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DİMİLİ 

Şima vetişte BERHEMI di yew 
Ge w) kar ed o zaf he wl ü erdyaye gi
rewto milde xwi ser. Ez bawcr kcna gi 
ena xebata şima sernede ziwande 
Kurdki re ycw gameda zaf erciyaye ya. 

Nustişe gi şima bi lchccde Dimili 
reydi nusene, ez wazena gi derheqte 
ene nustişan di fikre X\Vİ şlma re vaja, 
eger şima pe qail be. Hewje niyo gi 
ezderheqte parçcbiyayişc ziwani di 
zaf sercy şima bidcjna. Ziwane Kurdt 
di dijmint indi zaf ma te ra dür! vistil 
gi Kurdil gi bi lchca Kurmand, Sorani 
fi Dimili' qall kene, yewbinan ra zaf 
zahmet fam kene. Sernede yewbinan 
ra famkerdişi re yew xebata zaf dür ü 
derg lazim a. Ez bawcr kena gi ene 
problemi roji orte ra hewa nt. Dijmint 
indi kerdo gi ma Dimili zi yewbinan ra 
rind fam nekene. Semedo gi ma ycw
binan ra rind fam bi kc u nustişe diya
lektc ma rind cay xwi bigiro, ay 
himbaze gi bi Dimil1nusene zaf wezi· 
fedo giran kcwcno mildc cin ser. 
Wcxta gi ay himhazi hezey qalikerdişe 
menti'qa xwi nusene, kelimeye gi men~ 
tiqande binan di rind fam ncbcnc, la· 
zim o gi mana cne kcliman nabende 
parantezi di scy mentiqande binan hi
nusc. Ez hawer kena gi hi eno hewa 
ke roj bi roj daha rehet tc ra fam kc
nC. Ez wazcna yew misal bida: Bi 
şlwedC Pirani ma vanC «Ma awki bo
rC». Bi §lwedC Siwereki vanC <(Ma aw
ki bişimb>. Baweriya mi aya gi qalc gi 
nabende mentiqan di yewbinan ra 
rind fam nehenc kc mana cine sey 
mentiqande binan binuse go keyfe zaf 
mcrdiman bero il daha zaf diqate jin 
banco. 

E didini zi nustişe gi şiına lehcede 
Dimili rcydi nuscnC, zaf derg i. Yew
nuşti!;o gi bi şiwede Dersimi reydi nu
siyawo eke zaf derg ho, ez bawcr 
nCkena gi wcndoxC mcntiqandC binan 
hetani peyni ay nustişi biwane. Çimki 
ti ra huş famnekene gi hi zeri ra hiwa
ne. Tikc biwanc zi wcxta gi fam neke 
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go ay nuştişi neme di ca verdc. Eno 
misal mcntiqanC binan re zi eyni' yo. 
Rica mi şima ra a ya gi şiına wexta gi 
nusenC, kirr binuse U kelimeye gi na
bende mentiqan di te ra rind fam ne
bene, mana cin sey mintiqande binan 
hinuse, bira wendoxi pe zaf kefweıı hC. 
Ez bawer kena gibi eno hewa diyalck
te ma roj bi roj daha rew te ra nizdi 
bene u daha rew ziwan cay xwi gen o. 

Ez silarnane xwinC german §İma rC 
erşawena u çi deste mi ra bero ez go 
şima re yardim hika. 

Birnane weııiy di. o 
M.BIRiNDAR ( Swed) 

SYRACUSE'DEKI 

ETKINLIKLER 

İsveç, bizler açısından özel önem 
taşıyan bir yer. Halkınuzın yaratıcı ve 
üretken insanlannın yogunlukta ol
dukları bir ülke. Ben okuma konusıın· 
da, Kürtçeınİ oradan cdindiğim 
yayınlarla gcliştirdim. Bunun Kürdis
tan'daki okurlar için de geçerli ol
duğuna inarnyorum. 

Halkınuzın sahiholdugu kültürel 
zenginliği birçok kişi henüz yeni kav
rıyor. Onların bizi keııfetmclerini bek
lemek yerine, biz tüm olanaklarınıızla 
onlara ulaşınaya çalışmalıyız. Biz de 
burada kannca kararınca bunu yap
maya çalışıyoruz. 

Sayısal olarak çok azız. Syracuse 
500.000 nüfuslu bir şehir. Kürt arka
daşlar genelde büyük şehirlerde lo
plannuşlar. Syracuse'ün bir avantajı, 
birçok büyük ycrlC§im merkezlerine 
yakınlığıdır. Monırcal 4 saat, Toronto 
3.5 saat, Ottova 3 saat, New York 5.5 
saat, Bostan 6 saat uzaklıkta. Bu rner· 
kezsel konumu değerlendirmeye ça
lışacağız. Kuzey Kürdistan'dan gelen 
arkaduşlar Toronto ve Montrcal'de 
yoğunluktalar. Birçoğu yakın dönem
de geldiler ve yerleııme mücadelesi 
içindeler. Zamanla güzel çalışmaların 
gerçekleııeceğine inanıyorum.Bu dü-

zeyde kültür merkezimizin yapmaya 
çalıştığı etkinlikler kısaca şöyle: 

- Syracuse ve çevresindeki büyük 
yerleııim merkezlerinin uluslararası 

festivallerine "Kürdistan" olarak katıl
mak. 

- Liselerin Orta-Doğu ilc ilgili tari· 
hinin sunuluşu esnasında Kürdistan'ı 
tanıtmak. 

- Zengin bir falklor ekibi oluştur
mak. 

- Kürdistan'ın kültürel ve politik 
yuşanuııı tamtan slayd (dia) ve kaset 
sistemi (audio-visual) oluşturmak. 

- Kürt müzik ve sanat dallarında ta
nınan kişi ve grupları büyük sanat 
merkezlerine davet elmek. 

- Üniversite çevresinde, kiliselerde 
Kürdistan'la ilgili seminerler düzenle
mek ve Orta-Dogu konusunun tar
tışıldıgı toplantılarda aktif rol almak. 

- Kürt kültürünü lanıtan İngilizce 
yapıtlar hazırlamak. 

- Diğer ulusların olu.ıturduğu gru
plarla ortak çalışma ve dayanl§ma içi
negirmek. 

- İnsan hakları konusunda duyarlı 
kişi ve kuruluşları Kürdistan'daki geli
şmeler konusunda haberdar etmek. 

Burada Avrupa'dan oldukça farklı 
bir çevrede bulunuyoruz. O nedenle 
yukarıdaki amaçlara uluşahilirsck 
kendimizi başarılı sayacagız. Bu anla
yışla bu yıl katıldıgımız Syracusc'dcki 
Uluslar Festivali (Festival of Nations 
1988) bizim için büyük bir deneyim ol
du. 35 ulusun katıldıgı festivale Kür
distan ilk kez katıldı. İran, Irak ve 
Türkiye yok iken biz festivaldc vardık. 
İkı gün süren Kasım ayındaki festivali 
16.000 kişi izledi. Basının büyük ilgisi
ni çektik. 

Tekrar haberleıımek üzere dostça 
selamlar. o 

Azad Gavan (ABD) www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ji her tişti peş de em, ve s ala nu ya xwendevanen xwe yen 
heja ıl ya giş miravayiye bi dil u can ve piroz dikin. Ji bo xe
baten azadiye, aşitf u demokrasiye di ve sala 1989'a de bi 
Jıest a Jıişek genn ve dawa piJşveçUn U serketine dikin. 

Kovara BERHEM bi ve lıejmara xwe ya çarem ve sa/ek 
xwe teva kir. Be gürnan di ve serketine de li gel ked ıl xebata 
xebatkarCn BERHEA1' C, ya xwendevan ü hogiriJn wC jf xwedf 
rol u girfngfyek berbiçav e. Di ware /ıeyiya xwe parasıine de, 
pi!şvebirina fomı u naveroki! de, xwe nasandin a xwe dozan
dine de xwendevan ji bo çapemeniyek wexteyin wek mercek 
yekem derdikeve pi!ş. Jixwe ev ji bo rojname ıl kovara her şer
tekyekem e. 

NivfskarC biriJz Malmtsanij, di ve nivisara xwe de li ser roj
nama <Jim> U sedemen derketina we, fomı Cı naveroka wC di
sekine. Ev lekolina bi naverok, pirs u pirsgirekek tarfXa 
çapement ya Kurdistan§ dixe berçctv a ronf dike. Disa nivfsa
ra Malnıtsanij a ku li gor axaftina Dimilf a Kumwncf rewşa 
grmdbı lıinek deveren Kurdistane eşkera dikir, beşa we ya 
seyem jf di ve Jıejnıare de hatfye weşandin. Bi ve bir€ xwe ve 
nivisar diqede. Doste me ye !ıeja Dr.Medyali, kar a xebatbı 
ku ji aliye kes ı1 kanıelen we/atparez bı Kurd ve li Amerika 
Yekbllyf hatine kirin U her didomin, di derlıeqa wan de me 
agahdar dik e. A.Bali di ve ni visara xwe de li ser dfroka zirnan 
u edebiyata Kurdi radiweste ıl lıimber evçend zilm u qedexe
karfye disa ji di ve babeti de çawa peşveçı1nek berbiçav ıl M
ja bi dest ketiye, wedininine ıl belıst wek kıırteyek pir ıl puxt 
p/Jşkeş dike. Di v/J bir€ ri!znivfsara «Adet il TorCyiJn Dersim€>) 
de niviskar, ji rCza nivisariJ derdikeve a mesela «Gaxand>>f 
pfşkeş dike. Ga.;rand, te nıana «Sala !lÜ» a ya (<eyda scrsate» 
ü lz/J di devera Dersim'/! de heyfya xwe dipariJze. Wek tiJ zanfn 
demek beri! Saddam€ xwinxwar Crişek bi şfdet ani li ser Kur
distana Iraq'{! fJ gaze kimyawi li ser Kurda de barand. Ji /;er 
ve yeke dc!ı iıezaran Kurd diviya ku derbasi Kıırdistana Tirki
ye bin. Hulatrneta TirkiyC ew xistin qampa ü bi nıiemeleyek 
ne mirovf ve xwe nlreş kir. Rojnamevanek Skandinavi ji çtı 
Tirkiye ı1 ev rewşa qelırin di cflı de tesbft kir ı1 ji bo kovarame 
jf nivfsarek bi riJ kir. Hukumeta TirkiyC naxwaze ku Iıeqi!n 
<<ntiltecftfyC>> bide Kurda; bo ku ji çavd/Jriya Komfseriya Bi
lind a Koma Yekitiya Netewan ditirse a nmwaze ku ji lıeqi!n 
miltecitfyC bi kar bfnfn. 

Bire "be/gm> di ve iıejmare de ji girfnı,•)!a xwe her dipareze. 
Her disa belgek din a lıovitfye u mirovkujiya dewleta Tirk di 
ve lıejmare de hatiye peşkeş kirin. Di I927'a de bi nave «Bf

car Tenkil Hareketi» erişek xwinilı birin li ser Kıırdistane ı1 li 
gor gotinl!n xwe yCn resmf ji 2000 kesf bCtir mirov kuştine ıl 
280 grmd jf her şewitandine. Dü ve belge re beşa duwenı a 
«Rapora Komita Çavderf ya Helsfnkiye-1988», ıilıinek beşen 
rapora Wezarata Karbı Derve ya Amerika YekbUyf -ku di 
derheqa Kurda il Kurdistanl! de ne~ cflı digirin. 

Herşeyden önce okurlarımızın ve tüm insanlıgın 1989 yı
lım candan kutluyor, özgürlük, batıij, gerçek demokrasi 
uğruna süren çabaların b:ı§anya ulaı;masım yürekten dili
yoruz. 

BERI-IEM, elinizdeki bu dördüncü sayısıyla bir yaı;ım 

doldurmuş bulunuyor. Bunda BERHEM çall§anlannın ya
nısıra okuyuculannın da büyük payı ve katkılan olmll§tur. 
Derginin yaşamım sürdürmesi, formunu ve içeriğini yetkin
leştirmesi, aranan ve okunan bir yayın düzeyine ıılaı;ması 

herşeyden önce okııyuculanmn bir baı;ansıclır. Esasen bir 
yayın için bundan daha önde gelen bir başka güvence de 
yoktur. 

Degcrli yazar Malmisamj'ın "Jih" gazetesinin ortaya çıkış 
nedenleri, yayın yaı;amı ve içerigi konusunda yaptı@ ara
ştırma Kürt basın tarihinin önemli bir sorununa l§ık tutu
yor. Aynı yazarın geçen sayılarımızdan izledigirriz Dımıli ve 
Kurmanci konllljan yerleşme birimlerinin bazı yörelerdeki 
dagılımını inceleyen yazısı bu sayıda yayınlanan Ill.bölü
müyle son buluyor. Dr.A.Mcdyalı dostumuz, Kürt yurtse· 
ver kişi ve kurulll§larının ABD'de yürütlükleri saygın 

etkinlikler hakkında aydınlatıcı bilgiler veriyor bu yazısın
da. ABali bu yazısında Kürt edebiyatının tarihsel gelişimi 
üzerinde duruyor. Tüm yasak ve engellemelere karşın Kürt 
dili ve edebiyatı mn kaydettigi olumlu gelişmeyi irdeliyor. 
Dersim adet ve törderi konusundaki yazı serisinin bu bölü~ 
mündc yazar, konu sırasında yer degişikliği yaparak "Ga
xandıı töresini öne alnuş. Gaxand, "yeniyıl" ya da 11yılbaşı" 

anlamına gelen oldukça eski bir löre. Dersim'de hala var
lıgını korumakta olan "gaxand'ın nasıl kullandı@ anlatılıyor 
bu bölümde. Kanlı Saddam yönetiminin Kürt halkına kar§ı 
girştiği kimyasal gaz saldırısı sonucu Türkiye'ye sıjiınmak 
zorunda kalan Kürtlere, Türk devletinin reva gördüğü yüz
kızartıcı muameleyi kampları bizzat ziyaret ederek gözle· 
riyle gören İskandınavya'lı gazetecinin dergimiz için 
hazırladı@ gözlemlerini yayınlıyoruz. Bilindiği gibi Türk 
hükümeti, sığınınacılara ıımültecin statüsü tanımıyor, 

B.M.Mülteci Yüksek Komiserligi'nin denetim ve gözetimi
ni kabul etmemekle ayak direliyor. 

"Belge" bölümümüz bu sayıda da önemini koruyor. Türk 
lıükümetlerinin Kürt halkına uyguladıgı bir soykırımı daha 
kendi resmi belgelerinden aktanyoruz. 1927'de yapılan "Bi
car Tenkil Harekatı"nda 2000'den fazla insanı nasıl katlel· 
tiklcrini, 280 köyü nasıl yakıp yıktıklarını bizzat kendileri 
anlatıyorlar. Tabii bu sayılar onların söyledikleri, gerçekte 
ise durum çok daha vahim olmll§tur. Bunu "Helsinki Gö
zcllemc Raporu-l988"in devamı ve ABD Dl§işleri Bakan
lı@'nm 1988'de Temsilciler Meclisi ve Senato D<j İlişkiler 
Komisyonlan için hazırladıgı raporun Kürtler ve Kürdis
tan'la ilgili bölümleri izliyor. 
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Nivtskarbı Kurd di ve pCgave de, li gel berlıemCn xwe dix~ 
wazin bala xwe bisin klasiken bijarte yen dinyaye ı1 wan ji 
wergerinli ser Kurdi. Resanı ı1 helbesıva ne Kurd R. T.Hulma
nt, ji niviskare bi nav ı1 deng !.B.Stnger çiroka «Beheşta Di
nmv> ji bo xwendevanCn me wergerand li ser Kurdf. 

He/bestvane Kurd Ş.Sorekli di helbesta xwe ya «Bergen» de 
xweza ıilıest a biriniye bi awaki lıostatf digflıfne hev. Her wi
ha bi ve helbesta xwe ya ciwan ve lıest ı1 hişen Kıırdl!n dı1re
gelıC U yen derveyf wetet pir xweş antnC zimbı. Heval J.Espar 
ji hC!a Pfran, Hawar jf ji Jıeta Dersim 'C gele ki/am a stranbı 
şayi ı1 dilana berhev kirine. Di van berlıenıen edebfyata folk
lore Diınili de, lıest a evinen gele me bi awaki zelal a xweşik 
derdikevin holC. Bi vf kart ve beşek çan da me ya netewf ji mi
rin a winda bune xi/as bil ı1 wek bennayfyek we ji beri! peşfye 
re bimfne. 

Kovara me ji vir pC ve, dixwaze ku cfh b ide danasina weşa
nCn bijarte a film ıl hewldanCn din bı çandf. Di ve lıejmarC 
de A.Caııtekin li ser filma «Zivirfna Ararad€>1 disekine ıl bu
yeren ku derdora nfşandan a ve fiinıa lıf!ja de derbas bün di
de nasandin. 

Reznivisara me ya ku di deriıeqa arkeologfya GelJane de 
b ıl, ji ber dirf!jfya ve birC seyem ma ji hejnıarCn wCbC re. 

Di hejnıara seyem de, di nivfsara heval Hawar ya «Çend 
Lawike Qemer€ Anyfzf» de, helbestvane me ye hCja wek ?<rni
rf, iıatibU nasandin. Li gor agahdar kirina bira Zilfi, Qenıer 
ne nıiriye a her niha li we/atek Ewrupf! de jfyfna xwe didonıf
ne. li b er ve yeki! em ji xwendevanôı JıCja Ct ji şaire me tika 
dikin ku me biborin. Her wilıa mizgina xir€ ya jfyfna Qemer€ 
jf peşkeşe we di kin. 

Her wiiıa lıejmara bere de, bi awakf eşkera me belısa pro
blemCn mali yCn BERHEM'f kiribı'i ü ji xwenrlevanCn xwe 
dawa arfkarf ı1 piştgfrfye kiribıi. ÇI' nıixabin ku di vf warf de 

neticeyek evçend baı· a bi ter nelıate dest. Em dfsa daxwaza 
xı-ve dubare dikin il her ça\,reye arikarfya we nin. 

Em de BERHEM'en betir ciwan a kerlıatf de dfsa bi h ev re 
bin ... 
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Okuyucularımızın folklor ve edebiyat ürünlerine derin 
bir ilgi duyduklarım yakından biliyoruz. Kürt yazarları ken
di özgün ürünlerini sunmanın yanısıra artık seçkin dünya 
klasiklerinin de Kürtçeye kazandırılması yolunda çaba gös
teriyorlar. Ressam, şair ve çcvirrnen olan R.T.Hulmani1nİn 

Almancadan Kürtçcyc çevirdigi İ.B.Singcr'in "Dclilcr Cen
neti" öyküsündeki tembel Atzel'in kendisini kaptırdığ,ı 

hamhayallerden nasıl kurtuldugunu zcvklc okuyacağ,ınızı 

sanıyoruz. Şair Ş.Sorekli'nin "Bergen"inde doğa-duygu-öz
lem üçkeninin şiir düzleminde ne denli bir ustalıkla kay
naşıp bütünle.ştigini görüyoruz. Sürgünde, ülkesinden 
uzakta yaşayan yurtsever her insanımızın duyguları, kaygı 
ve içgeçirişleri dilegetiriliyor "Bergen"de. Dostumuz J.Es
par'ın Piran yöresinden, Hawarın da Dersim'den deriedik
leri Dımıli ezgilerinde insanlarımızın duygu dünyası, aşkları 
ve umutları açık ve yalın bir biçimde sunuluyor. Bu tür 
folklor edebiyatı derlemeleriyle her defasında ulusal kültü
rümüzün önemli bir kesiti yokolup gitmekten kurtuluyor; 
gelecek kuşakların yararlanabilecekleri bir biçime sokulu
yor. 

Dergimiz bundan böyle kitap tanıtma, !ilm, folklor ve 
diger alanlardaki kültürel ctkinliklere de yer ayırmaya özen 
gösterecek. Bu sayıda, A.Cantekin İsveç sinemalarında oy
nanan "Ararat'a Dönüş" filmi konusunda bir değerlendir
me yazısıyla tasanmızı gerçekleştirme yolunda ilk adımı 

atıyor. 

"Kcban Baraj Gölü Alanında Yapılan Arkeolajik Kazı
lar"a ilişkin yazJ serisinin lll. bölümü çokça yer tutingun
dan bu sayıya koyamadık Gelecek sayılarda kalan kısmını 
yayınlayarak tamamlanıaya çalışacağ,ız. 

Hawar arkadaşımızın derlediği ve geçen say1nıızda yayın
lanan "Çcnd Lawike Qemere Areyizl' ba01ıklı yazının gi
ri§inde, Qemcr'le ilgili olarak verilen 11Ölüın11 haberinin 
dogru olnıadığ,ım, dostumuz Zılfı'nin bize verdiği bilgilere 
göre ozanımızın bir Avrupa ülkesinde yaşamını sürdürmek
tc oldugunu sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Sözkonusu 
yanlış bilgilendirmeden ötürü ozanımızdan ve okurlanmız
dan özür diliyor, Qemer'in hayatta oldugunu nıüjdeliyoruz. 

Okuyucularımızın amınsayacakları gibi bir önceki sayıda, 
BERHEM'in parasal güçlüklerle kar§lkar§lya bulunduğu
nu ve bu tür katkılara ivedi gereksinim duyuldugnnu du
yurmuştıık. Ne yazık ki bn çağrımıza henüz yeterli bir yanıt 
alın~ dcgiliz. Bu durumu anımsatıyor, sıcak desteğinizi 

gözledigimizi yincliyor, dayanışma gösteren dost ve okur!a
rımıza candan teşekkür ediyoruz 

.Daha güzel, daha verimli HERHEM'lerde buluşmak di
leğiyle ... 
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Kürtle1in kapatddıgı kamplardan biri 

"GÜNDELiK YARIM EKMEK ... ıı 

1988 Agııstos ayı sonlannda Kürt peşmergeleri, Mesut Barzam liderliğinde Irak Kürdistanı'nuı kuzey bölgele
rinde etkili bir kontrol sağlamış/ard• İran-Irak Ateşkes Anlaşması'm f1Fsat bilen Saddam Hüseyin, askeri güçle
rüıin büyük bir bölümünü Kılrtlere karşı kullanmak üzere Kuzey lrak'a aktard• 

Kürdistan bombalandı ve kimyasal silalılar kullandarak IOO.OOO'e yakuı kaduı, çocuk, yaşlı halktan oluşan 
büyük bir kitle Türkiye'ye sığuımak zorunda bırakıld• Sığınmacılar, "korunmaya muhtaç konuklar" geçici kam
plara çağdışı şartlarda yerleşinıe zorlandılar. 

İki lskandinavya'lı gazeteci, Yüksekova yakuılaruıdaki kamplan ziyaret ettiler. Gözlemlerini içeren bu kTSa ya
zıyı derginıizde yayuıiamnak üzere bize gönderdiler. Ancak çeşitli nedenlerle adlaruıuı yayuılanmanıasuıı istiyor
lar. Biz de bu isıege saygılı davranarak yazıyı imzasız olarak okurlarunıza sunuyonız. BERHEM 

Gündüzleri bayıliıcı bir sıcaklık vardı, ısı 40 dereceye va
rıyordu. Kuru toprak tozlu ve dumanlıydı. Geçici tuvalct-

lerden etrafa yayılan koku insanın yüzüne çarpıyordu. Gü
neş batmaya seyrederken serinlik yavaş yavaş başlardı ve 
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kocaman dağiann ardında tümüyle kaybolunca dayarnlmaz 
bir soğuk etrafı sanyordu. Sanki sonbalıann bitimi ve kışa 
geçişi yaşıyorduk. Zifiri karanlıkta kampları bekleyen sayı
sız askerler, gökyüzüne uzanan siyah korkuluklan andın
yordu. 

Akşam karanlığının birlikte getirdiği dayarnlmaz soğuga 
kaf§ı, Kı?Jlay'ın göndermiş olduğu bataniyeler, çürük kar
puz yığınından oluşmuş bir dağın yarunda istifli duruyor ve 
askerler tarafından çok sıkı kontrol ediliyordu. Bataniye 

dağıtımını bekleyen peşmerge ailelerine, dağıtırnın yarın 

yapılacağı yanıtı verildi askerlerce. Maalesef bu geceyi de 
ayazda, soğıığa kaf§ı korumasız geçireceklcrdi. Çocuk, ka
dın, ihtiyar onbinlece Kürt sığınınacı üşüyecekti kimin um
runda! Diğer yandan açlık da bir başka sorundu. Gündelik 
yarım ekmek kime yeterdikiL 

8 

Birçok sığınmacının yakını, akrabası ve arkadaş Yükse
kova ve çevresindeki köylerde oturuyorlardı. Çünkü onlar 
çok uzaklardan gelnıemişlerdi, sınırın bir yakasından öbür 
yakasına geçmişlerdi. Sürüldükleri ve geldikleri yer de ay
nıydı; Kürtlerin ülkesiydi. Yüksekova'mn hemen hemen 
her evinde, her köşede, her kahvesinde günün konusu bu 
kendi insaniarına yardım etme, onların yamnda olma ve 
acılarım paylaşmaydı. Diğer yandan bu çabalara engel ol
mak isteyen Türk polis ve askerine kacy nefretin ne denli 

yükseldiğini görmemek mümkün değil
di. Bu kamplara girip çıkanlar kayıtlara 
geçiriliyor ve çok sıkı kontrol ediliyordu. 
Çoğu kez baskı ve işkenceye maruz kal
dıklan görülüyordu. 

içerde, kamplarda sayısız resmi polis 
ve askerin yamsıra çok sayıda MİT yet
kilisi siviller de vardı. Bunların görevi 
peşmergelere soknlup onlara kulak ınİ

safiri olmak, ·silahları ve Tütkiye'deki 
Kürt örgütleriyle ilişkilerini saptamak is
tiyorlardı. Bu durıniara alışık Kürtler ol
dukça duyarlı davranıyorlardı. Bir 
fırsatım bulan peşmergeler bize sokula
rak: 

"Size söylenecek o kadar çok şey var
ki!" diye fısıldıyorlardı. 

Düşünce ve duygularını söylemekten 
çekiniyorlardı. J andarına ve polisler gö
rüldügünde Türk yetkililerine teşekkür 
borçlu olduklarını ve sının açuğı için 
Turgut Özal'a duacı olduklarını belirti
yorlardı. 

Başka seçenekleri yoktu. Sınırın öte 
yakasında Saddam Hüseyin'in zehirli 
gaz bombaları duruyordu. Ağustos'un 
sonlarına doğru, ağ7Jna kadar zehir yük
lü Irak uçakları, sabahın erken saatlerin
de henüz insanlar ve doğa uykudayken 
zehirlerini boşaltıp boşaltıp geri dönmü
şlerdi. Binlerce insan öldürmüş ve eanlı
ları yoketmişlerdi. Böylesi bir durumda 
ne yapabileceklerini düşünmeye fırsatla
n bile olmamıştı. Yaşamak için rüzgara 
kaf§ı koşmak mı yoksa suya atlamak mı 
gerekliydi? Ancak her iki durumda da 

yaşama §ansı çok azdı, belki hiç yoktu. 

Kürt sığınmaeılar, Türkiye'deki Kürt kardeşlerinin üze
rindeki baskı ve zulümden habersiz görünüyorlardı. Bu gö
runumü vermek zorundaydılar. Türk yetkililerine 
minnettarlıklarını belirtiyorlardı, onlara sınırlan açtıklan 

için. Ama bu insaniann gerçek düşüneelerini gözlerinden 
okumak hiç de güç değildi. Bunlar, Türkiye'deki soydaşla-
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rımn baskı ve zulüm altında olduklarım çok iyi biliyorlardı. 
Acaba başka seçenekleri var mıydı? 

Kampıdaki Doktor çadırımn önünde alabildiğine uzun 
bir hasta kuyrugu vardı ve hiç eksik ohnuyordu. Bunlar 
gözleri akan çocuklardı; solunum organlarında enfeksiyon 
ve solunum zorlugu bulunanlar, ishal ve don belirtileri olan 
hastalardı. Kimyasal silahların kullamldıgını her bakımdan 
gösteren belirtiler vardı. Ama "HA YIR!" diyordu Türk 
doktor. O, kimyasal silah kullanıldıgına ilişkin her hangi bir 
belirti görmemi§ti. ııHA YIR!". 

Bunun başka olması olanaksızdı, çünkü Türkiye birpetrol 
ülkesi olan Irak'la arasının bozulmasını isteyemezdi. Ayrıca 
Kürt sorunu, onun da sorunuydu. Bu, Irak ile ortak çok 
önemli bir noktaydı. Kürtleri zararsız hale getirmek onun 
da isteğiydi. 

iki ay sonra Yüksekova'da karşılaştığım ve çadırında 
kendisiyle bir mülakat yaptıgım Doktor Yusuftan bir mek
tup aldım. Mektubunu okudukça, Yusufun 10 arkaşyla 
paylaştıgı çadırındaki tabioyu anımsıyorum. Türkiye'ye gel
meden önceki günlerden ve olaylardan sözetrnişti, yani 
lrak'tan. Kardeşinin, Barzani peşmerge birliklerine katıl
dığından dolayı Irak yönetimi tarafından asıldığını, yaşlı 
anne ve babasımn, küçük kızkardeşinin nasıl hapse atıldıgı
ıu anlatınıştı bize. V c onlar hakkında birkaç yıldır hiç bir 
bilgisi yoktu. 

Mektubunda, binlerce Kürt sığınınacı ile İran'a geçtiğini 
ve birkaç bin kişinin Türk asker ve polisi tarafından geri 
dön~ zorlandıklarılll belirtiyor Yusuf. Polisin, sayısızca 
insaıu gelişigüzel toplayarak Karakala götürdügünü, orada 
işkenceye tabi tuttugunu, sonra silah ve PKK ile ilişkileri 
konularında sorgulandıklarını aktarıyor. 

Mektubu okudukça Yusufun çadırında bizimle konu
şmaları, hareketleri hep gözlerimin önünde bir film şeridi 
gibi canlaıuyor. Yusuf "Tüm istedigirniz Irak'ta demokrasi 
ve barış içinde bir Kürt otonoınisidir." diyordu. Bu, Yusuf 
gibi binlerceKürdün tek özlemiydi. Ayıuzamanda koliarım 
kaldırıyor gerilerek yorguningunu belirtmek için elleriui 
yüzüne götürürken "Birkaç geeedir yatamadım" diyordu. 
Çaresizlik içinde son sözü: 

'N e yapabiliriz ki?" 

Bu benim Kürdistan'la ilk karşılaşmam oldu. Bu karşıla
şma bir yanda baskı, korl:u ve zulüm; diger yanda param
parça olmt!!j bir mi:vadele ve yavaş yavaş kendisine diğer 
insanlar üzerinde hakimiyet kurma hakkını görenlere kan;ı 
mücadele, bir halkın çeşitli devletler arasında parçalanmı
şlıgı. Belki bazılan bunu biraz abartılmış görürler, ama ben 
bunun gerçek bir tablo oldugu kanısındayım. 

İsveççeden Çev. B.BARAN 
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MALMISANIJ 

JİN GAZETESi 
İstanbul 

Jin dergisi, İstanbul'da 1918-1919'da yayınlanmıştı. Sayın 
M.E.Bozarslan'ın bu dergiyi Latin harflerine çevirerek ye
niden yayınlaması sayesinde bugün dergi daha iyi ıanınıyor. 

M.E.Bozarslan~m yazdığına göre Jin dergisinin ıısonuncu 
sayısı, yani 25.sayısı 2/10/1919 tarihinde çıkmıştır" ve "der
gi bu sayıdan sonra kapatılmış ve böylece Kürd ulusunun 
tarihine gömülmüştür (1)." 

Başvurdugumuz birçok kayuaiiin Jin dergisi ile ilgili ola
rak verdi@ bilgiler genellikle çelişkili veya yanlı§tır. Sözko
nusu açıklamalarda zaman zaman Jin gazetesinden de 
sözedilmekte ve çogu zaman Jin gazetesi ile Jin dergisi bir
birine karıştırılmaktadır. Öyle ki hangi bilgilerin gerçekle 
Jin dergisincı hangilerinin Jfn gazetesine ait. oldugunu anla
mak güçiC§mektedir (2) . .lin dergisinin ilk dört sayısında, 
derginin adımn altında "haftalık gazete" ve "din, edebiyat, 
ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder Türkçe-Kürdçe mec
muadır11 ibarelerinin bulunması da karl§lkhga yol açan bir 
diger nedendir. 

Bu konuyla ilgili açıklamada bulunan yazarların çogunun 
Jln dergisi ilc gazetesinden birini veya ikisini de görmcdigi 
anlaşılıyor. 

Bu yazJda Jin gazetesinin gördüğümüz 36.sayısı ilc ilgili 
bazı açıklamalar yaparak konuyla ilgilcncnlcrin bilgisine 
bazı ipuçları sunmaya çal!§acaijız. 

Jin gazetesinin 36.sayısına bakınca bunun her §eyden ön
cc biçim olarak Bozarslan'ın yeniden yayınladıiii Jin dergi
sinden farklı oldugu görülür. .lin gazetesinin adının sol 
tarafında, gazetenin çık!§ tarihi, adı ( anlannyla birlikte), 
haftalık gazete oldugu ve adresi Fransızca olarak yazılnn
§tır ki bunlar (Fransızca olarak) Jin dergisinde yoktur. Ay
nı §ekilde Jin dergisinin abone ücreti (yıllık: 220 kuruş, altı 
aylık: 130 kuruş) ile Jin gazetesinin abone ücreti (yıllık: 130 
kuru§, altı aylık: 70 kuruş) karşılaştırılabilir. 

Diger yandan Jin gazetesinin ebadı çok büyük olup her 
sayfası, Bozarslan'ın yayınladıiii Jin dergisinin dört sayfa
sından daha büyüktür. Buna karşılık Jin gazetesi sadeec iki 
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sayfadır; Jin dergisinin ise 22 sayısı 16'§ar sayfa, 3 sayısı da 
24'er sayfadır. 

Bu biçimsel farklardan başka Jin gazete ve dergisinin içe
rik olarak da birbirinden farklı egilimler taşıdıijı söylenebi
lir. Zaten Jin dergisinin adının altındaki "din, edebiyat, 
ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder Tiirkçe-Kürdçe mec
muadırıı ibaresine karşılık Jin gazetesinin adırun altında 
!'Kürt vahdet ve hukukMu milliyesinin müdafii siyasi, ilmi 
haftalık gazete" (Kürt birligi ve ulusal haklarının savunucu
su siyasal, bilimsel haftalık gazele) ibaresi yer almaktadır. 

Bununla birlikte lıeın Jin dergisinin 20.'dcn 25.'ye kadar
ki sayılarımn, hem de Jln gazetesinin gördügümüz 36.say1-
sının müdir-i mes'ulü (sorumlu müdürü) Mcmduh 
(Selim)'dur. 

.JIN GAZETESi JİN DERGiSİNİN DEVAMI 
MIDIR? 

Jin dergisinin 25.sayısının çıkış tarihi 7 TC§rin-i evvel 
1335/1919'dur. Jin gazetesinin 36.sayısının çıkış tarihi ise 21 
Haziran 1336/4 Şevval 1338/21 Haziran 1920'dir. Bu iki ta
rih arasında sekiz buçnk aylık bir zaman farkı var. 

Acaba Jin gazetesi, Jin dergisinin devamı olarak mı sayı
larına devam etmiştir yoksa birinci sayısından itibaren ayrı 
bir gazete biçiminde mi yayınlanmıştır? Elimizde yeterli 
kanıtlar bulunmadıiiindan bu sorunun kesin cevabııu vere
miyoruz (3). Ancak Jin dergisinin 28 Agnstos 1335!1919'da 
çıkan 23.sayısında, Jin'in daha zengin içerikli siyasal bir ya
yın biçiminde yaymlanması amacıyla resmi makamlara ba
§Vurulduğu ancak henüz resmi işlemlerin sonuçlanmadıiii 
belirtilmektedir. J1n gazetesinin bu girişimden sonra c,ıktıiii 

anlaşılıyor. 

Jin gazetesiyle ilgili bir diğer iddia da bu gazetenin gün
lük olarak yayınlandıiii iddiasıdır. Örneğin, Bulletin perio
diquc de la prcsse Turque (Türk Basını Periyodik 
Bülteni)'de belirtildigine göre, Jin gazetesi hem 25/3/1920 
hem de 26/3/1920'de yani günlük olarak çıkmıştır (4). Zın-
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nar Silopi'ye göre de bu gaze
te günlük olarak yayınlanmı
§tır ( 5). Ancak Jih gazetesinin 
sözünü elligirniz 36.sayısımn 
üzerinde Türkçe ve Fransızca 
olarak "haftalık gazete" ibare
si yer almaktadır. 

Bulletin periodique de la 
presse Turque ile Zınnar Si
lopi'nin verdi@ bilgilerde 
yanlı§lık yoksa, J1n gazetesi
nin batjlangıçta günlük, daha 
sonra haftalık olarak yayın

lanmr§ olması sözkonusudur. 

Bilindigi gibi Jin dergisi, 
Kürdistan Teali Cemiycti ve 
onun denetimindeki Kürd 
Tamim-i Maarif ve NC§riyat 
Cemiyeti tarafından çıkarılı
yordu. Bir süre sonra KürdisM 
tan Teali Ccmiyeti 
yöneticileri arasında Kürdis
tan'ın bajjımsızlığı konusunda 
iki eğilim belirdi ve bunun so
nucu olarak yeni Kürt örgüt
leri ortaya çıktı. Nitekim 19 
Temmuz 1919 tarihli Türk 
basınına göre (6) Kürt Millet 
Fırkası kurularak tüzük ve 
programı ilgili makamlara ve
rilmiştir (7). Ancak hüküme
tin Kürt partisinin kurulU§unu 
onaylamadığı anlatjılıyor (8). 
ll Haziran 1920 tarihli basın
da ise hükümetin Kürdistan 
Tcali Cemiyeti'ni kapatmaya 
karar verdiği belirtilir (9). 

Sözünü ettigirniz iki egilim, 
asıl olarak 1920 ilkbaharında 
Seyid Abdülkadir'in İkdam gazetesinde de çıkan ve Kür
distan'ın bağımsızlığından degil özerkliginden yana ol
duğunu belirten açıklaınasıyla tam olarak ayrıldı (10). 
Kürdistan'ın bağımsızlığından yana oldugu belirtilen grup, 
Kürdistan Teali Cemiyeti'ndcn ayrılıp TC§kilat-ı İctimaiye 
Cemiyeti'ni kurdu. "Kürt vahdet ve hukuk-u milliyesinin 
müdafii siyasi, ilmi gazete" olan Jin gazetesinin sorumlu 
müdürü Van'lı Memduh Selim ve önde gelen yazarlarından 
Aizanizade Kemal Fevzi, aynı zamanda TC§kilat -ı İctimaiye 
Cemiyeti'nin kurucularındandırlar (11). Bazı kaynaklara 
göre de Meınduh Selim, TC§kilat-ı İctimaiye Ceıniyeti'nin 
sekreteriydi (12). 

Memduh Selim, bu fotografının arkasma kendi elyazı
sıyla -Arap harneriyle Türkçe olarak- şunları yazmış: 

"1917'de Şarkikaralıisar'da (Şebinkarahisar'da) çekilmiş 
bir resimdir. Yanundaki arkadaşlar, ihtiyat zabiti arkadaşla
nnıdır. Benim yanınıdaki palto/u zabit en yakuı arkadaşlar
dan Osman Muvaffak'tır. Rahmetli dayun Asun Bey 
kendisini İstanbul'da gömıü;tü. Onun yanmdaki Konya'lı 
Rüştü, ondan sonraki Muhammed Emin 'dir. 

Kim bilir nerede/er? 

Bu resmi de benim askerlik hatırası olarak sak/arsm kar
deşim.~~ 

Kardeşin Memduh 

Bu fotograf Sayın Cemşid Heyderi'den alınmıştır. 

ll 
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Zınnar Silopi, Jin gazetesinin Teşkilat-ı İcıimaiye Cemi
yeri'ni kuran grup tarafından çıkarıldığım belirtir (13). Jin 
gaZetesinin 36.sayısında da bu cemiyeıle ilgili olan şu habe
ri okuyoruz: 

KÜRD TEŞKiLAT-I İCTİMAİYE 

CEMİYETİ 

"Ahiren bu narnda Kürdistan erkAn ve mütehayyizan-ı 
aliyesiyle Kürd ekAbir, müne\'Veran ve mütefekkirininden 
mürekkeb bir cemiyet teşekkül etmiştir. Ulvi ve kudsi pro
gramlannda muvaffak olmalannı temeuni ederiz." 

Haberin bugünkü Türkçe ile karşılığı şöyledir: 

"Son zamanlarda bu adla Kürdistan reisieri ve ilerigelen
leri ile Kürt büyükleri, aydınları ve düşünürlerinin oluştur
duğu bir dernek kurulmuştur. Yüce ve kutsal 
programlarında buşarılı olmalarım dileriz." 

JİN VE HEMZE BEGE MUKSİ 

Jin gazetesinin 36.sayısında yer alan diğer ilginç bir ha
ber de Hemze Bege Muks! (Muks'lü Hamza Bey)'nin 
"şehid olması" ile ilgilidir. Gazelenin bu sayısıııın ikinci say
fasıııın büyük bir bölümü "Bir Şehid-i Millet" başlıklı bir 
yazıyla bu konuya ayrıluuştır. 

Bu yazıda, 1914'deki Mela Selim ayaklanması öncesinde 
Bitlis yöresinde Hemze'nin halk arasında yaptığı ciddi çalı
şmalar ve İstanbul'daki HiM Ceıniyeti ile ilişkileri belirtil
dikten sonra onun birbuçuk yıl önce Kürdistan'a gittiği 

hatırlatılır. Burada yazıldığına göre Hemze, Mardin'de ko
nakladığı bir handa yaptığı bir konuşmasında "Cihanın bü
tün milletleri haklannı alırlarken Kürdler niçin Wilson 
prensiplerinden istifade etmesin" dedigi için vatana ihanet 
suçlanmasıyla yakalanmış, kendisine işkence yapıluuş ve 
Diyarbekir Hapishanesi'ıie gönderHip idama mahkum edil
miştir. Son olarak Hemze'nin şehit edildigiyolunda bir ha
ber alındığılll belirten Jin gazetesindeki imzasız yazıda, 
Hemze'nin yurtseverligi övülüyor ve şehadetinden duyulan 
üzüntü dile getiriliyor. 

Belirtelim ki Hemze Begc Muksenin şehit edilmesiyle il
gili haber dogru çıkmayacaktı (14). İstanbul'da çıkan Vakit 
gazetesinin 29/5/1925'te yazdığı gibi, Şeyh Sait ayaklanması 
dolayısiyle kurulan Şark İstiklal Mahkemesi'nin isteği üze
rine Hemze tekrar yakalanuuştır. Vakit gazetesinde yer 
alan sözkonusu haber şöyledir: 

JİN MÜDİR-İ MESULÜ POLİS MÜDİRİYE· 
TİNDE 

"Şark İstiklal Mahkemesi'nde isimleri mevzubahis olan 
dört beş kişi evvelki gün polis müdiriyeti tarafından tevkif 
edilmiştir, Bunlar meyanında Örnerli'de mektep muallim
liği yapmakta olan ve mukaddemen Jin gazetesi müdir-i 
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mesullüğünü lfa etmiş olan Seyid Hamza Efendi isminde 
biri de bulunmaktadır. Bunlann Diyarhekir'e sevkedile
cekleri zannolunmaktadır." 

Yine Vakit gazetesinin 14 Haziran 1925 tarihli sayısında 
§öyle bir haber yer alıyor: 

SEYİD HAMZA DİYARBEKİR'E 

GÖNDERİLİYOR 

"Geçenlerde tevkif edilmiş olan Kürtçe Jin gazetesi me
sulü Seyid Hamza bugünlerde Diyarbekir lstiklal Mahke
mesi'ne sevkedilecektir.lf 

*** 
Jin gazetesinin 36.sayısında Abdürrahim Rahmi'nin 

Hemzeye Muksl'nin şehit edilmesi ile ilgili haber üzerine 
yazdığı "Şchide Kurdıstan" başlıklı Kürtçe bir §İiri de yer 
alıyor. Abdürrahim Rahmi ayrıca Kürtçe-Türkçe bazı fiil 
çekimlerini gösteren bir tablo hazırlauuş ve Jin gazetesi bo
yundaki bu tek sayfalık tablo yayınlanuuştır. 1 Temmuz 
1336/1920 tarihini taşıyan bu tablonun üzerinde Kürtçe ve 
Türkçe olarak şu ibare bulunmaktadır: "Diyariyek e jı bo 
zaruye Kurdan -Kürt gençlerine bir hediye". 

Jin gazetesinin 36.sayısındaki yazıların başlıkları §öyle-
dir: 

- Tebrik 

- Piroziya Eyda Remezane 

-Kürdistan Muhtariyeti/ Bizanizade Kemal Fevzi 

- Sulh Meclis-i AlisiTarafından Türkiye'ye Tebliğ Edilen 
Muahede-i Sulhiye'nin Kürdistan'a müteallik Mevaddı 

- Bir Belagatname-i Adalet 

-Kürt Teşkilat-ı İcıimaiye Cemiyeti 

- Fevt Edilen Fırsat Karşısında 

-Bir Şehid-i Millet 

- Jı bo Welat/ Zaxoyi 

- Şehide Kordıstani jı mala Hekariyan Ebdurreh!nı Reh-
mi 

Bu yazılardan "Piroziya Eyda Remezane", "Jı bo Welat" 
ve "Şehide Knrdıstan" başlıklı olanlar Kürtçe (Kurmanc
ca), digerleri Türkçedir. 

Hİzanizade Kemal Fevzi'nin bu sayıdaki yazısından to
plam olarak 100 satırın çıkarıldığı belirtilmiştir ki bu büyük 
bir olasılıkla sansürden dolayı böyle olmuştur. 

Bazı resmi yazışma belgelerinden anlaşıldığı gibi Jtn ga
zetesinin Kürdistan'da dağıtımı ve okunınası devlet yetkili
lerince önlenmek istenıniştir. Örnegin 21 Kanuni sani 
1920'de Elaziz (Elazıg) Vilayetinden İçişleri Bakanlığı'na 
yazılan bir raporda, Elazıg Valiligi'nin Dersim Mutasarrı
flığı'na §Unu emrettigi belirtiliyor: "Mektnplann sansor 
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edilmesi, Türklük ve Kürtlük neşriyatı yapan gazetelerin 
ve bilhassa Jin gazetesinin Dersim'e ve mülhakat-ı saireye 
ithal olunmaması esbabmın islikınali emredilmi§tir." (14) 

Raporun bugünkü Türkçe ile karşılığı şöyledir: 

"Mektuplann (yazıların) sansür edilmesi, Türklük ve 
Kürtlük yayını yapan gazetelerin ve özellikle Jin gazetesinin 
Dersim'e ve -Dersim'e bağlı- diğer yerlere sokulnıanıası 
için gereginin yapılması emredilmiştir." 

Jin gazetesinin yazarlarından biri de Dr.Abdnllah Cev
det'lir. Dr.M.Şükrü Hanioglu'nun belirttiğine göre Jin ga
zetesinin 32.sayısında Dr.Abdullah Cevdet'in "Lütfi Fikri 
Bey" başlıklı bir yazısı, 21 Recep 1338/1920 tarihli sayısında 
da "Milletler ve Insanlık" başlıklı diğer bir yazısı bulun
maktadır (15). Jin gazetesinin 36.sayısının ebadı: 58x42 
cm.dir. 

em_z~·::._e ·-:· _y. __ ı____ sı>: ___ _ e san u ~ _ rna 
HN Cenıiyeti'nde ça/ışnıış·o/up1918'de .kıtnılan·Kürdislan 
Tea/i. • Ce_miyeti'nin •• .ik! • kıtnıctı • ·;•ve yöneticileri~dell . biridir. i 
1919'da lstqrıbııl'da basıfan Mmr a • l:fn 'e bir önsö; yazmı,ıtı ii 

Jfn dergisinin ilk Sf!YISIJ'l4an 20.sayısma ( 4 Haziran 

1335/19.19. ) .. de·k··.s ... o· nı .... 111· l.u •. mu."du . .,..·ı ;.id• i.:. Said. B. ed.l'm verdigi bi·t·JJ gilerden · · öğrendigimize . göre, yukanda · sözü edilen M ar-
din'deki yakalanışı 1919 . ytluıuı sonlaruıa rastlıyor.j 
Muhtemelen, onun yakalannıa~/l!dan ötürü yerine Medu/ı 
Selim Jfn dergisinlrı (Zl.sayulan itibaren) .sonıtnlu müdür
lüğünil ilstlenmiştir. ([Jak.SaidBed~age, s; 47). 

Heırıze Begi! Muksf, daha sonra ll)25'tekiŞIJ)Ih Sait ayak
lanması sırasmda yakalanmış ve H esen Hwarm belirttiğine 
göre Muhammed ŞeftkAıvasi ile birlikte onar ydlık hapis eec 
zasma. çarptırtiarak Ffasta'Jıonu'ya; ıfJnderilmişıir. Nureddin 
Zaza aa antlarmda onunMenı ı1 Zfn'in editör/ağünden do
layı mı yıl kadar hapis temsuıa çaıptınldığım yazar. Yine 
NııreddinZaza'nm yazdtk/aruıd(ln Hemze'nin 1930'da Suri
ye'de bu/unduğwıuve XweybCm üyesioldugunu öğreniyonız. 
(bak. Noureddine Zaza, Ma vie deKurde ou le eri dupeuple 
Kurde, Editions Pierre-Marcel Favre, Laıısan~e 1982, s. 71 
ve HUMCar dergisinirı 24-57sayılai7iim 1976'da Berlin'de yapı
lan tıpktbasımuıa Nureddin Zaza'rıuı yatdtgı öW;öz). 

Henızeyli Muksf,1931'de Ce/adet Ali Be4irhan ilebirlikte 
Şam'daKürtçenin Lati1ıhaıfli ~lfaberini kabuleden komis
yonda da yer almıştı (bak.· ZmnatSilopi, age, s. 164). 

ŞU:n'da çtkan Hawar dergifinin altmcı sayrsmda/d (8 
Ağustos 1932) . 'Zozan€ Tocf • Çawan B(l! · irü · Çawan. e?" bac 
şlık/ı yazm.vı altll!da/d Nemıre Mıksf imzası da büyük birola-j 
stltkla oıttı aittir. 1 

Herekol Azizan ( Celalk!t A /i Bçdirlıan) H awar dergisinüı 1 
E/dm 1941 l(jrih/i 33.sayrsvıda, Hen:zey~ Muksf için "Seyda 
H emze bugün H es içe o!aıllarmuı • müdürü dür" diyor. B ilin
dlgi gibi 1Jesiçe bugiin Suriye suıırtarı içi?dedir. H esen Hı
şyar'vıyazdljiınagö~eHemze .JJ~g€ Mukst.Hesiçe'de ardmda 
ç<1euk bii'(Jkmtı4atı. vefat etmiş olup· nıezan · Tırbasrpl'nin 
tıslllda/d D;it;r'dedir. 

1JİN (Kürdçe~Türkçe dergi), Cilt: 1, Arap harflerinden Latin harfle~ 
rine çeviren: M.Emin Bozarslan, Deng Yayınevi, Uppsala 1985, s. 97. 

2. Jfn dergisi ve gazetesi ile ilgili olarak değişik ka)naklann verdiği bil
giler için bak. Malmisanıj ve Mahmut Lewendi, "Rojnamegeriya Kurdi lı 
Kordıstana BakurO lı Tırkıyt", Çarçıra (Kovara çandeyf ya gışti), Stock
holm, no: 3 (febax 1986), s. 14-20. 

3. Zmnar Silopi'ye göre Jfn gazetesinin 28.sayısı 20 Te§rin-i evvel 
(1919)'da, Muhemmed Emin Zeki'ye göre de aynı gazetenin 32.sayısı Ce
maziyel O.la 1338 (Hicri)/Ocak 1920 (MiladiYde çıkml§tır. 

Bak. Zınnar Silopi, Doza Kurdustan, Slewr Basımevi, Beyrut (?), 1969, 
s. 185. Muhemmed Emin Zeki, XulasetO Ta:rtxri~Kurd we Kurdıstan mfn 
Eqdemi'l~ 'Usuri't ~Tarlxfyye Hette'l ~An, Arapçaya çeviren: Muhemmed 
'Elf 'Evmf, CHd: 1, 2.baskı, Bağdat 1961, s. 352. 

4. Dak. Bulletin Periodique de la presse Turque, no: 4 (Lundi, 10 mai 
1920), s. 7. 

Bu bültende belirtildigine göre, Ji'n gazetesinin 25/3/1920'de ve 
26/3/1920'de çıkan sayılannda Seytd Abdülkadir ile Pierre Loti eleştiri!· 
mektedirler. 

5. Ztonar Silopi, age, s. 60. 

6. 7....eki Sanhan, Kurtuluş Savaşı Günlügü (Mondros'tan Erzurum'a), 
Cilt 1, ikinci baskı, Öğretmen Dünyası Yaymlan, Ankara 1982, s. 373. 

7. Zınnar Silopi'ye göre, Kürt Millet Hrkası'run kuruculan şunlardı: 1· 
Necmeddin Hüseyin, 2~ Memduh Selim (Fırkanın mümessillerinden), 3~ 
Kemal Fevzi, 4· Babanzade Aziz Bey (bak. Zınnar Silopi, age, s. 60,106). 

Jtn dergisinin 23.sayısında, Türk gazetelerinden aktanldıgına göre de 
11 Agustos 1335/1919'da Amerika Tahkik Komisyonu, Kürt Demokratla· 
n namına Ncemeddin Hüseyin, Dava Vekili Aziz ve Jfn'in başyazan 
Memduh Bey'lerle görüşmüştür. 

8. Said Bedl, Osmanlı Hükümetinin Kürt Demokrat Partisi'ni kurma 
iznini Ncemeddin Hüseyin'e vermedigini yazar (bak. Said Bedl, Tarlxçeye 
Conboşhayt MılliyC: Kord ez QernC: Nozdehom ta Payane Cenge Cfuane 
Dovvom, Ez Enteşarat U Teblfxate Hızbe Demokrat€ Kordestane İran 
der Xanc ez K(!şver, 1363/1984, s. 47). 

9. Zeki Sanhan, age, Ci!t 3, 1986, s. 82. 

10. Daniel Methy, "Birinci Dünya Savaşı Sonrası Constantinople'da 
Kürt Örgütlenmeleri Uzerine Bazı Belirlemeler", Studia Kurdica, Paris, 
no: 1-3 (Nisan 1985), s. 45. 

11. Zmnar Silopi'ye göre Kürt bayragının şeklini de tespit edip ilan 
eden Teşkilat-ı İcıimaiye Cemiyeti'nin kuruculan şunlardır: 1- Bedirhani 
Emin Ali Bey (aynı zamanda Cemiyetin başkanı), 2- Bedirhani Ferit Bey, 
3~ Şükrü Bey Baban, 4· Fuat Bey Baban, S-Hikmet Bey Baban, 6- Dr. 
Abdullah Cevdet Bey, 7- Şükrü Mehmet Bey, 8~ Bitlisli Kemal Fevzi Bey, 
9~ Ekrem Cemil Paşa, 10- Mevlanzade Rtfat Bey, 11- Memduh Selim, 12-
Kerkük!ü Ncemeddin Hüseyin (bak. Zınnar Silopi, age, s. 59-60). 

Bl€ç Ş€rko ise bu ki~ilerden başka C.e!adet Bedirhan ile Kamuran Be
dirhan'ı da Teşkilat-ı Ictimaiye Cemiyeti'nin kuruculan arasında sayar 
(bak. Bl€ç Ş€rko, Keşey Kurd: M€jine w Estay Kurd, Muhemmed Heme 
Baqf kırdUyetf be Kurdi, te blawkırewckanf Yekttfy NOscranf Kurdıstan, 
1986, s. 63). 

Bazı kaynaklann Kürt Teşkilat·ı İctimaiye Cemiyeti'nin reisi olduğunu 
belirttikleri Nizameddin Hüseyin Bey'in de aslında yukanda adı geçen 
Ncemeddin Hüseyin oldugu anlaşılıyor (bak. Zeki Sanhan, age, Cilt 3, s. 
100). Ncemeddin Hüseyin, Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Vilayat-ı Sitte'yi 
Müdafaa Cemiyeti nezdindeki delegesi idi. Viiayat-t Sitte'yi Müdafaa Ce~ 
miyeti'nin ilk toplantısında, Ertugrul (şimdiki Bilecik) mebusu Şemsed~ 
din Efendi'nin bir sorusu üzerine Kürdistan Tcali Ccmiyeti'nin 
çalışmalannı anlatıp Kürtlerin kendi dillerinde egitim yapma hakkını sa· 
vunduk!annı belirtincc, Şemseddin Bey buna şiddetle karşı çıkmış ve şu 
cevabı vermişti: ~Ewela, bütün memleketimizi içinde bulundugu tehlike
den kurtarınayı müşterek bir dava olarak bcnimseyelim, sonra da sizin 
dilinizi kullanma hakkını tanınz." 

bak. Dr.Şükrü Mehmet Sekban, Kürt Sorunu, Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi Yayınlan, Menteş Basımevi, 1970, s. 22. 
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DrA.MEDYALJ 

NEW YORK KÜRT KÜTÜPHANESi 

"Kürdistan'ın kurtuluşu uğruna deği§ik ülkelerde sürdü
rülen saygın çabaların olabildigi kadar geni§ çevrelerce bi
linınesinde kuşkusuz büyük yarar var. Öncelikle ve ağırlıkla 
Kürt Kütüphanesi etrafında odaklaşan ABD'deki etkinlik
lerin bir degerlendirmesini yapan bu yazıyı oldugu gibi 
okurlarımızın begcnilcrine sunuyoruz. BERHEM" 

Kürt ulusu, ülkesini aralarında bölüşen devletlerin aksi
ne, çeşitli odaklardan kaynaklanan bilgileri dcnetleyebile
cek ve kendi öz düşüncelerini yayabilecek ne bir devlete ne 
de gerekli toplumsal ilcti§im aygıtiarına sahiptir. Bu neden
le Kürtlerle ilgili birçok konuda hem Kürtlerin kendileri, 
hem de birlikte yaşadıkları ülkelerin halkları, uluslararası 
kaınuoyn ve çeşitli kuruluı;lar dogru ve yeterli bilgiye zama
mnda ulaşma olanaklarına sahip degillcr. Burada belirleyi
ci olan, bilgi edinme ve yayma aygıtiarım denetiminde 
bulunduran güçlerin niteligidir. Herı;eyden önce, en doğal 
ulusal ve demokratik hakianna kavuı;mak, bir halk olarak 
varlığını ve kültürel değerlerini koruyup geli§tirmek için 
savaşıın veren Kürt ulusu ile sözkonusu güçlerin çıkarları 
çatışma halindedir. Bu çatı§ma, bu çelişki, onların ellerin
deki tüm olanaklan Kürtlerin aleyhine kullanmaları sonu
cunu doguruyor. Kürtlerin her türlü çaba ve giri§imlcri 
şiddetle sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyor ve gerçekler 
çarpıtılıp tersyüz edilerek sunuluyor dünyaya, Karşı güçler 
sahip oldukları etkili araçlarla, haber ve bilgileri kendile
rince gerekli form ve biçimler altında kitlelere ve toplumsal 
baskı gruplarına tezelden ulaştırma üstünlügünü ellerinde 
tutuyor lar. 

Sürece ve geli§ınelere bakıldığıııda, Kürt ulusunu kuşa
tan bu kıstınlınışlık ve suskunluk çemberinin gittikçe artan 
bir çabayla kırılıp dağılmaya başladığı görülür. Kürdistan 
ulusal güçleri oldukça sınırlı olanaklarına karı;ın, bu deza
vantajlarını giderme yolunda önemli adımlar atmış, küçüın
senmeyecek mesafeler katctmi<; bulunuyorlar. Paris Kürt 

s. 13'ün devamı 
12. bak. Said Redi, age, s. 47. 

13. Zınnar Silopi, age, s. 60. 

14. Dersim (gizli ve zata mahsus tur), T.C. Dahiliye Vek~:!eti Jandanrıa 
Umum Kumandantığl (yayını), Sayı: 55058, s. 169. 

JS. Dr.M.Şükrü Hanloglu, Dir Siyasal DüşünürOlarak Doktor Abdu~ 
Ilah Cevdet ve Dönemi, İstanbul 1981, s. 297,321. 

74 

Enstitüsü ve Kürdistan'lı diger güç ve kurumların bu yön
deki etkinlikleri övgüye değer geli§melerdir. Bunun yamsı
ra, çok sayıda Kürt yurtsever ve aydınlanınn yürüttükleri 
çaba ve savaşırnlar da soruna gözardı edilmeyecek katkılar 
sağlanuştır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Orta-Dogu'daki yaşamsal 
çıkarlan ve bölgenin dünya haritasındaki vazgeçilmez stra
tejik konumu nedeniyle bölge ülkelerine yönelik çok yönlü 
politikalar gcliştirmiştir. Orta-Doğu'da dördüncü en büyük 
etnik grup olan Kürtler, öteden beri bu politikalarm en 
dcgişkcn odak noktalarından birini ohışturmııştur. Kürtler 
ABD'nin Orta-Dogu'ya ili§kin di§ politikasında önemli bir 
yer tutarken, Amerikan kamuoyu ve bu ülkenin toplumsal 
baskı grupları yüzyılı aıkın bir ı;üredir ulusal ve demokratik 
haklan için savaşım veren Kürt ulusu, onun ugradığı baskı 
ve soykırımlar, süregelen tarihsel ve güneel savaşımı hak
kında hemen hiç bilgi sahibi değildi. Ya da dalaylı bir bi
çimde ikinci üçüncü elden ve çogu kez doğrulanmamış 
çarpık bir bilgi akışı sözkonusuydu. Bunun doğal sonucu 
olarak, Amerikan dış politikasımn kararalına organlarını 

Kürtler yaranna yönlendirccek, en azından etkileyecek 
olan baskı gruplarının etkinligi henüz ortaya ~<kmış değildi. 

Bununla birlikte ABD'de Kürtler, belirli bir bölgede ycr
leşmh;, etkin bir konuma gelmi§ olmaktan ve gerekli kadro
lardan henüz yoksundular. Belirli bir geçmi§i bulunan 
kurumsal bir gelenek de oluşmuı; değildL ABD'nin coğrafi 
genişliği, kendine özgü sosyo-ekonomik koı;ulları bu yön
deki iyiniyetli giri§imleri çogıı kez sekteyc ugratmı§tır. 

Tüm bunlar gözönüne alındığında, Birleşmiı; Milletler'e 
evsahipligi yapan New York'ta, 22 Mart 1986'da, açılışı 

Kürt ulusal günlerinden Newroz kutlarnalanna denk getiri
len KÜRT KÜTÜPHANESi'nin kuruluşu önemli bir aşa
ma olarak kaydedilmclidir. 1981'de Harvard Üniversitesi 
kökenli bir aııtropologlar grubunun dcstegiylc "Kürt Pro
gramı"m kuran Bayan Vera B. Sacedpour, bu kez yine Kürt 
yurtseverlerinin de katkı ve destekleriyle Kürt Kütüphane
si'nin kuruluşuna önayak oluyordu. Bu kurumun açılL}ı 

New York'ta büyük bir ilgi alanı oluı;turmuı;tn. Kürt sanat
çılannın renklendirdikleri geceye çok sayıda uluslararası 
insan hakları dernegi üyesi ve yöneticisi, Kürdistan'mn 
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değişik parçalarından Kürt yurtse
verleri, Ermeni Ulusal Komitesi 
temsilcileri, Yunan'lı ve Kıbns'lı 

ÇC§itli grupların temsilcileri ve çok 
sayıda basın mensubu katılml!jtı. 

Helsinki İzJcme Komitesi Müdürü 
Jeri Laber da davetliler arasındaydı. 
Vera B. Saeedpour tarafından tak
tim edilen Bonn Kürt Enstitüsü Ba
şkanı Dr .Yekta Geylani, Paris ve 
Bonn Kürt Enstitüleri'nce yapılan 
çalı§malarla ilgili açıklamalarda bu
lundu (1). 

Geeeye katılamayan çok sayıda 
Amerikalı bilimadanu, senatör ve 
Temsilciler Meclisi üyeleri, Insan 
Hakları Dernekleri yöneticileri, vali
ler, belediye başkanları ilgi, sempati 
ve destcklerini gönderdikleri mesaj
larla belirtip, Kuzey Amerika'da 
Kürt kültürünün tanıtılmasının ilk 
önemli adımlarından biri olan Kürt 
Kütüphanesi'nin açılı§ını kutladılar. 
Bunlar arasında New York Valisi 
M ari o M. Cuomo, bir grup tarafın
dan geceye katılması engellenen 
New York Belediye Başkanı Ed
ward LKoch, 1988 BirlC§ik Devletler 
başkan adaylanndan Massachusetts 
Valisi Michael Dukakis, 1986 Nobel 
Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel (2), 
New York Üniversitesi Dekanı Ro
bert L. Hess, Kürt tarihçisi İ.Şerif 
Vanlı ve çok sayıda diğer eyaJet vali-

sörü, Harvart Üniversitesi), James 
,---------------,Parks Mortor (Dekan, New York), 

İ.Şerif Vanlı (Tarihçi ve yazar, Lo
zan), Elie Wiesel (Hümaniter bilim
ler profesörii, Boston Üniversitesi) 
(3). 

Kürt Kütüphanesi'nin açılış ÇC§itli 
~c:/1==1 Amerikan ve etnik basın organların

ca olumlu bir gelişme, toplum yaşa-
1f-j!f~tjlk:~:J.r:::Ç:::::J mına yeni bir kültürel katkı olarak 
'1 'jjf::::f:=::::J degerlendirilirken ( 4), Türk basının-

~~~l!~!~~~~;t~ da gazeteciligin en çirkin örnegini 
vermekle ünlenen Hürriyet'in yak
laşımı Iıer zamankinden farklı degil-1li;1:J=J di. Bu gazete 7 Nisan 1988 tarihli ve 

~;;!{ı'l:l}bdfiiiii!i}b==cl W aslıington kaynaklı haberinde şöyle 
RJII=-=j I==F===1 yazıyordu: 

"ABD'de Türkiye aleyhtarı kam
;::::==lllt.''lf=:f==l panyalarını yoğun biçimde yürüt

~~i:=-1 mekte olan Rum ve Eremeni 
E~~~~ı:=::ı lobilcrinin, 22 Mart'ta New York'ta 
l- bölücü Kürtlerle, "Strateji ve Eylem 

si, belediye başkanı ve üniversite yö- ~~~:2!!t~!S~~±;~~:::=~;;3 
neticileri de gecede hazır a 

Birliği" toplantısı yaptıgı belirlendi. 
Türkiye'nin ABD'deki imajını kara
lama kampanyasının bir aşaması ol
dugu anlaşılan toplantı, Yunan ve 
Ermeni lobilerinin eylemlerine bölü
cü Kürtleri bulaştırmayı amaçlıyor... 
Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye 
göre, Yunan ve Ermeni lahilerince 
sağlanan paralada New York'ya bir 
Kürt Kütüphanesi kuruldu. New 
York'ta düzenlenen toplantıya Ame
rika'daki Helsinki İzleme Komitesi 
İcra Müdürü Bayan Jeri Laber'ın da 
katılması, ilginç bir gelişme olarak 
değerlendiriliyor." 

bulundular. 

Kürt Kütüphanesi, yarısına yakını 
Kürt Kütüphanesi 

Kürtçe olmak üzere Kürt literatürüne ilişkin çok sayıda 
eserden oluşan zengin bir yayın koleksiyonuna sahiptir ve 
akademik çalı§malar için geniş bir kaynak sunmaktadır. Bu 
kuruluşun etkinlikleri, adının çağrl!jtırabileceginden çok 
daha geniş bir alaru kucaklamaktadır. Film gösterileri, folk
lor, müzik çalı§maları, paneller, Amerikan kamuoyunu ve 
baskı gruplarını, hükümet temsilcilerini Kürtlerle ilgili geli
şmeler konusunda periyodik olarak bilgilendirme etkinlik
leri bunlar arasında sayılabilir. 

Kürt Kütüphanesi'nin ilki 1986'da çıkan Kurdish Times 
adlı periyodik bir yayın organı var. Bu yayının Danl!jma Ku
rulu'nda şu kişiler yer alıyor: Gerard Chailand (Bilimadamı 
ve yazar, Paris), David Dwst (Mühendis ve heykeltraş, New 
York), Richart Folk (Uluslararası hukuk profesörü, Prin
ceton Üniversitesi), Richart N. Frye (İran Aga Han Profe-

Bu habereilik örnegini girişte sö
zünü ettigirniz bilginin ve haberin çarpıtılınası ya da uydu
rulması yöntemine iyi bir kanıt olabilir. Bu tür karalama ve 
sapıırma çabaları, Kürtlerin süregelen haklı ve gerekli sa
vaşımını elbette gölgeleyemez. Ayrıca soruna yabancı çev
releri bu tür propagandalarla aldatmanın da artık koşullan 
kalmamıştır ve bu boşuna bir çabadır. Nitekim, son yıllarda 
ABD'de Kürtler yararına elde edilmeye başlanan kazanım
lar da bu gerçegi güçlendirmektediL Örneğin, ABD Dev
let Bakanlığı tarafından Amerikan Senatosu Dl!J Dişkiler ve 
Temsilciler Meclisi Dl!j İlişkiler Komitesi'ne her yeni yılın 
başında bir önceki yıla ilişkin olmak üzere sunulan İnsan 
Haklan Uygulamaları Ülkeler Raporu'nun 1987 (5) ve 
1988 (6) yılianna ait alanlarında, Türkiye bölümünde, 
Kürtler -bir azınlık biçiminde de olsa- ilk kez ve geniş ola
rak ele alınm!!jlar. Bu raporlar büyük bir önem ve ciddiyete 
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sahiptir: Resmi nitelikleri var, gerek Amerikan Senatosu ve 
gerekse Temsilciler Meclisi'nin ilgili kurullannı bilgilcndir
me ve onlara tavsiyelerde bulunma işlevlerine sahiptirler. 

Bir diger önemli kazanım da, Birle§ik Devletler Helsinki 
Gözledeme Komitesi (BDHGK)'nin ülke raporlarında 
Türkiye Kürdistanı'na geniş bir yer ve önem verilmesi ol
rnll§tur. BDHGK, 1975 Helsinki Anlaşması'na uygun ola
rak insan haklan koııullarının ABD içinde ve uluslararası 
alanda gerçekl"§tirilip gerçekle§tirilmedigini izlemek üzere 
1979'da kurulmU§tur. Komite'nin Genel Müdürü olan Jeri 
Laber, incelemelerde ve görüşmelerde bulunmak amacıyla 
birçok kez Türkiye'ye gitmiştir. Birl"§ik Devletler d!!j poli
tikasının gözlemlenmesi ve ilgili kurulU§Iara tavsiyelerde 
bulunulması Komite'nin görev ve amaçlan kapsamındadır. 

BDHGK'nin 1987 yılı Türkiye raporunda (7) "Kürt azın
lığı" ayn bir bölümde ve genişçe işlenmiştir. Aynca, 1988 
yılında BDHGK, Türkiye Kürtleri ile ilgili ayn bir rapor 
yayınlaUU§tır (8). Kürt Kütüphanesi'nin BDHGK ile geli
şkin ilişkileri vardır ve bu baglar Komite'nin Genel Müdü
rü Jeri Laber'ın önderliğindeki grubun denetlemelerde 
bulunmak üzere Türkiye'ye gidişinde Türkiye Kürdistanı'nı 
da ziyaret etmesine olanak saglaUU§lır. Komite'nin Kürtler
le ilgili son raporlan bu incelemelerin ürünüdür. 

Kürt Kütüphanesi'nin çall!jmalan hakkında daha fazla 
bilgi vermek üzere son altı aylık etkinliklerinden bazılarına 
deginmek yararlı olur (9): 

1. Celal Talabani ile ABD Devlet Bakanlığı yetkilileri, 
Kongreüyeleri ve İnsan Haklan kuruluşları arasındaki to
plantılann organize edilmesi (Haziran 1988). 

2. Celal Talabani'nin Amerikan halkına, Irak Kürdista
nı'nda bir soykınının yolda oldugunu açıkladığı Ulusal Ba
sın Klübü toplantısının düzenlenmesi. (Irak Hükümeti bu 
toplantıya, D!!jişleri Bakaıu Tank Aziz ile ABD Devlet Ba
kanı G.Shultz arasında yapılması önceden kararlru;tırıiUU§ 
bulunan görüşmeyi iptal ederek tepkisini gösterdi). 

3. Irak Kürdistanı'ndaki yıkımın karakterini ve genişliğini 
arru;tırmak üzere bir heyetin olU§turulması. (Yakında İran
Irak arasında gerçekle;;mesi beklenen bir at"§kesle birlikte, 
Kürtlerin Irak kuvvetlerinin ana hedefi haline gelecegi şek
linde ciddi kaygılar vardı). Görevli heyet, 1 Temmuz 
1988'de Irak Devlet Bru;kanı Saddam Hüseyin'e tarihi bir 
mektup gönderdi. 15 Agustos'ta Washinton'da Kongre 
üyelerine duyulan kaygılar anlatıldı. (Bundan on gün sonra 
Irak Hava Kuvvetleri onbinlerce kadın, çocuk, yru;lı ve ya
ralı Irak Kürdünü Türk sınırına dogru kaçmak zorunda bı
rakan kimyasal silah saldırısına girişti). 

4. Avrupa ve Orta-Dogu'daki Kürt kaynaklarının yardım
larıyla basın, diger iletişim araçlan ve Amerikan temsilcilc
ri için kaynak ve güncel haber akı§ının saglanması. 

5. Türk Hükümeti'nin Birle§miş Milletler Göçmenler 
Yüksek Gözlemcisi'ni ve Uluslararası Kızıl Haç'ı, mülteci
lere yardım etmek üzere çağırmaması; belirtilen kurulwılar 
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devredl!Jı bırakıldıklan halde neden kitle iletişim aygıtları
nın Türkiye'yi "insancıl" olarak tanımlamaya devam ettikle
rinin sorgulanması. 

6. Halepçe katliamının sonuçlarını degeriendiren "İran
Irak Savru;ının Gerçek Kurbanları" adlı makalenin yayın
lanması (CS Quarterly, 12/2/1988, s. 55,56). 

7. Kültürel çalışmalann desteklenmesi: Mayıs ve Haziran 
aylannda Kürt dans toplulogu Broklyu Müzesi'nde, Ameri
kan Doga Tarihi Müzesi'nde ve Dokuzuncu Bulvar Festi
vali'nde gösterilerde bulundu. 

8. Orta-Dogu Çalışmaları Kurumu'nun 5 Kasım'da Los 
Angeles Beverly Hilton'da yapılan yıllık toplantısı için 
ııKürt Paneliıınin hazırlanması. 

9. Basın ve diger iletişim araçlannda Kürt sorununun ta
nıtılması: 8 Eylül'de CBS'nin ak§am programında televiz
yon görüşmesine katılındı. 17 Eylül'de Ulusal Halk 
Radyosu, ülkedeki tüm dinleyicileri için Kürt Kütüphane
si'nde bir program kaydetti. Amerikanın Sesi Radyosu 30 
Ekim'de tüm dünya ülkelerinde yayınlanmak üzere görü
şmede bulundu. 

Kürt Kütüphanesi'nin yanısıra tek tek Kürt yurtseverle
rinin Amerika'da kendi kültürlerini tanıtmak için verdikleri 
anlamlı savaşma da deginmek gerekir. Bu çabaların yankı
ları bazen şru;ırlıcı derecede büyük olabiliyor ve sıcak ilgi 
merkezleri OIU§turabiliyor. Kürt kültürünün sahip oldugu 
zenginlik ve onunla ilk kez tanışılıyor olmanın yolaçtığı çe
kieiliğin bıındaki payı yadsınamaz. 

Deginilmesi ve duyurulması gereken bir örnek olarak 
Dr .Ali Tamsen'in 5/6 Kasım 1988'de, New York eyaJelinin 
Syracuse kentinde yapılan Uluslar Festivali'ne Kürdistan'ı 
temsilen küçük bir Kürt gruboyla katılarak elde ettiği bru;a
nyı gösterebiliriz. Yirminci yılını dolduran bu festivalin ta
nıtma kitapçığında, 35 ulusun temsil edildigi, bu yıl (1988) 
Kürdistan'ın Hırvatistan ve Vietnam ile ile birlikte ilk kez 
bu festivale katıldıkları belirtilıniştir. Bir üniversite kenti 
olan Syracuse'ün en büyük lokal gazetesi olan The Post 
Standard, festivaliu açılışından bir gün önceki sayısında 
(10) Dr.Tamsen'in Kürt ulusal giysileri içinde saz çalarken 
çekilen bir fotografını ve kendisiyle Kürtler hakkında yapı
lan röportajı ilk sayfasında yayınladı. Basımn gösterdiği bu 
ilginin de katkısıyla Kürdistan, festivalin en çok ilgi çeken 
ve ziyaret edilen köşesi oldu. Kürdistan köşesinde yapılan 
Kürt börek ve tatlılan ziyaretçiler tarafından adeta kap!!jıl
dı. Festivalin müzik köşesinde Dr .Ali Tamsen 5000'i ru;kın 
dinleyici kitlesinin doldurdngu War Memorial Hall'de 
Kürtler ve Kürt kültürü hakkında kısa bir konU§ına yaptık
lan sonra tamburuyla Kürt halk müziğinden "Ez Berfim" ve 
büyük Kürt şairi Feq1ye Teyra'dan "Hey Dilbere" adlı par
çalan çalıp söyledi. Aynı ak§am yerel 3. ve 9. televizyon ka
nalları, Kürdistan Köşesi'yle ilgili olarak hazırlanan 
programlan ve Dr.Tamsen'in konU§masını izleyieilere ilet
tiler. 
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Dr. Ali Tamsen, Uluslar Festivalinde 

Gerek örgütlerin gerekse kişilerin gerçekleştirdikleri bu 
etkinliklerin sonuçsuz kalmadıgını sevinçle gözlemliyoruz. 
Kürt ulusunun geleceğini belirleyecek olan emek ve çaba
lar birbirini bütünleyerek sürüyor. Şimdilerde, Ameri
ka'daki Kürt yurtseverlerinin ve Kürt dostlannın katkılan 
da giderek artan bir oranda gelişip güçleniyor. Kanımca 
önümüzde duran ivedi görevlerden biri, tüm bu çabaların 
derlenip toparlanması, belirli bir kanala akıtılması, ortak 
amaçlar etrafinda birliğin ve birlikteliğin gerçekleştirilıne
sidir. 

1. Asbarez İngilizce basımı, 12 Nisan 1986, s. 3. 

2. Elie Wiesel, aynı zamanda Kürt Kütüphanesi~nin yayın organı Kur~ 
dish Times'ın Danışma Kurulu'ndadır. 

3. Kurdish Times, Vol.2 ~sayı 1, Aralık 1987. 

4. "Kürdistan'ın, bir Kürdün ve onun kültürünün bulundugu her yerde 
olduğu söylenebilir: Moskova'da ya da Damaskus'da, Paris'te ya da Ro~ 
ma'da ... 

Bu hafta Underhill Bulvan köşesi 345 Park Place'deki tuğla cepbeli bi~ 
na, Kuzey Amerika'da türünün ilki olup nadir kitaplar, eski haritalar ve 
çok renkli kostümlerin yeraldığı bir Kürt Kütüphanesi olacak. Ancak 
bundan daha fazlası, bazılan için ce>g-rafyarun bir halkı bölebilecegini ama 
onu çözüp yokedemeyeceginin bir çagrtştırması olacak.~ 

The New York Times, 23 Mart 1986, s. 42. 

5. İnsan Haklan Uygulamalan Ülkeler Raporu, Washinton 1987, Birw 
IC§ik Devletler Hükümeti Basımev:i, s.1032~1053. 

6.Washington 1988, s. 1032~1044. 

7. Geçiş Dönemi: Türkiye'de İnsan Haklanı 1987 Helsinki Gözetierne 
Komitesi Raporu. 

8. Yokedilen Etnik Kimlik: Türkiye Kürtleri, Mart 1988, BDHGK. 

BDIIGK, oldukça baglantıSlZ ve objektif ça!l§an bir kuruluş olarak Ey
lül1987'de y.ıyınlanan aynı doğrultudaki ~Yokedilen Etnik Kimlik: Bul~ 
garistan Türkleri~ bir rapor yayınladı. Bu yayın Türk Hükümeti'nden 
büyük ilgi gördü ve kitle iletişim araçlarında geniş yeraldı. Aynı kuru~ 
tuşun yine aynı kriterlerle "Türkiye Kürtleri" hakkında yayınladıgt rapor 
ve diğer yayınlar ise karşı bir tutum ve tavır dışında hiç bir zaman Türk 
Hükümeti'nce kaydadeger bulunmadı. Sayısız örnekleri bulunan bu tu· 
tum, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin Kürt sorunu konusunda kulla~ 
nageldiği çifte standart!ı yaklaşımın bir diğer örnegi olarak gösterilebilir. 

9. Kürt Programı, 1988 Sonbahar Raporu, Vera B. Saeedpour. 

10. The Post Standard, 4 Kasım 1988, s. Dl. 
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M.DUZGIN 

A A 

ADET U TüREYE DERSIMI 

- IV -

GAXAND 

Tarixe qomo u mileto de taye roj i estek e, ye bino ra xele 
xCle muhlm e. Qedr U qimetC i'no, tCdine ra zCdc ro. WcrtC 
rozone serre de caode hewl cene u miqedes C. Cam at ni ro~ 
zonC niyaneno de, yCno ra xo, eve rih u can beno, tay& adet 
u toronC xo yC tarixi na rozonC serre de ano hurendf. Hel
vet, hete kultire qomo ra na roze niyanen tede adet o ve to· 
ro ra yCnC werte; ser ve waqiyetone zCde kano ne. Ni :rozC 
muhtmi tayc bine renge dine camat de, je eydone dini xo 
eskera kene; ta ye ki je rozonc sayiye u WC§iye vejine werte. 

Gaxand ki na rozonC niyanCnon ra zu yo u scrn';de rCy 
yCno wcrlc. Eve <<hasavo nCwe>> ya ye Miladi, eyd a ke sere 
serra nCwı)'e de yCna bimbarck kerdene ci ra vanS <<Ga
xand». Gaxand tCyna ye KirmanconC Dersim! niyo, Hermc
ni ki gaxand kene u na adet ino de ki esto. Bei<a kok u 
binyatc na cyde zu yo. Onca beno ke sare de ya werozu de 
jC zu roze amo bimbarek kcrdcnc; hama ckc Hermeniyo 
Xiristiyanen qevul kerda u eve na hal camata bin ra biriye 
ra, indi gaxand ki biyo di qismeti. Xora çe nd sescrrc tcptya 
kc dtnc Islamiye vejiyo werte, hete qomone btno ra amo 
qevul kerdcne, nafa ~<GaxandC Hcrmenlyo)> ve Gaxande 
qomonC bi'no tenCna zuvin ra kuto dfirL H ama sarC Dcr~ 
sim] niya fikir n6ken6; 1, gaxandC xo ve ye Hermeniyo ra zu~ 
vln ra birncn6 ra. VanC ~<Gaxande ma» ve «GaxandC 
Hermenlyo» ra zu nlyo. 

Rind pC nCzonlmc ki, onca bcno kc hetC wext ra wertC nf 
hurdemena Gaxando de ferqode qizkek ki bivo; zu ye bin 
ra roze yan di rozl awCr dcst piro kero} ya rew ya herCy bi
qediyo. Hamana hal, fcrqc wcrtc di gaxando besekeno es· 
kera bikero an vezo wertc? Ya ki mordem bcsekeno teyna 
mesela zuwextiye bictro ra çimi ver u vazo kc wertC hurdf 
gaxando de çi ferqode esas çf no? Rastiye a wa kc, name 
«gaxand>:. mi§tcrek o u hem Herrnenl'yo de hem ki wertC 
sarı§ Dersimi de sere serra nCvn"ye de yCno bimbarck ker
dcne. Onca ki, eve her hal, gere na mesela rind bcro ı et qiq 
kcrdcne u eve usile elmi bero safi k er dene. 
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Honde ke ma pe zome, xerca vatcna Dr.Vet.M.Nuri 
Dersim!, hata nika ne adete gaxand sero, ne ki kok u binya
te na mesela sera çfyode elmi niyamo nusnayine. (J kt na
mC «gaxand»l nCdano, hama qalC «rozC hlre rozo» keno u 
nlya vano: 

«Anagore teqvime Şerqt (ya «hasavo kam>·MD) rozone 
peyene Çili (Aralixe) de, hire roj! roze cenc. Ekc rozc qe
diya, şayt u şeniyo kene, tifango erzene. Na eyde, tede eydo 
ra pil a u miqcdes a; çi kc seweta Zerduşti yeııa kerdene.» 
(Tarixe Kurdistan! de Dersim, p. 31). 

Se ke ma vatvl, naza de name «gaxand~ı- nCvCrcno ra; ha~ 
ma tarix o kc nfiscri do, eve rozone gaxand ra zuvln ceno. 
Onca, hirC rojl roze guretcnc ki mcxsfisC eyda gaxand ya. 
Naye lewe de, gaxand de sayiye ki kene u hona tayc xisüsi· 
yetone bino kl ane hurendi. Vatena Dr.Nurl Dersimi de 
nuxta muhlmcda bfnc ki a wa kc, eyda gaxand eve eqlda 
Zerduştlye ra glrCdano. Helvet na hetC mesela, hona mita
ye tetqtk kerdene o. 

GAXAND ÇITUR YENO BIMBAREK 

KERDENE? 

Sc kc ma cor de vativi gaxand, tcyna eyda Kirmancon€ 
Dersimf niya; Hermeniki gaxand kcnC. Wcrte ni hurderne
na gaxando de xisüsiyete miştereki ve zuvin ra dur! çi ke u 
çit ur vcjinC wcrte, hona pC nCzoneme. N aza de ma, waze
me ke tCyna gaxandC sare Dersimi ya yC Kirmanco biyarl~ 
me werte. Eve na hal, kam ke biwazo na meselo sero sarı~ 
xo biqcfelno, gere hurdcmena gaxando teversano u karnci 
hctC i'no sonC ra zuvln~ kamd zuvln ra dfiriyC vezo werte. 
Dersim de gaxand çilur bcno, na eydc de camat se keno? 

Roza sere serre de, domonl sodir rew fırzene ra, kinc-ko
lone xo yC nCwewo kene xo ro u xo pisene tC ra. Lozina ci
rano kc dU kcrd, Indi zoncnC kc drani' beşi'ye we; domone 
dewe bene qefle kefle çevere ciramı de sonc. Se kc kuti ZC· 

re çe yi, vero zil son e des te pilo u lew nane dcst ra. i kt son e 
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çimonC domono, ci re dfwao k e ne u pC sa ben e. N ay e ser, 
domoni vane: <<Ew ro Gaxand o, ma ameynıe gaxande XO.» 

Pilone çeyi xora awer ra xo hazir kerdo, çiyo ke bide damo
no rew ra birno ra, hetede no ro. Sone ane, domono ra ha
re kene. Gaxand de çi yo ke dane domono, anagore 
halwexte sari il mosile mintiqa vürino ra. Hama eve her hal, 
çeo de çi kc vi direxiye nekene u dayma eve zerewe>;iye u 
rihuyayi!jiye gaxande domono dane ci; ina çi wext, desttol 
era raye nef'ıne. Gaxande domono eve giraniye çiye werde
ne o. Je kakile gozo, kaxe muriyo (ye sekoko, horigo, alu
ço ... ), eskizo, tilye huski, bijeriki (bijerike genimi, ye 
dendikone qawilno ve qerpuzo ... ), bastix u çiyo niyanen da
ne domono. Eke na çi çinevi, hata hako ya çiyode bin ya ki 
pero dane ci. Hama qe zere damono neskinene u ina des
ttol neçarnene ra. Se ke oseno, Gaxand de, terline ra zede 
riye damono huyino, i kCf kene. 

Sewa Gaxandi de ki zerfete pozene. Zerfeti, werdeneda 
namdar a sare Dersimi ya. Meymanone pllo re, mordemo
ne eve qedr-qimet re zerfete yena potene. Anagore hal
wexte çeyi, ya teyna eve ran ya ki qarmeyen, kunciyen 
bena. H ama zerfetya gaxandi ye bin o ra xele ferq kena. Ro
za Gaxandi, sare çeyi ra -tayvet lazo pil- zu sona birr, dara 
teye ra çond azo birneno ana. Ya vere d&j de, ya vere lazi
ne de niseno ro dare ke birne hurdi hurdi keno !ete. Her 
lete ki je vatena xo keno pak u daxme keno ya ki aqle xo de 
mana dano na dariko. Dariko niya name keno: Darike «risq 
u nesivı''», darike «baqilCn fi wendişl>), darike «şiwaneyi'n», 
yC (<citkariye)>, «pasayen» ... Mana u name na dariko wext 
ve wext bena hira. Anagore dewrani, karnci kar ve meslegi 
eve qimetC name ina cCnC. Na rivat ra dewr ve dewr hem 
meslegi bene zede, hem ki dariki bene zCde. 

Eke virastena na dariko qediye, ostaye dariko, dariko be
no dano kevaniya çeyi. Son de ke bizike bine adir! ra vete, 
zere bizike kerd hfirdi u werte kirec bizike de ard teare, ke
vaniye darikone deste xo -gere xerca kevaniye kesode bin 
nevino- zu ve zu kena zere zerfeti u te de dana we. Ron ke 
verda ra ser, §imye ana werte boru de uana ro, sare çeyi 
dorme de beno top, eve dest loqme ve loqme wene. Na ha
le werdene de karnci darik ke §i loqme karni, nesive ey ii 
het de ro. Tayvet darike kc sone loqme domono, i tenena 

muhim e. Çi ke risqe damono çinay sero wo, i gere bive çi 
hona kes pe nezoneno. Na sewete ra, na wexte ma de ke 
darike «baqilen u wendl'şi» ke §Cro loqme domoni, je ala
meta xeri yeno goynayine. Helvet mana u name na «dari
ko» teyna virastoxe ino zono. Dariko ke loqme de vejino, 
musnene virastoxi. ü kimana dariki vano u ci re xer keno. 

Koke qesa «gaxand» koti ra yeno, tarixe camate Dersimi 
de çitur vejiyo werte pe nezoneme. Naye lewe de, Herme
nlı gaxand jC sere serra newiye nas kenC; hama Kirmance 
Dersimi ne eve na mana xo, tCyna je eydone serre ra zuye 
bimbarek kene. N o ki musneno ma k e, gaxand hem din e 
İslam ra hem ki dine Xiristiyaniye ra kan o. Hama eamate 
na mintiqa ke pey ve pey eve ni hurdemena dino ra ri ve ri 
biyo, indi renge ino ki adete gaxand ser de amo. Mordem 
k e m ana «zerfeta gaxand>) ce no ra çimi ver, darikone «risq 
u karl» sero sare xo qefelneno, besekeno vazo ke na adet 
renge seserrone dinone <<laviyat»i dano. Çi ke, zerfetya ga
xand ne teyna werdenCde w es a, na ye 1Cwe de wayre mana
de hira u miqedes a. Eke motivone na adet! sero vinderi 
me, gere ni xisuslyeto bijCrime çimi ver: 

1. Gaxand de qedr-qimete domono rind eenc ra. Wazene 
ke zerC ino xo ra nCverdC, wastena i'no biyare hurendi. 

2. Milet hem zerfeti weno, hem ki «risq u nesive» xo te 
de vlneno. Rozone vimiye de nesivC xo karnci <(çever de» 
ro, karnci raye bijero xo ver sayiya na zerfete de <(zono». 

3. Gaxand, asma Çili ya virene de yeno bimbarek kerde
ne; hama riye xo ver ve u.c;ar yo. Çi ke, sar eve risq u nesivC 
xo fetelino. 

Beno ke wexte xo de, na ayine gaxandi seweta «Heqa 
Hirbereketi» amo kerdene; camat A ye ra minete kerda ke 
risq fi nesivode rind bido qomC xo, virniya domono ve xor
to ra rake ro, çevere mirodo qe canedo!.. Helvet roze ve 
roze adete gaxand ki je ye bino amo vurenayis u taye renge 
bini ser de ame. Hama onea ki, esi u koka xo ra zede diiri 
nekuto u na xisusiyete seren pa mende. 

Qesa kilme a wa ke Gaxand, Dersim de hona adetade 
rind u hewl o. Bereket ana çe wo, mirodo re raye keno ra, 
dram~ kc zuvln ra heredane ano hurC, rfyC damono huyina 
u zere ino beno wes ... Heya gaxand o ke verdo ra bimbarek 
vol 
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A.BALI 

BIKURTİ 
A A A A 

DIROKA ZIMAN U EDEBIYATA KURDI 

Diroka zirnan u edebiyata Kurili pir kevn e. Di dtroka 
dine da, xasima ji ber ciye wi ye coxrafi li ser erde Kurdis
tane gele şer çebilne u zirar u ziyanek mezin gihandine zi
man u edebiyata Kurdi. Di her şere bi\yi da ciyen runiştine 
u avadamyen din hemu kawil il weran böne. Bajar il gnnd 
hatine !alan kirin, kitebxanen heyi hernil hatin §ewİtandin 
an bclavela kirin. Kiteben destnh•is en giranbiha an §ewitin 
an ji winda kirin. Ji bcr ve sederne iro, nivisar il belgen ku 
ber dest da mane, bindik in. 

Zaninen li ser Kurdan il yen zimane Kurdan yen heri 
kevn, di golaren diroki yen Çini il Erebi da her mane. Ev 
gotinen, he yi ba§ diyar dikin ku dir o ka gele Kur d h eya 3000 
salen PI diçe. Le belc, pewist e mirov ba§ bizanbe ku diro
ka Kurdan hin ji pC§ ve reqeme dest pedike. Nivisaren di
roki yen des ı da ma yi, li Pl sedsala 7. da de st pedikin il 
heya iro ten. u, ew tarixa ji ne tarixek nu ye, gelek kevn il 
direj e. 

Afirandina Ksenophon, <<Anabasis» an «Şundavegerlna 
Dch Hezaran» da li ser Kurdan il Kurdistane pir golinen 
giring il heja hene. Ev kiteba di salen 400-401'en Pl da hatı
ye nivisandin. Niviskare we pirluka heja, diroknivis il ser
darek IC§keri bil. O di §ere navbera Kyros il hukimdar 
Artakserkses e biraye mezin da bC§dar bfibil. Ksenophon, 
biçilktiya xwe da li ber deste pitolC (feylesof) bi nav il deng 
ye Yuwnani Sokratcs da perwerde bilbil. Di ve §ere qewimi 
da Kyros winda dike il te kU§tİn. Pişti xesarek mezin, IC§ke
re Yuwnan biryara pa§da vegcrine digire. Eecman re qut
kiribiln, ji ber ve yeke diviya ku di nav erde Kurdistane ra 
derhas bibin. Ksenophon dibeje: «Reyek tene mabil. Diviya 
ku em di n av erde Kardukh' an ra derbas bin u bi çin Be h ra 
RC§.» Ev gotina ji deve diroknivisek bi nav il deng Ksenop
hon derketiye, tesbitek behempa ye il 2400 sal bere hatiye 
gotine. Niviskar, di derheqa re"'i" Kurdan da wisa dinivisc: 
«Kardukh di ve deme da aza biln. Gele Kardukh, gelek §cr
van bib Pede diçe il dibeje: «LC§kere me ye mayi ji, di 
§ere navbcra me ii Kardukh'an da hate kU§tin il bi IC§kere 
bindik mayi va me xwe giliand Behra RC§ il ji wir ji bi gemi
yan em gilıiştin welate xwe.» 
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DESTPtKEN EDEBİYATA KURDI 
Di ware zirnan il edebiyata Kurdi da, destnivis il nimu

neyen kevn il giring, di sedsala ll. da bi Eli Heriri va desl 
pedikin. Di sedsala 14. da Feqiye Teyra, di sedsala 15. da 
Meleye Bate nimilneyen heja bo me hiştine il ew heya niha 
mane il ber dest da ne. Ev miroven ku hatne binavkirin, di 
babete edebiyata Kur di de tu car xizmetcn wan nayen ji bir 
kirin. 

Di dawiya sedsala 16. il destpeka sedsala ı 7. da Meleye 
Ciziri, disa di ve sesale da Ehmede Xani di diroka edebiya
ta Kurdi da ciye xwe digirin. Ehmede Xani, di sala 1690'a 
da dest bi nivisandina alirandin a xwe ya giranbiha «M em ii 
Zin» kiriye il di 1695'a da j1 qedandiye. E w zirnannasek he
ri kevn U mezin C Kurd e. Bi nave «Nfibara Biçfıkan» fer
henga Kurdi ya her! kevn a Xani, di sala 1684'a da bi 
zimane Erebi il Kurdi hate nivisin. Ev kiteba nivisandi di 
medresa xwe ya vekiri da ji bo binkirina zirnane Kurdl seba 
zarokien Kurd wek kiteba derse hatiye arnade kirin. Ehme
de Xani bi ve kar il bare xwe va bilye himdare zimane Kur
di. Wi mirove nemir, ji ve sedan sal bere giringi daye zirnan 
u çandiya Kurdi il ji bo miroven iro ji bilye nirnuneyek gi
rlng fi mezin. 

Di dtroke da cara yekem, di sala 1639'a da Kurdistan, di 
serdema pad§aye Osmaniyan Murade IV. il §aM frane Ab
base IL da bi Peymana Qesrl Şirin ha te dabC§ kirin il di nav 
h~rdu welatan da bil du bC§. Di Şer~ Cı'han e Y ekem da ji, 
bı deste dewleten navce u bi tesira Ingiliz il Fransizan cara 
duwemin hate bC§kirin ii bi vi awayi di nav sinoren çar 
dewletan da Kurdistan li ser xarite hate parva kirin u sino
ren iro halin kişandin. 

Hernil welaten bindest bizilm ii zordariyen kolonyalistan 
va riibiril man e. Her weha gele Kurd, zirnan u çandiya wi ji, 
ji ve zilme bepar nemaye. Le disan ji kolonyallsten xwinrej 
tu car nikariye ku he buna Kurdan ii zimane wan ji holc ra
bikin. Iraq ku ji Osmaniya qetiya, demek şilnda kete bin 
bandura İngilisan. Ji we deme heya iro bin caran li mekte
ban, bi zimane Kurdi xwendin u nivisandin pekbat il Kurdi 
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bii zimane perwerdeyi. Ji bo windakirina zirnan ü çand1ya 
Kur di giş hewldan ü keftüleften kolonyalistan negihiştin ar
manee. Zirnan ü edebiyata Kurdi, bi zarava Sorani (Kir
manciya Xwarfı) li Kurdistana Xwaru gelek pi)şda çü. Li 
Bexdaye, li Silernaniye ji mekteba silef heya zan1ngeha bi
lind, bi zimane Kurdt dem-dem xwendin ü niv1sandin hale 
dayin. Radyo u televizyonan da hernameyen Kurdi hatin 
pi)şkeı; kirin. U bele, ji ber nebfına demokratiyek bi bingeh 
ü runişti, ew mafen gele Kurd dem bi dem d1sa halin pepes 
kirin. Rew.;a iro htn betir xirab büye. U, bezaran kiteb bi 
elifbaye Kurdi bi tipen Erebi hatine weı;andin, zirnan u 
cdeb1yata Kurdl gihiştıye merheleyek nujen (modern) ü 
Kurdi bfıye zimanek hemdemi. Ev ji ni§an dide ku, biçukti
rin imkan il delive ku pcydabin, zimane Kurdl gele zu pe
§da diçe. 

KAR Ü XEBATA ZANAY1l:N BIYANİ 

Kar u baren ku biyaniyan li ser zirnan u edebiyata Kurd1 
kirine, gele zfı de dest pe dikin. Ji wan karan çend nimiine
yen giring ev in: Zimanzane ftalyayi, bi nave M.Garzoni di 
sala 1787'an da bi nave «Grarnatiea e Voeabolario Dalla 
Lingua Kurda, ltalya-Roma» cara yekem rezimane Kurdi 
nivisiye ü daye çapkirin. Bi v1 kare xwe ye giring, zimane 
Kurd1 pi)şkeı;i zimanzane c1hane kir. Her wisa bala zirnan
nasen dinyaye kişand ser zirnane Kurd1. Disa di ve sale da 
li Rusye, ji aliye P.S.Pallas, bi nave kiteba «Hernfı Zirnanen 
Hey1 fı Ferhenga Berhevanina Zaravan>> da di derheqa 
Kurdi da ji hinek tişt hatine niv1s1n ii belısa we bfıyc. Ji van 
karen biyaniyan peve, di navbera salen 1840-1850 da zi. 
manzanen Alman E. Rödinger fı A.F.Potl, bi hevra bi nave 
«Kurdische Studien -Ukolinen Kurdi- bi al1kariya berhev· 
kirina zimannasi ango bi metoden linguistiki, zirnane Kur
di, zirnaneki hemdemi ii di nav familya zimanen 
Hind-Ewrupi da di beı;e frannasi da eara yekern bi elli kirin 
i\ di dinya zimannasan da wek zirnanek hale qibul kirin. 

Xebatek din e giring ji ya Perdinand Justi ye. Wi, «Kur
dische Gramatih -Rezimane Kurdi, li Petersburge di sala 
1880 da pi)şkeı;e zimannasan kiriye u wek zimanek xwcser 
parezgar1ya zimane Kurdi kiriye. Gelek geroken Ewrupi di 
Rohilata Navin u Kurdistane da gerine u di derheqa Kur
distan€ u gele Kurd da diıinen xwe nivisine. Ji wan A.von 
Le Coq, di sala 1903 da li ser zimane Kurdi, zaravaya Zaza
ki; Oskar M ann, di navbera salen 1903-1906 da li ser zirna
ne Kurdl U Farisi karen ku p8kanlne, bi nave 
«Kurdische-Persisehen Forsehungen« çar bend li Beriine 
weı;andine. 

Rohilatnasek bi nav ii deng j~ begurnan, V.Minorsk1 ye. 
Minorsk~ di ware avakirina kurdnasiya niijen (kurdolojiya 
modern) da zanayek heri mezin e. Di Ansiklopediya İsiarn e 
da beı;a «Kurdan u Kurdistane» wi bi xwe nivisiye. Civina 
Rohilatnasiye, ku di sala 1938'a da li Briiksele pekhat, di 
wir da di bin serxeta «Bingeha Kurdan» da d1tinen xwe yen 

zanisti pi)şkeı;e zanayen elliane kirin. Ji xeni van, he gele 
kar fı baren pir hejayen din ji di babete kurdnasiye da kiri
ne. Di ve derheqe da di kovaren pir navdar en dinyaye da 
gele golaren wi hatine weı;andin. Ji her ve ji hin zimannas 
wi wek bave kurdnasiya nı1jen dihesibinin. 

Pişti Minorski, li Franse, Bazi! Nikiıin jt di derheqa Kur
dan da gele karen heja kirine. Nikilin ji di reça Minorski da 
rneı;iya u pi)şdaçuna kurdnasiye da xebatek kerhati pi)şkeı; 
kir. Di saya ve xebata w1 da kurdnasi, di Franse da gele b3§ 
hate nasin. Ve nasandine kar li ser zaningehen din en ellia
ne kir ii kıırdnasi betir belav bU. Zirnan u edebiyata Kurdi 
i\ gele Kurd, di sethe navneteweyi da, bi di"tinek zanisti cllie 
xwe girt ii ha te nasin. Gotaren B.Nikiıin, li Franse, li italya
ye, li İngilistane, li Polonye i\ gele welwten din da, bi zima
nen wan welatan kovar ü rojnaman da hatin WÇ§andin. Bi v1 
awayi zirnan ii edebiyata Kurdi di van welaten biyani da be
tir hate nasin. Her wisa, gele xalen Ansiklopediya İslame -
yen ku di derheqa Kurdan da ne- disa ji ali Nikitin va hatin 
arnade kirin. Afirandina wi ya bi nave «Kurd», xeni zimane 
Frans1 bi lngilisi, Rusi, Erebi il Tir ki; hinek zirnarren din da 
ji hatiye çapkirin. Di saya van kar ı1 baren heja da hebfına 
gele Kurd ii zirnan u heyiyen w1 yen çandi di elliane da ba
§tir tene nasfn. 

MemaZin 
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Ehmede Xanf 

Vekolinvane mezin A.Jaba, di navbera salen 1848-
1866'an da li Erzirilme dema ku konsolose Rusya bil, Kurd 
naskirin il bu doste Kurda. Ji ber ve dostatiye zimane Kur
di baş hin dibe. A.Jaba, vckolinen xwe da, ji destnivisaren 
diroki u ji miroven zana u welatparez istifade dikc. Tişten 
giring en ku civandine, ji Akademiya Zaniyari ya Rusi ra 
dişine. Li Petersburge zimanzanen mezin, li ser van zaniya
riyen berhevkiri dixebitin u kare xwe pC§da dibin. Bi vi 
awayi, heya wi demi zaniyariyen ku di derheqa gele Kurd 
da bi dest ketine, betir pf§da dibin. Hebilna geleKurdil zi
man fı edebiyata wl, ji hem U dhanC ra didin nasandin. 

AJaba, li ser Ell Termoxl wilo dinivlse: «Eli Termoxi, 
Kurdi, Erebi il Farisi baş dizani. Bi zimane Kurdi «Oewle 
Yekane», «KurCd Weten», Morfya Yaqub>, Jlyina Heqlqet 
Xewne» U scrf ii neha Kurmancı nivisine. U belC ew dcs
tnivisarana winda bune.».Prof.Qanade Kurdo, di afırandi
na xwe ya Tarlım Edebyeta Kureli da li ser ve pirse 
radiweste u d ide diyar kirin ku destnivisara Eli Termoxi ya 
li ser zimane Kurdi bi nave «RCzimana Kurdi fı Erebi>) li 
Leningrade di kitebxaneyeke da ye. Li ser ve pirse Dr. Ma
ruf Xeznedar, di pf§gotina afırandina xwe ya «Destura Zi
mane Erebi bi Kurdi» da li ser ev afırandina Eli Termoxi 
disekine. Wekil ji ve nimilneya jorin ji derdikeve, desinivi
sen Kurd1 yen ku winda nebilne bi deste zanayen biyant ne
hetiba komkirin, xuyaye ku zordaran heya iro ew ji de 
windabikira an bişewtana. Disa wisa diıruye Eli Termoxi di
be binektişten din ji nivisandibin! Weku Termoxi, çi mixa
bin afırandinen bi sedan niviskaren Kurd wilo winda bilne 
u negihiştine ve demcn dawiye. 

Zanayek din e biyaniye ku li ser Kurdan kar kirive 
E.B.Soene e. Bi ingilisi li ser zarava Kurmanci (Kurman~i
ya Jorin, Kurmanciya Bakur) bi nave «Grammar of the 
Kurmandji or Kurdish Language, London 1913,, nivisiye. 
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A.Xacaturyan, Li Erivane, di sala 1932'a da bi nave 
«Gramatika Zimanc Kurmanci»; Roger Leskot bi nave 
«Textes Kurdes I, Paris 1940» il <<Textes Kurd II, Beyrout 
1942, nivisin. Disa zimannasek Fransi Joyce Blau bi nave 
«Le Kurde de Amadiya et de Djabal Sincar, Paris 1975» 
afirandinek xwe weşand. Ev zimannasa Kurd1, her 1ro ji li 
ser zimane Kurdi di kovara H evi da dinivisine. Her wisa bi 
navc «Fcrhenga Kurdi u Tirki» di sala 1975'an da herhe
rnek ferhengi ya we ji hate çap kirin. 

KED Ü XEBATA KURDEN YEK1TİYA 

SOVYETE 

Kurden li welate Sovyete, nemaze yen ku li Koruara Ge
leri ya Ermenistane diminin, di ware zirnan fi edeblyata 
Kurdi da herhemen heyi gele pf§da birine. Di sala 1917'an 
da pekhatina Yekitiya Sovyete şunda bi xebaten hemdemi 
kurduasi pf§da çfi. Ji bo ku her tişt giredayi bi şoreşe bu u 
di giş waren jiyine da pf§daçuyinek fıreh dest pekir. Her 
weha Kurden Ermenistane ji, ji ve rewş€ bepar neman. Di 
1929'an da bi tipen Latini elifbayek Kurdi pekanin u di ve 
deme da weşandina «Riya Teze» dest pekir u heya iro dom 
dike. Paşc, bi tipen Kirili elifbayck Kurdi xistin dewsa ye 
bere u heya niha ji dibistana silef heya zaningeha bilind di
kc u zimane Kurdi wek zimanek perwerdeyi ji bo Kurden 
Errnenistane bi kar te. 

Cara ewil di 9'e Tirmeha 1934'an bi beşdarbfina zanayen 
Sovyete, Komcivina Kurnasiya Yekemin hate çekirin. Ve 
Komcivine h eya 14' e Tirmehe berdewam kir u çar biryaren 
giring hatin girtin. Biryar ev bün: 

ı. Zimane Kur di ye edebi (wejeyi) dive be geş kirin. 

2. Rastnivisin u pf§dabirina elifbaye Kurdi. 

3. Rezimana (gramer) Kurdiji nii va be nivisandin. 

4. Gotinen nu ben çekirin. 

Ev biryarcn ku li jore hatine diyar kirin, ji bo bi cihanina 
wan h eya iro Li Sovyet e gele kar il xebaten hCja hatin kirin. 
Zimane Kurdi li wir wekfi zimanen din bi kar hat u pf§da 
çfi. 

Di sala 1957'an da ji aliye Prof. Çerkes Bakaev cara yeke
min bii ku «Ferhenga Kurdi-Rusi» hate nivisandin. Bakaev, 
doxtora xwc ya zanist! ji di babete «Di Rezimana Kurdi da 
Rola Paşdaniyan di Gotinan da» di 1950'1 da kiri bil. Afı
randinen Bakaev yen din en heja di sala 1962'an da «Lİ Ser 
ZimanC Kurdi' ya KurdCn li TurkmenistanC», di l965'an da 
li M oskove bi na ve «Zara va Kur di li Azerbeeane», di s ala 
l977'an da li Moskove bi nave «PC§vaçilyina Zimane Kurdi 
li N av Kurden Sovyete u Rola Dayin il Standine bi Zirna
neo Din va», hatin weşandin. Ev karen giranbiha di zantn
gehe da pekhalin ii kurduasi gelek pf§da çu. 

Prof.Hadye Cindi, di Akademiya Zaniyar1 ya Ermenista
n e da di beşe Kurdi da xebatek pir kerhati pek ani il berhc-
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men giranbiha derketin hole u dchan kitcb di di dibistanen 
Kur di da ten xwendin. 

Di Zaningeha Leningrade da, para zirnarren Rohilatnasi
ye da, Prof. Qanade Kurda kemasiyen ku di zimane Kurdi 
da he mabfın bi kar ii kirinen xwe yen heja va dagirtin. Ji 
wan karCn giring çcnd nimllne cv in: Li Moskove di 
1957'an da «Gramat1ka Zimane Kurdb, di l961'an da li 
MoskovC ~<ZimanC Kurdi>>, di 1978'an da li MoskovC ~<Gra~ 
matika ZimanC Kurdl Ser QinyatCn Kurmanci fı Sora nh, di 
l960'an da «Ferhenga Kurdi-Rnsi» wekfi 34.000 gotin (be
j c), di l981'an da li Almanya Federal bajarc Frankfurte da 
bi nave «Zimane Kurdi-Rezimam•, di 1983'an da bi Zera 
Usiv va bi tipen Lat1n1, Kirili fi Erebi bey ku baş bete fehm 
kirin bi navC «Fcrhcnga Kurdi-Rusi» bi zara va Soran i' wc kU 
25.000 gotin, li Swede di 1983'an da ji benda duwemtn bi 
navc «Tarixa Edcbyeta Kurdi» hatin çapkirin. Hin gele 
herhemen Mamostaye hcja hC nebatine çapkirin. Bi rasti 
cv xizmet.Cn gele k giranbiha U ncmirin. 

Di gotarck wilo kurt da mirov nikare kar u herhemen ku 
li Yekitiya Sovyete hatine kirin yek bi yek binavbike. Le em 
dikarİn bi kurtayi bibejiıı ku ji sala 194D heya !ro ji 80 hcb 
bctir doxtore li ser zirnan u edcbiyata Kurdi fı dcrheqa 
Kurdan hatine çekirin. Ev ji pir baş dide xwliyan ku kar (ı 

bar c zanisti li ser Kurdan li Sovyet c gele k pC§da çiıyc. 

KURDISTANA BAŞURDA 

Wekfi Ii sere ji hatibı1 gotin, xcbat6n li ser zirnan U cde
biyata Kurdf li Kurdistana Baıfır (Kurdistaııa Xwanı, Kur
distana ı raqC) gele k bi bezin il kurduasi di ve bc.:;c 
Kurdistanc da gclck pC§da çilyc. Li ser niviskarcn Kunl, 
Kemal Fuad bi nave «Kurdische Handschriften, Wiesba
dcn 1970, BRD» kitebek nivisi. Di ve kitebe da çi yen kevn 
çi yen h evde mi bin, gele k niviskaren Kurd hatine binavkirin 
il dcrheqa wan da agahdariyen ba;; hatine dayln. 

Li Bexdaye di 1952'an da Aladin Sicadi «Diroka Edcbi
yate Kunh> WC§andiye. Di sala 1956'an da li Bexdayc Refik 
Hilmi bi navc «Şacr lı Edebiyata Kurdi», li ser hclbest lı 

lıclbestvanen Kurd fı edcbiyata Kurd1 kitebck wcjamliye. 
Di ve kiteba heja da hclbcstvancn ku di dcrheqa wan da bi 
lıiııdiki agahdar1 hena il yen kn hatine nasin, li ser wan ve
kolineke baj hatiye p&jkC§ kirin u bi firehi hatine nasaııdin. 
Prof.Dr.Maruf Xczncdar, di sala 1967'an da li Moskovc, bi 
zimane Rusi «Diroka Edebiyata Kurdi ya Nujen» WC§and. 
Ev vckolfnck zanistl ye fı bi vC afirandina xwc va tlrcjck nU 
avCti'ye ser zirnan U edebiyata Kurdi. Disa niviskarC bi nav 
fı dcng ii zana Tewfiq Wehpi, di 1929'an da li Bcxdayc 
«Dcstur~i Zimani Kurdi'»; bi Erebl1956'an da «Qawald al
Lugha al-Kurdiyya» (Gramera Zimane Kurdi) li Bexdaye 
WC§andine. Disa Tewfiq Wehpi, di 1965'an da li Londonc 
hi Ingilisi kiteba bi ııave «Kurd u Zimane Kurdb dave 
wcşandin. Li Kurdistana Bajur, rnfna van afirandinCn bi
navkiri bi sedan herhemen heja derketine hole il he ji ber
dewam in. 

) \ 
Mevlewf '<.....__~ '~-· ~ . .,,.,.,.,---~--
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HEWLDANEN DINE 

Pe text e Osmaniya S itenbol navendek çan di bu. Ji giş ali
yen Kurdistane, ji bo xwcndinc xwendekar dihatin wc re. 
Gelek ronakbiren Kurd jt li Sitcnbole bi cih buyi biln. Di 
navbcra wan da dan ii slandinek welatparezl ji hebfin. Di 
sala 1900'i da komela Kurdan ya ewil1n, li Sitenbole bi na ve 
«Komela Jlna Zcxm a KurdistanC» hatibfi saz kirin. Ji allyC 
hukurneta Osrnanl va ew komela hate girtin. Paşe, bi nave 
<<Komela Hcvkari fı PC§kctina Kurd~> dlsa hatc saz kirin. 
ve koındC, bi navC «Kurdistan», li MisrC bajara Qahi'rC di 
navbera salcn 1898-1902'an da rojnameya yekem ii netewi 
ya Kurd derxisı. Di wan salan da «Komela Kurd ji bo Be
lavkirina Zanfnb~ U «Komcla XwendckarCn Kurd HCvl», 
dcrketina «Roji Kurd» il sala 1918'an da kovara bi nave 
din» ji bo parastin ü p&jdabirina zirnan u edeiyata Kurdl 
binek k aren dir o ki yen bi kerhati pekanine. Di we deme da, 
gelen ku di bin bandura Osrnaniyan da bfın, ji bo azadiye 
§CT dikirin u pCyhcv rizgar dibfın. Di we re\V§ u mercen wa
han da kar il xebaten ku ji bo pC§dabirina ziınan u çanda 
Kurdl haline kirin, her çi bi ser nevibin ji di warC azadi tl 
rizgariya Kurdistan e da xwedi rol ek giring bun. 

Di navbera salen 1920- 1940 da serhildanen netewi fi xe
bata azadiye li Kurdistana Bakur her terdevam dikin. Her 
wisa zilm ü zordarfya ku li ser gelC Kurd U ziman fi çanda 
wi da he bu, ve ma beyne da her bCtir gir an bi\. Kw;tin, ji wc
let dfırxistin ji bo ronakbtrcn Kur d edi blibfi karek roj ane. 
Gclek ronakbtrcn Kurd dcrbasi Suriye bun, kar ü hewlda
ncn xwc yen çandi u zinmani li Suriye domandin. Celadet 
Bedirxan U birayC wl Kamuran Bcdirxan di vC xcbatC da 
gele pc}da çun. Di 1932'an da C.Bedirxan bi tipen Latini 
Eliflıaya Kıırdi çekir lı çekir. Her weha xebata xwe ya rezi
mane (gramer) di kovara «Hawar»e da -ku di navbcra sa
len 1932-1943'an da qasi 57 hcjmar dcrket- da weşandin. 
Ev xebata ku wi u Rogcr Lcskot. bi hevra kiribil di 1970'da 
bi navC «Grammalre Kurd» li Parise, piştre bi nave (<Kur
dische Grammatih li Almanya Federal hatin çapkirin. Di 
1953'an da li Parise bi Franst «Langua Kurde Premiere 
Anne>~ kitebek K.Bedirxan hate weşandin. <<Grarncra Zi-
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mane Kurdi» ya wi j1 di 1959'an da hate weşandin. Heya 
dawiya emre xwe li Zaningeha Sorbone di Kursiya Zimanc 
Kurdi da wek profesorek xebata xwe doruand O di ware da
nasina ziruan fi çanda Kurdi da xebatek behempa pCşkeş 
kir. 

Li ser zirnan fı dlroka Kurd §alre nemir Scyda Clgcrxwin 
gclek arırandinen Mja ji me ra hiştin. Xeni heş «Diwan»en 
xwe, dema ku li Zaningeha Bexdaye dersa Kurdi dida, di 
sala 1958'an da wekO du bend «Ferhenga Kurdi« O «Awa ti 
DestUra Zimam~ Kurdi'» nivisi'n. 

Li Kurdistana Bakur di 1950'an şOnda slstemek «zede
parti>>yi pekhat. E w cemidandİna ku di ware zirnan fı çanda 
Kurdl da her hebil, di wi dem[ da ji her dom kir. Ji 1960'1 
hcya 1970'1 di rcwşa Tirkiyc da hinek guhartin pek halin ti 
ji bo xebatek berlıipCş re ti delive vebiln. Di derheqa Kur
dan da hinek tişt di rojname ti kovaran da halin nivisin ti 
minaqaşe kirin. Di 1975'an da bi navC <<Rlya Azadi>~ U bi 
nave «Rizgari>> kovaren Kurdan hatin weşandin. Bi vi awayi 
di nav ronakblr ti welatparezen Kurd da pirsen netewt betir 
hatin ronl bfin. Bi derketina <<Roja W eJat>> §finda bi Kunli 
xwendin O nivlsandin betir fireh bu ti bi Kurdt gotar il hel
best hatin weşandin. Weşanen çapxana «Riya Azadi» fi yen 
«Denge Komal» di nav Kurdan da halin belav kirin. Xeni 
van C binavkiri wek kova ra <<TirCj» iı yCn din gele çapcmcni~ 
yen çandi u siyasi halin weşandin fi li ser pCşdaçuna zirnan 
fi çanda Kurdi da teslrek misbet pekanin. Di demek kurt 
da hi hezaran Kurd hini xwendin u nivlsandina Kur di bil n. 
Cara yekemin bu ku Kurd evçend hi dilgerıni xwedi zirnan 
fi çanda xwe derketibfin u dixwestin pCşda bibin. Ve btiyere 
xof u lerzek mezin xisl n av dile dijmin u ji her ali ve erişek 
giran ani li ser hCz U kovarCn Kurdl. Kovar U rojnameyen 
Kurdi hatin qcdexe kirin, kiteb fi herhemen çapbfiyl kom 
dikirin fi dişewitandin. Kar fi baren çapi hatin rawestandin, 
xwcdi ti bcrpirsiyaren wan halin girtİn u zilm u teda le hal 
kirin ti xistin zindanan. PCşdaçOylna zimen hate sekinandin 
u bi v1 awayl roje n tari des! pekir ti he ji domdikin ... 

Le hele, kolonyalistan nedikari her tiştl di bin kontrola 
xwe da bigirin, di wan salen zordestlye da bin karen xweş il 
kcrhatiji pek hatin. Di sala 1968'an da Mamoste M.E.Bo
zarslan bi tfpen Latini elifbayek Kurdi nivlsi u weşand. Her 
disa Bozarslan, «Ferhenga Kurdl fi Erehl» ya Ziyaeddin 
PU§a ku di serdema Abdulhemid e ll. da qeymeqame Mul
kiye hfı ti di 1894'an da li Silcnhole hatibfı çap kirin, 
1978'an da li Sitcnhplc da çapkirine. Afirandina bi nav fi 
deng a Alırnede Xani «M cm ti Zin>> ku di 1919'an da li Si
tenhole hatihO weşandin, vega bi tipen Latlniwergera Tir k! 
ji aliye Bozarslan va 1968'an da hate çapkirin. 

Dastana «MemC Alan» scdan sal c ku di zar fı zimanC 
dengbejen Kurd da jlylna xwe parasıiye fi her di pekhatina 
«M em il Zin» e da ji bo Alırnede Xani htiye çavkaniyek ze
rin, 1978'an da li Sitenbole ji aliye çapxana «Rlya Azadi» 
va di'sa hate weşandin. Li ser ve dastane gele lekollnen heja 
hatine kirin. Di demen cihe cihe da ji al1ye nivlskaren biya-
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ni va hi n ek wclatcn din da ev daslana giranbiha hatiye çap
kirin. 

Di sala 1980'an da li Tirkiye cunta f3§i hateser kar. Der
hek mezin Ii hezen demoqrat O pCşverfiyen Kurd xist. Ew 
derbeya li ser giş waren jlyana Kurd da giraniya xwe dax
wtiyandin. Çapemeniyen Kur d[ hatin koru kirin fi ji nav da 
winda kirin. Kesen ku ji ve tofane xilas hfin fi xwe dan ali· 
yek, derketin dervaye welet il karen ku li welet destpekiri
hiln vega li dcrve hatin domandin. Di demek kurt da gelek 
rojname fi kovaren Kurdi hatin weşandin O her ten weşan
din. Di ware zirnan i\ edehiyata Kurdi da, hi zimane Kurdi 
il hi yani da gele k kiteb hatin nivlsin fi wergerandin. Ev cara 
yckcmin e ku Kurd u Kurdistan, zirnan fi çanda Kurdi li 
dervaye welet evçend bi firehti te nasin. Weşancn periyo
dik Cn wek «Denge Komkar», «Roja Nfi», «Berbang», 
<<Armanc») «Kurdistan Press>~, (<HCvi>>, <<Berhem» fı yCn 
din ji aliyC hezaran mirovCn Kurd va ten xwendin. 

Elifbeya M.E.Bozarslan cara duwemin li derveye welat 
hale çapkirin. Dlsa bi zimane Elmani di 1987'an da ji ho 
binkirina zarokan, Kurdi U bi Elmani bi nave «Kurdischc
Deutsch Ftbeh kitehek mina elifba di 1987'an da ji ali 
A.Balt bi altkariya meqamen Elmani hale çapkirin. Her 
weha di gelek zaningehen dinyaye da çi Kurd çi biyani bin 
di warC zirnan U çanda Kurdi da vekollnCn pir bi nirx U za
nistl hatine arnade kirin U her berdcwam in. 

Di dcrheqa fcrhcnga Kur di da ji di van salen dawi da ge
Ic xchatcn bcrbiçav ti kcrhati derkctin holC. Danyar Ali 
Seydo Gorani, bi nave «Ferhcnga Kurdl ya Ntijen» bi Kur
di-Erebi di 1985'an da da weşandin. Ev, di ve balıeti da ka
rek pir heja ti giranhiha ye. Le hele gotinen ku bi Erebl 
hatine bcrsiv kirin bi tlpCn Erebi hatine nivlsandin; ji ber ve 
yeke kesen ku bi şarezaye zirnan O elifba Erebi ninin, jc is
tifade kirin bo wan zehmet e. Ev ferhenga bi qlrnet li Urdu
ne hatiye çap kirin. Karek din e ferhengi ji ji aliye D.fzoli 
ve hatiye arnade kirin; wek «Ferheng Kur dt-Tir ki, Tfirkçe
Kurtçe» ji du be-ıan pekhatlye. Ev, di destpcka sala 1987'an 
da Li Dan Haage li Hollende hatiye weşandin. Di dawiya 
ferhenge de li ser binek qeyde u awayen reziman sekinlye. 

Bcgfıman gele k ka ren din jl di van sal en dawi da çehtine, 
le bin ncketine ber çape fi derneketine her desl. Ji bo helı
sa xebaten wesa hin ne wext e. Ew karen ku Ji dervayC wc
lat fi yen li n av welat da tene kirin, ku rojek bighen h ev edi 
mirov dikare h3§tir li ser diroka zirnan i\ edehlyata Kurdi 
vekolinen fireh ti zanisti pekbine. 

Le pev.ist e ha§ bete zanln ku heya gel azad nehe, zirnan 
O çanda wi qeı azad nabc! Ewna bi hevra giredayine. Di 
rewş ti merccn azadiye da edehiyata Kurdi de betir gur ü 
geş he. Ji ho ku hingeh O çavkaniyen we di nav gele me da 
hcnc fi himher evçend zor ii zerha dijmin disa bi xurtl he
bUna xwe parastine. www.a
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Ş.B.SOREKLI 

LIBERGEN 

Li sere çfyan berf dihelfya, 

dibU av u ave xwe di reçikeke de 

bi kez berdida newale; 

u reçik ji se ren kas an be tir dibUn, 

ji hemfyan dihat ava zelal. 

Di newaleke kur de çemen biçuk dicivfyan, 

dibun çemekf mezin 

u ew çeme mezin raste çemen din dihat, 

hemi tev dibUn go leke ava he:; in. 

Wek buhuste bU ew der, ger hebe buhust, 

av u dar u berf {i çiya 

u li jor ro dikenfya. 

li ne dur heba bajarek, 

di nav çiyan de li ser derya: 

Bergen. 

Di qehweyeke bajare xwesik de 

pfreke ji min pirsf: 

tu ji ku teye vir? 

.li Sydney. 

Tu li wir hatf duni!? 

Na. 

Li ku? 

Li Kurdı:vıan. 

Çima neçuyf wir? 

Qedexeye. 

Çawa qedexe ye? 

Wek çuna Brecht Ci M ann bo Alemanya naz~ he 
bi! tir. 

Bibonn, min di dile te de ew hesta rakir. 

1988 
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Ing. Çev. M.PIRO 

HELSİNKİ GÖZETLEME RAPORU 

ETNİK KİMLİGİN İMHASI 

TÜRKİYE KÜRTLERİ 
İLAVELİ SON BASKI 

MART 1988 

- II . 

3. DİYARBAKIR CEZAEVi VE iŞKENCE 

İstanbul ve Ankara'ya varıştmız öncesinde ve esnasında 
çok dikkatli düzenlemeler, program ve karşlamalar yapan 
yetkililer Divarbakır hava alanında bizi yalnız ba§ımıza bı· 
raktıklar: gibi otelde yer bile ayırtmamışlardı. Nihayet Dıs
mal pansiyonuna yerlC§mcyi başardıktan takriben bir saat 
sonra sinirli, sıkılgan ve kan-ter içinde uzun boylu biri pan
siyana gelerek, "serbest hareket" etmesini güçlC§tiren "pro
blemler" den ötürü utanarak özür diliyordu bizden. Bu kiji 
daha sonra, pansiyonun genel giriş-çıkış yeriue yakın dara
eık ve kuytu bir çık!§tan bizi geçirerek Diyarbakır cezaevi
nin eski tutuklulanyla tam§tırdı. 

lık görüımcmizdc egemen olan olası tehlike endişesi gİ· 
derek alışık bir hal aldı. Türkiye'nin Doğu bölgesinde, 
Kürtlerle görüşmelerimizin çogu gizli ve kaçarnaklı yön
temlerle oldu ve göri~meleri saglayan kişiler bizden, adla
rımn anıimamasım istediler. Biz, magdurlardan çok önemli 
kesimi Türk parlamentosunda en büyük muhalefeti temsil 
eden merkez-sol partisi SHP üyeleri ve avukatlar, politika
cılar, savunucularla görüştük. Önesürülen iddiaları etkile
yebilir di~ünccsiylc taraf tutma ögesini her zaman 
gözönünde bulundurduk. Ayrıca, SHP ilc ili§kisi olmayan 
Türklerden duyulan suçlamaları da kontrol ettik. 

Dillere destan ünlü Diyarbakır cezaevinden sözederken 
"Böylesi işkenceleri anlatmak olanaksızdır" dedi eski bir tu
tuklu. "Arkada§lanmdan birine zorla canlı bir fare ycdiril
di". DiklC§en bak!§larıyla bize dogru egilerek "Bu olay 1984 
yılında ya§andı. İsterseniz onun adını anabilirsiniz. Bu olay 
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ayrıca mahkeme kayıtlarında da yer almıştır". Devamla: 
ııİşkcnccnin en çirkini, bir ecza yöntemi olarak insanların 
pislik depolarına, samıçiarına sokulmasıdır. Yüzleri d!§kı 

ilc sıvanmakta. zorla idrar içirilmektedir. Pek çok ki!;i öldü 
ve birçoğu da -delirdi. Bunların hemen hemen tümü tübcr
külozludur. Serbest bırakılanların bazıları aklİ dengelerini 
yitirmiı bıılıınııyor. Bunlardan bu yörede ya§ayanlar da 
varıı. 

Tutuklanarak cezaevinde valııice işkencelerden geçiri
len, erkeklik uzvuna bağlanan bir sicimle çekilerek etrafta 
dolaştırılan ünlü bir savunma avukatının akibctini, diger bir 
avukattan dinledik Cezaevini ziyaret istegimizi geri çeviren 
Türk Hükümeti, Diyarbakır cezaevinde 1981-84 yılları ara
sında 32 kijinin öldüğünü itiraf etmektedir. Resmi olmayan 
kaynaklar, tek kurtuluş yolunu kendilerini canlı olarak yak
ınakla bulan birkaç tutuklu da dahil ölenlerin sayısım 67 
olarak vermektedirlcr. 

Bir askeri soruşturma merkezi olan Diyarbakır cezaeviı 
toplu politik yargılanmalan 4 yıldan beri devam ettiren, 
ezici çoğunluğun u Kürtlerin oluşturduğu sayılan lOOO'c va
ran tutukluyu barındırmaktadır. Avukatlar bize, tutuklula
rın yüzleri şiş, gözleri inik periıan bir durumda mahkemeye 
nasıl getirildiklerini ve işkencelcrin, bu oluşan yara-bereie
rin tutukluluktan önce meydana geldigine ilişkin belgeleri 
zorla tutuklulara nasıl iınzalattırıldığını ayrıntılı olarak 
açıkladılar. Bu perişan hallerinin nedenlerini umursama· 
yan hakimiere şikayet etme cesaretini gösterenler mahke
me salonunu terk eder etmez işkenceye alınıyorlardı. Ceza www.a
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giycn tutuklular, bu mahkumiyetlerinc dogal olarak itiraz 
etmeleri (Yargıtaya başvurma) gerekirken, başka cczacvlc· 
rine nakledilerek malıkurniyetlerini doldurmayı tercih edi· 
yorlardı. Çünkü cezalarını tcmyiz etmeleri durumunda, 
davalarının görüşülecegi sürece, bu tutuklular Diyarbakır 
cezaevinde kalıyorlardı. 

Cezaevi, tutukluların Kürtçe konuşmalarını yasaklamı· 
ştır. Bir avukat şöyle sürdürüyordu konuşmasını: "Yalnız 
Kürtçe konuşabilen bir anne, tutuklu bulunan oğlunu ziya· 
rctc gelir. Oğlunun yüzüne bakarken yüzünden aşagıya 
gözya}ları bir sel gibi bıışalıyordu. Birbirlerine bir tck söz· 
cük bile söyleyemiyorlardı. Eger anne "Benim oğlum" dese, 
arkasında bekleyen asker, kafasına dipçiği indirmeye hazır· 
dır". Diğer avukatlar, sahip oldukları ortak dilin yasaklan· 
n:ıış olması yüzünden müvekkillerinden gerekli bilgiyi 
alarnamanın çaresizliğini dilcgctirdilcr. 

Eski bir tutuklu, Diyarbekir cezaevi Komutanı tarafından 
yapılan tipik bir konıl§mayı ek olarak aklarıyordu bize: ''Siz 
bir Türksünüz. Kürtçcyi unutacaksınız. Burası, sizin için bir 
okuldur. Siz, kemalist bir gençlik olarak cğitileeeksiniz. 
Sizleri imha edebiliriz, fakat Türk ordusu sizleri imha yeri· 
ne eğitecek ve topluma uyar hale getircccklirıı. 

Son yıllarda cezaevlerindeki toplu açlık grevleri ve ulus
lararası iigininin, uzun dönem tutuklular için cezaevi koşu
llarında bir iyileşmeye neden olduğu rapor edilmektedir. 
Ancak yeni tutuklular halen aym vahşi muaıneleye tabi tu· 
tulmaktadırlar. Sadece 1984 yılından bu yana teröristlere 
yardım ettikleri zanıyla takriben bin kadar Kürt bu cezaevi· 
ne getirilmiştir. Bazen bilgi almak ve bazen de gözdagı ve· 
rip korkutmak amacıyla, cogunluğunu saf köylülerin 
oluştıırdugu bu insanlar dövülmekte, iıkence ettirilmekte 
ve hakaret görmektedirler. Sonradan serbest bırakılanlar, 
falaka, askı ve elektrik şoklan da dahil çeşitli işkence tür le· 
rinin üzerlerinde denendigini belirtmektcdirlcr. 1986 yılı· 
nın Şubat ayında tutuklanan köylü Cemi! Bozkurt ''Eşim ile 
kızkardeşimi içeri getirip soyundurduktan sonra hemen 
orada ırzlarma geçecekleri tehditleri karşısında, 100 kişiyi 
bile öldürdüğtimü kabullenmeğe çoktan hazırdım." demek· 
!edir. 

Cezaevindeki kötü muameleyi mahkeme önünde dilcgc· 
tirdigi için tutuklanan avukatların oldugunu bize anlatıyor~ 
du bir eski tutuklu. Avııkatın, onu parasız ve politik 
nedenlerden ötürü &avunduguna ilişkin, bir yalan belgeyi 
kendisine imzatatmak amacıyla aynı eski tutukluyu i5kcncc~ 
den geçirdikten sonra dışkı ile dolu bir hücreye kapatmı· 
şlardı. 

Türkiye, politik ve adi suçlardan ötürü tutuklananları sa· 
vunmak avukatlar için kolay bir iş degildir. Müvekkillerini 
soru§turma sırasında göremczlcr, sanıga karşı kullamlacak 
kanıtlar genellikle gizli tutulur. Sanıklar çok uzun bir süre 
tecrit edilmekte ve sık sık işkence görmekteler. Türkiye'de 
Güneydogu'da -Kürt bölgeleri· a'"ıkatların sanıkları savıın· 

maları gittikçe güçleşiyor. Birçok samgı savunurken Diyar· 
bakır eczaevinde tutuklu tutulan bir avukat: 

"Müvekkillcrimin birçoğu PKK'ya yardım sa'"yla tutukla· 
nan bilgisiz Kürt köylüleridir. Çogunlugu Türkçe konuşa· 
mıyor ve bildikleri tck dil dogal olarak Kürtçedir. Ancak 
cezaevinde bunlarla Kürtçe konuşmam yasaktır. Sonuç ola· 
rak aramızda komünikasyonun gerçekleşmesi mümkün 
degil. Müvekkilimden, suçsuzluğnnu kamtlayacak kanıt, 
olay ve gözlemlerini ögrenemiyornm. Bu koşullar altında 
onları savundugumu nasıl söyleyebilirim? Bu bir komedi
dir. Türkçe konuşan müvekkiller ile bile gerçekten konuşu· 
lamıyor. Demir parmaklıklar ve küçük delikli ızgaralarla 
ayrıln:ıış bir odada görüşüyorsunuz, yüzlerini görmek ola· 
naksız. İki asker, tutuklunun ve bir asker de avukatın yanın· 
da durmakta ve bunlar tüm konıl§malan diııkmektedirler. 
Bu esnada avukat ile müvekkili arasında geçen konıl§mala· 
rın, daha sonra mahkemede müvekkil aleyhine delil olarak 
kııllamldıgı az rastlanan bir olay değildir". 

Diyarbakır cezaevinde uzun yıllar yatn:ıış eski bir tutuklu, 
1980 askeri darbesinden önce, tutukluların avukatları ile 
ilişki kurmalarının kolay oldogunu vurguluyordu. "Ancak 
darbeden sonra, askerler her zaman avukat ile görüşmele· 
rimizin birer kopmaz parçaları olarak, avukatla arannzda 
geçen tüm konuşmaları dinliyorlardı. Cezaevi yetkilileri bi· 
ze ııAvukatınızla çok uzun konu'1mayın. Asker bacağınıza 
vıırur vurmaz hemen ayaga kalkın ve odayı tcrkedin." di· 
yorlardı. Bazen yarım, bazen bir ya da iki dakika kadar 
avukatımla birlikte olabiliyordum. Hepsi bu kadar". 

İstanbul'da birkaç Türk avukat, sıkıyönetim altında avu· 
katların çok rahatsız edildiklerini ve müvekkillerini yeterli 
derecede savunmak için gereken çaba, yol ve yöntemlerin 
engellendiğini; ancak sıkıyönetimden sonra bu engelleme· 
lerde azalma olduğunu belirttiler. Güncydogu'da bulunan 
Tunceli'de bir avukat, "Dogu'da bir avukatın kendi mes· 
legini İcra etme hakkı konusunda gördügü hoşgörü çok sı
nırlıdır." diyordu. Müvekkillcrini savundukları ıçın 
tutuklanan dört avukatın tahliye edildikten sonra şimdi 
yurtdışında bulunduklarını ve bunların adlarını Diyarba· 
kır'lı bir avukattan ögrendik. 

Diyarbakır'da bazı avukatlar halen tehdit altında ve ra· 
lıatsız cdilmektedirler. Bunlardan biri, davalarını izlernede 
fazla çaba ve özvcri gösterdiğinden Jandarma Komutanı 
tarafından, "Davalanruzı takibe son vcrmediginlz taktirde, 
ben sizi takip edeceğim. Sizi öldürebilirim." sözleriyle teh· 
dit edilmi}tİr. Avukat ise komutana, bunun kendi mesleği 
oldugunu ve mcslcginin gerektirdiği görevleri yerine getir· 
meye devam edccegini söyler. Avukat, izlendi@ ve hareket· 
lerinin gözetim altmda bulunduğu kanısmdadır. Bu 
olaydan sonra avukatın bürosu aranmıştır. Bu avukat, adı· 
nın anıimamasım ve kendisine her hangi bir şeyin postalan· 
mamasıru istedi bizden. 
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Diyarbalar'ı ziyaret eden diğer bir uluslararası grupla gö
rüşen diğer bir avukat, görüşmeden sonra emniyete çagn
larak, nelerin konu§uldugunu kendisinden ögrenmek 
istemişlerdi. 

Avukat Ahmet Karak (gerçek adı degil), 1980 askeri dar
besinden bu yana Diyarbakır cezaevinin birçok tutuklusu
nun savunmasını üstlenmiştir. A vukatın bilgi kaynağı, 

haftada iki ya da üç kez görüştügü müvekkilleri, cezaevi ça
lışanları ve tutuklulann mahkemede yaptıklan a9klamalar
dan olU§maktadır. Diyarbalar cezaevindeki durumu, 
1984'den önce ve sonra olmak üzere §Öyle degerlendirmek
tedir: 

"Diyarbalar cezaevinde sistemli işkence 1981 yılında ba
§ladı. cezaevinde durdurulan işkence, sorll§turma merkez
lerinde 1984'te de devam etti. Bu, birkaç nedenden ileri 
geliyordu. İlki açlık grevleri, akrabalan ile görüşmeme. Bu 
durumdan tedirgin olan "akrabalar" ve ilgililer, cezaevinde
ki durumu güncelle§tirdiler. Bu tür eylemler ve tutukluların 
gcli§tirdiklcri muhalefet bunda etkili oldu. İkincisi, Avrupa 
Parlamentosu ve Amnesti'den gelen baslalardır. Üçüncüsü, 
Evren ve Özal'ın, Türkiye'nin demokratik bir ülke olacağı 
anlamındaki a9klamalan. Dördüncüsü, Türkiye'deki 
işkencelerden ötürü Türk hükümetinin Avrupa'ya her gi
dişinde kaf§lla§tığı muhalrfet; bu muhalefet özellikle Tür
kiye'nin Bulgar Türkleri sorununu Avrupa'ya götürmek 
istedigi bir dönernde daha çok gerçeklik kazandı. 

1984'ten önce ve sonraki durumlan kaf§ıla§tırmak güç
tür. Şimdi durum daha iyidir. Tutukluların direnişi, cezaevi 
görevlilerinin tümden degi§tirilmesine yolaçtı. 1984 öncesi 
görevlilerden tek bir kişi bile kalmadı. Durum degi§ince tu
tuklular cennette ya§adıklanru sandılar. Şimdi şikayetler yi
yecek -50 kişilik bir gruba 30 kişilik yemek verilmektedir
ve istedikleri kitaplan edinme ile ilgilidir. 

Türk Medeni Kanunu'na göre yegenler, amca ve teyLclcr 
11akraba11dırlar. Buna karşılık cezaevinde sadece anne-baba, 
e§ ve karde§lere görüşme izni veriliyordu. Bu uygulama, tu
tukluları dünyadan tecrit etme amacına yönelikti. 

Bazı yeni tutuklular çoguıılukla PKK'ya yardım etmekle 
suçlanan Kürt köylülcri, Diyarbalar'a ilk getirildiklerinde 
işkenceden geçirilmektedirler. Jandarma karakolundaki bu 
işkenceden sonra bazı köylüler suçlanarak Diyarbalar ce
zaevine götürülmektedir: Burada adet üzere ilk 'egitim se
zonuıına ~dövme bütün gün sürebilir~ tabi tutulmaktadırlar. 
Fakat bu, fiziki işkenceden çok manevi bir baskıdır." 

Diyarbalar yargıcı Mehmet Keskin (gerçek adı degil), 
Ahmet Karak'ın durum haklandaki belirlemelerini doğru
lamaktadır. Keskin, politik davalara bakffil§ ve Diyarbakır 
cezaevi tutuklularının savunmalarını üstlenmiş olan avukat
lar arasında birçok arkada§a sahiptir. 

Diyarbakır'dan üçüncü bir avukat Hasan Işık (takma 
adı), tutuklutann oruç ve benzeri direni!;leri sonucu 
1984'dcn bu yana gözle görülür bir düzelmc oldugunu söy-
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lüyor ve "Bu belirlemeden, bunun, Türkiye'nin en iyi cezae
vi oldugu anlamı 9kmasın; ancak eskiye oranla göreceli 
olarak bir iyile§me var. Tutuklular direnişleriyle tek bir §ey 
armlaml§lardı; istedikleri o tek şey de insan muamelesi 
görmekti." lşk devamla: 

"Diyarbalar cezaevi halen olagan bir cezaevi degildir. 
Örnegin, Malatya cezaevinde isen istedigin yayını edinebi
leeegin gibi yemek sorunun da olmaz. Ve "sava§ maf§lan"nı 
da söylemek zorunda degilsin. Diyarbalar'da 36 maf§ı ez
bere bilmek gerekiyordu; ancak §imdi sadece İstiklal Maf§ı 
zorunludur. Malatya'da ise ne İstiklal Maf§ı var ve ne de 
dua töreni. 

Yemek sorunu halen çözülmüş degil, hala etsiz kuru fa
sulye yediriliyar tutuklulara. Ayrıca, açlık grevine katılanla
ra biraz daha kaliteli yemek -süt ve besleyici gıda- verilmesi 
gerekirken en düşük kalitede yemekten bile yeterince veril
memektedir. Diğer tutukluların bu kişilere yardım etmeleri 
de cngellenmcktcdir. 

Cezaevine ilk gelişlerinde yeni tutuklular halen dövül
mcktedir. Bir odaya alınarak, yeni elbise verildikten sonra, 
bir günü geçmemek koşuluyla -bazen sadece birkaç saat
gardiyanlar tarafından işkence edilmektedir. Turuklu, gö
revlilere kaf§ı saygılı da,Tanmazsa, falakaya yatınlır. Bu 
uygulamaya "egitim süreci" adı verilmektedir. 1984'ten ön
ce bu "egitim süreci" çok daha uzun olurdu." 

A§ağıda Kürt mülteciler bölümünde öyküsünü eıraOı 

olarak okuyacağınız Diyarbakır cezaevi eski tutukluların
dan ( 4 yıl) 35 ya§ındaki Kenan ŞiiD§ek (takma adı) ile 
İstanbul'da görüştük. Polisler tarafından İstanbul'daki evi
ne yapılan baslanda, İsmail Be§ikçi'nin Kürtler üzerine ki
tapları da dahil solyayınlar bulunduğduğu gerekçesiyle 
1979'da tutuklanml§tı. Mart 1980'dc Diyarbalar cezaevine 
gönderilmişti: 

"Darbeden önce Diyarbalar cezaevin önemli sayılabile
cek kötü bir muamele yoktu. Zorbalık darbeden sonra ba
§ladı. ilkin, bahçeye açılan kapılan kapatmakla işe 
ba§ladılar. Ve bunu, kuğU§ları birbirinden tecrit etmak 
amacıyla koğU§lar arasındaki kapıların kapatılması izledi. 
Sonra da ziyaret saatleri 15-20 dakikadan 3-5 dakikaya in
dirildi. Gardiyanların içeriye girişlerinde tutukluların ayaga 
kalkarak esas vaziyete geçmeleri ve her sabah İstiklal Maf§ı 
söylemeleri wrunlulugu getirildi. Biz bu tür uygulamalara, 
asker olmayıp politik tutuklular oldugumuz olgusuyla di
renmeye çalıştık. Bunun üzerine tutuklular tecrit hücreleri
ne atarak cezalandırmak, bazı bölümlere ziyaret yasağı 
koymak suretiyle bn direnci larmaya çal!§tılar. 

1984 yılında 45 gün süren açlık grevimizden sonra du
rumlar düzcimeye ba§ladı. Cezaevi görevlileri, dövme ve 
işkenceye son verilmesi konusundaki istemlerimizi kabul 
ettiler. Bu olaydan sonra dövme ve işkence durduruldu. 
Ekim 1984'te bıralaldım, ancak daha sonra tahliye edilen 
arkada§lardan edindiğim bilgilere göre işkence ve dövme www.a
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artık uygulanmıyordu. Bazı istisnayi olaylar da eksik değil
di. Sırurda yakalarup cezaevine getirilen bazı ki!;ilere i!;ken
ce yapıldıgı zaman gökleri delen çığlıklarını duymanıak 

mümkün degildi. Tekrar direnişe geçmemiz üzerine bu çir
kin muameleyc son verildi. 1984'te başlayarak zamanla tüm 
görevliler degi!;tirildi. Özel olarak cgililmi!; i!;kcnceci Ali 
Osman Aydın ve Esat Oktay Yıldırım gibi iki asker, açlık 
grevinde 4 kişinin ölmesi üzerine degi!;tirildiler. 

işkencenin durdurulmasına rağmen tutuklular, temiz ha
va almalan için dışarıya çıkarılnuyorlardı. Sonra Avrupa 
Konseyi'nden bir grup cezaevini ziyaret edince, tutuklula
rın hava almak için dışarı çıkmalarına izin verildigi gibi, 
sonradan bir televizyon seti de yerleştirildi. Bu durum ziya
retçilerden sonra da sürdü. Durumda görcccli bir iyileşme 
varsa, bunda Avrupa Konseyi ve Helsinki Gözetierne gibi 
kurum ve ki!;ilerin büyük payı olmııştur". 

Son zamanlarda Türk basımnda Diyarbakır cezaevi 
küijullannı anlatan raporlar suyüzüne çıkmaya başladı. 
2000'e Dogru dergisinin 12 Temmuz 1987 tarihli sayısında, 
örncgin 1980-1984 yılları arasında Diyarbakır tutuklulan
nın gördüğü i!;kencc ve onur kırıcı hareketleri dilegetiren 
uzun bir yazJ yayınlandı. Bu yazı, yapılan vahşet ve korkunç 
i!;kence kabusunu incelikleriyle tanıtmaktadır: Bayıltıncaya 
kadar ayak altlarına ve kalçalarına vurmak, kolları kanayın
caya kadar yerde süründürmek, tutukluların kafalarını dı
şkı dolu lagım pisliğine sokmak, ölü fare yedirmek ... 

Bu korkunç vahşcti laneliemek için Ferhat Kuntay, Mah
mut Zengin, Ejref Anyik ve Necmi Öner'den oluşan dört 
tutuklu kagıı, yataklardaki pamuk ve çaput parçalarından 
oluşturdukları yıgın üzerine lutuşturucu dökerek alC§C ver
di. 2000'e Doğru dergisinin diger bir tutukludan aklardıgı 
ifadeye göre: 11Ferhat Kuntay, "Bu cezaevinde insanca 
yaşam kü§ullannıhakimkılmak için kendimizi yakmak sure
tiyle feda ediyoruz. Bunun böyle bilinmesi şarttır." dedikten 
sonra kafasını alev kümesine soktu. 11 Böylece dördü de ya~ 
narak öldüler." 

Dövme ve işkenceden sorumlu cezaevi komutanlarının 
adlarını veren makale, "Giri!; hücrcsi"ndc dövülcrck öldü
rülen Abdurrahman Çeçen ve İbi!; Uras ve J981'de İç Em
niyet Komutanı Esat Oktay Yıldıran tarafından, açlık 

grevindeyken tekmelenerek öldürülen Ali Evek, 56 adet 
marşı bilmediği ve Türkçeyi konuşamadıgı için bir başça
vuş tarafından dövülerek öldürülen Mehmet Emin Akpınar 
-buna "dogal ölüm" raporu verilmi!;ti- gibi i!;kencc edilerek 
öldürülen birkaç tutuklunun hikayelerini de sunmaktadır. 

Kürt kimliginde ısrar eden tutuklulann çektigi çile ve 
i!;kencelerin daha katmerli oldugu bize anlatıldı: Diyarba
kır cezaevinde Kürtçe konuşan, Kürtçe şarkı söyleyen veya 
Kürt halk danslarını oynayan tutuklular eezalandırılmakta
dır. 

Birçok Türk avukatın belirttiği gibi, i!;kence yapanı -bir 
asker, bir polis memuru ya da bir jandarma- ihpar etmek 

hemen hemen olanaksızdır. Bunun başlıca nedenleri, 
i!;kence edilen ki!;inin gözlerinin baglı olması yüzünden 
i!;kence edenin yüzünü göremernesi ve dolaysıyla lanıyama
rnası, sorgulama esnasında avukat ya da akrabalarıyla görü
ştürülmemesi; sorgulamadan (15-30 gün sürer) sonra 
resmen tutuklandıgı zaman, i!;kence esnasında aldıgı pek 
çok yaranın iyileşerek izinin kaybolması, saglık kontrolü 
için gönderileceği doktor askeri yönetim tarafından seçil
digi için tutuklu yerine tüm sadakatıyla askeri yönetime ba
glı olmas ve aldıgı emre göre rapor yazmasıdır. Görüldügü 
gibi tüm bu etmenler, i!;kenceyi kanıtlamayı imkansız değil
se de çok güç bir hale getirmektedir. Caydırıcı bir diğer te
mel öge de i!;kence görmüş pek çok tutuklunun tekrar ayıu 
sorgulama sisteminden geçidierek aynı i!;kenceciler tara
fından yeniden i!;kenceye tabi tutulacağı korhsudur. 

Güneydogu'da, Suriye sınınndan 30 km. uzaklıkta bulu
nan Mardin'de Haziran ayında görüştügümüz bir avukat, 
müvekkillcrindcn pek çoguna polis ya da jandarma görevli
leri -emniyet kuwetleri- tarafından i!;kence yapıldıgını be
lirtti. Bu avukat, i!;kence suçundan ötürü polise karşı 
davalar açmış ve bir dava da halen sürmekteydi. 8 ay önce 
Nusaybin'de meydana gelen bir davasına konu olan olayı 
anlattı bize: Para sızdırmak için dört polis, halkı döverek 
elektrik şokundan geçiriyorlar. Halk, polis karakolunun 
içinde ve dışında olmak üzere iki yerde dövülüyor. Bu olay
dan haberdar olan polis şefi, bu dört polise üç ay için gö
revden clçektiriyor. Ancak üç ay sonra hiç bir şey olmamış 
gibi, tatilden dönüyormll§ gibi bu üç polis aynı görevlerine 
dönmüşlcr. Savcı suç duyurusunda bulundu, ama magdur
lar polis tarafmdan yeniden i!;kenceye alınacaklan korku
suyla polise karşı dava açamamaktadırlar. 

Mardin'li avukat, polise karşı zarar-ziyan davaları aöma
ııın çok güç oldugunu belirtiyor. "Yasal olarak zarar-ziyan 
davaları açılabiliyor, ancak başarılması nadir bir durum
dur. Başarılı olunsa bile mahkemenin biçcccgi deger gü
lünç denecek derecede düşüktür Türkiye'de. Tazminatın 
miktarı hakime kalmış bir şeydir, yasal bir sınırı yoktur. Uy
gulamada, cgcr yapılan zarar önemliyse, kaybedilen gelir
ler için asgari ücret üzerinden bir değer ödenmektedir. 
Eger zarar önemli değilse, magdura verilen tazminat 5000-
10000 (6-10 dolar) Türk lirasıdır. Böylesine düşük bir mik
tar; bir dava açma vesilesi, dürtüsü ve amacı olamaz 
elbette." demektedir avukat. 

(Devam edecek) 

29 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kur. A/b. Reşat HALL! 

BİCAR TENKİL HAREKATI 
(7 Ekim - 17 Kasım 1927) 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Osmanlı döneminde 
yapılan Ermeni katliamlannı bile resmen itiraf etmekten 
kaçınıyor; kendilerini suçsuz göstermek için elli dereden 
kalburla sn taşıyorlar. Cumhuriyet dönemindeki kanlı 

soykınm girişimlerini ise hiç mi hiç anımsamak istemi
yorlar. Tabii tüm bunlar dışanya, dünya kamuoyuna ka· 
~~ böyle; ama kendi gizli kapılan arkasındaki 

solıbetlerinde, 'gizli ve zata mahsus' belge ve yayınlann
da, kalıramam olduklan valışetleri gururla anlatarak 
'işte böylesine büyük bir ulus' olduklannın zevkini tat· 
maktan da geri kalmıyorlar. 

Aşağıda, 1927'de yapılan bir soykınının resmi itirafını 
okuyacaksınız. Nerede ve ne yaptıklannı, en iyisi kendile· 
rinden ögrenelim: 

"Takriben bir ay süren tedip harektitı svasuıda bölge ve 
müfreze komutanlıklaroıuı raporlaroıa göre muhtelif havali
de cereyan eden takip ve taramalar sonucunda yakılan köy 
miktarı, harekatuz sonunda 280'e yükselmiş ve bu köylerde 
veya dağlarda, arnıanlarda yakalanarak imha edilmiş eşkıya 
ile bunlara mensup şahLç miktan da 2000'i a:pmştı. '' 

A. HAREKAT ÖNCESİ 

1. Tenkil Harekatının Sebebi: 

Şeyh Sait harekatından sonra tedip harekatı için ayak
lanma bölgesinde toplanlll.l§ olan kuvvetlerin yaptıkları ta
rama harekatı, belli başlı asi reisierinin bulunduğu yerlere, 
dağ ve nebir geçitlerine ve birbirlerine geçilebilir yol şebe
kesiyle baglı yerlere inhisar etmiş, bölge dalıilinde yüksek 
daglardan müteşekkil ve her türlü ulaşımdan yoksun birçok 
arazi kısımlan tedip harekatının dışında kalmıştı. 

Bicar tcdip harekalma sahne olan ve kuzey sınının Mu
ratsuyu; dogusunu Sarum havzası; güneyini Silvan -Hazro -
Ekil'den gene Muratsuyu'na uzanan hattın teşkil ettiği 

çerçeve içinde kalan bu bölge, Çotela, Arşik, Lis, Cibir, Fa
so, Miri İsmail gibi rakımiarı yüksek, sık ormanlarla kaplı, 
derin vadilerden, keskin uçurumlardan müteşekkil dagları 
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kapsamakla ve arzettiği bu engellik sebebiyle o zamanki te
dip kuvvetlerinin til içerilerine kadar nüfuz edememesin
den cşkıya için tamamıyle emin, sığırulacak bir yer olmakta 
id ı. 

Şeyh Sait'in tedibi sıralarında kaçınayı başaran eşkıyanın 
çogu bu dagların in, magara ve karniarına sığınmak sure
liyle hayatlarını kurtarllU§Iardı. 

Bu asi reisieri zaten tamdıkları bu çevre içinde her türlü 
kolaylık ve yardım görüyorlar, özellikle kendi nüfuzlan al
tında bulunan ahali vasıtasıyle iaşe ve ihtiyaçlarım da tama
men saglıyor ve gerek takip müfrezelerinin bulundukları 
yerlere ve gerekse dolaşmakta olduklan yerlere dair mun
tazam haber alıyorlardı. 

Çevresinden bu derece yardım gören ve Şeyh Sait ayak
lanmasından sonra hükümetin masum ahaliyi korumak ve 
fuzuli kan dökmemek gösterdigi şefkati zaaf sanan bu asi 
güruhu, yavaş yavaş me!anetlerini ortaya koyarak uygun 
bölgelerde köylere baskın yapmak, hayvan çalmak, yol kes
rnek, kervan soymak, postalara taarruz ve telgraf, telefon 
hatlarını kesrnek suretiyle daha serbest ve faal bir tarzda 
lıarekete geçmişlerdi. Bunlardan başka, gene Şeyh Sait 
ayaklanması sıralarında ve hatta daha sonraları muhtelif 
vcsilelcrlc hükümete karşı ayaklanarak çevresinde birçok 
fecayi irtikilp ettikten sonra !edip darbesinden kurtulmak 
için güney sınırını geçerek Fransız bölgesine sığınan (Şeyh 
Abdurrahim, Yado, Şeyh Tahir, Haço, Ramanlı Emin ve 
saire gibi) bir asi grubu daha vardı ki, bunlar da Urfa'dan 
Cizre'ye kadar güney sınınnın muhtelif kısımlarından ve 
özellikle Nusaybin-Cizre arasından sımn geçerek civar 
köyleri basmakta, hayvanlarım talan etmekte idiler. Bunla
rın muhtelif zamanlarda hududu ıcçavüz suretiyle göster
dikleri bu hareketler, dahildekileri kışkırtmak, onların 

morallerini yükseltmek, takip müfrezelerinin dikkat nazar
Iarım muhtelif noktalara yöneiterek dahildekilere daha faz
la bir faaliyet sahası bırakmak maksadına yöncltilmişti. 

Hudut dışından gelen bu eşkıya akınları bazı defalar reisic
rinin esas bölgelerine, kendi köylerine kadar uzanıyordu. 
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Kendi bölgesi dahilin
de cereyan eden bu 

TÜRKiYE CUMHURiYETiNDE MAKLANMALAR 
1924- 1938 
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esaslı haber ahnama
ması; alınan haberlerin dogruluğu tetkik edilmeden hare
kete geçilmesi; alınan haberlerin müfrezelere pek geç ula
şması; bu gibi harekatta meselenin ruhunu teı;kil eden 
istihbarat işlerine müfrezeler tarafından hakkıyle önem vc
rilmeyerek işin talih ve rastlanllya bırakılması; muhtelif 
müfrezeler arasında irtibat hususlannın da ihmal edilmesi 
yüzünden olumlu bir sonuç alamıyorlar, asiler de faaliyetle
rine serbestçe devam ediyordu. BazA defalar, asiler yaydık
lan yalan yanlış haberlerlc takip müfrezelerini elverişsiz bir 
bölgeye sürüklüyor ve orada, baskın ve pusu kurmak sure
tiyle müfrezelere taarruz ederek perişan ediyorldrdı. Lis 
dagı bölgesinde 5.Seyyar J andarına Al ayı bu suretle asile
rin pususuna ugramış ve Alay bir avuç cşkıya karşısında 
perişan bir halde dai!;ılml§, subay ve erierinden şehitler ver· 
miş birçok malzeme de asilerin eline geçmişti. 

25.Alay 2.Taburdan gönderilen takip müfrezesi de Hü
veydan bölgesinde Şeyh Fahri ve Fevzi çetesiyle yaptıil;ı bir 
çarpışmada aym sonuca uğrayarak ve erlerden bir kısmı da 
asilere sıi!;ınacak kadar zillet göstermişlerdi. 

Gerek Seyyar Jandarma Alayımn ugradıgı acı sonuç, ge
rek 25.Aiay 2.Tabur Müfrezesinin gösterdii;'İ korkaklık do
iaysıyle asilerin moralieri yükselmiş, faaliyetlerini daha 
ziyade artırarak adeta hükümet kuvvetlerine karşı alay eder 
bir durum takınllll§lardı. Ordu için çok çirkin bir manzara 
arzeden ve ordunun şerefini ve hükümetin salvet ve nüfu
zunu sarsan bu durumun düzeltilmesi için 3.0rdu Müfeıti
şliği, ilkin 7.Kolordu Komutam General Nazmi (Solok)'yi, 
haziran 1927'de Elazıg ve Havalisi KomutamAlbay Musta
fa (Muglalı)'yı bu bölgeye göndermişti. 

Muglalı, Osmaniye, Piran, Hani, Lice, Bicar, Cibir, 
Genç, Gökdere, Palu bölgelerini dola!jarak inceledi. Mak
sadı: 

Son zamanlarda iyiden iyiye faaliyetini arııran asi grupla
n hakkında esaslı bilgi toplamak; asileric ilgili ve onlara ya
taklık eden köyleri tespit etmek; masum ve hükümete sadık 
halkı ayırmak ve durumlarını tetkik etmek; ilerde bu bölge
de yapılması muhtemel bir askeri hareket için araziyi ve 
bölgenin özel şartiarım öğrenmekten ... ibaretti. 
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Al bay M uğlalı, 34 gün süren bu gezide, hükümete sadık 
ahalinin günden güne artan eşkıya faaliyeti ve baskısı karşı
sında, hükümetin kendilerine yardımcı olamayacağına ka
naat getirdiklerini ve dağlık ara7iyi kapsayan genellikle 
eşkıyanın tamamıyle nüfuz bölgesi olan köyler halkının da, 
asilerle ayın düşünce ve fiilde olduklarım öğrenmiş bulunu
yordu. 

1927 yılı ekiminde 20'ye yakın asi reisinin Silvan, Lice, 
Bicar, Genç, Çapakçur, Palu bölgelerinde faaliyette bulun
dukları tespit edilmişti. Bunlar sayı itibarıyle Lice ilçesinin 
kuzey bölgesini kaplayan dağlık arazide daha yoğun bir 
halde bulunmakta ve bu havalİ asilerinin, daba ziyade hun
harca hareket ettikleri görülmektc idi. 

Aynı zamanda, güneyde Fransız bölgesi dahilinde bulu
nan Şeyh Abdurrahim, Şeyh Tahir ve Yada'nun maiyetle
rinde daha birçok rcis ve aveneleri olduğu halde, Mardin 
ile Viraeşehir arasında sınırı kuzeye geçtikleri haber alın
lll!§ ve bir süre sonra bunların Osmaniye ilçesi köylerini ya
karak ve yağma ederek Palu istikametinde hareket ettikleri 
öğrenilmişıi. 5.Seyyar Jandarma Alayının ve 25.Alay Mü· 
frezelerinin asiler karşısında uğradıkları başarısızlıklardan 
sonra her tarafta birden bire faaliyetlerini artıran asilcrin, 
artık esaslı bir şekilde tedibine hükümet çe karar verilmişti. 

Harekatın sevk ve idaresiyle görevlendirilen Albay Mus
tafa Muğlalı da Elazıg'dan Lice'ye gelmiş ve tedip hareke
tine ayrılan kıtaların emir ve komutasını üzerine almıştı. 

2. Ayaklanma Bölgesindeki Genel Durum: 

a. Halkın hikolojik Durumu: 

Bölgedeki halk, genellikle Şeyh Sait ayaklanmasında o 
taraftan olan ve sonradan, işledikleri hatadan büyük pi· 
şmanlık duyan, tam anlamıyle cahil köylü grupları idi. O sı
ralar Ortaçağ hayatı yaşayan bu halkın, işlennıenıiş 

dİmağında milliyet ülküsü diye biıojey yoktu. Pek ilkel bir 
halde bulunan köylü ve kasabalı, ancak zulme ve kuwete 
boynn egdigi için, günden güne kuvvetlencn asi çetelcri, 
halkın bu zayıf tarafını dikkate alarak girdikleri her köyde, 
her türlü zulmü yapmaktan ve hükümete pek az taraftadığı 
görülenleri merhametsizce yok etmekten çekinnıiyorlardı. 
Bu yüzden iki ateş arasında kalan halk ne yapacağını şaşır
flll§ bir durumda idi. 

Sınır dtjındaki fcsatçılar, sınır içindeki bazı yerlerde öze
llikle (Diyarbakır, Silvan, Meş, Hazro, Lice, Genç, Palu, 
Maden, Osmaniye, Elazığ, Çüngüj, Mardin'de) Kürtçülük
le uğraşan bir takım şebekclerle devamlı temasta bulunan 
asiler, aralarında dolaştırdıkları molla ve şcyhlerle bu cahil 
halka, Kürt bağımsızlık fikrini aşılamaya çalışıyorlardı ve 
bu fesat ocaklarının, halkı hükümetten çok kendilerine tabi 
kılmakta oldukları açıkça hissediliyordu. 

O günlerde Cumhuriyet Hükümetinin satvet ve kudreti 
karşısında sadakatini muhafaza ve hükümetin her türlü em
rini duraksamaksızın yapan, hükümeti daima rakik ve şefi k, 
şakileri zalim ve hunhar bilen halk, sırf korku sonucu asil e· 
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ri iaşe ve korumaya, hareketlerini korumaya zorunlu idiler. 
Mütegallibe adı altında birçok kimseler batıya sürülmüş ol
dukları için hükümet reisi sıfatıyle birer mevki işgal eden 
bazı kaymakam ve bucak müdürlerinin hiç olmazsa senede 
iki kez bölgedeki köyleri dolaşarak dertlerini dinlemek, ih
tiyaçlarını anlamak, hissiyatlarını okşanıak, karşı propagan
dalada hükümele ısındırmak zahmetini yüklenmemeleri, iş 
için hükümet kapısına gelenlerin günlerce süründürölmesi 
ve hatta, bazen tahkir edilerek kovulması yüzünden her 
köylü işini köyünde tanıdığı bir ağacığa yaptırmakla, ağa
cığın başaramayacağı bir iş olursa, bu ağacık aracılığı ilc 
kasaba ağasına başvurmakta, bunlar da öteden beri kendi
leriyle hemhal olan yerli veya doğulu memurlar vasıtasıyle 
işi kolayca hiilletnıekte ve arada birçok paralar oynamakta 
idi. 

b. Yerli ve Doğulu Memurlar: 

Doğuda hemen çoğu makanıları ellerine alan bu me
murlar birkaç kısma ayrılıyordu: 

Birincisi: Kürt ülküsü taşıyan münevver birinci derecede 
memurlar, 

ikincisi: Bunların oyuncağı ve aleti olanlar, 

Üçüncüsü: Hükümet ve memleket adına iş görmek için 
değil, ancak idare ve geçimieri için memurluğa girmiş olan
lardı. 

Bunlardan birinciler; bütün gayeleri ne suretle ve neye 
mal olursa olsun ceplerini doldurmayı, fırsat buldukça hü
kümetle halk arasına nifak tohumları saçmayı ve daima 
memleketi kargaşalık içinde gösterıneyi kutsal bir görev ta
nımış pek zararlı kimselerdi. 

İkinciler de; yine bu bölgede jandarma mesleğindcn fena 
bir terbiye ile yetişmiş ve birincilerin eli ayağı durumunda 
bulunduklarından, yaptıkları zararla belki de birincilerden 
daha da ileri gitmiş insanlardı. 

Görevi yalnız para almak için ay sonunu beklemekten 
ibaret olan, hükümet düşüncesinden, vatan kaygusundan 
uzak, mutlak cehalet içinde yaşayan üçüneülerin ise; varlığı 
ile yoklugu aynı idi. 

Birinci ve ikinci sınıfta gösterilen ve idare mekanizması
nın çoğu organlarını teşkil eden memurlardan ana vatan 
için kesinlikle yararlı iş beklenemezdi. Bunlar dış etkiler al
tında ve bir talimat dahilinde hareket eden kimselerdi. Ha
yallerindc bağımsız Kürdistan'ın hükümet adamlan ülküsü 
yaıadığı, her hal ve hareketlerinden sezilnıekte ve icraat 
hedeflerinin gelecege hazırlanmak olduğu anlaşılnıakta idi. 

Degişik şekillerde eanice hareketlere sahne olan vatanın 
bu verimli bölgesinde, işte bu memurlar hükümeti temsil ve 
hükümet adına iş görmekte, yapılan her şey olayların cere
yan tarzına uydurulnıakta idi. 

Cumhuriyetten sonra, tenkil silahı; hükümet kapılarında 
hükümet adamiamu ortadan kaldıran, öldüren ve hükümet 
aleyhine en alçakça tecavüzleri korkmadan yapan ve kendi-
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sine hiç bir §CY yapılmayan ... tek fert bırakmallll§, hüküme
tin yüksek kudretini bu gibilere tamamen tanıtmıştı. Ancak 
büyük külfet ve eziyetler ve akıtılan sonsuz Türk kanı kaf§ı
lığı kazanılan bu ba§arının eserlerini en ücra köylere dahi 
göstermek lazımdı. 

Ordu, her yerde oldugu gibi burada da yüklendigi görevi 
yapllll§ ve yapmakta bulunmU§, ayaklanmayı tenkil, arnille
rini nıahv, §Cyh ve reisierinin çogunu yok etmişti. Bunların 
el'an görülen artıklarını ortadan kaldırmak, ya§ayan habis 
ruh ve ülkülerini ezmek, yok etmek, halkı hükümete, mem
lekcle yararlı hale getirmek işi de bu görevi uhdesinde bu
lunduran sivil idare memurlarına düşen bir borçlu. 

c. Batıya Siirülenlerle, Şaki Olarak Dağlarda Bulıman 
Şeririere Mensup Ailelerden Köy ve Kasabalarda Bulwıan/a
nn Durumu: 

İş ve gücü ilc IDC§gUl ve mailarına tamamıyle sahip bulu
nan ve sayıları her bölgede oldukça kabarık olan bu kasaba 
ve köy şerirleri, özellikle idam ve ağır cezalarla Batı hapis
hanelerine sevk edilenlerin aile ve akrabaları olup intikam 
hisleri ilc dolu, muzur propagandalara vasıla ve bütün ben
likleri ile asilere taraflar ve her bakımdan şakilere yardım 
etmektc olan insanlardı. Öyle ki, dağdaki şakilerden daha 
cani ve daha zehir li ınikrop olan bu a§iretlerin kamilen ve 
süratle Batıya sürülcrck özel surette göz altında bulundu
rulmaları, menıleketin selameti bakımından gerekli idi. 

B. HAREKAT: 

şkilatından faydalanılllll§tır ki, bunlar da: 

Hezanlı Şeyh Selim Efendi Milisleri, 

Şeyh Selamet Köyü Milisleri, 

Bicar Milisleri, 

Lice Milisleri, 

Hani Milisleri, 

Çapakçur Milisleri, 

Gökdere Milisleri... idi. 

Öteden beri hükümete karşı sadakatiarım muhafaza ve 
birçok defalar şakilerle çarpışarak insan, hayvan ve mal 
kaybeden ve eşkıya tarafından evleri yakılan bu milisler ha
rekat sırasında tedip müfrezelerine kılavuzluk ve bunlarla 
müsadcmelere katılarak yakalanan eşkıyanın hangi çeteye 
mensup oldogunu teşhis etmek gibi işlerde kıymetli yar
dımlarda bulundular. 

2. Harekiltın Yapılışı: 

Tedip harekatırun yapılışında, asilerin yogun bulundugu 
bölgenin geniş bir §ekilde çevrilmesi ilc harekete geçmek 
ve sonradan bu çemberi yava§ yava§ daraltarak bunları ta
mamıyle imha etmek fikri esas olarak kabul edilmişti. Fa
kat arazinin geniş ve önemli bir kısmının dağlık bulunması, 
tedip bölgesi dışında kalan kasabalara kuwet ayırma zo
runlugu ve kuşatma çemberi dışında ikinci bir perde hattı 
vücuda getirilmesi düşüncesi ile elde mevcut kuwetler göz 
önüne alınarak, nispeten arızasız bulunan güney, batı ve 
kuzeybatı kısımlarını kuvvetli müfrezelerle işgal ederek, 

1. Tedip Harekiltına Ayrılan Kuvvetler: asilerin muhtemel fırar İstikameıleri kapatılacaktı. Gerek 
7.Kolordudan: e.jkıya ve gerekse takip kıtaları için hiç bir şekilde geçiş 

_, ;;,:: ,,. olanajjı olmayan Miri İsmail ve Çotela daglarını takip ko-
63.Piyade Ala yı, I'F,;';;",;' =======""'""'""'""'""',:;;";::'":;;d,;s;::•',:;"•;,.:.:"::";::'':;':;,ı' ,,,.,,.......,.....,....,...,.====,!;' ';::'":::"::;1'

251 
62.Piyade Alayı (bir tabur 

noksan), 

17.Topçu Alayından iki dağ 
bataryası, 

4D.Süvari Alayı, 

7.Seyyar Jandarma Alayı, 

Bir muhabcre müfrezesi, 

Bir sıhluye müfrezesi, 

S.Kolordudan: 

12.Alay l.Tabur, 

19.Alay (bir tabur sonradan 
Çapakçur'dan celp edildi), 

3.Seyyar Jandarma Alayı, 

41.Topçu Alayından bir dağ 
bataryası. 

Ayrıca, öteden beri hüküme
te sadakatı ve bağlılıkları ile ta
nınllll§ bazı yerli şalusların 
meydana getirdikleri milis te-

ozımmıık 

------------ ----- ,, ..r;r;;'- l "' }{!(--) ................ 
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Hanna dayanak yaparak, güney kıtaları ile tarama harekatı
na başlanacaktı. Bu bölgenin temizlenmesinden sonra elde 
edilen haberlere göre asilerin bulundukları yani fırar ettik
leri bölge hedef alınmak üzere, bölgenin arınılmasına ba
şlanmış ve bu suretle harekat üç safha halinde cereyen 
etmişti. 

a. Birinci Safha: 

Foso dağı -Lis dağı -Hasur -Zengesor -Murtazan -Bat
yan bölgelerinintedip ve eşkıyadan arınmasını kapsar. 

Tedip harekatı için Havali Komutanlığı emrine tahsis ve 
Çapakçur, Genç, Lice, Hani ve Silvan'da toplanınl!j olan 
biriikiere harekata başlamadan takriben bir hafta önce 
esaslı ve ayrınrılı bir talimat gönderilecek: 

8.Kolordudan: 

12.Alay l.Tabur ve bir dag topçu takımı, 

19.Alay ve bir dağ topçu takımı, 

3.Seyyar .J andatma Ala yı, 

Kuzey Bölgesi Birlikleri olarak, 19.Alaydan Genç Mevki 
Komutanı Binbaşı Mustafa emrine; 

7.Kolordudan: 

63.Alay ve bir batarya, 

62.Alay ve bir batarya, 

Bir muhabere müfrezesi} 

Tugay Komutanı Albay Raşit emrine; 

Güney Bölgesi Birlikleri olarak, 17.Tümen, 

verilmiş ve bu suretle eşkıya durumunun oynaklıgı ve 
arazinin eııgclliği nedeniyle harekatın ayrıntılı bir şekilde 
sevk ve idaresindeki güçlük kısmen giderilmiş ve bölge ko
mutanlıkları, ortaya çıkacak elverişli fırsat ve dunımlardan, 
verilmi) bulunan dircktif dahilinde faydalanma olanak ve 
serbestisini elde etmiılerdi. Aynı zamanda biriikiere veri
len talimatta, baılayacak olan !edip hareketinde en küçük 
birligin bile alacağı görev ve uyacağı hususlar tespit ve tan
zim edilmiş, harekiilm ayaklanmış bir bölge halkına karşı 
olmayıp geniı bir bölge dahilinde dağınık gruplar halinde 
bulunan eşkıyaya karşı yapılacağı, bu nedenle eşkıyanın 

müfrezelerin takibinden kurtulmak için her türlü çareye 
başvuracağı, özellikle b<l!jarı sağlamak için velveleli baskın 
teşebbüskrindc bulunacaklannın göz önüne alınması lüzu
mu önemle kendilerine bildirilmişti. Aynca yürüyü<jte, kon
ınada emniyet tertilıatının mutlak surette ihmal 
edilmemesi, müfrezclerin birbirine yardım edecek şekilde 
irtibatta bulunmaları, hareket istikarncticrini mümkün ol
duğu kadar saklamaları ve istihbarat lıususlarına gerektiği 
kadar önem verilmesi hususu anlatılml§ ve Havali Komu
tanlığı emrinde çall!jan ve her bakımdan güvenilen milisicr
den her müfrezeye dörder kişi verilmişti. 

Müfrezelcrin tertip ve teşkilinde, kuvvetli eşkıya kitlesini 
dahi muhakkak surette imha edebilmeleri göz önüne alına
rak her bölüğe bir ağır makincli tüfek takımı eklenmişti. 
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('Tertibat" başlığı altında yeralan bn bölümde, askeri 
harekatın başladığı 7 Ekim 1927 sabahı birliklerin ko
numlandığı yerler ve birlik adlan belirtilmiş. Bunun yanı
sıra kasabalann savunmasım üstlenen askeri birliklerin 
hangileri olduklan ve nerelerde görevlendirildikleri konu
sunda bilgi verilmiş. Bu listenin okuyucuyu yormaktan 
başka bir işe yaramadığını düşünerek buraya alınmasın
da yarar görmedik -BERHEM). 

Bunlara kasabaların emniyetini sağlamakla beraber, ge
rcginde yck digerine yakın müfrczelcrlc miiştereken, kasa
ba civarında şüpheli görülen bölgeleri de baskın tarzında 
arama görevi verilmişti. Ayrıca Silvan ve Hazrdda bulunan 
?.Seyyar Jandarma Alayı ve 4D.Süvari Alayı tarafından Sil
van -Hazro -Şeytantepe -Hani'nin 10 km. güneyinde Siri 
hattında kuvvetli devriye ve keşif kolları ile birer örtme 
perdesi vücuda getirilmiş ve Zülkarncyn vadisinin batı kı
sımlarının örtülmesi ve gözetlerrmesi işleri Gökdere ve Ça
pakçur milisierine verilmişti. Bundan başka, kuzeye karşı 
yalçın ve geçilmcz bir duvar teşkil eden Çotcla dağının ku
zeydogusundaki Pir Ziyaret ve Dirik geçitlerinin kapatıl
ması ve Solhan dağlarının Murat kuzeyine firar edebilecek 
eşkıyaya karşı örtülınesi ve gözetlenmesi de 9.Kolordudan 
rica edilerek, Muş'taki taburdan Pir Ziyaret ve Diri k geçit
lerine 130 kişilik bir müfreze ile bir ağır makincli tüfck ta
kımı yerleştirilmiş ve Solhan dağları da, Hınıs'tan 

gönderilen S.Scyyar Jandarma Alayı tarafından temin edil
miş ve bu suretle tedip çemberinin dışında ikinci bir örtme 
ve gözetierne perdesi vücuda getirilmişti. 

Bu tertibatın sag1anmasından sonra her müfreze, 7 ekim 
1927 sabahı başlangıç noktalarından araziyi tarayarak veri
len hedef istikametinde harekete geçmiş ve önlerine rastla
yan köyleri aramak, derin vadilcre, sık ormaniara keşif kolu 
sürmek suretiyle geniş bir arazi şeridini yoklayarak ilerle
meye başlaml!jtı. 

Müfrezelerin hareketinden önceki günlerde Lice, Hani, 
Çapakçur, genç, Hazro bölgelerinde birçok birliklerin to
planmakl.a oldyuklarına dair köylüler aracılığı ilc haber 
alan asi reisierinden bazılarının hem kendilerini kuşatan 
çemherden sıyrılmak, hem de arkalarından gönderilecek 
perakende kuvvetleri kısım kısım ezmek maksadı ile derhal 
bulundukları yerleri terk ederek bir kısmının Zülkarncyn 
vadisi batısına, bir kısmının da kuzeyde Arşik dağı bölgesi
ne savuşmuş olmalanndan dolayı harekiltın bu safhasında 
bütün asi gruplarıyle karşılaşmak mümkün olamaınış, yal
nız ani ve pek süratle kurulan çcmberdcn kurtulamayacak 
içeride kalanlar ve bunlara senelerce yataklık ederek hükü
metin nüfuz ve hükümranlığına açıktan açıga meydan oku
yan bu c:;kıyanın barındıklan yuvalar yıkılmak ve bunları 
himaye ve gereğinde birlikte çarpl!jmalara iştirak eden ve 
müsademelerin sonunda derhal köyüne gelerek masum du
rumu takınanlar, kiimilen imha edilmek sureti ile bunların 
kökü ve kaynağı kurututmak fırsatı elde edilmiş oldu. www.a
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Harekatın cereyan ettiği bu bölgedeki köylerin, asilerin 
vatanı oldugu, e§kıyanın aile ve çocuklannın buralarda ba
rındıkları ve köy halkının hemen çoğunun birbirine akraba 
olması dolaysıyle, aile yakınlıgının verdiği bu kuvvetle bu 
alıalinin de marren ve maddeten asilere yardımda bulun
dukları ve buralarda asilerin birçok silah ve cephanesi bu
lunduğu anlaşılmış ve her an e§kıya ve ahalinin baskın veya 
pususuna uğramak ihtimaline karşı müfrezeler köylere gi
rerken çok esaslı lertibat almak zorunlugunda kalmışlardı. 

Bazı köylcrin müfrezeler gelmeden boşaltıldığı görül
mü], bunun üzerine köye muhit olan arazi kısımlannın da 
dikkatle araştınlmasına zorunluk hasıl olmuş, tarlalar, 
odun, ot, saman yıgınlan, ormandaki inler, magaralar, 
kornlar tamamen ara§tırılarak perakende bir surette bura
lara sığınan, çogu erkek, kısmen de kadın ve çocuklardan 
ibaret kümeler toplattırılmıştı. Yakalanan bu şahıslar ara
sında kadınlar tecrit edilerek, silahı ile tutulan ve e§kıya ilc 
ilişkisi olduğu anhışılanlar hemen kurşuna dizilmişti. 

Bunlardan alınan bilgiye göre, e§kıyalarcian bir kısmının 
daha önce buralardan uzaklaştıgı, bir kısmının da köyün 
erkekleri ile birlikte öteye heriye dağılmış oldukları öğre
nilmişli. Bundan sonra ahali tarafından esasen boşaltılmış 
olan köyler (Boytan, Mürtezan, Zengezor bölgesinde mik
tarı 22'ye yükselen köy) eşkıya ile taınamiyle birlik oldugu 
kesinlikle anlaşıldıktan sonra yakıldı. Yanan köylerde bir
çok ft}ek ve bombaların infilak ettigi görülüyordu. Kül hali
ne gelen saman yığınları arasında mukaddcr akıbetine 
ugrayan birçok e§kıya avenesinin cesetleri te§his edildiği 
gibi, takip müfrezeleri buraya yaklaştıgı sırada elinden sila
hım atarak kendine masum hal ve tavrı veren birçok kimse
ler dahi yakalanarak hemen imha edildiler. Tanınmış 
elebaşlardan Hartah Sabri de müfrezeler tarafından yaka
lanarak öldürülmüş, Süpülük dağının taranınası sırasında 
Ömer Faro çetesine mensup 49, Emin Miko çetesine men
sup 6 silahlı ve 39 silahsız, Kançavare ormanlannda da yine 
Emin Mi ko' ya mensup 4 silahlı, 12 silahsız şaki ı ulularak 
öldürüldüler. Asilerin terk ettiği hayvan sürüleri müsadere 
edilerek bir kısmı erierin et istihkakına karşılık biriikiere 
verilmiş, çogu Elaz1g ve Diyarbakır'a gönderiterek mülki 
idareye teslim edilmişti. 

Müfrezelcrin, 12 ekim 1927 akşamına kadar her tarafı 
arayarak ve yoklayarak Riz köy-Cibir dağı-Yalışan köy
Dalek giineydogu sırtları -Anaşkot güneydoğu sırtları hat
tına gelmeleri ile l.safhaya ait harekat sona ermiş, bundan 
sonra yeniden elde edilen bilgiler ve esaslar dahilinde ikin
ci safhaya geçilmişti. 

b. İkinci Saf/ıa: 

Tedip harekatının ikinci safhası, Seyfan, Zikdi, Arşik 
dağı, Ardoşiıı güneyi bölgesinin e§kıyadan annmasını kap
sar. 

Harekat 13 ekim 1927'de başlamış, 22 ekim 1927'de sona 
ermiştir. Bu hareketin yapdışında güney birlikleri ile bölge-

nin güney ve batı kısımlarını örtrnek ve gözetlernek ve ku
zey birlikleri ile güney ve güneydoguya dogru geniş bir ta
rama hareket ine başlamak esası takip edilmişti. Sonradan 
Kuzey Bölgesinden bir taburun Zülkarneyn vadisi batısına 
geçirilmesi zorunluğu hasıl oldugundan bir piyade ve bir 
seyyar jandarma alayı ile bir dağ bataryası bu geniş bölgeyi 
ı aramak için kafi gelmemiş, bunun için güney birlikleri ta
rafından bölgelerine yakın olan kısımların araştırılmasına 
lüzum görülmüştü. 

Bu safha harekatı için alınan tertibat şöyle idi: 
Güney Bölgesi Birlikleri: 

63.Alay: 

Faso dağı, Bicar, Lis dağı, Cihir dağı, Kançevara bölge
sinde. Görevi: Sanım suyu ve Kulp batısından geçen dere 
istikamctlerini gözetlcmck, bölgesi dahilinde bulunan şüp
heli köylere baskın yapmak, şüpheli yerlere pusular lertip 
ederek asilerle ilişkisi olan köyleri yakmak ve sakinlerini 
hemen imha etmek; 

62.Alay: 

Kançevara bagazından Süpülük dağına (dahil) kadar 
olan bölgede. Görevi: Bu bölgeyi kuzeye karşı kapamak ve 
güneye firar edecek asileri tepelemek, başka İstikametten 
gelecek asilere karşı pusular lertip etmek ve bölgesini "§kı
ya dökünlülerinden antmak; 

40.Süvari Alayı: 

Yine eski bulunduğu hatta kalacak emniyet ve gözetierne 
görevine devam edecekti. 

Kuzey Bölgesi Birlikleri: 

12.Alay l.Tabur: 

Koz bölgesine geçecek, Silvan milisieri ilc birlikte Altı 
Kar de§ ve Zimmak istikametlerine ani baskınlar tertip et
rnek ve Zülkarııeyn vadisi batısındaki e§kıyanın doğuya fı
rarlarını önleyecek; 

l9.Alay l.Tabur: 

Alyan köyü ile Leabasan köyü arasındaki tepede buluna-
cak ve batıya karşı bölgeyi örtecek; 

19.Alay 3.Tabur, 

3.Scyyar J andarına Ala yı, 

Ilir dag bataryası: 

M u rat güney sahilini takiben Ardaşin bölgesine gidecek, 
daha sonra Arşik dağı, Tavus bölgelerinde arıtma yaptık
tan sonra Çotela dağına kadar inecek ve o bölge asilerini 
güneye doğru tirara zorlayacak. 

Bu tertibatla beraber bölge dalıilinde şüpheli ve asileric 
ilişkisi olan köyler ve şahıslar hakkında toplanan bilgiler kı
talara duynrulmoşlu. 13 ekim 1927 sabahı birlikler, emredi
len yerleri işgal, tarama ve ara§tırma arneliyesine 
başladılar. 
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Güney birlikleri, bölgelerinde yaptıklan bu taramalar sı
rasında, ıne§hur şaki Bicarlı Mustafa'nın avenesinden or
manlıklar içinde saklannaş 19 kişiye tesadüf ederek imha 
etmişler ve bunlardan aldıklan bilgi üzerine Mustafa'nın da 
Faso dağı bölgesindeki köylerden birinde saklandığı öğrc
nilerek, bölgedeki şüpheli yerlere yapılan baskın sonucun
da avencsinden 10 kişi daha öldürülmüş, kendisinin geriye 
kalan 10 kişi ile iki gün önce H üveydan bölgesine fırar et· 
tiği anlaşılnaştı. 

Bu safha harekatının sonunda kuzey ve güney birlikleri 
tarafından Çotela dağının en yüksek tepelerine kadar yapı
lan taramalarla, bütün mesknn yerler araştınlnaş, asilere 
yataklık ettikleri kesinlikle anlaşılan 60 kadar köy yakılml!j 
ve 450'ye yakın şaki öldiiriilmüş, bunlara ait olup güneye 
kaçınlmak istenen bütün sürüler ele geçirilmişti. Ele geçen 
e§kıya döküntülerinden, gerek kadınlardan ve gerekse 
halktan yapılan tahkikattan pek az miktarda kalan bir kısım 
asi elebaşısının kendilerine sadık kalabilen birkaç kişi ile 
Murat kuzeyi ile Muş, Bitlis istikametlerine savuştukları 
öğrenilince yapılacak iş, Hüveydan bölgesine sığınıp faali
yete devam eden diğer kısmı tedip etmekti. 

24 ekim 1927 sabahından itibaren başlayacak harekatın 
birinci safhasında asıl hedef olarak Şeyh Fahri ve Fevzi çe
telerinin faaliyet bölgeleri olan ve sonradan kuzey bölgesin
den kaçabilen e§kıyaya da emin bir bannak te§kil eden 
Kulp ilçesinin H üveydan bölgesi gösterilmiş, ayın zamanda 
Zülkarneyn vadısı batı kısımlanndaki havalide perakende 
bir surette dolaşan bazı e§kıya gruplannın tedibi istenmişti. 

Bu safha harekatının düzenlenmesi ve idaresinde, şimdi
ye kadar cereyan eden takip hareketlerinin verdigi tecrü
belere dayanarak e§kıyanın, herhangi bir bölgeden geçen 
birliklerin hemen gerilerine düşmek suretiyle kendilerini 
kurtarmak bakımından uyguladıklan planın akim bıraktınl
ması göz önüne alınarak tarama yapacak biriikiere (en kü
çük birliğe vannca ya kadar) kademe ile hareket etmeleri 
emredilmiş, özellikle müfrezeler bir noktadan diğer bir ye
re gidinceye kadar geçen zamandan, asilerin izlerini kay
betmek hususunda son derece istifade etlikleri bilindiği 
için, birinci ve ikinci safha harekiltı sırasında kuzeye karşı 
örtme perdesi meydana getirmiş olan birlikler yerlerinden 
oynatılmayarak, zaman geçirmernek bakımından sadece bir 
iki küçük degişiklikle yetinilccckti. Bununla beraber, Hü
veydan bölgesine kuzeyden dahil olarak önce güneydoğu-

ya, sonra da güneye döndükten 
sonra, batıya doğru geniş bir 

-p~Fe.. (ı.:.;ncijsoın.tı•r•"i" (~, .... :ı$ı çark hareketi ile tararnaya ba~ 
.-::::..-------------':ı;;;;;=;,;;;;;;;. ____________ _.;:;;;"' şlayacak olan birliklerin önün-

c. Üçüncü Saflıa: 

TÜRKiYE CUMHURIYETiNDE NAKLANMALAR 

ın4- 1938 

t 

Mik7""' l/SOO.OOO •• 

den kaçacak e§kıya kitlesinin 
Sarıını suyu batısında yakalana
bilmeleri için bu suyun geçitle
rine hakim ve görüş sahası olan 
yerlere de müfrezeler yerle§tir
mek suretiyle doğuya karşı da
ha yakın bir sed meydana 
getirilmesi ve iktisat edilen 
diğer kuvvetler le Zülkarneyn 
vadisi batı bölgesinin e§kıyadan 
annması dikkate alınnaştı. 

(Askeri birliklerin planlanan 
barekiila uygun bir biçimde ko· 
nnmlandınlmasını içeren bu 
bölümü aklarınadan geçiyoruz 
-BERHEM) 

Bu safha sırasında Kuzey 
Bölgesi Komutanlığı lağvedile

rek birlikleri doğrudan doğruya 
Havali Komutanlığı emrine 
alındı. Bu safha harekiltına geç
mcden önce, Türkiye Cumhuri
yetinde ilk kez yapılacak genel 
nüfus sayımı için mülki idare
den atanan memurlara müfrc~ 
zeler vermek sureti ile yardımcı 
olmak gerekiyordu. 
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Cumhuriyet Hükümetince sayıının bir günde bitirilmcsi 
için bütün mülki ve askeri memurların görevli sayıldıkları, 
bu önemli sayım meselesinin iyi bir şekilde yapılması dik
kate alınmakla beraber, bu yüzden takip hatekiltına ara ve
rilerek asilere zaman kazandırmamak için de, tedip 
harekatı sayım iji ile birleştirilerek ancak bölgenin uzak 
köylerine gidecek memurlara müfrezeler verildi. Toplu ve 
hareket halinde birlik bulunan yerlerin sayımı iji ise, bu 
birliklerin himayesinde yapıldı. 

Bölgenin hemen her kısmında nüfus sayımı sırasında bir 
olay olmamış, yalnız Lice'nin kuzeydogusundaki Harta kö
yüne gönderilen müfreze bu köyden ateşe maruz kalllll§tı. 
Harekatın ilk safhasında bu köye ve halka ilijilmcmij, ta
kındıkları masumiyet kisvesi altında melanetlerini gizleye
cekleri tahmin edilmijti. 

Müfreze köye yaktasınca 4-5 cl silah atılllll§, derhal mu
kabeleye mecbur kalan müfreze erieri tarafından ctraftaki 
hakim sırtlar tutulmuş ise de silah sesine yetijen köylülerin 
ellerindeki silahları ile eşkıyaya katılması ve iki saat içinde 
sayılarının 60'a yükselmesi, zayıf bir durumda bulunan mü
frezenin eşkıya tarafından kaşatılması, durumu oldukça 
ciddileştirmİ§, müsademe akşama kadar eşkıyanın üstün
lügü karşısında müfrezenin savunması ile devam etmiş, 
akşama doğru Licc'dcn gönderilen kuwetli bir bölügün ye
tİ§mesi üzerine, asiler karanlıktan faydalanarak etrafa 
dağılmış! ardı. Bu müsademcde bir yüzbaşı ile dört er yara
lanmıs, eşkıya da 10-12 kiji kadar zayiat vermijti. Bu köy ve 
civarı sonradan tamamıyle yakıldı. 

Önceleri kendilerini hükümete sadık ve baglı göstererek 
hayallarım kurtaran ve mcdyun oldukları şükran borcunu 
böyle nankörce ortaya koymaktan çekinmeyen bu alıalinin 
yarattıkları bu olay, bu çevre halkının hemen çoğunun hü
kümete ve orduya karşı besledikleri kötü duygu itibarıyle, 
gelecek içiu bir ibret ders i teşkil eder. 

Hüveydan bölgesinin aranması ve taranmasına memur 
edilen 63.Alay taburları ise, harekete geçtikleri bölgedeki 
köylerin ahalisini kiimilcn ij ve güçleriyle meşgul bulmu
şlardı. Hükümete gerçekten bağlı olduklarından dolayı 
kendi durumları ve geleceklerinden kaşku duymayan ve 
bunun dogal sonucu olarak hiç bir korku ve etki altında bu
lunmayan bu masum halk tabakası, etrafında cercyan eden 
olaylara karşı tamamİyle lakayt bir halde tarlalarını sürü
yorlar ve kendilerini topraklarına adamış bulunuyorlardı. 

Tarama harekatı bütün şiddetiyle güneye dogru ilerle
dikçe, halk ve köylüler de yavaş yavaş degijmcyc başlamış 
ve öteden beri Şeyh Fahri ve Fevzi çetelerinin faaliyet saha
ları olan bu bölge ahalisi de tamamıyle hükümete karşı is
yankiir bir durum alllll§ ve eşkıyaya silah, cephane ve 
yiyecek verecek kadar cesaret göstermij ve bazı köyler aha
lisiuin de, birliklerin yaklaştığılll haber alır almaz yiyecek
leri tokattan kurtulmak için hemen köylerini terk ile etrafa 
dağıldıkları görülerek bu gibi köyler kiimilen yakılmıştır. 

Bunula beraber Hüveydan bölgesine özgü olan riyakarlık 
nedeniyle müfrez_eler, bir kısım köylülerin birçok dolamba
çlı yollardan çevirdi@ bin türlü hile ve desiselcrle kandırıl
dılar. 

Harta olayında oldugu gibi burada da, ilkin birçok köyle
re masum ve kabahatsiz telakkisi ile şefkat gösterilmijti. 
Oysa bu köylülerden çogu köye yaklaşan müfrezeyi birkaç 
kiji ile karşılıyor, köylerinde eşkıya bulundugu halde, ken
dilerinin eşkıyadan birçok zulüm ve ijkence gördüklerini ve 
falan istikamettc gittiklerini anlatıyorlar, diger yandan köye 
de haber göndererek hemen silahiarım alıp dağa çıkmala
rını tembih ediyorlardı. Bu suretle hem müfrezenin kuwe
tinden malümat alllll§ oluyorlar hem de müfrezeyi 
şaşırtarak gafil avlamak istiyorlardı. Pek kısa süren bu na
zik durum sırasında köyden silahını alarak kaçabilen, eşkı
ya ile birlikte müfrezeye ateş açıyor, köyde kalaular ise 
kendilerini sadık göstermek için gereken rolü oynamakta 
devam ediyorlardı. Bununla beraber bu bölgenin araştırıl
ması sırasında birkaç defalar böyle acı imtihanlar karşısın
da kalllll§ olan miifrezeler, bu gibi kandırıcı sözlere önem 
vermeyerek görevlerinin gercktirdigi tedbiri almakla ihmal 
göstermediler. Bir yandan köyü abluka ve köylülerden so
ruşturma ile meşgul iken diger yandan firar edenleri şid
detle takip etmekten geri durmadılar. Tirnuri ormanlarında 
bu şekilde müfrezeleri kandıran ve sonradan firar edeuler
den 38 kiji yakalanarak öldürüldü. Şüpheli bir durumda ya
kalanarak mahkeme edilmek üzere Lice'ye gönderilen 31 
kiji de yolda muhafızlarının silahiarım almaya teşebbüs et
liklerinden hepsi öldürüldü ve H üveydan bölgesindeki köy
ler de kamil en yakıldı. 

?.Seyyar Jandarma Alayı Müfrezeleri tarafından araştır
ma yapılmakta ve örtülmekte bulunan Sarurusuyu güneyin
deki bölgede de, birçok köyler taranarak şüpheli olanlar 
yakılmış ise de; bu alayın gerek erlerinin egitim noksanı, 
gerekse subaylanmn azİm ve irade za'fı tarama silindirinin 
önünden kaçarak Sarurusuyu geçitlerine (Goderni köprü
siine) dayanan 3-5 şakiyi yakalamak fırsatını kaybettirmi
ştir. Bu alayın araştırma yaptığı havalide tutuklanan 
şahıslardan birçoğunun 15 gün önce Murat güneyinden 
inen asi gruplarına mensup oldukları anlaşıldığından hepsi 
kurşuna diziidi ler. 

Finto civarında 40.Süvari Alayı keşif kollan ile Hanil.i 
Seyfullah çetesi arasında bir müsademe olmuş, güneye kaç
mak isteyen bu şerir de, bu küçük kııwet karşısında iki kıs
rak bırakarak tekrar kuzeye dönmeye mecbur olmn)tU. 

Tuzla'da bulunan 62.Alay l.Tabur Müfrezeleri tarfından 
bu şakinin faaliyet bölgesi olan ve bundan önceki tedip saf
halarının çerçevesi dışında kalan Eshabıkeyif dağı ve civa
rındaki köylerde araştırma yapılllll§, köylerin çogunda 
özellikle yol boyunda olanlarda ahalinin durumunu şüphe
ye düşürecek birçok emareler görülmüş, hakim sırtları tu
tan erler tarafından buralarda güneye karşı yapılllll§ bir 
siper içerisinde ve henüz yeni atılllll§ birçok boş kovanlar 
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bulunmıl§, erzak kafilelerine pusu kurmak, harekat sırasın
da sık sık tekerriir eden telgraf hatlannın kesilmesi gibi 
ejkıyaya yardımcı bir durumda değil fiilen ejkıyalık ettikle
ri sabit olan bu köylerde erkeklerin bulunmaması da dikka
ti çekmİ§ ve çocuklardan yapılan soruşturmada bunların 
birkaç gün önce topluca gittikleri anlaşıldığından hıyanet 
ve şekavetlerinden şüphe edilmeyen bu köyler de kanıilen 
yakılmıştı. 

Köylerine gizlice girebilmek için müfrezelerin hareketini 
civar mahallerde saklanarak bekleyen birçok ejkıya dökün
tüleri de birer birer bulunduklan yerlerden çıkarılmış ve 
bunlardan silahlı olan 112'si öldürülmüştü. 

Bicar ve havallsinin tcdibatmın devamı sırasında, görülen 
lüzum üzerine Genç'ten Zülkarneyn boğazı batı yönlerine 
geçirilen 12.Alay l.Tabur tarafından bu suretle Kaz ve 
Şeyh Miran bölgelerinde araştırmaya devam edilirken, öte
den beriden kaçarak hayatlarını kurtarmaya muvaffak olan 
bazı elebaşların da katılması ile silalı miktarı ISO'ye varan 
ve esas tcdip bölgesi dışında kalan Şeyh Abdımahim ve 
avcncsinin Gökdere bölgesinde bir süre dolaştıklan sonra 
Çapakçur ve Palu yönlerindeki müfrezeleri şaşırtmak için, 
avenesini ikiye bölerek bir kısmı ilc kuzeye (Şabanköy isti
kametine) tevcih, diger büyük bir kısmı ile de güneye döne
rek, esasen kendisine tamamİyle taraftar olan bu havalİ 
köylerinin yardımı ilc cmniyetle Murat suyu güneyine geç
meye muvaffak olmuştu. Bu durmun ögrcnilmcsi üzerine, 
faydalanılabileeek ve önceleri bu bölgeye sevk edilmi) olan 
12.Alay l.Taburun bu asi kafilesini önlemek maksadı ile 
hemen harekete geçmesi ve keza Genç bölgesinde bulunan 
3.Seyyar J andarına Alaınnın da kısa yoldan bunlara katıl
ması emredildi. 

Tabur komutanı bu emir üzerine bir süreden beri Şeyh 
Miran bölgesinin Til Harabe mevkiinde bulunduklarını ha
ber aldığı 7-8 şakiyi imha etmek üzere buraya gönderdigi 
20 kişilik müfrezeyi hemen Vi§in köyü istikametine tahrik 
ederek kendisi de derhal hareket etti. Hakikatte bu müfre
ze Vişin köyüne asilerden önce geldi ve herhangi bir muka
vemete tesadüf etmeyeceklerini sanarak köyü basıp talan 
ettikten sonra yakmak niyetinde olan ejkıyaya kahramanca 
karşı koyarak köyü yanınaktan kurtardı. 24 saat sonra bura
ya gelen Tabur Komutanı, bu müfrezesini de alarak takibe 
devam ctmİ§sc de 37 günden beri Genç bölgesi tedip harc
katına katılmış olması ve birkaç günden beri yaptığı cebri 
yürüyüşlerle erlerinin ayakları kaınilen vurgun ve yaralı bir 
hale gelmesi dolayısıyle, taburu ile, tamanuyle atlı olan asi
lerin arasında gittikçe açılan mesafenin kapahlamayaca[tını 
aniayarak Behro köyünde takibe ara vermek ve son derece
de yorgun düşen erlerini İstirahat etiirmek zorunlugunda 
kalmıştı. 

Vi§in köyünde yalnız bu küçük müfreze tarafından muka
vemetc ve yalmz bu tabur tarafından takibe maruz kalan asi 
kafilesi, daima takip edildigini zannederek Zülkefil dağın
dan birden bire Eki! istikametine dönmüş ve Piran'da bulu-
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nan 7.Kolordu emrindeki 12.Alay 2.Taburun gösterdiği 
atalctten de azami şekilde faydalanarak Çılbıran dagJarına 
kadar yürüyüşüne devam etmİ§ ve ancak burada 7.Kolordu 
Müfrezeleri ve Siverek'ten getirilen bir süvarİ alayı tarafın
dan karşılanabilmi§ti. 

Tedip harekatının son safhasına tahsis edilen Hüveydan 
bölgesi ile Lice ve Hani güneyi bölgelerinin araştırılmasına 
memur 63.Alay taburlarının tararnayı müteakıp Hani'de to
pla nmalan emredilmişti. Bu taburlar genİ§ bir bölgeyi taru
dıktan ve şüpheli köyleri yaktıktan ve şahıslan kamilcn 
imha ettikten sonra 3 kasım 1927 akşanu Hani'ye geldiler. 
Taburların Hani'ye geli}inden sonra bu sahaya ait harekat 
sona ermİ§ ve bu havalinin bir süre daha asayi§i ile ilgilen
mek üzere hangi birliklerin bırakılacağına ve bunların ne
relerde bulunaeağına ve ne gibi görevle İ§tigal edeceginc 
ve hangi birliklerin garnizonlanna hemen avdcte başlaya
caklarına dair gerekli emir ve talimat ilgili komutaniıkiara 
tcblig edildikten sonra Havali Komutanlığı da Karargahı 
ilc 17 kasım 1927'de Licc'dcn Diyarbakır'a ve oradan da 
Elazığ'a döndü. 

3. Sonuç: 

Takriben bir ay süren tedip harekatı sırasında bölge ve 
müfreze komutanlıklarının raporlarına göre muhtelif hava
lidc cercyan eden takip ve taramalar sonucunda yakılan 
köy miktarı, harekatın sonunda 280'e yüksclmi§ ve bu köy
lerde veya dağlarda, ormanlarda yakalanarak imha edilmiş 
c.şkıya ilc bunlara mensup şalus miktarı da 2000'i gcçmi§ti. 

Hükümetin bu bölgede sarsılmaya başlayan nüfuz ve iti
barının iadesi ve ejkıya elinde bıkmış bir hale gelmi§ olan 
masum ahalinin himayesi için yapılan bu harekatın kısa bir 
zaman zarfında meydana getirdiği sonuç, manevi etkisi iti
barıyle daha önemli idi. 

Hükümete sadık olup, i§i ile gücü ile ınejgul olan ahali, 
şimdiye kadar kendilerine yapılan muzur propagandaların 
dogru olmadığını anlamış ve gözlerinin önünde cereyan 
eden olaylardan C§kıyanın ve avenesinin uğradıkları akıbet
ten derin bir ibret dersi almış oldular. Çünkü bu halk taba
kası da Kürt köylüsü gibi cahil ve ilkel bir halde yaşıyor ve 
senelerden beri sadık kaldığı aşiret hayatının geleneklerin
den silkinip sıynlamıyordu. Bu geleneklerin köylüyc yükle
diği en kuvvetli iki zorunluk vardı. Bunlar da aşiret beyine 
itaat ve aşiret ilkelerine sadakat idi. 

Scnelcrce bu iki yiik altında ezilmi§ olan köylü, manevi
yata olan iman ve inanemdan dolayı da, seyit, molla ve 
şeyhlerin elinde bir oyuncak haline gelmi§ti. Esasen otur
dugu köyüne senede iki defa ugrayan tahsildarla iki jandar
madan başka hükümeti temsil eden kimseyi tanımayan ve 
hükümeti yalnız bu üç ki§iniu şahsında arayan bu cahil köy
lü tabakası, her gün temas etıigi reis ve şcyhlcrin tamamıyle 
nüfuzu altında bulunuyor, bu şerirler de halk arasında hü
kümet nüfuzunu kırmak ve hükümeti kiiçültmek için ne 
yapmak lazımsa yapıyorlar ve söylüyorlardı. Öyle ki, bu ze-
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hirlerle hükümetten nefret eden köylü her davasını aşiret 
beyine arzediyor, onun kararlarını kesin bir emir olarak ka
bul ediyor, her derdini şeyhe söylüyor, onun füsunkar ne
feslerinden şifa anyordu. 

Hükümetle temastan tanıarnıyle kaçınınakla idi. Hükü
metin ne demek olduğunu bilmiyordu. Takip harekatı, ilk 
kez gerçek olarak bu tabakayı hükümetin kudretini temsil 
eden ordu ile karşılaştırml§, müfrezelerin de verilen direk
life sadık kalarak bu halka karşı gösterdikleri müşfik ve sa
mimi hareketlerde -gözleri ile görmeden inanmayan- Kürt 
köylüsüne, beylerin ve şeyhlerin üstünde bir kuvvet, hükü
met kuvveti oldugunu göstermiş ve anlatllil§tı. Ayıu zaman
da, bu havalide eşkıyanın daima uğradıgı ve yolu üstünde 
bulunan bazı köyler vardı ki, ahalisi hükümete sadakat fi
kirlerini muhafaza etmiş olmalarına ragmen gördükleri 
tehdit ve baskı karşısında, yavaş yavaş asilere uyar bir du
rum almaya ve bunların -velevki gönülsüz olsun- isteklerini 
yaparak arzularına ram olmaya başlamı§lardı. Tedipten ön
ce bu bölge halkının hemen çuğunun ruh haleti bu merkez
de idi. 

Harekat sırasında eşkıyaya ve taraftariarına karşı gösteri
len §iddetli ieraat, böyle şüpheli bir durumda bulunanları 
da uyarın!§ ve bunları da sürüklenmek üzere oldukları uçu-

rum önünde durdurmaya kafi gelmişti. Bunlar da artık ken
dilerine yapılan yabancı teldillere önem vermeyerek ve her
hangi bir etki altında eşkıya elinde hükümete karşı silah 
gibi kullanılamayacak bir duruma gelmişlerdi. 

Yeri yurdu yakılarak tamamen yuvasız bulunan (tedipten 
kurtulabilen) bir kısım eşkıyanın da, bu suretle köylü taba
kası ile ilgileri kesilerek, hükümete karşı her vakit kendile
rine siper yaptıkları bu kalkan da kırılffil§tı. 

Özet olarak, yapılan bu !edip hareketi gerek muti, gerek 
asilerle ilgili ve gerekse eşkıyalıga ahştırılffi!§ olau ahali 
üzerinde, hükümetin satvet ve nüfuzu bakımından bekle
nen azami faydayı sa@allil§, içte ve dışta hükümetin, mem
leketin asayiş ve inzibatı için son derecede hassas ve 
kıskanç davrandıgını aulatllil§, Cumhuriyet ilkelerini haz
medcmeyerek ,ahsi 9karları için sergüzeşi peşinde do
laşanlara mükemmel bir ders teşkil etmişti. 

(Kur.Aib.Reşat Halh, TüRKIYE CUMHURİYETİNDE 
AYAKLANMALAR (1924-1938), Genelkurmay Harp Tari
hi Başkanlıjjı Resmi Yayınlan, Seri No:8, s.230-248, Anka
ra 1972.) 
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Ing. Çeviren: BARIŞ 

1988'DE İNSAN HAKLARI 

Amerika Birleşik Devletleri Devlet. Bakanlığı, Şubat 

1988'de Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Dışilişkiler Ko
miteleri'ne, dünyada insan haklannın durumu konusunda 
bir rapor sundu. Raporda, Kürtlere yönelik uygulama ve 
gelişmelere yer yer yoğun olarak, yer yer de konulara göre 
serpiştirilmiş bir biçimde deginilmiş. Bu belge ve daha 
pek çok gelişme, Kürt sorununun artık Türkiye Cumhuri
yeti'nin müttefiki ülkelerce de gözardı edilemeyecek bir 
dozda kendisini dayattığını açıkça ortaya koyuyor. Biz, 
sözkonusu raporun konuyla ilgili bölümlerini okurlanmı· 
za iletmekle yetinecegiz. BERHEM 

SİLARLI ÇATlŞMALARDA HÜMANİTER 

YASALARlN İIILALİ 

Agustos 1984'ten beri Türk Hükümeti, Güneydoğu Tür
kiye'de Kürt gerilla gruplarınca yürütülen ve artan ölçüde 
kan dökülmesine yolaçan bir silahlı saldırıyla yüzyüze bul u· 
nuyor. Kürt gerillalar, Türkiye'de ve bazı bölge ülkelerinde 
üstlcnmektedirlcr ve amaçları -bugünkü İran, Irak ve Tür
kiye'nin Kürt bölgelerini birlC§tirerek- bağımsız bir Kürt 
Devleti kurmaktır. Bu amaçla merkezi Türk Hükümeti 
sarstırılmak ( destabilizing) isteniyor. Türkiye'deki silahlı 
Kürt güçleri dışardan önemli maddi destek görüyorlar. 

1987'de gerilla saldırılannda hem sayıca hem de coğrafi 
alan bakınundan artış gözlendi. Gerilla taktiklerinde de 
değişiklikler oldu. Artık askeri saldırılar için daha büyük 
birlikler oluşturuluyor. Bölgenin ekonomik ve taşımacılık 
bakımından temel yapılarına sabotajlar düzenleniyor. Çoğu 
kadın ve çocuk olmak üzere köylüler kaba terörist yöntem
lerle katlediliyor. 

Marksist yönelimli Kürdistan İıjçi Partisi (PKK)'nin ta
raftarlannca resmi ve sivil hedeflere yöneltilen saldırılar 
sonucu en az 500 sivil ve asker öldürüldü. Bir Türk gazetesi 
3 yıllık sürede ölenlerin toplam 715'i bulduğunu, bunlardan 
289'unun çncuk ve kadınlar olduğunu, 159 askeri kişinin ve 
267 de gerillaııın öldüğünü haber verdi. PKK'ya karşı dü
zenlenen büyük askeri operasyanlara rağmen gerilla faali
yetleri nispeten ulaşılmaz dağbaşlannda ve ıssız yerlerde 
sürüyor. 

Parlamento üyeleri, uluslararası insan haklan gruplan ve 
Türk basım güvenlik güçlerinin Güneydoğu Türkiye'deki 
uygulamain ile ilgili seslerini yükseltiyor ve sorular soru· 
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COlJif!'RY lli':P(JRTS ON HUMAN RIGHTS 
PRACTJn::; FOR 198$ 

REPORT 

8\JBMITIEP TO TflE 

COMM!TIEE ON tORElGN AFFAiRS 
HOUSE OF REPRESENTAT!VES 

AND TI!F: 

COMM!TIEE ON FOREIGN RELAT!ONS 
U.S. SENATE 

llY T!l'K 

DEPARTMENT OF STATE 

IN AI'{'ORlli\NCE WJTil RECTIONS 1 lf,dl AND r,(l2flıb) OF THE 
FültEICN fiS..'l!STANCF, AC7 OF 1%1, AS AMENDIW 

yorlar. Terörüst oldukları düşünülenlerin ailelerine bilgi al
mak için işkence yapıldığı belirtiliyor. Bazı hallerde ise tüm 
köy halkı sorgulanıyor, teröristlere yiyecek sağladığı düşü
nülenler yargılanıyor ve cezalandırılıyor lar. 

(Coımtry Repons on Human Riglıts Practices for 1988, s. 
1037) 

DİN, DİL, IRK, CİNSİYET VE SOSYAL STA

TÜ TEMELiNDE AYIRIMCILIK 

Kürtler hemen hemen Türkiye'nin her tarafında bulu
nurlar. Bu durum hem Osmanlıların yerlC§tirme politikası 
hem de son zamanlardaki büyük kentlere yönelik göç sonu
cu olmuştur. Ülkenin Güneydoğu bölgesi dışındaki Kürt
ler, ulusal yaşamda büyük ölçüde asimile olmuşlar. Kürtçe 
konuşanların büyük bölümü ekonomik olarak geri kalmış 
olan Güneydoğu'da ve aşiret ilişkileri içinde yaşıyorlar. 

Hükümet büyük ölçekli ekonomik yatırırnlar yaluyla hem 
bölgeyi hem de halkım modern Türkiye ile entegre etmeye 
çalışıyor. 

Hükümet, Kürtlerin etnik olarak varlığıııı kabul etmeye 
yanaşmıyor. Bunun, Türk Devleti'nin birliğiyle ilgili sorun
lan gündeme getireceğini düşünüyor. Kürtçe kitap, gazete 
veya herhangi bir yazılı materyal basmak yasaktır. Ayın 

şekilde Kürt tarihi, kültürü ve etnik varlığı hakkında yayın 
yapmak da yasaktır. Kürtçe, resmi amaçla kullamlamaz. 
Örneğin mahkemede, yine bazı hallerde özel amaçla da ol
sa kullaııılamaz. Tutukluların ziyaretçileri ile görüşmelerin
de olduğu gibi, tutuklu ve ziyaretçileri başka dil bilmeseler 
bile. Ancak resmi olmayan durumlarda Kürtçe konuşma ile 
ilgili bir sırurlama yoktur. 

(Age. s. 1043) 
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Are!wrdox: !.ESP AR 

A A A A 

DORMAREY PIRONI RA ÇEND DEYIRI 

ine dey1r! ma dormarey P!roni ra are kard! u hezey vatijbe di ceniyone Piranican nuşt1. P!ran yew qezay D1yarbekir a. 
Hezek ma zoni, vatije dey1ron gorebi mintiqon u cayan bedeliyeno. Hetta gege yew mintiqa di z1 yew dey1ri çend tewirt va
ciyena. Sewbina varyante ine dey1rone cerinan zt estl. Ke şent deyirone Fatima, Husna, u Xezali dey1rone inasarenan rt ni
mune (misal) b idi. 

Dey1re ki ma ewıa nuştt dey1re veyvon il roconde şayi yi. Husna, Fatima, Suwar Leylt Ez Helyawo, W erde, Ninna B ego 
Ninna u Cirane deyire kay qiloncek L Wexta ki ce ni ya zt camerdi qiloncek gen1, yin ra yew veri vana, ay binizi vatije ye 
(ya zt yay) tekrar k eni. 

Ma heti dey1rone, Ninna, Emay M!ron, u Xezali hina zaf cenl von! il pey govendi geni. Lahele gilangon xarti zi ine deyi
ron reyra govcnd geni. 

«Hevale» yew deyira xususi ya. Tena roco ki veyek hewelncni, beni key zomay, ay beynlar di rayir ra vaciyena. Tay qale 
Hevale hergil veyve di bedeliyeni. Çinkil tede zomay, veyek il ca yon teswir kenl. Zaf va tey Kirdasi (Kurmand) ina dey1ri di 
vereni. 

NİN NA 

Ntnna, ninna, nfnnayey, ninnayey. 
Nfnna, ninna, nfnnayey, nfnnayey. 
H ega sur o, filhon o, nfnnayey. 
H ega sur o, filhon o, nfnnayey. 
Yew ha mfyon di aw donu, ninnayey. 
Yew ha miyon di aw donu, nfnnayey. 
Teres bawke keynono, nfnnayey. 
Teres bawke keynono, ninnayey. 
Keyna qici ma nedono, ninnayey. 
Keyna qici ma nedono, ninnayey. 
llı'iallo keye di mono, ninnayey. 
llı'iallo keye di mono, nfnnayey. 
Min u kekde mi rf mono, ninnayey. 
Min u kekde mi rf mono, nfnnayey. 
Keyney rindi 'Eltyon i* ninnayey. 

Keyney rindi 'E/fyon i ninnayey. 
'Elbone xwi to doni ninnayey. 
'Elbone xwi to doni ninnayey. 
Ninna, ninna, nirmayey, ninnayey. 
Ninna, nfnna, ninnayey, ninnayey. 
Hokay com'i tadoni, ninnayey. 
Hokay comi tadoni, ninnayey. 
Seyday comidi rononi, ninnayey. 
Seyday comidi rononi, ninnayey. 
Pey çimon xeber don~ ninnayey. 
Pey çimon xeber don!, ninnayey. 
Xwi ra cer bewni, deşt u beri, ninnayey. 
Xwi ra cer bewn~ deşt u beri, nfnnayey. 
Yew hani yo lewey kerf, nfnnayey. 
Yew hani yo lewey kerf, nfnnayey. 
Wirdi gfllf sarf to rf per!, nfnnayey. 
Wirdi gfllf sarf to rf per!, nfnnayey. 
Bostan xag o boy dono, ninnayey. 
Bostan xag o boy do no, ninnayey. 

41 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dehla darga ki dere di, nfnnayey. 

Dehla darga ki dere di, nfnnayey. 
Nfnna, ninna, nfnnayey, nfnnayey. 

Nfnna, nfnna, ninnayey, ninnayey. 

Espar ayo ki sere di, nfnnayey. 
Espar ayo ki sere di, nfnnayey. 

Hadi ma şen dewonde corf, ninnayey. 

Hadi ma şen dewonde corf, ninnayey. 
Xorto zimbelf taşti, nfnnayey. 

Xorto zimbelf taşti, nfnnayey. 

Keyno b iski virastf, ninnayey. 

Keyno biski viraştf, nfnnayey. 

Murey keyno bibfnf(?), ninnayey. 

Murey keyno bibfni, nfnnayey. 

Çicey keyno gilor f, nfnnayey. 

Çicey keyno gilor f, nfnnayey. 

Nedonf xortf bori, nfnnayey. 

Nedonf xorti borf, ninnayey. 
Nfnna, nfnna, nfnnayey, nfnnayey. 

Ninna, ninna, nfnnayey, nfnnayey. 

* 'E/fyon: Piron di no m ey yew bab o. 

HUSNA 

Wf day, wf day, wf daye; wf leyro, Husnay mi. 

Wf day, wf day, wf daye; wf leyro, Husnay mi. 

Şarvono «Hu.ma vfya ya»; wf leyro, Husnay mi. 

Şar vono «Husna vfya ya>>; wi leyro, Husnay mi. 

E_lf S.emf vono «Veyvay ma ya>>; wi leyro, Husnay 
mı. 

~li Şemf vono <<Veyvay ma ya>>; wi leyro, Husnay 
mı. 

Sar vono «ma zi pfya ya>>; wf leyro, Husnay mi. 

Sar vono «ma zf pfya ya>>; wf leyro, Husnay mi. 
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~ere berde Husna yew lay a; wf leyro, Husnay 
mı. 

~ere berde Husna yew lay a; wi leyro, Husnay 
mı. 

Husna sar di peraya; wf leyro, Husnay mi. 

Husna sar di peraya; wf leyro, Husnay mi. 

Pisekay H uma diraya; wf leyro, Husnay mi. 

Pisekay Husna diraya,· wi leyro, Husnay mi. 

Wf day, wi day wf daye; wi leyro, Husnay mi. 

Wf day, wi day wf daye; wf leyro, Husnay mi. 

WERDE (1) 

Here vono, Werdey vono. 

Here vono, Werdey vono. 

Yew veng yeno, yew veng dona. 

Yew veng yeno, yew veng dona. 

Veynday Werday Doqo dona. 

Veynday delday Doqo dona. 

Ti yena, nfna, ez ha ş ono. 

Ti yena, nfna, ez ha s ono. 

KuçukAldun (2) şariston o. 

KuçukAldun şariston o. 

Bone duşmeni bondo tek o. 

Bone duşmenf bondo tek o. 

Terefde Ellay ra çeqf (3) dekwa. 

Terefde Ellay ra çeqi dekwa. 

Ella min u bege mi mehfeze ko. 

Ella min u bege mi mehfeze ko. 

Here vono, Werde vono. 

Here vono, Werde vono. 

(1) Werdi: Zazakf (Dimilkf) di nomeykeynon o. 

(2) Aldun: Yew dewa qezay Dara Henfya. 

( 3) çeqf: çiqlik. www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



FATİMA 

Day leyro, leyro leyro; daye leyro, Fatimay mi. 
Day leyro, leyro leyro; heywax leyro, altunay mi. 
Rayire mezeli verad o; daye leyro, Fatimay mi. 
Rayire mezeli verad o; heywax leyro, altunay mi. 
Kom tiro şero mirad o; daye leyro, Fatimay mi. 
Kom tiro şero mirad o; heywax leyro, altunay mi. 
Mirade Fati bine 'ard o; daye leyro, Fatimay mi. 
Mirade Fati bine 'ard o; heywax leyro, altunay 

mı. 

Bexçey babay hera wo; daye leyro, Fatimay mi. 
Bexçey babay hera wo; heywax leyro, altunay mi. 
Aşiko koçe xwi ronawo; daye leyro, Fatimay mi. 

Aşiko koçe xwi ronawo; heywax leyro, Fatimay 
mı. 

H use Aşiko yernon o; daye leyro, Fatimay mi. 
H use Aşiko yernon o; heywax leyro, altunay mi. 
Akeno bere dolabono; daye leyro, Fatimay mi. 
Akeno bere dolabono; heywax leyro, altunay mi. 
Veceno zerf u qaxitono; daye leyro, Fatimay mi. 
Veceno zerf u qaxitono; heywax leyro, altunay 

mı. 

Yaziçi qelerni kay dona; daye leyro, Fatimay mi. 
Y aziçf qelemi kay do no; heywax leyro, altunay 

mı. 

Niseno narney Fatono; daye leyro, Fatimay mi. 
Niseno narney Fatono; heywax leyro, altunay 

mı. 

Erşaweno welatono; daye leyro, Fatimay mi. 

Erşaweno welatono; heywax leyro, altunay mi. 
Day leyro, leyro leyro; daye leyro, F atimay mi. 
Day leyro, leyro leyro; heywax leyro, altunay mi. 

NİNNA NİNNA BEGO NİN NA 

Ninna, ninna, bego ninna; nfnna, ninna, miro 
ninna. 

Ninna, ninna, bego ninna; ninna, ninna, miro 
ninna. 

Bexçey begi çayfro teze wo, bexçey mirf çayira 
newe wo. 

Kursi begi ronaye wo, karsi mfrf ronaye wo. 
Bege mi ser o roniştewo, mire mi ser o roniştewo. 
Daye willay ez neg{!no, bawo willay ez negeno. 
Ser sernede çay-şekeri, ser sernede çay-şeken~ 

Çay-.iieker mi ri fişqiy heri, çay-şeker mi ri fişqiy 
h eri. 

Hadi ma şeri ina geweki*, hadi ma şeri ina ge
weki. 

Ez bimeno, ti gilze ki; ez bimeno, ti gilze ki. 
Min se va, ti venge xwi meki; min se va ti venge 

xwi meki. 
To deko cebday toneki, to deko cebday toneki. 
To bero sukday Dfyarbeki, to bero sukday Dfyar

beki. 

To ri bigiro fistono fpegf, to rf bigiro fistono fpegf. 
ister ti mi xwi ri mare ki, Ister ti mi xwi ri mare 

ki. 

Bego, ti zt mi xisner f; mfro ti zi mi xişner f. 

Bego, ti zf mi rinder i; mfro ti zi mi rinder f. 
Son u peynf ti mi negerf, son u peyni ti mi negen 
Ti aqilde seri ra şen, ti aqilde serf ra şen~ 
Ti rosnaday çimon ra şeri, ti ro.iinaday çirnon ra 

sen. 
Nfnna, nfnna, bego nfnna, nfnna, nfnna, miro 

nin na. 

Ninna, nfnna, bego nfnna, ninna, nfnna, rniro 
ninna. 

* geweki: gemeki. 
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EMAYMİRON 

Em, Emo, Emay mfron; Em, Emo, Emay mf-
ran. 

Ne ti ba, ne name bo; ne ti ba, ne name bo. 

Roce bigfr hewt seri; roce bigfr hewt seri. 

Ser sernede ki zeri, ser sernede ki zeri. 

Gel ( 1) to ser xirabe bo, Gel to ser xirabe bo. 

Em, Emo, Emay miran; Em, Emo, Emay mf.. 
ro n. 

İnguray rezde hfran, inguray rezde hiron. 

Zeki Beg (2) to ser debo, Zeki Beg to ser debo. 

Keyne Emo, keynay miran; keyne Emo, keynay 
miran. 

Bexçey Tekya (3) yew siq o, bexçey Tekya yew şiq 

Ti keyneka bexti var di, ti keyneka bextf var di. 

Qedere to mi çare di, qedere to mi çare di. 

Suwar leylf, ez helyawo; suwar !eyfi, ez qedyawo. 

Leyli veeayni pencerono, leyli veeayni pencera-
no. 

Ez veeayni dileksono, ez veeayni dfleksono**. 

Mi dayni işarete çimono, mi dayni isarete çimo
no. 

Vere berde bawkte to yew lay a, vere berde 
bawkte to yew lay a. 

Zeray bawkte to hera ya, zeray bawkte to hera 
ya. 

Suwar leyli, ez helyawo; suwar leyli ez qedyawo. 

Deste xwi eyşto suye çeşmono, deste xwi eyşto 
suye çesmono. 

Deki bardax:o bidi ax:ono, deki bardax:o bidi ax:o-
a ~ 

Em, Emo, Emay miran; Em, Emo, Emay mi- Bidi ax:onde ax:lerano, bidi ax:onde ax:lerono. 
ran. 

Aya ki biko Xaliq o, aya ki biko Xaliq o. 

Destebaşi Sadiq (4) o, destebaşi Sadiq o. 

Em, Emo, Emay miran; Em, Emo, Emay mi
ran. 

( 1) GCI: Ye w n chfyay Dfyarbeldr a. 

(2) Zekf (Zikif) Beg: Kcy nıireyone Geti ra u waştey Emo'y 
bi. 

(3) Tekya: Yew dewa Geti ya. 

(4) Sadiq: Yew Gi!lic bi. 

SUWAR LEYLİ EZ HELYAWO 

Suwar leylf, ez helyawo; suwar leylf, ez qedyawo. 

Suwar leyli, ez helyawo; suwar leylf, ez qedyawo. 

Aşm akewta aşma zardi, aşm akewta aşma zar-
di. 

Şewqe xwi dawo Pali* sar di, şewqe xwi dawo 
Pali sar di. 
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Şew u rac piya ez geyrawo, şew u roc piya ez gey
rawo. 

Ez şehirdo pfl resawo, ez şehirdo pil resawo. 

Pili ma vace, pil Ella wo; pfli ma vace, pfl Ella 
wo. 

Suwar leyli, ez helyawo; suwar leylf, ez qedyawo. 

* Palf: Yew qezay Xarpet (Elazi.x) 1 ya. 

* * dflekson: direksiyon 

Cİ RANİ: 

Cirane, drane, cfrana mi; hevale, hogire der
malyare* 

Cfrane, cirane, cfrana mi; hevale, hogire der
malyare. 

Cfranay mi honf ya cer o yena; cirane, cfrane, ci
ranamı. 

Ciranay mi honf ya cer o yena,· hevate, hogire 
dermalyare. www.a
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Cfranay mi zf bermena; cfrane, cfrane, cfrana 
mı. 

Cfranay mi zf bermena; hevale, hogire dermal
yare. 

Qewm şerin o, dest nekena; cfrane, cirane, cira
namı. 

Qewm şerin o, dest nekena; hevale, hogire der
malyare. 

Terke daykday xwi nekena; cfrane, cfrane, cfra
nami. 

Terke daykday xwi nekena; hevale, hogire der
malyare. 

Bawkde xwi ra şermayena; cfrane, cfrane, cfrana 
mi. 

Bawkde xwi ra şermayena; hevale, hogire der
malyare. 

Daykday xwi ra cez wazena; cfrane, cfrane, cfra
namı. 

Daykday xwi ra cez wazena; hevale, hogire der
malyare. 

Cor di yena, istori po kena; cirane, cfrane, cira
namı. 

Cor di yena, fstori po kena; hevale, hogire der
malyare. 

!slige zomay neqiş kena; cfrane, cirane, cfrana 
mı. 

islige zomay neqis kena; hevale, hogire dermal
yare. 

* Bi name bi «aranb a 'eynf qeyde di yew deyira Kirdası 

(Kurnıanci) zf esta. İna deyfri, naqarat€ xwi a deyira Kirdasi 

ra girewto. Senıedo ki Zazay, Kirdasf ni!zmıf, wexto ki naqa

rate Kirdasi vonf, şaş von i. Ayay ser o zf herindey «bemıaliya 

mim) di «dennalyarb> vad)laya. Zazaki di me'nay «demıalya

rt» çfna. 

XEZALİ* 

Xezaley, helf meli, delaley heli can. 

Xezaley, helf melf, delaley ez im can. 

Ez He/eb, Dfyarbekir, Xezaley helf can. 

Ez Heleb, Dfyarbekir, delaley ez im can. 

Bazare şe'ra te kir, Xezaley heli can. 

Bazare şe 'ra te kir, delaley ez im can. 
Xwi vfr kir, reşf nekir, Xezaley helf can. 

Xwi vfr kir, reşi nekir, defatey ez im can. 

Bazare qundura te kir, Xezaley heti can. 

Bazare qundura te kir, delaley ez im can. 

Hay tewbe, gumon nekir, Xezaley helf can. 

Hay tewbe, gumon nekir, delaley ez im can. 

Xezaley Koy Detmoni, xezaley heli can. 

Xezaley Koy Dotmonf, delaley ez im can. 

Varigay ine gonf, Xezaley heli can. 

Varigay ine gonf, delaley ez im can. 
Xezaley helf melf, delaley helf can. 

Xezaley helf meli, kfbarey ez im can. 

* Hezeki fahnı beno, veşoney ina deyiri Kirdası (Kunnan

ci) ya. La beli! deyiri vatişbi! Zazakf reydi vactyaya. 

HEVALİ: 

Ex le, le le, le delale; wex le, le le, te hevale. 

Ex le, le le, le delale; wex le, le le, le hevale. 

Sipf-gewre, çav xezale; sipf-gewre çav xezale. 

İna delalay mi çi barmena? İna delalay mi çi 
barmena? 

İni hesrone xwi gurgurnena, ini hesrone xwi gur
gumena. 

Qewm serin o, dest nekena; qewm şerfn o, dest 
nekena. 

Terk€ daykday xwi nekena, terk€ daykday xwi 
nekena. 
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Ex le, le ll!, le delale; wex le, le le, le hevale. 

Ex le, le le, le delale; wex le, le le, le hevale. 

Hewşe babl! delal teht o, hewşe babl! delal teht o. 

Keke delal m:ay gund o, keke delal m:ay gund o. 

Day{! kore bew teber o, daye kore bew teber o. 

V eyve ome beri ver o, veyve ome beri ver o. 

Xela barzi texsi ser o, xela barzi texsi ser o. 

Buk babon a nabi mi/ko, buk babon a nabi mil-
ko. 

Ex le, le le, le delale; wex le, le le, [{! hevale. 

Ex le, le le, [{! delale; wex le, le le, [{! hevale. 

Daye korey ti se kena? Day{! kore ti se kena? 

Ceze delalday xwi te kena, ceze hevalday xwi te 
kena. 

Ti delalay xwi ray kena, ti hevalay xwi ray kena. 

Ex le, le le, le delale; wex le, {{! le, le hevale. 

Ex le, te te, le delale; wex le, le le, le hevale. 

Qerecdm: o tari man~ Qerecdm: o tarimari 

Ufi do no, lfjf mari; lfjf do no, lfjf mari. 

Awur dono sey qertali, awur dono sey qertali. 

Ji A/buma Ele 

Foto: AzadArarat 
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AHMET CANTEKIN 

(TILLBAKA TILL ARARAD) 

ZIVIRİNA ARARADE (MASİSE) 

Filmçekere Swedt PeA Holınkvist, fılıneke dokumenter 
li ser gele Ermeni ii gelqiriya Ermeniyan ya sedsala 20'an a 
yekemin çekiriye. Ev film 100 deqe ye u bi reng c. Li Emri
ka Yekbfiy1, Lfibnane, Suriye, Franse, Erriıenistana Robe
Jat (i Ermenistana Roava haliye kişandin. PeA Holmkvist 
hcvalbendcki Ermeniyan c. Filma xwc bi ditina çavcn Swc
d!yan çekiriye. Ev gelqiriya ku Tirkan li gele Ermeni kiri, bi 
awaki nermik ii sivik nişan dicle. Wi ew hemii kllijtin, xwin, 
perişan!, belengazl, birçlti fı tazitf, C§ fı kul, tirs U xof, zilm U 
dcr d u hwd bi away.1 bfiyi her tim li pa.j weneya ku meriv di
biue veşart!ye. Ev kesen ku dizanİn bindesti çi ye, xwin u 
kuştİn çi ye, bin ba.jtİr ji navcroka IT!mc agahdar dibin. Bi 
taybct1 Asilri, Ermeni (i Kurd. 

«Tirb> ji AsyayC bi kon, şfır U hcspCn xwc rablin U bi ser 
vi welati de hatin. Ü yek ji bi barbariya xwe. W an nedizani 
xanl, kcla, coyCn avC, dCr, biratı U dranti çi ye. Her wisa ji 
kaxiz U pirtukC jl mchrum bfin fi ji rcwşa ci'warbüylnC fı ba~ 

jarvaniye he gele dur bun. fro ji, dest ji ve xfi u xasmayiyen 
xwe yen serctayi nekişandine: Rumeta heq fr mafen mirov 
nagirin, ziman, pirluk, rojname iı azadiyen axaftin U nivl~ 
sandine her qedexc dikin. Bi zorc şilr li ser netcwcycn beri 
qedimi de diçin ii tim kare xwe bi xwinrijani u qirkirine di
bin seri. Ji ber ku he bi ı eva yi ji çanda ta lankarl fi kıııtar!ye 
xilas nebiinc. Ev barbarna biln bela sere pir gclan ii me Er
meniyan, Asiiriyan u Kurdan j1 para xwe bi zedctirin hilgirt. 
Du milyona bctir ji Kurda, ji sala 1800 bi vir de hatine ku
ştinc. 

Film niŞan dide ku zilma li gelen bindest yen di hundirc 
sinare dewleta Tirkan de ne dibe, gelek dijvar e. 

Tirs ii xofa ku dixin dile Ermcntya u yek jt dtroka ku te 
bira Ermeniya; wan beçare dike ku dev ji welate xwe her
din il koçbikin. 

İro Ermeni li lıemu cihane belav bune. Ne Netewen Yek
buy.1 ii ne jt hezen din xwestin alikartya Ermeniyan bikin, ku 
bi sunda bizivirin welate xwe u li wir bijtn. Ji bcr ve kalckt 
Ermeni (Kurkcn Yanikyan) li Emr1ka Yekbfıyi, di roja 
27Jl1.1973'an de du berpirsiyarcn dcwlcı.a Tirkan li Los 

Angelesc kuştin. Di sala 1975'an de xelke Ermeni, xorten 
xwe bi çek şidandin u berdan ser berpirsiyarcn dewleta 
Tirkan. Gele Ermeni ord!yek xwe saz kir. Sereke Ordiya 
Ermeniya ya Dizi ji bo Rizgariya Ermenistanc (ASALA) 
Hagop Hagopyan bii. Şerc gele Ermeni bi her ali ve dom 
d ike. 

Ermeni dixwazin bizivirin Arar ade, Ermenistan C. 

Di ve IT!me de te gotin ku, «Divc gele Ermeni fı gele 
Kıırd tev, li diji dijminc xwe şer bikin». Ev diline k di cih de 
ye il hcja ye. 

Film, bi roja ji perda siname neket ü bi eleqeyek germ ve 
rubiru bil. W ek giş biiyer u xebaten wisa yen bere, hemher 
ve fılme ji dewleta Tirka be dcng ii be reaksiyon nema; 
konsolosC wan C SwCdC, ffim wek xebatek mcteh kirina «tc
rorisme» binav kir ii :xwest ku rumeta ve filme bişkene. Le 
wek cara, daxma şoveniye ii dijminatiya gclan her disa bi 
enlya dcwleta Tirk ve ma U bCtir rllswa bfın. Hemher vC rc
aksiyona qiler, çekere filme PeA Holmkvist be deng nema 
il ji Telewizyona Swed heqa bersivdane xwcst u daxwaza wi 
hate qebUI kirine. Di bemama biyaniya de u di programa 
Tirki de dcrket ii dcwlcta Tirk bi ve xebate ve car din hate 
rUsva kirin. 

Ev tişt pir roni ye ku be şer ii be tekO§in, be yekiti il pe
şveçiine azadbiin il sebixwebilna me tune. Ve filma sed de
qcy.1, tirseke bi salan kiriye dile dewleta Tirkan ya gelkui il 
dagirker. TURKEY AND MASSACRES 

A COIIIPLETE liST OF THE MASSACRES ORGANIZED 
AND REALIZED BY THE TURKS 

No of 
Period massacres 

1807-1910 

1876-

1814-1881 

1876-1913 2 

1841-1916 

1821-1918 
ı 806-1938 26 

1822-1922 24 

Total 73 

No of 
victims 

7.000 

15.000 

16.470 

32.500 

113.300 

461.200 

2.450,000 

2.500.000 

Na t i orıa 1 it i es 

~~~::euns ~ 
Arabs other than lebarıese 

Bulgars 

Lebarıese 

Greeks 

Kurds 

Armerıiarıs 

304.430 Others 

5.900.000 

THROUGHOUT HISTORY, TURKEY"S LIFE HAS IllEANT 
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I.BASHEWIS SINGER 

Wel)?iir: R. T.HULMANf 

BEHEŞTA DİNAN 

Zernaneki di cilidereki de merikek dewlemend hebü, wi 
re digotin Kadiş. Wi tenc kurek hebu, nav Atzel bu. Malxa
niya wi de, durxizmeki wi keçikek sewi hebU, bi nav Aksalı 
we re digotin. Atzel xwedane por u çaven reı bü iı mezin 
bil. Aksalı ji Aızcl piçek piçiiktir bil; xwedana çavcn şin ii 
poren zer bu. Herdu ji ye k emsal bun. Herduyan h evre dix
werin, dixwendin, dileyistin. Atzel rolmer, Aksalı ji roljin 
dileyistin. Tevhev biryar dabiin, ger ew mezin biln de bi 
hcvre bizewicin. 

Dcma mezin bün Atzcl xaftila ncxweı ket. Ew nexweıiya 
kesi nebihisti bi\. Atzel bawer dikir ku ew de miri bu. 

Çawan dikane ew xwe bi xwe pe bizane? Ev tiştana ji çi
roken beheıte hatibi\n bira wi, dema ku jinxizmctkarc ew 
wi re neql kiribiin. W e wi re gotibü: «Meriv li beheıte naxe
mi, naxebiti, naxweni u naşeqi. Behcşte de goşte gakoviya, 
ye balina masıyan dixwin u şerave wedixwin. Ku Xuda cw 
bo meriven baş hazirandi bü. Meriv dikare tera xwe biraze 
u qet xiznıet wezifeyek çi tune.» 

Atzel bi xwe tembel bü. Zu rabun u xwe fer kirin wi nc
dixwest ev zehmeten wisa. Wi dizan1ya ku rojeke ew karxe
ba!Cn bave xwe de bigire ser xwe. ji ber ve wi nedixwest. 

He di piçukati de wi, ji golinen jinxizmetkare pe zanibfi 
ku bo çuyina behcşte ger nıeriv bimire. Reka behcşte ji nıi
rine ve derbas dibe u biryar da çcr mumkinc ew wi zii te
mam bike. Ser kur xcmiya u xwe bi tev arnade kir ku xwe 
rast! miri diyarniŞan bide. 

Bav u de çawan hale Atzel ditin, wek nıiri xeme ser de 
girt u pir pozxın bun. Aksalı ji bi dizikan digiriya. De fi bav 
bi re fi çareyan digeriyan ku bi Atzel bidin bawer kirin ka 
cw he ber jiyineye. LC wi ev qebul nedikir il baweri pe ne
diani'. TenC wl digot: «Bo hiln min bingorn nakin? H Un di M 

binin ku ez mirime! Hfin qisure dikin, nahelin ez herİnı 
beheıte.» 

Gaz! gclek doxtoran kirin ku li wl binhcrin u wl bidin qa
ne kirin ku ka ew nemiriye; her ji bo ve mesele re u çareyek 
peyda bikin. Tesbit kirin ku ew diaxivit, dixweze ü diraze. 
Paş ve demi de Atzel kem dixwcr il kem diaxivit. De ii bav 
pir ditirsiyan, ew de bimire. Bi şaşsekin Kadiş bi doxtoren 
xisusi digeriya, qa di dhderek1 de nikare mirovek halzan an 
doxtorek xwedi keramet peyda bike. doxtorek bi nav Joetz 
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çawa tevterifa Atzel je re neqil kirin pe zani i\ gote Kadis: 
«Tu ku bi min bawer bi, ez de lawike te heyşt rojan de çe 
bikim. Le bele şerteki min heye: Min çi wc re got, ger hiin 
hemuyan binin cih.» 

Kadiş şerten wi qebul kirin u edi we roje doxtor xwcst ku 
Atzel ziyaret bike. Kadiş çfi male ku haziriya tişten goti bi
kc. Bejit jina xwe: «Aksah u giş kulfeten male ger daxwa
zen loxtor binin eih u li gor ve rewşa male rck i\ pek bikin.» 
Giş ve gotine qebul dikin. 

Ku doxtor hat, rasterası birin oda Atzel. Bi pore gincilok 
u şevcilik ve li ser nivınkan direj büye, ji ber birçitiye ji jar ı1 
renghavit1 ket1ye. 

Hi n deme doxtor bi hale wi meze dike ı1 hers dikeve: «Bo 
çi hiin kurekimiri mal de dihelinin? Bo hun bingorniya w! 
nahazirinin ?» 

Gava de u bav bi ve goline dibesin gelek behecin ü mina 
nıiriyan dibiu. Ema Atzel rukensuret bu u gote: «H ün dibi
nin ku min rast gotiye.» 

Her çiqas Kadi!; u jine ber golina doxtor şaşsekini bfin, 
disan ji wadiqrarCn xwc anin blra xwc fi dest bi haziriya 
bingorniye kirin. 

Ber gotina doxtor, Atzel bi heean ji nav nivinkan de zü 
rabfi fı dest şerpikandin. Ji ber ve kefhatine ew pir birçi bu
bu. Dixwest tişteki bixwe. 

Dr.Joeız gote: «Bisekin, de tu beheşte de xwcine bixwc.» 

Dr. emir dabfi ku odeyek mina beheıte bihazirinin. Di
war ve qutniyen spi dadakirin, mafüren giranbiha li erde 
raxistin, kepenge penceran girlin u perde kişandin. M üm u 
qendil bi şev ü roj dişewitiyan. Xizmetkarcn bchcşte bi ca
wen spi ve bereilik kiribun. Peren melekan bi pişta wan ve 
giredabun u ketibun rola melekhoriyan. 

Atzel kiribi'ın tabfitek vekiri, merasima cenaze kirin. E w, 
ji ber ve kcfhaliyc wer bubi\ xemrev ku tevxew çiıbu. Gava 
ji xeve h6şyar bu, dit ku odeyek nenas de ye. Dibejc: «Ez li 
ku dere me?)> 

«Li beheıte yi merive min» dibejin horlmelek. 

«Ez gelck birçime, hcz dikim goştc masiyan bixwem ü 
şerava meyxoş vebixwem.» 
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«Heman derhal, merive min.» 

Serok borimelek desta diçerpine, deri vedibe mermelek 
ii jinmelek, li ser pişt ji pere wan, bi vi awi dikevin hindur. 
Di bin perdeyek zerini de goştmasi, henar, xurme, ananas u 
şeftali anın. Xizmctkareki mezin il bi tev riya sp!direj, ku
pek tiji bi şerave ve teı. Atzel bi bewaskeş xwar, ku ew pir 
birçi bilbu. Melekhort li dor Atzel de firdifiriyan, tas u is· 
kan tiji dikirin, gelek u gelek didan wi. 

Paşe dibirin dikirin nav cilan u qutniqumaş dikişandin 
sere. E w dem Atzel bi kef dikete xewa kur. 

Demek ji dernan Atzel hi\şyar bil ku sere sibC ye. Roj an 
şev giş pencere hatibiin girtine. Tim mfim ii qend!l ditayisi· 
yan. Melekboriyan dilibil ku Atzel hi\şyar bilye, xwerina w! 
her wek rojen bere je re aninil dan!n her. 

<<Bo çi xwerina min her wek ya duh!ne ye?» Atzel je pirs!. 

«Na merive min, li behe§te, xwerin her car yek cins e.» 
«Niha §eV e an roj e?» 

«Beheşte de şev u roj yek in, ji hev ci he nabin.» 

Dr.Joetz hernil xizmetkaren beheşte teme kiribün, çawan 
bikin an çawan bibejin giş jc re gotibiln. 

Atzel carek din goştmasi u fekiyen xwe xwerin il şerava 
xwc j1 bi ser de vexwer. U il;taha wi mina bere nerna bfı, 
kem biibiL 

Gava wl xwerin xwcr, desten xwe bi ava mislna zerin 
şnştin, ji wan pirsi: 

«Saet çend e?» 

«Li beheşte çi saet u dem tune» gotc melekhor!ye. 

Atzel dixwest niha bizanit «Ez niha çi bikim?» 

«Merive min, li beheşte meriv qet tiştck nake.» 

<<Kanen beheştiyen din, li ku dere ne? Dixwazim wana ji 
binasim?» 

«Li beheşte her malek tene bo xwe ye.» 

-<(Mumkfn nine merivwana ziyaret bike?» 
«Li beheşte mal ji hev gelek dur in. Ji cihek heya cihek 

din bezaran sal dikişine.» 

Atzel disa je pirsi: 

«W e de u have min kenge ben?» 

«Bave te hi\şta bist salcn xwe mane ii dayika te ji sih sa· 
!en xwe rnane bo j!yine. Ta ku cw her jiyine bin, nikanin we
rin vir .» 

(<Aksah çawa ne?» 

«He ji pence sall bCtir jiyina we heyc.» 

«Dive ez her tim tenC biminirn?» 
«Bele~ merivC min.» 

Demek direj Atzel sere xwe bejand il hizir kir u d!sa jc 
pirs!: 

«Wa çi li Aksahe ıet?>> 

«Niha xem u heviya te dikiş!ne, le nikane tim wer hevidar 
u xemgin bimlne: Zfi an dereng ger wan ji blr bike u ewe zi
lamek din binase u bizewice. Jiyina merivan wer derbaz di
be.>> 

Atzel ji cihe xwe radibe iı pe dike vir u wir de le·tere. 
Xewa direj, xweina baş jlyina wi be tam hişt. Teze ve care 
Atzele tembel dixwest ku ciliderek de ji xwe re şolkareki 
bike. U hele beheşte de nedikan!ya tişteki bike. 

Di beheşte de heyşt rojen Atzele teva bfibiln. U, di bin 
asmane xwe ye xelat de roj bi roj her diçu betir xemgin fı 
behteng dibfı. B!ra bav fı d!ya xe dikir u her di xema Aksa
M de bU. Ed! be xebat kefxweş ncdibfı wek bere. Wl dix
west bi dilxweşi bi tiştek ve mijfıl be. Dixwest li hespe xwe 
sfwar be ii li gel hevalen xwe sohbete bike. Xwerina ku li 
ser! de je re gelck xweş bii, niba li ber wi bfıbü tamrev. 

Demek hat ku ed! nikanl pi\şlya xem u biriyen xwe bigire. 
Ji xizmetkarekl re gote: 

«Ez tiıtckl dibinim ku jlyin qet tiştek xirab nine; mesele 
ne wek dltina min e bere ye.>> 

«Merive min, jiyln giran c. DivC meriv hinf xebata ticare
te hibe, ji we pe ve kare sinayi rehet dibe.>> gotc ku xcma wi 
piçek kem bike. 

«Ez dixwezim daran hilrkim, keviran bişklnim ... Ev çetir 
c ji runiştina vira. Wa heya kenge wer dewam bikc?» 

«Tim U tim!» 
«Her dayim li vir riinim?» Atzel kete xem iı kcdercn kfır, 

u ponô xwe heldikişand. 

«Ez dixwezirn xwe blkujirn!» 
(<Merivek miri' nikane xwe bikuje.» 
Roja heyştan edl Atzel wer pir xemgin il şaşsekin bilbiL 

Xizmctkarek -çawa pi\ş de teme kiribiln· hale ba Atzel: 

(<MerivCmin, tiştek xelet qewimfl Tu ne m-iriyf. Ger dive 
tu beheşte biterklnf!>> 

«Ez dijfm? .. » 

«Bele tu jinde yi, dive ez te vegerinim dinyaye.» 

Atzel be qlyas demkef bil. Xizmetkar ew girt bi rekekl di
rej ve bir bo male il ber de u bave xwe de çavcn xwe veki
rin. 

Roj derketibfi u tlrejc avctibu hindur. Ji zevi'yan fı bCxçan 
bihnek xweş dihat u tozek ba dipeliplya. Li dere bexçan de 
çiiçikan dixwend, mi\§ divingiyan u diliriyan ji gul!lkeki bo 
gulilkakc din. Ji exir denge muniniya mangan ii hiriniya 
hespan dihate guhen Atzel. 

Bi terkef dayik u have xwe u Aksaba delal hembez kirin. 

«Min ne dizanlya, çi xweşe ku meriv jlnde bibe!>> Ji Aksa
M pirs!: 

«Te çi zilamek nu nas nekir, di dema nebüna min de? 
Hi\şta ji min hez diki?>> 

«Bele Atzel, ez nikanim te ji bir bikim.>> 
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«Ger dora zewaca me hatiye.>) 

Pişti ve, dawat fı dilana xwe kirin. Dr.Joetz, mcvanc ser
koşe bii. Ji der fı doran pir mevan hatibiin. Hindek siwaren 
hespan ii bindek yen din bun. Ü birek ji siwaren devan ha
tibun dawate. Her musiqa ji hebö. Gişka diyariyen qenc u 
giranbiha bi xwe re anibun bo buke u zavc. Hemfl zer, ztv, 
didane fila u beren giranbiha biin. Dawate hef roj u heft 
şe van d om kir. 

so 

Dawatek pir bedew, xweş u xoşewıst bii. N av ii denge wc 
dawate he ji ji bira pireka neçfıbii. Atzel ii Aksalı gelek 
şahişah biin. Jiyina wan heya tiji buna emre wan bi hev ra 
dom kir. Atzel ji ji tembeliye xilas bii. Karwarren w1 ji Bcx
daye heya Hindustane direj dibiin. 

Pişti dawate, Atzel haY.ie bii ku Dr. J oetz ev plana hane 
çekiriye ii ew xistiye beheşta d1nan. Di salen dawi de w1 ii 
Aksahe li ser ve bilyere pir qise kirin. Ev çiroka dwan, bi 
dfirU.dereng ji zaroken xwe re, zarokCn zarok en xwe re ne
qil kirin, ku çawa Dr.Joetz çekiribii. Beheşt çawan e, bi ras
ti kes pC nizane. 

Foto: AzadArarat 
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Areker: HA WAR 

SARE MANGA ÇARE 

Dcrsim de k e usar am e, ta ye çcy haziri ya xo kc ne kc şer c 
waro. Werte ra taye wazenC ke warone xo tClewe de viraze, 
tcvcr sanc. Xo ra bone dcwo kf eve na usil virajfye. Tayc ki 
zuvln ra bCzar Cr wcrtC xo rind nlyo n6wazen6 kc warC xo 
Wlewe de bo. Nino ra tayC, nCwastoxonC xo ra birlnC ra so
ne caode bin de waronC xo virazene. Helvet hona ke wextC 
haziriya warc şiyene de re, caınerd ve heiruelone xo ra na 
mesela wcrtc xo de qcscy k en e. S are dewa Çirige ( dewcda 
Pilemor1ye ya) ki wasto ke şcrc warc. Çcycdc na dcwc de 
dnike VC camCrdC XO ra nan€ h ur€: 

Mordemek vano: 

«Cenlkl, esmer bC so Çengelser warc. Üza ma ra nCjdi 
yo, rind o. X o ra di mangC ma yC.» 

Ccnlkc lingonC xo sancna b ard, vana: 

(<Ya ez dewe ra nCson; ya ki c kc şCrl, son lewC dranonC 
Serkemeri de ware xo virazen.>~ 

Mordemek niyadano ke cenike de bas nebeno, vatena 
ccniya xo keno u çfyc xo bar keno beno Ser kemer. Di roji 
werte nCkune, ci rC xcvere yCna kc «Manga Çare h~f wcr
da.» Dina mordemek scro bena tari ye, derd-kule xo bcne 
tera. Naye ser, hurenda xo de çok dano, na lawika ccrene 
van o: 

Vayeno vaye KeZare 

Saneno bilisk u biskone Gulfzare. 

Mi va ke be meso gulizaram 

Ma re lazim nfyo Serkemer ware. 

inat kerd, to xo sanekinare 

Tu ha wo werd sare Manga Çare. 

Mi va ke Gulfzaram 

Ma feqfr me, ma zarf me. 

Dene ma zaf o, ma dendari me. 

Kam vano ma fne ra bezari me. 

Cfrane ma va duri §ere 

Be ma §ime, emser Çengelser ware. 

DI LAWIKI!: BAVA KUDIZ'İ 

Bava Kudiz, DCrsim ra wo. Hama kCy amo dina, mcrdo 
ya mendo, çi lawike xo cstc n çinay sero vate na heqe de 
zede çi nczonemc. Mordem ke name ey de niyadano, bese
ken o tcnc senik mitala bikero. Çi ke zone ma de taye na
rney wayre manade taybeti ye. Qesa «Bawa»y, ye na a mana 
kc, saire ma <<seydiz>> viyo; çi kc na unvan tCyna scwcta scy
do eve kar y6no. Onca, qesa «Kudiz>:. ki eskcra kcna kc Ba
va ye ma Knresiz o. Çi ke «Kud( o )an pereda aşua Kureso 
na u kes o ke napere ra ycno eve qcsa «Kudiz) name kenc. 

H eya, na game de heqa Bava Kudiz de zorrayina ma han
de ra. Ma mirod keme ke kam kc eve na safrC zono, beyftC 
kc dcst de rC ma rC birusno. Na sayiye de him BavayC xo 
nas kemeı him ki dewt»e ey ra be bare nCmaneme. 

SO DIR O, SO DIR O 

Tari yo tari yo, 

Ting u tari yo. 

Ma welate xo de, 

Roze roz nedfyo. 

Pfle ma fam kerd, 

Milete ma ju ne hi. 

Aye ranatmakese kerd, 

Roze rind tam nekerd. 

Derman ma de nemend, 

Hal ma de nemend. Kutfme bine dezge sarf, 

X ort ma de nemend. 

Roze ve roze yeme ra xo ser 

Çekone xo ceme, name hermi ser. 

Kume teare some, bime helqoste 

Dismen de nfyada, eskero topa. 

51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ma s are xo ser de xo verda ra 
Kutime werte dismeni, dismen perna. 
Sodir o sodir o, sodir ye ma wo 

Ma dismen perna, welat ye ma wo. 

KINKORE KOffi SERİ 

Elif Xatunam 
Berz meso, alçax kuna. 
Zawte dan to ro, 
Bena sosret e, na wertu ra fetelina. 
Yena dewa ma de pars kena are 
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Tase arda dan to. 

Ez ke yeno ra to vin~ zaf sennayina. 
Bone piye to ver de neçe kemeri 
Ez ke davacer de, hete sima de amune 
Çaye ama vere çeveri? 

Mi ke va ke, ti mi de bere 

Çaye dest j'ist sere zeri? 
Tu cenu benu eke mi de bere 
Werte milet u muhfte cen. 
Aşira Arezu yena peser 

Piye mi ra cena dana pfye tu 
Çar tapali kinkore Koye Seri. 

Herdissipe, Dersim ra 
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MALMISANIJ 

BAZIYÖRELERDE 

DlMILi VE KURMANCİ LEHÇELERİNİN 

KÖYLERE GÖRE DAGILIMI 

-III. 

Dare Yeni (Genç) ilçesi: İlçe merkezi olan Dare Yeni 17. Onek (Gözertcpe) D 
(Dara Heni)'de Dımıli 18. Kasan (Günkondu/Gündoğdu) D 

lehçesi konuşulur. 19. Gaz (Güzeldere) D 
1. Buweg (Ardıçdibi!Araklı) D 20. Rezwon (Harmancık) D 
2. Ulyon (Çevirme) D 21. Kaledibi/Seyyar 
3. Çıme Yeni (Doğanca) D 22. Xeyd (Kam) D 
4. Parçonç (Keklikdere) D 23. Xeraba (Kavaklı) D 
5. Tarçur (Sarısaman) D 24. Yibrenıon (Mollaibrahim) D 
6. Diyarİ Buweg (Sürekli) D 25. M elekon (Sarıbudak) D 
Sewon (Servi) Bucağı: Bucak merkezinde Dımıli lehçesi 

konuşulur. 

1. Akçayurt 

2. Yıllık (Aktoprak) D 

3. 'Elaeddin (Alaaddiıı) D 

4. Zımag (Bahçeba}ı) D 

5. Çamlıyur! 

26. 'Evdalon (Sırmalıoya) D 

27. Hesenan ( iıçgül) D 

28. Fatrakuwem/Fatrakom (Yatansöğüt) D 

29. Şella Heydon (Yaydere) D 

30. Sayere (Yazılı) D 

31. Yelkaya/Gülükan D 

32. Xal W eliyon (Yeniçevre) D 
6. Dere* (Çobançeşmesi) D 

7. Şe Yesmalon (Dedebağı) D 
Valerek/Valer (Sögütlü/Çay1epe) Bucagı: Bucak merkezi 

8. Haciyon (Dikpınar) D 

9. Wışkçuwer (Direkli) D 

10. Kelaxsi (Doğanlı) D 

11. Tenık (Doludcrc) D 

12. Mehmudon (Döşekkaya) D 

13. Xopsor (Ericek) D 

14. Eskibağ/Hünyan 

15. Xeylone Şekeron ( Gerçekli/Haylan-i Kebir) D 

16. Heydon (Göuülaçan) 

olan Valer (Çaytepe)'de 

Dınuli lehçesi konuşulur. 

1. Balgöze/Aşkasor 

2. Cansur (Çanakçı) D 

3. Dereköy 

4. Muradon (Dilektaşı) D 

5. Gözütok/Hut 

6. Gırnos (Kepçeli) D 

7. Denisoı (Koçsırtı) D 
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8. Muedon!Modan (Me§edalı) D 

9. Hacon (Şehittepe) D 

10. Şernsan (Yağızca) D 

ll. Vezenon (Yiğitbajı) D 

Warey Merg (Yayla{favsanalhuseynan) Buca!;'!: Bucak 
merkezinde Dımıli lehçesi 

konuşulur. 

1. Mıston (Bulgurluk) D 

2. Murtezon (Büyükçağ) D 

3. Azgılı (Gcyikdcrc) D 

4. Taws ( Sağgöze) D 

5. Soğukpınar 

6. Şehitköy 

7. Rotcon (Tarlabajı) D 

8. Şatos (Yazkonagı) D 

9. Buwetiyon/Botiyan (Yeniyazı) D 

10. Yolaçtı/Bülükan 

Nederen (Yenisu/Canuk) Bucaı:;'!; 

1. Bayırlı!Mczra-i Solhan 

2. Xılbaşon (Binckli) D 

3. Doğanevler/Şirnan D 

4. Memedon (Elmagünü) D 

5. Pınaraltı!Şegan 

6.Guleyon (Sarmakaya) D 

*Köy tüzel kişiliği devam etmektc olup nüfus b\ılunmamaktadır. 

Lıce (Lice) Ilçesi: Ilçe merkezinde Kurmanci lehçesi ko-
nuşulur. 

1. Abah 

2. Zcngcsor (Akçabudak) D 

3. Huseynık (Arıklı) K 

4. Barav (Baharlar) 

5. Qarıncak (Bayırlı) D 

6. 'Elıkan (Birlik) D 

7. Hazmaz (Budak) D 

8. Kelc (Çcper) K 

9. Cofıtne (Dallıca) K 

10. Sernıs (Damar) K 

ll. Comelaj (Daralan) D 

12. Tıle (Dernek) K 

13. Derqam (Duruköy) D 

14. Mala Mıhe Bıro (Eccrniş) D 

15. Marık (Erginköy) D 

16. Cclik (Güçlü) K 
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17. Peçar (Güldiken) D-K 

18. ŞCxan (Gürbeyli) K 

19. HCdig (Hedik) D 

20. Bekıran (Kıpçak) K-D 

21. Zırext (Kırılan) D 

22. Daraqol (Kıyıköy) K 

23. Fiim (Kumluca) K 

24. Bamıtne (Kutlu) K 

25. Şaverdiyan (Örtülü) D 

26. Şaxiir (Saydamlı) D 

27. Serince 

28. Eanaderan (Sığınak) K 

29. X weylin (Tuzlaköy) D 

30. BC:;i§l (Türcli) K 

31. Hajadere (Ulucak) D 

32. Bawcrt (iıçdamlar) D 

33. Xosor (Yalımlı) D 

34. Dızdeni (Yamaçlı) D 

35. Tiite (Yaprakköy) K 

36. Dcrcımt (Y e§ilburç) D 

37. Slsc (Yolçatı) K 

38. Endif (Yorulmaz) D 

39. Mete (Yünlüce) K 

Hezan (Kayacık/Savat) Bucağı: Bucak merkezi olan lle-
zan (Savat)'da Dımıli 

lehçesi konuşulur. 

1. MU§ruf (Baglan) D 

2. Beni (Boyunlu) D 

3. Cınezur (Çagdaj) K 

4. Lıcok (Çavundur) D 

5. Dcrxust (Dibckköy) K 

6. Zcnge (Dolunay) D 

7. Balıcnc (Escnlcr) K 

8. Zara (Gök çe) K 

9. Entax/Entaq (Kabakaya) K 

10. Nenyas (Ortaç) K 

11. Sıne (Oyuklu) ŞCxbızıni* 

12. Şcqlat (Şaklat) K 

13. Fırdes (Uçan) K 

14. Kcrwes (Yalaza) D 

15. Hawre (Yazıköy) K 

16. Fis (Ziyaret) K 

* SınE köyünde Arapça konuşuldugunu söyleyenler de var. Köyü bizzat 
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görmediglmiz ve buralı köylülcr!c karşılaşma olanağı bulamadıgtnıız 

için bu 

köyde gerçekte hangi dil veya lehçe konuşulduğunu bilemiyoruz. 

Scwrek (Siverek) ilçesi: Ilçe merkezinde Dımıli ve Kur· 
ınanci lehçeleri 

konuşulur. 

1. Buxdıkan (A§lıca) K 

2. Diudar (Altaylı) K 

3. 'Araboxli (Darıcalı) D 

4. Gozelek (Gözelek) D 

5. Oercqoyun (Karakoyun) K 

6. Muscp (Karpuzcu) D 

7. Gıre Sor (Konurtepe) D 

8. Tezxırab (iıstünta;;) K 

9. Oxınce (Yoğunca) K 

10. Mınut!Munilt (Yücelcn) K-D 

llucax (Bucak) llucaı;~: llucak merkezi olan Feııi (llex· 
deş)'de Dımıli lehçesi 

konuşulur. 

1. Golı (Büyükgöl) D 

2. Diwan (Divan) D 

3. Kufrı (Ertem) D 

4. Qamişek (Hasırlı) D 

5. Hedro (Kayalı) D 

6. Kewkulık (Kuşlugöl) D 

7. Qcıinc (Narlıkaya) D 

8. Bitık (Ta;;ıkara) D 

Herberi (Çaylarlıuşı) llucağı: Bucak merkezinde Kur-
manci lehçesi konuşulur. 

ı. N uscybin ( Azıklı) K 

2. Bekçeri (Beyçeri) K-D 

3. Anazo (Büyükoba) K-D 

4. Qclcmli (Kalemli) K 

5. Qawalıx (Kavaklık!Kavalık) K-D 

6. Bılerız (Ta;;ağıl) K 

Qerexan (Dağbaşı) Bucağı: Bucak merkezinde Dımıli 
lehçesi konuşulur. 

ı. Arrcş (Bayırözü) K 

2. Mcxtclc (Bürüncck) D 

3. Tıl (B üyüktepe) D 

4. Büyük Yakıtlı!Büyük Hop 

5. Gogerçin (Güvercin) D 

6. Babweran (Kapıkaya) D 

Qauax/Qaynax (Karacadag) Bucağı: Bucak merkezinde 
Kurmanci lehçesi konuşulur. 

1. A\\'Urtepe (Avurtcpe) K 

2. Cınhısar ( Cinhisar) K-D 

3. Hejdal (Çatlı) Arapça 

4. Şexliya Jerin (Eğriçay/Büyükşcyhli) K 

5. Tabuga (Erkonağı) Kurmanci ve Arapça 

6. Xırbeheslıyan (Gürakar) K 

7. Gogercin (Güvercin) K 

8. Şcxulıya Jorin (İleri/Küçükşeyhli) K 

9. Qamİ§ek (Kamı§lı) D 

10. Qerebexçe (Karabahçe) K 

11. Keçiqıran (Keçikıran) K 

12. Sawucax (Savucak) K 

13. Darbi (Soydan/Saydam) K 

14. Soylemcz (Söylcmez) K 

15. Uzımziyarcl (Uzunziyaret) K 

Mızar (Karakeçi) Bucağı: Bucak merkezinde Kurmanci 
lehçesi konuşulur. 

1. Dchcybi (Altınlı) K 

2. Zıbıniya Jerin (Aşağıalınca) K 

3. Qercewcrana Jerin (A)ağıkaracaören) K 

4. Ba;;biik (Ba;;bük) K 

5. Karadibek K 

6. Gırbclık (Ortanca) K 

7. Payamlı K 

8. Qcriik (Turna) K 

Qercewerana Jorin (Şekerli) llucağı: Bucak merkezinde 
Kurmanci lehçesi 

konuşulur. 

1. Xıjdari (Bakmaç) K 

2. Kepırqazani (Büyük KazanlıiKebir Kazanı) Kurmanci 
ve Arapça 

3. Gola Enieri (Çağda;;) K 

4. Sabancİ (Sabancı(Uzuncuk) K-D 

5. Xırbezer (Sarıören) K 

6. Ta;;li (T">Iı) K 

Pasiır (Kulp) İlçesi: İlçe merkezinde Kurmanci ve Dımı-
li lehçeleri konuşulur 

(Çogunluk Kurmancı lehçesini konuşur). 

1. Kamikan (Akbulak) K 

2. Nederan (Alaca) K 

3. Kaleiulya (Argun) K 

4. Hacanan (Bağcılar) K 
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5. Dımılyan (Baloğlu) K 

6. Barıne (Barın) K 

7. Dalit (Bayır) K 

8. Tenuran!femrane Kebir (Demirli) K 

9. Arqetin (Dolun) D 

10. Milıkan (Düzce) K 

11. Şawijan (Güleç) K 

12. Ku ye (Köyislam) D 

13. Nerçik (Karabuhk) K 

14. Duderyan (Konuklu) K 

15. Goderne (Taşköprü) K 

l6. Tenuran(femrane Sexir (Temren) K 

17. Esk ar (Y aylak) K 

Cıxse (Ağaçlı) Bucağı: Bucak merkezi olan Cıxse'de 
Kurmanci lehçesi konuşulur. 

1. Gomag (Ağıllı) D 

2. Gagvas (Akdoruk) D 

3. Deyaseya Cerin (Aşağı Elmalı) D 

4. Zara (Çaglayan) D 

5. Çınk (Çukurca) K 

6. Qoqan (Güllük) K 

7. Zıllck (Kamışlı) K 

8. Benin (Karaagaç) D 

9. Herta (Karpuzlu) D 

10. Xuruç (Kaynak) K 

ll. Tıyaqs (Narlıca) D 

12. Şexbfıban (Özbek) D 

13. Havinge (Uygur) K 

14. Seyrek (Zeyrek) D 

56 

Axçeser (Akçasır) Bucağı: Bucak merkezi olan Helin 
(Yuvacık)'de Kurmanci 

lehçesi konuşulur. 

1. Axçeser (Akçasır/Mengiiç) K 

2. Mehmetkan (Aygün) K 

3. İnıkan (Kayacık) K 

4. Mala Melıkc (Saltukköy) K 

ŞCxhemza (Hamzah) Bucağı: Bucak merkezi olan ŞCx-
hemza'da Kurmanci lehçesi 

konuşulur. 

1. Balıcından (Ayhanköy) K 

2. Reşkan (Başbuğ) K 

3. Kanıkan (İnkaya) K 

4. Kcrra (Karaorman) K 

5. Xwe;ıkan (Kayahan) K 

6. Xcrzıkan (Tuzlaköy) K 

7. Cumar (U zunova) K 

8. Araşkan (uçkuyu) K 

9. Aqıkan (Y akılköy) K 

10. Mala Xerze (Yayıkköy) K 
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HlRiSTiYAN YERLi 

Genel çizgilerıyle yerlı b:r Mils-: 
lümanmkinden farkli olmayan 

Hıristiyan giyiminde, yeşil ya da miıvi çu
hadan bir cUbbe, bunun altında da sıra
sı ile yelek, entar:, en içte nohut rerıgı bır 
mintan; pamuk-ipek karışımı okşayıcı kir
mızı üstüne desenli bir dokuma kuşak, 
başlıca parçaiardır 

ELBiSE-i OSMANiYYE 

DiYARBEKİR ViLAYETi 

YERLi MüSLÜMAN 

Onu, hEiffi-ŞBh-iiST"Hi-fiSl_i_Yand~~--
başlık formu ayınyor. Kırmızı fe

sinin üstüne beyaz sarı k sarmış. Bu ve 
sakalı, sünneH seniyedendtr. Oysa Hı
rıstiyan komşusu, başma kırmızı bir do
lama sarmış. GUr saçları da onun inanç
larıyla ilgili 

PALULU KüRT 

Sık sık yinelenen yer8T ayaklan
malar ylızünden Palulular. sava

şa eğilimlı olurlarmış. Bir elinde kalkanı, 
ötekiyle kılicmm kabzasmı kavramış bu 
orta yaşli milis; beyaz muslinden maş
lahı, keçe kalpağı, kırmızi marokanden 
geniş bo11an. ama daha önemlisi korku 
uyandinCI çehresi ile bölgenin o zamanki 

yaşam koşu!lanm düşUndürü-

vm 

Tarih ve Toplum Dergisi-Ocak 1989 sayı:61; 
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1925 Ayaklanmasında Ordunun 
Yerel Halka Bildirileri 

.. 

.,:_,,....·1)..:_,,..\J, Vj_j..t.><J.,...;I '--,J\.-ü(~ V'Jfı ..:.l.x-:J.:. ..;,\:,.;.!.f,J 

....-_Jij_,ı • .>.;, }~r !!}~-_;.. j ..:.·,.s-ı ..s->'A, jy-Jy 0-~ 
Vf-\;.._y:_,,/:;;_\ ~i;.;,_G.• j,.:.l_io;l. 0~~f_J ,:;· 

JA,I ~-_._):y :M;::~·----:~~_:. J ~ ... 1_~ .J~::':--~ 
ı,;;(J:i-\~_<::. __ r.......__~ı.i_ . .>:..:._~~;~:..>ı.:::.., _;;Jo ·>~-ı,F· 

. ;....,;•l..;...I.:J_,...... ~:_r-J' _ _;~C,O...'(y 'yc.e;· .;):;,~; 

Beyanname 

\-1a..,unı ahaliyi iğfal ile i.;;lanıı yekdiğeri aleyhi 
ıw ıahnk eden ':ıcyh :-ıaid'in halkı ızrar \{' pı:ri~<tn 

ednck kuvav-ı tenkiliye önümkıı !lrarla ötede be
ridc <;,ıklmıdığı ı<;tılıhar kdınmağ!.ı nınkum ~evhı 
lun-nı dndr-.ı uknr bin madeni altun. ınc~·tcn ge 
tırcıw )Tllı ni::.: madı:ııi ;ılıun mukJ.faten verileceği 
)!;ıbı huıııı h<lVV<'n n• nwyten getirecek olanların ?f'Y
hin ,ıqıw ve mıhtneklcrındcn ulıiugu ıakdirde 

nwH u ı ıııük,ıraı wrılrııekk bnahn aynı Zdmanda 
k,mun-u cc:.uıııı bi'ınc·i nwdde.,i ımıdbinn· af oJu, 
ıı.ıcağı ıLiıı d!uınır 

L i~·ıinni Ordu \1ufl'tthliği 

,' . ~\ 
,, 

Beyanname 

Ey ahatil Başınıza g('çm;·k <;izi daima yalan sö::> 
!erk hafwlarrlanberi birçok zarariara ve felaketlı> 
re· .:;okan asi Şeyh Said ve avanesinin encamıın gör
dumiz mü? Bugün hükümetin ordusu bu hainleri 
her taraftan tard eni. Anık bunlar şimdi dağ baş
lannda kaya delikJerinde kendilerini gizleyecek yer
ler anyorlar. Dı:ı:;.man parasıyla dinine ve hükUme
tine karşı hainlik edenlerin işte hali budur Bunun 
için si u tekraren ihtar edıyorum_ Dil ha buyük ::a
rar Vt' peri~anlığa düşmernek için herkes köylim' 
ocağma dönsün. Rahat rahat çifrini sürstin. tarla
sını c-bin ve hainleri n kimler ve nerede olduklan
m haber versin. Ordu ancak mazlum halkın başı
Mı daima felaketler getiren bu hainleri arıyor. Ta 
ki sizler de bundan z.onra köyterinizde ve evleri
niz.de çoluk çocuğunuzia rahat yaşayabilesinı:: ve 
şayet yine hainleıin sözkrine uyarak köykriniıı:: 
dönrnez \·C hiıkümetimize dehalct etmez iseniz köy
krinizi ve t'vlninizi kaınilt:n yanmış bulacak~ınız 
Bu siu son ihtarımdır 

Uçtinciı Ordu Müfettişliği 

·' , 

' -, ~·· 

_,1 ' '·'\' 

Beyanname 

Şeyh :-,aid'lc damadı )cyh Abduh ve Kasım !lrar 
çdcrkrkcn takıh.ıt llL'ticcsındc tcslını <~lmu~l.ırdır 
ilan nlunur. 

Üçüncü Ordu \1üfeııisliği 

Tarih ve Toplum Dergisi-Kasım 1988 sayı:59 
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Hitit heykelciliği, İvriz 
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BERHEM 
Box 470 123 04 Farsta-Stockholm SWEDEN 
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