 325 

31. George Rawlinson, age. s. 326 

32. Holly Bible, "Ezra" 

33. Zenaide A.Ragozin, age.s.326-329 

34. Holly Bible, "2 Chronicles, 35: 

22-23" ve "Ezra, 1: 1-4" : Zenaide A. 

Ragozin, age. s.326327 

36. Zenaide A. Ragozin, age. s.327 

37. Zenaide A. Ragozin, age., s. 314-

331 

38. A.V.Williams Jackson, age. s. 84 

39 .M .M orony, Encyclopaedia Is

lam (El), New Edition, "Madjus", 

Leiden: EJ.Brill, 1960-

40. A.V.Villiams Jackson, age. s. 90 

41.John Joseph, The Nestorians 

and thelr Muslim Neighbors, 

New Jersey: Princeton University· 

Press, 1961, s. 21 

42. G.R.Driver, "The Religion of the 

Kurds", Bulletin of the school of 

Oriental and African Studies, 2 (1922), 

s. 197"den naklen: Johan Joseph, 

age.s. 37 

43. Johan Joseph, age. s.37 

44. Johan J os e ph, age.s. 3 7. 

45. Arşak Poladyan, 7.-10. Yüzyıllarda 

Kürtler, İstanbul, Öz-ge Yayınlar ı, 

Çeviri: Mehmet Demir, s. 73 
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Roportajek bı Mehemed Uzun re 25 

ROPORTAJEK 

BI 

MEHEMED UZUN RE 

Mehemed Uzun heta nıha 
berpırsıyari Ct gerinendeyıya çar kovar 
Ct rojnameyen çandi Ct edebi yen Kurdi 
kıriye. Wi dı gelek weşanen Kurdi, 
Swedi Ct Tırki de nıvisaren çandi Ct • edebi nıvısine. H eta nıha çar romanen 
wi, bı Kurdi, derketıne. Ew endame 
PEN-Kifiba Swide, Yekıtıya 
Rtljnamevanen S w ide, Yekıtıya 
Rojnamevanen Cihane Ct endame 
Kt~mita Bırevebır ya Yekıtıya 
Nıviskaren Swede ye. Ew lı 
Wezareta Çandi ya Swede, mina 
pıspore edebıyaten bıyani, dvcebıte. 

Romanen wi 
1- TU, 1985 
2- MIRINA KALEKİ RIND, 

1987 

Pırsiyar- Weki em dızanın, dı 

Kurdıstana Bakur de bıngeha romana 
Kurdi te danıye. Gelo çıma, kengi, 
çawan te dest pe kır? lı ku ev fıkır 
hate hese te? 

Mehmed Uzun: Eger em çave 
xwe, hema weha jı ser re, lı tarixa 
xwe ya du sed sal~n dawin bıgerinın, 
beri her tışti em e şer bıbinın. Şer, şer 
fi disan şer. Şereki bewest fi berawest. 

Mehmed Uzun, 1953, SıwJrek 

Foto: Lütfü Özkök 

nıvısine, ez naxwazım lı vır disan du
bare bıkım. Şereki evçend dfir fi dırej 
lı kijan alıye dıne heye? Lı kijan alıye 
dınyaye, mıleteki heye ku, dıgel 

şereki evçend dırej fi fedakariyeke 
evçend behempa, negıhiştiye mıraz fi 
xwesteken xwe? Sebeb çı ne? 

3- SIYA EVİNE, 1989 Eger şer lı dereki rawestıya be ji, lı 
4- ROJEK Jl ROJEN EVDALE dereki dm dest pe kınye. Jiyana Kur

ZEYNIKE, 1991 

Felaket fi mısfibeta heri mezın ku 
dıkare bı welat fi mıleteki bıqewıme, 
wındabfina jıyana cıvaki, abori, çandi, 
felsefi fi edebi ye. Gava welatek: .iı 

van alıyen jıyane yen bıngehin bepar 
be, gava mıleteki jı van alıyan neçar fi 

Berhemen wergerandıne: 

- ZIMANE ÇIYA (Mountaign 
Language), HAROW P/NTER, 1990 

dan, bı her awayi, bı şer fi pevçfine ve jıhevketi be, bıserketın, ez nebejım 
hatıye rapeçandın. Realitajıyana Kur- xeyal e, le pır fi pır dıjwar e. Cıvatek 
dan ev e. Beguman, sebeben ve yeke 
hene. Jı ber ku em hemfi lı ser 

bı van altyan dewlemend fi şen dıbe fi 
lı dınyaye bı van alıyan te nasin. Ev 

sebeban, car bı car, peyıvine fi me ew ali rumeta cıvateke ne.Em dı ve pır 
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26 Roportajek bı Mehemed Uzun re 

vekıri u bı mısogeri bıoojın ku reh u 

kanıyen bıserketına cıvaki u sıyasi, 

dewlemendıya jıyana cıvaki, abori, 

çandi, felsefi u edebi ye. 

Em qebfil bıkın yan nekın, Kurd 

bı hın wesfen xwe nas ın; ne bı bajar

vanıye, le bı koçeri u gundıtiye; ne bı 

felsefe u ilım,. le bı şer u xwepa

rastıne; ne bı edebıyata xwe ya 

nıvıski, le bı edebıyata xwe ya devki, 

ne bı kıtabxane u zaningehen xwe, le 

bı peşmerge u hezen xwe yen çekdar, 

ne bı disiplina "kreavitet"e, le bı xurti 

u meranıye ... Ne hewce ye ku merıv 

dırej bıke. Ev wesıf, yen cıvaten kev

nare u gırti ne. Beri nıha bı du sed-se 

sed salan, cıvaten peşketi ji, bı van 

weslen xwe dıhaune nasin. U Mi ne 

iro. 

Kurd, lı gora lekolinan, dı navhera 

20-25 mılyoni de ne. Dı nav ve bej

mara yekcar pır de çend fılisolen ku bı 

Kurdi dılebıtın hene? Çend mimar, 

ressam, dengooj u nıviskaren navnete

weyi hene? Çend avahıyen ku dı qata 

cihane de bın, hene?·çend kıtabxanen 

neteweyi, tarixi hene? İro dı dawıya 

sedsala histan de, çend roman, pıyes u 

herhemen nujen en Kurdi hene?.. Ma 

mıleteki dıkare, be van, bı ser keve u 

jıyaneke serfıraz ava bıke? 

Zor u zordarıya dewleten serdest lı 

alıyeki. (Ew lı her çavan e.) U Kur

dan çıqas hewl dane ku jıyana kevnare 

bıguherinın, alıyen jıyane dewlemend 

bıkın u reh u kanıyen cıvate u xebata 

sıyasi geş bıkın? 

Dı destpeka 1980-an de, sere ının 

bı van pırsıyaran ve tıji bu. (Armanca 

ının bı van pırsıyaran ne ew bu ku ez 

rexne lı bın kes u hezan bıgrım yan 

wan gunehkar bıkım.) Hernın ının jı 

xwe ev dıpırsin u dıxwest b9"siva van 

bıdım. Ez dıkarım bıbejım ku lı 

mıleki van pırsiyaran re lı nıviskariya 

ının vekırın. U lı mıle dın ji, xwen -

dın, evin u hezkırına edebıyate re le 

vekır. Merıv nıkare, bı tene, bı dax

waz u armancen sıyasi, cıvaki bıhe 

nıviskare edebi u herhemen edebi 

bıafırine. Hınge çetır e ku merıv 

nıvisar u kıtaben sıyasi bınıvise. Jı 

bo avakırına herhemen edebi, menv 

dıve, beri her tışti, jı kıteban, 

edebıyate, cihana edebi u xwendıne 

hez bıke. Merıv dıve bıhe pardare we 

cihana tayheti ya edebıyate. Eger yek 

jı ının bıpırse u bıbeje "lı her dıle te 

tısşe beri eziz çı ye", ez e bıbejım, 

"edebıyat e." 

Edebıyat u bı tayheti ji roman, ci

haneke tayheti ava dıke u xwendeva

nan dıbe we cihane. Gelek alıyen ve 

cihane bı cihana reel ku em te de 

dıjin, dımine, le ne ew bı xwe ye. Ci

hana edebi ya romane re lı xwendevan 

vedıke ku ew bin betır bir bı xwe, bı 

der u dora xwe u bı cihaneke çetır, 

xweştır bıbe. Cihana romane, jı 

alıyehis, pejn, bir ii zanine, jı cihana 

reel herfıreh u kurtır e. U dı eyni 

wexte de, pewendıya we bı cihana reel 

re ji xurt e. E w hem xweser e, hem jı 

bo cihana ku em te de dıjin, mesajek 

e. Be le, mesaj ... u. mesaj en wısa ku 

ew bı xewn, xeyal, imaj u biiyer ii le

hengen çekıri ve rapeçayi ne. Ew bı 

ravekırın, agahi ii zaninen cuda u 

dewlemend hatıne neqışandın u xemı -

landın. Arınane bı ve yeke ew e ku 

çaxa xwendevan romanek dıxwine 

hem xwe te de bıbine u bıbeje, "hele, 

eyni mina jıyane ye" ii hem ji xwe 

betır perwerdekıri ı1 zane his bıke da 

ku nerin ı1 hisen wi/we yen lı ser her 

alıyen jıyan u cihane dewlemendtır 

bıbın. 

Loma, bı bawerıya ının, em Kurd 

pır hewcedari hunera romane ne. 

X wendın ı1 nıvısina romana Kurdi de 

me hemuyan dewlemendur l?ıke, ci ha

na me ya hundırin çetır bıke. . 

Pırsiyar- Tu dıkari ve mesele 

hıneki ve/d. Çıma romana Kurdi? .. 

Mehemed Uzun - Roman, dı 

mana fıkri de humanıst, soreşger ı1 

rexnegır e. Ew humanıst e, jı her ku 

her tışte ku bı insan ı1 insanıyete ve 

gıredayi ye, ne dfiri romane ye, her 

uşte romane jı bo insan ii çeyıya in

san e. Her mina ku bı tatini hatıye 

gotın, "Homo sum, nıhıl humanı a 

me alıenum esse puto" (Ez insanım, 

tışten insani ne xeribi ının ın.) Ew 

soreşger e, jı her ku roman eser u 

herberna derneo guherin u soreşan e. 

E w rexnegir e, jı her ku arnıanca rom

ane, fahmkırına rewşe u bılındkırına 

pıleya bir, zanin, guherin u peşvexıs

une ye. 

Çıma ez weha lı ser romane 

dıpeyıvım? .. Ez nıvısin u xwendına 

romana Kurdi pır gıring dıbimm. Jı 

her wexte betır iro hewcedari bı 

nıvısin u xwendına romana Kurdi 

heye. Cıvata Kurdi iro, bı her awayi, 

dı nav guherinen mezın ii bmgehin de 

ye. Dan u standmen cı_vaki, pewendi -

yen abori, adet ii usılen çandi, pivanen 

fıkri ii hisi... Ev hemu bı lez ten gu

herhn. 

Ez sıpasdare we me ku hiin mm 

mina "himdare romana Kurdi lı Tur

kiye" dıbimn. Ev, jı bo ının serbılın

dahi ye. U eger ının dest pe nekıra ji, 

h men dın de dest pe bıkırana. J ı her 

ku wext hatıye. Wexta mvısina roma

na Kurdi hatıye, - dıgel ku Kurd pır lı 

pey mıleten dm mane. Ü ez dıve 

bıbejım ku jı romaneo mm pe ve ji 

romaneo ku bı zarava Kurmanci 

hatıne mvısin hene. Merıv dıve ne

maze hehsa du romanan bıke; Gundıke 

Dono ya Mahmut Baksı u Zevıyen 

Soro"ya Nuri Şemdin. 

Tarixa edebıyata cihane nave penc · 

1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nıviskaran, mina reber ô himdar~ hu
nera romane, berpeşi me dıke; Cer
vantes (İspanyol), Grımmelshausen 
(alman), Danıel Defoe {lngılız), 
Alaın-ReneLe Sage (Fransız) ô Jona
than Swıft (İngılız). Cara yekemin 
van nıviskaran dest bı şeveke nô ya 
vegotın~ kınne ô roman afırandıne. 
Romaneo wan lı ser wesfen cıvaki, ta
rixi ô çandi yen welaten wan ava 
bône. Bı vi awayi, wan romana nete
weyi aniye pe. Ü dı ser ya neteweyi re 
ji, wan herhemen yekemin yen roma
na navneteweyi ava kınne u lı gora 
xwe hın hejahıyen nô lı edebıyata ci
hane zede kınne. Ma qehreman ô le-

sexsıyeteke nu ya ındıvudalıst 
werdıgırtın. Gotın ô guhdarikınne 
cıh~ xwe berdıda xwendın u 
nıvısine... Ü jı van guherin ô 
şore~n cıvaki yen nu re ~weyen nu 
yen edebıyat~ dıvıyan, 

Welare Kurdan, nemaze perçe 
Turkıye, iro dı nav guherineke weha 
bıngehin de ye. Guherinen ku 
Ewrfipay~ beri nıha bı 300-350 salan 
derhas kınne, iro xwe gihandme cem 
Kurdan. Ne hewce ye ku menv lı vır _ 
qala van guherinen bmgehin bıke. 
Le Kurd hew dıkarın qima xwe bı 
pewer)dıyen kevnare binın. Ew nema 
dıkarın qima xwe bı şeweyen kevnare_ 

Roportajek bı Mehemed Uzun re 27 

hengen romaneo wan, mesela Don yen vegotın ô edebıyate binın. Par- lehıyeki, bıhenke, xwe fıreh u kur Quıjote yan Robmson Crusoe yan ji astma seweyen kevnare ji gel ek gıring b ık e, şewe u ôslıben curbecur Gullıver ne nasen me ne? ın, le insane Kurd baş guherıye, bı bıcenbine. Xwendevan ji dıkare, pışti Eger em lı wan hal u m ere, dewr u awaye kevn nafıkıre, naji u his nake. hinbfina xwendına Kurdi, bı hesani u dem en derketın t} avabUna van Je re sewey~n nôjentır dıven ku ew kefxweşi, pewendıyeke xurt bızımane nıviskaran ô herhemen wan bınıhenn, xwe pe ifade bıke, xwe te de bıbine, xwe re bine pe. Ü ya heri gıring ji, em e bıbinın ku ew hemu ber u berhe- cihana xwe ya nefsi u hisi dewle- xwendevan dıkare, bı alikarı ya men rewş u derneo guherin u şoreşan mendtır his bıke. xwendına dırej ya romana Kurdi, Mi ın... Herweki ku nas e, roman lı Gınngıya romana Kurdi dı vır de bı Kurdi bıfıkıre. Ewrupe derketiye, ew hunereke ye; ew dıkare bıbe "dengbeja nô ya Em dıve xwe nexapinın ô tışteki Awrfipi ye. Çaxa nıviskaren ku mm van guherinan". Romana Kurdi dıkare pır vekıri bıbinın; dı nav ve alozıya qala wan kır, romaneo xwe nıvısin alikari lı insane Kurd bıke ku ew he- guherinan de, eger zımane Kurdi nebe yan ji dest bı nıvısine kırm, Awrupa jayi u xwesıyen jıyane bıbine, zımane nıvısin ô xwendme, nıviskar u bı her awayi, dı nav guherineke şexsıyeta Kurdi hinçetır nas bıke, pe- xwendevanen Kurdi pır zMe nebm u bıngehin ô soreşger de bfi. Jıyan u pe- wendıyen xwe ô tarixa xwe hin xurtır eger zımane Kurdi ronensanseke rekôz wendıyen cıvaki bı temami dıhatm bıke, betır hest bı guherinan bıke, jı derhas neke, tu peşeroja zımane Kurdi guhartın; dewra axa ô began ô feoda- bo jıyana nôjen ya cıvaki xwe hazır lı Turkıye nin e. Ew e wmda bıbe. lizme xelas dıbô ô dewreke nu, ya bıke, bı xwe bawer be, his u pejnen burjuwazi u kapitalizme dest pe dıkır. insani u neteweyi hin baştır bmase, 
hin xurtır dı nav cıvate de bılebıte, ci
hana xwe ya hundırin kUrtır bıke, nez
ikahi lı cihana derve bıke, dınyaye hin 
çetır bızanıbe. 

Ü lı mıle dın ji, romana Kurdi 

Miratıyen Awrupaye jı hev dıketın u 
Awrupa ber bı dewleten neteweyi 
dıçô. Tıxôben teng _ ô gırti 
hıldıweşıyan, agahi ô zanin zôtır 
vedıguhezin cıvate. Hewcedari bı en
formasyon u agahıye bin zedetır dıbô. dıkare zımane Kurdi ye nıvıski pır Pıleya xwendıne bılınd dıbfi, xwenda peşve bıbe u dewlemendtır bıke. For-zede dıbun. Hinbôn u perwerdeyi, jı 
bo peşketına cıvare, gıringıya xwe is
pat dıkır. Menv jı pewendıyen esirti, 
malbati ô bınemalıye xelas dıbôn ô 

ma romane, jı hemu formen dm yen 
edebi ô huneri betır,jı bo peşvebınna 
zımanan, musaid e. İmkanen we hin 
pırtır ın. Zıman dıkare te de, mina 

Dewr ô dewran guhenye. Bere cıvata 
Kurdi gırti bu. lro ew vebuye u 
zımane Tırki bı deh kanalen xwe yen 
televızyone, bı radyo ô dehhezaran 
kaseten xwe. yen sıranan ô bı dehan 
rojname ô kovaren xwe, bı sistema 
idari ya dewlete ve ketıye nav cıvata 
Kurdi u zımane Kurdi dıxwe. İro h 
gundan ji zarok bı Tırki dıpeyıvın. 
Dı yen wan ku bı tene çend gotın Tırki 
dızamn, jı ber tesira telewızyone, bı 
zaroken xwe re bı Tırki dıpeyıvın. 
Şıvane Kurd iro lı ser~ çiyan, mina 
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28 Roporıajek bı Mehemed Uzun re 

bere lı bılfu'a xwe naxine fi stranen 

Kurdi nabeje. Ew bı teyba xwe ya 

bıçôk, bı Tırki, lı kaseta dengbejen ku 

bı Tırki dıbejın, guhdari dıke ... Beri 

nıha bı demeke dırej, Celadet Alı 

Bedır-Xan dı kovara HAWAR'e de, 

1932, dı ware zıman de weha gotıbfi; 

"Mıleten bındest heyına xwe jı serdes

ten xwe bı du tıştan, bı qeweta du 

çekan dıparezın. Ol yek. Zman dudo. 

U heke ola mılete serdest fi bındest 

yek bıbe, hıngi çek yek bı tene ye fi 

bend tene zman e." U eger zıman ji 

here, hınge evçend eş, ked,.xebat, cefa 

fi fedakari jı bo çı? .. 

Jı her ve yeke ji, nıvısin fi 

xwendına romana Kurdi, iro, jı her 

cari gıringtır e. Kurd dıve hewl bıdın 

ku bı dehan, sedan, bezaran nıviskar 

derxın. Bejmara roman fi herhemen 

Kurdi yen edebi dı ve, yekcar pır zede 

be. Beguman iro gelek asteng lı ber 

xwendın fi nıvısina zımane Kurdi ne. 

Ev dıyar ın~ U em dıve hewl bıdın. 

Destpek her dıjwar e. U weki dm ji re 

. u çare nin e. 

Yek jı hevi fi daxwaz&n ının en 

beri mezın ew e ku dı pe§eroje degelek 

nıviskar fi romannıvisen Kurdi der~ 

kevın u romana Kurdi ewçend bı 

peşve bıbın ku ne bı tene Kurd, her

weha hem u cihan pe serbılıiıd bıbe~ 

ının pır xweş le dıxıst fi pe re dıgot. 

Strana Qulıngo fi feleka xayın jı 

wan rojan ının re yadigar mane. 

Jı mej ve bfi ku mm dıxwest rom

aneke destani, bı zımane destane 

bını visım. Mebes fi armanca m ın bı 

ve romane ev bfi; mm dıxwest bın 

buyer fi lehengan lı dora mefhfimen 

mina evin, insanıyet, hisen insani, 

bıratıya mıletan, serdesti fi bındesti,. 

bez fi quweta stran u hunere, dosti u 

ixanet... bıcıvinım. Peşi ının 

hazınyen xwe lı ser destana Sıyabend 

fi Xece kırın. Mın gelek celeben 

gouna ve destane cıvandın u lı gelek 

dengbejan, nemaze yen Surıye, guhda

ri kınn. Le paşe, mm dev je berda. Jı 

lewre mm nıhert ku ez e nıkarıbım ew 

hawaye insani ku ının dıxwest salıx 

bıda, bıresinım ser romane fi rewşa 

dewr u derneo miratıyen Kurdan, mina 

bergeheke romane, bıdım. 

Mm nıhert ku Evdale Zeynıke, 

mina dengbejeki Kurd fi figureki mi

tolojik, bas lı mebes u armancen ının 

te. Loma ının romane lı dora §exse wi 

ye efsanewi hıinand. Her mina ku dı 

romane de ji te gotın, Evdale Zeynı~ 

bav fi bapir~ dengbej fi çirokbejen 

Kurdan e. Tesira wi lı ser strana Kurdi 

u edebıyata devki pır zede ye. Mın 

xwest, ez hem bı henceta Evdale 

Zeynıke romana ku ının dıl dıkır 

Pırsiyar- Romana te ya Çaremin bınıvisım fi hem ji Evdale Zeynıke, 

Roj ek jı Rojen Evdate Zeynlke lı ser. dengbejıya wi, zar fi zımane wi jı nfi 

jıyan u dewra Evdate Zeynıki ye. Dı ve "aktualize" bıkım. U lı ve dere ez 

xebata te ya edebi de cih ıl rola Evdale 

Zeynıki çı ye? 

Mehemed Uzun- Evdale Zeynıke 

yek jı lehengen ının en cihana za

roktıya ının bfi. Carına Evdale 

Zeynıke şeven zaroktıya ının 

dıneqışandın. Lı mala me, jı bav u ka

lan mayi, bılfireke spehi hebfi fi have 

dı~e uşteki ku mm lı gelek cihen dm 

ji gotıye, dubare bıkım; romana Ro

je k jı Rojen Evdale Zeynıke ne 

otobıyografıya Evdale Zeyn~ ye. Jı 

çen~ stranen wi pe ve, berna çı bıgıre, 

hemô roman çekıri/lıhevani ye. 

U hele, dı vi wari de tışte beri 

gıring ev e; bı ya mm, nıviskare Kurd 

dıve bı edebıyaıa xwe ya devki fi ya 

klasik re pewendıyeke xurt dayıne. Ü 

ev pewendi dıve dı herhemen wi/we de 

baş xuya be. Eger edebıyata Ewrfipaye 

iro evçend xurt fi tekfiz e, yek jı sebe

ban ji ev e; dan ô standına edebıyata 

iro bı ya do re pır xurt e. Bı zımane 

edebıyate jı ve pewendıye re dıbejın 

ıntertextualıte. Yane pewendi fi 

dıyaloga nıvisaran. Dı nıvisar ô herhe

men iro de si, tahm, deng fipejnen do 

hene. Nıvisar, nıviskar, leheng, 

bfiyer, tecrube, cenbandın, bir, baweri 

ô fıkıren do alikarl lı nıviskare iro 

dıke da ku ew herberna xwe bıaf~e. 

Xwendevan ji, bı vi awayi, do dınase, 

iro dıbine fi bir bı sıbe dıbe. Loma ji 

edebıyata Ewrôpe jı rojen Homeros ô 

vır ve hem yekgırti ye hem ji her be

rhem te de xweser e. Gelek nıviskaren 

Ewrôpi herhem ô romaneo xwe lı ser 

destana Odyssen ava kırıne. Bı ve 

şeweye, wan ev destan ragihandıne 

roja xwe fi eseren xweser ji afırandıne. · 

T.S. Elıot, şahire navdar e xwedıye 

xelata Nobele, lı ser adet ô fisılen kev

nare ô nujenıye weha dıbeje,"Tu şahir, 

tu hunermend bı sere xwe tene maney

eke tekuz nade. Maneya wi ya tekfiz, 

nasin fi zanina wi bı pewendıyen wi 

yen bı şahir ô hunermenden mıri re 

mıyeser e." Y ane menv dıkare qimet fi . 

hejahıya şahir/nıviskar fi hunermenden 

iro bı alikarı ya yen do bınase. Yen iro 

u yen do mina helqeyeri zıncireke dırej 

ın. Zıncir, tarix e. Bı tarixe re pewen

di u dı nav tarixe de bôym, jı bo her • 

tışti pewıst e. 

J ı herkesi beor Kurd ô nı viskar ô 

hunermenden Kurd dıve dı ve bir fi 

şıure de bın. Tarix, wexten tarixi, 

bfiyer, tecrube fi §exsıyeten tarixi yen 

curbecur dıve hertım b nık nıviskar u 

hunermende Kurd be. Her mina 

nıviskar, dıve herhem u eseren wi/we 

ji bıbın helqeyeke metin ya zıncira ta

rixe. Nujeni, inkarkırma rabırdfiye nin 

e. Jı bervajıye, nfijeni fi avakırına 
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berhemen nôjen bı tene dıkare lı ser 
himen tekfiz yen rabırdôye wenn pe. 
Loma ji, gava deng, pejn, his, tecrube 
i gotınen dewren bıhuri dı nav berhe
meke nôjen de hebın, hınge ew be
rhem bin betır dewlemend, edebi O 
heja ye. Menv pe bin bebr dema nO ji 
fahmdıke. 

Gelek deng jı dewren bıhuri lı oda 
mm a xebate, lı ba mın ın. Ew ten O 
dıbın mevane mın. Evdale Zeynıke ji 
yek jı wan e. Mın ew ezımand O bı 
benceta wi O denge wi mın dıl kır ku 
berhemeke nO yadigari xwendevanan O 
btabxana Kurdi ya tarixi bıkım ... 

Pırsiyar- lı Rojek jı Rojen Ev
dale Zeynıke pe ve. em e ki jan be
riıem u romanen te yen nu bıbinın? 

Melıemed Uzun- Ev bôn neziki 
se salan ku ez lı ser antolojıyeke 
dı.xebıbm, Antolojıya Edebıyata Kur
di, 1900-1992 Komeke fıreh ya 
nıviskar, şahir, zımanzan ii edebıyat
nasen Kurdi ji alikari lı ve xebate 
dıkın. Dı '(e Antolojıye de hemii 
perçeyen w~et o hemu zaravayen Kur
di hene. Hem şahir, hem ji nıviskaren1 
pexşane te de ne. Ew bı tipen latini 
ye. Herkesi, bı qasi xwe, alikari lı ve.; 
xebate kıriye. Ev xebat lı ber xe-

/ 
Iasbône ye. 

Pısti Antolojıye, mın dıl heyeMi 
dest bı romana "Bira Qedere" bıkım. 
Ev roman e lı dora jıyana Celadet Alı 
Be9ır-Xan be nsandın. Jı 1985-an ô 
vır ve, xebata mın lı ser we heye. U 
heta nıha mın xwe hazır nedidıt. Ez 
bawer ım, nıha, ev fıkır u xebat Mi 
gihaye ô hatıye qata nıvısine. 

Pırsiyar. Gelo gotınelce te ya 
dawinjı bo xwendevanen me heye? 

Mehemed Uzun- Jıxwe mın 

gotına xwe dırej kır. Hôn bıjin! Hew
cedari bı weşanCn Kurdi, mina kovam 
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Foto: Litfü 6ıkök. 

we, pır O pır e. Eger em bıxwazm 
ronesanseke dı ware zıman, huner, 
çand O edebıyata Kurdi de binın pe, ev 

e bı alikarıya weşanen mina ya we 
bıbe. Jı bo kovara we, ez umreki dırej 
dıl dıkım ô serfırazıya we dı.xwazım. 
Gelek spas ... 
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30 Urartu Dini 

• 

UR AR TU 

Yazan: B. B. PiOTROVSKiY 
Çeviren: /smail KAYNAK 

Bu yazı Ankara Üniversitesi 

DTCF Dergisi'nin Ocak-Hazi

ran 1965 tarih, Cilt XXII, 1-2. 

sayısından alınmıştır. Türkçe 

çevirisinin yayımlanması üzerin 

den 27 yıl gibi küçümsenmeye -

cek bir süre geçtiği halde, bu 

araştırmanın okuyucuların bilgi-

· fenme/eri ve araştırmacıların 

sürekli efaltında bulundurup ya

rarlanmaları bakımından önemi 

ni hala koruduğu kanısındayız. 

Van Krallı~ı'mn dinini incelemek 

için iki çeşit kayna~a sahibiz: 

1. Çivi yazılı belgeler 

2. KabartmiJJar 

Bunlardan çivi yazılannda bahsi 

geçmeyen resmi Urartu dini ve halk 

inançları ifade edilmiştir. Ancak bu 

iki yönde yapılan inceleıırıeler bize 

do~ru bilgi verebilir. Çivi yazılarında 

ki bilgiler sınırlıdır. Bunlar tanrıların 

adlarından, mabetierinde süs ve muh

teviyatından ve sunulan kurbanlardan 

bahsederler. Bizatihi dini karakterde 

olan mitler, dualar ve büyü niteli~in

deki metinlere rastlanmamıştır. 

Kült konulan ve tasvirler yazılı 

kaynakları tamamlıyor ve dinin yazılı 

kaynaklarda geçmeyen bazı yönlerini 

açıklıyorlar. 

Urartu çivi yazılı metinleri ilk 

satırlarında tannlara hitapla başlarlar. 

Bunlara bakılırsa baş tanrı Haldi"dir. 

Urartular"ın askeri zaferleri hakkındaki 

bilgi çok defa Haldi ·ye ba~lanmakta

dır. 

Birçok metinlerde Haldi ile birlikte 

Teşebi ve Şivini"nin adları geçmekte

dir. Bu tannlar Haldi ile birlikte di~er 

lerinden seçilmektedir. Çünkü bunlar 

Urarıu·nun kültürel ve tarihi ilgilerini 

aksettinnektedirler. 

Mesele şudur ki fıruna tannsı 

Teşebi"nin Anadolu"daki Teşub ile 

çok yakın ilgisi vardır. Keza güneş 

tanrısı Şivini için Adad veya Şama1 

adlı Asur tanrılarının ideograınlarından 

faydalanılmıştır. Haldi"nin ismi daima 

fonetik yazılmaktadır. İşte bU' vakıa

dan şu neticeye varılabilir: Haldi yerli 

bir tanndır. Muhtemelen de Urartu 

devletine dahil olan kabilelerden biris

inin tanrısıdır. Çok muhtentel olarak 

Asur yazısı van·a girmeden bu tanrı 

yaygın hal almış, i~im yapmışur. Bu 

yerli tannya Teşeb"in de adı ba~lıdır. 

Bu da Anadolunu·nun Hurri-Hitit tanrı 

sıdır. Şivini ise Asur-Babil bölgesinin 

sembolünü teşkil etmektedir. Böylece 

bu üç tanrı bir dereceye kadar Van 

Krallı~ı· dininin üç kültürünü, üç et

nik unsurunu aksettirmektedir. Şunu 

da klaydetmek gerekiyor ki Tanrı Hal

di, Suriye"nin hudut bölgelerinde de 

saygı görmekteydi. Bu da Asur teofor 

isimleri (Haldi-Nasir, Haldi-lbni, Hal

di-Etir, Haldi-ila"i) örnektir. Bunlar iş 

hayauna ait vesikalar ve mektuplarda 

görülmektedir)(l ). 

Van Krallı~ı'nın dinini tetkik et

mek için önemli olan anıt M e her 

Kapısı Kitabesi"dir. Bu, önemsiz vari

antlarla iki defa tekerrür eder. 

IX. Yüzyılın sonuna ait olan bu 

metinde Urartu tanrılarına sunulan 

inek, bo~a. koyun ve saire gibi hay

vanların miktarını gösteren liste 

vardır. Bu metin Van Krallı~ı··nın re

smi dininin devlet teşkiHiti ile alan 

münasebetini açıkça göstermektedir. 

Bu Urartu Panteonuna fethedilmiş ' 

şehirlerin ve komşu milletlerio 

tanrıları da dahil edilmiştir. Onların 

bu tanrıları totemist ve animist 

görüşlerle ilgilidir. 
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---------------------------------------------------------------------Ur~ıuDuu 31 Tanrıların listesi 

Tanrılarm adı 

Sunulan hayvaniann 

adı ve adedi 

ı. Haldi (Khaldi) 17 boga, 34 koyun 
2. Teyşebe 6 " 12 
3. Şivini 4 " 8 
4. Hutuini 

S. Turani 

6. Ua 

7. Nalaini 

8. Şebuti. 
9. Arsimela 

10. Anapşa 

ll. Diduaini 

12. Şelardi 

13. Tanrı Haldi'nin 

silahına 

14. Atbini 

15. Kuera 

16. Elipri 

ı7. Taraini 

18. Adarota 

19. lrmuşini 

20. ILU aluse 

uruliliue siuali 

21. Alaptuşini 

22. Erina 

23. Şiniri 

24. Unina 

25. Aiaini 

26. Zuzumaru 

27.Hara 

28. Araza 

29. Ziukuni 

30. Ura 

31. Actsibedini 

32. Arni 

33. Haldi'nin 

iniriasie ·sine 

34. " alsuise·sine 

2 " 4 

ı " 2 

2 " 4 " 
2 " 4 " 
2 " 4 " 
2 " 4 " 
ı " 2 " 

ı " 2 " 
ı " 2 " 

ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı boga,2 koyun 

ı " 2 " 

ı boga,2 koyun 

ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 
ı " 2 " 

1 boga,2 koyun 

ı " 
ı " 

2 " 
2 " 

35. " dirusie'sine 1 " 2 " 

36. " savaşçılıgına 2 " 4 " 
37. Teyşebi'nin 

savaşçılıgına 2 " 4 " 
38. Artuharasau 2 " 34" 
39. Arda şehri, yani Musasır 
tanrısı aradaya ı " 2" 
40. Kumenu şehri 

tanrısına ı " 2" 
41. Tuşpi ı " 2" 
42. Haldi şehri 

tannlanna ı " 2" 
43. Artsuniuini şehri 

tanrılarına ı " 2" 
44. Haldi'nin 

desie'sine ı " 2" 
45. Şuba ı " 2 " 
46. Haldi tanrısının 

kapısına ı " 2" 
47. Eridia {lridia) 

şehrindekiTeyşeba 

tanrısının kapısına 1 " 2 " 
48. Uişini şehrindeki Şivini tanrısı 

kapısına 1 " 2 " 
49. Eliaha 

50. Haldi'nin 

arnie'sine 

5 ı. "usmasie ·sine 
52. Haldi mabedi 

tanrılan susi ·le re 

53. Talapura 

54. Kilibani 

55. Memleketlerin 

(belki de topragın) 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

" 2" 

" 2" 

" 2" 

2" 

" 2 " 
2" 

tanrısina ı 2 " 
56. Sınırların (dagların) 

tanrısına 1 2 " 
57. Göller (denizler) 

tanrısına 

58. Athananau 

Tannlarına ... 

59. .. .. Tanrısına 

60. ILANI Gamruti 
(bütün tannlara) 

ı 2" 

2 boga,I4 koyun 

2 " 14" 

2 " ı8" 

61. Haldi'nin 

nirible ·sine 

62. Nişi şehrindeki 

Ua tanrısı kapısına 
63. Daglara 

64. Arubaini 

65. Huba 

66. Tuşpea 

67. Aui 

68.Aia 

69. Sardi 

70. Tsinuardi 

71. lphari 

72. Bartsia 

73. Silia 

74.Arha 

75. Adia 

76. Uia 

77. Ainau 

78. Ardi 

79. lnuanau 

4 koyun 

2 

10 

inek, koyun 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

2" 

4" 

2" 

17" 

Çok önemli ve ilgi çekici 
araştırmaları bu metinler üzerinde Me
likişvili yapmıştır. Melikişvili bu 
tannların oldukça ikna edici bir tasni
fini vermektedir(2). 1- 63'e kadar er
kek asıllı tanrılar, ondan sonra 64-
79 · a kadar kadın asıllı tannl~ olarak 
ayırmış ve ayrıca ünlü tanrıları da ayrı 
bir gurupta mütalaa etmiştir. (Haldi
Teşebi ve Şivini biribirine baglı bu 
üelü tanrılardır. Tanrılar listesinde 
Ha/di birinci yeri alıyor ve en çok 
sayıda kurban ona sunuluyor. 

Urartu ·da hayvanlar genellikle kur
ban ediliyordu. Mısır· da oldugu gibi 
nebati maddelerin kurban edildigine 
dair bir bilgimiz yoktur. Karmir-Blur 
depolarının birinde (dep no. 26) büyük 
miktarda iri ve ufak boynuzlu yanmış 
hayvan kemiklerine rastlanmışhr(3). 
C.K.Dali'ın yapbgı bir çalışmada bir 
yandan bu kurbanların kafa kemikleri 
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32 Urartu Dini 

Resim: 1- "Meher Kapısı". 

Campagne de Sar

gon, satır 368 ve 

391). Keza birçok 

kahinierin Bakbar

tu'ya baltlı oldukları 

düşünülebilir. Çünkü 

Musasır tapınaıtında 

Haldi'nin eşi Bakbar

tu'nun, eşinin karar

larını tastik için kul

lanılan bir altın 

yüzük mührü (satır 

385) vardır. Bakbar

,tu ·ya ait bilgiler 

ile etraf kemiklerinin 

aşa~ı kısımlarıRın 

bulunmadı~ını, öte 

yandan da birkaç 1 

günlük genç hayvan-· 

ların bulundultunu 

ortaya koymuştur ki 

bunların yiyecek ol

rak kullanılmış ol

malarını düşünmek 

dogru de~ildir. Muh

temelen bu kemik 

yi~ınları kurbaniara 

aittir. Bununla kur

ban edilen hayvan

ların kafatariyle eteat
kemiklerinin uclan -

V an civarındaki Zımdag kayalarına işlenmiş çivi yazılı niş ve magara. 

Asur kaynaklarında 

vardır. Urartu yazılı 

kaynaklarında Bak-
(C.F. Lehmann-Haupt, Armenien, ll, 1, s59) 

nın deri ile birlikte 
bartu'nun adı bile 

alındıltı izah edil-
zikredilmemektedir. 

mektedir ki bU da çok sayıdaki etnog- tapınak yapılmıştır. Bunun delilleri Anlaşıldı~ına göre Bakbartu·yu Mu

rafık malzemeden anlaşılmaktadır. Bu birçok çivi yazılı kİtabenin bulun- sasır ilahesi kabul eden Melikişvili(1) 

genç hayvan kemiklerinin bulunması masıdır. Bunlar sütün kaidelerinde de haklıdır. Fakat onun Musasır'ın Hal

dana, oAlak ve kuzu kurban ritualle- görülür. Musasır'daki Haldi tapınagı dfye tapan eski bir merkez oldu~una 

ri ne uygundur. Babil ve Asur ritual 

metinlerinde bundan bahsedilmektedir. 

Van Krallı~ı''nda alelade kurbaniann 

hakkında geniş bilgi vardır. Urartu dair iddiası kuvvetlendicici deliilere 

panteonunun baş tanrısı Haldi'nin muhtaçtır. Musasır'ın Urartu'ya katıl 

.karısı Arubani (Arubaini, Uarubani)(5) dıktan sonra bu bölgenin baş tanrısı 

yaronda insan kurbanlarının da sunul- idi. Bu iıatıenin adı birkaç yazıua Hal

du~nu ileri sürmek için bazı metin- di ile birlikte geçmektedir. 

Haldi oluşu ve yerli ilahe olan Bak

bartu ·un onun yerini almış olması 

çok önemlidir. 
lerde imalar vardır. lıatıe Arubani'nin Toprak-kale'deki . 

Toprak-Kale'deki bir kazıda hay-

van kemikleri yanında insan kemikler 

de bulunmuş, fakat kafa tasına rastlan-

mamıştır(4). Lehmann Haupt (Armen

ien-/1, s. 476) bunların tanrı Haldi;ye 

sunuldu~ ve kafaları da özel bir yerde 

muhafaza edildilti fıkrini ileri sürmÜş 

altın ve Karmir-Blur'daki gümüş ma

dalyonda tasvir edilmiş olması muhte

meldir. Keza Ermenistan devlet tarihi 

müzesindeki, oturan kadın bronz 

heykeliyle Berlin müzesindeki pektor-

Haldi arslan üzerinde duran bir in

san şeklinde tasvir edilmiştir. B u 

tanrının sembolleri biıce bilinmemek

tedir. Kanatlı güneş kursunun (Asur

ıuıar·ın Aşur, ve Şamaş işareti) Hal-

al üzerinde tasvir edilen itahenin Aru- di' nin sembolü olması mümkündür. 

bani olması muhtemeldir(6). Urartu- Fakat bana kalırsa daha akla yakın 

tür. Urartu Anıtları insan kurban- ların baş tannsının eşi önceleri ilahe olan husus, kanatlı kursun güneş 

lannın mevcudiyetini teyid etmekte- Bakbartu(Bakmaştu) sayılrnaleta idi. tanrısına ait oldugudur. 

, dir. Haikaberd ·de bulunmuş K. V. Luvr· daki tablet metininde deniliy- Keza Haldi kelimesinin etimolojsi 

Trever·e ait bir Urartu mühüründe bir or ki Sargon, yakınlarını ve birlikleri- de açık degildir. Onun adının esasını 

sunak vardır. Bu suna~ın yanında nin komutanlannı Haldi tapına~ına Hal teşkil ettiAi ilieri sürülmüştür(8). 

başsız bir ceset vardır. Kaburga ke- göndermiş ve -burada heykeller kaste- Batı kafkasya dillerinde bu kelime gök 

miklerinin açıkça görülmesi bizce bu dilmiş- Haldi (yani Ursani: Piyotros- anlamına gelir. O halde Urartu baş 

insanın derisinin yüzüldügü kanatini 

uyandırmaktadır. 

kiy'e göre) ve ilahesi Bakbartu'ya ait tannsı Gök anlamına gelmektedir(Ar

birçok şeyler ele geçmiştir. (Tureau- menien-l/-,s.935).Urartu dininde tann 

Van Krallıgı''nda Haldi için birçok Dangin, U ne Relation dela Huitieme Hal di ·nin bir seri şekilleri (Upos-
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tas=somutlaştırmış tanrısal varlık) 

vardır ki bu husus bütün eski do~u 

dillerinde karekteristiktir. 

Meher Kapısı yazıunda Haldi ile 

ilgili birkaç tanrı adı verilmiştir(l3, 

33, 34, 35, 36, 42, 44, 46, 50, 51, 

52,). 

Taş yazıtlarda raslanan Haldini al 

Uişie ve Haldini usmasie gibi Haldi 
isimlerini inceleyerek bu tanrı ünvanı 

nın do~ru olup olmadı~ı hususunu 

araştırmak gerekir. Burada Urartu baş 

tanrısının çeşitli upostasların gösteril 

miş olması tabiidir. 

Urartuıar·ın merasimlerinde Haldi 

ço~ zaman asker görünüşündedir. O, 

kralı sefere çıkarken takdis eder; onun 

muzaffer olmasına yardım eder. Mu

sasır tapına~ında da mızrak ve kült 

kalkanlarının açık bir şekilde belirtil

miş olması tesadüfi de~ildir. Bu 

topına~ın cephesinde alınlıkta ve 

kapının yanında mızraklar bulunur. 

Bunların hepsi "ulu mücahitlerin" 

heykelleri etrafında yer alır. Kalkanlar 

da cephenin sütünlarına ve duvarlarına 

asılmışur. Bizzat tapına~a da "kalkan 
evi" adı verilmektedir. 

Kalkan kültü Van ülkesini Akde

niz bölgesine (ki orada mesela Girit, 

Resim: 2- Tanrı Ha/di 
Bronz kemere işlenmiş. Karmir-Blur. Er
menistan Tarih Müzesi. 

Etrurya ve eski Yunan'da daha açık 

bir şekil alır) ba~lamaktadır. Aynı 

zamanda ön-Asya·nın d<>gusunda bu 

kült daha az bir rol oynar. Bu 

bölgede onun yerini sernanlik olarak 

kalkan kültüne ba~lı olan kemer 

kültü almıştır. 

Meher kapısındaki tanrılar liste

sinde kapı sözü geçmektedir (idio

gramı: babu) veya(fonetik okunuşu 

ile setiei, susi). Haldi(46) ve Haldi 

kapıları tannları(52) zikredilmektedir. 

Yukarı da da belirtilmiş olldu~u 

gibi Urartu metinlerinde tanrı kapısı 

deyimi ile kayalardaki nişler kastedil

miştir. Bazen bu nişlerin üç çıkınıısı 

vardır. Bunlarda kayaların ıçine giden 

üç kapıya tekabül edebilir. Çivi 

yazılarında bu nişlerin adları ço~ul 

ifade eden sufikslerle belirtilmektedir. 

Dini inançlara göre bu üç kapıdan 

kayadaki tanrı çıkmaktadır. Gelene~e 

göre eski ön-Asya dinlerinde tanrıla -

rın da~dan çıkışı tasavvuru vardır. 

Buna Güney Mezopotamya tapınakları 

nın zigguratları işaret etmektedir (Ba

bil" deki Marduk, ur· daki Nannar, Sip

par"dakiŞamaş:W. Andera,DasGot

teshaus ..... , fig.2; keza Kar-Tukulti

Ninurta"daki Assur). Bu tapınaklarda 

merdivenle çıkılan bir niş vardır( lO). 

Eski do~uya dair literatürde Urar

tuıar·ın kendilerini baş tanrıları Hal

di" nin adı ile adlandırdıklarına ve 

memleketlerine Haldia adını verdik

lerine dair kayıtlara rastlamak müm -

kündür. Fakat bu tamamen yanlıştır, 

reddedilmesi gerekir. Çünkü bu naza

riye Urartu metinlerinde rastlanan 

bazı stereotip ifadeterin eskimiş tef

sirine dayanmaktadır. 

Urartu tanrılan arasındaki ikinci 

yeri Teişeba alır(ll). (Res. 3). Çivi 

yazısında bunun adı Asur tanrısı 

Adml"ın idiogramı ile yazılmıştır. 

Urartu Dini 33 

Resim: 3- Tanrı Teyşeba. Bronz kemere 
işlenmiş. Karmir-Blur. Ermenistan Tarih 

Müzesi. 

Bütün Anadolu"da yaygın olan 

Teşuba tanrısının karşılı~ı bulunması 

ve yazdışında Adad idiogramının kul

lanılmış olması bu tanrının kişiliitin 
de savaş, fırtına ve su afeti tanrısı ile 

karşı karşıya bulundu~umuzu göster

mektedir. 

Meher kapısı yazıunda Haldi"nin 

savaşçılıgı ile birlikte Teişeba"nın 

savaşçılıgından bahsedilmektedir ve 

keza Eridiani (lrdia) şehrinin Teişebi 

tanrı kapısında da bu tanrı savaşçı ola

rak gösterilmiştir. 

1941'de Karmir-Blur·daki kazıda 

bir boynuz heykelcik: bulunmuştur. 
Bu büyük ihimalle tanrı Teşeba ol

malıdır. Sakalsız, uzun elbiseli ve 

başında tannlara has boynuztarla süslü 

başlı~ı vardır. Sol ellnde tanrı bir harp 

baltası, sag elinde tepesi disk şeklinde 

bir sopa vardır. Adilcevaz·da bulunan 

bir kabarımada bu tanrı bir boga. 

üzerinde durmaktadır. Bu da keza tanrı 

Teşeba"yi temsil etmektedir. 

Teşeba"nın eşi Huba (Hurrice He
bat) Meher Kapısı yazıunda yanlışlık 

la Baba olarak okunmuştur. Haika

bert"den gelen Ermitaj"daki mühürde 

muhtemelen onun tasviri vardır. Bu 

mühürd~ bir ilahe kollarını kaldırmış 
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34 Urartu Dini 

vaziyettedir; bu da Teşuba·nın eşi 

Hurrilerin Hebat görünüşüne çok ben

zemektedir. ll~henin sa~ında bir 

o~lak, solunda bir a~aç vardır. İki 

yanında dua eder vaziyette iki figür ve 

bunların üzerinde yarım ay mevcuttur. 

Üçüncü tanrı, Güneş tanrısı Şivini" 

dir (Asurlar"ın Şemas tanrısının ideo

gramı, Urartu çivi yazısında, Asur 

çivi yazısında oldu~u gibi güneşi, 

günü ifade etmektedir). 

Muhtemelen Şivini sembolü ka

natlı güneş kursudur. Kült tasviri bu

lunan Urartu mühürlerinde bunlara 

çok rastlanır. Bu, Asurluıar·ın Şemaş 

tanrısının sembolüne de uymaktadır. 

Bu sembol balık, kuş veya hayvan ka

fası figürlerine müşabihtir. 

Meher kapısı yazıtında görülen 

ilahe isimlerinin biribirini takiben 

sıralara göre tahmin edilir ki 

Şivini"nin eşi TU§puea"dır. Çünkü bu, 

ilaheler arasında üçüncü yeri almak

tadır. E~er kanatlı güneş kursu haki

katen Şivini"yi temsil ediyorsa, o 

halde kült kazanlarında sık sık görülen 

kanatlı kadın figürleri de Tuşpuea"yi 

temsil edebilir. 

Tanrıların listesinde Urartuıar·ın 

Resim: 4- Tanrı Şivini 

Bronz kemere işlenmiş. Karmir-Blur. Er
menistan Tarih Müzesi 

ay tanrısı Şe-e-la-ar-di" ye rastlanmak

tadır, ki bu 41. satırda fonetik ve ona 

paralel olan metnin 7. sabrındaAsur 

ay tanrısı S i n· in ideogramı ile 

yazılmışur. 

Bu yazıtta gene biribirine benzey

en iki iıahe adı geçer. Bunlar Sardi(69) 

ve Tsinnardi(10)'dir. Sonuncu isimle 

Melikişvili, Urartu ilahesinin Asur

lar'ın lştar ilahesine tekabul etti~ini 

kabul etmektedir. Sarduri adının 

başlangıcı yazıtlarda Asur ilahesi 

lştarın ideogramı ile yazılmaktadır. 

·Muhtemelen Sardi ya yıldızlar veya 

Venera seyyarasinin ilahesidir. Kar

mir-Blur"da bir bronz amuletin ucunda 

metnin iki yanında Şalardi"nin sem

bolü yer almıştır. Çok ince, orak 

şeklinde bir yarım ay ve muhtemelen 

Sardi"nin sembolü olarak da yıldız 

vardır. Bu da dış görünüşü ile ilahe 

lştarın sembolüne uygundur. 

Kaydetmek gerekir ki Meher 

Kapısındaki tanrıların ço~una diğer 

Urartu yazılı kaynaklarında henüz rast

lanmamaktadır. Hatta Haldi, Teişeba 

ve Şivini"den sonra gelen yedi tanrı 

arasında, ki bunlara di~er tannlara naz

aran daha çok kurban sunmak gerek-

Resim: 5- Grifon. 
Bronz kemere işlenmiş. Karmir-Blur. Er
menistan Tarih Müzesi 

mektedir, çivi yazılarında yanlız Hu

tuini(4), Kuera(l5) ve Elip(u)ri(16)'nin 

adları geçmektedir. · 

Urartular genellikle tanrılarını in

san şeklinde tasvir ederler. Fakat ba

zen bunları ilkel hallerine yani hayvan 

ve kuşların bazı hatlarına benzetilmiş 

şekilde görmek mümkündür. 

Böylece tanrıların başındaki başlık 

lar muhakkak boynuzludur. llahlar 

önceleri kanatlarını muhafaza etmiş 

halde kuş şeklinde tasvir edilmişlerdir. 

Bazı tanrı tasvirleri ise insan vüvutlu 

ve hayvan kafalı fantastik yaratıklar 

şeklinde gösterilmiştir. Bütün bunlar 

başlangıçta hayvan ve kuş şekilli tanrı 

tasvirleri antropomorfizasyon merhal

eleridir. Bazı tanrılar dış görünüşleri 

bakımından başlangıç -taki hayvan 

şekliyle bir ilgisi yokmuş gibi tasvir 

edilmiştir. O halde daha önce kendileri 

sayılan hayvanlar tanrıların antropo

morfizasyonundan sonra onlara sunu

lan hayvanların rolünü ifaya 

başlamışlardır. 

Urartu ikonografyasında tanrıların 

çeşitli hayvanlar üzerinde görülmesi 

tabiidir. 1954 Arin-Berd kazılarında 

bir__yapının duvarında bazı fresk 

kalıntıları bulunmuştur. Bunlar 

üzerinde bir tanrılar geçidi tasvir 

edilmektedir. Arslan üzerinde 

yalnız bir tanrı bütün olarak muha

faza edilmiştir. Urartu tanrılarından 

dördünün hayvan üzerinde tasvir 

edildiği bronz örnekler bilinmekte

dir. Bir örnekte tanrı arslan, di~erle 

rinde boğa veyahut fantastik ya

ratıklar üzerinde görülüyor. Bu fan

tastik yaratıkların çeşitli uzuvları 

çeşitli hayvanıara ait olan organ

lardır. Eski Ön Asya ikonogra-

fasında buna benzer kompozisyonlar 

gelenekseldir. Baviana ·daki Asur kaya 

figürlerinde tanrılar geçidi vardır. Bun

lar hayvan üzerinde durmaktadır. 
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------------------------------------ Urarlu Dini 35 
Şühpe yok ki bu, bu 
tannların bizatihi zoo
morf şekillerini temsil 
etmektedir. Arslan ve 
boganın Urartu pantea
nundan hangi tanrıtarla 
ilgili oldugunu kestir
rnek güçtür. Fakat bu 
hususta bazı kayıtlar 

vardır. 

I 952 de Karmir
Blur· da dört yüzlü bir 
mühür bulunmuştur. 

Asılacak bir yeri olan bu 

Karmir-Bıur·da üzerinde tanrı 
veya onların semboleri tasvir 
edilmiş olan üç gümüş amulet
madalyon bulunmuştur. Bunlar
dan birnde(12), başı altın lev
hacıktan olan ve buna tuttunıl
muş bulunan bir erkek tanrı 
tasvir edilmiştir. Bu tanrım 
üstünde ne oldugu farkedilmey
en kanatlı güneş kursu(!) gibi 
bir şey, tanrının önünde elinde 
oglak tııtan diz çökmüş bir ra
hip veya adorant bulunmak
tadır. Diger madal yonda(13) 

mühürün bir yüzünde Resim: 6- Tanrıça Arubanı tahtta oturan bir ilahe, belki de yıldırım tanrısı boğa G~üş kolyeye işlenmiş. Toprak-Kale. Berlin Müzesi (G.R.Meyer, Arubani, vardır; bu ilabenin .. . Eın neuentdeckter urartaischer Bruıschmuck, "Das Altertum", 1,4, b d k d ğ I 1 uzerınde durmaktadır. s.209). aşı a eza ö me atın ev-Böylece Teşeba· nın hacıktan yapılmış ve onun da boga, Haldfnin ise ar- önünde oğlak tutan bir rabibe slanla ilgisi vardır. Bilhassa bu hay- grafyasiyle sıkı sıkıya bağlıdırlar. veya adorant, üçüncü gümüş madal-vanlann tasvirleri Urartu mühür ve 1956 da Karmir-Btur·da elde edilen yonda ise yanlız üç sembol vardır: takdim eşyası üzerinde çok görülür. kemer, Urartu ikonografyası yönünden üstte kanatlı güneş kursu, altında ise 
Urartu tanrılannın tapınaklarındaki enteresandır. Orada asrslan üzerinde ot- yıldız ve dal. 

takdim kalkanlan Sargon metnine 
göre, arslan başı, boga, drogan(kuş) 
ve köpek kafası şeklinde umbonlarla 
(kabarık tasvirler) süslenmiştir. To
prak-Kale ve Karmir-Blur kazılannda 
çıkan kalkanlar konsantrik prizler ha
linde arslan ve boga fügürleri ile dot
durulmuştur. Kısa çivi yazıları bulu
nan bir çok bronz eşya üzerinde arslan 
ve boga kafası figürleri de yer almak
tadır. Çok büyük ihtimalle bu işaret -
ler Haldi ve Teişeba tanrıianna sunu
lan eşyalan vasıflasndırmaktadır. 

Kendilerinde insan, hayvan ve kuş 
özellilerini birleştiren tannlardan bazı 
lan büyülerde önemli yer alan, sun'i 
olarak yaratılmış figürlerdi. Şeydu 
tannlan bunlardandı, bunlar ya kanatlı 
boga veya arslan, yahut insan veya 
torso·tudurlar. Bunlar urarıu·ya Asur
dan gelmişlerdir, ya da bazan insan 
başlı kanatlı jenilerdir. Kutsal agaca 
hizmet eden bu jeniler de Asur ikono-

uran Haldi, boğa üzerinde duran Teişe 
ba ve kanatlı güneş kurusunu yukarı 
kaldırılmış elleriyle tutan, diz çökmüş 
bir figür halinde temsil eden Şivini 
(Resim 2-5).nin tasvirleri vardır. Urar
tu panteonunun baş tannlarını temsil 
ettiklerini tahmin ettigirniz bu üç 
tanrıdan başka kemerde keza Asur 
şedu ·sunu andıran insan baş h kanatlı 
boğa (veya arslan) tasvir edilmiştir, 
grifon başlı bir kanatlı hayvan olan ve 
palmet üzerinde bir tasviri de vardır ve 
ayrıca kartuş üzerinde çok si tilize edil
miş bir mukaddes agaç da bulunmak
tadır. Karmir-Btur·daki diğer eserlerde 
de kemerdeki fıgürlere benzer figürler 
görülmektedir. 1956 kazılannda çıkan 
stiatitten yapılmış bir mühürde dört 
figürden müteşekkil bir kompozisyon 
mevcuttur: kutsal agaç, palmet üzerio 
de kanatlı boga, boğaya nişan alan ve 
arslan üzerinde duran bir tanrı ve elle
rini yukarı kaldırmış bir insan figürü. 

Yukarıda da işaret edildigi gibi, 
Urartu tanrıları listesinde (Meher 
Kapısı) Van Krallıgı'na dahil bulunan 
halkların da tanrılan bulunmaktadır. 
Böylece biz burada Asurlann, memle
ketinin adına atfen Musasır(39) diye 
isimlendirdikleri Arda şehri tanrısını, 
Kumenu(40) Urartu·nun başşehri 
Tuşpı(41)(14) şehri tanrısı ile Haldi 
(42) ve Arsuniuni(43) şehirlerinin 
tannlarını görmekteyiz. 

Adı geçen tanrı isimlerinden başka 
eski totem inançlarını temsil eden bir 
tanrı gurubu daha vardır. 

Mesela tanrı Ebani, yani yurd ve 
toprak tanrısı(55), deniz ve sular 
tanrısı Suinina (Su-ni-na-u-e), Baba
nia yurdu, yani "yukarı yurd" tanrısı 
(63), tepeler ve dağlar tanrısı Arni(32), 
yollar tanrısı Hara(27) ve magaralar 
tanrısı Airaini(25) bu guruba dahil 
taQnlardandır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



36 UrartuDini. ----------------------
-:--:-----~~~-

miştir. tık: önce C.F.Lehmann

Haupt bu resmi Babil ve Asur me

Resim: 7- Agaç ve stil'e tapma. Mühür 

baskısı. Toprak-Kale. 
(C.F. Lehmann-Haupt, Armenien, ll, 2). 

Urartu resimsanabilgili bulgular, 

Van Kralh~ında çok yaygın olma

lanna ra~en yazıtlarda hiçbir şekilde 

aksettirilmemiş kültler hakkında bize 

büyü malzeme temin etmektedir. 

Mesela a~aç kültü Mukkaddes a~aç

hayat a~acına Urartu"da sık sık rast

lanmaktadır. Bunun kompozisyonu 

şöyledir: a~acın iki tarafındaAsur sa

nab için çok karakteristik olan iki ka

natlı jeni resmedilmiştir. 

Mukkaddes a~aca, bazen yıldız 

(astral) sembolleriyle ilgili olan Urar

lu mühürlerinde sık sık rastlanmak

tadır. 

C.F .Lehmann-Haupt"un yayımiadı 

~ı(15) mühürde çok enteresan figürler 

vardır. Bunlar üzerinde dua eder vaziy

ette bir a~aç ve üç taş stelo önünde 

duran bk insan figürü, agacın etrafında 
su testisi ve steloların arkasında da bir 

kült eşyasının resmedilmiş oldu~unu 

görmeKteyiz. Mühürlede resmedilen

lere benzeyen uçları yuvarlak taş ste

Iolar Van Krallı~ında çok yaygın 

halde idiler. Bunların üzerinde çok defa 

çivi yazılan bulunur. 

1 A.Orbeli, Van civannda, üzerinde 

yazı bulunmayan büyük taşlar 

Resim: 8- Mukaddes agaç. Mühür baskısı. 

tinlerinde geçen gemili serernoniye 

benzeyen bir sahne olarak tetkik 

etmiş ve bu görünüşün derin su

ların tannsı ejder şeklindeki Ea'nın 

da mevcudiyetiyle destektenmiş 

oldu~unu sanmışsa da daha sonra 

şefer'in önceleri gemi dire~ine 

benzeyen şeklin hakikatıe bir araba 

içine yerleştirilmiş ve çok fazla sti

lize edilmiş bir a~aç oldu~una dair 

Toprak-Kale. görünüşünü kabul etmiştir. Araba 

(C.F. Lehmann-Haupt, Armenien, 1, s. içinde stilize edilmiş agaç resimli ve 
323). 

şeklinde stelolar görmüştür. 

Urartular taş stelolara pulus·ıar 

adını vermişlerdir. Fakat bu deyimi 

(terim) yanlız postamentlerdeki stelo

lar için de~il ayni zamanda kayalara 

yazılan yazılar için de kullanırlardı 

(16). 

Yukanda açıklanan sahneye benz

eyen mukaddes agaca tapma sahnesi, 

inkrustasyon (kabartma) ile süslenmiş 

olarak duvann taşlanna da nakşedil -

miştir. Burada bir mukaddes agacın 

dalını eliyle tutan ve dua eder halde 

duran Urartu kralını görmekteyiz. 

Britisch Museum'da(11) bulunan 

sandı~ın bronz kaplamasından keza 

mukaddes agaç (bu defa dalga şeklinde 

dalları bulunan bir patıniye a~acı), ka

plar ve sunak resmi vardır. 

Mukaddes agaca tapma ile ilgili 

bir seremoni Toprak-Kale'de bulunan 

bir mühürde canlandırılmışbr. Bu 

mühürde dört tekerlekli bir araba ve 

onun içine yerleştirilmiş bir a~aç. ara

banın arkasında kral (veya rahip) dur

makta, onu da dragon kafalı bir ejde

rha resmi takip etmektedir; ayrıca 

arabanın ön üst kısmının üzerinde ve 

ejderin önünde birer yıldız da resmedil-

arabanın ön üst kısmı üzerinde bir 

hayvan başı ve arkasında da elinde 

asasıyla yürüyüş halinde bulunan bir 

figürün oldu~u başka bir mühür de 

vardır. Bu mühürdeki resmin sol 

kısmında taht üzerinde oturan bir 

tanrının bulundu~unu da farketmek 

mümkündür. 

Toprak-Kale kazılarında meydana 

çıkanlan Urartu mühürlerinde kült ile 

ilgili sahneler tasvir edilmiştir. Bun

lardan bazılarında, muhtemelen baş 

rahip rolünde, bir yakınının tuttu~u 

bir şemsiyenin altında yürüyen bir 

kral tasvir edilmiştir. Bu kralın ar

kasında ise üç çatallı bir cisim resme

dilmiştir. Resimlerde bazen kralın bir 

yanında Urartu. mabedinde mukaddes 

hayvan sıfatiyle bir arslan da bulun

maktadır(18). 

Mühürler bize, maalesef çok defa 

açıklanmaya imkan vermeyen, kült ve 

dini karakterli çok ilgi çekici kanşık 

sahnel~r vermektedirler. Etrafında ek

seriya astral, yani yanın ay' ve yıldız 

sembollerinin yer aldı~ seyir halinde 

kuş, grifon veya fantastik yaratıkların 

(19) seyir halindeki tasvirini havi çok 

sayıda mühürler vardır. Bazen kuş, 

Gılgamış destanındaki kargayı hatırla 

tan bir şekilde, gagasında bir dal tut

maktadır. Mühürterin birinde hiyerog 
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Resim: 10- Mühür baskıları. Toprak-Kale. (C.F. Lehmann Haupt, Armenien, 1, s. 180, 380; ll,[, s. 56 ve 94). 

lifleri andıran bir sıra sembolik işaret derisi ile örtülü ve balığın başı da bu Fakat bu heyketcik balık şeklinde ol
ler bulunmaktadır(20). fıgürlerin başının süsünü teşkil et- mayıp Skorpiyon kuyruklu bir tanrı yı 

K. v.Trever'e ait mühürün or- mektedir. Heykelciklerin sol eli temsil etmekteydi. Figürün üzerinde 
tasında mürekkep bir sahne tasvir edil- karınlarının üzerinde olup sağ elleri boya izleri muhafaza edilmiştir. Yüzü 
miştir; mühürün alt kısmında ise bir ise ileriye doğru uzanmıştır. Uzanan beyaz boya ile, gözleri kırmızı, saçları 
sunak ve başsız bir insan figürü ele ihtimal mızrak veya ağaç dalı ve sakalı da kahverengi, başındaki süs 
nakşedilmiştir. Bu mühürdeki resimler takılmakta idi, çünkü bu elin ucunda, de açık mavi boya ile boyatılmıştı. 

arasında Aşur'un işaretini görmekte -
yiz. Bu işaret iki tarafında taht 

üzerinde oturan bir tann ile ayakta du
ran bir rahip veya kralın olduğu 
balığın üzerinde bulunmaktadır;rdaha 
ötede, malum Mezopotamya eserle
rinde olduğu gibi, bir yatak(?) önünde 

duran balık biçiminde bir tanrı, onun 
sağında bir hayvan figürü (keçi), 

yarım ay ve yıldız yer almaktadır. An-· 
cak Mezopotamya ve Ön-Asya din
lerinin yardımı ile açıklanabilen dini 
ve majik değeri haiz tasvirlerle karşı 

karşıya bulunduğumuzdan hiç şüphe 
yoktur. 

Yukarıdaki açıklaması yapılan 

mühürde bilhassa balık şeklindeki 

sannlar hususi ilgi çekmektedir. Bu 
lanrılan tasvir eden ve pişmiş to
praktan yapılmış üç küçük figür 

Karınir-Bulur'da sunak civarındaki, 
şarap mahzeni olarak kullanılan 25 
nolu depoda bulunmuştur. Bu küçük 

heykelcikler aynı tipte olup ayakta ve. 

sakallıdırlar. Başları ve sırtlan balık 

bütün heykelciklerde, bir sopanın geçe Buna benzer tanrı tasvirlerine Mezop
bileceği bir oyuk bulunmaktadır. Bu otamya'daki Ura ve bilhassa Asur ve 
heykelcikler boyalıdırlar, sırtlarında Babil mühürlerinde rastlamaktayız. 

açık mavi boya izleri vardır. Yukarıda verilen malzerneye day-

Aşur kazılarında da sakallı, balık anarak şu sonuca varmak mümkündür: 
derisine bürünen ve başlarına balık Van Krallığı'nın dini, bu memleketi 
başı geçirilmiş tanrı heykelcikleri bu- çeviren Ön-Asya devletlerinin dinle
lunmuştur. rine sıkı sıkıya bağlıdır. Yerli Urartu 

Diğer şarap mahzeninde (Nr. 28) unsurlanndan başka bu dinde Mezopo-
keza bir toprak figür_bulunmuştur. tamya (Asur-Babil), Anadolu (Hurri-

Resim: 9- Mühür basfası. 
Toprak-Kale.(C.F .Lehmann Haupt, Materialien, Zcichn. 80). 
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38 Urartu Dini 

Hitit) ve tran unsurlarının izlerine de 

sık sık rastlanılmaktadır. Buna muka

bil bazı Urartu dini unsurlan bütün 

Ön-Asya'ya, hatta Akdeniz bölgesine 

kadar yayılmışbr. Eski Yunanistan 

mabedierinde Urartulara ait veya on

ların tarzında yapılmış ve kanatlı 

tann(ilahe)'lan tasvir eden heykelcik

lerin bulunmuş olması tesadüfi 

değildir. 
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·KILAMKAREDE 

KIRMANCİYE 

çinG? Eke esta mı kuinal» 

No şGne Meme Bomi sew u roc, 
arnnan u zımıstan niya hata ver ra
kerde bi. Zımıstani qe serde n@çiyene. 
Werdana xo ki zafnnde biya. Yere xo 
xele gırs biyo. V ane eyi ke qesey ker
dene, ebe desro xo ra dene na şene xo 
rol Çıtur ke mordem dano texte ro 
texte veng dano, na şene di ra ki ven-

MEMO BOM U SINETA D İ gode henen veciyene. 
Her serre qesa di "Gune qurbol" bi. 

Arekeri: FECIRA - MUNZIR COMERD 

Memo Bom kılamkarede Kırmaneo xo kısta. Roze Cebeli urzeno ra sono 
biyo. Ebe xo Bostu W ortiye de bega. Ceniya xo dımacı re nan bena. 
Diştane ro. Bosto Wortiye ki Qırdımi Eke nan bena, Cebeli nane xo weno, 
sero say bena. Yitka ki harde çe M iri dıme ra ceniya xo de yaraniye keno. 
beno. Emre Meme Bomi zerre bire Vano: 
kuncıki de verdo ra: Kuncıko jü de 
Pılemoriye, jü de Tercan wo bin de ki 
Gexiye ca cena. Zerre na bire kuncıki 
de amo nat şiyo dot! Ge dewane 
Pılemoriye de biyo, ge dewane Terca
ni de, ge ki dewane Gexiye de biyo. 
Serrane xu ye peyeno de, va ke tede 
pars kerdene. Coka ge naca, ge haca 
bi. lndi kokım bi. Neşkiyene 
bıguriyo. Qa Memo Bom neşiyene 
ome, yi teyna nas u dosta xo ra pars 
kenf!ne. 

Memo Bom, Bexıc bi. Çar laci, 
jil ki çena xo biya. Name lace xu ye 
jil Ce beli, ye jü Mirzali, ye jü H esen 
Ali, ye bini ki Hemed beno. Name 
ç!na eyi ki F erida bi ya. 

Lacane xo ra Mirza/i, vane qewxa 
atiro de amo kıstene. Cebeliki ceniya 

"Ceniki ala wurze bıvaze, ez rese
nu to ya ki neresenul" 

Cenike urzena vazena. No narioro 
dım el V azeno, hama neşkino cenike 
reso. Bul beno hard ra kemere ceno ce
nike dıma erzeno. Kemere sona gınena 
sare cenike. V ane cenike gınenawarro, 
reyna newurzena ra. Deşte mırena. 
Peyniya yaraniye ebe xırabiye qedina. 
Gerre ra dıma rnekerne de cı re des u 
heşt serri hepıs bırrino ra. Ni serrane 
xo hepıs de viyarrnano ra. 

Meme Bomi name ceniya xo Kola 
Gewre na pıra. Kole yena mana bıze. 
V ane hera xo ra ki vatene Pamuxe. 
Eke hera xo ramıtene, vatene "Çü Pa
mux çü!" Eke raşta ceniko amene, va
tane «Gune qurbo, tawa na dewe de ce
niye ke name xo Pamux ı;ı, este ya 

Yane "Qurbane guna to bil" Yi ebe 
usıle xo na qese kerdibi kılm, varone 
"Guno qurbol" 

Jü ki yi ke jü de qesey kerdene, 
"Meme to", "Meme xo", "Meme 
sıma". Çevere jü ra ke kurone zerre, 
vatane "Meme tU yo ame, pariye nan 
bıde Meme xo!" Gonegermiya di, dos
tani ya di, zerreweşeniya di qesa di ya 
verene de xo dene tever. Memed verve 
mordemi nebi, kotane zerre mordernil 

Meme Bomi çüye xo xo dest ra, 
turıke xo xo poşti ra nenene ro. Hera 
xo Pamuxe sanıtane xo ver, xo re fet
eliyene. O ke bışiyene koti, bvana ke 
dorme di de veyve bi. Ceni, çeneki 
amene dorrme di de rtesene pe. W as
tane ke o qese berzo ine ser u ine sero 
kılamo vaco. Tayine kerdene hert u 
kırti ye, kere xo ra amene ke fırrde. Yi 
ke kılarn e bıestene jüye ser, a kılarn e 
axme biyene u şiyene restane caane 
dUri. Aınene vatene ke «Meme Bomi 
falan ca de, /ılan ceniye sero na 
kılame vata!'' Memed kokım bi ge
gane ceniyan sero zaf kılame xırabıni 
vatene. Qale çiye ayivi kerdene, xo ce
rebnene ciniyan ro. Hama kes cı ra ne
herdiyene. Qese yi keşi re gıran niya
mene. Zerre keşi M e me Bo mi ra 
nemendene, neşkiyene. Ceni u çe~eki 
qesane di re huyiyene. Na hete Meme 
Bomi ke nero zonayine, hakata yi nnd 
nina fam kerdene u hetede yi tari de 
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manenol 

Teyna cenik u çeneko qimet! di 

nezanıtene, vane "Homete qimete 

Memi zanito!" Qesa ke Memi fek ra 

veciya, bm biya kılamMa wese. Yi 

vato, mılet berbo ya ki huyo, verde 

ra! M e med raa xo ra, yi ki raa xo ra 

şiye ... 

KES QESANb MEMb BOM/ Rb 

WAYIR NbBIYO! 

Kes kılarn u qesane wesane M e me 

Bomi re wayir nebiyo! Nezono ke o 

pire zone Kırmanelki yo. Wexte XO de 

mordem ke bıbiyene qese u kılame yi 

pe resnene, ewro ebe cildo kıtabe di 

biyene. Ni kılame ke ma resne pe, 

teyna çivede xezna Meme Bomi ye. 

Meme Bomira çend cewahir qime

tiyet 

Meme Bomi ebe xo ki hayice kare 

xo nebiyo. Qese weşi vate, kılami xe

meıne. Hama cı re wayireni nekerda: 

qese pakuyene (tırki vane taşlama) 

kune tewerte. U be xo imiskare 

kılarnane kılmo u vatoxe qesane pilo 

biyo. Taye kılarne diye ke ebe sada 

yene vatene, xele weşi ye u mordem 

zerre u can ra gosnano ser. Nine ra 

taye mı doz kerde, çı hefte hona nek

ote mı dest. Mordeme ke ni kılarnane 

Meme Bomi zane, cirane Meme 

Bomi ye. Nıka gıne weıatane xeribo. 

Nine ra yiye ke harde welati ra düri 

ye, nıka harde Tırkiya der e u ma be 

xo caye ine zaneme. Hama na sate de 

deste ıİıa nereseno cı. Ni kılarnane ke 

ebe veng vane, yine ra tayeni ya re: 

1. Jüye ıace xo Mirzali ke qewxa 

werte aşiro de arno kıstene, yi sero 

vata. Derde cigera hare Memed hen 

dovatane ke vane "Mordem damis ne

beno gos ro na kılame serno." 

2. Jüye Xecere sero veta. Xecere, 

vane hete Feme de çeDekeda Çarekıze 

biya. Memedi ke na kılame koti vata, 

Çarekıji biye xex. Cı ra qariye! Ma 

besenekerd naye doz keme. 

3. Jüye ki peradayise ciranane xo· 

seroveta. 

4. Jüye Hese Bırri sero veta. Hesa 

maye Memed gureto, zor dest ra 

xeleşiyo ra. Mı na kılame ra taye çekü 

peyda kerde. Hama kılame tede Dekota 

ma dest u çeküye ke ma arde peser ma 
na nustena xo de ca do cı. 

, ,Meme Bomi wendene u nustene 

nezanıta. Yi Kırmancıki, jü ki taye 

Kırdaski ra zobina zon ntzanıto. Cao 

ke yi emre xo tede viyarno ra, kılame 

dergi uca ame vatene. Çutır beno ke 

wo herkeşi ra zobina kılarnane kılmo 

imis keno, her feke xo rakerdene de 

kılame cı ra vecina. Memedi çıtur raye 

arda na na usıle vatişi ser, çı tur aqıl 

kerdo? Memedi jü sayirode xeriv nas

nekerdo, edebiyate dina ra u ye Tırki 

ra (Çıke Tırki de çiyo niyanen esto, 

mesela Tekerleme u taşlama yi) be xe

ber biyo. Axıre na usil koti ra ya 

kami ra gureto, diyar niyo. Beno ke 

wexte cayileniya Memedi de, Kırman 

ciye de keso ke ebe na usıl sayireni 

kerda, biyo u Memed yi ra taye çi 

muso! Na babet de ki çiye nezoneme. 

Axıre Meme Bomi edebiyate 

KınDaneiye de pelgade newiye kerda 

ra. Vatena qesane edebi de raade ne

wiye u usılode newe doz kerdo. Je 

taye kılamkaro, kılamkarane Unzi ra 

nemuso! 

Memo Bom 1969 de şiyo heqiya 

xo ser. Emre di qediyo, hama xezna di 

neqediya. V ane M emi vato"Ez mırenu, 

mı ra dıma dina bena xırabe!" 

Merdena Memedi ra dıme jü roce 
verda ra, vaDe suka Erzıngani de hard 

lerzo! 

Çı ke wendis4ıebiyo,coka beseDekerdo 

bmusno u xo dıma je merase kultire 

KınDaneiye caverdo. Axıre hete ra ki 

hona qıceni ra sari cı ra vato M e mo 

Bom! Na name sero mendo. Seke qes

ane yi ra aseno, baqıleni de yi serra 

mordem nebiyo! Ne t!yna kılame di, 

qe8e di ki hete mana ra xori ye. Her 
mordem bıDe qesa di ra neveciyo. S. Jüye ki çenekade Hermeniye ser 

ser veta. Memo Bom hona ke azeb 1. Kalama Beşi 

Ma teyna kılame ~i nede are: qese biyo, gureto jü Axcine (Axcin, qesaw-

manadar u wese ke yı vate ma ıne ra . . 
. ada Hermenikı ya u yena mana 

tayeki ~ peser. Onca taye meseliki çeneke) remna. Mordeme axcine arne a 

ma naca de nusne. Meme Bomi sero 

Meme Bomi nbeşi deaıt, berde ke xo 

re Tercan de bıroso. Raye de, hese be 
dest ra veta. Memedi na mesela sero 

çı verdo ra, zamane yi çıtur biyo, 

mordeme ke wo taw dorme di de bi ye 

senen biye, na meselo de hata taye ca 

diyarbeno. 

Memo Bomi de kılame kılmi be 

qese tıkrari (Tırki vane Tekerleme) u 

dı kudıkane xo ra xaftıla Memedi de 
kılame veta u na kılama di re vane 

vecine. Memedi cena xo dest u sanena 
Kılama Axcine. 

Memedi hona çand kılami imis 

kerde, çand kılami mıleti vira şiye, 

çand mordemi yine zane? .. Hona nnd 

pe nezoneme. 

lemo ver. Pıncırrnena,. goni verdena 

dest u ri ser. Me med qait keno ke hese 

ni kısena, hard de xo nano ro merdene. 

Pızıniye ra cı nekuna! Hese Meded 

hard de gırr kerdo, biya çewt gose xo 
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noro fek u pırrnıka Memi 
ser, sekerdo n~kerdo ke 
Memi ra veng n~vecinol 
Biya hare, beni gewaciko ke 
bard bıkıno u M emi bero cı 
kero. Aye de kudık~ xo re

mene, hese kuna kodıleane 
xo dıına. A kudıkane xo 
dıma sona, Memed urzeno ra 
remeno. Hese cera ra ama ke 

Memed ca de çino. Horra
qorra u keıdo hayleme, hama 
Memedi raye vetal Deste 
hese ra xeleşiyo ra. 

/ 

Na mesela ra sero M emi 
kılama xo sero veta. Na 
kılame hem derg a, hemi ki 
zaf wes a. Çı Mf ke tede 
çeküye na kılame hona ma 
dest n~kote. Çeküye ke ma 
peyda ~ niya ıe: 

Şiyane §iyane mı raye kerde 
lıte 

Zalıme ame core mı sere 
tuJni de vınete 
Jaye de mı ro goni ser u 
htırme mı ra ve te 
Vake "Memede mı turıki xo 
rone, tı ara mın a sodıri" 
Mı va "Vındena vınde, 

nevındena dawa to danu 
hewsepiri 
Çapale danoto ro, to mı ra 
fino dari!" 

Sodır mı vera kıla vetiye 
Hese vıneta, raa mı sero .veciye 

.;;.,.;..: ... ·· 

B iye s are mı ro, sare mı ra go ni ve
ciye 
Textuxu verde leyi 
Zalımi mı mewe 
Cebeli be Mirzali ra bene seyi! 

Sodır o, mı şiyane raye ve te 
Hese kudıke xo gureti, raa mı sero 

vınete 

Seke biye mı ro goni sare mı ra vete 
Mı va "YaMehemede homete 
Tı jilye nayerode, naye mı ra dejke 

Y astuxe ver de leyi 
Zalımi mı mewe 
çebeli be Mirzali ra bene seyi 

Memo Bom 
(Arşive M. Comerdi ra) 

Qurbo ez remane 
Sipande mı qediyayi 
Lalıke mı dırriyayi 

Y astuxe ver de bırr u tumi 
Axaye Murti mordemi rusnay 
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ser u xasane Memi ane kene xulava 
jüvini 
Lawo tı xo Heqi ra meke, arebe bice 
M ı bırusne xestexani Erzurımi 

Memedi kılame xo sero vata. 
Qese xo zaf wes e. Çı hef ke pero 

piya ma dest nekota, kemi ya. Çeküye 

ke kote ra ma dest niyate: 

. "Nezanu ke mı xaşiye kami niya 

dewesna! Ez ki maa dine bıdewesni!" 

Xaşiye ceno ra xo poşti, des u jü 

mordemi kune ra raye yene. Heya ni 
yene, hama Memed besenekeno nine 

de raye ra şero. Bare yi zaf gıran o, 
Memed bıne de vışiyo. Yi ye bini xele 

ca yene, nara vındene ke Memed bero 

yinere~o. 

Qayit kene ke hawo cer~qılatiye 
Name maaMemedipersenaFate Memedi asa. Vane: 
Ez be heyrane Memede xo bi, kosteke 
sate 

Kowan de kowan de 
çıme maa Memedi mendo ra u olaxan 
d? 
V ana "Memede mı veciyo bero 
Qurbane kenu bın2 lıngan de!" 

"Memed tı koti menda?" 

Memo Bom muxtari ra vano: 

Muxtar gune qurban 
Ez §iyane vere deri 
Mı işliga xo şüte, kerde tenıke 
Salaga xo berde sere awe 
Kemeri cı ra vete, kerde senıke 

Memedvano: 

Memed qayit keno ke is nnd neso
no, Xanıme ra vano: 

Gunequrbo 
Harde Y astuxe hardede şen o 
Aqıle ceniyo teraziyo zerrnen o 
Ama eke dartmis kene 
Cı ra çiye kemi yeno! 

Xanıme qarina vana: 

"Mı cide feke piye to kerdene, 

yane ez nıka aqıl rakemi yane?" 

Memo Bom hera xo fino raye, 

vano: 

"Çü Pamuxl Mevınde ma xo re 
bırremime!" 

Na nalıka to ÇI kes1c a? 

2. HAL U MECALE MEMED/BE 
CAMATI RA 

"Gune qurban bire kemere niyane- Roce Memed sono ç!yede beno mey-

ni tede bi, ez coku niyamane. man. Ceniya sermiyane çeyi Kuresıze 

biya. Memed cı ra pers keno: 

"Gune qurbo, na nalıka to çı kesıc 

Kemeri c1 ra veti kerde sen1ke Aqde ceniyo teraziyo zerrneno a?" 

Serra jüye vaşi zaf senık bene. Eke Memed reye yeno Yastuxe, icare Çe 

beno zımıstan, alafe mali qedino. Bos- Miri ano dano cı. Xanıme Memedi pe
tu W ortiye ra des u jü mordemi urzene cena, vana: 

ra sone Bardaxçiye ra ebe poşti sımer "M e mo ala so are ma re germi 

ane. Memo Bom ki nine de ·beno. biya!" 

Xaşiyade gırse bena, pırre sımeri ya. Memed vano: 
Hawale Memedi ane bire kemerane 

gırs u gırano kene zerre xaşiye de. 

Xerca M emi xebera perone na mesela 

ra esta. Ni tede xaşıyane xo poşti kene 

kune ra raye. Na xaşiya gırane ki 

M emi re manena. Eke xaşiye dane ro 

poştiya Memi, M em vano: 

"Muxtar gune qurban, ez naye 

neşkinu beri!" 

Zoniye Meme Bomi recefine, xo 

sero zor vındeno. V ano: 

"Kanım, germi çık a?" 

Xanıme vana: 

"Are Mazane de dene germi kuyo. 
Ez yi ra vanu, tı so yi bice biya!" 

Memedo beçare wurzeno sono are 

Mazane ra dene germi ceno ano. Nara

ki Xanıme vana: 

"Memo to dene germi ardo, narald 

so nezo koti ra -dewızo bılxur gireno 

kerdo husk- bulxur biya!" 

Wayire çeyi vano: 

"Apo, nalıka mı Kuresıc a." 

Memo Bom wayire çeyi de yara-
niye keno, ceno çend qesan erzeno yi 

ser. Vano: 

V ere dewe de rıbeşi 
Tı çıtur na .. ocaxe Kureşi? 

Cide feke piye Memed Axayi 

k eri! 

Hete Tercani de ebe name Sesteli 
Çarekıze beno. Sestel mordemode xurt 

beno. Dorme Sesteli de xele teni bene 
top u je qole yi nam dane. M e mo 
B 01n Y astuxe de kılamo van o. Ceno 
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Memed Axa niştoro astore qı"i 
Rameno werte tari ro 
Sestel be des u dı teno ra arney 
vıreniye 

Memed Axa qırri serra peya nebiyo 

Ç~ Miri de, waa Hesen Begi ya pila 
M ıstefa Begi vana: 

"No Mem karnci aşire ra beno? 
Zeke mendo mordemMe xurti!" 

Ucka rajü vano: 

"U Memed Axa, no Bom o. Xo ~ 
xo sero vano!'' 

Cenike vana: 

"Sala desto serdın cı nereso!" 

Rey@ ez vera nişi! 

çe, 1 smayil Axaye Sampasayi veyve 
kerdo. Husene Kuresıce wekil~ Çe 
Miri biyo. Çe Miri gureto u rusno, 
vato "So 1 smayil Axay de ten~ dest 
berze ~ veyvi!" 

Kuyo,lsmayil Axa ki j~ Çe Miri 
Çarekle o. Veyve de ceyiz kerdo ra ... 
Haleta ~rüne dan~ cı, tawa n~vecen~ 
Memedi nedan~. Zerre Memedi wayr~ 
veyvi ra zat şikino. Fetelneno ano za
may sero kılam~ veceno: 

Guno qurbo, koyi biye weşi 
"Heeya! Cide fek~ piy~ Memed Zama veto sere boni 

Axayi keri!" Mendo ro kudıke heşi 
Van~. Sesteli ke na kılame hes

ntlne qayde ko~ne. 

Sala desto serdın cı n@reso! 

Mem vano 
"Apo gori ala tı yitka vınde 
reye ez vera nişi!" 

Rew sonu dina heqiye! 

Nasede Meme Bomi beno, nam~ xo Memed veyv~ ~ lsmayil Axaye Sam-
Usıv o. Kuno raa Memedi ver, vano: 

"Apo ll Heq kena mı sero kılam~ 
vace!" 

pasayi de kılam~ erzeno Husene Ku
resıce ser. Kuyo yi haleti nMa Meme
di, vato: 

Memed vano: Sampasa verde şüye 
"Usıv Usıv mal~ to esto, ceniya to Kebabardonoroke 

esta! Tı mı ra çı wazena? Ez kılama Mendoro cendege /üye 
çıke to sero vaci?" 

Usıv sero keno sur, vano: 
"N~ Apo n~! Gereke jüye ll mı 

serovare!" 

Memed qayit keno ke yax~ xo 
Usıvi dest ra n~xelesneno ra,vano: 

Usıve mı gune qurbo 
Ye to hewes o 

Husene Kuresıze vano 
"Wedare ez pariye buri 
W eki/e çe Miri yane 
Rew sonu dina heqiye!" 

Xere ma u piye tü yo! 

Çüye Memedi kuino ra jü fırawuni 

c~no, dest! xo beno ciyin. Uyo ke 
qefçıliye keno çü ra M e me di ra pers 
keno, vano: 

"Memo u çık o?" 

Memedvano: 

Gıpıe qurbo, no çü yo 
Nawo ke pıra ci yo 
X ere ma u piye tü yol 

Na cısniya Hesen@ Mumıni 

Jü ki van~ ç~ Samali veyv~ lac~ xo 
Memedi kerdo. C~n~ veyve de kay~ 
vecen~. M e mi giredan~ cı ra pers 
ken~: 

"Maa to merda, piy~ to merdo, 
lac~ to merdo se vana?" 

Hesene Avdelici van~. reseno ke 
Memed ~ giredo esto ra xo, vıneto. 

vane: 

"Cenika to merdal.." 

Memedi cene merrednen~ hard ra, 
nata bota kas kene. Resen onca Hese
ne Avde{ıc.i dest der o. Veyve de tay~ 
van~: 

"Lawo guneka, sıma nıka ni 
kısene!" 

Memed sekeno, xo nine dest ra xe
lesneno ra u xo ç~ver ra erzeno tever. 
Dıme ra yeno zerre, vano: 
Mıreba verde vaşi, tumi 
Sermiyane çe Samali biyo Hesene 
Mumıni 

Va ke ano dano M emede to dest pake
ta tutzni 

Va ke ala tı qene bıçarne ez de cı..i 
Cısniye şero hete Qırdımi 
Cısniye şero Xece 

Heqi nawo ke do to, to re beso 
Duwayi bıke, vace 

dest. ceno ÇÜ hurdemena sero ra keno 
qefçıliya isani ra. Xevera Meme di na Xece yaco 
hal ra çine bena. Seke yeno çüye xo "Na cısniya Hesene Mumıni! 
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Şiya gol u sosıne Vano: Eke na terazi ser 

''Voc,e Meme~ qe metersel" Dı se u poncas qıram cı ra noqsane! 

Mavene Çe Miri be Meme Bomira Memo Bom xo çarneno laci, 

beno ra. Çe Miri, Memedi ra "bar" vano: Lesa to y~ Mem~ Bomi bo! 

vaDe. Y ane vane "Harde ma ra veeiye 

sol" Çe M iri Carekle e. Memo Bom Mıreba verde rıbeşi Lace pire Meme Bomi hona doman 

ke harde nine ra vecino, sono he te No Zeynele lace to 

Balabana de ÇarekleMe bini re beno Şiyoro here dı goşi! 

dewız. Nezo werte ra çıxa zaman vere-

no ra, ni axaye newiraşte Memedi 

yene. Cı ra pers kene, vane: 

"Memo çıtur o, manndi me ya Çe 

Sawşen Begi rm~?" 

Memed ebe na qesane xu ye weso 

cüa be yine dano: 

Şiya Çe M iri 

şiya gul u sosın al 

Şiya Çarekani binu 

şiya sınca boyinat 

Na qesa ahengdara Meme Bomi 

sona Çe. M iri gos de. Na qesa, Çe 

Sawşen Begi re wes yena, vane 

«Meme Bomi werte Çarekane binu de 

paya ma kerda berz." 

Peyecu Memedi ro wesenene vane 

"Be onca~ xo de cabe." 

Ş~ro dest u 
res o! 

roy~ piy~ sıma 

Memo B pm Balabana de şiyo veyve. 

Gıregırane wuckayi be xebera Memedi 

fısqiye heywano kerdo bıne qılawuni u 

tuun ki kerdo sero u ardo do Memedi. 

Memedi qılawun gureto xo dest u ne

zeliyo ,cı sımıto. Tu un ke veseno qe

dino, nara fısqi veseno. Memed hasare 

cı beno ke no fısqi yo sımeno. Hama 

qe xo de beli nekeno, nMano tever .. 

Memedi fısqi zerre u can ra onto, pa

kaye xo ra kerdo tever. Yiye ke ebe 

M e me di kay kene, cı ra pers kene, 

vaDe: 

"Memo tuune qılawuni wes o?" 

Memedi vato: 

Memed ebe na baqıleni sono mı- Wes o, wes o, wes o! 

~ xo ser. Eke esto, mı re qılawunena deke 

ben o. M em laceki ceno xo vırane tey 

kay keno, pe sa beno. Bostu Wertiye 

de ciranMe Meme Bomi esto, cı ra 

vane Huse Buvıke. No .zaf ebe qeret 

biyo. Memed layeki zaniyane xo sero 
erzenowe, vano: 

Meme to qurbane to bo 

Lesa to ye Meme Bomi bo 

Qerete to ye H use Buvıke bo! 

Paketa tutıni 

Memed sono Mıreba de veyve. Wayre , 

veyvi ane halete dane mıleti. Cene 

pakete tuun ki dane Memedi. Memed 

pe haleta xo qayil nebeno. Naye ser 
niya vano: 

Mıreba raşte tumi 

Ane dane Meme xo paketa tutıni 

Nino werdene derd~ ron~ Ru

veket~ boyini! 

Şiyo ro her~ dı go§i! 

Şero dest u roye piye sıma reso! 
Çe M iri yerxat do are, mılet cı re gu

rino. Cene dewızo rusnene çe Ruve

Dı se u poncas qıram cı ra ketıci, ucıka ra ron dane ardene. Ebe 

Çe Mıstefaye Heyderıci de mılet nişto 

ro, xo re qesey kene. Lace Mıstefaye 

Heyderıci kuino zerre, Memedi ra 

van o: 

"Bomo çıko u onca sari xapene

rıa?" 

Memo Bom, Mıstefaye Heyderıci 

ra pers keno, vano: 

"M ıstefa u ke rajiya, ez ni lace to 

Zeyneli sero jüye vaci?" 

noqsane! 

Memed sono Çe Miri ke pile Kemıco 

ki hawo ucıka ro. ~ xonçıke nanero 

u nu oncene. Memed ki sono sıfri ser. 

Pile Kemıco raji nebeno Meme d yi de 

sıfri sero roniso. Memed hayro cı 
beno, vano: 

Kemane Kemane 

Düri ra ke qayit kerd tername 

ni roni yerxati re werdene pocene. 

Memo Bom ki ni yerxati de beno. 

Nun oncene ke çı bonce, ron beni 

tuzo ke qe nino werdenel Naye ser 

Memedvano: 

Feme verde bırri, tumi 

Nino werdene derde rone Ruvekete 
boyini 
Hawt serri do are 

Seweki dermane tewraniye re kerdo 

• 
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qutiya zeytuni 

Sıma ke Heq kene kebaniye biyare 
yitka 

Ez dolımede cı ... ! 

Memed ke naye vano, na kılama di 

ben! resnen!Xanıme. Xanıme Meme
di bena sanena çüyo ver. Çüy!, dı 
çü ... Can! Memedi v!seno, vano: 

Feme verde dara teke 

Xanımi Heq kena 

Qesane raa Ruveketi tede meke 

Gune qurbo, çıxa zor o 

Çüyo ke gıneno vere kaleket 

Pepuge usarri çhere ma de 
wendo! 

Mıreba de veyve beno. Memed ki · 

urzeno ra xo re sono veyve. Dawul u 
ıurna danepıro, govende c!n!. Dune ra 
ane haleto ken! vıla. Haleti her keşi re 
kuin!, jü Memed be halete maneno. 
Kes tawa cı nMano. Na ye serMemed 
van o: 

Mıreba verde bend o 

Werte na veyveçü de xoraMem be ha
lete mendo 

Lac vano ke "Bawo her ke§i haleta xo 
gureta 
lü M em be halete mendo!" 

Pi vano ke "Bıko, bıko ma se bıkeri 

Ma ke no veyve kerdo, Pepuge usarri 
çevere ma de wendo!" 

A node maa lace to! 

Bostu Wertiye de derezay!Meme 
Bomi veyve ken!. Veyve ke qedino, 
nafa ki san de zamay ben! dan! zerre. 
Yan! ken! le w! veyvıkel Maa zamayi 
yena Memedi ra vana: 

"Apo Memed recayi bıke, ez laye

ki ben u danu zerre!" 
Memedvano: 

Baxıre verde beno so 

Himete Memedi, ye des u dı wucaxo 

Lace to xo ra tawa besekerd kerd 

Eke nekerd a node maa lace to! 

Ma re dewıze niyanhi lazıme! 

Manga çurıkıne ra Boxe Qerşi! 

Memed wert! dewe de sono ... Cezayi
ra ç! Murti qirena, vana: 

"Pasa, Pasal" 

Venga lac! xo dana. Memed vano: 

"Qurbo, melemi Pasa kam o?" 

V ana: 

"Venga Pasa y! ma danu." 

Memedvano: 

Ey, ey, ey! 
Mir! Memedi, Hesen Begi, Memed Manga çurıkıne raBoxe Qer§i 
haroo xo ra veto. Memed be cıxara 

mendo u xo r! Erzıngan de fetelino. 
Qayit keno ke hawo dı begleri xo r! 
ucıka de reqi sımen!. Memed het! ra 
terseno «VanO lawo ni serxos !, n!bo 
ke mırod!l», heto bin ra ki gıran gıran 
het! nine ra sono. Seke yeno dust! 

nine, ni vengaMemedi dan!. Van!: 

"Tı dewız! kami ya?" 

Memedvano: 

"Ez dewız! ç! Miri yane." 

Van!: 

"Mir! suna sıma r! rınd o?" 

Memedvano: 

"Heq keder! sıma medo, sıma ki 

mordeme pili y!l" 

Dune ra vano: 

Şiya axaye ma §iya baxi ya 

Şiya axayane bino §iya s ınci ya 

Sona mordemi sere ra 

Yen! lew nan! riy! Memedi ra, 
an! çend paketi cıxaran dan! cı u van!: 

"Ma re dewız! niyan!ni lazun!l" 

Memed ke cıxaran! xo c!no, dano 
ra. Qe xo dıma niya n!danol 

Dest nanu qena Xanıme ra 

Qa na Xanıme ra tım Pasayi biye, ve
ciyoro er§i! 

xere ma u piye tü yo! 

Sar! Karsuko, bın! Karsuko de rast! 
Memedi ben!. N ine ra jö ki Rıze Ale 

K eki biyo. Ni çüy! M emi c!n! ken! 
ci ra, an! lew! M e me di de nan!ro. 
Van!: 

"Memo u çık o?" 
Vano: 

Qurbo no çü yo 
Mem yolçi yo 
Ça qimetli yo 
Ciyo ke sere çü ra 
Xere ma u piye tü yol 

Geneiye worxana qutmi ya! 

Memed sono Axpasor. Xebera Ceniya 
Dewres Eyla§i n!bena. Dewres Eylas 

bıray! Dewres, Ezizi beno. Pey!cu 
Memed ke dot ra c!reno ra yeno, onca 
Axpasor ra v!reno ra. Venga Ceniya 
Dewres Elya§i dan!, van! "B! Memo 
Bom amol" Cenike urzena ra sona qo
nax! Memedi. Memed sono dest! Ce
niya Dewres Eyla§i. Cenike vana 
"Memo b ki nnd biya kokıml" 
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Memedvano: 

ll eya heya qurbo 
Geneiye worxana qutmi ya 
Kaliye worxana be ri ya 
Eşte kose andali 
Lmgo ver ra şiyal 

Ni ya ki vacina: 

Geneiye geneiye 
Worxana qutmiye 
Kaliye, worxana be ri ye 
Na dina ocaxkore 
Keşi re mal nebiyel 

Eke Ceniya Dewres Eylaşi na qes
one weso besnena, çıme xo bene pırri. 
Nisenaro xo re mırrdi berbena. 

Sa sayeni nekeno! 

Pune de Saye lleyderıei qerpuji ramı
te. Memed yeno Pune, vano: 

"Sawo, qerpuze dı qerpuzo bıde 
mı! Ez xo re berji terkiye Pamuxe, 
beri buri!" 

Savano: 
"Bomo pereyi esıe pereyi?" 
Memedvano: 
"Qurbo, perey ke mı de bıbe Xızan 

nawo yitka de, Xızan de ki cenu. Mı 
de pereyi çine! Tı ye ma wa, dı q~rpu
zu bıdemı!" 

Sayi onca vato: 
"Ne, ne pero bıde!" 
Memedi vato: 

Memleketi persena veryemiso 
Baxıre pırr kero Sultan Duzgm pano 
Sala Sayi bıkıso 
Sa sayeni nekenol 

Çüye di bıne çüyo mekero! 

Rıza Efendi ke sono Erzıngan, Dur sm 
Efendi ceno dı paketi tutın yi de Me
medi re rusneno. Rıza Efendi, Mera-

şiye de raşte Memedi yeno. Paketane 
tutıni dano Memedi. Memed riye xo 
çameno Qızılbel vano: 

Seweta na dı paketi niyo 
No Qızılbel ke kabe mm o 
Çüye di bıne çüyo rnekerol 

Memed beni berba, va ke "Dursın 
Efendi mı re tutın burısno merusno, 
ez yi ra bez kenu!" 

Nino ontene derde lace Abase 
Avdehji! 

Veyve beno. Lace Abaşi xaftıla çü 
kuino kaleka Memedi ra. Memed 
vano: 

xıravıne de çeneke re sruıeno ra, bete 
ra ki Kırdaski de xeberi dano. V ano: 

"Mı de diya te kı ... ! (Mı de daka 
to ke .. !). 

Çeneke remena, no nanoro dıme! 
V ane çeneke ne Kırmanetki zanıtene, 
ne ki Kırdaski ... çe axayi teyna Tırki 
musnabi cı. Çeneke raste pirıka xo 
bena u cı ra pers kena: 

"Ni mordemeki mı ra va ke «mı de 
diya te kı ... ! » no çıbawo?" 

Pirike çeneke cena yene lewe Me-
medi. Yana: 

"Memo to çenekere se va?" 
Memvano: 
"Xanımi ez se vaci! «mı cı ra va dı 

sarey piyazo bıde mı!» Aye nedayi, 
"Ero qeda vınde, ero bela vınde,ero reme. Ezı ki xo re dıma amane." 

bıko vınde!" 

Se keno no nevındeno. Niyadano 
ke nevındeno, vano: 

V are vara koyi biye duji 
Ala qaye nino ontene 
Derdi lace Abase Avdelıji 

Alla u Mehemed ya Eli yo! 

MemeBomike name lacane xo va
tene, niya ebe aheng nene tedıma: 

Mirza/i yo 
llesenAli yo 
llemed yolçi yo 
Cebeli yo 
Alla u Mehemed ya Eli yol 

Mı de diya te kı... ! 

Xanıme vana: 
"Ero kutık, çeneke vana to deste 

xo niya kerdo. "ato «mı de diya te 
kı ... !» 

Na ye ser Memo Bom urzeno ra re
meno. Xanıme ki xo re dıma qayit 
kena, buyina! 

Qena Kurre ra çawus! •• 

Sone çe Hernede Sılemani re kınkor 
çinene. Çawuse sere nineki Usıve 
Kurri beno. Memed kılamo erzeno 
Usıve Kurri ser, Usıve Kurri ki erzeno 
Meme Bomi ser ... Usıv riye Memedi 
ra nino warr. Memed qarino, vano: 

Qena Kurre ra çawus, qena Kola 
Gewre ra tucar, no coru biyo?l 

Comerdeni Iayiqe ye Sereni 

Memo Bom yeno çe axayi. Qayit ya! 
keno ke çena axayi hawa bostan der 
a. Cı ra vano: Memed raste xorteke beno. Cı ra pers 

"Gune qurbo, dı piyazo bıde Meme keno: 
xo!" "Qurbo, tı çe kami ra wa?" 

Çeneke piyazo M e me di nedana. Xortek vano: 

Memed qarino. Hete ra deste mana "Ez çe Memede Mıkayili ra 
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wane." 

Memedvano: 

"Piye to mordemade nnd o. Ma 
name tü yo xer çık o?" 

Xortek vano: 

"Name mı Comerd o." 

Memedvano: 

"Eee! Qena mı, qena to be Comer
dinil Comerdeni layiqe ye Sereni ya!" 

Biya maa xo ki serrne! 

Kemero oncene seweta qonaxe Miri. 
Her jü kemera xo nano ro poştiya xo 
ser, ano qonax. Memed ki werte na 
sari de biyo. Kemero danero poştiya 
Memedi ser. Caye kemero qonax ra 
xate düri beno. Memed hata ke reseno 
qonax, kam ke raste cı yeno kemereda 
xo nanoro poştiya Memedi ser. Tavi 
Memed bıne na bare grrani de vışino. 
Uyo ke kemero dano poştiya Memedi 
ser, cı ra pers keno: 

"Memo beso?" 

Mem vano: 

Ez ç1tur ni ra m1rrd bi! 

Çe Miri re Are Mazane vırazene. We
senene dewızo ra yerxat dane are. Tavi 
be pere gurenene. Memo Bom ki nine 
de beno. Ebe dawul u zurna ra vaa 
areyi vecene. Ebe dawul zurna ra vaşni 
sarebırrne, mini sanepe, yerxati re 
gost u bulxur oncene. Vane yerxat 
niştoro nıi weno, Pasa Beg ki sero te· 
fetelino. Memo Bom qefle vereni de 
nisenoro tey weno. Yi vazene ra, qeflo 
dı yen nisenoro. M e m biyo "Piyo 
Qer", ca ye xo de ronişte wo! Nun ke 
yeno ontene, Memed yine de ki weno. 
Dıme ra qeflo bireyen yeno, bama 
Memed qe xo nelewneno! Memedi 
çım de biyo ke na qefle peyeni de ki 
nu boro. Pasa B ego ke mıleti sero te· 
fetelino, damis nebeno vano: 
"Memed tı neyi de ki neurzena ra, 
bona mırrd nebiya!" 

Memedvano: 

"Gune qurbo, M em beşire to bo! 366 
dewe to este. To çım de neaseno, 
mırrd nebena; no tasıke bulxure mı çı 
ra to çım de aseno? Ez çıtur ni ra 
mırrd bi! 

"Gune qurbo, to kemeri hard de ne- V ane Pasa Beg verde mend, ri ye xo 
verdayi. Eke senıke, bi ya maa xo ki çama u feke xo de kerd mılleıllne şii 
seıme! 

Ez venge xo b1b1rrni no b1z1· 
rro! 

M erne d kılarn o vano. Cenike lace xo 
kerdo xo vırane (vırare), lewe de 
ronişte biya. Lacek nevındeno, berbe
nol Eke berbeno, Memed vano: 

"Kıle dı beri telewe de nezırrenel 
Ya venge ni bıbırrne ez vaci ya ki ez 
venge xo bıbırrni no bızırrol" 
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48 Pırtukln KurdNJSiyi ___________________________ _ 

DI NA VBERA S ALEN 1582 • 1839 DE 

PIRTÜKE N KURDNASiYE 
BI ZIMANEN FRENSİ, 

iNGILİSİ Ü ALMANİ 

FERHAD PIRBAL 

E v kurte bibliografya jı beşek 

keme pırtôken Kurdnasiye pek 

hatiye. Berhemen lngılisi, 

Frensi ô Almani yen ku dı navbera sa

len ı582-ı839 de dı derheqa Kurdıstan 

ô Kurdan de hatıne weşandın, tene ew 

dı vır de haune peşkeş kırın. Bı tome

ri jı nave 9ı pırtôkan pek hatiye. 

Jı bo ronilarına tarix, jiyina cıva

ki, çand ô gış ruyen jiyina gele Kord 

be guınan ev çavkaniyen kevn ô kla

sik xwedi nırx (i gıringiyek mezın ın. 

Xasıma kesen lekolinvan ô Ieger dıve 

kar ti xebata xwe de van çavkaniyan bı 

kar binın ti bı awaki zanısti je isufade 

bıkın. Rtiyek dıne ve mesele ji ev e 

ku, zana ti ronakbiren Kord jı bo 

wergerandına van berhemen beja ti 

gıranbıha ji hewl bıdın ô rojek bere 

wan bıxın kıtebxana Kurdi, ku 

mıroven daxwazkar bıkarıbın je agah

darbıbın. 

1. L. RAUTOOLFF, Aigentliche 

Beschreibung der Raiss So er vor die

serzeit gegen Auffgang in die Mor

genlllnder fiJ.rnehlich Syriam, Judeam, 

Arabiam, Mezopotamiam, Babyloni

am, Assyriam, Armeniam; Frankfurt 

am Main, ı582, 487 s. 

(Noten Fıreb dı Derbeqa Ge

rana Welaten Robılate de) 

2. O. DAPPER, Asie Oder 

ausführliche Beschreibung des Reichs 

des Grossen Mogols ... Nebst einer 

vollkommenen Vorstellung des 

KIJnigreichs Persien, wie auch ... Kur

distan und anderer benachbarten 

Lllnder. Christoff Beem, Bd. ı-n, 

Nümberg ı68ı, Bd. ı, 304 s.; Bd. n, 

ı74 s. 

(Not@n jı Gerana Welate Me 

zın ya Mo:x:ol, Dı Derbeqa 

Pers, Kurdıstan ô Welat@n Ci· 

ran de) 

3. R. POCOCKE, A description 

of the East and Som other contries. 

Observation on Egypt, Palasıine or 

the Holy Land, Syria, Mesopotam, 

Cyprus and Candia; Vol. ı-ıı, ı745, 

pt. ı, xı, 268 p. ; pt. ıı, vıı. 308 p. 

(0.. Derbeqa Robılate ô 

Hınek' Welaten Dan de • Mısır, 

Fılıstin, Suriye, Mezopotam

ya, Qıbrıs ô Girit) 

4. Voyages de RICH-

ARD POCOCKT en Orient dans 

l'Egypte,l'Arabie,la Palastine,la Sy

rie,la Grece. Traduit de l'anglais. Vol 

ı-vıı, Paris ı772-ı773; Vol. ı-vıı, 

ı772, SOıp. (483-484, 497). 

(Dı Derbeqa Robılate 11. 

Hınek Welaten Dın de • Mısır, 

Fılıstin, Suriye, M.ezopotam· · · 

ya, Qıbrıs ô Girit) 

S. Beschreibung des Morgenlandes 

und einiger andern LAnder. Neue Aus-
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gabe Von ~· J.F.BEYER und mit Ser Tırkiy~ Heya Asiya u Per- distan (Kurdistan-FP) (1813-1814), 
Anmerkungen erUlutert Von Dr. Joh. s~ dı 1807-1808'an de) London 1818, Xll, 603 p. map. 
CHRISTIAN DANJEL SCHREBER. 10. J. MORIER, Journey through (Gerranb Mın jı bo Asiya-
T. ı-ıı, Erlangen, 1791-1792; T. ıı, Persia, Armenia and Asia Minor to Bıçuk, Ermenıstan u Kurdi· 
1792, 392 s. (283- ). Constantinople, in the years 18olJ- stan) 

(Danasinek dı Derheqa Rohı 1809, London, 1812, xvi, 438 p., 3 17. J. M. KINNEIR,Voyage dans 
lat O Çend Welat~n W~ de) maps, ill. l'Asie Mineure, Armenie et le Koordi-

6. C. NIEBUHR, Reisebeschrei- (Gerrek jı bo Pers, Er- stan (1813-1814), Trad. de l'anglais 
bung nach Arabien und andern imlie- menıstan, Asiya-BıçOk u Kon- par N. P.RIN, T. ı-u Paris 1818, 428 
gendenUJndern. Bd ı-u. Kopenhagen staninopol~) p.; T. ll, 461 P. Carte. 
1774-1778; (16), 479 s. Lu. Taf. 11. VoyageenPerse,enAtmenie, (Gerranb Mın jı bo Asiya-
(T. ıı, 93-181, 293, 334,398-422). en Asie Mineure eta Constantinople Bıçuk,Ermenıstan u Kurdistan) 

(Gerrek jı bo Erebıstan O (1808-1809), Trad. de l'anglais par 18. J. M. KINNEIR, Reise duch 
Welat~n N~z~) M.E ... , T. ı-ll, Paris, 1813, t.l. ıx Klein Asien, Armenien und Kurdistan 

7. C. F. VOLNEY, Voyage en 351 p., t. ıı, 346 p. t. lll, xvll, 312 (1813-1814), Aus dem Englischen, 
Syrie et en Egypte, pendant les annees p. Weimar 1821, ıv, 480, 10 s. 
1783-1785. Vol. ı-ıı, Paris 1787; (Gerrek jı bo Pers, Er- (Gerranb Mın jı bo Asiya-
Vol. ı, xvı383 p., Carte; Vol. ll, 458, 
IV, p. ili. 

menıstan, Asiya-Bıçuk u Kon
staninopol~) 

Bıçuk, Ermenıstan u Kurdıstan 
dı 1813-1814 de) 

2. ed. vol. ı-ll, Paris 1799. 12. Reise durch Persien, Armeni- 19. G. CAMDANILE, Storia del-

3 ed ı P · 1809 en, und Klein Asien (1808-1809), la regionedi Kurdistane della, Napoli . . vo . ı-ll, arıs 

(T.ı, 340_344,383, T.ll, 128_130, Weimar, 1815, ıv, 219 s. Karte. 1818. 
246, 383-385). (Gerrek jı bo İran, ;Ermenıs (Diroka Dewera Kurdıstan) 

(Dı Salh 1783-1785 de tan u Asiya-Bıçuk dı 1808- 20. J. MORIER. A Second jour-
Gerrek jı bo Suriya 0 Mısır) 1809 de) ney throug Persia, Armenia and Asia 

8. J. JACKSON,Journeyfromln- 13. J. M. KINNEIR,A geographi- Minor (1810-1816), London 1818, 
dia towards England in the year 1797,. cal memoir of the Persian empire, vııı, 435 p. 2 maps, ill. 
by a route commonly called over-land, London 18: 3, Vlll, 486 p. map. (Gerra Mın a Duwem jı bo 
through contries, particulary between (L~hurbun~n Coxrafi lı ser Per s, Ermenıstan u Asi ya 
the rivers Euphrates and Tigris İmparatoriya Pers) Bıçuk dı 1810-1816 de) 
through Curdistan(Kurdistan-FP),Di- 14. Memoires geographiques Sur 21. J.MORIER, Second voyage en 
arbe/dr, Armenia and Natolia(Anato- l'empire de Perse, T. ı-ll, phg., 1827; Perse, en Armenie et dans l'Asie Mi
lia-FP), London, 1799, xvı, 227 p. t. 4, vı. 400 p., Carte; t. ıı, 479 p. neure,fait de 1810 a 1816, Trad. de 
map. (L~burbun~n Coxrafi lı ser l'anglais par M***, T. ll, Paris, 

(Dı Sala 1797. de Bı R~ya İmparatoriya Pers) 1818, t. ı, x. 464 •. t ll462 p. 
Erdin ve Gerrek jı Hindıstan, 15. J. F. x. ROUSSEAU, Extrait (Gerra Mın a Duwem jı bo 
Kurdıstan a navbera Ferat u de l'ltineraire d'un voyage en Perse par Pers, Ermenıstan u Asiya 
Diclf, Diyarbekır, Ermenıstan, la voie de Bagdad (Mines de l'Orient), Bıçuk dı 1810-1816 de} 
Anatolia · heya İngılistan) Wien, 1813, Bd. lll, s. 85-98. 22. Zweite Reise durch Perşien, 

9. A.De GARDANE, Journal d'un (Tfbiniyb Gerrana Bexdayf Armenien und Kleinasien ( 1810-
voyage dans la Turquie d'Asie et la bo İran) 1816), Aus dem Englischen, Weimar 
Perse, fait en 1807 et 1808, Paris. J. 16 J M KINNEIR J 1820, x, 454 s. . . . . ourney 
MOSSY 1809, 128, 52 p. troug Asia Minor, Armenia and Koor- (Gerr~ Mın a Duwem jı bo 

(Gerrnama Gerrana Mın a lı Pers, Ermenıstan u Asiya 
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50 Pırtaken Kurdnasiye ------------------------------

Bıçôk dı 1810-1816 de) 

23. W. OUSELEY, Travels in 
Various Countries of the East more 
particulary Persia, Vol. ı-u, London 

, 1819-1823; Vol. lll, 1823, 600 p. 20 

of travels in the Seat of war during «Baseler Magazin für die neueste Ges

the last two Campaigns of russia and chichte der evangelischel) Mission und 

Turkey, intended as a itinerary Bibelgesellschaften», 1837, H.3, s. 

through the South of Russia, 459-499. 

pl., (T. lll 448 - 466). 

(Gerrek jı Bo Welatb 

Cıh~cıhey~n Rohılat~ ô 

Xasıma jı Bo İran) 

24. A. JAUBERT, Reise durch 
Armenien und Persia. Nach dem 

Franzöischen, Aena 1822, 200 s. 

(Gerrek jı bo Ermenıstan ô 

İran) 

Georgia, Koordistan and Asia Minor; 
London 1831, xvı, 242 p. map. ili. 

29. R. MIGNAN, Journal of a 
tour throug Georgia, Persia and Meso
potamia, JASB. 1834-1835, Vol. ııı, 

pp. 271-280, 332-339,456-463, 576-

590, Vol. ıv, pp. 602-620. 

(Gernama Gerra Gurcıstan ô 

İran ô Mwzopotamya, J AS B 

1834-1835, Vol. ııı) 

(Ge ra Du Misyoner an Jı 

Tewr~z bo Kurdıstan~ dı Nav

bera 6'e Hızeran~ ô 2 y~ İlon a 

1838 de) 

34. W. F. AINSWORTH, Notes 
of a journey from Constantinople by 
Heraclea, to Angora in the autumn of 
1838. JRGS 1839, Vol. ıx, pp. 216-

276. 

35. H. C. RAWLINSON, Notes 
on a march from Zohab, at the foo ı 
of Zagros and from thence through 
the province of Luristan to Kirman
sha, in the year 1836. -JRGS 1839, 

Vol. ıx, pp. 26-116, map. 

25. J. F. X. ROUSSEAU, Notice 
sur la carte general des pachaliks de 
Bagdad, Recueil des voyages et de me

moires publie par la Societe de Geo

graphique, Paris 1825, t. u, pp. 124-

244, Carte. 

30. G. HÖRNLE - E. SCHNEI

DER(Auszug aus dem Tagenbuche der 
Brader), Uber ihre Reise nach Urmia 
und einigen andern Kurdendistrikten 
im Westen dieser stadt.- Baseler Mag

azin fürdie neueste Geschinchte der (Gerrnama Gerra jı Zohaba 
evangelischen Mission und Bibelge- berp~ş~ Zagros@ ô bı R@ya Ser 

{T@biniy~n Gerrana Bexday~ sellschaften- 1831, H.3, s. 481-510. 
bo İran) 

26. G. KEPPEL, Personal narrcı
tive of a journay from lmJia to Eng
land by Bussurah- Kurdistan in the 
year 1824, London 1827, xıı, 338 p. 

map.; 2 ed. Vol. ı-v11, 1827, 672 p. 

ill; 3 ed. Vol. ı-u, 1834; 4 ed. 1837. 

(Serboriy@n Mın dı Derheqa 

Gerra bı R@ya Basra-Kurdıstan 

{T@biniy@n Rojane y@n Her-

du Bıran dı Derheqa Gerana jı 

Kordıstana Roava Heya Ur

miy@ ô Çend Navçey@n Roa

vayf Urmiye de) 

31. Cl. J. RICH, Narrative of a 
residence in Koordistan and on the 
Site of ancien Nineweh, Vol. ı-11, 

London 1836, 808 p. ili. maps. 

ve bo İngıhstan dı Sala 1824 ô 

de) 

(Biraninen Gerra Kurdıstan 

Ninowaye) 

32. RICH, Cl. J. Relation d'une 
27. G. KEPPEL, Personal narra- residence dans le Kurdistan, publie par 

tive of ırave/s in Babylonia, Assyria, Mme Veuve Rich, London 1836, 
Media (1824), Third ed. Vol. ı-ıı, 

London 1827, Vol. ı, x11, 333 p. 

mal?. Vol. 11, vıı, 35 1 p. 

( Serboriy@n Muı dı Derheqa 

Gerra Babil ô Asur ô Medya de 

-1824) 

28. T. B. ARMSTRONG, Journal . 

xxxııı, 398 p. Carte. 

(Biranin~n Gerrek Kurdıs

tan) 

33. HORNLE, G. Salineider E. 
Untersuchungsreise der beiden Mis
sionarien Von Tabris -provinz Kurdi
stan, Von 6 Juni bis 2 Sept. 1838-

Lorıstanf ve jı bo Kırmanşah~ 

dı Sa la 1836 de) 

36. H. C. RA WLINSON, Sketch 
of a journey from Tabriz to Bagdad 
throug Kurdistan, «United Service 

Journal», London 1839, Vol. ııı, p. 

157. 

(Gerrnama Gerra jı Tewreze 

Heya Bexda bı Ser Kurdıstan~ 

ve) 

37. POULLET, Nouvelles relation 
du Levant qui Contiennent diverses re
marques fort curieuses du plusieurs 
peuples. Avec une exacte description 
de l'Empire Turque, de l'Asie Mineure 
ou Natolie, des deux A;·menienes, du 
Courdistan, du Diarbek et du Roy
aume de Perse; Paris, 1668, 624 p. 24 

Cartes (Kurdes: xxıv, xxı, pp. 340-

376). 

(Dı Robdata Neıık de Pey

wendiyen Gele Balkeş en Nav-
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-----------------------------Pırtuken Kurdnasiye 51 
bera Geib Cıhe fı Taswir ek 45. J. C. G HA YNE, Abhandlung fı Mezopotamya fı Kordıstane fı 
Rast dı Derheqa Cıvata İmpara Ober die Kriegskunst der Türken: Detayen Tarixi) 
toriya Tırk an Anatolia fı Her· Griechen, Armenier, Araber, Drusen, 51. w. A. HEUDE, Voyage up 
du Ermenıstan fı Kurdıstan fı Kurden, Berlin-Stettin 1783, xxxvı, the Persian and ajourney over/and in 
Diyarbekır fı Qıraliyeta İrane) 455 s. 1817, London 1819, x, 252 p. 

38. V ALLE PffiTRO DELLA, (Lekolinek lı ser Sıneta (Bı Reya Erd ve Gerek jı bo 
Reiss-Beschreibung in Unterschiedlis- Ceng dı Tırkan de: Yunanlılar, Perse) 
che Theile der Wett, nehmlich in Tur- Ermeniler, Araplar, Dürzüler 52. Voyage uu GolfPersique, Par-key, Egypten, Palestin, Persien; ve Kürtler) is 1820, 358 p. (ıx) 
Genff: 1674. (Kurdes: T.ı, p. 686; T. 46 . .. Natolien, Georgien, Armen-

3 4 46 5 8 (Gerek jı bo Hurmud) ll, PP· 6, 1, • 5 • 56, 7a, a, ien, Kurdistan, Irak und AI-Dschesira, 
lOa, 1096). Berlin-Leipzig: 1799, xxll, 508 s. 2 53. J. M. TANCOIGNE, Lettres 

39. P. RYCAUT, The history of kart (Kurdistan s. 252-295). Sur la Perse et la Turquie d'Asie, 2T, 
the Turkish Empı"re jırom ı. 623 tO Paris 1819, {T.l, Lettre 9. et 10; T2, ( ... Gurcistan, Ermenıstan, 
1677, London: 1680, 352 p. (pp. 92- lettre 28: Curdes). Kurdıstan, Iraq fı EI-Cızire) 96) (Name dı Derheqa İran u · 47. G.A. OLIVffiR, Voyage dans Tırkiya Assiy~ de) 

(Diroka İmparatori ya Tırk) I'Empire Ottoman, L'Egypte et la 
40. P. TOURNE1FORT, Voyage Perse; Vol. ı-ıv, Paris, H.Agasse 54· P. A. JAUBERT, Voyage en 

into the Levant, Vol. ı-ll, London (1801)- 1807, 522 p. atlas {T. ıv). Armenie et en Perse, Paris, Ducrocq 
1718, (Vol. ll, 199-205). 1821, 368 P· Carte. ( Gerranek jı bo 

(Gerrek jı bo Rohılata 

Naverast) 
tmparatoriya Osmani fı Pers~) (Gerek jı bo Ermenıstan fı 

Pers) 

41. MOSIS CHOENENSIS, His
toriae Armenicae, Libri. ll, London 
1736, xıv, 412 p. 

(Diroka Ermenıstan) 

48. J.F.X. ROUSSEAU, Descrip-
tion du pachalik de Bagdacl, par M***, 
Paris 1809, vııı, 261 p. (29, 31, 99-
103, llS, 193, 210), (93, 97, 98, 
185-210), (CM. N. 2519). 

42. J. OTTER, Voyage en Turquie (Taswira Wilayeta Bexday~) · 
et en Perse, Paris 1748, T. ı, 415 p.; 49. J. Saint-Martin, Memoires 
T. ll, 386 p. historiques et geographiques sur 

(Gerrek jı bo Tırkiy~ fı l'Armenie, Paris, lmp. Royale, 1818-
İran) 1819, xıı, 450 p. 

55. R. KER-PORTER, Travels in 
Georgia, Persia, Armenia, ancient 
Babylonia (1817-1819-1820), Vol. ı
u, London. Longman and others; 
1921-1822; xıv, 869 p. (T.ı, 195-
198, 427, 445-472, 527, 535-540, 
564, 565). 

(Gerek jı bo Gurcıstan, 

Pers, Ermenıstan fı Babil~ 

Kevnare 1817-1819-1820) 
43. J. OTTER, Reise in die Tur

key und nach Persien, Nürnberg, MJ. 
Bauer 1781-1789. 

(Biranin~n Diroki fı Coxrafi 
dı Derheqa Ermenıstan~ de) 

56. Reisen in Georgien, Persien, 
Armenien dem alten Babylonien, 

50. A. DUPRE, Voyage en Perse USW in Laufe der Jahre, 1817-1820, 
(Gerrek dı Tırkiy~ fı İran de) (1807-1809), amie, accompagne d'une T w · 1823 1833 T . ı-ll, eımar, - , . ı, 

44. Monsieur D'Herbelot _ Maes- Carte dressee par M.Lapie, Vol. ı-u, 
tricht, Bibliotheque Orientale, ou die- Paris 1819. (Vol. ı, Details histo

riques et topographiques sur le Curdi-tionnaire Universel, tontenant gene
ralement tout ce qui regarde /es 
peuples de /'Orient; par: 1776, xxvı, 
954 p. (317,706, 807,839, 841) 

stan, pp. 89-98; Vol. u, Les Curdes; 
pp. 275- 276, 464-465; Vol. ı, Les 
Yezidis, pp. 103-109). 

(Ferhenga Rohılat~ an (Gerek jı bo Pers dı 1807-
L~nıh~rin dı Derheqa Gelan de) 1809, Lı gor Xerita M. Lapie 

Seranser Topoxrafya Anatolia 

1823, 648 s.; T. u, 1833, xx, 806 s. 

(Gerek jı bo Gurcıstan, 

Pers, Ermenıstan ô Babil~ 

Kevnare 1817-1820) 

(DUm.ahik heye) 
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52 . . Kelimullah Tewehuri lle Bir Görii§me 

HORASANLI KÜRT YAZAR 

KELİMULLAH TEWEHURİ 

İLE BİR GÖRÜŞME 

Görüşen: B. FILAD 

H orasan'da Kürt Hareketleri Tarihi adlı kitabı ilk 

kez gördügümde, sayfalarını özenle devirdim, dik

katle okudum. Okuyup üzerinde düşündükçe ya

zarın bunu yazmak için kaç gece uyumadı~ını, ne kadar 

zahmet çekti~ini anlarnam güç olmadı. Ayrıca Horasan 

Kürtleriyle ilgili ne kadar gizli-saklı belge ve bilgi derle

yip ustaca dilegetirdi~i ve bu çalışmasıyla Kürt tarihine 

yaptı~ katkıyı düşündüm. 

tık okuyuşta Kürt tarih yazımının bu ustasını bizzat ve 

yakından tanımaya karar verdim. Bunun üzerine bir süre 

sonra adresini elde edebildim ve Peşeng dergisinin birkaç 

sayısını kendisine gönderdim. Bununla birlikte kendisine 

bir mektup yazdım ve telefon ettim. Bu ilişkimden çok 

hoşnut oldu~u her halinden anlaşılıyordu. Ardından Peşeng 

dergisi adına kendisini ziyaret edip görüşmek niyetinde 

oldu~umu kendisine ilettim. O da.benimle görüşmekten 

memnun olaca~nı belirtti. Ancak bazı engeller yüzünden 

belirtilen günde gidernedim ve üzerinden ı 0- ı 5 gün geçti. 

Gecikmiş olmakla birlikte bir gün yola çıkıp Horasan 

bölgesinin merkezi olan Meşhed'e gittim. Onun işyerine 

telefon ettim, ancak orada de~ildi. Farsça konuşan ki·şi «İki 

gün izin aldı~nı. yarın da gelmeyece~ini» söyledi. «Evine 

gitsem, kendisini bulabilir miyim?» diye sordum. Telefon

daki «Sanmıyorum, Çarşamba günü gitti. Adelidir 

Perşembe ve Cuma günleri Qoçan ve Şerwan'ı ziyaret eder, 

Kürt köylülerine ve göçebelere yardım eda-. Fakat yine de 

evine u~ramanız iyi olur.» 

Bunun için o günün akşamı evine gittim. Sabaha filan 

saatte gelece~ini söylediler. Ertesi gün -ki 27 Mayıs 

ı990'dı- ö~leden sonra saat beşte gittim. Tabii kendisine 

iletilmişti ve içtenlikli bir dost gibi yolumu gözlüyordu. 

Sıcak duygutarla beni karşılayıp halhatır sordu. 

Bir süre sonra sorularımı yöneltıneye başladım ... Son 

derece kendinden emin ve çekinmeden yanıtlıyordu. 

Görüşmemiz bitince, Kürtçe yazılmış çok eski tarihli 

birçok elyazması gösterdi. Bazıları artık çürüyüp 

da~ılmıştı. Bazıları da birhayli büyükçeydi. Horasan 

Kürtlerinin Özbek ve Tatartarla yaptıklan savaşlardan bah

seden, Kürtçe, Farsça, Türkçe dillerinde yazılmış destan

lar ... Yazarının adı üzerinde yok, ancak yazannın Kürt 

oldu~u belli. Kitabın büyük bölümü Kürtlerle ilgili. Belli 

ki yazan komşu halkların dillerini de bilen bir Kürt. Sonra 

Kürtçe şiir yazıp okuyan, Kürt tarihi yazıp anlatan bir Fars 

ya da Türk bulmak çok güç. Kelimullah bu ve di~er birkaç i 
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paha biçilmez elyazmaları üzerinde araştıona ve inceleme -
ler yapıyor, onları yararlanılabilir bir hale getirmeye 
çalışıyor. Kitaplı~ına şöyle bir göz gezdirdim, Sovyetler 
Birli~ ve di~er ülkelerde Kürtler ve Kürdistan tarihi konu
sunda yayımianmış yüzlerce kitap gördüm. 

Kelimullah'ın büyükçe bir kitaplı~ı var. Kitaplardan 
başka Horasan Kürtlerine ilişkin çokça giyim-kuşam ve el
dokuması eşya da yeralıyor kütüphanesinde. Resimlerle 
süslenmiş birçok albüm. Kütüphane göç, göçebelik, Hora
san Kürtlerinin yaşantısını yansıtan görüntüler, halkoyun
ları ve Kürtlerin yerleşik bulundukları yerlerin resimleriyle 
dolu. 

O gece otele dönmeme izin vermedi ve birlikte kaldık. 
Gece biraz ilerleyince sazını alıp getirdi ve birkaç ezgi 
okudu. Bu ezgilerin ço~unun güfteleri rahmetli Cafer Ku/i 
Han (Cefer Quli lWl)'a aitti. Do~rusu güzel bir sesi vardı 
Kelimullah'ın ve iyi saz çalıyordu. 

Sabahleyin uyandıktan sonra birkaç resim çektim. 
Çocuklar Horasan Kürt giysilerini kuşanmışlardı. Bu evde 
kaldı~m sürece Meşhed kentinde oldu~umu hissetmedim, 
sanki bizim Behdinan da bir Kürt evinde bulunuyordum. 
Çünkü hepsi Kürtçe (Kurmanci lehçesi) konuşuyor,· 
Kürtlüklerine ve dillerine büyük özen gösteriyorlardı; 
ÖZellikle küçük kızları Iran, kendisiyle Kürtçe konuşmam 
dan çok hoşlanıyordu. «Kurmanc'ım, Kürdistan'ı ve 
Kürtleri seviyorum» diyordu. 

Sabahleyin hatır isteyip ayrılmayı tasarladı~ım bir 
sırada İran ve Nilüfer (Nilofer) bana «Amca azıcık işimiz 
var, biraz bekler misin?» Ben de birnebze bekledim. Sonra 
her ikisi gelip yanyana durarak Ez Keçıka Kurmancan ım 
marşını okudular. Ben hemen marşı aynen yazmaya 
başladım: 

Ez keçıkaKurmancan ım 

Tere sere çiyan ım 

Xange şasiyare u xange tove gulan ım 

Dayike ceco xinu, dayike seniaran ım 

Le zıman ferhenge xa hemeşe paswanım 

Çeke xa nadem jı des 

Çeke xa nademjı des 

Qedre wi rındtır zanım 

Qedre wi rındtır zanım 
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Kelimullah Tewehuri'nin bir portresi 

B. FILAD- Hangi dönemde ve kimler Kürtleri Hora
san'a sürdüler? 

K. TEWEHURI - Bu geniş topraklar"üzerinde 
yerleşmiş bulunan halihazırdaki Horasan Kürtleri Safeviler 
döneminde, Şah /smail, Şah Tahmasb ve Şah Abbas'ın 
hükümdarlıkları zamanında buraya göç ettirilmişler. 

Sözkonusu en büyük göç 1598 (1007 K.)'de Tahran 
yakınlarında bulunan Xwar ye Weramin'den Horasan'a 
do~ru başlar. Çünkü Özbek ve Mo~ol saldırıları Şah Ab
bas'ın babası Sultan Mehmet zamanında Horasan'da büyük 
soykınmlara, talan ve yıkıma yolaçmıştı. Ayrıca Kaşan 
yakınlarına kadar ilerlemişlerdi. Şah Abbas da Kürtleri, 
Özbek akınını durdurmak için Tahran'ın do~suna, tam da 
Özbeklerin önüne getirip yerleştirdi. Çünkü Özbekler 
Tahran'a ve tran'ın iç kesimlerine ilerlemek niyetindeydil~ 
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54 Kelimullah Tewehuri lle Bir Görüşme 

er. Özbekler Kaşan saidmsından döndüklerinde Kürtlerle 

yüzyüze geldiler. Taş ve sopalarla saldınya geçen Kürtler, 

Özbekleri bozguna uğrattıkları gibi lranlı esirleri de gasp 

edilen mallarıyla birlikte ellerinden kurtardılar. Bu biçimde 

Özbek ve Mo~olları kovalayan Kürtler çokça kanın 

döküldü~ü ve ölü verildi~i büyük bir savaşı da ka

zandıktan sonra, Horasan'a do~ ilerlediler. Bu arada Şah 

Abbas'a «Biz Horasan'a gidiyoruz, sen de oraya gel» habe

rini gönderdiler. 

Tarihsel kayvaklara göre tran askerinin yaklaşık %80'i 

Kürt'tü. Çünkü Türkler'in hemen tümü Kızılbaş'tı ve 

düşmanla savaşmaya niyetli de~ildi. 

Şah Abbas Kürtlerin ardından Horasan'a do~ru yola 

çıktı. Çünkü Tahran ve Meşhed arasında çıkan birkaç 

savaşta Özbekler her tarafı tammar etmişlerdi. Şah Abbas, 

Çegni Kürdü Oglan Budak Han (O~lan Budaq Xan)'ı 

Meşhed'e Vali olarak atadı. Bununla birlikte Çemişgezeg 

Kürtleri Şahkulu Sultan (Şaquli Sultan)'ın, Kerman Viia

yeti Zengi Kürtleri Gene Ali Han (Gene Eli Xan) 

önderli~inde, düşmanı Cihut ırma~ına kadar kovatadılar. 

lşte bu dönemde Şah Abbas, Çemişgezeg Kürtlerini Hora

san'a yerleştirdi, ki bu işlem 1598 (1007 K) yılından 1601 

(1010 K) yılına kadar sürdü. 

Kürtler Derun ya Derunger ya da şimdi Dergezi olarak 

adlandırılan bölgelerde kendi yönetim merkezlerini 

oluşturdular. Şah Abbas Horasan Beylerbeyli~i (Mirmi

ran)'ni de Çemişgezeg Kürtlerinden Şahkulu Sultan (Şaquli 

Sultan)'a ba~ışladı. Bundan sonra Kürtler; Kafkaslardaki 

Şervan (Şerwani Qefqaz), Irak Kürdistanı'ndaki Şervan ve 

Loristan'daki Şervan'ı anımsatan Şervan (Şerwan) adındaki 

ilk kentlerini kurdular. Ancak Şervan yönetim merkezi 

için küçük bir yerdi ve onun için boranın 55 km do~usuna 

kayarak Heboşan (Xeboşan)'ın kenarında şehirlerinin teme

lini atular. Şimdiki Qoçan olarak bilinen bu kent askeri 

bakımdan büyük öneme sahip olup llxan'ların yönetim 

merkeziydi. 

Bununla birlikte Safeviler döneminin sonuna do~ru bir 

Şadili (Şadlu) Kürdü olan Doli Han (Doli Xan) şimdilerde 

Horasan'ın önemli bir kenti olan Bezneverd (Beznewerd) 

şehrini kurdu. Yine şimdi Esferayin olarak bilinen şehir de 

Mılanlı (Milanlu) Kürtleri tarafından kurulmuştur. Şimdi 

de burada Kürtler yaşıyor. 

Yine Kacar döneminde Bajgiran ya da Bacgiran şehri 

inşa edildi. Şimdi Meşhed'e ba~lı bulunan Çmaran da Zefi

ranlı (Ze'firanlu) Kürtlerinin yönetim merkeziydi. 

Kürtler Dergez şehrini kurdular, çünkü omlar gelmeden 

önce Derun kenti tümüyle harabedilmişti. Kacar (Qacar) 

döneminde Türkmenlerin bir saldırısı sonucu Dergez kenti 

de harabedildi. Ancak Nasreddin Şah'ın buyru~u sonucu 

Qoçan Emiri llxan Hüseyin Han (Husen Xan), Becneverd 

Emiri/lhan Haydar Kulu Han (Heyder Quli Xani llxani 

Becnewerd)'ın yardımıyla bu kent yeniden imar edildi. 

Şimdi Horasan'ın sınır kentlerinden biridir. 

B. FILAD- Kürtler Horasan'a geldiklerinde nüfusları 

ne kadardı ve şimdi ne kadardır? 

K. TEWEHURI - Tarihsel belgelere göre yaklaşık 

45.000 hane Horasan'a göçettirilmiş. Yaklaşık 225.000 

kişi. Savaşlar sırasında, özellikle Nadir Şah zamanında 

Kürtler büyük kayıplarta karşılaştılar. Daha sonra Nadir 

Şah 5.000 haneyi Horasan'dan tran-Osmanlı sınırına 

kaydırarak Erzurum'a yerleştirdi. Bunun yanısıra 2.000 ka

dar Ömeranlı (Omeranlu) Kürt ailesini de Rusların 

gelişini önİemek amacıyla Geylan'a gönderdi. Şimdi de o 

bölgede Kürtlerden artakalan insanlara rastlanılıyor. 

1989'da bir araşurma nedeniyle o bölgeye gittim. Burada 

60'a yakın Kürt köyü var ve herkes kendi anadili olan 

Kürtçe (Kurmanci)'yle konuşuyor. Önemli bir de~şikli~e 

de u~ramamışlar. 

Ondan son ra da Nadir Şah, Goranca koıııuşan bir mik

tar Erdelan Kürdü'nü de Horasan'a göç ettirdi. 

Her nekadar güvenilir resmi sayılar yoksa da, tarih bo -

yunca Farsça ve Türkçe konuşa konuşa bunların önemli 

bir kısmı ya Farslaşmış ya da Türkleşmiştit. Ancak Hora

san'da l.OOO.OOO'dan fazla Kürdün yaşadı~ı, yaklaşık 1600 

köyde ouırdukları; Becnewerd, Cacırm, Sebzewar, Şerwan, 

Qoçan, Meşhed, Dergez, Kelati Nadır'da yaşadıkları ve 

tümünün Kurmanci lehçesinde konuştukları rahatlıkla 

söylenebilir. Bundan başka 5.000 aile şimdi de hala göçebe 

olarak çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Bugün Kürtlerin 

toplandıkları en büyük merkez Meşhed'dir. 
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B. FILAD- Her ne kdar Kürdistan tarım, hayvancılık 
ve ekonomik bakımdan verimli ve kendi kendine yeter zen
ginlikte olmuşsa da, Kürtler ülkenin diger bölgelerine göç 
etmiş ya da göç ettirilmişler. Peki bunu nasıl yorumla
malı? 

K. TEWEHURI- Genel olarak Kürtler özgürlükten 
yanadır. Çünkü büyük hükümetler tarafından küçük vila
yetlere dagıtılmışlar, ama Kürtler de daha fazla özgürlük ve 
bagımsızlık istemişler. Bu da onların daha çok ezilmesine 
ve göç ettirilmelerine neden olmuş. Zaten Şahlık idaresi 
oldum olası özgürlükten yana olanlara düşmanca dav
ranmıŞ, ezmiş onları. Özellikle Arapların lran'a saidıniarı 
ve lranı işgalleri döneminde. tran'da Türk işgali ve ege
menliği zamanında da Kürtler hep İran'ın özgürlüğünden ve 
bağımsızlığından yana olmuş, çaba göstermişler. Bu 
yüzden onlar tarafından baskı ve zulme uğratılmış, bu kor
ku yüzünden de Kürtler göç etmişler, tabii birlik ve 
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güçlerini birleştirme yönünden zayıf oldukları dönemlerde. kültürünü ayaklar altına alınma yoketme çalışmalan genel 
Buna en iyi örneklerden biri bir Türk olan Evli ya bir biçimde başlatıldı. örneğin okullarda Kürt giysileri ya
Çelebi'nin Seyahatname'sidir. Düşmanın çeşitli yollarla saklandı, Farsça eğitim dili oldu, Kürtçe konuşmaysa ya-
aramıza nasıl çelişki soktuğu ve anlaşmazlıklar yarattığı, 
bizzat bizi kullanarak kültür ve zenginliklerimizi nasıl yo
kettiği bu kitapta açıkça görülür. Gerek İslam öncesi gerek 
Islami dönemde olsun tüm tran Şahlan, belirtilen biçimde 
hareket etmişler. Kürtler özgürlük yanlısı olduklan için 
yerden yere sürülinüşler. Bu göçler ve yer değiştirmeler 
hep siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerle olmuştur. 

B. FILAD-lran Islam Devrimi'nden önce Horasan'da, 
Kürt kültürünü koruma ve geliştirmeyi amaçlayan örgüt 
ve kurumlar var mıydı? Ondan sonra nasıl oldu? 

K. TEWEHURI- Pehlevi iktidan işbaşma gelmeden 

saklandı. Bu durum Kürt dili ve kültürünün yokedilmesi 
girişimleri bakımından önemli bir etmen oldu. Oğlu Me h
med Rıza zamanında da bu durum aynen sürdü. Çoğunluğu 
Kürtlerden oluşan Horasan kentlerinde durum Kürt olma -
yanlar lehine değişti. Kuzey Horasan'da ekonomik ve 
kültürel nitelikte herhangi bir yatırım yapılmadı. Bu 
yüzden Kürt gençleri yaşamlarını sürdürebilmek için başka 
şehirlere gitmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte Şah, 
Sistan ve diğer bölgelerde yeni yerler kurup buraya Kürt 
olmayan topluluklar getirip yerleştirmek için çaba 
gösterdi. 

Belirtildiği gibi okullarda Kürtçe konuşmak tümüyle 
yasaktı ve Kürt kökenli birçok öğretmen de işin farkında 
olmadan bu yasağı pratikte gerçekleştirmye çalıştılar. Fa
kat devrimden önce Horasan Radyosu'nun Kürtçe Bölümü 
vardı. O da Şuraye Milli'de Becnewerd Temsilcisi olan Han 
Qarçor/u (Qereçorlu olsa gerek- Çev.)'nun isteği üzerine 
açılmıştı. Bu radyo her ne kadar kendisinden bekleneni ya-

önce Horasan'da Kürt dili, kültür ve giyim-kuşarnı hatırı 
sayılır bir itibara sahipti. üzeilikle musiki, türküler, folk-

pamadıysa da, birçok Kürtçe ezginin derlenerek kaybolup lor, Kurmanci şiirleri, Kürtçe, anadili Farsça ve Türkçe 
gitmekten kurtulmasını sağladı ... Bununla birlikte devrimolanlar tarafından da saygıyla karşılanıyordu. Ancak Rıza 
den önce Firdevsi Türbesi'nin yanında kutlanan Tus Şah'ın işbaşma gelişinden sonra Horasan'da, Kürt dili ve 
törenlerinde Kürt ezgileri okunurdu. Şah, Kürt kültürünün 
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56 Kelimullah Tewehuri lle Bir Görüşme 

Fars kültürünü takviye ettigini anlarnaleta gecikti. Aslen 

Türk olan Ulyan gibi adamları ise Horasan Kürtlerine 

karşıydılar. Hiç bir zaman Kürtlerin varlıgını kabul etme

diler ve Horasan'da hiç Kürt bulunmadıgını savundular. 

Devrim sonrasında, yani Ulyan'ın kaçışından sonra bir 

fırsaunı bulup Horasan'da Kurt Hareketi Tarihi'ni 

yayımladım. Bununla Kürtlerin hala Horasan'daki onurlu 

varlıklarını sürdürdüklerini, dil ve kültürlerinin Upkı bir 

deryanın coşkun dalgalar halinde varligını korudugunu 

kanıtlamak istedim. Horasan Kürtlerinin, her zamanki gibi 

İran'ın koruyucuları olduklan savaş (Irak-İran savaşı- Çev.) 

sırasında bir kez daha ortaya çıku. Tıpkı sessizligi bozan 

bir yumruk gibi, Helepçe'de Kürtleri katleden Saddam 

Hüseyin'in devranına indi ve Ulyan gibilerine bir kez daha 

açıkça gösterdi ki Kürtler kendilerini koruyacak ve nerede 

bir Kürt varsa orada Kürtler varolmaya devam edecektir .. 

Biz, Kürt kültür ve edebiyau karşısında Şahlık yönetimi 

gibi kau ve daı:kafalı davranmadıgı için İslam Cumhuri -

yeti yöneticilerine müteşekkiriz. Bu yönetimden kültür ve 

edebiyaumızı daha da canlandınp geliştirmek için bize daha 

çok fırsat ve olanak tanımasını bekliyoruz. Çünkü dil Yez

dan'ın bir vergisidir; okullarda ve üniversitelerde Farsça'nın 

yanısıra Kürtçe'nin okutulmasına izin verilmesini umude-

Kelimullah Tewehuri güzel saz çalar ve halk ezgileri okur. 

Ayrıca Horasan Kürtlerine ait folklor ürünlerinin derlenip 

yazılması için de çaba göstermektedir. 

diyoruz. Büyük şair Cafer Kulu Han ZengoU (Cefer Quli 

Xani Zengoli)'in yakında okuyuculann eline geçecek olan 

baskıdaki.Divan'ı Horasan Kürtlerinin yalnız savaş alan

larında degil, aynı zamanda kültür ve edebiyat alanında da 

lran ve İslam kültürüne büyük hizmetlerde bulundugunu 

ve hizmet edecegini gösterecektir. 

B. FILAD- Size göre Kürlerin ilk yurdu neresidir? 

K. TEWEHURI- Med Devleti'nin ilk birleşik lran 

devleti oldugunu ve hükümranlık ettigini biliyoruz. Bu 

yüzden tran Şahı , 2500'üncü yıl törenlerinde, Medleri tran 

tarihinden ayırmak için büyük çaba gösterdi. Şah 

Kürdistan Vilayeti adını ortadan kaldırmak için de birhayli 

ugraşu. Sonuçta Kirmanşa~ ve Azerbaycan_ olmak üzere 

iki vilayete ayırdı. Amaç Kürdistan sözcü~ünden duydu~u 

rahatsızlı~ı telafi etmekti. 

Ancak tarihsel kaynaklara göre Kürtlerin ilk yurtlarının 

Ztfgros Dagları, Serhend, Seblan, şimdiki lnın- Bau Azer

baycan'ı, Türkiye Kürdistanı, Irak Kürdistanı, Suriye 

Kürdistanı ve di~er bazı yerleri kapsadı~nı söyleyebi -

liriz. Aynca Lübnan ve işgal alundaki Filistin toprak

larında da Kürtler yaşıyor. Kemal Canbolat, Şerefname' 

de Can Pola diye işaret edilen Kürt ailesinin torun

lanndandır. Bununla birlikte Gul yani Gulan bölgesin

de - ki Araplar bu adı de~işunp Xoldn yapular- Kürtler 

olmuştur. Çünkü Araplar G harfi yerine C harfini kul

lanırlar. 

Kısaca tarih kitaplannda, özellikle de Şerefname, 

Emin Zeki'nin Kısaca Kürtler ve Kürdistan Tari!zi, 

Merdogi (Merdoxi)'nin Kürdistan,lhsan Nuri Paşa'nın 

Kürtlerin Kökeni, lranlı birçok tarihçi ve başkalannda 

Kürtlerin toprakları çok açık bir biçimde belirlen

miştir. 

B. FILAD - Kendi dil ve kültür miraslarını ko

ruyup, kaybolmakmaktan kurtarmaları konusunda Horasan 

Kürtlerine mesajmız nedir? 
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K. TEWEHURI - Bize göre dünya üzerinde varolan 

her dil Tanrı'nın bir vergisi ve kutsaldır. Bizim de dilimiz 

Kürtçe (Kurmanci)'dir. Bu Yezdan'ın bir bağışıdır bize, onu 

yokolup gitmekten korumalıyız. Pehlevi rejiminden önce 

Cami ve dini yerlerde kendi(Horasan'da) dilimizle konuşur, 

ilahileri kendi dilimizde söylerdik. Hala Gene'de bir okulu

muz var ve buradaki Kürt yerleşme birimlerinde dini şeyler 

Kürtçe olarak icra edilir, çocuklar Kürtçe okuma -yazma 

ölreniyorlar. Mezhebimizin imamlan da, dil ve kültürümü 

zü korumamız ve onun kaybolmaktan kutarmamız gerek

ti!i konusunda buyruklan var. Bunun yanısıra dilimizi 

canlı tutmak, Kürt dilini yoketmek isteyen insanlık dışı ve 

kokuşmuş yönetimlere karşı çıkmak, Kürtlerin her zaman 

onurlu ve başı dik yaşamak istediklerini ispat etmeliyiz. 

Alah izin verir ve zamanımız olur da, kültür kitaplanmızı 

bastırır, Kürt Maarif Dairemizi kurar, Horasan Kürtleri 

şairlerinin divanlarını, folklorik türkülerimizi ve diger 

ürünlerimizi yayımlayabilirsek, o zaman bizim dil ve 

kaltürümüzün Arapça, Farsça ve Türkçe'den hiç de geri ol

madıgı açıkça ortaya çıkar. 

B. FILAD- Horasan Kürt Hareketi Tarihi'nin üçüncü 

ci/dinde, Ceco Han (Ceco Xan) adında bir Kürt kahra

manından sözedilir. Onun hakkında bizi daha fazla 

aydınlatır mısınız? 

K. TEWEHURİ - Evet, Ceco Han da bpkı Ewıze 

Ce/ali gibi Horasan Kürtlerinin son yüzyılda yaşamış kah

ramanlanndandır. Yabancılann tran'daki sömürü siyasetle

rine karşıydı. O ve arkadaşları bu ugurda ölmek veya 

düşmanlan tran'dan kovmak için yemin etmişlerdi. Ülkeyi 

yabancı işgalinden kurtarmak için erkekçe bir mücafele 

verdiler. Kitabıının üçüncü cildinde anlatbklanmdan fazla 

bilgiiniz yok onun hakkında. Şimdilerde Ceco Han'la ilgili 

bir senaryo yazmaktayım. Bunun için Islami lrşat Ba

kanlıgı'ndan da izin almış bulunuyorum. Bu günlerde Ceco 

Han beyitinin kaseti Horasan Kurmanci Musikası'nın 

yardımlanyla piyasaya çıkacak. Bu kaset özellikle Farsça 

egitim görmüş Kürtler için fena sayılmaz, üstelik kendi 

mosikimizin hava ve ahengini taşıdıgı için son derece ya

rarlı da olabilir. 
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B. FILAD - Üç ciltlik Horasan Kürt Hareketi Tari

hi'nden başka çaiı.Jmalarınız var ml? 

K. TEWEHURI - Evet, bura Kürtleri tarihinin ka

ranlıkta kalan sayfalarını aydınlıga çıkarmak için yazılan 

Horasan Kürt Hareketi Tarihi kitabının albncı cildi de var. 

Horasan tarihi, yani Kürt tarihinden başka edebi; kültürel, 

hümaniter ve sanata iliŞkin olmak üzere 24 adet kitabım 

var. Ancak parasızlık yüzünden şimdiye kadar bashTma 

olana~ı bulamadım. 

Bu son zamanlarda alabildigim bir yardım sayesinde İr

fan şairimiz Cafer Kuli Han Zengoli'nin divanını baskıya 

verdim ve yakında okuyuculann eline geçecegini sanıyo -

rum. Bununla birlikte Horasan Kürt Tarihı"nin 1. ve 4. cil

tlerini IBM'le yazdım ve umanm yakın bir gelecekte ya da 

bu yıl okuyuculann eline geçer. Ömrüm yeterse, yazmış 

oldugum Kurmanc Atasözleri'ni Kürtçe ve Farsça olarak 

Latin alfabesiyle yayımlamayı düşünüyorum. Horasan 

Kürt Hareketi Tarihi'nin üçüncü cildinin sonunda görül

dügü gibi Kürtçe bir sözlük de (ferheng) hazırlamış bulu

nuyorum. 

Bunlardan başka Farsça dergi ve gazetelerde degişik 

birçok makalem yayımlandı. Ömegin Sanat Dergisi 

(Fesılnameye Huner)'inin 13. sayısında Mırgan der Ferhen

ge Kırmanci başlıgı altında, Aşiret Dergisi (Fesılnameye 

Eşair)'nin 4. sayısında Deger Guni Mewaqe E'şayiri Kurde 

Xorasan der Çehar Sale Axır adı altında yazıtarım 

yayımlandı. 

B.FILAD - Kitabınızın üç(.lncü cildinde Halk(Gel) ga

zetesini de anm1fsınız. Ancak "Suriye Kürt Demokrat Par

tisi Organı" diye belirtmişsiniz. Bilindigi bu (onun degil) 

bizim partimizin, yani Kürdistan Demokratik Halk Parti

si'nin merkez yayın organıdır. Peki bu nasıl oldu ve nasıl 

elinize geçti? 

K. TEWEHURI - Malum Kürtlere ilişkin her türlü 

yayının peşinde koşuyorum. O gazeteyi de arkadaşianın 

bana gönderdiler. Pakistan Kürtleriyle ilgili bir yazının 

onda yayımlandıgını ögrenmiştim. Fakat Arapça bilme

digim için Meşhed'de kalan Irak Kürtlerinden olan bir arka

daş tan, Farsça'ya çevirmesini rica ettim. Isteneni yapb, 

kendisine müteşekkirim. Belli ki bu yanlış çeviriden kay-
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58 Kelimullah Tewehuri lle Bir Görüşme 

naklanmış, ve benim bunda bir kosurum yok. Yine de özür K. TEWEHURi - Horasan Kürt sanat ve müziği, 

dilerim. son derece zengindir, tıpkı bir okyanos gibi dalga dalga ve 

hareketli. On dört yıl tümüyle Horasan folklorik halk 

türkülerini derleyip toparalama işiyle uğraştım. Yakınlarda 

bunların bir kısmı, tran İslam Cumhuriyeti Mu~ika Mer-

B. FILAD - Biz Peşeng ve Gel gazetesi aracılıgıyla kezi'nin desteği ve lrşad Bakanlığı'nın yardımlarıyla halkın 

ülkesinden kopan ve mülteci durumunda bulunan Kürtler eline geçecek. Horasan Kürtlerinin ezgileri, halkımızın 

hakkında bilgi elde edip duyurmaya çalıştık. Bu konuda yaşamını yansıtan eşsiz bir ayna gibidir. Bunlar ata-

bize ne önerirsiniz? 

K. TEWEHURi- Doğrusu bu her bakımdan yerinde 

ve yararlı bir uğraşı. Tarih boyunca Kürtler daima 

göçettirilmiş, yer değiştirtilmiş ve sürgün edilmişler. Uzak 

ya da yakın yerlere göçettirilmişler ... Şimdi Pakistan, Af

ganistan, Hindistan ve çeşitli yerlerde Kürtler yaşıyor. 

Başka halklarla karışıp giden bu Kürtlerin çoğu kendi ana-

dillerini unutmuş ve o halkların dilleriyle konuşurlar. B un

ların saptanması, yani yurtlarından kopup şimdiki yerlerde 

yaşayan bu Kürtlerierin tarihinin aydınlatılması toplumbi

lim bakımından son derece önemli ve yararlı bir iş olur. 

Umarım bu çabanızı sürdürürsünüz, hiç kuşkusuz bu kut

sal ve dikkate şayan bir uğraştır. 

B. FILAD - Horasan Kürt çocuklarının egitimi için 

neler yaptınız ve ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

K. TEWEHURi- Çocuk masalları yazıp bu yolla 

onlara Kürtçe alfabeyi öğretmek için çaba gösterıneyi ta

sarlıyorum. tran Devrimi'nden önce Oğaz köyü okulunda 

biraz çaba ~österdim. Örneğin Kürt çocukları için Kürt 

türküleri ve masallar yazıp öğretiyordum. Ardından da 
• 

yarışmalar düzenleyerek giderek daha çok Kürtçe okuma ve 

yazmaya ilgi göstermeleri için teşvik ediyordum. Şimdi de 

fırsatlardan yararlanarak yakınımda ve uzakta bulunan 

çocuklara Kürtçe okuma-yazma öğretmeye çalışıyorum. 

Halihazırda bu mıntıkadaki çiftçilerin birçogu bana Kürtçe 

mektuplar yazıyor ve kendi aralarında da Kürtçe mektu

plaşıyorlar. 

larımızın bize bıraktığı değerlerdir. Bu konuda Kürt 

Türkülerinin Felsefesi (Felsefeya Ooraniyen Kurdi) adında 

yakında basılacak olan bir de kitabım var. örneğin Ceco 

Han , Aşiretlerin Ahengi ve Serdar E'wız adlı üç türkü 

Horasan Kürt Hareketi Tarihi'nin üçüncü cildinde 

yayımlandı. Bu son zamanlarda da Sıruş Dergisi ezgileri 

derleme ve yayımlama konusunda hazırlık yapmaktadır. 

Araştırma çalışmalarım ve ilgim nedeniyle yıllardan 

beri birlıayli Kürtçe türkü yazdım ve söyledim. Bu türkille 

rin notaya geçirilmesi başlıca dileğimdir, Böylece kaybol-

up gitmekten kurtarılmış olacak. Kürt türkülerinin derle

nip düzene konulmasının kültürümüzün kurtarılması 

bakımından zorunlu bir iş olduğu kanısındayım. 

B. FJLAD- Bize zaman ayırıp sorularımı:r.ı yanıtladıgı

nız için size çok çok teşekkür ederim. Kürt dili ve kültürü 

konusunda başka bir diyeceginiz var mı? 

K. TEWEHURi - Ezilen halkımızın kültürüne hiz

met etmek yolunda çaba gösterdiğiniz için asıl ben size ve 

Peşeng dergisine teşekkür etmek isterim. Özellik siz zah

met edip Horasan'a kadar geldiniz, «Ayaklarınız başımız 

üstüne! Sizi görüp aydınlandık» derim. 

Kürt kültürünün yayılması için çaba gösteren, yazan 

herkese, her organizasyona müteşekkirim ve kendilerinden 

övünç duyuyorum. Dileıim Kürt yazarlarının zengin ol

maya ve isim yapmaya değil, Kürt kültür ve edebiyatını 

her bakımdan geliştirmeye önem vermeleridir. 

(Bu yazı, Irak-Kürdistan Demokratik Halk Partisi 

Merkez Yayın Organı Peşeng'in, sayı 20, Temmuz 1990 

B. FILAD- Duydugum kadarıyla zattaliniz Horasan tarihli nüshasmdan alınmıştır. Aslı Soranca olan bu yazı 

Kürt sanat ve musıkisiyle çok meşgul oluyor, güzel E.Zown tarafından Türkçe'ye çeviri/di.) 

türküler okuyorsunuz. Bu konuda söylemek istediginiz bir 

şeyvarmı? 
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Nıvisaren Felsefi - III 

FİLOSOFEN FELSEFE YA 
A 

XWEZAYE 

MUSTAFA DÜZGÜN 

THAL ES W ek dıxôye, t~biniy~n Thalese bin jı mitologiya kevnare 

ô ditın~n kevn nzgar nebône, bin jı r~reva bere neqetine. 
U gıringi ne dı v~ rôy~ xebata wi de ye, gıringi her dı r~
baz ô rewşa wi bı xwe de ye.Okeanos bı xwe av e ô dı 

Malhata Thales jı Thebaiy~ hatiye loniaye. Ew bı xwe mitologiya kevnare de wekDe u have Xwedan en Yewnane 
hevdeme Solon ii Kroisos ~ hukumdare Lidyaye ye . Lı dıhate nasin. Her dı tebiniya Thales de ji ew mina mana 
gor ve zaniyariye dıve ku dı navbera salen 625-545 en PZ xwe ya bere hatiye peşkeş kınn. Lı gel ve yeke wi, av wek 

de jina xwe bıriye seri. Dı~jın dı 585'e de roj hatiye gutın tıştek xwedeyi an xwedi xıasiyet ô taybetiyen X wede da ye 

O ev bôyera bôye sedema şerrawestan a Medan O Lidiy- xiiyandıne. Her wıha tışteki zayin~ ii efıraner e. 
an.Thales ev gele mej de heseb kınbO O xeber dabii ku dı Bı van ditınen wi, mırov dıkare Thales wek have felse
filan sali de de roj begırtın. Her du aliyen şere, Medan O • fe an wek himdare felsefe bınase o bıde nasandıne? Tışten 
Lidiyan, ev bôyera mina alameteke nexeriye şırove kınne ku wi Iezede kınne an jı nO ve ava kınne çı ne? Dı vır de 

O şer dane sekınandın. dı ve bı çavek berfıreh lı prosesa pekhatın Q peşdeçiina 
Thalese geometriya Mısre gele bı peşde bıriye. Teore- ditınen felsefi bınherın. Nek tene ruherineo wi bıgınn 

men nO O tekuztır peyda kınne. Her wıha lı ser pırsa pek- berçav O lı gor wan bıghen bıryarek teng; dıve dı rewş O 

hatın O peydabôn a kainate ji sekıniye O bı bersiva ve pırse mercen wi serdemi de çı tewr Q re O rebaze wi gutıne peş; 

ve sere xwe eşandiye. Av wek ewıl madeyek zayindar(ark- bı çı awayi bı meseleve mıjOI bOye, wan ji bınırxinın. 

he) O wek prensibek bıngehin peşkeş kıriye. Qasi ku Aris- YekemThales her çı dı bın tesira mitologiye de be ji, 

toteles dı Metafizik a xwe de dınıvise, lı gor dınyabiniya bı çav ô perspektiva mitologiye lı dınya O xwezaye (tebiet) 

Thalese av jı gış hebôna mejvetır e O ev hebUnen cıhe nanıhere. Mitologi dı'dınya wi de ne wek tıştek xwedi tesir 

cıhe yen kainate jı we peyda bOne. Ev dınya ku jı ave pey- O renişander e, tene dı pekbatına fıkren wi de xwedi rolek 

da bôye ô berhemek ave ye, mina siniy~k pan O berin lı taybeti bO ye. Ango ew ser bı bir O baweriyen dini O piva-
ser av~ ciwar bOye O dıgere. nen manewi nıne, an wek peyrevek ser bı din ô mitolo 
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60 Filosoferı Felsefe ya Xwezaye ----------------------------

Thales, jı Miletose 

giye, xwedi tewrek fanatik nıne u wan bı vi tehri nagıre 

berçav. Bı awaki aqli u azadbiri lı hebUııe u pırsapekhatına 

we meze dıke. 

Lı gor Thales, dınya madi jı aliye Xwedan ve nebatiye 

efırandın u ne wek berhemek Xwedeyi ye. Ew her wek 

hebunek bıngehin heye, bı deste kesek an Xwede çe 

nebuye, xwebıxwe çebiiye u xorayi ye. Her wıha Thales 

dısan we, mina berheme uştek peşkeş dıke, wek av jı 

hebônek madi an jı madeyek zayindar peyda dıke. 

Thales ku mina mıroven dini bıfıkraba, hest bı pırsa 

bıngehin nedıkır, nedıket xema bersiva wi u lı we bersive 

nedıgeriya. Jı ber ku dı mitologıye de bersiva ve pırsiyare 

gele zôde hatıbU dayin. Bes dıbu ku wi baweriya xwe bı 

ve bersiva piroz baniya. U Thales wek momınek dini lı 

dınyaye meze nake, mina mırovek zana dıkeve du ve bersi-
' 

ve, perspektiv u metoden zanısti dıgıre ber u her bo ve ji 

dıghe dawiyek mısbet u bıryarek berbıçav. Serde ji gele za

niyariyen heja bı dest dıxe. Dıve jı bir ve neçe, ew hin dı 

serdema seretayi de ye, jı bo ılme felsefe ji hin destpek e u 

tebiniyen wi ji hin jı reng u motiven bere xılas nebune. 

Aristoteles Uli dıreji diyardeyek dıne ji dıke u dıbeje, 

mırov, dı dinyabiniya Thales de bı awaki veşarti hebôna 

ramanek dın ji dıkare bibine:Tu hebUnek jı nebune peyda 

nabe. U bele ev hebiinen cure cure bı çı awayi u çawa jı 

ve ewıl-made peyda biine? Ave çı guharun derbas kırıne u 

çı ser de haune ku ev uşten cıhe cıhe jı we derkeune? 

Thales bersiva van pırsiyara nade u dôre peyreven wi bı 

van meselan ve mıjôl dıbın. 

ANAXİMANDROS 

Anaximandros ji jı xelke bajare Miletose ye. Du Thales re 

te. Peyreve reç u dınyabiniya Thalese ye. Dıbejın saeta 

tave wi çekıriye u nexşeye(xerita) dınyaye ji ewılcar her wi 

bı xwe kışandiye. Bı nave Peri physeos (dı derheqa Tebie

te de) kıtebek nıvisiye ku ev nava jı bo filosofen felsefa 

xwezaye buye adet u edi wan kıteben xwe dı bın vi navi de 

kom kırıne. 

A~mandros ji wek Thales bı awaye pekbatına kaina

te, pırsa çıti ya ewıl-made ve sere xwe dıeşine. Peydabôn u 

pekbatına hebônan gıredayi bı uştek madi an ser bı roadey

ek zayindar dıbine. E w ji bersiven din u mitologiye mina 

pivanek nabine, bala xwe nade wan. U ew, ave an tıştek 

mina we berbıçav(concrete) u hışpekıri wek hoyek himdar 

u bıngehin naxwaze peşniyar bıke. Lı gor tebiniya wi 

ewıl-prensip dıve beseri u bedawi be, ku ev hebônen cıhe 

cıhe u cuda cuda bıkarıbın je peyda bıbın. E w we bı nave 

. Apeiron (besinor) peşkeş dıke. Beseri u bedawi bun ne tene 

taybetiyen ewıl-made ne, besinori made her bı xwe ye ji. 

Anaxsimandros, peşneyara Thales rast u dı cih de na

bine. Bo ku tışten hışpekıri tım diyar ın; mırov dıkare bı 

heyiya wan bıhese. Her wıha mırov dıkare sinoren wan 

bıkışine u der u doren wan bıbine, tesbit bıke u bıde 

xuyandıne. Ev dınya hebiinan ku evçend dewlemend u 

rengdar e, jı hebunek wek av u yen dıne -ku bı sinor u diy

arkıri ne- nıkare peyda bıbe. Dıve beseri u bedawi bun jı 

bo prensibek sereki u uştek zayindar mina xasiyet u taybe

tiyek bıngehin hebe u tım bete hejmartın. Peyv u 

mefhuma besinori dı saya xebata Anaximandros de ketiye 

felsefe, dewseke qayim sıtandiye u valayiyek mezın Uji 

kıriye. 
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Anaximandros jı apeırone tabloyek calıb u b~ş dı de
rheqa xwezaya de pek ani ye. Lı gor wi, peş her bşti serma 
ô germa jı apeirone zane Q herhemen wi ne. Germa, mina 
agırek gur u geş bu; serma u tari an bşten ku he dı serde
ma, çebfine de bun, kebn bın basken germiye u habn he
landın. Jı sermaye wek rim (avin) u tir (ne avin) du bşten 
dıjber peyda bun. Bo ku kela germiye çarmedara dınyaye 
gırtıbU, rim beli ya u helmen ku jı ve kele bılınd dıbfin te
sir lı agır kınn u jı agır komıken cıhe cıhe pek habn. Ev 
komıken agırin bı kun u kunık bfin. Tav u Heyve ew kun 
u kunık jı xwe re kınn re u jı wır de agır dıbarandın. Bı vi 
awayi jı agır u he lma germ hewa peyda bu. Erd, ne wek 
gobna Thales e, ew ne pan u berin e. Ew, mina sıtuneke 
gırovır u silindirik e. Erd naherıke u dı valahiye de 
sekınandi ye u ezman dı dorbera wi de dıgere. Dı seri de erd 
tunebfi u her der behr bu. Jindaren ewılin mina masiyan 
bôn an renge wan dıdan. Ew dı ve behre de peyda bfin u 
jina xwe domandın. Mırov jı ve jindaren masireng peyda 
bôn. Bo ku serdema zarokti ya mırov wextek dırej dıve, 
nebfi u nedıbu dı destpake de peyda bıbe u bıji. 

Bele, wek te dibn Anaxsimandros ji lı ewıl-made 
dıgere u Apeiron a xwe wek hebfinek besinor peşkeş 
dıke.Tışte ku wi lezede kıriye mefhuma besinori u re u 
rewşa peydabfin a hebfinan e. 

Anaksimandros 

ANAXİMENES 

Anaximenes xwendeye Anaximandros e u mina mamos
teye xwe ew ji bı ewıl-madeyek besinor dıgere. Le 
tegıhışbna meflıuma besinariye ya ku dı sere wi de ye 
renge yamamosteye wi nade u bı gışti cıbe ye. Ew, dı vi 
wari de ne wek Anaksimandros, mina Thales dıfıkre u 
ewıl-madeye jı hebfinen xuya u berbıçav dıwejine. Lı gor 
lekolin u lehfirbuna wi hewa prensibek ewılin e u gış 
hebun dı demek dfir u dırej de jı we peyda bfine. Hewa 
tıştek beri berfıreh u hezbr e. Jıxwe ev dınya dı bın basken 
wedeye. 

Ve tebiniya Anaxsimenese bı ruxwuyani bştek nu bı 
xwe re neaniye; le jı bo hınek mefhfim u peyven nu re 
vekıriye. Bı wene, lı gor wi, çawa ku bedena mırov dı saya 
ruhi (psykhe) de dıkare jindariya xwe bıdomine u lı ser 
piya bımine, her bşt ji hewcedare hewaye ye. Her wıha ruh 
ji jı behn u hewaye pek bati ye. Peyva ruh dı felsefe de ber
maye xebata Anaximenes e u sayiya wi de ketiye fetsefa 
Yewnane. Disa dıooje, hewa an ruh nebe bedena mırov 
dırıze, nıkare bı hevre bımine u jı hev dıkeve. Jı ber ve 
yeke çawa ku hewa nahele bedena me puç u belav bıbe, her 
wıha dınya ji gırtiye bın qefsinga xwe u re nade ew jı hev 
bıkeve u belavela bıbe. 

Ango lı gor zanaye me hewa xwedi can e u gış hebun 
herhemen we ne. Lı gel ve yeke dı dınyabiniya Thales u ya 
Anaxsagoras de ji ewıl-made her jindar u zayindar e. Le 
bele herhemen we wek bıcan u becan nehabbfin beş kınn. 
Evçend tişten cıhe cıhe çawa u bı çı awayi jı mada-ewıl bı 
derkebne? 

Anaximenes bı van pırsiyaran ve mıjfil bfiye u tabiniy
en xwe ji diyar kınne: Jı ber sıstbun u şıdaniya hewaye 
gele bşten cure core peyda bfine. Ango bı vi awayi hewa 
hatiye guhartın u derbasi rewşek nu bfiye u hebfinen cıda 
cıda gav bı gav jı we peyda bfine. Hewa ku sıviya u jı hev 
ket agır je peyda bu an bU agır. Dı rewşa tiri u şıdani de ji 
ba u ewır je çe blln. Jı ewran av, jı ave erd, ku bebr tir bu 
zınar u kevır derkebn hole. Bı vi awayi wek rim u tir u 
agır se halen madeye pe yda bôn. Riş u bınyata van 
hebfinen reng bı reng dıçe dıgbe mada-ewıl. Wek hatiye 
diyar kınn jıxwe ew ji wek xwe u serbıxwe ye u tucar 
naverok u hebfina we jı nav de ranabe. 

W ek te dibn Anaximenes, hewaye an hebfinek wısa 
.madi wek bıngeh u ewıl prensip peşkeş dıke. Bı ve ve na-
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Kontrasten Anaksiman.drose u kirışen şıdan.diyen Pythagoras 
dıçın dıghin dınyabiniya Herakleitos: 
Ne yayen şıdan.di yen dıjber, wek kewanek bı harmoni. 
(Çavkani: Bertran.d Russell, Felsefe ya Roava, bı Swedi) 

mine tl serde ji her rewş tl rereva peydabun tl guhartıne' ji 
eşkera dıke. Jı mırına wi pMe Dıbıstana Milete dı qada 
felseffi de rol tl gıringiya xwe wında kıriye. U bele ~bi
Diyen her se filosof~n w~ dıbıstan~ jı bo felsefa w~bey~ 

wek kevıra qor~ dı cih~ xwe de man; nırx O rOmeta xwe 
parastın O her dıparezın. 

HERAKLEİTOS 

Herakleitos ji mina y~n bere dı navça 1 onia O Ephesose de 
jina xwe bıriye seri. Lı gor texmin~n diroknasan dı navbe
ra sal~n 540-480 PZ de emra xwe teva kıriye. Ser bı mal
hatek aristokrat e O ~v rewşa cıvaki mina diyardeyek (feno
men) gıringiya rola xwe dı jin O pekbatına ditın O dınya -
bini ya wi de dıde xôyan. 

Jı berhema wi ya navdar, jı Dı Derheqa Kainate ten~ 

qasi 330 letlet~n kurt gıhıştıne serdema me. Kı~ba wi ne 
zMe zelal O roni ye ô bı zımanek gıran O nevekıri hatiye 
nıvisandın~. Bona v~ zanay~n ber~ sedem bı ve rewşe wi 

re dıbejın Herakleitose tari. Dıbe ku ev bınavkırına nexweş 
ne ten~ jı zıman~ pırtôka wi hatıbe p~ş. ~n ku jı awaye 
jina wi O jı kar O xebata wi kefxweş nebône O dıjber~n ~b
ini yen wi bOne rewş O tewren xwe bı vi toreyi eşkera 
kırıbın. Bo ku dı serdema wi de ~di aristokrasiya Yewnan~ 
jı hukum ketıbô. En ku dı çıwe wi de xwedi rez O rOmet 
bQn, kar O bar~ sorandına dewle~ bı tene wan dıkari binın 
cih, dı v~ rewşa nO de, gele paşde mabôn ô demokrasiya 
Yewnane zererek mezın dahil aristokrasiy~. Herakleitos jı 
v~ bilyer O rewşa siyası ya Yewnan~ gele nerehet bôye. Jı 
ber ve yeke mina mırovek xeyidi dest jı cımae~ kışandiye 
O kışiye mala xwe. Qasi ku t~gotın~ jı pıraniya komel~ 

an jı beşen ne aristokrat ıucar k~fxweş nebuye, ew tım 
nızm O bıçôk, wek nezan O aqılsıvık ditıne, dı jina xwe de 
rO O rOmet nedaye wan. Her si ya v~ tewra wi ya nexweş dı 
dınyabiniya wi de ji xwe dıde xwôyane. 

Herakleitos ji wek fılosoffin beriya xwe, bı pırsa pey
dabôn O p~khatına kainate ve mijôl bOye. Ew ji agır wek 
ewıl-made peşniyar dıke O gış hebônan lı gor rewşa agıre O 
guhartın~n wi diyar dıke. Dı navbera tebini y~n wi O y~n 
fılosoien beriya wi de cıdatiy~n kOr O berin nay~n ditın. Çı 
heye ku ew dı gele cih ıl dewsan de bir ô ramaneo yekser 
balk~ş dıefrine o bı awaki dialektiki r~rev o rebazen guhe
ran ~n hebıln~ dıxe peş. 

Dı dınyabiniy~n filosof en beri ya Herakleitose de, ewıl
made bıngeha gış hebOnan bil; le ew bı xwe tucar nedıhate 
guhartın~ O her O her mina xwe dımiya.U bel~. Heraklei
los diyar dıke ku ewıl-made ji tım dı rewşa herıkine de ye 
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u dıguhıre. Tucar wek xwe O xwe bı xwe namine O newes
ta ye. Kainat O gış hebOn, tım dı rewşa herıkin u guherane 
de ne. Ev, zagonek haseri O basinor e (be se1 i u be dawı) O 
gış hebOn O ewıl-made dı ve rewşa bmgehin de jı halek 
derbasi halek dm dıbın. 

Herakleıtos, bı eşkera, heyi O efıraneriya Xwede red 

(meflıOmek) bıngehin e O xwedi cih O rolek betır gıring e. 
Ev tegık (meflıOm) an zagonek wısa ye ku gış hebOn O 
rewş O merc!n ku hebôn tMe ne, bOyeren cıvaki O yen 
xwezaye gış dı bın peşengiya wi de (Logos) heyiya xwe 
dıpar!zın. Ku logos nebe erd O ezman nıkare heyi O 
yekıtiya xwe bıpareze O bıdomine. 

dıke O wıha dımvise: Herakleitos, şere navbera hebônan, wek rôda O bOyerek 
Dınya hebilnek serbıxwe ye, ew ne berhema efiraneri himdar peşkeş dıke. Ev dı dınyabiniya wi de xwedi manay

yaXwede a neji ya mırova ne. Ew, mina agırek gur u geş ek fıreh O rumetek mezın e. Bı wene, gış guheran an jı 
hiseri u besinor e. Agır lı gor zagonek vedıkeve u lı gor rewşek derbasi rewşek dın qiln her şer e O be şer ev rôda O 
zagonek dıne dıtemıre. bOyer pek nay!n: 

Bı w!ne ezıngek (dare şewıtandın!) hışk O agırpeket, dı 
demek de rewşa xwe dıguhurine: Çik j! derdıkevm, dO je 
radıbe Q ku şevıtin qediya dı cih de ten! xweli O k!mek ji 
komır dımine. Bı vi awayi dar jı bol! radıbe an dıguhure u 
dıbe tışten dın.Qış hebOn O kainat ji her wısa dı rewşa gu
htrane O herıkine de ne. Ev zagonek berdewam u nesekıni 

Şer bave her tışti ye. Dıve bete zanin ku ev jı bo 
gıştiyan e u hevbeş e. Her tışt lı gor şer u plwistiye ye. 
Ev buyin (genesis) daxOyanek pewıst e O jıxwe kainat dı 
saya ve pewistiye de yekıtiya xwe dıpar!ze. Dıjberi mina 
du rôy!n midale ye. Jı ber ve yek! ew her şertek sereki ye 
yekıtiye ye ji: 

ye. U dısanji kainat her heye O tucar wında nabe. Herak- Mıri ujinde, kışyar u xwewdeyi,pir u xort, her yek ın. 
letlos, heyiya hebÔI)an gıredayi bı dıjberiya nav dıjan O ya Bo ku ew, bı riya guhartıne ve dıkevın dewsa yek u du. 
şere navbera wan dıbine O wıha PMe dıçe: Sar dıbe germ u germ ji dıbe sar, ter dıbe hışk u hışk ji 

Gış heyi u neyi, bıserxweyi a dualiti, lıhevkırın u dıbe ter. 
lıhevneyin, jı gışkan yek tışt u jı yeki her tışt... Ev rOdayen wıha gış herhemen ag ı re ne. Ango gış 

Dı ve rewşa dıjberi, herıkin Q guhtran a haseri O ha
dawi de erd O ezman an kainat çawa her Q her heyiya xwe 
dıpareze? Ev xweragırtın ser bı çı qanôn Q rebazek taybeli 
ye? Herakleitos dınyay! wek yekıti O tevayi ya dı jan dıbine 
Q dıde nasandın. Heke ev dıjberi nebe tu Uşt naguhure O jı 
halek derbasi halek dıne nabe. Şer O guheran herhemen 
peywendiyen navbera wan dıjan nın. Her wıha herıkin 
(hereket) ji daxOyana ve rewşe ye Q gış hebOn her tım dı 
rewşa herıkandın! de dıjin. Bı gotınek dın!, herıkin, 
meflıQmek hasinor O badawi ye. Herakleitos zagona v! 
rôday! ji diyar dıke: 

Logos, dı gış mırovan de adı her cih de xwe dıde 
xayan a hevbeş e. Dıve ku mırov lı gor ve logosa hevbeş 
bımeşın. U logos her çıqas tıştek hevbeş be ji mırov wısa 
dızanın ku her yek xwedi bir u ramanek taybeti ne u jı ber 
ve yeke her mırovek be qeyd a be şert lı gor dıle xwe jina 
xwe dımeşine. Çawa ku komıre davejın nav agıre bı ren
gele guharti dışewıte u ku jı agır kışandın disa dıbe komırq 
re;, mina we mırov ji heya ku lı gor ve hevbeşiye 
meşiyan jı logose para xwe dıstinın; heke du wi nekevın u 
daneçın bepar dımınin. 

Logos, dı dinyabiniya Herakleitose de t!gıhek 

hebOn, cure cure xOyan O jı rengek derbasi rengek dın! 
bôna agır! ne: 

Erd u ezmanjı agıre pek hatıne, ew agırekjinde ye u 
her we wısa bımine. 

Bı ve gotın!n xwe Herakleitos eşkera dıke ku agır wek 
ewıl-made her O her dıguhure O hebônek xwedi jin e. Tu 
tışt dı rewş O merc!n zernan O mekan! de wek xwe na
mine; dı rewşa herıkine (Panta rei) de ye O tım dıguhure. 
Dıbe tıştek dın an derbasi rewşek nQ dıbe. Bona ve yek! 
Tav her na ye O Mırov ~ucar serhev de nıkare jı ava çemek 
derbaz be. Bo ku ava çem nıkare wek xwe bımine O ava 
xwe her O her dı cih de bıh!le. Tım dı rewşa herıkan! de ye 
O ava ku demek bere lı me ket O em bı heyiya w! besiyan 
O me hışpekır herıki çQ. Bo ku ava ber! derbaz bQ çO, dıv! 
ajnewan hercar bıkeve avek nO. Bo ku her nav! çem! dı cıh 
de maye,l! ava wi serhev de tere, dıherıke u dıguhure. 

Herakleitos dıbeje, lı bo mıroven kışyar tene yek dınya 
heye. u gış nıkarın ve hebôn! bı awaki rekOpek bmasın u 
bı awaki rast bı rewşa w! bıgh!n. Hebôn tucar jı herıkine 
dQr nakeve O peyda nabe. Jı ber ku ew naverok O rôday! 
hebOn! ye. ve rastiye ten! o ten! mırov!n zana dıkann 
bıbinın O tebıgh!n. Y!n nezan O ne hışyar bı daxuY,ani O 
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formen hebune ve xwe dıwestinın u her tım xwe 
dılebinm. Ü wısa pede dıçe: 

' 
Ava behre hım xweş e u hım ne xweş e. Masi 

vedıxwlln a saya we de jina xwe dıdominın. Jı bo mırovan 
ji avek ne xweş e u kuştar e. Ka keri kere te, ne zer; beraz 
ne jı ava zelal u pak, jı hezaze kefxweş dıbın,· ga ku 
colbıkan dıbinın gele bextewar dıbın; mır a mırişk ji dı 
toze de dıgewızın. Mıroven gej u behış hımber logosO de 
her şaş u mat ın. Seg lı mıroven nenas dıren. 

Di yar e ku Herakleitos mırovan dıkedu beş: Zana u ne
zan. Dı serdema wi de zana u hişyar her aristokrat bôn. Ev 
tayhetiyen ku ew jı bo tegıhıştına kainate u sUrina kar u 
bare komele wek mercek pewist peşniyar dıke, tene dı de
ste aristokrasiye de bôn. W ısa dıxuye ku Herakleitos hem
her rewşa siyasi ya wi demi nerehetiya xwe bı ve tebiniya 
xwe ve eşkera dıke, Aligıri u arikariya aristokrasiye 
dıwejine. 

Herakleitos, dı Pelsefa Rojavaye de wek ewıl zanayek 
gele heja tete nasin. Dınyabiniya wi lı gor rewş u 
dınyabiniyen we serdeme gele tekuztır u rengdar e. Her 
wıha bı awaki zanısti lı hebône nıheriye u buye himdare 
fetsefa dialektik. Rezaran sale ku raman u tebiniyen wi her 
nırx u qimeta xwe dıparezın u jı bo her u neslen paşe ji her 
reheri dıkın; Zanısten hevdem u nujen gele tışten xwe jı 
dınyabiniya wi dıstinın u deyndaren xebata wi ne. Fe/sefa 
dialektiki u materialisma tarixi', H erakleitose mezın w ek 
himdare xwe dıhesıbine. Herakleitos dıbeje: 

Tu tışt dı dewsa xwe de u wek xwe namine. Yen ku car 
car dıkevın ava çemek, hercar bı aven cıhe cıhe ve rubıru 
dıbın. Hım ketıne ava çemek u hım neketıne; hım ye keti 
em ın a hım ne em ın. 

XENOPHANES 

Xenophanes, hevdeme Herakleitos e. Dı navbera salen 
569-477'e PZ de jiyaye. Ew jı Kolophone ye, ku dıkeve 
maheyna lzmire u Efes a iroyini. He ku 25 sali buye wela
te xwe cihıştiye u çuye ltalia Başôr u jina xwe dı wır de 
bıriye seri. Jı kıteba wi bırek gele kurt gihaye iro u 
mıxabın heşa mezın wında buye. Qasi ku jı hermayiyen 
nıvisar en wi derdıkeve, ew jı filosof bune pede mina za-

nayek dini dıxuye. 'lebiniyen wi dı ware dınyabiniya dini 
de xwedi nırx u tayhetiyen gele balkeş m. Serdema 'Zedex
wedeyi (Politeizm) de Xwedeyen cımaete mina mırovan 
xwedi jin u can bun. Kerba wan ku radı bU dı nav xwe de 
şer dıkırın, xwin dınjandın u carna aşiti u teqewestan 
çedıbôn dı navbera wan de ... Dı rewşek aloz u tewlıhev de 
. dıjiyan u wek mıroven xemexwaz pırcar dıjmınatiya hev 
dıkırın u hevnke hev bôn. Xenophanes, hımheri ve rewşa 
nexweş sekıniya. Kesen ku X wedan bı vi awayi dızanın u 
dıdm nasandme, rexne lı wan dıgırt u wıha dıgot: 

Homeros u Hesiodos, dı navbera mıroven mıri de, 
wek xırabiye u şermezariye çı tışt ku hebune, ew gış 
xısııne lı ser mıte Xwedan. Xwede dıziye dıkın, derewa 
dıbejın a jınen xwe dılebinın. Jı ber ve yeke mırov wısa 
ıedıghen ku Xwede ji mina wan jı dayikan zane, mina wan 
kınc a kolan lı xwe dıkın a her xwe dı bın şıkle mırovan 
de dıdın xwuyane. Bı vi sedemi Habeşi, xwedeyen xwe 
wek xwe pozreş u bejndırej; Traki, porzer u çavşin dızanın. 
Heke w ısa buya u. hesp u şer ku xwedi destan buna u 
bıkarıba resm çebıkıra; hespan xwedeyen xwe mina hesp, 
şeranji yen xwe mina xwe çedıkırın. Dı rasıiye de Xwede 
ne şer ın neji hesp ın.Her çawa ku dı hekelen Yewnane de 
dane xuyandıne ew ne ji mırov ın. 

Çı heye ku Xenophanes bı ve gotına xwe jı rastiye dôr 
dıkeve u dıkeve ser şopa şaşiye. Bo ku mırov, jı seri heya 
dawiye lı peydabôn u peşdeçuna raman a bı xwede bawe
riye dmhere, bı awaki zelal dıkare bibine ku ev tışten wısa 
herhemen jina mıroviye ne u lı gor ditın Q şıro vekınna 

mırovan hatıne efırandıne. Ka mırov ku nebUnan u lı gor 
ditın u hewceyiyen xwe sere xwe bı mda u bu yeren kainate 
ve neeşandana,we Xwedeyen cure cure çawa bıhatana 
efırandme? U hele, zanaye me jı xwedeyen bebez an kem
hez ne rehet e. Lı xu u xasiyeten wan dınhe:ıre, rewş u dez
geha wan dıgıre herçav, zeaf u kemasiyen wan dmırxine, bı 
her awayi qayiliya xwe bı wan re diyar nake.Vega ew ji 
dıkeve pe yi xiyalek wısa ku dı ve X wedeyek heztırin u be
wene bıefrine. Xenophanes jı ve seregejiye dı sayiya ve ra
mana xwe de nzgar dıbe: 

Xwede yek e. Ew serbılınd u serefıraze Xwedan u 
mırovan e. Ne bı şık/e xwe u ne ji bı ramandariya xwe tu
car neçuye mırov u renge mırovan nade. Xwede ditınek 
teva a ronak, pehesinek paqıj a hızırandınek zelal e. o gış 
hebunan lı gor dı/ a ramana xwe bı bezehmeti a bı hesa
niye dısllrine. 

Dı dınyabiniya Xenophanes de tışte ku nuh u balkeş e, 
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ramana yekxwedeyi ye. Dı dem~n paşiy~ de ev fıkra betır 

geş dıbe u riş dav~je.Wısa ~xuyan ku Sokrates u Platon ji 
dı bın tesira v~ fıkra yekxwedeyi de dıminın. Ev herdu fi

losof ji dıjber~ anthropomorphizme ne u parezgariya X we

d~yek mıceret dıkın. Bı boya v~ diune ve Xerıophanes dı 

felsefa Antik a Yewnan~ de wek himdar~ v~ r~ç~ t~te 

hesıbandın. 

PARMENİDES 

Parmenides jı Eleaye ye u lı gor gounan dı 540'e PZ de jı 

di ya xwe buye. Dı wela~ xwe de kar u bar~ dewle~ de ji 

beşdar buye Q mina qanunzanek mezın xwedi nav u deng 
bQye. 

Ew ji wek peşeng~ xwe Xenophanes bir u baweriya 

yekxwedetiye dıpareze. Gış nıh~rin u ~biniy~n wi her ber 

bı ~ mebes~ dıçın. U ew bo ku bıkarıbe v~ ramana xwe 

bı awaki aqli peşkeş bıke teoriya zanıste dıgıre peş u jı her 

uşti ~tır bı pırsa zanine ve mıjQl dıbe. Zanin çı ye Q za

niyariyen mırov jı ku ~n? Rasti u şaşi bı çı awayi ten 

nırxandın? Ev pırsiyaren bıngehin bıbe nebe pırsa hebune 
derdıxın peş Q dıv~ ka ew çı ye mırov ser~ xwe bı bersiva 

we ve bı8şine. 

W ek meflıQm u peyvek serbıxwe hebfi.n (Being) ewılcar 

dı xebata Parmenides de xwe dıde xwQyan. Lı gor wi hınek 

zaniyariy~n mırovan hene ku ew yek bı yek berhem~n 

hebQnan ın. Em, buyin (genesis) O bUyer Q hebanan dı 

saya heskaren xwe de nas dıkın. Ango bı v~ r~ ve em 

dıkann haya wan bıkın. Ev zaniyariy~n ku em jı hebun~n 

cıhe cıhe Q tevlıhev bı dest dıxın, tucar ne rast ın u em 

xwe bı rastiya wan ve um dıxapimn. Jı ber ku zaniyariy~n 
ku bı riya heskar~n xwe ve em bı dest dıxın, an y~n ku 

berbem~n heskaran ın r~ nadın mırov zaniyariy~n rast bı 

dest bıxe Q me um dı şaşiy~ de dıhelın. Em, bı arikariya 

bestaren xwe ten~ uş~n ku mırov bı arikariya penc heska

ren xwe ve pedıhese, ten~ dıkarın wan bınasın. U bele ce
wher (essence) Q naveroka hebUnan bı arikariya heskaran 

ve nay~ nasin. Bı minaki em gulilkek sıpi, kevırek sıpi an 

bıxokek sıpi bı riya heskar~n xwe ve nas dıkın. U ev sıpi 

bı xwe çı ye, em nıkarın pe bınasın Q wek zaniyariyek 

hayp~kıri pe bızanın. Çawa ku dı v~ minaleiye de ji 

dıxQye, jı hebUn~n pehesin~ pede hebUnek taybeti heye u 

ev heyiya xwe dı gış hebUnan de dıde xuyan~. U ew bı 

xwe tucar nay~ diun. Hebun her minasıpiye u mırov bı 

riya heskar~n xwe ve nılcar~ bı heyiya w~ bıhese u w~ 

nasbıke.Ew ten~ bı arıkari ya bir ve ~ zanin. 

Bı vi awayi Parmenides, hebfi.n a xwe dıxe dewsaXwe

de y~ mamostay~ xwe Xenophanse .. Diyar e dı vır de 

Parmenides, zanin~ u zaniyariy~ dıke du beş: rast (ale
theia) u derewin(doxa). Ango ten~ bir dıkare zaniyariy~n 
rast bı dest bıxe. Mırov bı ri ya heskar~n xwe ve nıkare ras

tiy~ peyda bıke; bı zaniyariy~n ser bı heskaran Um xwe 

dıl~bine. Bı v~ r~reva xwe ve Parmenides, prensiba duwe

min a metafizik u idealızme peşkeş dıke ku w~. heya serde

ma me dı bın reng~n cıhe cıh~ de heyiya xwe domandiye. 

Filosoren ber~ zanine beşbeş nakın u jı hev naqetinın 

u sinorek tuj u hışk nav de nakışinın. HebUne u kainat~ lı 

gor l~nıherin u raman~n xwe şıro vedıkın. U Parrrıenides 

~di jı v~ xe~ dıkeve u bı awaki mıceret lı hebun~ m~ze 

dıke. O ten~ gıraniy~ dıde yek hebune u jı bo qane kırına 
v~ diuna xwe ji gıringi u peşdeyiy~ dıde bir. E w dı kı~ba 

xwe ya Dı Derheqa Aletheia u Doxaye de fantaziyen gele 

rengin ji peşkeş dıke: Keçıkerı Tave dıkevın peşiya filosof 

u wi dıbın cem Xwede ya Hertıştzan. X wedeya Hertıştzan, 
dı war~ r~ u şopa zanatiye de şireta bı filosof re dıke u ew 

ji minaParmenidese, rastiy~ mina berhemek aqıl~ u şaşiy~ 

ji wek berhem~n heskaran dıferme. 

Lı gel v~ yeke Parmenide s bı van bir u baweriy~n xwe 

ve dıji Herakleitos derdıkeve u dıbe dıjbere felsefe ya wi. 

Bo ku Herakleitos tu hebUnek ~ herıkandın u guheran~ 

nafıkre u sıxleti u tewlıheviy~ red nake. Dınya Parmenides 
gele aram u serwext e; 1~ her u her ten~ heskar~n mırov r~ 

vedıkın jı bo aloziy~. 

ZENON 

Zenon ji ser bı Dıbıstana Eleaye ye u bı texmini dı 

navbera sal~n 490-430'~ PZ de jina xwe bıriye seri. Ew 

dıjber~ Dıbıstarıa /orıiaye ye Q geleyi Q herıkine napejire. 

Ew dınyabiniya xwe lı gor zaniyariy~n cenbi (experimen

tal) u nıhenni ava nake u xasıma bı beje Q peyven zıman 

ve mıjQl dıbe Q ~biniy~n xwe lı gor ve xebata xwe pek 

tine. Jı ber v~ yek~ tooriya wi gele sıst u beçıne ye u jı ali 

fılosoren dın ve bı hesani bati ye puç kınn. 

Mırov ku geleyi an pıraniye bıpejırine, dıv~ hım 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



66 Filosofen Felsefe ya Xwezaye ----------------------------

hebiln!n bıçQk hım ji y!n mezın um bıgıre berçav u dı 
war! çendiy! de tu sinorek nekışine p!şiya wan. Ango 
mırov ku dest bı letlet kırma hebilne bıke u v! xebata xwe 
heya dawiy! bıbe, Mi dıgh! encamek wısa ku nıkare 
hebôna mayi perçe bıke. Her wıha, dı vi qonaxi de, v!ga 
dest bı cıvandına wan letıkan bıke, nıkare hebunek mezın 
an hebilnek gışti an ji hebôna ku dı seri de p! mijUl biibii 
disa bı dest bine. Bo ku letlet kırın !di gihabô qonaxek 
wısan ku hebôna lı ~rdestmayi nedıhate dabeşkırın. Heke 
t!biniya Dıbıstana loniaye bıpejirinin an geleyi ya 
heblinan wek prensibek bıgırın p!ş, dıv! dı vi wari de tu 
sinorek daneynın ô beseri u bedawi bôna hebôna rengdar d! 
qıbUl bıkın. Bo ku her hebônek hevsinor! hebilnek dın e u 
sinoren her yeki bı ya dın! ve ~yiye u dı saya w! de t! 
diyar kırın ... Ev rewşa hebônan bı vi awayi her dom dıke. 
Zenon dıb!je, carek ku em bıb!jın Her tışt dı mekanek de 
ciwar dıbe !dı nıkarın p!şiya v! §a§iye bıgırın: Bo ku her 
mekan dı nava mekanek dm de ye u ev rewşa han bı heya 
dawiy! heyiya xwe dıdomine. Jı ber v! boy! Zenon fıkra 
geleyiya hebılne red dıke. 

Zenon, herıkin ji nap~!ze. Qasi ku Aristoteles neqıl 
dıke, qaney!n ku dı vi wari de Zenon-xasıma hevpar! wi 
Akhileus- derdıxe p!ş ev ın: Akhileus ô kisa p!yhev bı re 
dıkevın. Kisa, demek beriya Akhileus bır! ketiye u dıe 
nae Akhileus xwe nagine Kisay!. Bo ku dı destp!k! de ri ya 
ku kisay! qat kıriye Akhıleus dıçe-naçe !di nıkare v! nav
beyn! bıqedine u bıgh! Kisay!. Riya ku h! Akhiles dest 
p!nekırıbô ô dı vi demi de Kisay! gırtıbu, dıviya ku Ak
hileus p!şde w! bıqedine. Helbet dı vi demi de Kisa bıbe
nebe Kisa beşek dın e re ji dıqedine ... (J ev rewşa her dom 
dıke u Akhileus tucar nıkare xwe bıgeyne Kisay!. 

Lı gor qaneyek dın ! Zenon ji: Bezayek, tucar nıkare 
heya dawiya pist a bezane bıbeze. Bo ku beza, ewılgav 
dıv! nıviy! re bıbeze bıqedine; p!ş nıviy! re dıv! niviy! 
nivi ya w!; p!ş niviy! nıvi dıv! niviy! nıvi y! nivi... 
bıbeze Q bıqedine. Ev tucar naqede u beza nıkare bıgh! 
dawiya pist!. 

Zenon, jı bo ispat kırma t!oriya xwe gele minakiy!n 
dın ji p!şkeş dıke. W ek ı! ditın ew dev jı bilyeren berbçav 
Q nıh!rin!n cenbi berdıde u ten! b!jey!n zıman dıgıre p!ş 
Q wan jı bo serastkırına t!bini y!n xwe bı kar tine. Dıgh! 
raman!n wısa ku jı biiyeri ya hebôn! pır dlir dıkeve. Ev qa
n!y!n ku wi xısune p!ş u xwastiye bı arikariya wan ve 
xwe dı şopek rast Q p!bawer de bıde xuyan, jı aliy! Aristo-
te/es u gele zanay!n dın ve bı h!sani hatıne puç kırın. 

Aristoteles dıMje: 

M ırov dıkare zeman u valayiye; wek ımkanek heya 
dawiye letlet bıke. Le dı rastiyi (energeia) de tucar neha
Iiye perçe kırıne. Heke ev sinoren ku danine pe§iya Akhil
eus ku jı hole ben rakırın Akhıleus dıkare bı hesani xwe 
bıgıhine Kisaye. 

Hegel ji dı kıt!ba xwe ya Dersen Diroka Felsefl de ber
siva Aristoteles dıpejirine Q wıha dınıvise: 

Ev bersiva rast e u gı§ tışten pewist dı naveroka xwe de 
dıcıvine ... Mırov ku behsa herıkinl dıke bı gı§ti wıha 
difıkıre: Tı§t ( cısm) dı pihek de rawestaye u pa§e jı w ır dıçe 
cihek dıne. Tışt ku dest bı herıkine dıke edi ne dı cihe xwe 
ye bere de ye, le be/e he negıhı§tiye cihe xwe ye duwemin 
ji. Heke jı wan herdu cihan yeki de buya, ew de 
rabıwestaya. Ku bıbejın cısm dı navbeyna herdu cihan de 
dı cihek dın de ye,jı ve gotına wısa tu tı§tek manadar sadır 
nabe. Bo ku cısm dı navbeyna wan herdu cihan de disa dı 
cihek de ye. B ı vi awayi mırov disa dıkeve astengiyek 
gırti. Herıkin ev e ku tıştek dıherıke, hım dı cihek de ye ·ı 

u hım tu cihek diyar de nıne. Ev, jı domi u nebıribuna 
herıkine u valayiye te. Ku jıxwe herıkin ji wek deliveyek 
(ftrsendek) jı ve rew§e derdıkeve hole ... Ye ku dı vi warı de 
dıkeve §a§iye her fıkırkırin bı xwe ye. Jı ber ku dı vır de 
fıkır, tışten ku dı rastiye de jı hev naqetın u neqetine, wan 
jı hev dıqetine u c ıda dıde:xUyane. 

Lenin ji dı Defteren F elsefl de gotına Hegel! dıpejirine 
u wıha dınıvise: 

Tışte ku dı rew§a domiye u ranewestine de ye, ku dı ci-. 
hek de me§a wi neye bırin u bayeren buyi ku neyen besit 
kırın, letletkırın, qebekırın u berıh u becan negırın berçav, 
mırov nıkare dı derheqa bızave de bifıkre, li ser çarçova we 
bıhızıre, we bıpive u bine zımen u bıdexuyan. Her wıha. 
bo ku mırov bıkare herıkine dı se the fıkri de bine zımen, 
tım dıve we qebe bıke u wek tı§tek bejin bıhesibine,· ne 
tene dı se the fıkri de her jı bo hı§pekırıne ji rew§ w ısa ye. 
Ev, ne tene jı bo herıkine her jı bo mejhumen dın ji rast e. 
Jıxwe naveroka dialektike ji dı ve nıqıte de xwe e§kera 
dıke: Yekıtiya dıjan . 

Çawa ku dı gotına Lenin de ji dıxuye, Zenon dı war! 
dıjen nava herıkine de xwedi rebazek rast e; 1! bel! dı ware 
p!ydabôn u daxuyan a herıkine de, rola kııı jı hebôna dijan 
t! p!ş, nabine u t!nag!. Jı ber v! yek! İ>esna herıkine nade. \ 
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Lawıkane Dersımi de 
Wezn u Aheng 

Mustafa Düzgün 

Reye ke Kırmaneki (Dıımli, Zazaki) 

zonode melodiwes o, puxtek u aheng

dar o. Qeseyi zaf rey ebe herfane 

vengıni qedine. Qafiya vırastene u 

qese peser ardene na zon de xele xele 

hesan e. Mesela Lawıka Laçi ra 

nımuneye bıjeme: 

Wela wela yaman o 
Ordi gurlax amo dorme ma qapan o 
Bexte Heyder u Demeni re kes xırave 
nlvano 
Ordiye Tırki zaf o caye welaxe ma 
nldano 
Ma zuvini qırrkeme, Çeme Muzıri 
cendeg u lesu ano 
Onderi de dame pe ro tede şin u şiwan 
o 

Qeseye ke peyniya çeküyan de ebe 

rengo şiya diyar kerde ne teyna hete 

pırtıkane (hece) pe yi ra, hama her het 

ra ahengdar e. Xora je o ebe herfa 

vengın qedine. Na xusus hem hete 

şiere nustene ra u hewes kedena şier 

nustene ra, hem hete wezdayine u qese 

dani ye ra qeweta zoni di yar keno. 

Numunewode bin: 

Ordi amo nate çemi dote çemi 
Damepero, kıseme heje kami 
Munzır delxe dano sade goni 
Bıraye mı serva Dersımi sero 

Na lawıka 1 smayili de ki dezga ahengi 

rınd vırajiya. Corde hire çekü zuvini 

de ahengdar e, hama çeküya çarene 

seke ciya vındena. Hama mordem ke 

diqet keno, vineno ke aheng werte 

çeküyane peyenan e hurdemena çarina 

(kıta) der o. Werte çeküyane Panime 

hata ke ro ma der o/Bıraye mı serva 

Dersımi sero. 

Lawlke Dersımi ebe pem(wezne)'o 

serbest nuşiye. Ne peme pırtıkın 

(wezne hece), ne peme aruji yeno di

yene. Hama na bewezniye ahenge 

lawıkane Dersımi sıst nekena u nefina 

hawa tekste be wezni. Çı ke Kırmanci 

here ahengi ra zaf zaf derwleti yo. 

Mordem ke ahenge werte. çeküyan de 

niyadano, dezga qafiya rınd vineno. 

lye ke jede yene diyeneni ya re: 
............ a 
............ a 
............ a 
............ a 

............ a 
b 
b 

............ a 
b 

............ c 

............. a 

Se ke zaf lawıkane na Dersımide ki 

rınd aseno, je çaren (qıta) u beyite (dı 

çekü) taye caye şiere zaf senlk di yine. 

Sair çeküyane lawıka xo nemareno, o 

qesa xo u vatena zerre xo de niyadano; 

zu ki hete ahengi ra diqet keno. Ca u 

bırre şiere tawe vatene de u tore vatişi 

ra vecine. Gegane lawıke de çond cayi 

bene, hama dergiya na cawo (yane 

çıqayiya çeküyan) zuvin ra ferq kena. 

Taye kılın, taye tenena derg u taye ki 

zaf kılme. Zu ki mavene dı çekJiye qa
fiyeyin de gegane xele qesey verene ra. 

Coka ma nustena na lawıkan de qafiya 

esas gurete u qese werte dı qafiyan je 

jü çeküye hasavne u heni nusne. 

Heqa ahenge na lawıkan de gere, kem

era qori xovira nekeme. Na qesa lite

rature sare bini de esta-çina pe nezo

nen, hama ma de esta. Ostayi tawo 

ke des nanero, kemereda xu ya 

bırmayiye bene kose de nanero u ke

merane bini tede hiza aye de nanero 

sone. Na kemerere vane kemera qori. 

Lawlkane Dersımi de sair qesade xu ya 

rınde sere her bırri de nano ro u indi 

qafiya xo gore aye vırazeno. Misale na 

mesela zaf e, hama lawıka Xelil B ege 

Fe me misalade rınd teşkil kena. Hala 

na parçe de niyacte: 

Fema Fema Xelil Bege mı heni yo 
Ostore Xelil Bege mı nawo yeno 
şiwariye seri sero niyo 
Ostor, şiwariye sere ku yo? 
Va ke "Çe Miri demeser biyo" 
De Mire Mire adır (e)de çe to kuyo 
Qemişiye ro Xelil Bege mı meke 
mısayive tü yo 
Axıre werte sıma de iqrare Eli yo 
Adıre Oli de çe M iri kuyo 

Na parçe de kemera qori heni yo • 

Qafiya corde hata cer na qesa h eni yo 

ra gore mizan kerda. Qeseye ke je 

kemera qori sere parçe lawıkan de 

runero, ine ra taye naye: 

Hiri, raye, cado (cade wo ra biyo 

kılın), weke, şüye, gavan o, kemer u 

ris o, kaşi, vaye, tüye, viyale, kare ... 

Na çond vateni musnene ma ke lawlke 

Dersımi hete aheng u sınetane edebi ra 

dewleti ye. Çıhef ke hata nıka sero kar 

nebiyo u kar hona tern u teze o. 
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