
Kovara Lekollnen Civaki fı Çandl 

Çileye Paşin ı 990 1 Hejmar: 7 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BERHEM'LE DAY ANIŞMA 
GECESi 

YER 

Frankfurt Üniversitesi, Salon: 5, Kat: 3 
BOCKENHEİM 1 FRANKFURT 

ZAMAN 

17 Şubat 1990, Saat: 17.00- 24.00 

DAY ANIŞMA GÖSTEREN SANATÇlLAR 

FEQIYt TEYRA 

EMEKÇI 

BARAN 

ŞERVAN 

RENÇBER 

HASAN DEWRAN 

ve 

HALK DANSLARI EKİBİ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



4 NAMEYEN XWENDEV ANAN 

7 "ATATÜRK GELMEDEN SEYİT RIZA İDAM 
EDİLECEKTİ" 

/.Sabri Çağlayangit 

ll "HONA KE ATATORK NİY AMEYVI GERE SEYiD 

RİZA D ARDEKERDENE 

15 ENSTITUY A KURDI YA BRUKSELE VEBÜ 

Derweş M.Ferho 

16 OSMANLI İMPARATORLUGU'NUN KÜRT 

AŞİRETLERİ-11-
Sir M.Sykes 

23 ÇEND ZEWTI Ü DU'AYE MA 

Malmfsanij 

31 KÜRT RESİM SERGİSİ 
N.Medyalı 

32 APE FARİZ 
R. Baran 

36 USOYE DEWREŞ 
lhsan Aksoy 

39 BENGBORE Ü BENGIBOZ 

Wedat Kaymak 

42 KÜRT ASKERLERİ İSTANBUL'DA 
N.Medyalı 

44 URZE SİLO SODİR O 

Areker: Hawar Tornecengf 

46 300 BİN YEZlDlNlN Y ARlSI A VRUPA'YA GÖÇTÜ 

Cengiz Mumay 

48 Mİ HUKMAT KlST 

KoyoBerz 

49 MEBERVE PlTE Ml MEBERVE 

Hawar Tornecengi 

50 KURD Kİ NE? 

Ahmed Cantekin 

53 KÜRT KÜL TÜRÜNÜ YOKETME ÇABALARI 

A.Balf 

57 MALAZGlRT SA V AŞI NASIL KAZANlLDI? 

60 SASON AY AKLANMALARI VE B AS TIRILMALARI 

Kur. Alb.Reşat Hallı 

65 MUTKİ AY AKLANMASI VE BASTlRlLMASI 

Kur.Alb.Reşat Hallı 

Kapak: Seyid Rıza 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"KÜRDİSTAN NEREDE? 
KÜR1LER KİMDİR?" 

Katıldığımız etkinliklerde karşılaş 
tığımız Amerikalıların büyük çoğuolu 
ğırnun bizlere sorduldan sorular bunlar. 
Syracuse (New York eyaletinde) ken
tinde Kürdistan Kültür Merkezi kurul
duğundan bu yana yaklaşık bir yıllık 
bir süre içinde bölgede çeşitli çalışma
lar yapıldı. Biz bu mektubumuzda 
henüz yeni bir kuruluş olan Kültür 
Merkezi'ınizin etkinliklerinden sözet 
rnek istiyoruz. 

Geçen Ağustos ayında New York 
Eyaleti'nin en büyük fuarına katıldık. 
10 gün süren fuarı, 800.000' den fazla 
insan izledi.Kürdistan, Kuzey Ameri
ka'da ilk kez böylesine büyük bir et
kinliğe katılıyordu. Fuarda açılan 

"Kürdistan Köşesi", halkımızın kültü 
rel, toplumsal ve siyasal yaşamını ol
dukça zengin bir donanımla yansıttı. 
Orta Doğu' dan sadece Kürdistan vardı, 
koca fuarda. Köşemizi izleyen hemen 
her kesin sordu ğu soru, "Kürdistan ne re 
de? Kürtler kimdir?" oldu. 

İngilizce olarak ve tam da bu soru
ların başlık yapıldığı broşürümüzü 

ellerine tutuşturonca , aradıklarını bul
manın rahatlığını duyuyorlardı. 
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Kürdistan Köşesi'nden bir görünüm 

Ardından, Kürdistan'ın Orta Doğu' 
daki yerini aramaya koyuluyorlardı. Bir 
yandan da Şıvan Perwer ve Feqiye Tey
ra'nın müziklerine kulak kabartıyor 
lardı. 

Amerikalılar Kürtleri ve Kurdistan'ı 
tanımaya çabalarken, biz de Amerikan 
halkını yeterince tanımadığımızı farket
tik Amerikan halkının büyük çoğun 
luğu arkadaş canlısı, sohbeti seven in
sanlar. Kürt halkının mücadelesine sı 
cak bir ilgi duyuyorlar. 

Fuarın akabinde, yine aynı kentte 
düzenlenen Uluslararası Festival' e katıl 
dık. Çocuk konseri programında ilk kez 
Kürdistan da temsil edildi. Yedi 
yaşındaki Kürt kızı BERİV AN ve ya 
şıtı kız arkadaşı CATHY ile "Ez berf 
im, berfim" ezgisini sundular. Festival 
öncesi, televizyonda hazırlanan pro
gramda ise Kürdistan, canlı müzik ve 
slaytlarla tanıtıldı. 

Kürdistan Kültür Merkezi şimdi de 
bir başka kentte yapılacak olan etkinlik
lere katılmaya hazırlanıyor. Kamuoyu 
oluşturmanın en etkin aracı, doğrudan 
kitlelere ulaşmaktır. Kültür Merke
zi'miz bunu yapmaya çalışıyor. 

Dostça selamlarımla. 

Dr. A.Gavan, ABD 

ERKEKE GIRİNG 

Hejmareke kovara BERHEM gihaşte 
deste min. Bi rasti kovar bi ni visaren 
xwe ve gelek heja bii. Ne ku bi tene 
çave mirov. mejiya mirov ji je ter dibii. 
Ez bawer im ko hiine bi ve kovare, der
bareyi çanda Kurdi de erkeke giring pek 
b inin. 

Ez ji niiha ve serfıraziya we dibi 
nim. Hevidar im ko di ve ditina xwe de 
şaş nebim. 

Bi silaven welatparezi ii daxwaziya 
serfiraziye. 

Torf, BELGİE 

Revalen Heja, 

J i bo nama w e zor si pas dikim ii 
hevidar im hiin di kare xwe de serkevti 
bin. Min di derheqe kovara BERHEM de 
telofone bajare Melbourne kir. Hevaleki 
li wir got BERHEM ji wan re teye. Li 
Sidney ji Komela Kurd dixwaze ku ji bo 
penc heban bibe abonedar. 

Li Australya kesen kovar ii rojna
meyan bixwenin pirr hindikin. Ez bi 
weşandina gotara li ser nivisareke min 
kefxweş biim. Wek min bere ji te re 
nivisandibii, hiin dikarİn nivisaren 
pitiika min "Em ii Pirsa Me" ji di kova
re de bidin weşandin. Ev pirtiik tene 
gihiştiye deste çend hevalan; min tene 
çend heb derxistibiin. Li miledin heke 
hiin biryara weşandina çimkan di kovare 
de bidin, min agahdar bikin, ez de 
kurteçiroken xwe ji we re bişinim. 

Sersala we hemi hevalen dilsoz piroz 
dikim; hevidar im tev endamen malha
ren xwe rojine tiji şahi ii kefxweşi der
has bikin; bi daxwaza ku salen 90'i bo 
gele me rojine xweştir tev xwe winin. 

Şahfne B. Soreklf 
Australia 
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li her tişti peşde Ser s ala Nu ya xwenıievanan u ya giş mira
vayiye bi dil u can ve piroz dikin. 

Dost u xwendevanen BERHEME, her diçe piştgiri u 
qayiliya xwe bilind dikin:;i bo xwendin u belavbuna we betir 
hewl didin. Begflman ev xebata dost u yaren kovare her kar li 
xebatkaren we dike ku ji bo dewlemend kirin u tekuztir kirina 
naveroka kovare betir bixebitin, daxwazi u qayiliyen xwen
devanan baştir b inin cih. Rasti ev e ku, peywendiyen navbera 
xwendevanan u BERHEME hin negihiştine dereceyek bilind, 
hin gele kemasi u şaşiyen me her di hole de ne. Hinek ji 
wan, herhemen be imkaniye ne, hinekjiji me sadir dibin. Le 
dive em rewşa xwe tim awakf vekiri bibinin u biwerin bibe
jin. Her weha dive em, di ve rewşen teng u ne destdayi de 
reya ku hatiye girtin, we ji bi awaki berbiçav bibinin u bi
nirxinin. Di ve pegave de BERHEM edi xwedi gele xwen
devanen bijarte ye u di qada xwe de buye bersivdare hewce
dariyeki pewist. 

Xasima xwendevanen kovare yen AlmanyaFederal di w are 
piştgiri u arikariy~ de dilxwaziya xwe betir diyar dikin. Bi 
wene, biryar girtine u amadeyi kirine ku di 17 ye Sibate de li 
bajare Frankfurte şeveki ş ay iye pekbinin. Ev ŞEV A 
PIŞTGiRiYE ne bi inisiyatif u xebata me, li ser daxwazi u 
peşneyara xwendevanen were hate amadekirin. 

Her weha peşneyara wan xwendevanen birez em gele dilx
weş kirin u me ji re da ku şeva şayiye bi darxin. Li gel ve 
yeke me ji wan dawa kir ku, her çiqas hewcedariya kovare bi 
imkanen mali heye ji, dive xet u rumeta BERHEME ji her 
tişti peşde bigirin u bihesibinin. 

Em hevi dikin ku di ve ŞEVA PIŞTGfRfYE de kes u 
kom en xerxwaz u demoqrat beşdar bibin. 

Nivisara ve hejmare ya sereke di derheqa edam kirina 
Seyid Riza ye nemir de ye. I.S. Çağlayangil, di biraninen 
xwe behsa edam kirina Seyid Riza dike u bi awaki din be ji, 
pesna merxasiya wi did.e. Her weha "dadparezi" ya dewleta 
Tirk çawa Seyid Riza qetl kiriye behsa we dike. Em wisa 
bawerin ku şexsiyet u merxwasi u berxwedan a Seyid Riza 
her iro ji wek nimuneyeki sereke qimeta xwe diparezeEm, 
him orijina la w e u him ji D imi/i ya w e diweşinin. 

Beşe duwem a /ekolina Sir. M. Sykes her di ve hejmare 
de dom dike. Gele eşir hene ku, hinek ji me naven wan hin 
nu dibihisin. Bi beşe sehem di hejmara webe de ewe biqede. 

Lekolinere heja Malmisanij di ve lekolma xwe de Nifir u 
Diwa yen Zazayan peşkeş dike. Em wisa bawerin ku ev 

Herşeyden önce okuyuculanmızın ve tüm insanlığın yeni 
yılını candan kutlar, başarı ve mutlııluklar dileriz. 

Dost ve okuyuculanmızın her geçen gün artan bir ilgi ve 
sorumlulukla BERHEM'e sahip çıkışları, onun okunınası ve 
yayınını başarıyla sürdürmesi yönündeki çabaları bizleri de
rinden etkiliyor, gücümüze güç katıyor. Okuyucularla yete
rince kontak kuramamanın ve daha birçok eksikliğin varol
duğu bu koşullarda, dergimizi edinme ve abone olma istekle
rindeki artışın yanısıra "BERHEMLE DAY ANIŞMA GECE
LERİ" düzenleme girişimlerinin bizzat okuyucularımızın ini
siyatifleriyle gündeme girişi, uğraşımızın semeresiz 
kalmadiğını ve çalışmalarımızı daha düzenli bir biçimde 
yürütmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. 

Tüm bunlar dergimizin kendi alanında belirli bir gereksin
me yi -henüz istenen düzeyde olmasa bile- karşıladığını, 

seçkin bir okuyucu kitlesine kavuştuğunu gösteriyor. 
Bu dayanışma toplantılarının ilk örneği ve öncüsü Federal 

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştiriliyor. Alma
nya'daki bir kısım okuyucularımız yayın merkezimize 
başvurarak bir dayanışma gecesi düzenlemek istediklerini ilet
tiler. Biz de bundan derin bir sevinç duyacağımızı, ancak tüm 

· sıkıntılarımıza rağmen maddi olanak sağlama amacını her 
şeyden önde tutmamaları, dergimizin doğrultusona ve onuru
na yaraşır bir anlayışla düzenli ve doyurucu bir şenlik 
düzenlemeleri koşuluyla onayımızı belirttik. 17 Şubat'da 
yapılacak olan bu geceye tüm dost ve okuyuculanmızın, de
mokrat kişi ve kuruluşların sıcak bir ilgi ve dayanışma 
gösterecekleri kanısıyla düzenleyicilere şimdiden başarılar di
liyoruz. 

Bu sayının öndegelen yazısı, Dersim Başkaldırısı'nın 
önderi Seyid Rıza'nın, T.C. "adaleti" ve hükümetlerince 
nasıl katledildi~i ile ilgilidir. Ve O'nu idam sehpasına 
bizzat götürmüş olan l.S. Çağlayangil'in yıllar sonra da olsa 
konuya ışık tutan bu itiraflarının hem Türkçesini hem de 
Dımılicesini birarada yayımlıyoruz. Seyid Rıza'nın direncini 
ve kararlılığını, düşmanları bile taktir etmekten kendilerini 
alamıyorlar. Büyük önderio kişiliğinden ve kavgasından 
öğreneceğimiz çok şey var. 

Sir M. Sykes'ın Kürt aşiretleriyle ilgili incelemesinin 
ikinci bölümü, kimimizin adlarını henüz yeni duyacağımız 
aşiretlere ilişkin bilgilerle sürüyor.Bu yazı serisi gelecek 
sayıda yayımlanacak üçüncü bölümle son bıılacak. 

Değerli araştırmacı Malmisanıj bu araştırmasını Zazaca 
Dua ve Beddualar'a ayırmış.Dua ve bedduaları sistematik 
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nivisara di qada xwe de we bibe bersivdare hewcedariyeki 
me zin. 

Nivlskare me N.Medyali, behsa Peşangeha Kurd ya Res
man dike, ku salonen Kongra Amerikaye Yekbuyi de bi darx
istibun. Li gel ve yeke di derheqa Serekeşir Kara Fatmaye de 
belgeye k din e nuh peşkeş dike. 

Heval R. Baran, bi nave Ape Fariz çirokek kevnare ya hela 
Dersime nivisiye u bi vi awayi ev çiroka me ya xweşik ji wek 
Teli Leylan u Mecnun edi ji windabune rizgar bU. 

Niviskar lhsan Aksoy, di çiroka xwe ya Usoye Dewreş de 
rewş u serboriyen gundiyeki Ararate, bi awaki hostati u 
hunermendi aniye ziman. 

Dure çiroka Zazi ya Bengbore u Rengiboz te. Ev berhema 
berhevkirine yaniviskar W edat Kaymak e. Heval A.Cantekin, 
behsa iherinen misyonereki Swed'i dike ku, 1889'an de çuye 
Kurdistane. Her weha ditinen misyoner u yen ansiklopediyeki 
lspani -ku 1986'an de hatiye arnade kirin- dide berhev u ni
Mrinen wan en ku di derheqa Kurdan de ne, rexne dike. 

A. B ali, rexne li çend weşanen dezgeheki dewlwta Tirk di
gire. Ev dezgeha nijadparez taybet di serdemen idara leşkeri u 
faşi de xwe dide xuyan . 

Li gel van en sere, bi belgeyen resmi yen Serhildanen Sas
one, ya Mutkiye, bi helbesten R.T.Hulmani u M.Medyali, u 
bi berhemenfolklori yen Hawar ve ev hejmara BERHEME ji 
xwedi naverokeki rengin e. 

Erne disan bi hevre bin, birninin xweşiye de. 

REDAKSIYON 
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bir biçimde ve herkesin kolaylıkla kavrayabilecegi bir dizin 
içinde sunuyor. Yazann bu alanda da önemli bir boşlugu gider
digi kanısındayız. 

Yazarımız N.Medyalı, Amerikan Kongresi salonlarından 
birinde yapılan Kürt Resim Sergisi hakkında bilgi veriy
or. Aynca okuyucularımızın adını yakından bildikleri Kürt 
aşiret resisi Kara Fatma ile ilgili yeni bir belgeyi aktarıyor. 
Bununla birlikte konuya ilişkin olarak 2000'E DO<iRU dergi
sine gönderdigi mektubunu da okuyacaksınız. 

Dostumuz R.Baran, Dersim yöresinde zevkle aniatılıp din
leneo Ape Farız öyküsünü yazıya dökmüş. Teli Leylan'dan 
sonra bir masalımızın daha kaybolmaktan kurtoldugunu 
kıvançla belirtmeliyiz. 

Yazar İhsan Aksoy Usoye Dewreş adlı öyküsünde 
Agn'lı bır Kürt köylüsünün yaşamını ve başından geçenleri 
sürükleyici anlabmıyla ustaca dilegetiriyor. 

Bunu, Wedat Kaymak'ın derledigi Bengbore ô Ben 
giboz adlı Zazaca öykü izliyor. 

A. Cantekin, 1889'da Kürdistan'dan geçmiş olan lsveç'li 
misyoner L.E.Högberg'nin Kürtler hakkında yazdıklarını 
aklardıktan sonra, 1986'da tspanya'da yayımlanan bir ansiklo
pedide "Kürtler" maddesinde yeralan yanlış ve bilim dışı 
görüşleri eleştiriyor. 

Dostumuz A.Bali, özellikle askeri darbeler döneminde 
varlıgını duyuran bir kuruluşun Kürtler hakkında yapugı saç 
masapan yayınlardan birkaçını irdeliyor bu incelemesinde. 

Belge serimizde Sason ve Mutki Ayaklanmaları'na 
ilişkin resmi belgeler aktarılıyor. 

Hawar'ın derlemeleri, R.T.Hulmani ve A.Medyalı'nın 
şiirleri, haber ve resimlerle bu sayımızın zevkle okunacagını 
sanıyoruz. 

Daha güzel günlerde birlikte olmak dilegiy le. 
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İhsan Sabri Çağlayangil'in Anıları 

''ATATÜRK GELMEDEN 
SEYiT RlZA iDAM 

EDiLECEKTi'' 
Tanju CILIZOGLU 

1. S. Çaglayangi/'in anıları geçen yaz Güneş gazetesinde 
yayınlandı. Uzun yıllar çeşitli devlet kademelerinde önemli 
görevler üstlenen bu zat, şimdilerde artık bir hayli ilerlemiş 
olan yaşının da etkisiyle anılarını yayınlamaya koyuldu. 
Anılarının bir bölümünde Dersim Başka/dırısı'nın ünlü 
önderi Seyid Rıza 'nın nasıl idam edildigini, Elazıg'da kurulan 
"Tunceli Mahkemesi" nin göstermelik ve güdümlü işleyişini 

dilegetiriyor. Halkımız arasında "Otuz Sekiz" olarak ad
landırılan bu kanlı kırım konusunda henüz ciddi araştırma ve 
incelemelerin yapılmadıgı bu koşullarda , sözkonusu anıların 
ilgili bölümünün okuyucularımızca ilgiyle izlenecegini 
s anıyoruz. 

l.S.Çaglayangil'in anlattıgından da açıkça ortaya çıktıgı 
gibi "Tunceli Mahkemesi", dogrudan hükümete baglı, teped
en emirle işleyen göstermelik ve düzmece bir mahkeme ola
rak işgörmüş, Seyid Rıza ve arkadaşlarını kat/etmiştir. 

Biz bu belgenin Türkçe orijinalinin yanısıra Dımılice 
çevirisini de yayınlıyoruz. Belgesel yazıda geçen bazı kişi ve 
yer adlarının dogrusunu göstermek, yeniden tartışma gunde
mine giren bazı soruların altını çizmek amacıyla ayrıca dip
notlar ekledik. 

B ER HEM 

Yıl1937. Şükrü Sökmensüer, Atatürk döneminin ünlü 
emniyet genel müdürlerinden. 

Bir gün beni çagırdı: 
-"Atatürk Diyarbakır'da Singeç Köprüsü'nü açmaya gide

cek" dedi. 
O tarihte Seyit Rıza, Dersim'in Kürt lideri. Aynı zamanda 

peygamber sülalesinden geliyor kendisi. Seyit Rıza'nın bir 
de dini vasfı, var. 

Fırat, Şeytan Köprüsü (1) denen mevkide dört metreye 
kadar daralır. Derinligide deniz gibi 17 metre olur. Burada bir 
köprü yapmışlar. Köprünün başında bir karakoL Karakolda da 
otuz üç askerimiz var. Askerlerin başında İsmail Hakkı adında 
bir yedek tegmen. Yani ihtiyat mülazim. 

Köprüye Dersimliler bir baskın düzenliyorlar. Baskında 
karakol yakılıyar ve otuz üç askerimiz de şehit ediliyor. 

İşte bu olay Dersim lsyanı'nın başlamasıdır. 
Atatürk olayla ilgileniyor ve ilgililere kesin talimat veriy

or. "Bu meseleyi kökünden hallediniz" diye. 
Elazıfda o tarihte Müfettiş-i Umum-i Abdurrahman 

Dagan Paşa (2) var. 
Malatya Emniyet Müdürlügü'nden bir buçuk ay kadar 

önce Ankara'ya tayin edilmişim. Vali İbrahim Etem Akıncı 
şovaly~, çeteci bir adam. Demirci Efe ile birlikte Kurtuluş 
Savaşı nda çete kurmuş. Vali vekalete şifre çekmiş." Emniy
et müdürüm Ankara'ya tayin edildi, biz Elazıfa gidip Dersim 
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Harekatı'nı birlikte görmek istiyoruz" diye. O zaman bu is
yan olayı ile ilgili türlü rivayetler var. 

Uzatmayalım biz Ankara'dan müsaade istihsal Vali 
Akıncı ile birlikte Elazıg'a varıyoruz. Müfettişi Umum-i Ab
durrahman Paşa'nın misafıri oluyoruz. İstegimizi aniatıyoruz 
kendisine! Dersim Harekatı'nı incelemek istiyoruz. Paşa bize 
"İyi ki geldiniz. Ben de yarın orada bir mevkiye gidecegim. 
On beş gün önce tercüman aracılıgı ile asilerle konuştum. 
Kendilerine aşiretlerinin başı olan kişileri teslim ederseniz 
harekatı durduracagız, barış yapacagız dedim. Yarın da son 
gün. Gidecegimiz mevki biraz tehlikeli. Ne olacagı belli ol
maz. İsterseniz sizi de alabilirim" dedi. 

Yemek yedik. Zeytinyaglı sıcak bir yemek. Ben alışkın 
degilim, hastalandım. Ateşim otuz sekiz. Ama olayı da 
kaçırmak istemiyorum. Hasta hasta önceden belirlenen hare
kat sahasına varmak için yola çıktık. 

Önümüzde ve arkarnızda birer kamyon. Biz ortadayız. 
Kamyonun birinde askerler var. Digerinde fırından yeni 
çıkmış sıcak ekmekler. Yollar devriye dolu. Devriyeler mev
zilenmiş. Bu arada devriyeler bize hataen ateş de açtılar. 
Önlendi. 

Gelecegimiz yere geldik. Yüksek bir yerden aşagıya indik. 
İndigimiz yere silahlı askerler dizildi. Abdurrahman Paşa 
muhtemel bir pusuya karşı önlemler aldırmıştı. Benim 
yanımda fotograf makinesi var. 

Bir süre bekledik. Ortalarda kimseler yok. Bagırtlık 
çagırdık bir tercüman çıktı ortaya. 

Abdurrahman Paşa: 
-Geldiniz mi? Dedi. 
-Geldik. Dediler. 
Ortaya gögsü bagn açık, uzun boylu levent adamlar çıktı. 
Abdurrahman Paşa gelenlere çuvallarla ekmegi dagıttı. 

Açtılar. Hemen ekmekleri kırıp yemeye başladılar. Kalanları 
da koyunlarına soktıılar. 

Paşa onlara sordu: 
- Listede yazılı olanları getirecek misiniz? 
- Üç kişi hariç on iki kişiyi getirecegiz dediler. 
Abdurrahman Paşa "Olmaz" dedi. Onlar da son derece ka

rarlı bir biçimde: 
- Paşam nidek olmazsa olmaz, dediler. 
Asiler daglara sıgınmışlar. Bir mavzerli bir alayı durdurur. 

Paşa onlara biraz sert: "Devletle baş edemezsiniz!" dedi ve ek
ledi: 

- Niçin teslim etmiyorsunuz? 
İçlerinden en uzun boylu olanı öne çıktı: 
- Bir kadının tek kocası olur. Şimdi siz hükümetsiniz. 

Askeriniz var. Bugün buradasınız. şunları size veririz alır gi
dersiniz. Biz yarın yine onların elinde kalırız.Bunlar, bu 
agalar bizim külümüzü attırırlar. Siz Dersim'e giremiyorsu
nuz. Jandarmanızı sokarnıyorsunuz .. 

Abdurrahman Paşa, durdu düşündü, sonra tercümana 
şunları söyledi: 

- Ben Kastamonuluyum. Kastamonu'nun tarihini bilir 
misiniz? Şehrin ortasında bir nehir akar. Etraf birden bire dag 
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gibi meyillenir. Vaktiyle bir tarafında Kastlar öte tarafında 
Tumanlar varmış. Şehri bunlar kurmuş .. Bunun için "KAS
TUMAN" demişler, kelime zamanla Kastamonu olmuş. Ben 
Turnan tarafındanım. Turnan da zamanla Demenan olmuş. Si
zin aşiretiniz de bugünkü DEMENAN. Siz benim akra
bamsınız. Atalarımız bir yerde buluşurlar. 

Yapmayın. Size on beş gün daha izin vereyim. Gidin ve 
on beş gün sonra bu listedekileri getirin" dedi. 

O listede Seyit Rıza da var. Ve teslim etmeyecekleri üç 
kişiden birisi de Seyit Rıza. Ben de bu olayın resimlerini 
çektim. 

Erkan-ı Harp, Kurmay Albay Neşet Bey, Çanakkale Valisi 
oldugumda bu zatı Çanakkale garnizon kumandam olarak bul
dum. 

Asilerle konuşmaktan döndügumüzde Neşet Albay bize 
"Bu işleri hep Seyit Rıza yapıyor, Seyit Rıza peygamber 
sütalesinden degil. Kendisine küçükken hastalık gelmiş. Aile
sine demişler ki bunu kundagı ile kiliseye götürün, bırakın, 
sabahleyin alın bir şeyi kalmaz (3). 

Denileni yapmışlar. Bırakıp sabahleyin almışlar. Rivayete 
göre çocuklar degişmiş". Neşet Albay iddia ediyor ki, Seyit 
Rıza, peygamber sütalesinden degil. 

Seyit Rıza büyümüş. Şeytan Köprüsü'nü yıkmış. Dini 
lider olmuş. Kürtlerin başına geçmiş. Dersim İsyanı'nı da o 
idare ediyormuş. 

Bu olaylardan sonra Ankara'ya döndüm. On beş günlük 
ikinci müddet bitmiş Abdurrahman Paşa'ya listedekileri tes
lim etmemişler. 

Aradan aylar geçti. Seyit Rıza ve çevresi yakalandı. Mah
kemeleri sürüyor. İşte bu sırada Atatürk Diyarbakır'daki yeni 
yapılan Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek. Elazıg'a gelecek. 
Karayoluyla Singeç Köprüsü'ne geçecek. 

Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Bey bana 
diyor ki "Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek Dersim 
Harekatı bitti. Beyaz donlu altı bin dogulu Elazıg'a dolmuş. 
Atatürk'ten Seyit Rıza'nın hayatını bagışlamasını isteyecek
ler buna meydan vermeyelim." 

1937 yılında resmi tatil günü cumartesi ögleden sonra. 
Atatürk pazartesi günü Elazıg'a gelecek. Bizden istenenler 
"asılacak asılsın" ve Atatürk'ün karşısına beyaz donlular 
çıktıgı zaman, iş işten geçmiş olsun. 

O dönemde Elazıg Valisi Şefık Bey, Savcı Hatemi Senihi 
Bey, Emniyet Müdürü Serezli İbrahim Bey, savcı yardımcısı 
arkadaşım. Şükrü Sökmensüer "Sivillerden Emniyet Genel 
Müdürlügü'nün siyasi şubesinden istediklerini al. Atatürk'ün 
istasyondan halkevine kadar korunması da size ait" dedi. Başta 
Macar Mustafa olmak üzere altı kişi alıp yola çıktım. Trenle 
Elazıg'a vardım. Emniyet Müdürü İbrahim Bey'e gittim. 
Savcı için "kural dışı bir şey yapmaz, mümkün degil" dedi. 

Savcıya gittim. Durumu kendisine anlattım. Bana bu ko
nuda hükümetten de şifre aldıgını, ama malıkernelerin cumar
tesi tatil oldugunu, tatilde ise sonuç almanın mümkün ol
madıgını bildirdi. Ve ekledi. "Ben de mahkemeleri 
etkileyemem." Oysa ki biz mahkemenin karannı Atatürk 
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gelmeden önce vermesi ve gereginin yapılmasını, Atatürk 

geldiginde Seyit Rıza meselesinin kapanmış olmasım istiyor

duk. Ben bunu halletmek için hükümet tarafından buraya 

gönderilmiştim. 

Savcı yardımcısı hukuktan sınıf arkadaşım. Bana "Sen va

liye söyle bu savcı rapor alsın gitsin, ben senin istedigini ya

parım" dedi. 
Biz mahkemenin tatil günü işlemesini ve alınacak sonu

cun infazını istiyorduk. 
Savcı rapor aldı. Arkadaşım vekil olarak savcının yerine 

geçti. 
Mahkeme hakiminin evine gittim. Gittigirnde hakim 

mahkemenin aldıgt kararı evinde yazıyordu. 

Hakimle konuştuk. Kendisi kararı daktiloya çektirmekle 

meşguldü. Devir CHP devri. Herkes çekiniyor. Hakim bana 

"Cumartesi mahkeme toplanmaz ancak pazartesi günü mah

kemeyi toplar kararı veririz. Salı günü de idam hükümlerini 

yerine getiririz" dedi. 
O zamanlar dördüncü bölgede temyiz hakkı yoktu. 

Abdurrahman Paşa sıkıyönetim kumandanı olarak kararı 

taslik edecek. O da "Yukarıdaki karar taslik olunur" demiş 

basmış boş kagıda imzasını. Yukarıya "Abdurrahman 

Paşa'nın idamı" diye yazsanız kendisi idam edilecek. 

Hakime dedik ki: 
Bu dediginiz gün Atatürk geliyor. Maksat hasıl olmuyor 

ki. Hakim "Başkaca bir şey yapılamaz" diyerek kestirdi attı. 

Ben de kendilerine sordum: 
-Sizin saat 05.00'den sonra davaya devam ettiginiz ol

muyor mu? 
-Ooo çok oluyor cevabını verdi. 
-Eee sonradan beş saat ihlal ediyorsunuz da, baştan beş 

saat ihlal etseniz olmuyor mu? Yani pazar akşamı sahurdan 

sonra mahkemeyi açarız. 
Hakim: 
-Elektrikler kesiliyor dedi. 

Ona da çare bulduk. Otomobil farlarıyla hapishaneyi 

aydınlatırız. Halkevine lüksler koyarız. 
Hakim bu defa: 
- Samiin yok, dedi. 
Ona da çare bulduk. Samiin de getiririz. 

- Kaç kişi asılacak? 
- Onu karardan önce söyleyemem dedi. Ama ekledi: 

"Savcı 27 kişinin idamını istedi." 
- Biz ona göre mi hazırlıgımızı yapalım? 

- Biternem dedi. 

Ceza infaz kanunu her asılanın ayn bir yerde asılmasını, 

asılanların birbirini görmemesini emrediyordu. Bu şartı da ye

rine getirmeye çalıştık. Her meydana dört sehpa kurduk. V ali 

bir de çingene cellat buldu. Gece 12.00'de hapishaneye gittik. 

Fartarla çevreyi aydıntattık Mahkemenin 72 sanıgı var. 

"BENİ ASMAYA MI GELDİNİZ?" 

Sanıkları aldık. Mahkemeye götürdük. Çingene de geldi. 

Adam başına on lira istedi. "Peki" dedik. 

Sanıklar Türkçe bilmiyor. Mahkeme kararı açıklandı. Yedi 

kişi ölüm cezasına çarptınlmış, sanıklardan bazıları heraat 

etmiş, bazıları da çeşitli hapis cezaları almıştı. 

Kararlar okununca sanıklar ilk anda anlamadılar. ldam 

"Tünne" diye bir vaveyla koptu. 

Biz Seyit Rıza'yı aldık. Otomobilde benimle polis 

müdürü İbrahim'in arasına otıırdu. Jeep jandarma karakolunun 

yanındaki meydanda durdu. 
Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı. 
-Asacaksınız, dedi ve bana döndü. 
"Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin?" Bakıştık. 

lik kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyordum. Bana 

güldü. 
Savcı namaz kılıp kılmayacagını sordu. lstemedi. Son 

sözünü sorduk. 
-Kırk liram ve saatim var. ogıuma verirsiniz, dedi. 

Bu sırada Fındık Hafız asılıyordu. Asarken iki kez ip kop

tu. Ben Fındık Hafız asılırken görmesin diye pencerenin 

önünde durdum. 
Fındık Hafız'ın idamı bitti. Seyit Rıza'yı meydana 

çıkardık. Hava soguktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit 

Rıza meydan insan doluymuş gibi sesizlige ve boşluga hitap 

etti. 
- Eviadı kerbelayıh. Bi hatayıh. Ayıptır, zulümdür, cinay

ettir, dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam 

rap-rap yürüdü. Çingene'yi itti. lpi boynuna geçirdi. Sandal

yeye ayagı ile tekme vurdu infazım yaptı (4). 
Oglu yaşında bir subayı öldürecek kadar katı yürekli olan 

bir insanın bu mukadder akıbetine acımak zor. Ama ihtiyarın 

bu cesaretini takdir etmekten kendimi alamadım. 

Asabım çok bozuldu. Emniyet müdürüne, "Ben üşüdüm 

otele gidiyorum" dedim. 
Seyit Rıza asılırken iterden oglunun da sesi geliyordu: 

"Kulun kölen olam. Sıgırtmacın olam. Gençligime acıyın 

öldürmeyin beni." 

ATATÜRK'TEN PAPARA YEDİM 

Ben çok kötü olmuştum. Otele döndüm iki daktilo sayfası 

yazı yazdım. Yazının başına da "Bi hatayıh. Eviadı kerbe

layıh. Ayıptır, zulümdür, cinayettir" yazdım. 

Fakat biz bu işleri belki zamanında halledemeyiz diye, 

Atatürk bir gün sonra Elazıg'a geldi. Treni gece kör makasa 

çekmişler. Uyuyormuş, kendisini uyandırmamışlar. Ben sa

bahleyin Atatürk'ün treninden çıkan Ulus muhabirine 

yazdıgtm yazıyı okudum. Benden istedi. "Basmazlar" dedim. 

"Ver" dedi. Sonradan Şükrü Kaya'ya okumuşlar. "Olmaz" 
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demiş. Bu sırada Atatürk seni ça~ınyor dediler. Gittim kah
valtı ediyorlardı. Bana bir resim gösterdi. Seyit Rıza'mn selı
pada sallanırken resmi çekilmiş. 

-Bu resim ne emniyet müdürü, dedi. 
- Haberim yok, dedim. 
- Öyleyse maiyetine hakim de~ilsin, dedi ve ekledi: 
- Çabuk git bu resmin negatifini bul, basılanları imha et 
Gittim araştırdım. Bizim Macar Mustafa sibil polisimiz 

ben idam yerinden ayrılırken bizzat resim çekmiş. Bir yerlerde 
bastırmış ve Şükrü Kaya'nın yaverine vermiş. Şükru Kaya da 
Atatürk' e iletmiş. O kısa konuşmada anladım ki, Atatürk bu 
olayları detaylı olarak bilmiyor. Bu tür olayları da sevmiyor. 
Ve Atatüık demokrat tavırlı bir insan? 

Ben hemen camları negatifleri basılanları imha ettim. Re
simlerden ikisini sakladım. Atatürk' e gittim. Resimlerden bi
rini kendisine uzattım. 

- Emriniz yerine getirildi, dedim. 
- Hepsi imha edildi mi? 
- Edildi Efendim. Yalnız iki tanesini sakladım. 
- Ne olacak onlar? 
- Müsaade ederseniz birini zat-ı devletlerine verece~im. bi-

rini de kendime alıkoyaca~m. 
- Sen bu resimleri ne yapacaksın ki? 
- Müsaade ederseniz ileride anılarımı yazaca~m. 
Atatürk, "Peki. Bana ayırdi~ını ver" dedi. Verdim.Ve 

Atatürk trenden halkevine hareket etti. Arabasına da binmedi. 
Beyaz donluların arasından yürüyerek geçti. Benim ellerim ce
bimde ve iki elimde de tabanca yürüyorum. 

Beyaz donlular hiçbir şey söylemeden bakıyorlar. Biri 
adım atsa hemen önleyece~. 

Neyse Atatürk sa~ salim halkevine geldi ve buradan 
Singeç Köprüsü'ne hareket etti. Ben de kafiledey
im.Atatürk'ün Özel Kalem Müdürü Vedid, "Görevin var mı?" 
dedi. Ben zaten canım sıkkın. "Atatürk'ten papara yedim, 
yok" dedim. "Öyleyse Harput'ta Arap Baba'ya gidelim" dedi. 
Biz gittik ve çabuk döndük. Atatürk de şingeç Köprüsü'nden 
akşam üstü döndü. 

Güneş, 18-19 AAustos 1989 

Tekst, Seçmeler dergisinin Ekim 1989 tarihli 1. 
sayısından almmıştır. 

Açıklayıcı Nqtlar: 

1. Bu köprünün gerçek adı Gahmut (GaxmUd) Köprüsü'dür. 
Tahta ve benzeri ahşap malzemeden yapılan bu tür köprü/ere 
yörede "Şeytan Köprüsü" adı verilir. Munzur Çayı ile birleşen 
Harçik Çayı üzerinde yapılan ve yöredeki askeri saldırıları kolay
laştırmayı amaçlayan bu köprü, "20-21 Mart 1937 gecesi saat 
23.00 sıralarında" yakılmıştır (Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklan
malar 1924-1938, Kur. Alb. Reşat Hal/ı, Genelkurmay Harp Tarihi 
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Başkanlıgı Yayınları). Köprünün yöre halkı tarafından degil, bizzat 
Türk ordusu tarafından yakıldıgı ve böylece Dersim saldırısını 
başlatmak için gerekli bahanenin yaratıldıgı hem yöre halkınca, 
hem de bazı yazarlarca önesürülmektedir. 

2. Dogrusu, Abdullah Alpdogan 'dır. 
3. Dersim halkı tarih boyunca Ermeniler/e son derece iyi 

ilişkiler içinde yaşamıştır. Kilisenin Dersim 'li müslümanlarca da 
öteden beri kııtsal yer olarak bilindigi, hastalıktan kurtulma ve dilek 
dilerne gibi durumlarda çeşitli ziyaretierin yanısıra kiliseye de gidil
digi dogrudur. Ancak, Alb. Neşet bu tür gerçek dışı propagandalar
la Seyid Rıza 'nın nüfuzunu larmayı amaçlamıştır. 

4. Seyid Rıza, 10 Eylül 193Tde yakalanmış (Adıgeçen Harp 
Tarihi Başkanlıgı yayını) ve Erzincan 'dan Elaııg'a getir/miştir. Dr. 
Vet. Nuri Dersimi'nin Kürdistan Tarihinde Dersim adlı eserinde 
yazdıgına göre 10 Kasım 1937 tarihinde idam kararı verilmiş ve 18 
Kasım 193Tde idam hükmü infaz edilmiştir. Medya Güneşi ise 
Seyid Rıza'nın 5 Eylül 193Tde Erzincan'da yakalandıgını, 18 
Ekim 1937'de (yıl: 2, sayı: 12, Ekim-Kasım 1989) idam edildigini 
yazmaktadır. Bu çelişkili bilgiler Seyid Rıza 'nın yakalanış ve idam 
ediliş tarihlerini yeniden tartışma zorunlulugunu ortaya koymak
tadır. 

Atatürk'ün 15 Kasım 1937 Pazartesi Diyarbakır'a ulaştıgı bili
niyor (Şevket Beysanoglu, Anıtları ve Kitabeleri lle Diyarbakır Ta
rihi, 1.Cilt, 1987, s. 6). Seyid Rıza'nın 10 Eylül 1937'de yaka
landıgına kesin gözüyle bakılabilir. Çünkü Türk hükümeti bu olaya 
büyük önem vermiş, yakalanma olayına ilişkin olarak askeri ve si
vil makamlar büyük tantana koparmış, yakalanış tarihini de içeren 
çok sayıda bildiri, mesaj ve kutlama gösterileri birbirini izlemiştir. 
Idam tarihine gelince: Çaglayangil'in anı/arına bakılırsa idam kar
arının veriliişi ve infazı arasında degil8 gün yarım gün dahi bir za
man farkı olmamıştır. Anıları dikkatle incelendiginde -bazı yerleri 
degişik yorumlara açık olmakla birlikte- "mahkeme" diye ad
landırılan heyetin pazarı pazartesine baglayan gece saat 12.00 'den 
sonra toplandıgı ve idam kararı verdigi, Seyid Rıza ve arka
daşlarının hemen idam edilecekleri alana götürüldük/eri açıkça 
anlaşılıyor. Bu durumda idam tarihinin 15 Kasım 1937 olması daha 
dogru görünüyor. 

Seyid Rıza 'nın idamı sırasında söyledigi son sözleri konıısunda 
da çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. Çaglayangil'in yazdıklarının 
dogru olduguna kesin gözüyle bakmak güç. Bilinen nedenlerle Sey
id Rıza'nın mesajını kısa/tabilir ya da oldugu gibi vermekten 
kaçınabilir. Tüm bu olasılıklara ragmen sorunıın tartışmalı durumu
nu korumaya devam ettigini şimdilik belirtmek/e yetiniyoruz. 
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Xatırate İ.Sabri Çağlayangil'i 

"HONA KE ATATURK NIYAMEYVI 
GERE SEYID RlZA BIY AMENE 

DARDE KERDENE ... " 

Tanju CILIZOGLU 

"Ewlade Kerbelayme, 
Be xetayme, 
Ayfbo, zilmo, cfnayeto!" 

Sera 1937 biye. Şükrü Sökmen 
süer, emniyet umum mudıriyone nam
darone wexte Ataturk'i ra bi. 

Roze venga mi da, va ke: 
"Ataturk seveta xizmetefitena Pirde 

Singeçi sono Diyarbekir." 
Ü tarix de Sey Riza, lidere Kirman

cone Dersimi yo. Heto bin ra ki cisne 
pexamberi ra yeno. Weslede eyi yo dini 
ki esto. 

Çeme Ferati, mintiqa Pirde Seytani 
de hata çar metreyi beno teng. Here 
xoriyen ra ki beno je dengizi, vejino 17 
metreyi. Naza de pirde virasto. Sere 
pirdi de ki qereqol noro. Na qereqol de 
hiris-hire eskere ma este. Y edeg tegmen 
tsrnail Hakkı ki qumendare na qereqoli 
yo. Yane mulazime ixtiyatiye yo. 

Dersimizo qol esto napirdi ser, qere
qol vesno u hiris-hire eskere ma ki 
şerud kerde. 

Xora na mesela sero lsyane Dersimi 
dest kerdo piro. 

Ataturk na meselare alaqadar biyo u 
emre xo yo qeti do mordemone xo. 

Vato: "Na mesela bine ra hal kere." 

U tarix de Avdila Pasa Umum Mu
fetiş o u Xarpet de maneno. 

Ez, asm u nem aver, Emniyet Mu
direni ya Meletiye ra tayine Anqara ker
do. Vali İbrahim Etem Akınci morde
mode şovalye wo, isonode çeteci yo. 
Demirci Efe ve eyi ra piya wexte Cen 

ge lstixlali de xore çete virasto. 
Vali wekelate re şifra rusna, tede vato: 
"Tayine emniyet mudiri ye mi Anqara 
re vejiyo, ma wazeme piya şime Xarpet 
u Harekfıte Dersimi piya bivinime." U 
wext de heqa na isyani de zaf rivayen 
amene vatene. 

Ude derg nekeri, axire Anqara ra 
izne mare vejiye u ez ve V ali Akınci ra 
uştimera şime Xarpet. Bime meymane 
Umum Mufetiş AvdilaPasa'yi. Ma va 
hal-hekat niya ro! Ma wazeme ke Ha
rekate Dersimi bivinime. Pasay va 
"Rio d ke si ma arney. Xora ez ki meste 
fi het de son caye. Des-panc roji aver, 
sayiya tereuroani de mi asiyode qesey 
kerd. Ci ra va; sima ke pilone aşirone 
xo biyare teslim kere, ma harekfıti vin
darrneme, beme hast Meste roza peyen 
a. 

Cao ke ma some xeter o. Kes ne
zono se beno. Eke wazene, sima ki 
made bere." 

Ma nan werd. Werdene rone zeytuni 
ra wirast bi. Ez nemuso werdena 
niyanene, biyo newes. Adire mi vejiya 
hiris-heşt. Hama newazen ke inora ra
biri. Heni newes newes kutime ra raye, 
verve caye harekati ser şime. 

W er u peye ma de kaymoni sone. Ma 
werte der ime. Kaymona zuye de eskeri 
niştero. A ya bine de ki sorniye germi 
este. Dewriyawo rayi-olaxi gurete. Kure 
meterisone xo. Na sate de dewriyawo sas 
kerd, na mara. Hama virniye ame gure
tene. 

Cao ke ma vatene, ameyme fiza. 
Caode berz ra vera cer şime. Ma ke peya 
bime, eskeri kuti sira. Avdila Pasay ter
se damekutene ver, tevdire xo guretvi. 
Uwe mi da makina resm ontene biye. 

Ma fiza de xele vinetime. Kes neose
ne. Ma kerd hayleme, axire mordemode 
tercuman vejiya werte. 

Avdila Pasay pers kerd: 
- Simaamey? 
Vake: 
-Maameyme. 
A sate de taye camerde bomebaşe (le

vend) lesedergi u şenerakerdeyi vere ma 
deasay. 

A vdila Pasay, çiwale noni inora kerd 
vila. lno çiwali kerdi ra. Heni fiza de 
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none xo werd. Nono vera mend ki 
kerd vere miyanone xo. 

Pasay inora pers kerd: 
-Kese ke name xo listader o, ane? 
-Xerca bire mordemo, des-di keso 

am e. 
Avdila Pasay vake "Nebeno". İno ki 

qe cire ronena • pake nekerde u cab da: 
- Pasaye mi sekerime, nebi nebeno. 
Asiyo poştiya sana kofi. Mordemode 

mawzeren besekeno alayiye bivindarr
no.Pasay kerd sert: "Sima besenekene 
vere dewlete de vindere" u pa zede kerd: 

- Ça ino teslim nekene? 
Werte ra Owo ke tedine ra lesederg o, 

vejiya ver. Va ke: 
- Zu cinike re zu merde kOno. Nika 

sima hukumat e. Ordiye sima esto. 
Ewro itare. Ma na keso dame sima cene 
sone. Rama ma, meste onciya destone 
ino verde maneme. Ni, ni axleri wela 
ma erzene. Sima netowrene Dersim 
kuye. Besenekene 

cendermone xo birusne Dersim." 
A vdila Pasa horendi ya xo de ziq bi, 

fıkir kerd. Pey ra tercomani ra ni ya va: 
"Ez Qestemoniye (Kastamonu) ra 

wo. Sima tarixe Qestemoniye zone? 

12 

Seyid Rıza 

Wexte teblixe qerare 

dardekerdene de 

(Dr. V et.M.Nuri Dersimi, 

Tarixe Kurdıstani de 

Dersım) 

Werre suke ra çeme vereno ra. Dor
me suke herke si beno berz. Wexte xo 
de Kasti hete de biye, Tumani ki heto 
bin de biye. Na rivat ra nazay ra vato 
KASTUMAN, na vatene deme tepiya 
biya Kastamonu. Ez Tumano ra wo. 
Turnan ki wexte ra tepiya biyo DE
MENAN (Demeno). Sima derezaye 
min e. Cede ma sono reseno zOvini. 

Mekere. Simare des-ponz roji mulet 
o. Şere, des-ponz roji tepiya , mordeme 
ke name xo na lista der o, biyare." 

A lista de name Sey Rizay ki esto. 
Hire kese ke i teslim nekene, Sey Riza 
ino ra zu yo. Sata na qalqiri de, mi ki 
resme ino ont 

Erkan-i Harp, Qurmay Albay Neşet 
Beg, wexto ke ez biyo V aliye Çanaqala 
(Çanakkale) mi nas kerd; qumendare 
garnizone Çanaqala bi. 

Asiyo de qeseykerdene ra tepiya 
wexte racerayine de, Albay Neşefi 
mara va: "Na meseleyi tede bine sare 
Sey Rizay ra vejine, Sey Riza cisne 
pexamberi ra nino. Hona ke domon 
biyo, cire neweşiye ama. Sare dormey 
ma u pi ra vato, neyi beni eve qundax 
ra bere kilise de rone, caverde bere; so-

dir şere bijere biyare, tebaye xo neman~
no. 

Niya kerdo. Berdo kilise de noro, so
dir gureto. Rivayet kene ke domon amo 
vurnayis." Albay Neşefi edi ya kerdene 
ke Sey Riza ewlade pexamberi niyo. 

Ü Seyid Riza biyo pil. Pirde Seytani 
vesno. Biyo lidere dini. Biyo pile Kir
manco. İsyane Dersimi ki O idare keno. 

Na mesela sera cero ra Anqara. Mule
te des-ponz rozo qediyo, hama kese ke 
name xo lista de bi, i teslime A vdila Pa
say nekerde. 

Werte ra asmi verdi ra. Sey Riza ve 
mordemone xora ceriyay. Mehkeme ino 
dom keno. Tam na wext de Ataturk, se
weta rakerdena Pirde S1ngeç'1 gere şero 
Diyarbekir. Yeno Xarpet, Oza ra eve raa 
makina sono Pirde Singeç 'i. 

Umum Mudiri ye Emniyeti Şükrü 
Sökmensüer mira vano ke "Atatork son o 
Pirde Slngeç'i fino xizmete." Harekate 
Dersimi qediya. Ses hazar mordeme ti
monsipe ye Şerqi ame Xarpet kerdo pirr. 
Wazene ke efeSeyRizayi Ataturk'i ra 
biwaze, gere virniya na mesela bi
jerime." 

Sera 1937 de roza tatili seme peye 
perroji dest kerdene piro. Atatork roza 
disemiye yeno Xarpet. Mara yeno was
tene ke "keso ke yeno darde kerdene va 
bero darde kerdene" u hona ke timonsi
peyi nevejiye riye Ataturk'i gere çi çi ra 
ravero. 

U wext de V aliye Xarpeti Şeiık Beg 
o, Sawci Hatemi Senibi Beg o, Mudire 
Emniyeti İbrahim Beg e Serez yo, 
wekile sawci ki havale min o. 
Sökmensüer'i mira va, "Sivilo ra kami 
wazena so şuba siyasi ya Umum Mudiri 
ya Emniyeti ta xore bije. İstason ra hata 
halkevi qorikerdena Ataturk'i ra sima 
mesule. "Mi, Macar Mustafa ve iye bino 
ra ses havali gureti lewe xo, kuto ra 
raye. Eve trene amo Xarpet. Şiyo lewe 
Emniyet Mudiri İbrahim Begi. Heqa 
sawci de va ke " mukin niyo,O kare be 
usilenl nekeno." 

Şiyo lewe Sawci. Cire qeseykerd. 
Sawci mira va; hukimati ra ki mire şifra 
ama , hama mekemeyi roza serniye tatil 
e, roza tatile de besenekeme qerar 
bidime. U pa kerd zede, va "Ez ki besen
eken trsire mekemo bikeri." Halba ke 
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ma cira wastene ke, hona ke Atatork 
niyameyvi gere rnekerne qerare xo bije
ro u hukme xo biyaro horendi; waxto 
ke Atatork ama, gere mesela Sey Rizayi 
biqediyene. Xora ez ki seweta halkerde
na na mesela, hete hukimati ra ameyvi 
i ta. 

Wekile sawci huquq ra havale min e 
mektevi yo. Mi ra va "Ti vali ra vaze, 
va sawci rapor bijero şero; ez vastena to 
ca ve ca ken." 

Ma wastene ke rnekerne roza tatili 
rabo u hukme qerare xo infaz kero. 

Sawci rapor guret. Havale mi je 
wekili maqame sawci de niştro. 

Şiyo çe hakime mekemi. Eve xo 
gureyiyene ke qerar bido dextilo ker
dene. Dewr dewre CHP yo. Her kes ter
seno. Hakimi mira va "Seme, rnekerne 
top nebeno; roza disemiye top keme, 
qerar dame. Seserne ki hukme ooami 
infaz keme." 

Ü dewr de mintiqa çarene de heqa 
(qerar) temyiz kerdene çinebiye. 

Awdila Pasa je qumendare orfi 
idareyi, gere qeraro tesdiq kero. Xora eyi 
ki niisno vano "Qeraro seren amo tesdiq 
kerdene" u imza xo esta bine xeta tole. 
Eke mordem na xete ra binlisno vazo 
"Avdila Pasay ooam kere" beguman u 
ve xo yeno edam kerdene. 

Hakimi ra va ke: 
Na roza ke ti vana, a roze Atatork 

yeno ita. Eve na vatena to mirode ma 
nebeno. Hakimi va "Zovina besene
keme tawa bikeme" u qese birna est. Mi 
onca cira pers kerd: 

- S ima sate poncine ra tepiya qe rne
kerne dom nekene? 

- Ooo va ke zaf rey beni biyo. 
- Eee ha peyra ponc sati ixlal kerde, 

ha sare ra ponc sati gorete çi ferq keno? 
Yane roza bazari sonde sahor ra tepiya 
mekemey keme ra, mesela qedina. 

Hakimi va: 
- Alatiriki yene birnayine. 
Ma, nayere ki çare di. Eve lambone 

tomofili hepisxane keme roşti. Lukso 
halkevi de namero. 

Nafa hakimi va: 
- Sami'ın (gosdari) çine. 
Ayere ki ma çare peyda kerd. Mi va 

, samiin ki ame. 
- Çend kesi yene darde kerdene? 

- Aye qerar ra aver beseneken vaji. 
Rama pa zooe kerd: "Sawci edame 27 
mordemo wast." 

- Gere ma aye ra gore haziriya xo 
bikeme? 

- "Nezon." 
Qaniine ceza infaz kerdene hani emir 

keno ke, gere mekume edami her zu 
cayooe taybeti de bero edam kerdene, 
iye ke yene darde kerdene gere zuvin 
nevine. Ma seweta caveca kerdena na 
serti ki xeyret kerd. Her meydan de çar 
daraxaci nayro. Vali zu ki celatode asiq 
peyda kerd. Pesewe sate 12.00 de şime 
hepisxane. Eve lambone tomofili 
dorme kerd roşti. 72 guretiye rnekemi 
es re. 

"SIMA AME KE MI 
DARDEKERE?" 

Ma gureti gureti berdi mekeme. 
Asiq ki ame. Sare her mordemi re des 
kaxiti mara wasti. Ma va "Peki." 

Goreteyi, Tirki nezonene. Mekemi 
qerare xo wend. Hawt kes ooami re 
mekum biyo, tayine berat kerdo, tayine 
ki mekumiyere sero gurere. 

Mekumo, sare de qerar fam nekerd. 
Kerd hayleme, va ke edam "tiinne." 

Ma Seyid Riza guret. Tomofil de 
werte mi ve mudire potesi İbrahim 'i de 
niştro. ap meydane lewe qereqole cen
demo de vinet 

Sey Rizay ke daraxaci di, indi fam 
kerd ke yeno darde kerdene. 

Va: 
- Mi darde kene, ne?Ti Anqara ra 

ama ke mi darde kere? 
Ma zuvin de niyada. Na zu reyo ke 

mekumooe ooami de riveri ben. Mi de 
huya. 

Sawci cira perskerd, va ke wazena 
nimey bikere. Ne wast Ma va, qese xo 
ye peyen vaze. Va ke: 

- Çewres kaxita mi ve satooa mi 
esta. lno bide taze mi. 

Tam na sate de Findiq Hafız amene 
darde kerdene. Wexre darde kerdene de di 
rey la vişiya. Mi newası ke Sey Riza 
ooame Findiq Rafizi bivino, na sewete 
ra vere penceri de payra vineto. 

Edame Findiq Rafizi qediya. Ma 
Seyid Riza vet meydan. Hewa xele serd 
biye u dorme de çi kes neaseno. Rama 
Sey Rizay beni hasav kerd ke meydan 
isani ra pirr o, xitave toliye u bevengiye 
kerd. Va: 

- Ewlade Kerbelayme. Be xetayme. 
Ayib o, zilm o, cinayet o. Tuke mi mi 
sero giz bi. Na camerdo kal rap-rap aver 
şi. Çopole asiqi (cellat) de goret bota 
est. La est vile xo. Eve linga xo da san
dali ro, infaze xo kerd 

Mordem o ke berebıniye keno, sub
ayede duse laze xo ra kiseno; isan besen
ekeno na aqiveta eyire bibervo, no zor o. 
Rama onca ki mi dest ra neno ke ez ce
suriya na camerdi texdir nekeri. 

Asa ve mi bi xirav. Mi mudire 
emniyeti ra va, "Ez serde çiyo, son 
otel." 

Wexre darde kerdena Sey Rizay de, 
dotra venge laze xo ki amene. Varene: 

"Sima re ben qul, kole. Ben gavan. 
Xorreni ya mi re merhemet kere, mi 
mekise." 

MI ATATURKİRA 
PAPARA WERDE 

Ez xele xirave biyo. Cerora otel, 
bende di pere daxtila, mi nusna. Sere 
perre de mi niya niisna "Be xetayme. 

H esen Xeri, Mebuse Dersimi 
1925'de dardekerd. 
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Hemed Ramiz, MebU.Se Dersimi 

Ewlade Kerbelayme. Ayibo, zilmo, 
cinayeto." 

Atatorki hen hasav kerdo ke, belka 
ma besenekeme na kar wext de caveca 
kerime; na rivat ra roze tepiya ame Xar
pet. Pesewe ame, trene onta meqeso 
kor. Atatork hewn de biyo, hasar neker
do. Sodir ke muxabire qezata Ulus'i ti
rena Atatorki ra vejiya, mi nustena xo 
ci re wende. Mira waste. Mi va "çap 
nekene". Va ke ti "Bide mi." Peyezu 
nfistena miŞfikri Kaya'yre wenda. Vato 
"Nebeno". Na sate de va, Atatork venga 
to dano. Şiyo ke ara xo kene. Resme 
musna mi. Wexto ke Sey Riza esto 
dare, resme xo amo ontene. 

- No çi resm o emniyet mudiri? 
Mi va: 
- Xevera mi cira çina. 
Va: 
- Dema xevera to mordemone vere 

deste tora çina. 
Kerdderg: 
- Rew so negatife na resmi dozke, 

iye ke ame antene wertera vindi ke. 
Şiyo reça na mesela fetelne. Polese 

mawo sivil Macar Mustafa'y, ez ke 
caye daraxaciye ra kuto duri no resm 
anto. Caye de virasto (tab kerdo), do 
yawere Şfikri Kaya'yi. Şfikri Kaya'y ki 
berdo do Ataturk'i. U qesekerdena kilme 
ra mi fam kerd ke, Atatork her here na 
mesela ra rind xeverdar niyo. 
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Waqiyetone niyaneno ra zaf haznekeno. 
Atatork eve hal-herekere xo mordemode 
demoqrato? 

Mi a sate de negatire resmo doz 
kerdi u imha kerdi. Werte ra di resmi, 
mi dardiwe. Şiyo lewe Atatork'i. Re
smo ra zu da Atatork'i. Mi va: 

- Emre sima mi ardo hurendi, efen
dim. 

- To, tede werte ra dardiwe? 
- Heya efendim. Xora mi di teneyi 

werte ra birnay ra 
- Ti ino sekena? 
- Eve izna sima wazen ke zu bidi 

zate to, zu ki xore bijeri. 
- Ti na resmo wazena sebikere? 
- Eve izna sima wazen ke, rozone 

averi de xatiratone xo binfisni. 
Atatork'i va "Peki. Uwo ke ye min 

o, bide mi." Da ci. Atatork tirene ra 
vejiya, verve halkevi kut raye. Neniştro 
araba xo. Werte timonsipiyo ra verd ra. 
Desre mi cevune mi de bi u hordemena 
destone mi de sesadiri estvi. Na hal de 
rayerason. 

Timonsipeyo qe teba nevatene, hen 
vinetivi niyadene. Zu ke linga xo ber
zo, dereqep virniye ceme. 

Neyse Atatork eve selametiye ama 
halkevi u naza ra şi Pirde Singeçi. Ez 
ki qefila ser o. Xususi Qelem Mudiri 
ye Atatork'i Vedid Beg'i mi ra pers 
kerd, va "Kare to esto?" Xora zere mi 
biyo teng, mi va "Xora mi Atatork'i ra 
papara werda, kare mi çino." Va ke " 
Eke beni yo, hayde şime Xarput, Arap 
Baba'yi bivenime. Ma şime, hama rew 
cerayme ra. Atatork ki Pirde Singeçi ra 
sande cerara 

Güneş,18-19'e Asma amnani 
ya 1989'1. Tekst mecmuwa Seçme/er, 
mareya 1. asma payizi ya werteyl ya 
1989'1 ra ma gureto. 
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Derweş M. FERHO 

ENSTİTUYA 
KURDIYA 
BRUKSELE 

VEBÜ 

Tekoşer -Yekitiya Karker ii Xwen
dekaren Kord li Beljika- ku di Çiriya 
1978'an de ava bibii ii yanzdeh sal be 
rawestan xebata çandi ii civaki kiribii, 
di civina xwe ya gişti ya 14.05.89'an 
de biryar da ku bibe Enstituya Kurdi ya 
Bruksele. 

Sedema ve guhartine, peşveçiin ii fı
rehbiina xebata civaki ii çandi ye. Ev 
xebata giring bi sayiya diyarikirina 
xaniyeki fıreh ii xweşik ji aliye jin ii 
mereki Beljiki ve ii bi dayina se qadroy
en kar ji aliye Wezareta Kara Beljiki 
ve, bi awaki gişti xurttir bii. 

Enstituya Kurdi ya Bruksele rexisti
neke giredayi bi tu partiyek siyasi yan 
rexistineki din nine. Ev bi awaki resmi 
ji aliye Wezareta Çandi ya Beljika ve 
hatiye pejirandin ii alikariya maddi 
distine. 

Xebat, zede ii firehtir bibii. Diviya 
ku rexistin ji xwe li gor ve rewşa nuh 
biguhurine ii ji çarçova teng derkeve, 
qada xebate fireh bike ii bimeşe. Bere, 
kar ii bare me, her weha endarneti ji di 
nav sinoren Beljika de bii. Pişti pekha
tina Enstituye, imkanen xebate fıreh 
biin ii rewşa endametiye ji hate guhar
tin. Di ve kcliye de di şeş welaten Ew
rupaye de endarnen we hene. Namzetiya 
her endamekji ali Heyeta İdari ve te 
tehqiq kirin ii di derheqa daxwaza en
darnbiine de biryara dawin re dayin. 

Di nav xebata Ensti tu ye de, pirs ii 

karibin di civaka Beljikiii Ewrupi 
de jiyaneki baş ji xwe re pekbinin, di 
rewşek xweşik de bijin, zirnan ii çanda 
xwe winda nekin. 

Xebata rojane ya Enstiyuye bi 
awaki rekiipek dimeşe. Ji duşemiye 
heya iniye, saet ji 9 .OO'a he ya 17.00 
deriye we vekiri ye. Di navbera van ro
jan de dersen zirnan -Kurdi, Fransi, 
Hollandi- ten dayin, alikariya civaki te 
kirin, weşanen cihe -wek bultena se 
mehin a agahdariye, dosye ii pirtiik bi 
zimanen cihe- ten arnade kirin. Bi 
minaki di van her du mehen bihuri de, 
Enstituya Kurdi ya Bruksele biraninen 
Ekrem Cemil Paşa , "Muhtasar 
Rayatım" bi Tirki çapkirin. Her w e ha 
"Dossier Kurdistan" (kurte öıroka Kur
distan ii rewşa Kurden li Ewrupa) bi 
Fransi weşand. Dive ev ji be zanin ku 
Enstitu, çi Kurd çi ne Kurd bin 
niviskaren ku li ser Kurdan dinivisin ii 
xwedi herhemen niviski ne, bi giş im
kanen xwe ve ji wan re vekiri ye. Ji bo 
weşandina afırandinen wisa hewl dide. 

Her weha Enstitu, hewl dide ku di 
xaniye xwe de kitebxaneyek arnade 
bike; filmen videoye, kaset ii seliken 
muzike berpeş bike. 

Enstituya Kord dixebite ku konfe
rans, şeven çandi ii raberiyan pek bine. 
Wek minaki: Di mehen Adar, llon ii 
Çiriya 1990'an de peşangeheki ji bo 
danasina wene yen hiinermenden Kord 

arnade bike. Her hiinermendek Kord di
kare herhemen xwe yen wenekariye ji 

pirsgireken Kurd en ku li Bruksele 
ciwarin, cihek giring distine. Bo ku 

bo van peşangehan peşneyar bike. 
Di navbera Enstitu ii zaningehen 

Beljiki de hevkariyeki xurt heye. Daxwa
za we ev e ku, ev zaningeh di kar ii xeb
aren xwe yen zanisti de cih bidin Kurdan 
ii ji bo lekolinen zanisti zeminek fıreh 
pekbinin. Heya niha Enstitu çend caran 
bi zanıngehan re runiştiye ii di vi wari de 
gele heleniye hevidar stendine. 

Di sala 1990'an de musebeqeyek en
temationali ji bo niviskaran re bidarxis
tin. Her weha Enstitu hewl dide ku çend 
niviskaren Kurd ji bikaribin di ve be
rhevdana navneteweyi de beşdar bibin. 

Be guman pekhatina Enstituya Kord 
ya Bruksele ji bo me şayiyeki mezin e. 
Le wek giş sazgehen nuh, Entituya 
Bruksele ji di ware imkanen madi ii yen 
din de he bi kemasiyen giring ve riibirii 
ye. J i bo çareser kirina pirsan ii 
peşdebirina xebare wext dive, xebateki 
rekuztir ii kerhati dive. 

Armanc ô Mebesten En
stituye: 

Di desture de armancen we 
wisa hatine dfyar kirin: 

a. Jfndarkirin, peşvebirin a na
sandina xebat a çandf li ser ziman, 
dfrok, edebfyat u hunere Kurdf u 
agahdarf li ser rewşa froyfn li Kur
distane. 

b. Aifkirina Kurdan ji alfye ci
vakf a çandf ji bo hesankirina en
tegrasyona wan di civata Beljfkf u 
Ewropf de, be ku ew şexsiyeta 
xwe ya Kurdf winda nekin. 

c. Her du annance jorin bi xeb
ata agahdarf a gihandine di waren 
cihe yen civakf a çandf de bi cf di
bin. 

d. Hevkarf bi kes u rexisıinen 
ku bi pirsen civakf a çandf yen 
Kurdan u derhatiyan mijul dibin re 
li derveyf welet. 
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Sir Mark SYKES 
Çev. M.PiRO 

OSMANLI 
İMPARATORLUÖU'NUN KÜRT 

AŞİRETLERİ 

Zeydan: Herki aşiretinin bir alt 
koludur. Bu ad Kesim A , 73 nolu 
büyük Pinian aşiretiyle Motikan (Ke
sim B'deki 20 E nolu Modeki/Motikan) 
aşiretlerinin birer alt kollan olarak sık 
sık karşımıza çıkacaktır. 

Hajji (Haci): Herki'nin alt kol
lanndan biri olan bu aşiret 200 aileden 
meydana geliyor. Yerleşiktir ve işaret 
lenen yerin merkezinde yaşamaktadır. 

33. Baradost (Bıradost): 1500 
aileden oluşan bu aşiret adını Baradost 
(Bı radost) suyundan almıstır. 

A. Baradost (Bıradost): 650 
aileden oluşuyor. 

34. Berzan: 750 ailedir. Adını Ber
zan mınbkasından almışbr. Savaşçı 
özellikleri ve Berzan Şeyhleri olarak bi
linen kutsal aileleriyle tanınır. 

35. Nirva: Yerleşiktir ve 800 ail
eden oluşuyor. 

36. Reikan: Yerleşiktir ve 800 ail
eden oluşuyor. 

37. Zebar: 1000 ailedir. Zebar (Ze
bari) Kürtleri olarak adlandırılan, 

tümüyle yerleşik 30 köyü kapsayan bir 
yörede yaşamaktadır. Bunlar özenli çift 
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çi, iyi şarap üreticisi, bina yapmada 
usta ve yabancılara karşı konuksever 
olmakla birlikte, kendi aralannda ina 
nılmayacak derecede çekişmelidirler. 
İçinde genelikle kendilerini dış muha
saralara karşı korumak için, şeflerine 
küçük kaleler yaparlar. Bu Kürtler ge
nellikle kendi alanlannda gözüpek sa 
vaşçılardır. Barzan Şeyhleri ile ara
larında müzminleşen bir düşmanlıklan 
var (Kesim A, no: 34'deki Berzan). 

38. Ashaghi (Eşaxi): Bu aşiret 
hak kında bilgim yok. 

39. Hasseina: Aile sayısı bilin
miyor. Musul yakınlannda göçebe ve 
köylü olarak ikiye aynlmış bir halde 
yaşayan bir aşirettir. 

40. Misuri (Mızuri): 120 aile
dir. Yerleşik ve fakir bir aşirettir. 

41. Doshki (Doşıki): Dehok 
(Dı hok)' da yaşayan 500 aileden 
oluşuyor. Bu kesim, soygun ve hır 
sızlıktan ötürü kötü bir üne sahiptir. 

Kermanji (Kırmanci?) ise anla 
şıldıgı kadaoyla (Kesim A, no: 41A) 
bu aşiretin bir koludur. 

A. Doshki (Doşıki, Doşki): 

Giaver (Gewher)'de yaşayan bu 
çalışkan ve zıraatçi aşiret 2000 aileden 
oluşuyor. 

42. JellaH (Celali): Amadiya'nın 
ya kınında, göçebe ve yerleşik 4000 ail
eden meydana geliyor. Kesim B no: 
14' de bu adla yine karşılaşılacakbr: Gör 
üldügü kadaoyla Amadiya'dan göç me
dirler. Ancak Kesim E no: 12'deki Jelli
kan (Celıkan) aşiretinin Jellali (Celali) 
aşiretinden geldigi kesinlik kazan mış 
degil. 

43. Dere: 800 aileden oluşuyor. 
44. Berwari: Yerleşiktir. 600 ailed

en oluşuyor. 
45. Kohan: Olasılıkla bir aşiretin 

alt koludur, ancak hangi aşiretten gel
digini bilemiyorum. 70 aileden 
oluşuyor. 

46. Shaykhan (Şeyxan): Yezidi 
ya da Şeytan'a tapanlardır. Yarı

göçebedirler. Aile sayısı bilinmiyor. Bu 
aşiret, din liderlerinin kaldıgı ve Yezidil
erin dini merkezi olan Şeyh Adi 
yakınlarında ya şamakta ve adıni da bu
lundukları bu yerden almaktadır. Din 
birliginden başka Sinjar (Sincar) Yezid
ileri (Kesim C, no: 16) ile herhangi bir 
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ba~ları yoktur. 
47. Reshkan (Reşkan): Aile 

sayısı bilinmeyen bu aşiretin içinde bir 
kısım Yezidilerin oldu~u söylenir. 

48. Haweri: Yezidi ya da Şeytan'a 
tapanlardır. Zaho (Zaxo) yakınlarında 
yaşayan 300 aileden ibarettir. Tahmin
lerime göre, Kesim C no: ll r daki Ha
verka aşireti ile bazı ba~ları vardır. 

49. Spirti: Göçebedir ve 70 ailed
en oluşuyor. Çadırlarının bulundu~u 
alandan geçerken bu adla ad
landırıldıklarını ö~ndim. Zamanım ol
madıw için konuyu inceleyemedim. 

50. Miran: İlkbabarda Cezire-i lbn 
Omar'dan, yol üzerindeki Şırnak'ı geçe 
rek Van Gölü civarına (yaklaşık 24 km. 
mesafede) göçeden ve sonbaharda tekrar 
yerine dönen 1 000 aileden oluşan bu 
aşiret, hemen hemen her çeşit kötü 
lükten ötürü çirkin bir üne sahiptir. 
İşin garibi, Hıristiyan ve Avrupa' lılara 
karşı genellikle iyi davrandıkları halde 
Müslümanlara karşı kötü muamele ya
parlar. Goyan (Goyi) aşireti (Kesim A, 
no: 53A'daki Şernaklı) ile aralarında 
müzminleşen bir düşmanlık var. 

51. Hasseina: 500 aileden oluşan 
bu aşiretin, Bölüm A no: 39'daki Has
seina aşireti ile bir ba~ını 

göremi yorum. 
52. Sindi: Yerleşik, Müslüman ve 

Nesturi (azınlıkta) 'lerden oluşan 

karışık bir aşiret olup 1500 aileden iba
rettir. Bu aşiretin Slope (600 aile) ve 
Guli (30 aile) adlı iki alt kolu vardır. 

53. Goyan: 1400 aileli, yerleşik 
ve yan-göçebe Kürtlerden oluşan büyük 
ve güçlü bir aşirettir. Tahmin etti~im 
kadarıyla aşiretin birkaç alt bölümleri 
de vardır, ancak bunların adlarını ö~e 
nemedim. Bu kol, belirli bir oranda 
Zazaları (Kesim B'ye bak) da içerm 
ektedir. Bu aşiret, cesareti ve ba 
~ımsızlık tutumoyla ünlüdür. 1899 'da 
yapılan bir meydan savaşında, Miran 
lıların şefi olan ünlü MustafaPaşa'yı 
öldürdüler. 

A. Sbernakblı (Şarnaxi): Goy
anların Şırnak'da yerleşik, 600 aileden 
oluşan bölümüne verilen addır. 

54. Dakbori (Daxori): Şırnak 

civarında yerleşik bir miktar Kürtlerden 
oluşur. Sanırım Goyanların bir kesimi-

dir. 
55. Shiriki 

(Şiriki): 200 aileli, 
yerleşik ve zengin bir 
aşirettir. Adına bakı 

lırsa, Kesim D no: ı O' 
daki Zirikanlarla bir 
ba~ının olması gere
kir. 

56. Balian: 70 
aileli, yan-göçebe, fa
kir ve da~ınık bir aşi 
rettir. Herkilere benzer 
(Kesim A, no: 32). 

57. Eiru: 100 ail
eden oluşuyor. 

58. Atmanikan: 
5000 aileden oluşan, 
göçebe ve çok zengin 
bir aşirettir. Ço~un 

lukla göründökleri yer 
ler, merkezlerinin bu
lundu~u Botan yakını ile Bitlis 
geçitleridir. Adları, KesimA no: 32'de 
geçen Herkiler gibi giyinmelerine ra~ 
men, Herkilerin sahip oldukları kötü 
ünle tanınmazlar. Yazları Muş ovasına 
göçen bu aşiret attan yararlanmaz. 

59. Silukan: 900 aileden oluşan 
Silukanlar, çiftçi ve göçebedirler. Ke
sim A' daki 58 nolu aşirete benzerler. 
Y aziarı Muş ovasına göç ederler. 

60: Kichian (Kiçian): 150 ailed
en oluşan göçebe bir aşirettir. 

61. Duderi: 400 ailedirler ve yaz
ları Van Gölü'nün güney kıyılarında 
geçirirler. 

62. Alikanlı (Aiikan): 150 aile
lik göçebe bir aşirettir. Pek önemli 
de~il ve olasılıkla bir aşiretin alt kol
larından biri olabilir. Ancak hangi 

aşirete ait oldu~nu saptayamadım. 
63. Halaji (Halaci): Van 

Gölü'nün güney kıyİlarında yerleşik 
olan Kürt, Türk ve Ermeni 
karışımından meydana gelen 900 ailed
en oluşmaktadır. 

64.Tiyan: 300 aileden oluşan bu 
aşiret, kötü bir üne sahiptir. Bazılarına 
göre bunlar büyük Tai (Arap) aşiretinin 
çok küçük bir parçasıdırlar. Ancak bu
nun do~ olup olmadı~ını bilmiyorum 

Yukarı Fırat yöresi köylerinden 97 
yaşında bir şeyh 
O.A. Rygaard, Mellem Turker og Kurder, 
Kobenhavn 1935 

.65. Hawatan: Botan bölgesinde 
yerleşik olarak yaşamaktadır. 300 ailed
en oluşuyor. 

66. Keka: Julamerik (Çölemerik) 
yakınlarında yaşamakta, ancak aile 
sayısı bilinmemektedir. 

67. Bellicar: Yarı-göçebe, 180 
ailelik küçük bir Kürt aşiretidir. Beliiki 
veya Bellikan aşiretleriyle herhangi bir 
ilgisi yoktur. Kendi ifadelerine göre, 
Halit bin Velit tarafından puta
tapıcılıktan kurtarılmışlar. 

68. Khani (Xani): 180 aileli olup 
Khoshab (Xoşab) yakınlarında yerleşik 
olarak yaşamaktadır. 

69. Takuli: 450 ailedir. Belki Zilan 
aşiretinin bir alt bölümüdür. Takulilere 
göre, kendileri 100 yıl önce Erzur
um'dan gelmişler. Görüldü~ü kadarıyla 
Takuliler, Kesim D'nin "Giriş" 

bölümünde anılan ve Van Gölü'nün ku
zeyinde yaşayan Sipikan gibi düşük bir 
soya mensup olup, yerleşik olarak 
yaşamaktadırlar. Fiziki bakımdan ol
dukça cılız bir yapıya sahiptirler. 
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Musa Bey el-Abbasiyeh, 
Sir M.Sykes The Caliphs' Last Heritage, London 1915 

70 .••••• : Bu aşiretin adı bir kaza 
eseri kayboldu. Bir gün bu adı bula
bitme umuduyla 70. sırayı boş 
bırakıyorum. 

71. Shekak (Şıkak): Toplam ol
arak 6000 aileden oluşan tanınmış bir 
aşirettir. Yerli Ermeniler tarafından 
"Revand" olarak adlandırılıyor. Sadece 
üç ay boyunca çadırlarda yaşadıkları için 
bunları yerleşik olarak niteleyebiliriz. 
Aşağıda adları anılan aşirtin alt 
bölümleri, kanımca bir kanbağından 
çok eskilere dayanan bir siyasal kon
federasyonla birbirlerine bağlanmış 
lardır. 

A. Shekifti (Şekifi, Şekifti): 
Tümüyle yerleşik 1200 aileden olu 
şuyor. 

B. Mukeri: Tümüyle yerleşik 
1200 aileden oluşuyor. 50 yıl önce 
tran'dan buraya göç ettikleri söyleniyor. 
Biri Nourdous (Nordiis) diğeri Khoshab 
(Xoşab) olmak üzere ikiye bölün 
müşlerdir. 

C. Sheveli (Şeveli): Aile sayısı 
bilinmeyen bu aşiret, lskilip 
yakınlarında tekrar ortaya çıkmaktadır. 
Kanımca bu, Sultan Selim döneminde 
gerçekleşen zorunlu göç sonucu oluşan 
bir durumdur. 

D. Botan: Aile sayısı bilinmiyor. 
E. Sheveli (Şeveli): Aile sayısı 

bilinmiyor. 
F. Shekak (Şekak): 1000 aile ve 

tümüyle göçebe olup, Şekak aşiretinin 
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bir güney koludur. 
72. Zerzan: 100 aileden oluşuyor. 
73. Pinianishli (Pinianişli, 

Pinian): Konfederasyonun başını 
çeken ve 1200 aileden oluşan büyük bir 
aşirettir. Buna bağlı olan başlıca kollar 
aşağıda anılacaktır. Oturdukları yerleri 
kesinlikle belirlemek olanaksızdır. An
cak genel olarak Kesim A' daki 73 nolu 
aşiretin yakınlarında oturduklarını söy 
lemekle yetineceğiz. Aşağıda bağlı 
aşiretlerin adlarını veriyoruz: 

Barkoshan (Barkoşan): Aile 
sayısı bilinmiyor. 

Kinarberosh (Kmarberoş): 
Aile sayısı bilinmiyor. 

Suratawan: Aile sayısı bilinmiy
or. 

Dillijan (Bilican): Aile sayısı 
bilinmiyor. 

Jelli (Celli): Aile sayısı bilin
miyar. Cellilerin, Kesim E'nin 12 nu
marada adıgeçen (Jellikanli, Celıki) 
aşiretin ana aşireti olduğunu tahmin 
ediyorum. 

Gewiji (Gewıci): Aile sayısı bi
linmiyor. Kesim E'deki 12 numaralı 
aşiretin ana aşiretidir. 

Shevilan (Şevilan): Bunun Ke
sim A'daki 71E ve 71C nolu aşiretin 
kolları olduğu açıktır. 

Musanan: Buna ilişkin bilgi için 
Kesim B' deki 12 nolu aşirete bak. 

A. Little Pinianishli (Küçük 
Pinian): 500 ailedir. Görüldüğü ka-

darıyla 73 nolu aşiretin bir uzantısıdır. 
Bu aşiretin, yüzkarası olarak nitelenen 
bir ayıba sahibolduğu farzedilmektedir. 
Ancak sözkonusu ayıbın ne olduğunu 
bilemiyorum. Bu aşiretin 13 ailesi Yezi
di, diğerleri ise Hıristiyandırlar. 

74. Givran: Aile sayısı bilinmiyor. 
Giaver bölgesinde yaşayan küçük bir 
aşiretin adıdır. Yerli yetkililere göre, bu 
adın anlamı "Giaveran'lılar", diğer bir 
deyişle "Giaver halkı" demektir. Bu du
rumda Kesim C' deki 8 nolu ve Bölüm 
B' deki 3 IL nolu aşiretlerle bir ilgisi 
yoktur. 

75. Shemsiki (Şemsiki): 900 
aileden oluşuyor. Zamanınde göçebe, 
şimdi ise yerleşik olan ilginç bir 
aşirettir. Aşiret reisleri, kendilerini Arap 
soyundan gelme saymakta, kendi aşiret 
halkını ise aşağı bir ırk olarak 
görmektedirler. Genel olarak aşiret halkı 
çok çirkin, reisieri ise zarif ve 
yakışıklıdırlar. 

76. Hertushi (Hertuşi): Bu çok 
önemli bir Kürt aşiretidir. Kanımca bu 
aşiretin, Irak Kürtleri ile Ermenistan 
Kürtlerini birbirine bağlayan bir halka 
olduğunu araştırmalar bir gün ortaya 
koyacaktır. Hertuşiletin göçebe kolları 
çok kötü bir üne sahiptirler. Herkilerden 
(Kesim A, no: 32) daha zengin olma
larına rağmen genel görünüş, yaşayış 
ve davranışları bakımından Herkilere 
benzerler. Bu aşiretin alt kolları aşağıda 
sunulmaktadır: 

A. Ezdinan: Aile sayısı bilinmiy
or. Yezidi oldukları söylenmektedir. 

B. Merzigi: 900 ailedir. Başkale 
yakınlarında yerleşik olarak 
yaşamaktadırlar. 

C. Mamresh (Mamreş): 200 
ailedir. Yezidi dinine bağlı olmalarına 
rağmen 

Hertuşi aşiretine mensupturlar. 
D. Mamed: 200 ailedir. Bildiğim 

kadarıyla Hertuşilerin bu alt bölümü 
yerleşik olarak yaşamaktadır. 

E. Alan: Aile sayısı bilinmiyor. 
F.Beroz:60 ailedir. Tütün yetiştri 

ciliğiyle ünlüdürler. 
G. Jiriki : Aile sayısı bilinmiyor. 
H. Shidan (Şidan): Aile sayısı 

bilinmiyor. 
J. Mamkhor (Mamxor): 400 
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ailedir. Göçebe ve çok savaşçıdır. 
K. Khawistan (Xawistan): Aile 

sayısı bilinmiyor. 
L. Sharafan (Şerefan): 300 aile

dir. Hertuşi göçebelerinin en büyük 
koludur. İlkbaharda Akra'nın güneyine 
inerler. 

M. Marnarlan (Marnedan, Me 
rnedan): 200 ailedir. Sanırım yer 
leşiktirler. Bazı aileleri arasıra Zaho 
(Zaxo) yakınlarındaki Beykhey (Beyx
ey) Dagı'na çıkarlar. 

N. Gavdan (Gevdan): 300 aile
dir. Göçebedir. Vahşilik, konuk kabul 
etmeme ve hırsızlıklarıyla kötü bir üne 
sahiptirler. Zengin at yetiştiricisidirler. 
İlkbaharda Zaho yakınlarına yaylaya 
çıkarlar. 

O. Zedek: Göçebedirler. 
P. Zefki: 150 ailedir. Göçebedirler 

ve hayvancılıkla geçinirler. 
Q. Hafjan: 500 aile ve göçe bedirl-

er. 

Kesim: B 

Bu bölgede oturan aşiretlerin 

ilişkileri, bu kata/o gda adıgeçen diğer 
aşiretlerden tamamiyle kesilmiş durum
da. Az ya da çok ortak hiç bir ortak 
yanları yoktur. Bölgeyi kesimler ha
linde birbirinden ayıran A,B,C,D,E'yi 
şöyle sınıflandırmak mümkündür: Ilki, 
Bitlis'in girişine iki ayrı yoldan geli
nebiliyor. Burada A ile B 'yi oldukça 
geniş yapım/ı bir bent ayırıyor. 

Ikincisi, Dicle Nehri'nin doğası gereği 
üzerinden geçilemiyor. Bu durum, C ile 
olan her türlü ulaşımı engelliyor. 
Üçüncüsü, Doğu Toroslar'ın doğası 
nedeniyle C ile her türlü ulaşım engel
leniyor. Dördüncüsü de, Yukarı Fırat 
Nehri'nin Dersim dağına E'de girmesi
dir. 

Bölgedeki Kürtleri de 5 ayrı bölüm 
de toplamak isterim: 

1. Bölüm: Buna dahil 1-10, 27 ve 
29. 

2. 
harfleri. 

3. 
4. 

: No: 20 ve açıklamalı 

:No: 12-19. 
:No: 23. 

5. :No: 31 ve açıklamalı harfleri. 
l.Bölüme 'e bağlı olanlar yarı

göçebe sayılırlar ve yerlerinden tepren
meyen aşiretlerdir. Bunlar bir zamanlar, 
Bitlis'in girişine yakın alandan Bitlis
Diyarbakır arasındaki tarıma elverişli 

olan düzlük/ere taşındı/ar. Bu insanlar 
büyük bir olasılıkla eski Ermeni kral
larına bağlı olan kul kabilelerden olabi
lirler. 

No: 6'da B ekran 'ın adı, no: 1 'deki 
Musik'le birlikte eski tarihlerden 
tanınıyor ve bu konudaki fikirler de 
doğru/anıyor. Bu olguya rağmen bu 
aşiret/er, güneydeki düzlük alanlarda 
yaşıyorlar. Yukarıda sınıflandırdığım 

aşiretler/e herhangi bir yakınlıkları 
yoktur. Bu insanların gelenek ve 
görenekieri konusunda bilgim çok az. 
Çünkü kaldıkları yerlerden sadece bir 
kez geçtim. önlara yönelik araştırma da 
yapmadım. No: 9'daki Tirikan bunların 
dısında kalır. Bunların dışgörünüşleri 

uzun boylu ve iri yapıtıdır. Çalışkan 
görünüyor/ar, ama misafirden hoşlan 
mazlar. 

2,3,4. ve 5. Bölümler toplu bir 
biçimde ele alındı ve bundan fazlasına 
gerek görmüyorum. 

1. Musik: Aile sayısı belli degil. 
Bu aşiret çeşitli gezgincilere baglı ola
rak ele alındı. Buna ragmen bu aşirete 
ilişkin bir bilgiye sahip degilim. An
cak onlardan tümüyle de vazgeçmiş 
degilim. Çünkü Mardin'li (Merdis) Kil 

dani tarihçi Torna onları inceliyor. 
Motikan'da aynı adla yine bir köy var. 
Motikan' daki Kürtler arasında kabile 
adını kullanmak çok kötü karşılanır. 

2. Penjinan: 500 aileden olu 
şuyor. Bu aşiret daha çok savaşçılıgıyla 
tanınıyor. Aralarında Yezidi aileler de 

var. 
3. Keskoli: Aile sayısı bilinmiyor. 

Bu aşiret konusunda birşey bilmiyorum. 
Büyük bir olasılıkla Penjinan'lıdırlar. 

4. Pouran (Pôran): 200 ailelidir. 
Yan-göçebedir ve tarımla ugtaşırlar. 

5. Şeyhdodanh: Aile sayısı 

200'dür. Bu aşiretin göçebe olup ol
madıgı hakkında bilgim yok. Diger 
komşu Kürtler gibi aşiretçi degiller. 
Bunlar, geçmişten devraldıkları gele
nek,görenek ve adlarları tanımak ya da 
bilmek istemiyorlar.Duderi ve Dudikan 
adları arasındaki benzerlik gözönünde tu
tulmalı. 

6. Bekran: 600 aileden oluşuyor. 
Göçebedirler. Kışı Diyarbakır'da yazı 
Siirt'te geçirirler. Bagratunian ülkesinin 
torunları ve onların gelenek ve 
göreneklerini taşıdıklarını söylüyorlar. 
Aynı durum Ermeni dinadamlarınca da 
güvenli bir biçimde anlatılıyor. Bekran 
adına baktıgimızda (Kesim C, no: 16H), 
çogunlugunun Sincar' dan gelmiş Yezi
diler oldugunu görürüz. Dicle 'nin kuzey
inde kalan alanlardan geldikleri 
söyleniyor. 

Başkale'li Ahmed Ağa ve adamları 
Sir.M. Sykes, The Caliphs' Last Heritage, London 1915 
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7. Reshkotanli (Reşkotan/h): 
Aile sayısı 500'dür. Göçebedirler. Er
meni papazının yazdı~ı Chamich 
(Çamiç) adlı tarihte "Ruşdiniyan" adına 
sık sık rastlanır. Her iki ad arasında 
büyük bir yakınlık vardır. 

8. Beşeri: Aile sayısı bilinmiyor. 
Siirt, Meyarfarkin ve Diyarbakır 
arasında yaşayan bir aşirettir. 

9. Tirikan: 650 ailedir. Fırat Neh
ri ile Haini arasında yaşayan bir kabile. 
Renkli giysilerden hoşlanırlar. Zeki ve 
zengindirler. Birlikte yaşadıkları Ermen
ileri severler. Burada yaşayan Ermenile
rio Ermeni kökenli olmadıkları savına, 
Ermeni dinadamları ve liyarbakır'daki 
Ermeniler karşıdırlar. B u fıkri, bana, 
bölgede sözü geçen etkili bir dinadamı 
iletti. 
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10. Kuzlichan (Kuzliçan): Aile 
sayısı bilinmiyor. Küçük bir kabiledir. 
Konusu harita üzerinde işlendi. Adı da 
Dersim ~larının 80 mil kuzeyinde ka
lan bir yerden geliyor. Sonuç olarak da 
bu bölgeden güneye do~ bir göçün 
oldu~u savını ileri sürüyorum. 

or. 
ı ı. Zekeri: Aile sayısı bilinmiy-

12. Musi: Aile sayısı bilinmiyor. 
13. Sarmi: 400 aile. 
ı4. Jellali (Celali): 100 aile. 
15. Khazali (Xazali): 50 aile. 
ı6. Bederi (Bederi ?): Aile 

sayısı bilinmiyor. 
ı 7. Malashigo (Malaşigo): 

Aile sayısı bilinmiyor. 
18. Bosikan: ı80 aile. 
ı9. Kurian: 180 aile. 

Not: 

18-19 nolu Bosikan ve Kurian ile 
Bosikan aşiretinin bir alt bölümü olan 
15 nolu Xezali, Muş ve Kabeljous 
arasında bulunan bölgede yerleşmiş bu
lunmaktadır/ar. Anlatıldıgına göre, es
kiden bunlar Boso (Bozo?) kalesinde 
yaşayan Tavit adında bir Hıristiyan 
kralının idaresindeyken toprata sa
planmış bir kılıca, aya ve yıldızlara 
tapıyorlarmış. Sonra Bagdaı'taki Halife 
tarafından gönderilen Şeyh Nasreddin, 
kral Tavit'i esir alarak Islam dinine 
çevirir. Nasreddin 'in emirleri olan Zak
hario (Zekeriya), Saru ve Musa'nın bera
berlerinde getirdikleri la/aları (hench
men) tarafından da Zekeri (ll nolu), 
Musi (12 nolu) ve Sarmi (13 nolu) 
aşiretlerini oluştururlar. Bunlar ve 
ardından oluşturulan Malaşigo ( 17), Be
deri (16) ve Celali (14) aşiretlerinin el
birligiyle Bosikan ve Kurian aşiretleri 
kuzeydeki daglara sürülür. Tüm bu 
aşiretlerin, Ermeniler/e belirli bir bagları 
var. Bosıkan ile Kurian aşiretlerinin kral 
Tavit'in halkından geldikleri söyleniyor. 
Bu bölgedeki TMrmenilerin hiç biri, Muş 
ovasındaki ve Van yakınındaki köylüler 
ya da Bosıkan, Kurian Kürtleri ile giyim 
ve görünüş bakımından herhangi bir 
benzerlikleri yoktur. Malaşigo ve ll, 
12, 13, 14, 16 nolu aşiretler kendilerini 
Arap saymakta ve konuştukları Kürtçe 
(Kermanji) ve Ermeni ce 'nin yanında 
kendi aralarında anlaşılması güç, normal 
Arapça'danfarklı (! talyanca ve Fransızca 
arasındaki fark kadar) Arapça kırması bir 
dil konuşur/ar: Bu dilin anlaşılması 
Siirt 'de konuşulan arapça 'dan daha zor
dur. Kendilerinin Şeyh Nasreddin soyun
dan geldiklerini sanan bazı Şeyh Nasred
din 'liler, Siirt bölgesinde büyük bir köy 
olan Tillu 'da oturmaktadırlar. Bunlardan 
birisinin yegeniyle tanıştım. Onun an
lattıgına göre aile, lranfatihi Sultan Se
lim tarafındanTillu 'nun kendilerine ve
rildigine dairbir belgeye sahiptir. Bu aile 
kendisini Abbasi soyundan saymakta ve 
kendi aralarında iyi Arapça konuşmaya 
özen göstermektedir. Ancak, Kürdistan 'ı 
terkedeni olmamıştır. Tanıştıtım Şeyh 
Nasreddin 'in iyi etitim görmüş olan 
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yegenine göre ll, 12, 13, 14, 16 ve 17 
nolu aşiretler gerçekten Arap degildir/er. 
lslamiyetten sonra aşiret adlarıni, ken
dilerini yenen fatihin adını ve dilini ala
rak benliklerini kaybetmiş/er. 

20. Modeki (Motikan): Bu, Bit
lis'in kuzeyinde erişilmesi güç daglık 
bir bölgeye özgü bir addır. Bu bölgede 
yaşayan bütün Kürtler bu adla ad
landınlır. Bu yöreye girmeye çalışum, 
ancak başaramadım. Bütün yolculugun 
yaya olarak yapılması zorunludur. 
Görüldügü kadarıyla bu bölgede oturan
ların çogunlugu Zazalardan oluşuyor: 
B unlar son derece yabani ve 
çekingendirler; kendileriyle konuşmak 
güçtür. Motikan bölgesine gidip gelen 
diger Kürtlerden şu bilgileri edindim: 

A. Keyburan: Zaza Kürtleri. 
B.Buban: n n 

C. Kusan: 
D. Rutchaba (Rutçaba): Zaza 

Kürt leri. 
E. Zeidan: Kurmanci (Kermanji) 

Kürtleri. 
F. Erikli: 

(Bazen Khiatra/Xiatra olarak 
çagınlır) 

G. Pir Musi: Kurmanci Kürtleri 
dir. 

Eldeki verilere göre Bubanlılar, 
Modeki'nin en eski aşiretidir. Daha 
önce KesimA'daki 73 (Pinian) ve 32 
nolu (Herki) aşiretlerde gördügümüz 
gibi Zeydan başka yerlerden gelen aşiret 
altbölümleridir. Motikan Kurman
dan'nın Zazalar'ın köleleri oldukları ef
sanesi dogTUysa, Kurmanclar'ın buraya 
başka sıgınmacı olarak geldikleri sonu
cuna varılabilir. Aksi taktirde böylesi 
bir bölgeyi elegeçirmek düzenli bir or
duya sahip olmadan olanaksızdır. 

Görüldügü kadarıyla Motikan Zazaları, 
ne Müslüman ve ne de Hıristiyan'dırlar. 
B u bölgede derinligine bir araştırma 
yapılırsa, ilginç sonuçlara varılacagı 
kanısındayım. Bu araşbrmaya ek olarak 
halk ezgi ve efsanelerinin de belirli bir 
biçimde derlenmesi, Ermeni tarihine 
büyük bir ışık tutacakbr. 

21. Pinjari (Pıncari): 450 aile
dir. Sason bölgesi Kurmanci konuşur. 

Bir Ermeni Kadını, 1889 yılları 
L.E.Högberg, Bland Persiens Muhammedaner, Stockholm 1920 

22. Slivan : Aile sayısı bilinmiy
or. Olasılıkla Zaza'dırlar. 

23. Aşiretsel Olmayan Zaza
lar: 1000 aileden oluşurlar. Bu 1000 
ailenin yeraldıgt alanda aşiret-dışı Zaz
alar'a da rastlanılır. Bunlar, anarşik bir 
konumda, tabiatİyle gaddar ve hırçın ol
makla birlikte, onlar için insan 
hayatının bir degeri yoktur. Kendileri 
bile canavariıkiarını içtenlikle dilegetir
mektedirler. Hemen hemen herhangi bir 
dine de sahip degiller. Çok ilkeldirler. 
Bunlardan askerlik yapmış biriyle 
tanıştım: Askerligini yapanlar kendi 
geçmişlerinden utanır ve koyu birer 
Müslüman kesilirler. Bunlar gördügüm 

kadarıyla bir aşiretsel yapıya sahip 
degiller. Zazaca konuşurlar, ancak iyi zi
raatçı degildirler. Zazalar ufak-tefek, kur
naz, tiz sesli, yabancılar karşı sında son 
drece utangaçtırlar. Sanırım bunlar 
Bhiller gibi ilkel bir dag ırkıdır. Ova 
veya kentlerde oturan Zazalar'a sadece 
Suverek (Siverek)' de rastladım: Bunlar
dan bazıları Karagetch (Karakeçi ?) ile 
yaşıyorlar. 

24. Kedak: 600 aileden oluşur. 
Pera'nın güneyinde V eşin dagında 

yaşayan Zazalar'dır. 

25. Ashmisbart (Aşmişart): 

500 aileden oluşan Şii Zazalar'dır. 
26. Kulbin: Aile sayısı bilinmiy 
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or. Zaza'dırlar. 
27. Gurus: Aile sayısı bilinmiyor. 

Adı dışında herhangi bir bilgi edineme
dim. Bununla birlikte İbrahim Paşa 
(Kesim C, no: l'deki Milli aşireti) bu 
adı bilmektedir. 

28. Sinan: Aile sayısı bilinmiyor. 
Zaza'dırlar. 

29. Elia: Aile sayısı bilinmiyor. 
Zaza ya da Kurmanc Kurtleri olarak be
lirlemek olanaksızdır. 

30. Behirmaz: 500 aileden 
oluşuyor. Şü Zazalar'dır. 

3l.Dersimli: Dersim 'de yaşayan 
Kürtler'e verilen genel bir addır. 
Görüldü~ü kadarıyla, Şavaklılar 
(Şawak) dışında (Kesim B 'deki 31 C 
nolu aşiret) bütün Dersim aşiretleri pa
gandırlar: Kendilerini Şii saymak
tadırlar. Anlayabildi~im kadarıyla bun
ların dini, sonuçta panteizme 
(kamutanrıcılık) ulaşan, büyü ile 
do~aya tapımdan oluşan bir karışımdır. 
B u bölgeden birisi bana "Allaha 
tapmıyorum. Çünkü bütünün bir 
parçası, bütüne tapamaz." dedi. 
Dışgörünüşleri yönünden Şii 
Müslüman'dırlar ve Ali adına yemin 
ederler. Ayrıca Ali'yi peygamberlerin en 
büyü~ü olarak anarlar: Sanırım bunu, 
sadece Sünnileri kızdırmak için kaşitlı 
olarak yapamaktadırlar. Kuşkusuz Der
simliler soyguncu ve yolkesicidirler. 
Cesaretlerinden kuşkuluyum. Çünkü 
küçük bir kuvvet gösterisi onları hizaya 
getirmeye yetiyor. Onların hareketlerini 
kontrol etmek güçtür. Dersim'in çevre 
yörelerinde Bey'lere kulluk eden, bir tür 
feodal düzende yaşayan aşiretlere rast
lanılır. Bu Bey'ler Türkçe konuşur ve 
kadınları yüzlerini örterler. Başlangıçta 
bu Bey'lerin , Türk askeri sistemi olan 
Tirnar sahipli~inden geldiklerini 
sanmıştım. Ancak daha sonra bunların, 
yerleşik Türk adetlerini benimseyen 
yerli şefierin soyundan geldikleri 
anlaşıldı. Dersimliler ufak-tefek, ince, 
fakat keskin bir yüz yapısına sahiptirl
er. Zeki, renk ve giysiler konusunda 
çokça gelişmiş bir sanatçı ruhuna sa
hiptirler. Dersim'in eteklerinde Uzun 
Hasan'ın Akkoyunlular'ından bazı 
Türkler var ve bunlar kendilerine özgü 
bir topluluk halinde yaşarlar. Akkoyun-
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lular tarihi için De Guignes'in Histoire 
des Huns adlı yapıtına bakılabilir. Be
lirleyebildi~im kadarıyla Dersimliler 
Zazaca'ya yakın olan, ama kendilerine 
özgü bir lehçe konuşurlar. Dersim 
aşiretlerinin ço~u. ilkbaharın sonlarına 
do~ güneyden kuzeye yayiaya çıkarak 
köylerini boş ve sahipsiz bırakmak 
tadırlar. 

A. Milan (Mılo/Mıli/Mılan): 
Bu, Kuzey Mezopotamya'daki büyük 
Milli konfederasyonunun asıl ana 
aşiretidir. Milli aşiretiyle ilişkileri hala 
sürüyor. Milli ya da Mılan ile ilgili 
bilgi, efsane ve bu ada verilen önem 
için Kesim C'deki 1 nolu Milli aşire 
tine bakılabilir. 

B. Kechel (Keçelan): Palu 
yakın larında yerleşiktir ve 1000 ailed
en oluşur. 

C. Shawak (Şavak): Aile sayısı 
bilinmiyor. Yerleşiktir. Pek yakın bir 
zamanda ortodoks Sünnili~i kabul 
etmişler. 

D. Ferhad Uşaaı (Ferhadan/ 
Feratan): Aile sayısı bilinmiyor. 
Surpignan (Sorpiyan?) yöresinde 
yaşarlar. Adı F harfiyle başlayan tek 
Kürt aşiretidir. 

E. Bakhtiarh (Bextiyaran): 
Aile sayısı bilinmiyor. Çemişgezek 
yakınlarında 30 köy kadar; yan-göçebe 
ya da biri da~da ve biri vadide olmak 
üzere her birimin iki köyü vardır. 

F. Karabanh (Qerebaliyan): 
Aile sayısı bilinmiyor. Dersim'deki 
yeri hakkında kesin bilgim yok. 

G. Mirzanh (Mirzan): Aile 
sayısı bilinmiyor. Dersim'deki yeri ke
sin olarak bilinmiyor. 

H. Abbasanh (Abbasan): Aile 
sayısı bilinmiyor. İnce ve zarif doku
macılı~ın bir eseri olan çok üstün do
kunuşta şaheser halılar yaparlar. 

ı. Balashaghi (Baluşaaı, Ba
liyan): 2000 aileden oluşuyor. 
Yerleşiktir. 

J. Laçin Uşaaı (Laçinan): Aile 
sayısı bilinmiyor. Amuga (Amutqe?)'da 
otıırurlar. 

K. Kuzlichan (Kuziçan): Aile 
sayısı bilinmiyor. Bunun bir aşiret adı 
olmadı~ı kesin. Ancak birkaç aşiretin 
yaşadı~ı bölgeye verilen bir addır{Bu 

Mirza Seid, Kürt Molla 
L.EHögberg, age. Stockholm 1920 

ad, şimdiki Pülümür yöresine verilen 
eski bir yer adıdır. MP). Bununla bir
likte Diyarbakır'ın kuzeyinde yaşa yan 
bir aşiretin adı olarak tekrar karşımıza 
çıkar. Sanırım bu, Dersim'den buraya 
göç etmiş olan bazı ailelerden 
oluşmaktadır. 

L. Givran (Civran, Ciban): 
Aile sayısı bilinmiyor. Bu aşiretin Der
sim'de oldu~u bildirilmekle birlikte bu 
bilginin do~rulu~undan kuşkuluyum 
(Dersim'de Mazgirt ve il merkezi Ka
lan'da "Cihan" adıyla bir aşiret vardır. 
MP). 
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Arekerdox: Malmisanij 

ÇEND ZEWTI Ü DU'A YE MA 

ZEWTİ 
Verniya zewtan di zaf ray ne va

teyan ra yew vajiyeno: "boka", 
"mala, "meıa", "mera", "fnşallah", 
"fnşalla", "inşallo", "işalla", " 
işellay", "ti be", "ti bi", "ti be, ti 
M", "de'wa yey keno", "de'eba yey 
kenu", "de'ba yey keno", "ya Rebi", 
"hurmete Hebibi kena". Mi çend 
misalan vişer verniya zewtane binan 
di ne vatey nenuşte. 

Zey cumleyane binan zewtan di zi 
tay forme :tman cini u camerdan (yan 
zi keynekan u ıajekan) gore bedile
n~. Mesela: 

Ti bori, teber n~ki! 1 Ti bora teber 
neka! 
N~ cumıeyan ra cumıa vereni ca

m~rdi ra, diyini zi cini ra vajiyena 
Mi zewtan~ cerenan di hina zaf 

form~ neri (masculin) nuşti. 
Cay~ ki mi ne zewti tira girewti, 

mi bi n~ herfan nawiti: 

(Ç) Çermılg (Çermik) 
(Çe) Çewlfg, Çebaxçur (Bingöl) 
(D) Dersim (Tunceli) 
(G) Gel (Egil) 
(H) H eni (Hani) 
(L) Lice, Liji (Lice) 
(P) Pfran (Dicle) 
(Pa) Pali, Palu 
(S) Sewregi (Siverek) 

A 

1-Adirband~ to kwo! (P) 
2-Adir buk' bon' to! (H) 
3-Adir buk' gon-ıeşey to! (H) 
4-Adir buk' ke to! (H) 
5-Adir dekwo gande (gond~) to! 

(P) 
6-Adir di keyd~ to kewo! (S) 
7-Adir gand~ to kewo! (Ç) 
8-Adir keyd~ to kwo! (P) 
9-Adirkey perde to kwo! (P) 
lO-Adir key tue ku (kwfi)! (Çe) 

(Pa) 
11-AdirkMe to kewo! (Ç) 
12-Adir ocaxde to kewo! (Ç) 
13-Aqibet~ mi biyer' (Mr') tu 

sere! (Çe) 
14-Awey sfyay çimon' to d' Mr' 

! (H) 
15-Awey zerey to zuwa b'! (H) 
16-Awka siyay to çimikewo! (Ç) 
17 -Axba (Axiba) mi Mro to sere! 

(Ç) 
18-Axbetey mi Mr' to sere! (H) 
19-Axibeta mi Mro to sere! (S) 
20-Axibeta mi bi to bo! (S) 
21-Axinami to re nemano! (Ç) 
22-Ax mi tue r' nemono! (Çe) 
23-Aya ki amawa mi sere di, Mro 

to sere di! (Ç) 
B 

1-Bane to veşo! (P) 
2-Beıa to riberol (P) 
3-Beıqat neg• ! (H) 
4-Beri tue kilıu b'! (Çe) (Pa) 

5-Beri tue mueri b'! (Çe) (Pa) 
6-Bibik~ to veci! (P) 
7-Boka ıocinda to ra dun nevijyo! 

(Ç) 
8-Boka nane to bibo pirene to 

çinebo, pirene to bibo nan~ to çin~bo! 
(Ç) 

9-Bo ka qere xebera to mi r~ biro! 
(S) 

10-Boka ti ax~ mi bikr~. gan bid~! 
(Ç) 

ı ı -Boka ti bikişye! (Ç) 
12-Boka ti nan u piren ya n~vin~! 

(Ç) 
13-Boka ti qerqeşunan a şire! (Ç) 

c 
1-Cahnim to şano! (Ç) 
2-Cay to ca'nim bo! (P) 
3-Cay to cehnim bu! (H) 
4-Cay to Weıweı Deresi bo! (P) 
5-Cinazey tu mi ri biyerfi (Mru)! 

(Çe) 
6-Ciniya to şari re bimano! (S) 
7-Ciger tu bipinnos (bipindisyo)! 

(Çe) 
ç 

1-Çeqf dekwa bond~ to! (P) 
2-Ç~ to birijyo! (D) 
3-~ to biveso! (D) 
4-Çila to bipeyiso! (S) 
5-Çileya to bipeyso! (P) 
6-Çimand~ to ra M ro! (P) 
7-Çimane (Çimond~) to ra b~ro! 

(P) 
8-Çime mi to n~gino (n~guno)! (P) 
9-Çime to mi desti kewe! (Ç) 
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10-Çiın~ to mi lepi kew~! (S) (Ç) 
1 1 -Çim~ to kor bi! (P) 
12-Çim~ to vejyi! (P) 
13-Çiın~ to vijy~ (bivijy~)! (Ç) 
14-Çimi tu kuari b' (bi)! (Çe) 

(Pa) 
15-Çimon' to ra Mro! (H) 
16-Çorto gankewo! (Ç) 
17-Çuwerr beden' tu kwt1! (Çe) 
18-Çuwerr fek' tu kuwr! (Çe) 

D 
1-Dasimaıf ~ro tue di! (Çe) 
2-De'eba (De'wa) yey keno, ti 

yere ra nimaj n~veyni! (P) 
3-Deıba gulito bero! (Ç) 
4-Derd gand~ (gond~) to kwo! 

(P) 
5-Dest~ to biqereff (biqerff)! (P) 
6-Des~ to bişiki! (P) 
7-Dest-ling' to biqereff! (H) 
8-Dinya to re zehir u ziqqim bo! 

(Ç) 
9-Duy locindey to ra n~veciyo! 

(P) 
E 

I-Ella (Ellah, Alla) belay to bido! 
(P) 

2-Ella gan~ to bigiro! (P) 
3-Ella gon' tu biyir' (bigerfi)! 

(Çe) (Pa) 
4-Ella (Ala) key tu bixerrepno! 

(Çe) 
5-Ella k~ to wedarno! (S) 
6-Ella penc tu nyedo (nidu), ti pey 

xwe (xwi) bikeni! (Çe) 
7-Ella I'llM to bigiro! (P) 
8-Ella to bigiro! (P) 
9-Ella to kemeran ra bipemo! (S) 
lO-Ella to kemeran ra biperno, le-

tey~ toyo en gird go~ to bo! (S) 
ll-Ella to re n~verdo! (S) 
12-Ella to ro do! (S) 
13-Ella (Alla) tu çerrey mird ni-

kirfi! (Çe) 
14-Emeg' mi tue şonu! (Çe) 
15-'Emı-e to kirr bo! (P) 
16-'Emri tu kilmi b' (bu)! (Çe) 

(Pa) 
17-Esemey~ to nemano! (Ç) 
18-Esemey~ to n~wanyo! (Ç) 
19-'Eyel to bin' d~so ra mon' ! 

(H) 
20-Eyşa m punc bi punc bianciyo! 

(P) 
F 

-Ferec bigin to r' ! (H) 
G 

1-Gerden~ to bi nd~ to di mono! 
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(P) 
2-Gili to bitişi! (P) 
3-Gili (Gilli) to kor bi! (P) 
4-Gili to perri! (P) 
5-Gili to vejyi (veji)! (P) 
6-Giliyand~ to ra Mro! (P) 
7-Giliya to bivijyo! (Ç) 
8-Gordey~ Ellay (Allay) Mro to 

ro! (Ç) 
9-Gormara kor bid' to pede! 

(H) 
10-Gormara kori to di do! (P) 
11-Gormari to cigeripero! (Ç) 
12-Gormari to di do! (P) 
13-Gosirmeti to seri ser di Mri! 

(P) 
14-Goş~ gan~ to birizo! (P) 
15-Goşt~ to birizo! (P) 
16-Gule qesbada to gino! (P) 
17 -Gule qesebey to r' bigin! (H) 
18-Gule qesibada to guno! (P) 
19-Guley şeşdiremi ti gini (gum")! 

(P) 
20-Guley to di serdini bi! (P) 

H 
1-Heq adir be (ve) to verdo (1)! 

(D) 
2-Heq (Haq) adiı-e to wedarn (2)! 

(D) 
3-Hewn to çimi n~kewo! (Ç) 
4-Hewtşax bigin to r'! (H) 
5-Homa bel~ to bido! (L) 
6-Homay to big~ro. ez to ra ponk 

bo! (P) 
7-Homa to biro! (L) 
8-Homa to mi ra biro! (L) 
9-H omay to qehr biko! (P) 
10-Hurmet~ Hebibi kena, ti xeyr 

xwi ra n~veyni! (P) 
ll-Hfimay belay to bi do! (P) 
12-Hfimay çiman~ to bitef~no! 

(P) 
13-Humay gan~ to bigiro! (P) 
14-Hfimay heqd~ to ra Mro! (P) 
15-Hfimay qahre (qehr~) xwi to 

biko! (P) 
16-Humay ruM to bigiro! (P) 
17-HUınay to bigiro! (P) 
18-Humay to mi ra big~rfi. ez to 

ra bixelesy(i! (P) 
19-HUınay to mi ra bigiro, ez to 

ra pank ba! (P) 
20-Hfimay ftcax' to kori k', ber' 

to mori k' ! (H) 
21-Humay xezeb~ xwi to biko! 

(P) 
i 

1-Inşalla (Işalla) cay to ca n~bo! 

(P) A 

2-Işellah ti hurdi çimon a 'ema 
biw~! (L) 

3-Işellah (işellah) ti qet n~mon~! 
(L) 

J 
-Joni kargo bikwo keyd~ to! (P) 

K 
1-Kam rar duri yo ti pi ra ş~ri! (P) 
2-Kardi qesba (qesibada) to di roj

aniyol (P) 
3-Kardiya Ellay (Allay) Mro to ro! 

(Ç) A 

4-Karmi beden' tue kurı! (Çe) 
(Pa) 

5-Karmi (Kermi) gand~ to kwi! 
(P) 

6-Karın i leşta to kwi! (P) 
7-Karmito kwi! (P) 
8-Kerga (Karga) siyay to ri veyn 

do! (P) 
9-Kerga siyey tue ri ven du! (Çe) 

(Pa) 
10-Kermi bikwi gon' to! (H) 
11-Kermito bikwi(bikuy)! (P) 
12-Kerrey a kuçi to ro vari! (P) 
13-Key ~rd~ to veşo! (P) 
14-Key to adir bigiro (3)! (P) 
15-Key to awan n~bo! (P) 
16-Key to bi'emiriyo! (P) 
17-Key to bixeripiyo! (P) 
18-Key to veşo! (P) 
19-K~ to birijyo! (Ç) 
20-K~ to biveşo! (Ç) 
21-K~ to bixerepyew! (H) 
22-K~ to veyşft! (H) 
23-K~ to wedaryo! (Ç) 
24-K~ (Key) tu raşiyo, qic' tu mili 

kwi! (Çe) 
25-~ to vete bimano! (Ç) 
26-Kirrantiya mergi bo! (P) 
27-Kuı ujahrbo to reı (Ç) 
28-Kore to re Mro (4)! (D) 
29-Kund keydi (keyde) to di veyn 

do! (P) 
30-Kund kM~ to di veyn do! (Ç) 
31-Kund' kor k~ to d' bivendu! 

(H) 
32-Kundo kor key to di biwano! 

(P) 
33-Kundo kor key to di veyn do! 

(P) 
34-Kund to ri veyn do! (P) 

L 
1-Layliki mexreb tue ser biyerfi 

(Mnl)! (Çe) 
2-Leşa to yaban a mano! (G) 
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3-Lelawey kargo çimonde to rt1 
b€ra! (P) 

4-Loqerey to, to fek ra b€rt! (H) 
5-Loqreye to b€re teber! (Ç) 
6-Loqrey to bivijiye! (S) 
7-Loqrey to fekte to ra b€n! (P) 
8-Loqrey to, to fek ra b€ri! (P) 

M 
I-Mala 'imrtto siya bo! (P) 
2-Mala ti tatanm bi! (P) 
3-Mela ti teterxan bi! (P) 
4-Maney to biqerefıyo (biqer-

fiyo)! (P) 
5-Maney to bişikiyo! (P) 
6-Mar bid' to pede! (H) 
7-Mar bi to pero (5)! (S) 
8-Marto pero! (Ç) 
9-Mar tue di di (du)! (Çe) (Pa) 
10-Mela ti destane mi kwi! (P) 
11-Mela ti 'emir di biqerefi (bi-

qerfi)! (P) 
12-Mela ti mirdi newin! (P) 
13-Mela ti mird newert! (H) 
14-Mela ti qendı1dey xwi di biqer-

efi!(P) 
15-Meqbera ... (6) to şono! (L) 
16-Mera ti yeri niveyni! (Çe) 
17-Meşka to quli bo! (P) 
18-Meyte to -mi n- Mro! (P) 
19-Mezge to b€ro teber! (P) 
20-Mezge to pirnikane (pirnikon-

de) to ra b€ro! (P) 
21-Meney to bişikiyew! (H) 
22-Mile to bişikyo! (Ç) 
23-Mill tue bişikiyt1! (Çe) (Pa) 
24-Mil-meney to biqerefyew! (H) 
25-Mi patraye to da! (7) (L) 
26-Mishefto kor ko! (P) 
27-Miyaneye to bişikyo, ti kut 

M! (Ç) A b" ik . kAt b" 28-Miyaneye to ış yo, tı u ı-

mane! (Ç) 
29-Miyoney tu bişikiyu! (Çe) 

(Pa) 
N 

1-Namuse to paymal bo! (Ç) 
2-Nan arweş bo, ti tazi be, ci 

nerese! (Ç) 
3-Nane gilgili to dest nekewo! (S) 
4-Nane mi xenime to bo! (P) 
5-Neke to birişi! (P) 
6-Nenguy tu birişi! (Çe) 
7-Nengft çinebo ti xo biwirtne! 

(Ç) A A • A\,.J'ı • b" 8-Nenguye to çınei.JÇ tı xo pa ı-

wirene! (S) 
9-Ne ti mird bor' ne z' ti bid' xo 

ra! (H) 

10-Ninga tiwa vertn ningapeyin 
nereso! (Ç) 

11-Nom mi xenim' tu bo! (Çe) 
o 

1-0caxe to bitefiyol (P) 
2-0caxe to korbimano! (Ç) 
3-0caxe to kor bo! (P) 
4-0caxe to kor bo, bere to mor 

bo! (P) 
5-0wladi tue 'eduy sert tue bi! 

(Çe) 
p 

1-Palas çinebo ti xo bina ne! (Ç) 
2-Penc' tu birişi! (Çe) 
3-Pergaleye to vila bo! (Ç) 
4-Pergele to vila bo! (S) 
5-Piren çinebo ti xo ra de! (S) 
6-Pirnikande (Pirnikonde) to ra 

bero! (P) 
7-Pimikande to ra Mro teber! (P) 
8-Pirnikon' to ra b€ro! (H) 
9-Pirnikon' tue ra biyeru! (Çe) 

(Pa) 
10-Pişey to bimasu! (H) 
11-Pirey, veri coney tu n biy

er'! (Çe) 
12-Pizey to quli bo! (P) 

Q 
1-Qafil qeda bi to ro guno! (S) 
2-Qafil qeda to kişt a koyo 

(kewo)! (Ç) 
3-Qanseı bigin to r' ! (H) 
4-Qeçe to desan ver o bimane! (S) 
5-Qedabaşi tue şonu! (Çe) 
6-Qeda to ya kewo (bikewo) (8)! 

(S) 
7-Qeda to ya kewte! (S) 
8-Qedaye Ellay to şano! (Ç) 
9-Qefil qeda to sere d' Mro! (H) 
10-Qendiley to biqerefa! (P) 
11-Qere perdey kergon biyer' 

(b€r') tue n! (Çe) 
12-Qereyer to şano! (Ç) 
13-Qesba (Qeseba) to fekte to ra 

bero! (P) 
14-Qeseba (Qesba) to bihelisyo! 

(Ç) . . 
15-Qeseba to bıhelıyo! (P) 
16-Qeseba to bimaso! (Ç) 
17-Qeseba to fekte to ra bero! (P) 
18-Qeseba to quli bo! (P) 
19-Qeseba to, to fekra Mro! (P) 
20-Qesebey to qul bib' işellay! 

(H) 
21-Qinestey to bişikiyo! (P) 
22-Qiney to otraxi d', çim' to ber 

di b'! (H) 
23-Qur'an (Qur'on) to kor ko! 

(P) 
R 

1-Rebbi (Rabi) to bigiro! (P) 
2-Rebi (Rebbi) heqdi tu ra biyert1! 

(Çe) 
3-Rebi tu biyirt1! (Çe) 
4-Rebi xezeb xwe (xue) tue ri du! 

(Çe) 
5-Reşa merdumweri to ra bero! 

(P) 
6-Riy to siya bo! (P) 
7-Roje (Rojl) to siya bo! (P) 
8-Roje toyo weş ez bi! (Ç) 
9-Roje toyo weş min a bo! (Ç) 
10-Roşna (Roşnay) çimane to 

birişo! (P) 
11-Roşna to bipeyso! (P) 
12-Roşna to birijyo! (S) (Ç) 
13-Roşna to birişo! (P) 
14-Roşnay çimonde to bipeysa! 

(P) 
15-Roşnay to birişa! (P) 
16-Roşney çimon to birişyew! (H) 

s 
1-Sewm to bikow (bikwo)! (P) 
2-Si to ro bivare! (Ç) 

ş 
1-Şeyişe to bibo, harneyişe to 

çirebo! (P) 
2-Şit' çijon' mi tue ri heromi b' 

(bu)! (Çe) (Pa) 
3-Şite mi to n herarn bo! (P) 
4-Şite mi xenime to bo! (P) 
5-Şite mi xenime to wo! (L) 
6-Şiyayişe to bibfi, harneyişe to 

çinebfiı (P) 
7-Şiyayişi tu bibO, omeyişi tO 

çinebo! (P) 
T 

1-Teluy marininga tO (to) ra şero! 
(P) 

2-Terefde Ellay ra çeqi deko (dek
wo) bonde to! (P) 

3-Tewqna'let (Towqa'let) to mil 
kwo! (P) 

4-Text O tace to dim deyo! (S) 
5-Ti aqilde sen ra şert! (P) 
6-Ti aqildi san ra bi! (P) 
7-Ti asaney neveyni! (P) 
8-Ti aw (awk) di şort! (G) 
9-Ti ax ba cem şen! (P) 
10-Ti ax bi ceni ra bimirt! (P) 
ll-Ti ax bi cem ra şen! (P) 
12-Ti ax bi cemyi rageyrt! (P) 
13-Ti ax bi (ba) merdi ra bimira! 

(P) 
14-Ti ax bi (ba) merdi rageyra! (P) 
15-Ti ax bi merdi ra şera! (P) 
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16-Ti belay xo H Omay ra vfni! 
(H) 

17-Ti belay xwi H Omay ra veyni! 
(P) 

18-Ti belay xwi veyni! (P) 
19-Ti beqa n~ki! (P) 
20-Ti beqa nikir! (Çe) 
21-Ti beron ver a parse bigeyn! 

(P)22-Ti ~ aw t1 ~iman şire! (Ç) 
23-Ti ~. boka ti mi desti kew~! 

(Ç) • A Al 24-Ti be, boka tı ... ra newere. 
(Ç) 

25-Ti ~·emir şeı (L) 
26-Ti ~iman ~n! (P) 
27-Ti ~mal t1 ~ melal biman~! 

(Ç) 
28-Ti ~. ti herrbinkew~! (Ç) 
29-Ti ~. ti teber (tever) n~kere! 

(Ç) 
30-Ti ~. ti şewdir n~ker~! (S) 

(Ç) 
31-Ti ~. ti şewra n~ker~! (Ç) 
32-Ti ~. ti xo bin ra bigre xo n ra 

d~! (Ç) 
33-Ti bi ayazin~man~! (S) 
34-Ti biba'ji! (P) 
35-Ti bibe'ci! (P) 
36-Ti bi beqa n~kere! (S) 
37-Ti bi dini! (P) 
38-Ti bi 'eşareti ~*!(S) 
39-Ti big~r· big~r·, mi bihesili! 

(Çe) 
40-Ti bihelisy~! (Ç) 
41-Ti bi kemer ra perre! (S) 
42-Ti biki, lepi dekwi! (P) 
43-Ti biki, xwi sawi! (P) 
44-Ti bi kor ~! (S) 
45-Ti bikuncey~! (Ç) 
46-Ti bi letey ~! (S) 
47-Ti birn~! (Ç) 
48-Ti birnin (bimn)! (P) 
49-Ti bi n~mane! (S) 
50-Ti bi qebhet ~*!(S) 
51-Ti biqimıuçy~! (Ç) 
52-Ti biqurfiy~! (S) 
53-Ti biqurify~! (S) (Ç) 
54-Ti birizi! (P) 
55-TI bi şart dim~ kew~*! (S) 
56-Ti bixerrifi! (P) 
57-Ti bon, teber~ki! (P) 
58-Ti bor' teber n~ki! (H) 
59-Ti bure, teber~kere! (Ç) 
60-Ti byemirad şi yer'! (Çe) (Pa) 
61-Ti ca di gan bidi! (P) 
62-Ti cahileyda xwi ra xeyr n~

veyni! (P) 
63-Ti cayfley (cafley) xo ra xeyr 
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n~vin'! (H) 
64-Ti ciwaneya (ciwoneyda) xwi 

ra xeyr ~veyni! (P) 
65-Ti çapi di ~ri! (P) 
66-Ti çapta xwi di ş~ ri! (P) 
67-Ti çilki biki (9)! (P) 
68-Ti çiray (çaray) mirdi n~weri! 

(P) 
69-Ti çim an a kor bi! (P) 
70-Ti desta[n] kwi! (G) 
71-Ti dest t11ingan abi! (G) 
72-Ti dinyara tahm ~vi~! (Ç) 
73-Ti dismal~ zomayi niveyni 

(n~vini)! (Çe) 
74-Ti 'emir di biqerefi (biqerfi)! 

(P) 
75-Ti 'er ro ~ri! (P) 
76-Ti 'er ro şori! (G) 
77-Ti 'ey lan a xeyr n~veyni! (P) 
78-Ti 'eylan~ xwi ra xeyr n~-

veyni! (P) 
79-Ti fa'ş bi! (P) 
80-Ti fa' ş bi, 'er ra kaş bi! (P) 
81-Ti firingzehmeti (firing-

ze'meti) veji! (P) 
82-Ti gand~ xwi ra xeyr n~veyni! 

(P) 
83-Ti gan bidi! (P) 
84-Ti geber bi! (P) 
85-Ti gedan~ (gedon~) xwi ra 

xeyr ~veyni! (P) 
86-Ti giliyan abi! (G) 
87-Ti giliyan a kor bi! (G) 
88-Ti gosimıet bi! (P) 
89-Ti gt1ni biqelibni (biqelebni)! 

(P) 
90-Ti gt1niya siyay biqelibni! (P) 
91-Ti heşi bi koon ser di şiyer'! 

(Çe) 
92-Ti Htlınad~ xwi ra veyni! (P) 
93-Ti Htlınay ra belay xwi veyni! 

(P) 
94-Ti H Omay ra veyni! (P) 
95-Ti 'imir ('emir) di biqerefi! 

(P) 
96-Ti 'imir ('emir) di ş~n! (P) 
97-TI inay vi~r (v~şir) n~bi! (P) 
98-Ti jan veji! (P) 
99-Ti jo veci! (P) 
100-Ti kard~ Ellay ri gini! (Çe) 
101-Ti kerra bi (10)! (P) 
102-Ti kerr t1 kor bi! (P) 
103-Ti key (keyd~) xwi di n~miri! 

(P) 
104-Ti keye di mana (mona)*! 

(P) 
105-Ti key xwi ra xeyr n~veyni! 

(P) 
106-Ti k~ xo ra xeyr n~vin' ! (H) 

107-Ti kirrantiya mergi roki! (P) 
108-Ti kor bi! (P) (H) 
109-Ti kor bi inşalla (fnşallo)! (P) 
ll 0-Ti koyan t1 ro yan ser di ş~ ra* 

(ll)! (P) 
lll-Ti kuçan (kuçey) di mani! (P) 
112-Ti kuçey di bimani! (P) 
113-Ti kuçey ra biman~! (Ç) 
114-Ti kul veci! (H) 
115-Ti kul vej~! (Ç) 
116-Ti kutika[n) re werd ~! (Ç) 
117-Ti kt1t ~! (Ç) 
118-Ti kt1t biman~! (Ç) 
119-Ti lema[ n] ver di mani! (G) 
120-Ti letey bi! (P) 
121-Ti letey letey bi! (P) (H) 
122-Ti loxmey bi! (P) 
123-Ti mirad n~ed~ni! (P) 
124-Ti mirdi n~were! (Ç) 
125-Ti mirdin~wri! (P) 
126-Ti mird ~weri! (H) 
127-Ti mird şire, veyşan ~re! (Ç) 
128-Ti mi zeri ver qet helal n~ w~ 

(12)! (L) 
129-Ti na kişt a şire, a kişt a n~re! 

(Ç) 
130-Ti nan revin~! (Ç) 
131-Ti narbe di bişiki! (H) 
132-Ti naşt a şire, aşta n~re! (Ç) 
133-Ti ne bidi ne bigiri! (P) 
134-Ti neqere ~ (13)! (Ç) 
135-Ti ne bid' n~ biyer! (Çe) 
136-Ti ... ne resi! (P) 
137-Ti nimac (nimaj, nimaji) n~

veyni! (P) 
138-Ti ninga[n) ser dar di~! (Ç) 
139-Ti owk (awk) t1 adir di şi yen! 

(Çe) (Pa) 
140-Ti parçey bi! (P) 
141-Ti parçey-letey bi! (H) 
142-Ti pa verdi! (P) 
14 3-Ti pay vindiri oor di çilki b iki! 

(P) 
144-Ti pir t1 pis bt! (P) 
145-Ti qonce d' biqerefi! (H) 
146-Ti rahar bager-nager ra 

şiyer'! (Çe) 
147-Ti ... ra n~n! (G) 
148-Ti ... ra xeyr neveyni! (P) 
149-Ti rehetey ~veyni! (G) 
150-Ti rindey nevinil (H) 
151-Ti rindi ~veyni! (G) 
152-Ti riwen bi, [ti] 'er ro şen! 

(P) 
153-Ti roc reveyni! (G) 
154-Ti roj ~vfn~! (Ç) 
155-Ti roşna çimana (ra) bi! (P) 
156-TI roşnada çiman ra ~ıi! (P) 
157-Ti roşnadey çimonra bi! (P) 
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158-Ti roşna wirdt çiman ra bt! 

(P\59-Ti stda aryt ver o birnanel (Ç) 
160-Ti soserett (sosreti) bibt! (P) 
161-Ti soxe birnanel (Ç) 
162-Ti şaristanan ra vect! (G) 
163-Ti şeri, <:er di neri! (P) 
164-Ti şeri, [ti] neri! (P) 
165-Ti şeri, tepa (apey) neageyıi! 

(P) 
166-Ti şiyeribipençe btyer! 

(Çe) 
167-Ti tari (bi tari) di birnanel (S) 
168-Ti tatarxo bi bt! (P) 
169-Ti tehın-lezetik dinya ra 

nevtn! (H) 
170-Ti teterxan (tetirxan) bt! (P) 
171-Ti teterxo bibi! (H) 
172-Ti teterxo bt! (Çe) 
173-Ti tewa mergt bigtri (bigri)! 

(P) 
174-Ti tewey merg' bigri! (H) 
175-Ti te di verdi! (P) 
17 6-Ti te mi yan di verdi! (P) 
177-Ti ware u wirt ra bib'! (Çe) 
178-Ti ware u wit ra bibe! (Ç) 
179-Ti wirdt çirnande xwi ra şen! 

(P)180-Ti wirdt çirnan ra (a) bt! (P) 
181-Ti wirdt çiman ra (a) kor bt! 

(P) 
ı 82-Ti wirdt giliyan a kor bt! (P) 
183-Ti xax bt! (P) 
184-Ti xax O gosirmet bt! (P) 
185-Ti xax O sosiret bt! (P) 
186-Ti xele bikare, ztwan hewa 

de! (Ç) 
187-Ti xeyr gande xwi ra ne

veynt! (P) 
188-Ti xeyr keyde xwi nô 'eylon-

de xwi ra neveynt! (P) 
189-Ti xeyr (xeyri) neveynt! (P) 
190-Ti xeyr ... ra neveynt! (P) 
191-Ti xeyr xo ra nevtne! (Ç) 
192-Ti xeyr xwe (xwi) ra niven' 

(nevtn)! (Çe) (Pa) 
193-Ti xeyr xwi ra neveynt! (P) 
194-Ti xer xwi ra nevtne! (L) 
195-Ti xirabey di şen! (P) 
196-Ti xo ra xeyr nevtnt! (H) 
197-Ti xwi bori! (P) 
198-Ti xwi ra xeyr neveynt! (P) 
199-Ti xwi şaş ki! (P) 
200-Ti yaban kwt! (P) 
201-Ti yaz O yabonde Ellay ra bi

min! (P) 
202-Ti yere (ere) ra nimaj ne

veynt! (P) 
203-Ti zafbixebtt', tay (toyn) bi-

weri! (Çe) 
204-To boxazi ro bero! (Ç) 
205-To çiman ra bero! (P) 
206-Tofan to seri ser di bero! (P) 
207-To giliyan ra bero! (P) 
208-... (14) to kor ko! 
204-To pimikan ra bero! (P) 
205-To ra oni (Oni) roşa! (P) 
206-To ra zurıiyet nebo! (Ç) 
207-To re caye Ellay (Allay) 

çinebol (Ç) 
208-To Ii fitili bo! (Ç) 
209-To re kulu jahr bo! (Ç) 
210-To re sitali Ellay çinebol (Ç) 
211-To ıfaxO bO! (P) 
212-To ıf ja'riya mari bo (15)! 

(P)213-To ıfkirranttyamergtbo! (P) 
214-To ro fitili bo! (Ç) 
215-... (16) to şano (şono)! 
216-To zinctra bero! (Ç) 
217-Tu çimi ra biyerO! (Çe) 
218-Tuefon (Tofan) tue gino! 

(Çe) 
219-Tue ra bibt, 'eduy tu bt! (Çe) 
220-Tu pirniki ~ biyerO! (Çe) 

u 
-Ücax' to kori b' ! (H) 

V 
1-Virso to ri do! (P) 
2-V iri (Vi re) Ellay tu ri gin'! 

(Çe) 
3-Virôsk (Viro) bero to ro! (Ç) 
4-Viyey (Vtyey) to binde to di 

mono! (P) 
5-Viyey to bişikiyo! (P) 
6-Viyey to biqerfıyo! (P) 
7-Vtnaye tu birişu! (Çe) 
8-Vivike to biteqt! (L) 

w 
1-Warey tu vila bu! (Çe) 
2-Wargeye to vila bo! (Ç) 
3-Wecaxe to kor bo! (P) 
4-Wecaxe to kor bo, bere to mor 

bo! (P) 
5-Wecaxe to wederiyol (P) 
6-Welli bi to ro! (P) 
7-Wicax' tu kuarbu! (Çe) 
8-Wirdt gilt (gilli) to kor bt! (P) 
9-Wirdt gilt to perıf! (P) 
10-Wirdt giliye to vect! (G) 
11-Wirt tue kuari b'! (Çe) 

X 
1-Xafil qeda tu ser d' biyor! (Çe) 
2-Xaxt to sen ser di ben! (P) 
3-Xax u gosirmett to seri ser di 

ben! (P) 
4-Xebere merg tue mi ri biyer11 

(biyor)! (Çe) 
5-Xenime çirnande to bo! (P) 
6-Xenime gilltyande to bo! (P) 
7-... (17) xentme (xeıfme) to bo! 

(P) bo A 

8-Xezeb Ellay tu ser di ıyeru 
(biyor)! (Çe) 

y 
1-Y anqere bi to ro do! (S) 
2-Yanqere to şano! (Ç) 
3-Ya Rebt, gazi u he w ali to deko! 

(L) 
z 

1-Zerreye to bihelisyo! (Ç) 
2-Zerrey to bihelesyew! (H) 
3-Zerrey tu, tu fek ra biyerO! (Çe) 
4-Zerya to bihelisyo! (Ç) 
5-Zerya to birnaso! (Ç) 
6-Zirnbele to birijye! (Ç) 
7-Ztyara ... (18) to kor ko (19)! 

(P) 

1 Heq adir be (ve) to verdo : Key to 
ve§o. Ke to vey§u. Adir bikewo bande to. 

2 Heq (Haq) adire to wedaro: Key to 
bixerripiyo. 

3 Key to adir bigiro : Key to ve§O. 
4 Kore to re biro : Ti kor bi. Gili to 

pe"'· 
5 Mar bi to pero (Mar to pero) :Mar to 

di do. 
6 Herinda ni hire nuqteyan di nameye 

yew ziyareti vajiyeno. Mesela: 
Meqbera Xocl to şono! (L) 
Meqbera Sede Hezoni to §ono! (L) 
Xoce : Ti ra Ba Xoce zi vani. Narney 

jeyo raştilcen Mela Mehemed bi. Meqbera 
jey mintiqa Dara H eni di dewa BaJC§on dir a. 

Sede Hezoni (Seyde Hezoni) : Seydaye 
Hezanl 

7 Mi patrayi to da: Hotna (HU!nay) to 
mi ra bigiro. M{!ILı ti geber bi. 

8 Qeda to ya kewo (bikewo) :Bela u 
qeza to re bero. 

9 Ti çilki biki: Ti niwe§ bi, goni to ra 
bero. 

10 Ti kerra bi: Ti bimiri. Ti wi§k bi. 
ll Ti koyan il royan ser di şira : Ti 

cawo zaf duri ra bizewiciya.Ti koyon u roy
on sar di §ira. 

12 Ti mizeri ver qet helcıl niwe: Şite 
mi to ri helal nibo. 

13 Ti neqere be: Ti bimase. 
14 Herinda hire nuqtan di nameye çiyan 

u kesani muqeddesan yan zi erjayeyan va
jiyeno. Meselcı: Qur'an (Qur'on) to kor ko! 
(P) 

15 To rf ja'riya mari bo : Werde 
(W ere) to bibo zey ja'riya mari. To re heram 
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bo. 
16 Herinda hire nuqtan di nameye çiyan 

a kesan e -zey ztyaran, şex a weltyan- ki 
goya "ştynt" zirar bide kest ro, vajiyeno. 
Mesela: 

Qereyer to şano! (Ç) 
Meqbera Sede Hezont to şono! (L) 
Şext Çont tu şont! (Çe) 
ztyara Xewo to şono! (L) 
Ztyara Xewo: Nizdt dewa Xosort di 

yew ziyar a. 
17 Herinda htre nuqtan di nameye yew 

çtye muqeddest yan zt erjayt vajiyeno. Me
sela: N ane mi xentme to bo! (P) 

18 Herinda htre nuqtan di nameye yew 
ziyari vajiyeno. Mesela: 

Ztyara Şexmalan to kor ko! (P) 
19 Tewirtna vatey este ki zewtan mane-

ne. Mi cer ra çend mtsaıe enasarent nuşıt: 
Bemirad (Bemrad)! (P) (H) 
Bemirad 'emirkilm! (H) 
Btbikvete! (P) 
Ellaygirewte! (P) 
Ellagurote! ( P) 
'Emirkilm! (Çe) (Pa) (H) 
'Emirkirr! (P) 
'Er ro şiyaye! (P) 
Geberbiyaye! (P) 
Giliperraye! (P) 
Hı2maygirewte! (P) 
Hı2maygurote! (P) 
Key'emiriyaye! (P) 
Keye xeripiyaye! (P) 
Keyxeripiyaye! ( P) 
Mala (Mela) ti se bt! (P) 
Malmerat! (P) 
Mela nezana ti se bt! (P) 
Narbe d' şiknaye! (H) 
Narbe d' şikte! (H) 
Nemende! (P) 
Nemendewo stya! (P) 
Qonce d' qerefnaye! (H) 
Rebbigirewte! (P) 
Roşnaperraye ( P) 

*Na zewti sernede cini ı1 keynekan re 
(ra) vajiyena. 
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DU'AY 

Vemiya du'ayan di zi zaf ray ne va
teyan ra yew vajiyeno: "boka", "mala, 
"mela", "mera", "inşallah", "inşalla", 
"inşallo", "işalla", "işellay", "ti be", 
"ti bi", "ti be, ti be", "de'ba yey 
keno", "de'wa yey keno", "ya Rebi", 
"hurmete Hebibi kena". Mi çend 
misalan vişer vemiya heme zewtan di 
ne vatey nenuşti. 

Mi du'ayane cerenan di nma zaf for
me neri (masculin) -forme fiili ye ki 
pey camerdan re du'ay yene vatiş
nuşti. 

B 
-Boka ti adiTe qespa n~vin~. (S) 

c 
1-Cay~ to cenet bo. (S) 
2-Cay to cenet di b'. (H) 
3-Cay to cinet (cennet) bo. (P) 

ıÇ. . ç 
- ı mırad~ to esto, HOmay bido 

(P) . 
2-Çi mirad~ to estO, HOmay bi

qednO. (H) 
3-Çi mirado ki tu zerri di Alla 

bid' tue. (Çe) ' 
D 

1-Derecey~ to hewna veşi bo. (S) 
2-Dest-ling' to tem O con bib' (H) . 

3-Dest-ling' to zergO bib'. (H) 
4-Dest O doşiye to netewe. (S) 
5-Dina to ri çayir O çinlan bo. (P) 
6-Dinya tO ri çayir O çimo bo. (P) 

E 
1-Ella (Ellah, Alla) belayo tO ser 

ra de'f bikO. (P) 

2-Ella bizedinO. (Çe) 
3-Ella cey (ce) tu cennet kirO. (Çe) 

(Pa) 
4-Ella çetine tu ned' (niyedu). (Çe) 
5-Ella dest O doşiyande to di bo 

(S) . 
6-Ella 'emre tue derg kirO (ku). 

(Çe) (Pa) 
7-Ella iqbal tu bişuxilnu. (Çe) 
8-Ella mu'in tu bii. (Çe) 
9-Ella nanendo rihat bido to. (S 

(P)lO-Ella to mahfize (mehfeze) ko. 

ll-Ella to mar a perde to ri verdo 
(P) . 

12-Ella to m ay a nSrde to ri verdo 
(S) yv • 

13-Ella to mehfeze (mahfize) biko 
(P) . 

14-Ella to pir u kalik biko. (P) 
15-Ella tu dadi-babi tue r' verd'. 

(Çe) 
16-Ella tu dare ziyari k'. (Çe) 
17-Ella tu verdO. (Çe) 
18-'Emir' to dergi b' . (H) 
19-'EmTe to derg (darg) bo. (P) 
20-Ez qedaye to bigira (1). (S) 
21-Ez qedey tu biyer (bigirO). (Pa) 

(Çe) 
H 

1-Heq (Haq) qedaye to mi Te biya
ro. (D) 

2-Heway koon tu ser di nişiyerO 
(neşiro) (2). (Çe) 

3-Himmeti ... (3) tu ser o bo. 
(Çe) 

4-Homa 'emiTe to derg ko. (L) 
5-Homa guTey tu raşt biyarO. (Çe) 

(Pa) 
6-Homa merade to biko. (L) 
7-Homa se'eto weş bido to. (L) 
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8-Homa tu salihen kirO. (Çe) 
9-Homa tutone to verdo. (L) 
10-Homa tu verdu. (Çe) (Pa) 
11-Homa ware to eştn biko. (L) 
12-Homa yewey tu hinzari k'. 

(Çe) 
13-Homay to ptr u pts neko. (P) 
14-Homay yewdey to hinzar ko. 

(P\5-Homa zyedi k' (kirO). (Çe) 
16-HUınay (Homay) derd gane to 

ra vejo, defino (deko) yew koyo xirr 
u xalf. (P) 

17-HUınay 'emir to derg bik'. H) 
18-HUınay 'emre to derg (darg) 

ko. (P) 
19-Humay 'emro derg bido to. 

(P) ihA b"d 20-Humay 'eyelone sal eno ı o 
to. (P) 

21-Hum ay 'eylane salihinenan 
bido to. (P) 

22-Humay 'eylane to to ri verdo 
(vardo). (P) 

23-Humay 'eylon' to to r' verd' . 

(H) A d 24-Humay gedane to to n ver o. 

(P) b" 
25-HUınay gurey to raşt ıyaro 

(beero). (P) 
26-HUınay jane gane to ti ra vejo, 

defino yew koyo xirr u xalf. (P) 
27-HUınay kemt neko (4). (P) 
28-Humay ke 'eceban ra bipawo. 

(P) b" A 

29-Humay ke 'ecebo ra ıpawu. 

(H) l..A • 
30-HUınay ke negewo ı.x;gırane ra 

bipawo. (P) 
31-HUınay ke pilda (pila) pflan ra 

bipawo. (P) 
32-HUınay ke pflda xwi ra bi

pawo. (P) 
33-Humay ke pfley pflo ra bi

pawu. (H) 
34-Humay ke tofanan ra bipawo. 

(P)35-HUınay mirade to bido to. (P) 
36-Hum ay mirad' to biqedin'. 

~7-HUınay paşôya to di bo. (P) 
38-HUınay pe biyaro (beero). (P) 
39-Humay to belayan ra bipawo. 

(P) A • k (P) 
40-HUınay to darbazıyan o. 
41-Humay to di ardim biko. (P) 
42-Humay to mar u perde to ri 

verdo. (P) 
43-Humay tomay-pt to r' verdu. 

(H) 
44-HUınay to mehfeze (mahfıze) 

biko. (P) 
45-Humay to qedayan u belayan 

(qedayon u belayon) ra bipawo. (P) 
46-HUınay to qedon-belayo ra bi

paw11. (H) 
4 7-Humay to raşte yew cenfya 

saliheni biyaro (bero ). (P) 
48-Humay to verdo. (P) 
49-Humay werey btyar'. (H) 
50-HUınay yewa to hinzar ko. (P) 
51-Humay yew centya saliheni 

bido to. (P) 
52-HUınay yew lajo (laco) salihen 

bido to. (P) 
53-Humay zede ko (5). (P) 

J 
1-Juda to bi hezar bo. (S) 
2-JUda çimsiya raşte to (to ya) 

btro. (S) 
3-JUda şithelali raşte to btro. (S) 

K 
1-Key to awan (awa) bo. (P) 
2-Key tu awon (awo) bu. (Çe) 

(P) 
3-Ke to awo bib'. (H) 

L 
-Lingey tokerra neginu. (H) 

M 
l-Ma kemt kerd (kard), HUınay 

kemt neko (6). (P) 
2-Ma kemt kerd, Humay zede ko. 

(P) d" ı-r,o 3-Ma kerd kemt, Homa zye ı .rı..u. 
(Çe) 

4-Melaketey xeyron yow tue ra 
veri b', yow tue ra peyi b'. (Çe) 

5-Mela ninga (ningey) tokerra ro 
neguno. (P) 

6-Mera linge tu kerra neverdiyu. 
(Çe) • 

7-Mera linge tu kerra wa mk
wuru. (Pa) 

8-Milaketa yew to ra ver bo, ye w 
to ra pey bo. (P) 

N 
-Ninga (Linga) t11 ver kerra ne

diyo. (P) 
o 

1-0xire to oxire xeyri bo. (P) 
2-0xire to xeyr bo. (P) 
3-0xire to xeyren bo. (P) 
4-0xir' tu xer bU. (Pa) 
5-0xir' tu xeri b'. (Çe) 

Q 
1-Qedaye to bigfra (7). (S) 
2-Qedaye to bijeıf (8). (D) 

ş A 

-Şite mi le u laseri wo, to ver gero 
(9). (L) 

T 
1-Ti bira (birra) horst we (10). 

(L) A A (Ç ) 2-Ti ça şer' tu r' riz u run bu. e 
3-Ti dadt u babt (buabt) b'. (Çe) 
4-Ti dar ba ziyari bl. (P) 
5-Ti dardi qesba neveynf. (P) 
6-Ti derde ( darde) qesba neveynf. 

(P) 
7-Ti derdt biraro niveyn'. (Çe) 
8-Ti derdt qesba niveyn'. (Çe) 
9-Ti derd niveyn'. (Çe) 
10-Ti [bi] 'emro derg (darg) bl. 

(P) 
ll-Ti Humay ra xeyr veynf. (P) 
12-Ti kalik u ptrik bl. (P) 
13-Ti kalik u ptrik bt, [bi] 'emro 

derg ( darg) bl. (P) 
14-Ti mirade xwi rest. (P) 
15-Ti oxeyş veynf. (P) 
16-Ti ptrik u kalik bl. (P) 
17-Ti raşte belay neri. (P) 
18-Ti raşô belayo neri. (P) 
19-Ti raştt kem bi si'eta xirabi 

neri. (P) 
20-Ti ... ra xeyr veynf. (P) 
21-Ti şeri kerra ver (ser), kerra to 

ri zergün bo. (P) 
22-Ti şeri teluy (telfy) ver, telu 

(teli) to ri zergün bo. (P) 
23-Ti şer' kerra ser, kerra to r' 

zerg11 bu. (H) 
24-Ti tengane (tengone) neveynf. 

(P) dA 
25-Ti tenganey (tengoney) ina ma 

u aya dfna neveynf. (P) 
26-Ti tengi neveynf. (P) 
27-Ti tirni şayt veynf. (P) 
28-Ti ti ra xeyr veynf. (P) 
29-Ti waribext u tqbaltbf. (P) 
30-Ti xeyr şer, selomet beri. (H) 
31-Ti xeyr şeri, silarn (silom) beri. 

(P) 
32-Ti xirabey (xirabi) neveynf. (P) 

w 
-Wicax tu şenfbU. (Çe) 

X 
-Xoca Xizir 'imazt tu bu. (P) 

y 
1-Yewa to hinzar bo. (P) 
2-Yewda çimsiyay raşte to bero. 

(P) 
3-Yewda saliheni (salihi) raşte to 

bero. (P) 
4-Yewda şithelali raşte to bero. (P) 
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5-Yewda tu hinzar bu. (P) 
6-Yewdey to bi b' henzar. (H) 
7-Yewdo çimsiya raşte to bero*. 

(P) 
8-Yewdo salihen (salih) raşte to 

bero*. (P) 
9-Yewdo şithe1al raşte to bero*. 

(P) 
10-Yewey to henzari b'. (H) 
ll-Y ewka salihin raşt' to berO. 

(H) 
12-Yewka şithe1al raşt' to be rO. 

(H) 

1 Ez qedayi to bigira : Bela ı2 qezay 
to mi re bero, ti bela nevfni. 

2 Heway koon tu ser di nişiyerii 

(nişiro) : Ti xirabey (xirabi) neveynl. Ti 
raşte belay neri. 

3 H erinda hlre nuqteyan di nameye yew 
şexz~ well yan ıl kesane enasarhuın vajiye
no. Mesela: Hlmmet' Key Şex' Çonl tu seri 
b'. (Çe) 

4 HfJmay kemi niko : Hı2may werde 
to (ma/e to) keml nekero. 

5 HfJmay zide ko : Hı2may werde to 
(ma/e to) zede bikero. 

6 Ma kemi kerd (kard), Hiimay 
kemi niko : Ma werde (were) to ra werd 
(ward), werde to keml kerd, Hı2may vlşl 
bikero. 

7 Qedayi to bigira : Ez qedaye to 
biglra. Bela ı2 qezay to mi re bero, ti bela 
nevlne. 

8 Qedayi to bijiri : Ez qedaye to 
biglra. Qedaye to biglra. Bela ı2 qezaye to 
mi re bero, ti bela nevlnl. 

9 Şiti mi li ii laseri wo, to ver 
giro: Şitemi to re helal bo. 

10 Ti bira (birra) horsi wi: Ti zey 
dara horsl (wersl) geş bl. Ti heway dara 
horsl keyfweş bi. 

* Na du'a sernede cini ı2 keynekan re 
(ra) vajiyena. 
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R. T. HULMANf 

HESI MIKE Ü EZIZI MEXSE 

H esi M ike u Ezizi Mexse 
H esi Mike alıalliye Dersim 

Ji gunde Dirban 
Mala erbaban. 

Eıizi Mexse ahaliye Xarpit 
Ji gunde Go/an 
Malek zane xan. 

Herdu.ken tiranevan 
Tune bU ew derdoran. 
Leqyariyen mezin giran 

XUda nede ser kevir daran. 

Ema wan herduken tiranevan 
Ew pişt dikirin tim c aran. 

Hese got: "La lawo Ezizo 
Nivi ra taltirş piçek lezizo. 
Min xemdek dit ji xemdan 

Qertaleki ez bilind kirim hernan 
Keşandim birim jor asman. 

Jorda berdam jer 
Wi qertali teyr. 

Jorda ketim nav kUpe hingiwin 
Hawer dor ser çaven min bU şirin. 

Paş we qertal carek din 
Eziz ji da weki min. 

Tu biri jorin cih bilind tax 
Jorda berda, keti nav kuprix ew çax. 

Eziz got: "La lawo H esi M ike, 
W ayan li min u te gelek dişike, 
Te negot xemd heta dawi paş, 
Guhdaran meke ec eb w er şaş. 

Çawan tu dibejit 
Min ji ew xemd dit. 

Paşe qertal got: H ev dalaskin ka 
Ser çaven hev, tev bikin paqij pa. 
Da me ser çaven hev kirin dalas, 

Em disan hevra ben dost hevalnas. 
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Kongre Üyesi John Porter açılış konuşmasını yaparken 

AMERİKAN KONGRESİ BİNASINDA KÜRT 
FOTOÖRAF SERGiSi AÇlLDI 

N. MEDYALI 

26-29 tarihleri arasında Amerikan Kongresi'nin 
Cannon Ofis binasında, 35 adet fotogt"aftan oluşan bir Kürt 
Fotogt"af Sergisi açıldı. Kongre üyelerinin çalışma odalarının 
bulunduğu Cannon binasının girişinde, Kongre üyeleri, per
sonel ve halkın ziyaretine üç gün açık tutulan sergi, 
görenlerin ilgisini çekti. 

"Kürtler Tehdit Edilen Halk" adı altında Kürtler'in ekono
mik, politik, kültürel, sosyal ve yaşamsal olarak yüzyüze bu
lundukları güncel konumlarını fotogt"aflarla bir makale ha
linde dilegetiren serginin açılış konuşmasını, Amerikan 
Kongresi üyelerinden Tom Lantos ve John Porter tarafından 
yapıldı. 

Amerikan Kongresi'nde Kaliforniya eyalerini temsil eden 
Tom Lantos ile İllinois eyalerini temsil eden John Porter, 
aynı zamanda Kongre'nin "İnsan Hakları Komisyonu"n 
başkanlığını ortak olarak yürütmektedirler. 

Açılış konuşmasında her iki Kongre üyesi, Amerikan 
Kongresi İnsan Hakları Komisyonu başkanları olarak, tüm 
azınlıkların olduğu gibi Kürtler'in de azınlık haklarının ko 

runması yönünde her türlü çabayı göstereceklerini belirt
tiler. 

Tom Lantos; Irak'ın binlerce Kürdü kimyasal silahlarla 
hunharca imha ederek yakın tarihin en büyük insanlık suçunu 
işlediğini, Irak'a ekonomik ambargo uygulanması için Kon
gre'ye sunduğu yasa tasansının Kongre'de onaylanması için 
mücadeleye devam edeceğini belirtti. 

Ayrıca 13 Temmuz'da Viyana'da öldürülen Kürt lideri Ab
durrahman Kasımio'nun da bu serginin açılışında bir konuşma 
yapması planlanmıştı. Ne yazık ki bu, onun katledilmesi 
nedeniyle gerçekleşmedi. 

New York Kürt Kütüphanesi'nce düzenlenen bu sergi, 
daha önce de New York, Los Angeles, Chicago, Burlington, 
'!.'oronto ve Washington'da gösterime açılmıştı. Torooto 
Vniversitesi Program Başkanı, sergiye ilişkin yorumunda 
şöyle demişti: 

"Sergi; Kürt halkının tarihi ve bugünkü trajik durumu 
hakkında çok az ya da hiç bir bilgiye sahip olmayan 
çotumuzun gözlerini açtı. Giysilerdeki olatanüstü renklerin 
oluşturdutu imaj ve güzel çocukların yüzleri uzun süre 

belietirnde kalacaktır". 
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R. BARAN 

APEFARİZ 

NMskar R. Baran, Kurdeki Dersimeye il ji ber hinek 
sedeman niha ji dost, xizm il yaren xwe dur il di rewşa 
xer'ib'iye de j'iyana xwe didom'ine. Ev ç'iroka xweşik il giranbi
ha bermaye zarokt'iya w i ye. Ji ber ve yeke di ware awaye go
tin il peşber kirina ve çiroke de hinek taybet'iyen heremi il de
vok'ije kem bilne. Bi gotinekf din, edi li gor awaye axaftin il 
nivisandin a niviskar hatiye nivisin. U behs il tem il navero
ka çfroke her wek xwe mane. 

Niviskare heja, di destpeka çiroka "Ape Fariz" de cih daye 
'izahatek'i fire h il li ser hinbilna xwe il rewşa cirokbejen wek 
AnaSenemil Ezize Mewe disekine. li bo zelalkirina diroka 
ve çiroke il rewşa çirokbejiye di Dersim de, em dixwazin ku 
kurteyekı we beşe nivisare j'i di destpeka ve çiroke de peşbere 
xwendevanen birez bikin. 

BERHEM, bejmara S. gelek bi min xweş hat. 
Xasima çiroka "Tt!li Leylan u Mecnun. We, ez çil 
u penc sal paşve birim. Dil u kezeva min 
şewitand, ez bi giri xistim. Dema ku min guhdi
da çiroka "Teli Leylan u Mecnun"e ez bin heft
heşt sali bum. Le min çiqas ji wan çirok u heka
tan bez dikir! Xwede rama xwe le ke, li gunde 
Riçike meriyeki xale min hebu; nave wi Eziz bu. 
Je re Ezize Mewe digotin. Ez bawerim di Kordis
tane de, ew kesen ku çirok u hekaten gele Kord 
qasa wi bizanibaya bejmara wan geleki kem bu. 
Mejiya wi bi çirok u hekatan ve tiji bu. Wi dema 
ku dest bi axaftina çirokan dikir, mirov li wi 
heyran dima. Meriv digot "Ez mexwim u vemex
wim li Ape Eziz guhdarkim. Wi tene çirok neqil 
nedikir, her wisa wi çirok dixemilandin, tama 
şekir u hingiv je dihat; werge dida guhdaran u 
werge qise dikir. Le nizam, keseki an quleki xwe
de, ew çiroken wi cameri berhev kirin an na? 
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Ez di zaroktiya xwe de kureki çirokhez bum. 
Wexta ku min çiroka "Teli Leylan u Mecnun" di 
rupelen kovara Berheme de xwend, xwede rama 
xwe le ke Jina Sey Bavo ye Sey Kekil, xwişka 

cangoriye Dersim Hesene Şekir, Ana Senem hate 
bira min. Me hemu zaroken gunde Kupike ji Ana 
Senem ra digot "Amojin". Ew jineki beri kedkar 
u bi rumet bu. Evaran em zaro li dora Amojine 
kom dibun, me desten we maç dikirin. Li berdi
geriyan ku ew ji me ra çirokan bibeje, bedura me 
bine. We tim ji me ra taybet çiroka "Ape Fariz" 
digot. Wexta ku dest bi axaftina çiroke dikir, de
meki şunde di naveka çeroke de Amojin xewiri u 
dikete xewe. Vega em disan li hergeriyan u digot 
"Hade Amojin! Ramekeve ji me ra çiroke 
biqedine." Bi wi hali Amajine ew çiroka xwe di
got u dawiya we diani. Le nizanim çawa buye 
min ev çiroka ji bir nekiriye! 

H ebu ye tunebuye li zernaneki da naxirvanekf 
hebfiye. Nave wf Fariz bfiye. Je ra gotine Ape Fariz. Ape 
Fariz M zaro buye. Li dari cehan de tene jinekf wf 
hebfiye. Ew pir bengfye jina xwe buye. Ape Fariz ne 
tene be law u M qfz bfiye her wisa ew rnerivekf pir feqfr 
u belengaz bfiye. 

Ape Fariz roj ek ji ro jan disan wek bere pez u dewar 
dibe gazeki u diçeılne. Pez dikeve nav gfyaye besin, puş 
u pelaxe dixwe u ter dibe. Ape Fariz jf derdikeve li ser 
cfhekf bilind, li ser kevirekf sal de rudine. Alfyek de li 
pez u dewar dinhere, alfyek de jf di berika şalvara xwe de 
li qutfya titune digere. Titune dike qelfina xwe, pişo jf 

datfne ser kevire garne, bi besteye xwe vMixfne u agire 
pişo datfne ser korcike. Pfyek ve korcika xwe dikişfne, 
pfyek ve jf qayt:e pez u deware xwe dike. Xaftilan dit ku 
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heya ev are li ber .,ez u dewer de ew buyera ani bira xwe 
u nikarf maneki bide we. 

Piştre, mare sor u sipi-belek dadigere qula xwe u 
dadikeve jer, ku çi bibine jina wi di nav xwina sor de, 
sert u çav ıe hur bune. Li şuna xwe direj dibe u digire. 
Mare mer ji jina xwe dipirse, "Keçe li te çi bU? Çi hat 
sere te, Kt sert u çaven te li te Mr kirin?" 

Mara jin gote: 
"Ez ji qule desrketibftm der, ku li ber tave piçeki xwe 

gemı bikim. Naxirvan Ape Fariz li min xist u ez kirim vi 
..........:~::::::::::==::;:::::::= half. Min xwe zor di qule de avet jer." 

Mare mer pir hers dikeve. Dike here, dibe: 
"Tu qe merex meke, işev ez terim mala Ape Fariz. 

Hem u dewar u pezen wt jehr dikim. Piştre ji wi u jina wi 
jehrdikim, dikujim. Ere tola te bisônim." 

Mare mer, piştt xwarina şive hMi hMi dikişine diçe 
bi diziyan dikeve axura j\pe Fariz. Hemu pez u dewaren 
wi jehr dike u dikuje. U dikişe diçe oda Ape Fariz. Di 
şunek de bi jirt xwe vedişere u Mviya raketina Ape Fariz 

~.~~~l======== u jina wi dimine. Ape Fariz li gel jina xwe bedeng u 
pozxtn rftnişttye . .Jina Ape Fariz ji mere xwe pirs dike: 

mareki reng sor u qerbelek u bi qoç ji qulek derket, li 
dora qula xwe de xizikeki gilor kişand u piştra kişi ya çu 
winda bU. Piştt çuytna mare sor u qerbelek (sipi-belek) u 
bi qoç, demek paşe mareki gewr mina xulav u her pintt 
hat ba qula mare sor u qerbelek, li derveye xizika gilor 
me xwe kom kirin u li ser xizika gilor de bazda hindure 
xizike u di qula mare sipi-belek de daket jer u winda bU 
çu. 

Saeteki şuva ew mare gewr, xulav u pintt, li qule der
ket u çu.Piştf çuyfna mare gewr u xulav, veeare mareka 
sor u xudan pulik u bi bisk, xweşik u bedew ji qule der
ket. Li dorbera xwe u qule nihert u li hindure xizika gilor 
de sekiniya. Ape Fariz him li were qayte mara sor u 
xftdan pulik u bisk u bedew dikir, him ji bedeng xwe bi 
xwe wisa digot: 

"Her hal ew mare sor u sipf-belek, mere ve mara 
xftdan pulik u bisk u bedew e. Ew mare gewre weke xu
lav jf doste we ye. ll 

Çawa ku Ape Fariz xwe bi xwe wisa dibeje, ew mara 
xudan pulik u bisk xaftilan sere xwe li keviran dixfne, 
sert u çaven xwe di nav xwtne de diMle u di qula xwe de 
dadikeve bine erd u winda dibe. Ape Fariz xemgfn dibe, 
li ber xwe dikeve u dibe, "Gelo we çira werge kir, çima 
sert u çaven xwe şikandin u xwe birindar kir?"Ape Fariz 

"Li te xer e? Iro li te çi qewimiye, çi hatiye sere te? 
Çira tu wisa pozxtn u xemgtn t? Gelo çi derden te hene?'' 

Ape Fariz ji jina xwe re şol u meseıe neqil dike, dibe: 
"Min çawa ku got, ew mare xulav doste ve mara sor 

u xftdan pulik u bisk u bedew e; we sere xwe li keviran 
xist, sert u çaven xwe şikand u li nav xwine de hişt, di 
qula xwe de daket çu. Ej ji bona we meseıe bedeng im u 
li ber xwe dikevim." 

Çawa ku Ape Fariz werge dibeje, mare sor u sipi
belek ji şuna xwe derdikeve, diçe ba Ape Fariz. Te zirnan 
u dibe: 

"Ape Fariz dive tu ji min bibort. Ew mare ku tu dibe, 
ew jina min e. we ji min re "wisa-wisa" got. Derew ki
rio. Ez ji pe bawer bftm u hatim mala te ji bona tol gitti
ne. Min hemu pez u deware te jehr kirio u ew hemu mi
rio. Te ku e w mesele ji jina xwe re dengnekirana, min ji 
nebihtstana, mine tu u jina te ji jehr bikira u bikuştana. 
Ez ŞaM Maran im. Niha ez terim, siM piştt nıvroye di ve 
tu wert fılan dere. Ere te li we dere bibinim u em bi hevra 
biçin welate me maran. Te ku, ew mar e ku tu dibe nas
kir ere ji m ale dinyaye xezineki mezin bidim te. Ku tu ji 
ve belengazi u naxirvaniye xilas bt. ll 

Roja din Ape Fariz radibe diçe we şuna je re gott. Li 
we dere mareki dikeve peşiya Ape Fariz u bi hevra di çin 
dikevin şkefteki u li cihaneki din de derdikevin.Şahe Ma
ran, gazi hemu maren li welate xwe dike, ku hem u werin 
li peş qesra wi kom bin. Giş mar ten, ref bi ref peş qesra 
wi de rez dibin. Li were mareki te nezi Ape Fariz dibe u 
je re wisa dibeje: 

Li min qayteke u guM xwe bide gotina min! Ez 
bawerim ŞaM me dixwaze xezineki mezin ji te re diyarf 
bike. U peşneyar u şireta min ji te re, di ve tu we xezine 
qebul neki. Tu ji Şah re beje, "Tu ye deve min bike, ez tu 
xezine u diyarfyen din naxwazim. Ewe ji te re beji, tftya 
me ji beyni Adem re jehr e! Tu ıe sur ke ku ew m deve te 
ke. Ew ku m deve te ke, Mi tu zimane hem u mexluqatan 
hin dibi, qezi diki. we çaxe ji te re rtya xezine u maıe 
cihane vedibe." 
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Ape Fariz ji wi mari re sipas dike a beleni dide ku 
ewe werge bike. Pişti demeki Şahe Maran bange Ape 
Fariz dike, dibe: 

"Tu bi kerema xwe li wan maren hati binihere gelo 
ew mara kijan e. 

Ape Fariz li maran dinihere u dibeje "Pir mixabin, ew 
mara di nav van de tune." Şahe Maran pirs dike, "Gelo li 
dereki mar m ane yan na?" Marek dibe "Bele, li filan dert 
marek maye. Wi nexwast ku be, got ez nexweşim." 

Şahe Maran, du mar şandin pey wi u pişti niv saeteki 
de tev wi m are reng xulav derketin hatin. Şahe Maran li 
Ape Fariz pirs kir, got "Gelo ev kijan e?"Ape Fariz got, 
"Ewe peş a paş nine, ewe navine ye." Şahe Maran agi
reki gurr dadide, wi mare gewre xulav dave nav wi agiıi', 
dişewitine. 

Dadigere ba Ape Fariz. Dibe, "Ape Fariz çi miraze te 
heye ji min re beje!" 

Ape Fariz wisa bersive dide: "Bila cane te xweş be, 
ez tu male dinyaye ji te naxwazim. Daxwaz'ya min ji te 
ev e ku tu tuye deve min biki." 

Şahe Maran gote "Tuye me ji beyni Adem re jehr e!", 
felan -bevan ... U gotina Şahe Maran tu fede nekir. Ape 
Fariz go "Tu ye deve mi bike" u tiştek din negot. Ji ber 
ve lesuıi' ya Ape Fariz neçar ma a vegeıi' Ape Fariz re 
şerten xwe gotin: " Baş e, ez taye deve te bikim, le di ve 
tu vi sim tu keseki re nebeji, deng neki. Tu ku ji keseki 
re beji, tu ye bimiıi'!" A 

Ape Fariz şerte Şahe Maran qebul kirin. U Şahe Ma
ran ji taye deve wi kir u ew şu va hat mala xwe. 

Ape Fariz dageıi' mal u hat ba kewaniya xwe. Ke
waniye je pirsi, " Gelo tu li ku yr! çayi ku?" 

Ape Fariz tu bersivek rast neda jina xwe. Je re derew 
kirin a ew da hişt kirin. 

Rojen Ape Fariz, disa mina bere ber dewar u pez de 
derbaz dibUn. Rojeki Ape Fariz pez u dewar di bin siya 
dare dide mexelkirin u bi xwe ji paldide ku vesa xwe 
bistine. Dibine ku se kevok fiıi'n hatin li ser guliye dare 
hewiıi'yan. Ji hevüdu re wisa gotin: 

"Xwezi Ape Fariz bizimane me bizanibana, wi ev 
kevira ku sere xwe daye ser rakiranal Di bine w,..e kevire 
de tenikek zeren zer hene, bigirtana a biçuna. Edi ji we 
feqiıi' a naxiıvaniye xilas bibana! ll 

Ape Fariz çer ku van golinen kevokan dibihise, yek
car ji şuna xwe radibe, we kevire ji cih radike, ku çi 
bibine tenı"keki zeren zer di bin kevire de ne. Uren xwe 
digire, berdide xeqiba xwe ya vala a ber bi evare tev 
naxir u pez-dewar dadigere gund. Tere mala xwe. 

Edi Ape Fariz her roj bi kirarnetek ve rübirü dibe, 
xezinan dibine a her diçe dewlemend dibe ... Dibe xedan 
qesr, qonax u serşokan. Dewlemendiya wi di nav xelke 
derdor de nav u deng distine. Ape Fariz edi naxiıvan 
nine; meriveki pirr dewlemend, xUdan qesr, mal a milk a 
dirav e. 

Rojeki jinen der u ciranan mala Ape Fariz de dicivin, 
dest bi galegotan dikin. Hemu jinen mivan, ji jina Ape 
Fariz re dibejin: 

"Keçe em bawer in ku sirreki mere te heye! Tu bi 
xwe ji dibini ew yekcar dewlemend bU. İro ew xUdan 
qesr u mal u milk u dirav e. Si be ji ewe bi be xUdan çend 
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jinan u hewiyan bi ser te re bine. Dive pirr zutir tu sirre 
mere xwe doz biki u hefsare wi bigiıi' deste xwe. Na ku 
tu werge neki, welleh peşiya te tan ye!" 

W e roje pişti xwarina şive, jina Ape Fariz ji mere xwe 
re: 

"Lawo ez bawer im sirreki te heye; te va heyi, zer u 
xezine ji ku anin? Ez dixwazim tu ji min re hekmeta wi 
tişti bej i! ll 

Ape Fariz, ji destpeke de gote "Tu sirreki min tune" 
a felan bevan. u tu fede nekir a her çu jinike le sur kir. 
Ape Fariz dit ku çare tune u nikane ji deve jinike xilas be, 
go: 

"Keçe ez ku sirra xwe ji te re yan kesek din re bej im, 
dive eze bimirim." 

Jinike go: 
"Na, dive tu ji min re sirra beji! Beje a bimire ku ez bi 

te bawerbim." 
Ape Fariz go: 
"Baş e, eze ji te re sirra xwe bejim; le dive tu gazi der 

a ciranan biki, bila hemu ben, biçin tirba min bikolin, tu 
ji ava min genn bike, ketinen min bibire u arnade bike. 
Eze dawiye de sirra xwe ji te re hibejim u bimirim. B ila 
der a ciran ji meyte min bi bin bixin gome a bi vi awayi 
eze ji dest te xilas birn. ll 

Jinik radibe, gazi hemu der a ciranan dike a giş ten 
mala Ape Fariz. Hinek ji diçin gome dikolin. Jinik du 
pezan ji serje dike, sawar a dan dikeline a tev goşt di
peje. Ketina mere xwe dipive, dibiıi'ne u dide çend jinan 
ku bidurin. Jin ket'in didurin, arnadedikin ku Ape Fariz 
sirra xwe ji jina xwe re beje. Bimire, wi bi ve ketine ve 
bipeçin, bibin u defin bikin. Ew kesen ku di mala Ape 
Fariz de civiyabUn, ki digire, ki dikene le kes bawer 
nake. Disan ji bi benda peşdariya dawiye radiwestin. 

Ape Fariz, ji her tişti peşde, dixwaze ku here axure u 
helaliya xwe ji pez a deware xwe bixwaze a paşe dagere 
mal; ji jina xwe re sirra xwe bibeje u bimire. 

Ape Fariz bere xwe dide axure, dibine ku kuçik li ser 
şemuga dere axure paldaye, ramerdiye. Dik ji hem u 
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mirişk u varik komkirine u dane peş xwe, dixwazin 
ku herin nav axure. U, kuçik den girtlye u nahele. Dik ji 
kuçik re hers dikeve u wisa dibeje: 

"Biraye kuçik, bi kerema xwe li ser şemuga deri 
rabe, xwe bi de alfyeki, em dixwazin herin hindir." 

Kuçik ji dibeje: 

"K uro diko, tu din i yan geji? Çima tu dixwazi hem u 
mirişkan bixi axure u hepis biki! Ma tu nabini çi dibe u 
çi diqewime? Qayteke sitilen goşt, sawar u dan dikelin. 

Pişti çend deqiqan we Ape Fariz here jina xwe re sirre 
beje u bimire. Hemu kes li vir civiyaye ku bergoma Wl 
bixwun. Restiyan daven der, ez ji xwe re hestiyan diko
jim u zike xwe ter dikim. Tu u jinen te ji xwe re sawar u 
dan berhev kin; bixwun u ziken xwe ter kin." 

Dik disan le sur dike: 
"Hala tu bi kerema xwe li ser şemuga deri rabe, em 

biçin hindir. Ez jimina te her tişti dibinim u dizanim. Her 
din u gej ji ninim!" 

Çer ku dik gotina xwe diqedine, ji nav mirişkan 
mirişkek bazdide alfyeki u dibeje: 

"Lawo, biraye kuçik rast dibeje! Ma çi re tu dixwazi 
me bibi exur de hepis biki u birçi biheli? Ez naxwazim 
herim hindir, tu ku dixwazi kerem ke ha ji te re! Tu here 
hindir!" 

Ji ber ve kirina minşke, dik bi hers dikeve. Tul di de, 
".We digehine mirişke U Ilikuleki li Stllye minşke dixe, SW 
Jİ mirişke qut dike. Dibeje: 

"Keçe te ez Ape Fariz hesibandim, ku ez gotina jina 
xwe bikim!.. Sirre xwe bejim, bimirim. Ape Fariz bUye 
dile (kole) jina xwe, ma tu dixwazi ez jimina wi bikim? 
Bibim kole te!" 

Ape Fariz ji li ser peya sekini bu, li dik u kuçik dini
heriya. Her ev gotin u berhevdanen wan ji yek u yek 
bihistin. Ket hizre u heq da gotina dike u ji xwe re ders je 
derxistin. 

Y ekcar bi lez vegeriya mala xwe. Giş benda wi 
mabfin ku were, sirre xwe ji jina xwe re beje u bimire. 
Çer ku ket hindir, ajot ser jina xwe ku we bikuje. Xelk 
kete nave u nehiştin. U mesele safi bu, Ape Fariz sira 
xwe nego u nemir. Cimaete xwarina xwe xwar u belav 
bu 

Çirok çu diyaran, rama Xude li de u bave xwendevan 
uguhdaran! 

Wene: Ahmed Cantekin 
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lhsan AKSOY 

USOYE DEWREş 

USOYE DERwEŞ 

U so ji ku hatibu Sirdo, gelekan nizanı'bu. U so, kera 
wt Şere, jina wt Dilo u kure wt Qado bUn. Tu erde wan 
tunebU. Hinekan digotin Uso di xortantya xwe da mer 
kuşttye u ji ale Qerse hattye. Paşe ew bUye esker, çuye 
şere Uris u Osmantyan, li wir çendt çend salan hestr 
maye, dure vegeıiyaye hattye. 

Ew bu defeke wt bu. Mal bi mal digeıiya, def ledix
ist, beyt digotin. Dilo her tim li ba wt bu. Bere xulamtt, 
gavantt kiıiye ... Le edi teqete wt tunebu. Car bi car 
gundtyan lawa dikirine. Digotin "Dewreş Usiv ca kerema 
xwe ji me re hineki U ri st xeberde." U so, bere eynat di kir 
xeber nedida. Paşe ji male je re nan, run, car bi car şekir 
yan titUn diani'n, we çaxe U so dest pe dikir bi Urist xeber 
dida. Paşe gotinen xwe vedigerandin Kurdl. Çaxa U so li 
defe dixist, yan beyt digot, yan jt bi Urist diaxivt, Dilo 
xizmekar dibu, le guhdaıi dikir. Belki hezar caran Uso 
lexistibu, gotibU u axivtbU. U her care jt Dilo, bi dil u 
can guhe xwe dida U so. Li ba Dilorumeta U so pir biL 
Gundt rex rex Dilo diketin. Digotin, "Dillşah Xanim ka 
tu ji Uso çi fam diki. U so edi kaleki hevdakett ye. Ne 
guhen wt dibihen, ne desten wt digirin. Mtza xe bi xwe 
ranagre. Diran giş weştyane. Tu ruh pe re nemaye. Ka 
ew çi hal e tu zur dibt, le temaşe dikl. Te yan qe meriv 
nedtne, yan jt edi tu jt kor u ker bUyl. XUde zane belkl 
btst sal in Use nikare bi te re raze jr?" Dilo ji wan re xe
ber dida, w ye ruye wan dikir. We digot "Hela le, qijike, 
etime derdoran rabüne ji Usiv e min re pirsa diben! Usif 
qast girantya vt gunde hevdakett dinya dtttye. Di xor
tantya wt de bi sedan keç u bük li pey Usif ketine. Jinen 
Urisanji bo Usiv dimirin. Ka ht1n çi ne? Ka ht1nji dine 
çi beşer dikin? Bicexmin herin!.." 

Gundt dikentyan. Use hers dibu, digot "Ere lawo, 
wexta xelke belısa min dikir selewat dikişandin. Ku ez ji 
etki derbaz dibftm, dev u leven keç u bakan av didan. U 
te çi bikl. Ez niha kal bftme. u Qadoye min e çapik de 
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dewsa min bigire ... " Gundt bi van gotinan ve fam 
dikitin ku dile U so dişke. Çenden di ser de dile wt di
kiıin, digotin "Usiv Axa qusure me bibexştne, me henek 
kir. Çima em te nas nakin. Tumerekiji meran 1." Usiv 
denge xwe dibiıi. Paşe hedt hedt dest bi Ev dal e Zeynike 
dikir... 

Kure Uso Qado xortekt bedeng u bexis bu. Ew di 
hale xwe de bU. Diçu ber naxira gund. Car bi car wt 
alikanya gundtyan dikir. Meriveki çavvekiıi u baqil bU. 
Gazi eskeli'ye kiribun. Wt van rojan hazili'ya xwe dikir 
ku here esker. Gundtyan di nav xwe de je re pere kom 
kirin. Dilo her roj digiıiya, digot "Be Qado ka eze çawan 
bijlın. Ka çawan roj de derbaz bibin?" anaran didan ber 
dile we, digotin "B ila cane Qadir sax be, bi xerxweşt de 
bibore. Ka kt neçuye eskeıiye. Bila ew here eskeli'ya 
xwe bike. Piştt hat, erne je re deste keçeke baş u hinkllf 
bigirin; erne daweta Wl bikin, tu u U so hune miraze Wl 
bibtnin. Merume rabe, çaw u ruye xwe bişo, şikıima 
xwe li X fide bine ... " 

U Dilo bi van pirsan ve him kefxweş dibU, him jt 
ekser kelogiıi dibu u car din digiıiya. Hedt hedt ew di ser 
xwe de dihat, giıin berdida, dest bi pesne Qado dikir.Roj 
fılittn hatin. Gundt li meydana gund kom bibftn Qado 
revt dikirin. Use, Dilo u kera wan Şere li peştya 
gundtyan bftn ... Qado, siredor deste mezinan maçı dikir, 
diçu ruye biçukan. Xorten gund bi Qado henek dikirin. 
Dilo dlsan digiıiya. Use hersa xwe ant, got " Dilo, dest ji 
zirike berde! Eybe ji te re! We kure te diçe eskeıiye. 
Herkeseki diçe! Şerm e dile gede tijt neke." Li ser goti
nen Uso, Dilo giıin berdida. 

Axiıiye de Qado hat ba de u bave xwe. Bere deste 
Uso, paşe jt deste Diloya dtya xwe maçı kirin. Uso u 
Dilo çune ruye wl. Bi çend xortan ve tevayt, di deste wt 
de bawoleke textin u bi bend ve giredayt, Qado bere xwe 
da bajer. Jinikeke gund revt, çu ji hewşa mala xwe ve
droke av ant u li pey Qado reşand. Gundt hedt hedt belav 
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bfuı. Use bere xwe da mala Mexso. Hewşa Mexso mezin 
bı1. Gundf jf pey Use re hatin. Use rı1nişt. Je re titfuı 
anfn. Wf cixara xwe peça, vexist, kı1r kı1r kişand. Dilo 
fam kir ku Uso de li defe bixe ı1 bibeje. Ew çı1 ji ser 
pişta Şeredef girt anf da U so. U so dest pe kir bi dengekf 
kelogiri' go ı1 lexist.Gundf jf bi U so re dilşkestf bı1n ... 

Gundfyan giş ji U so ı1 Dilo hez dikirin. Bere bere de 
dureşer ı1 hale xwe de bı1n. Tu kesekf ji wan xirabf ı1 ne
pakf nedftfbı1. Mizewiri', gotgot di kfse wf de tunebı1n. 
Use merivekf destvekiri' bı1. Mevanekf bihata, ji se 
miıfşken xwe yekji bo mevan serje dikir. Van axiri'yanji 
gunde derdoran kf ku bi hers telaq avetiba, jinik li ser 
Uso mer dikirin. Uso bibı1 "Hile"vane gundfyan. Ew 
him kal bı1, him jf je xirabf nedihat. Li dema "Hile" zar
reçen gund gişk li ser mala U so xwe ditelandin. Di kule
ke de diniheri'n ka Uso bi jinike çi dike. Dilo derdiket 
derva dida xebera, beri' zara dida. Edf çend rojan belısa 
U so O "Hile dikirin. Çend caran hinek ji bilevanan jinik 
para venegerandibfuı, gotibfuı "Edi ew jinjina min e." U 
bi U so bawer bı1n. Dil o jf bi vf half pir razf bı1 ... Le di 
derheqa dm ı1 di'nayete de U so dı1r bı1. Di meha Remezane de gundfyan car bi car je dipirsfn, digotin "Uso tu 
çima rojiye nagiri' ı1 na ye lemeja teravihe?" U so dikeniya, 
digot "Heyra weleh tu hale min tune, ez ne dikarim rojiye 
bigirim O ne jf dikarim lemej bikim. Hema xera xwe ji 
min re jf dia bikin be se ... " 

Dilo ji wek Uso bı1. U di eydan de roj roja Uso ı1 
Dilo bO. Se-çar rojan U so şev O roj li defe dixist ı1 beyt 
distira. Roj en w an bi vi teheri' derbaz dibfuı. Tu kesekf ji 
U so ı1 Dilo re pirseke xirab nedigot. Car bi car zarok ku 
biketana rex wan, bav deyen zamkan yan gundf gunditf 
zam dikutan; ji wan re hersa xwe dianm, digotin "U so ı1 
Dilo li gunde me tek ı1 tene ne. Ne xizmekf w an, pisma
mekf w an heye. Ew mina mevanan in. Tu cari' kesek ni
kare ji wan re tiştekf bibeje, insanen feqir ı1 keyf in ... " 
Dema bahar, havfn ı1 payize Uso, bi Dilo ve kera xwe 
di birin ber zeviyan. Dilo qal ı1 qirs kom dikir. Use ju M
dervanan re li defe dixist. Genim didane. Dema aş, je re 
ar dicivandin. Her maleke li goreyi xwe ji U so ı1 Dilo re 
rfuı ı1 hiri' dida. W an xer-xeraten xwe beri' her kesekf di
dan U so ı1 Dilo. Dema Qado esker bı1, xanfye w an sfwax 
dikirin, li ser bane wan lox digerandin. Wexte Dilo ı1 
U so bi vf qeydf M deng ı1 be xisderbaz dibı1, diçı1 ... 

Rojekf xeber hat ku Qado fzin girtfye ı1 hatfye. Niha 
ew li bajer e, le ew de çend saetan şunda were gund. 
Xelke mizgini dane U so ı1 Dilo. Uso disan hate hewşa 
Mexso, rı1nişt ı1li defe xist. Bi dilekf şayf kilarn gotin. 
Çendekf paşe Qado hat.Gundiyan Qado hembez kirin, bi 
ket ı1 henek ew hildan anfn hewşa Mexso. Dilo girfya. 
Qado ı1 bav O dfya wf çı1n dest ı1 rı1ye hev. U so nizanibı1 
çi bibeje. Qado kinren eskeri'ye li xwe kiribı1n, piçekf di 
ser xwe de hatibı1. Ew gelekf guheri'bı1. Wf digot, dik
enfya. Ew Qado çı1bı1, Qadokf din hatibı1. Ew rojabi ket 
ı1 gotgot derbaz bı1. 

Subetire, Qado çı1 ser zeviyan, bi gundfyan ve rı1nişt. 
Qado dest bi belısa eskeri'ya xwe kir. Gundf gişk se
kinibfuı guhe xwe didane. C ar bi car ji helan di dane dig
otin, "Qadir qurbana te, paşe çawan bı1? Eee axirf li çi 
ase bı1?" Qado cixaren eskeriye li ser hev teze dikirin. Wf 

çave xwe digirtin, bi dı1r ve diçı1 ı1 digot, "Welahf, ya 
min tu eskeri' nllıe. Bawer bikin ez tu rojf deste xwe ji ava 
germ nakim ava sar. Gişk rı1meta min dizanin. Kum ere 
ji we re tiştekf M jim, ema nebf nebf hfuı li nav xelke be
lav bikin ... " 

Gundi diketin esese, sond dixwarin. W an pirs didane 
ku ji kesekf din re nebejin. Qado denge xwe niviz dikir ı1 
digot "İro, piştf şeş mehan şunda, rojekf Bmbaşf gazi 
min kir got, Kuremin Qadir ji ve roje şunda te bibi emir
bere min. Pireka min hatiye ji nav eskeran bi te qayfl 
bı1ye. Min ji got, ser seran ı1 ser çavan. Em tevayf derke
tin çı1n mala Binbaşi. Xı1de xirab bike, mal·nine tu Mji 
cinet e. W an evarejimin re himarn hazir kirin. Min xwe 
şuşt. Paşe wan ez gazf ser sifra xwe kirim. Edi sifre 
nme, tu bejf halhal e. Min qey got def e, dewat e. Ez 
şerme şerm li koşe mase sekinim. Jina Bmbaşf bi ken ı1 
gile qot, Qadir de kerem bike, Mf vira mala te ye. Tu 
şerme naxwazim. Tuji vir şunda merive male yf. 

Qado sekini, çave xwe kuta rasta gund. Cixara xwe 
teze kir.Gundf M sebir bfuı. Yek duda got, "Eee de beje! 
Paşe çawan bı1?" Yekf din, "Lo hela he de beje, çi 
ewedfya we heye?'' Qado dest bi gotina xwe kir: "Me 
nane xwe xwar, şfr ı1 şerbet vexwar, em ji sifre rabfuı. 
W an cilemin çekirin. We şeve tu bejf ez li cinete razam. 
Subetire ez rabı1m. Jina Bfnbaşf pere dan min. Min çı1 te
dari'ke male kir ı1 hatim. Edf ket kefa min bı1. Xerjlixe 
minjf didan. W an ez bi xwe redibirim ı1 digerandim." 

Qado sekini. Gundfya serde girtin. Helan dane. Qado 
taseke av xwest. Sere xwe walf walf hejand ı1 dest pe kir: 

"Şeveke Bfnbaşf nobedar bı1. Ji min re got lawo Qadir 
baş teselfya male bike, ez fro nobedar im. Evar bı1. Xani
me gazf min kir. Me tevayf şfva evare xwar." Qado car 
din sekini. Gundf xwilxwil in, niçandine Qado, helan 
dane. Qado çend gulmiken kur ji cixare hilda ı1 car din 
got: "Piştf xwireke, me tevayf sifre rakir. Gidf ez di bexte 
we, bexte bave we de me! Nave jina Bfnbaşf, Fatme bO. 
Ya rebbf tu Mjf hfv bı1. Tu bejf ew bi desta, bi qeleme 
çekirine. Kum aha ev qalçe ı1 qomiken we, sipf çfl erqaş. 
Ringilen we! Çaven sı1t, poren zeri'n, wek zer ... We ji 
min re got Qadir rfuıe! Ez rfuıiştim. Got ca ka cixarekf 
bide. Min şerm kir ku cixara eskeri'ye bidime. Ew 
keniya, got tişt nabe. Çima tu dikişW çima ez nekişfnim. 
Me tevayi yek cixare fitand. E w rabı1 ji me re du fincan 
qewe anf. Ez xecfl bı1m. Min got xanim, eke fzna te hebe 
eze herim cfye xwe. We got, na! Çi ewedfya te heye. 
Hela rı1ne, şev direj in. Ez çar neçar rı1niştim. Xanim 
rabı1 çı1 oda razane. Qedereke şunda min dft gazi min 
dike. Ez rabOm çı1m. Xanime xwe ser zik direj kirfye. 
We got, Qadir ca kerema xwe pişta min hinekf mizde. 
Min fedf kir, we c ar din got. Çar ne çar min de st pe kir 
pişta we mizda. We ji min re got, ber bi jer. Hedf hedf 
deste min çı1n ser qalçe o qomiken we. Min her mizdida, 
we axfn O ofin dikişand. Min dft, we nişke ve ziviri' ı1 bi 
min işkeişk girt ı1 ez kişandim paxaila xwe ... " 

Qado sekini. Gundfya serde girt. Qado posfde posfde, 
"Axir ez direj nekim me sere xwe kire yek." Bedengfke 
çebı1. Hinekan gotin "Qado welahf tu derewan dikf." 
Qado ji paşila xwe resmeke jinikeke derxist, gundf li ser 
resme qOz bı1n. Qado kenfya, got "Wele heyran min 
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zanlbu bOne bej in derew e. U ez çabikim. Aha ji we re 
şikle xanime." 

Gundfya li hev niherin. Hinekan got "Qado, ki dizane 
te ev şikil ji ku dizfye." Hineken din jf hevre "Welehl 
dibe dibe. Xude bizane. Em çi dizanin. Carna şanse mer
iven wiha pir e ... " gotin. Paşe yekf gazi pala kir, got 
"Gidf ev çi hale we ye? Qado ji xwe re dest bi vira kiriye, 
han ji kar u emele we paşde biştin. Hun bi wf re qul
diriya dikin. Rabin ser kare xwe. Qado rabe, sube dusibe 
dfsan erne xeber bi din. "Bi vf ve her kesek rabişte kare 
xwe. Qado reya gund girt. Gundfyan him kar dikir him jf 
li ser gotinen Qado dipeyfvfn ... 

Qado qasf bfst roj an li gund ma. Wf belki bfst serpe
hatiyen xwe ji gundfyan re gotin.Di her serpehatike wf de 
benebe yan jinen zabitan, yan keçen wan, yan jf pere ku 
wf li erde dftibu, hebOn ... U gundf bi hatina Qado ve pir 
kefxweş bun. Qado digot, ew dikenfyan. Kefa xwe 
dianfn ... 

Rojen Qado ternam bOn. Car din gundf gundftf kom 
bun u Qado rewf kirin. Qado ve hatine edi çaven xwe li 
keçan digerand, dev u çaven Wl dilfstin. Le bı1 ku ew li 
nav meydana gund bireqise ... Gundfyan dfsa xerclixe wf 
dane u ew rewf kirin. 

Piştf çuyfna Qado mehek-du meh derbaz bibı1 yan ne
bibı1. Rojeke eskeran bi maşfnan ve dora gund girtin. 
Gundf gişk kom bUn, li hev niherfn, ji hev pirsfn. Gelo 
ev çi mesele ye? Gelo çi bı1ye ku eskeran dora gund gir
tin? Li vf gundf ne qaçax hene, ne mehkum ... 

Mixtare gund Ismafle Çeto, Tirkf baş dizanfbu. 
Peşfya gundfyan derkete ber qumandare eskeran. Qu
mandar peya bu. Gundfyan dft ku di nav eskeran de 
Qado jf desten wf kelemçekirf, sekinfye. Mixtar ji qu
mandar pirsf ku ev çi hal e. Qumandar bersfv neda u 
herse hers got, "Mala YusufBeg'e kfjan e?'' Mixtar got, 
"Welehlli vf gundf bi nave Yusuf Beg kesek nfne. Le 
eger hı1n bave Qado pirs dikin, ewa U so ye. Yusuf Beg 
nfne." Gundfyan kirin ku ji Qado tişteki bipirsin, le eske 

38 

ran mecal neda wan. Du eskeren bi çek peşfye ketin male. 
Dı1re qumandar. U ji ber ku deri niviz bı1, sere qumandar 
li kerpfçan ket. U so diqfriya, "Qfze Dilo ew ki ye? Qfze 
ca binhihere çi ka ew ki ye?" U Dilo bersfv nedida. Hedf 
hedf mesele kivş bu ku, Qado li eskeriye bi eskerekf re 
çend gotinen Urisf ku ji Use bave xwe hfnbuye, xeber
daye. Esker jf çuye ji qumandar re gotfye. Piştf siwalan 
Qado bildane anfne ... 

Qumandar ji Qado pirsf, got "Kane te digot telsiz 
hene. Kaneli ku ne?" Qado got "Bave min dizane!" Mix
tar pirsa qumandar ji U so re tercime kir. U so fam nekir. 
Ewf he digot, "Qfze Dilo ev ki ye? Ew kes çimahatine 
kom bOne?" Mixtar mesele fam kir, ku Qado gotfye em 
cesus in ı11i mala me telsiz hene. Wf ji qumandar re got, 
ev kesa meriveki feqfr u belengaz e. Çend salan li Uris 
hesfr maye u çend gotinen Urisf hfn bı1ye. Kure Wl ji Wl 
hfn bı1ye u şeltaxa daveje xwe ı1 bave xwe. U Qado hers 
bU. Got "Bele telsiz hene. Mixtar bi hale me çi dizane? 
Biniherin, telsiz di nava çal e genim de ne." Gundf 
kenfyan. U qumandar emir da ku bila li çalan biniherin. 
Du esker ketin nav çale, le gotin tiştekf tune. Ser wfya 
qumandar Qado da ber sila. Emir da eskeran u bere xwe 
dane bajer.Qado jf bi sfla, bi kulma, bi beyna li maşfneki 
sfyar kirin. Bı1 toz u duman, bı1 bela bela derketin çı1n. 

Gundfyan got u kenfyan. U Uso he tu tişteki fam 
nekiribu, dipirsf "Ew Qado bU, car din bo çi anfne? Ew ki 
bOn?" Mixtar hedf hedf u bi denge bilind ji U so re mesele 
got. Uso got: 

"Teeş! Xwezf min bizanfbı1ya. Tuh tuh, heyfa Qado! 
Niha Qadoye min li ba wan derewker derket Min bi
zanfbı1ya mine bigota welahl ez cesus im. Ye çi bfya! Qe 
nebe Qado derewker dernediket..." 

Dilo dest bi girine kir. Gundfyan ber dile U so ı1 Dilo 
dan. Ew bildan birin hewşa Mexso. Hedf hedf Uso ew 
tişta ji bir kir u dest bi Evdale Zeynike kir ... Bi dileki kul 
u bi dengeki kelogiri digot. Dereng dereng gundf ji hev 
belav bUn. Uso ı1 Dilo çı1n male. Bedeng u bexis ketin 
nav nivfnan. 
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Arekerdox: O. W edat KAYMAK 

BENGBORE Ü BENGIBOZ 

Yow merdek beno, dey ri 'eyli nebenl. Yow roj 
Xoca Xizir xu ri dew miyan ra geyreno, cemya ay mer
deki şona, te ra vana hal-mesela "ma ri 'eyli nebenf". O 
vano: 

-Ha to ri ina say, ja bitaşi, telaşey ja bidi mayfna xu; 
zerey ja zi yow felqe ti bori, yow felqe bi di merdey xu. 

Asaya xu gena, şona. Ja taşena, yow felqe a wena, 
felqey bini dena (dana) merdey xu tl telaşey ja zi dena 
mayinaxu. 

Jinf ri yow lajek beno, mayina jim ri zi yow cane 
ben o. 

Lajek howt serıi pey beri di maneno. Bane jini di 
yow quli bena, şowqe roji a quli ra deno zerey heyati ro 
ii lajek ay şowqi reydi xu ri kay keno. 

Şar piro (pero) vano "eman, hewar, laje şima howt 
se~ wo, ye w name pa ni!" 

Evam: -Ay merdeko ki saydayama ginf narney jey 
pano. 

Yow roj Xoca Xizir vejeno yeno, vano: 
-Wa narney laje şima Bengbore, narney caney şima zi 

Bengı'boz bo. 
Cane lajeki ra vano: -Eyro ra pey wextano ki ti yem 

keye, be mi heti, mi veyni, ba'ndim şo zerre. 
Yow roj lajek yeno, hoyneno (honeno) ki caney jey 

bermeno. V ano: 
-Qey çi ıi ti bermeni? 
Cane vano: -Ma (Maya) to to ri yow tasa germi ser 

naya tl ja'r dekerdo. Eki ti boıi ti ca di mireni (merem). 
Şo vaji "ez tasa xu gena, şona caney xu heti wena." 

Bengbore vano: -Wa bo. 
Gama ki şono zerre, ma jey te ra vana: 
-Laje mi be, mi to ıi germi hedimaya, bori. 
O vano: -Ez şona caney xu heti wena. 
A vana: -Oyta (Owta) bori. 
Vano: -Ney. 
Tasa germi ano fineno bine lingane cani. Cane ja 

parçe parçe keno. 
Yowna roj yeno ki caney jey gilana bermeno, cam ra 

vano: 
-Qey ti bermeni? 
Cane vano: -Ma to yow doşek to ri viraşto, heme çi 

dekerdo zerre. Mar, aqreb, goçini, cam werlıasil (welha
sil) heme çl. Şo doşeki beri mi ri, ez jey parçe parçe ka. 

Bengbore şono zerre. Ma jey vana: 
-Be laje mi, be, ti betiley, şo inf doşeki ser o xu tike 

derg ki, arrisi. 
O vano: -Ez şona caney xu heti kuşta kwena (kişta 

kuwena). 
Doşeki geno ano fineno bine lingane cam, cane jey zi 

parçekeno. 
Yowna ray zi Bengbore yeno ki caney jey wiyeno, 

vano: 
-Qey ti wiyeni? 
Canete ra vanohal-mesela ma to nano patire pewto 

(powto ), giroto (guroto) qarxane xu ver nawo ii xu elli di 
derg kerdo. İnka ti şeri se a xu te dena, non (nan) vano 
qirp qirp şikeno. Eki ti vaji "daye, ay çi yo?", a vana "ez 
neweş a, daruy neweşeya mi zi qesba caney to ya." 

O şono zerre, ma jey xu te dena, nan vano qirp qirp 
şikeno. O vano: 

-Qey day ti neweş a? 
A vana: -E laje mi 
Vano: -Daruy to çi yo? 
V ana: -Qesba caney to ya. 
Vano: -Wa bo day, ez şonajey sere bimena. 
Caney xu geno şono pey yow koy, di muyane jey te 

ra anceno tl jey vera deno. Şono ye w beri sere bimeno, 
qesbajey geno yeno keye. Vano: 

-Day, mi to ıi qesba cam arda. 
A vana: -Laje mi, wextano ki to weyra kardiya jey 

anti, ez oyta weş biya. 
Bengbore him xu ıi şono. Wirdi muyane cam te sa w-
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eno, caney jey yeno. O cani weyşeno (wenfşeno), şono 
yow dewi, cani vera deno, şono. Yow çekur geno xu 
ser neno, beno heway keçelf u şono kar geyreno. Gey
reno, geyreno, ve~ rojawanf key yow merdekf di xu rf 
kar veyneno. 

Xeberi dekwena dewi, vanf "dewan keyna Axa'y 
remnay!" Laje Qazf, Laje Miftf u Laje Melay mayfnane 
xu weyşenf, vanf "ma şonf keynane Axa'y ant" Keçel zf 
meruy (mert) awka xu geno eynf ser o roneno, muyane 
caney xu te saweno, caney jey yeno, jey weyşeno u 
şono. Hoyneno (Howneno) ki Laje Qazf, Laje Miftf u 
Laje Melay ha rarf ser o gl xu kerdo u tirkeman ver bere 
denf. O caney xu ra robeno, yow nale deno qfyda jfn ro 
u şono. Şono, şono yow koşki ver. Bere ewilf akeno, 
hoyneno ki keyneka pni ha sfnfya şawo bulbuJi ser o 
kay kena u yow dew zf ja rf lulf (lilf) ceneno. A lajekf 
veynena, xu şaş kena. new vano: 

-Xu xelet meki! 
Lajek tirkeman ver bere deno, dewı kişeno u keyneki 

geno şono be~ diyini ver, hoyneno ki keyneka orti zf ha 
sfnfya şawo bulbulf ser kay kena u yow dew ja rf lulf ce
neno. O deno puro ay dewı kişeno, a keyneki zf geno 
şono bere hfrini ver. Hoyneno ki keyna şeniki zf ha 
sfnfya şawo bulbulf ser kay kena u yow dew zf dey rf 
lulf ceneno. Lajek deno puro ay dewf zf kişeno, keyneki 
reydi giştiriyane xu bedilnenf ujfnf geno şono. 

Şono hoyneno ki Laje Qazf, Laje Miftf u Laje Melay 
hinik f hima ha weyra. O geno ay keynekan deno jfnf u 
şono eynf ser ra meruy awka xu geno, şono keye. 

Merdek te ra vano: -Keçel, qey awka to germin a? 
O vano: -Yew merdekf ez rar a 'edilnaya, yow heq

bey fistiqan da mi, va " ti ginf jfnf yow bi yow bişiknf, 
mayfna mi fek a nf." Heta mi qedenay, awki germin bt 

Merdek vano: -ÇI nebeno. 
Xeberi dekwena, vanf "Laje Qazf, Laje Miftf u Laje 

Melay keyna Axa'y ardi!" 
Axa yow keyna xu deno Laje Mifti, yew deno Laje 

Qazf u keyna şeniki zf vana: 
-Ay ki ma ardi inf nf, ez yewerf reydi nezowjena. 

Ginf carmMe dewi pfro beri bere koşki ver ra verı, mi 
say day serey karni ser o, ez ay reydi zowjena. 

Axa vano: -Wa bo. 
CarmMf pfro yem bine koşki. 
V ani "kam mend, kam nemend?" Yow vano: 
-Keçel mendo! 
Axa vano: -Şert veynda jey zf df! 
Veynda bere denf, Keçel zf yeno. Keyneki paja ra 

vindena, carmMf yow bi yow bine paja ra vereni, sira 
Keçel'f yena. O hima ay deste jey o ki giştiri te de wo 
geno serey xu ser neno, keyneki giştirf xu veynena u 
say dena jey ser o. Şar vano "xelet, xelet!" V ant "ma 
yowna ray verı. ll 

V erenf, gilana sira Keçel'f yena. O gilana deste xu 
serey xu ser neno, a say dena puro. Ş ar gilana vano "xe
let, xelet!" 

A vana: -Xelet-melet çino, ez giştirf xu sereşnena! 
Axa vano: -Temam, ez to dena Keçel'f. 
Veyvey wirdf wayane binan roneno, şar pfro şono 

veyve di kay keno. Ay merdeko ki Keçel jey heti xefte-
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no (xebteno), te ra vano: 
-Keçel, ti neşert veyve ha! Zav qelebalix o, ti bine lin

gande jW kwenf. 
Keçel vano: -Ney ney, qey ka~ mi weyra çi yo? 
Merdek ki ber ra vejeno, o hima di muyane caney xu 

te saweno, cane yeno, o jey weyşeno, şono veyve. 
Veyve di kay keno, kay keno, hoyneno ki Axa ha 

yow dari ser o ronişte. O qesti jey ver ra vereno u kalme 
deno deste xu ro, gonf te ra yena. Axa hima dismala xu 
vejeno, deste jey ser o girey deno. 

Şan di Keçel vere merdekf yeno keye. Axa zf şono 
keye, keyna xu ra vano: 

-Keyna mi, mi eyro veyve di yow xort df, ti liyaqe 
jeybiya 

A vana: -De çf nebeno bawo, qey qedere mi inawa 
w o. 

Tay zernan ra pey Axa neweş kweno. V ant he ta şi te 
şeri u saya Xelat'i newiro se weş nebeno. 

Laje Qazf, Laje Miftf u Laje Melay mayfnane xu 
weyşenf, vanf "ma şonf şite şeri u sa ya Xelat'f ant". 

Keçel keye di kuşta kewto. Cenfya jey yena, vana: 
-De wardi wardi, Laje Qazf, Laje Miftf u Laje Melay 

şfy ki bawf rf şite şeri u sa ya Xelat'f beli, ti zf jW dim a 
şo, ma veynf qe ti nişnf tike çf peyda kf. 

O wardeno yew mayfna topali weyşeno, mayfni vana 
req u teq, tinq u ring dewi mfyan ra verena. Pey dewi 
kweno, hima muyane caney xu te saweno, caney jey jey 
ver di vejeno. 

Laje Qazf, Laje Miftf u Laje Melay şonf, tike sayane 
tirş u calan u şite heri genı ani, Axa weno, indfna neweş 
kweno. 

Keçel tike şono, Xoca Xizir jey ver di vejeno, te ra 
vano: 

-Ti şonf ti yow şe ri veynenf, linga ja dejena. Re m de
kewto linga ja. Ti fesali tirkeman ver bere denf, reme ja 
ber (beer) kenf. A vana "ti kam f se ez to bitoyşa se ez to 
pirçf ra wena!" Wextano ki lingaja rehet bl, vana "ti kam 
f seçimirade to esto se ez qednena." Ay zernan ti şonf ja 
heti, a derde to rf daru veynena. 

Keçel mayfna xu geno şono. Şono, şono, veyneno ki 
yew şeri ha yew kerra ver di xu derg kerdo u barıi-çizfya 
ja yena. O fesal tirkemane xu vejeno, ver bere deno u 
linga ja ber keno. şeri vana " hi hi, ez to veyna se ez to 
pirçf ra wena!" Wextano ki linga ja rehet bena, vana "ti 
kam f se çi mirade to esto vaji, ez jey qednena." 

O vejeno meydan, vanohal-mesela ina, "ez hameya 
şite şeri u saya Xelat'f bera, derde mi e yi". 

A vana: -Şite ma ginf postey ma di şero, postey ma 
nebo se nebeno. Madem ki mi va "ez mirade to qedne
na", şo yow leyreke mi bişo pey howt koyan di sere bir
ni wa pey venge jey nero mi. 

O leyreke ja beno pey yow kerra di sere birneno. 
Venge jey şono ja. A çf nevana. Şeri postey leyreke xu 
gena gena gilli ra şit kena u te ra vana: 

-Bere cay sayan ver di di şerf estf. Wextano ki ber 
abeno ti hima şo zere u wextano ki ber gilana abeno ti 
vejf. 

Keçeıe to şono yow towrey sayan zf dekeno u agey-
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reno keye. 
Cenfya jey te ra vana: -Pi' mi sayane Laje Qazf, Laje 

Mifif O Laje Melay reydi weş nebi, ko sayane to reydi 
weşbo! 

O vano: -Gurey Ella te' alay boyli nebenf. Hela ey mi 
ra zf tike dey rf beri, ma veynf se beno? 

Keçelf dismala Axa'y a ki hewa naybf ja geno gillf ra 
sayan keno, yow uskura şitf zi dekeno O cenfya xu ra 
vano: 

-Ha, hela jinf beri. 
A jinf gena bena, Axa tike weno, çime jey abenf. Ti

kena weno, wardeno xu ser. Dismala xu sereşneno. 
vano: 

-İna dismali ey min a. şert mi rf Keçel'f beri, ma 
veynf ina kura ra arda. 

Keçel zf betleyo, xu ode di derg kerdo. Çekuıi jey zf 
jey ser a kowto, ti vanf qey çiley paneya ya. A 

Keynek O ma xu şonf, hoynenf ki ode berqeno. E 
vanf qey Keçel'f çiley pa naya. Keyneki vana: 

-To ra aseno day, ino roj-teştare Keçelf çiley pa naya! 
Şoni zere, hoynenf ki çi çiley a? Eki (Eke) çekuıi la

jekf jey ser o niyo O şowqe jey dano zerey odf ro. 
Keyneki çekure jey gena hewa nena, o xu aqleno, 

vano: 
:Çekuıi mi, çekuıi mi! 
E vanf: -Çekure çi yo? Wardi ma şert Axa'y heti! 
Şonf Axa'y heti. Axa vano: 
-Keyna mi, ay xoıto ki mi veyve di df ino bi. Ti liya

qe gane jey a. 
Weyra hinf lajek vano hal-mesela ez şi ya mi inf ki

nekf dewan ra giroti. Veynda Laje Qazf, Laje Mifii O 

Laj~ Melay deno, vano: 
Hela timnane xu ~r df! 
E timnane xu a~r denf eki berinda nalan (naleyan) ha 

paya. 
Axa te ra vano: -Ez mal O milke xu dena to, oyta vin

di. 
O vano: -Ney, ez ginf ~ra pf xu veyna. 
Cenfya xu nô mayfna xu geno şono dewa pf xu di ro

neno. 
Ma jey zf pf jey teber kerdo. Pi'y jey bindi barrawo 

bindi barrawo, wirdf çiman ra kor bfyo. 
Şar şono pfy jey ra vano: -Yow aşik hamewo bine 

dewi di ronawo xu rf deyrf keno. 
O vano: -DesW mi bfgrf mi zf beri weyra, ma veynf 

bela qe deyra Bengborf O Bengibozf zf nevano? 
Wextano ki lajek şono dewa pfy xu, rar a Xoca Xizir 

yeno verniya (veynfya) jey, te ra vano: 
-Ha inf tozf bfgri, xu reydi beri. Pfy to kor bfyo, wex

tano ki o yeno to veyneno, ti inf tozf puf ki çimane jey 
zere, çime jey weş benf. 

O vano: -Wa bo. 
Pfy jey yeno bine xeymajey, te ra vano: 
-Qe ti deyra Bengboıf O Bengı'bozf zf nezanf? 
O vano: -Xalo, ez zana. Ez to rf vaja. 
Vano vano, deyra xu qedineno. Pi'y jey bermeno. O 

hima ay tozf puf keno çimane jey, çime jey weş beni, 
hoyneno ki laje jey o. 

Weyra hint yowna muçi kenf. Dim a o şono ma xu nO 
yarane ja kişeno O o yO pi xu mirade yowna şa benf. 
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No. 689.-voL. xxrv.] SATURDAY, JUNE 24, 1S54. [WITH A SuPPLEMENT, SıxPıı:Nc:&:. 

KÜRT ASKERLERİ 
ÜSKÜDAR'DA 

N.MEDYALI 

Okuyucularımızın anımsayacakları gibi, dergimizin 
Haziran 1989 tarihli 5.sayısında "Kürt Aşiret Lideri Kara 
Fatma Hanım Istanbul'da Osmanlı Sultanı ile 
Görüşüyor" başlıklı belgesel bir yazı yayınlanmıştı. Aynı 
yazının kısmen kısa/tılmış olan metni daha sonra 2000 'E 
DOGRU dergisinde de yayınlandı. Adıgeçen dergide 
yerverilen Tevfik Teker imzalı bir mektupta yazarımız 
Medyalı 'nın belgesel yazısı ırkçı ve inkarcı bir yak
laşımla eleştiri/di. Yazarımız, eleştiri sahibine cevap ol
mak üzere 2000 'E DOGRU dergisine bir mektup 
gönderdi. Biz bu sayımzda Medyalı 'nın mektubunu ve 
Kara F atma ile ilgili olarak "The lllustrated London 
News"un 24 Haziran 1854 tarihli sayısında yayınlanan 
bir diger haber ve fotografı da yayınlıyoruz. Böylece 
hem Kara F atma 'ya ilişkin bilgilerimiz artacak, hem de 
Tevfik Teker ve benzerleri gereken cevabı almış olacak
lar. 
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------

2000'E I>C>ÖRU'ya, 

18 Haziran tarihli 2000'e Do~ru'da "Kürt Fatina'nın 

Abdülmecid'e Vaadi" başh~ı alunda yayınlanan ve 1854 

yılında geçen, Maraştı Kürt Aşiret Lideri Kara Fatma'nın 

Sultan Abdülmecid'le görüşmek üzere bir grup savaşçısıyla 

birlikte lstanbul'u ziyaretiyle ilgili belgesel nitelikte resimli 

bir haberi konu alan yazımı eleştiren ve derginizin 

27.sayısında okuyucu köşesinde Tevfik Teker imzasıyla sunu

lan yazıdan geç haberdar oldu~um için, kendisini ancak şimdi 

yanıtlama olana~ını buldum. 
Öncelikle sözkonusu yazının bir methal (tanıtma) olup 

"resim alth~ı"ndan türetildi~i iddiası do~ru de~ildir. 

Çevirisini verdi~im haberin orijinali 22 Haziran 1854'de Lon

dra'da The Illustrated London News'da yayınlanmış. Resim 

orijinalinin kenarında ilgili yayının adı ve basılış tarihi yer

alıyor. Çevirisi yapılan haber ise resimle birlikte yeralan iki 

sayfalık bir metni içeriyor. Bunların fotokopilerini ekte ye

niden sunuyorum. Bay Teker istiyorsa bunların asıllannı 

Londra, Paris, New York (ve belki Istanbul) gibi öndegelen 
şehirlerdeki kütüphane ya da arşivlerde kolaylıkla bulabilir. 

Aslında, Bay Teker'in böyle bir belgenin herhangi bir arşivde 

onutolmaya terkedilece~ine, 2000'e Do~ gibi üstelik "oku
nan" bir dergide ( okunmayan bir dergide yayınlanmasında ya 
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da kütüphanelerde, arşivlerde unutulmasında sakınca yok ta
bii) yayınianıyor olmasından neden (hem de 2000'e Dogru 
adına!) utanç duydugunu anlamak zor degil. Öyle ya, onların 
manbgtnca Türkiye'deki okuyucunun onların hoşlanmayacagı 
şeyleri okumaya hakkı yok! Üstelik kimin Kürt, kimin 
Türkmen olduguna karar vermek de yine ellerinde tuttukları 
kraniyometrelerle (kafataslarını ölçmek için) dolaşan onların 
tekelindedir. "Elin lngilizi"nin (haberin İngiltere'de ve 
İngilizce olarak yayınlandı~ını biliyoruz, ancak yazarının 
Ingiliz olup olmadı~ı bilinmedi~i için yazıda belirtilmemişti 
bile) de~il. Sanki dünyanın en iyi Türkolog ya da 
Kürdologlarının Türk ya da Kürt olmadıkları kimse tarafından 
bilinmiyor. Başka halklan da küçümserneye yönelen bu nitel
emeler, Bay Teker'in gizlerneye çalıştı~ı ırkçılık tüten 
içgüdüsel saldırganlık egitimini de ele veriyor. 

Sözkonusu yazının 2000' e Do~ tarafından bir altyazıdan 
üretilmediginin bir di~er açık kanıtı ise aynı metnin farklı bir 
başlık altında lsveç' de yayımlanan sosyo-kültürel içerikli bir 
yayın organı olan BERHEM'in Haziran sayısında da (2000'e 
Do~ ile hiç bir ilişkisi bulunmaksızın) ayrıca yayınlanmıs 
olmasıdır. 

E~er Bay Teker'in kendisinde ya da sözünü etti~i 
yayınlarda Kara Fatma'nın Kürt de~il de Türkmen oldu~unu 
kanıtlayan belgeler varsa, bunları açıklaması gerekirdi. Ancak 
amacı, dergiyi ya da haberi eleştirrnek de~il; genel olarak 
Kürtlerin varlı~ını reddetmekte hala bilinçsizce israr etmektir. 
Gene de Bay Teker'in eleştirisinin Kürt ile Türkmen'i 
"ayırdetme" yönünü (olmayan bir halkın Türkmenlerden 
ayırdedilmeye çalışılması söyleyen adına biraz tuhaf kaçardı) 
ve dolaysiyla Kürtlerin varlı~ını kabul etmiş olmasını dikk
ate alarak, "Da~lı Türk" ya da "Kar-Kart-Kurt-Kürt" masal
larını uyduran teorisyenlere göre daha ilerde oldu~unu belirt
mek gerekir. 

' ı:· 

->', 

K:OOIIDDB O.t. V .U.ırr, 

Başbakanın bile "Kürt olabilecegini" söyledi~i Türkiye' de, 
Kürt sorununun arbk "Kart-Kurt" gibi ipesapa gelmez 
saçmalık düzeysizli~inden kurtarılarak "Kardu-Kardaka
Gordien" ciddiyetine ve evrensel insan hakları temeline otur
tulmaya çalısılması do~al olarak Bay Teker(leri) rahatsız ediy
or. Ve etmeli de. 

Yani şimdi, Kara Fatma'nın Maraşlı bir Kürt kadın aşiret 
reisi oldugunu, Islamın tanıdı~ı en büyük komutan olarak ka
bul edilen ve dizegetirdigi Haçlıların bile hayranlıgını kazanan 
Selahaddin Eyyubi (1137-1193)'nin Radahani aşireti üyesi bir 
Kürt oldu~unu ya da ütopik ırkçı-turancılı~ın ön<Jegelen teo
risyeni sosyolog Ziya Gökalp'in aslen Diyarbakırlı bir Kürt 
oldugunu söylemek için önce Bay Tevfık Teker gibilerden fet
va mı almak gerekiyor? 

20 A~ustos 1989 
N.MEDYALI 

Kürt süvarİlerine eşlik eden kortej, Sultan'ın 
yeni müttefiki Kraliçe ya da Nedime Kara Fat
ma'nın muhafız alayının bir bölümünü oluştur 
dutu Üsküdar'da sanatçımız tarafından resmedil
mişti. Bölötü (Fatma'mn), giysileri ve genel 
görünümleri çok canh 300 athdan oluşuyor. Kara 
'nın kendisi, bir Kürdistan şehri olan Maraş'dan. 
Gezgin bir İrani kavim olan Kürtlerin yititlikle 
ri, Asya'daki genel bir savaş durumunda onları 
korkulur bir müttefik haline getirir. Bunlar, sınır 
bölgelerini etkili bir biçimde korurlar. Ama ken
dileri de yatmacı olmuşlar; komşusu ova ve vadi
leri sık sık yakıp yıkarlar. (The lllustrated London News, 24 
Haziran 1854 Cumartesi, No: 689, Vol . .uıv) 

\ \ 
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URZE SILO SODIR O 

W ay de urze urze Silo sodir o 
Lawono Belukba§i(l) ame, ez berdo Mose biro. 

Mi niyada ke zu yo niştoro ostore qire kimeti(2), 

Rameno ververe kinare mi ro. 
Herıne xo ye raşti serde mi Estemolde niyada, 

Bira, Bozlat-u Xizir(3) o. 
Vake Silo nine dest-paye to girede, 
To bene koti Silo feqir o? 
Mi va, zere mi na kafiri ra terseno, 
Huske soyna mi, vile mi dane piro. 
V ake mixenet, xore efkar meke, 
Sata tenge de lewe tode hazir o. 

-II-
Merata Kopira(4) ax-lemine gayi 
Zalimo Belukba§i ame, 
Dest u paye mine neçari giredayi. 
Ez kerdune rast berdune, 
Diyare Nisange Qere Bavayi(5). 
Mi reye nat u dote xo niyada, 
Ewliyaye Cerçegi( 6) koye Dersimi ra asa yi. 

Tene bentime delxe mi neda, 

Mi niyada Budela Kurese(7) zerevesayi. 
Mi va koti menda, haware seye xode birese, 

Neçe feqiri name to ra xeleşayi. 
Mi va, ne kafıri mire kerde top arde, 

Dest-hawt qilince keskune zerejayi. 
V ake Silo, vile to pirodayene re qerar doveci, 

Ewraqi imza kerdi te dest de fetelnayi. 

Mi va lawo, mi hawar do wayre xo, 
Ax, Kurese xo ye Budelayi. 

-III-
Mi niyada niştoro ostore qire qiskeki, 

Kerde ra mi ser helkana vayi. 
Mi poşta xo kerde qayime, 
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r pero nayro te hurendi dayi, 
Her çi qilinco ke dave §€ne ro, 
Dest kerdo vera, pero hewa ra perayi. 
Mi niyada, aye ke us te ra xo ser, 
Çimi kerde pire h6ştirft bervayi. 
Kafırft emege ma qanate xo açix bi, 

Cute kavire xo ardi, pesin sarebirnayi. 
Ez guretft berdo Pirde Mamaxatftne(S), 

Tezele mire zalimft icat kerda, 
Bira şire soji tun o. 
Hire roji-bire sewi estft dare, 
Taliye mire, mire kerda newe§inO. 
Hire roj i biyo tamam, am o diyare mi, 
Perr u qanatft saneno pa lewino. 
Mi va kafır, mi xeteye nekerda, 
Qasbe hegawo kewe(9) tovebo werte nekuno. 

Ti ke sebikere girze noni kerdo dilege, 

Sano bine lingone mi, 
Ez ke he§te pa vindi corft mi nino. 
Mi niyada şiwariye Xiziri rameno, 
Poşta mi biye qewine, 
Mi va no imdade min o. 
V ake mixenet, cire vile xo romene, 
Diyare tenge de to ra viri nekuno. 

-IV-
Merata Kotega(lO) ax heniyo şeno 
Ez terkitft şine Mose, 
Hewne mino beke§i nino. 
Mi va, zalimi nika çewres şuwariye xo gureto, 

Dorme mine feqiri birneno, 
Safaqi sano camüne teveri, 
Berteng de vile to no wazeno. 
Mi va, mi hawar do Kemere Duzgini(ll), 

Ez be he§iriye teslime to nebeno. 
Mi sig do, butine peye dine gureto, www.a
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PO§ta dlııe ra vozdano. 
Kafıri emir da çewres şuwariye xo, 
y axe mine hekeşi raneverdan o. 
Tezelire şu raste hegaye çirpoji amu, 
Sil toveliyo payne ci nenano. 
Mi niyada, zalimi vake Sil game ra kewto, 
Ax, coka voznedano. 
Pebijere benu danu mekeme, 
şero ceza xo mirdi biveno. 

-V-
Ey kafır, mira a kelima mevaze, 
Taliye mi rind o, hakim hewne xo veneno. 
Sodir urzeno ra xo ser, 
Xanima xore hewne XO qesey keno. 
V an o, mordeme emso qilince, 
Da qapaxe dayra mi ro, qilaşiya ra 
Mi sero asmen aseno. 
V ake, meşte peroz mordeme yen o 
Lewe to mekeme. 
Xo mexeletne bere peyi, 
Itiraze wazeno. 
Ne kafıri ez guretu berdo, 
Çevere rnekemi de veto. 

Vatox: Alayerdi 
Areker: Hawar Tomecengi 
Ca: DERSIM 

1. Belukbaşi: N aza de yeno mana qumendare cendermo. Qe
sade Tirkiya. 

2. Qire kimeti: Anagore etiqate camate Dersimf, ostore Xizi
rf yo. Gegane ki vane "qiro qizkek". 

3. Bozlat-u Xizir: Name Xizir'f yo. Anag01i etiqati kam ke 
tenge de mend, a imdad de yeno. 

4. Kopire: Deweda Dersimi ya. 
5. Nisange Qere Bavayi: Name jiyareda sari Dersimiyo. 

Miniyada hakimi U§te ra xo ser, 
Mire werte dosya ra qanilne veto. 
Vake, Silo vere xo hete mara biçarne, 
V ere çimone mine feqiri gureto. 
Vake, ez zonu ke ilava soynato Silo! 
Tore tawa çlııo, nafa berat o. 
Mi va kafır, eyligiya xo meke, 
No ancax kare Kurese mine sat o. 

-VII-
De urze urze Silo rozika serd e 
Dewre bire seri yo biyo tamam, 
Kafıri tekrar ez kerdu darde. 
Mi va ez be heyrane to bi, 
Sar tora miradil wazeno Duzgino ke Kemer de. 
Mi va ez be qirvane to Budelaye Kureşi, 
Baxinı da p<l§ta mi, tirine kerda serd e. 
Firine ra ama yeme teveri, 
Cemed eve zimelona biyo darde, 
Mi nıyada, haware seye xo de resto, 
Dest kerdo şirite gula mi verde. 
Mi va, ewro roza teng a, 
Mi to texviıı kerda, . 
Ax seye xo teyna canıeverde. 

6. Ewliyaye Cerçegi: Name ewliyayede Dersimi yo. 
7. Budelaye Kurel: Cede aşira Kurisan o. Çime camate Der

simi de a wayre kiramete wo. Van€, Kures esto firine ke bives
ne; hama eyi firine dewna kerda. Wexto ke firine ra amo tever, 
mileti eve çimone xo diyo ke cemed zimelo ra wo. 

8. Pirde Mamaxatane: Pirde Tercani. 
9. Hegawo kewe: P.tiqate sare Dersimi de werte hegaye keweyi 

kutene yan payna çirpoji dayene xirabo. 
10. Kotege: Deweda Dersimi ya. 
ll. Kemeri Duzgini: M ekiine xo koye Sultan Bawayi sero wo. 

Ewliyawode zaf zaf pil o. 

Rıza Topa/ 
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Cumhuriyet' den: 

300 BİN YEZIDI'NİN Y ARlSI A VRUPA'YA 
GÖÇTÜ 

Cengiz MUMAY 

9 Aralık 1989 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde, Türkiye Kürdistanı'nda 
yaşayan Kürt kökenli Yezidi toplu
lugunun,l2 Eylül1980 sonrasında daha 
da yogunlaşan baskılar sonucu torok
larını terkederek Batı ülkelerine sıgın 
dıklarını bildiren Cengiz Mumay imzalı 
bir haber yayınlandı. 

Tarih boyunca, özellikle Islami 
yetten sonra Yezidiler dinsel inançları 
yüzünden agır baskı ve horlamalara, 
kanlı kırım ve sürgün/ere hedef oldular. 
Sadece yabancıların degil, ne yazık ki 
bizzat kendi soydaşı Müslüman 
Kürtlerin de baskı ve hoşgörüsüzl 
ügüyle karşı karşıya yaşayageldiler. 
Halkımızın en eski kültür ögelerini, 
gelenek ve göreneklerini büyük bir öz 
veri pahasına korumayı başaran Yezidil
er, merkezi yönetimlere karşı sık sık 
başkaldırdı/ar; kendilerine yönelen sal 
dırıları kahramanca gögüslediler. Şim 
dilerde ise halkımızın ve insanlıgın sa
hiboldugu zengin kültür sayfalarından 
biri daha yakılmak isteniyor, siyasal ik
tidarların ve yerli işbirlikçi/erin elbirlig 
iyle koca bir kitle yokoluşa sürükl 
eniyor. 

Aklıbaşında hiç kimse bu duruma 
seyirci kalmamalı, sesini yükseltmeli 
diye düsünüyoruz. 

Cumhuriyet gazetesinin bu haberini 
okuyucularımıza oldugu gibi duyuruyo
ruz. 
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Türkiye'deki önemli dinsel 
azınlıklardan biri olan "Yezidiler"in 
1980 sonrasında yogunlaştırdıkları göç 
dondu. Türkiye'de yaşayan 300 bin do
layında Yezidi'nin yarıya yakını çeşitli 
Avrupa ülkelerine göç ederken, 
yaşadıklan yerlerdeki gayrimenkullerine 
aşiretler tarafından el konuldu. 

Türkiye'den ayrıldıktan sonra çeşitli 
Avrupa ülkelerinden iltica isteminde 
bulunan yaklaşık bin Anadotulu Yezi
di, yurttaşlıktan çıkarıldı. Yezidilerin 
Türkiye'de yerleşik bulundukları Sürt, 
Mardin ve Şanlıurfa' daki çok sayıda 
köyde genç nüfus oranının sıfıra day
andıgı, bu yerleşim birimlerinin "to
praklarında ölmeyi" amaçlayan yaşlı 
Y ezidiler tarafından korundu go bildiril
di 

Siirt, Mardin ve Şanlıurfa'nın 

çeşitli köylerinde yaşayan Yezidiler, 12 
Eylül'den itibaren çeşitli Avrupa 
ülkelerine göç etmeye başladılar. 

Yaşadıkları yörelerde yoksulluklaoyla 
tanınan Yezidiler' e, yıllar önce A vru
pa'da yaşayan Irak kökenli Yezidiler ta
rafından açılan "iş kapısı", Türkiye'de 
geniş tutuklamaların yapıldıgı 12 
Eylül'den sonra "umut"a dönüştü. 
"Dinsel azınlık" olmanın getirdigi 
avantajla gittikleri Avrupa ülkelerinde 
çalışmalarına ya da iltica etmelerine 12 
Eylül nedeniyle olumsuz yanıt verilm 

eyen Yezidiler, Türkiye'deki evlerini, 
tarlalarını yok pahasına sattılar. 

25 yaşından küçük sadece üç kişinin 
yaşadıgı Ugrak köyünün Yezidi muhtan 
Emin Bulut (55) "Göçü" ve "nedenleri
ni" şöyle anlatıyor: 

"Azınlık oldugumuz için bölgedeki 
agalar yıllarca topraklarımızı talan etti. 
Topraklarımız biçildi. Ürünleri satıldı, 
biz açlık çektik. 15 yıl öncesine kadar 
bu köyde 100 hanenin üzerinde Yezidi 
yaşardı. Sadece Beşiri'yi baz alacagımız 
zaman, 30 kadar köyün her birinde 60, 
70 hane Yezidi bulunurdu. Tüm din
daşlarım aga baskısına dayanamadıkları 
için kaçtılar. Bu baskıyı biz, yaşlı 

oldugumuz için sineye çekiyoruz. Ancak 
gençler buna hiç mi hiç dayanamıyor. 
Benim altı çocugum Avrupa' da, Avrupa 
bizim için iyi bir yer degil. Dogup 
büyüdügüm topraklarımda ölmek istiy
orum. Ama daha ne kadar dayanacagımı 
bilemiyorum. Bir fırsatını bulsam ben 
de giderim bakarsınız. Zaten çocuklarım 
beni aldırmak için büyük baskı 

yapıyor." 

Muhtar Emin Bulut, kendi gibi Ye
zidi olan Mustafa Bulut ve Sefer To
lun'un arazilerine yasal olmayan bir 
şekilde bazı agalar tarafından uzun yıllar 
el konoldugunu anlatarak, "Ancak dava 
açtılar ve kazanıp arazilerini geri aldılar. 
Şimdi agaların bunu yeni bir huzursuz-
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luk kaynagı yaparak biz yaş 
lılara bir zarar vermesinden 
korkuyoruz" dedi. 

Yapılan araştırmaya göre 
on beş yıl kadar önce en az 
yüz hanelik olan ve tümünde 
Yezidiler'in yaşadıgı Kurtalan 
ve Beşiri ilçelerinin Ugrak, 
Kurukavak, Ekinciler, Kum
geçit, Onbaşı, Oguz, Yolko
nak, Karasık, Üçkuyular, Çin 
erya ve Kuşçularköylerinde 
Yezidi nüfusu on, on beş ha
nede yaşayan 50 kişi dotayına 
düştü. Y ezidiler' in boşalttıgı 
yerlere, başka köylerde yaşa 
yan "Yoksul Müslüman "ların 
çeşitli agalar tarafından yerleş 
tirildigi saptandı. 

Kız kaçırma ve 
ötesi 

"Yezidi göçü"nün Siirt 
yöresinde, Mardin ve Şanlı 
urfa' ya oranla daha sık olması, 
8 Mayıs 198Tde meydana ge
len bir kız kaçırma olayına da 
baglanıyor. 

Bu tarihte Beşiri'nin 

UgUTca köyünde yaşayan Sern
ra Özcan (15) adlı bir Müs 
lüman kız, Yezidi genç Hüsnü 
Gelan'a (18) aşık olmuş. Köy 
yaşamından bıkan gençlem 
birlikte lstanbul'a kaçmışlar. 
Olay üzerine galeyana gelen 
halk birçok Yezidi köyünü 
basmış, evler tahrip edilmek 
istenmiş, bazı Yezidiler ise 
linç edilmeye çalışılmıştı. An
cak alınan geniş güvenlik 
önlemleri, olayların büyüme 
sini engellemişti. Yezidiler'in 
yogun araştırmaları sonucu 
Semra Özcan İstanbul'da bulu- 1 
narak Beşiri'ye getirilip ba-
basına teslim edilmiş, Hüsnü Gelan da 
cezaevini boylamıştı. 

Ancak bu olaydan sonra Yezidiler 
gereksinimlerini karşılamak için Beşiri 
kent merkezine bile inemez duruma gel
mişler. 

Laleş'deki Şeyh Adi Türbesi 

W A. W i gram, Edgar TA. Wigram, "THE CRADLE OF MANKIN D 
Life in Eastern Kurdistan, London 1914" adlı eserden. 
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Koyo BERZ 

MIHUKMAT 
KI STO 

Tay aşiqe sukda ma ya Sewregf este, ne zey eşfrana 
ye. Bfro nay dayeni ser u camerdey ser, goreye kuwete 
xo ane ca. Bfro şoreşey ser jf herninane ci hendik ez 
zana şoreşgeran heti caye xo giroto. Ezf Kurdfye u mese
la xo ya Kurdey domnene u dahwa xo vfnene u 
şoreşgeran kişta caye xo gene. Nfnan ra tay de ci key 
Rizo de aşiqf ye. Meselaya ki ezo kena binuşna jf Rizo 
de aşiqf sero ya. 

Mengda rojf di sukda Sewregf di, wexte werişten da 
sihorf aşiqf kuçe kuçe geyrene u niqara cinene. Niqara 
cinene ki milleti hewn di nemano u werzo sihor. Na 
sukda Sewregi di edeten o u hergi serfi mengda rojf di 
dest pey keno, menga rojf qedena niqara cinayfş jf birye
no. Eger wexte sihorf niqara necineyo, mflleti bole ci 
hewn di manene u neşene werze sihor di nane sihorf 
bure u roje tepşe. Wexto ki neşe werze sihor dinane si
horf bure, wexto pfzedo venga roje tepşene. Wexto ki 
pfzedo veyşana roje tepşene, wexte ci bol zor ravereno u 
rewrewf wexte fitari nebeno. 

Qande coy na niqara dnayeni Sewregi di bfbf edet u 
kewtibf kulturde Sewregf mfyan.Sukda Sewregi di, her
gi mengda rojf di u heme roşanan di niqara cineyena. 

Fina mengan ra menga rojf bena u aşiqe sukda Sew
rega silasnayey u meşhUrf şewi niqara cinene. Ne ki ni
qara cinene Rizo aşiq u lajde xo ya bene. Rizoyo aşiq 
zima cineno, laje ci jf niqara cineno. Ne kuçe kuçe 
geyrene u niqara cinene. Ne niqara cinayişa yene 
kuçeyedo tarf. 

Ti nevane no kuçedo tarf di, nfnan vemf di bekçfye 
şewi beno. Ne bekçf dest di elektrfxe desta beno. Bekçf 
venge niqara aşnaweno ki eye hete kuçedo tarf ya yene. 
No elektrfxe xo ye destan fino aci ki nfnanre roşn bo u 
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ne vere xo bivfne ki linga ci sf mfya nekewo u ne neg
une erdro. Wexto ki no bekçf elektrfge xo fino aci, Ri
zoyo aşiq jf vano qey dişmene cf ye kewte ci vemf. Eye 
elektrfxf dane piro ki nfnan bivfne u nfnan qerşun kere u 
bikşe. 

Rizoyo aşiq vano heta nfna ez nekişta, me ki ez fnan 
bikşa. No hima zima xo dest ra erzeno, dabançera xo xo 
vera anceno u tetixe dabançeri anceno u qerşunane da
bançeri vameno bekçf ser. Bekçf beno dirbetin u be hal 
dfndeyeno erd.Rizoyo aşiq dano piro u şino ser ki 
bewnfro dişmenande xora kam kişto. No yeno meyitf ser 
wineno ki çi bewnfyo, no bekçf yo, bekçfye mahla yo, 
bekçfye hukmatf yo. Bekçf yo ki kişta hukmatf ra şewi 
mahla paweno, o bekçf yo. 

Rizoyo aşiq finera behemd qfjeno u wina vano: 

- Elalfyeno, delalfyeno bereee bereee ı .. Mi hukmat 
kişto, mi hukmat kişto! Bereee bereee mi hukmat kişto! 
Mi hukmat kişto, mi hukmat kerdo erd ra.Mi hukmat erd 
o derg kerdo zey patfla. Bereee bereeel Mi key xo veşna, 
mi bi destande xo ya adir na keyde xo ya. Bereee bereeel 
Mi keye xo veşna, mi esruna xo xo sero ardi war. 
Elalfyeno, delalfyeno rew bere! Mikeye xo veşna, mi 
hukmat kişt!.. 

Jewser qfjeno u vajyeno. Xo şaş keno nezano hete 
kotf ya şiro u senf bikero. 

Vengde cira qfjfnfda cira mahla pero verzene u yena 
meyitf ser. Rizo hewna vano "Mi hukmat kişto!" www.a
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Areker: Hawar TORNECENGI 

MEBERVE Pfl'E MI 
MEBERVE 

D urt ra durf venge tifango yeno, 
Pite mi newes o cizik neceno 
Meberve pite mi meberve, 
Dismen bervfse to hesneno. 

Dar u kemer dezfya mi ver veseno, 
Qulva tarfye de qe sodir nebeno. 
M eberve pite mi meberve, 
Dismen bervfse to hesneno. 

Ax /emine bfye bfye, 
Pite mine çewreşf re bfye. 
Zalimf pfle ma qirkerde, 
Qize mafişt lona tart ye. 

Vajf vajf eve heşfrfye vajf, 
Na tart de çfna çileka qajf. 
Veng ro pite mi birfyo, 
O lt fnere kf meverdo juye ajf. 

Na şiware, rozone "Otuz Sekiz"i de, domone der
guse ser vajiya. Tertele Dersimi de dewleta Tirki çek 
çama ra qome Dersimi. Pi1 u qiz ciya nekerd, kam ke 
kewt ra dest kist, qirkerd. Keso ke feke tifangi ra 
xeleşiyayvi i ki yakerdi zere bonO adir napa vesnay, ya 
ki eskefto de sanay qaze kimya yi ver xeneqnayi. 

Demenil hata peyniye verva eskelf vineti, çeke xo ne
nayro u teslim nebi. Oxto ke eskere Tirki kewtve Dere 
Heydero, cini u domoni şi kewti eskefto ke xo eskere 
dismeni dest ra bixelesne. 

Ordiye Tirko caye eve caye eskeftu feteliyene, koyi 
kerdene sa ye. Re ye, eskere Tirki dorme mixareyi ca ve 
ca kerd saye hama kes doz nekerd. A sate de zere mixart' 
de veng ro mileti birt'ya. Xaftila çikayis ginaro domo 

nede sawi, derguse de berva. Se kerd se ne kerd 
domon nevinet, berva. Naye ser, pi laze xo guret virarya 
xo u zere mixart' de bive hira, şi hete peyi. 

Maye niyada ke veng ro domoni bin"ya. Voste şiye, 
xo est .ro ser ke pi seweta silametiya sare mixart' laze xo 
xeneqıto. Uza de, veyvike çoke hardi biye pore xo 
rOçikna; xore na şiwara xo vate. C'ıni u domoni tede dor
me maye de arney peser, tey bervayi. 

HAK1 BOXAZE KAMAXi GURETO 

Roze, deweda Pilemoriye de camat biyo. Dewfine 
dormi ra axlert' biye top, ame qorr de niştero. Her ju qe
seye vano, zuvini sero kene sur. Werte na camati de ki di 
mordeme zurekere meşhuri bene. Zurekeri niyadane ke 
hawa camatİ rind niya, verve perodayişi sona. Zurekero 
ra ju, qeseye kerd werte ra ke milet xayiz bo, zuvini ro 
nedo. Vake: 

- Mi, taıixe de, eve lingo napa şiyo ke şeıi Erzingan. 
Şine Kamax de vejine ke çi biveni; teyı-e hake kerdo, hak 
gino Boxaze Kamaxi ro, awe fişta are u heve mendo ke 
suka Erzingani bijero xo ver. Qut ro mi biıiya, cerOne ra 
peyser amune çe." 

Ztlrekero bin damis nebi, xo est werte. Va ke: 
- Ez z~ane şfine Estemol de guıine. Mi reye niyada 

ke des u dı mordeme hostayi, nezeliye cileye virazene· 
venge çakuçe kesikesi nesono. ' 

Ztlrekero viren damis nebeno, vano: 
- O~i adiı-e zure to re! Ü sene lewo ke honde girso, 

des u dı teney ki tey guıine hama veng zumin nesono? 
w ayı-e zllıi cereno ra cira vano: 
-Ma çene dirraye, a sene teyra ke hake xo honde gir

so çemi bestneno are? Hakode henen, lewode niyanen de 
pojino. 
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Ahmed CANTEKIN 

LI GOR HINEK BİY ANİYAN KURD Kİ NE? 

Di 1889'an de u 1986'an de Kurd 

Bi çave L. E. Högberg, "Bland Persiens Muhammedaner" 

(Di Nav Musilmanen lrani de) Kord ki ne? 

" ... Cara yekemin ku em ji Rôsya derbasi Karabaxe bôn, 

we deme Karabax di hundire lrane de bô; Rôsan nedixwazt ku 

em ji sinor derhas bibin. 
Rôsan digot: 
- E w de ji ber solen we yen bi qimet we bikujin. 

Pişti hefteyeki li Karabaxe, me ji rezane xwe pirsi: 

- Gelome tu rebir ditin? 
Rezangot: 
- Hemô Kurden ku me ditin, rebir bôn. 

Min pirsi: 
- Gelo ew dizanin ku em ji ku ne ô em ki ne? 

Rezan got: 
Ta ew roja ku em ji sinor derhas bôn bi vir de, ew li dô 

me ne. Ew dizanin em diçin kijan gundi, mala ki ô kijan 

koni", me ki dit ii em niha li kii razane. 

Em di hewşeke Ermeniyan de, li bin sterkan razabôn. Bi 

dô re min je pirsi: 
- Ma bo çi wan desten xwe direji me nekirin? 

Rezan got: 
- Ev giredayi bi binek tişten taybeti ye. Dema ku meriv 

nase Kurdeki ye, ew bi xwe mevanperwer e ô ew di mala xwe 

de her tim nazik ii kubar e. Giş xwastinen mevan bi cih 

u nin. 
Dema ku meriv di re de diçe, rasti penc-deh kesan tet ô 

hemii ji bi çek in. Xasima Kord, bi awayeki xweşik ô 

rekôpek xwe dipoşin. Be tifingen bi deste wan de, qame ô 

dança wan, bi gelek rexten wan li pişte ii li gurmiken wan 

hebôn. Bi vi awayi ew, him ji bo erişe ô him ji ji bo xwe 

parastine arnade bôn. 
Dema ku meriv bi rebiran ve dest bi şoran dike, ew bi 

dilxwazi qala tişten ku wan kiri, dikin. Careke min ji wa 

so 

pirsi: 
- Gelo dema ku hôn eriş dibin li ser gundeki, hôn li hem

ber wan kOçiken har ô hov çawan dikin? 

Rebire ku min je pirsi, bersiv da: 

- Kiiçik, ew ne pirsgirek in. Em bi gelek awayan dikarin 

çare peyda bikin. 
Min disa pirsi: 
- Gund tiji kôçiken har in. Ma ji bo meriveki rebir ne 

taliikeye ku re gundeki nenas? 
Re bir: 
- Bele. Le meriv di ve bizane ku her tişti riyeke we ji heye. 

Min disa pirsi: 
- Bas e, hôn çawan dikin? 
Re bir: 
- Dema evar bô bi şônde, em biryar didin ku ji aliyeki ve 

eriş bibin ser gundeki. Le em ji aliye din ve ji meriyeki 

dişinin peşiya gund. Di demeki kurt de, kiiçikeki hişyar wi 

dibine. Merik kevirek daveje kôçik ô kôçik veciniqe ô bi dô re 

diewte. Pişti we kôçiken din ten alikariye. Merik xwe di paş 

de dikişine ô him ji keviran daveje kôçikan. Kôçik didin dfı 

wi. Gundi ji hişyar dibin fı ji gund derten, ji bo ku bizanin ka 

çi diqewime. Merik xwe vedişCre. Eger gundi wi bibinin, ew e 

reje ez rewiyeki belengaz im fı dixwazim ku bem nav gund fı 

bibim mevan. 
Merik saeteke yan du sactan kôçikan diwestine fı bi dfı re 

ew bi haleki westi pevra ten gund. Kfıçik ewqas westine ku, 

meriv pe lingen wan bike ji edi ew hişyar nabin. 

Awayeki din ji heye, ku ew ji ev e: Meriv sime ga yan ye 

mangan digire ii bezde dewar te de diheline. Dema her 

kôçikeki simeki xwe girt bi şônde, li peşiya wan kare bi sac

tan dimine. Edi dawiya dawin em ten öıra wan. 

Yan ji meriv çend parçe goşt daveje ber wan fı ew ji bi lez 

wan dadiqultinin. U ewtina wan dom dike. We deme meriv 
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Re bir 
L. E. Högberg, "Bland Persiens Muhammedaner", Stockholm 1920 

gokek qetrane daveje peşiya wan. Dema ew gez dilcin , 
deve wan edi kilit dibe. E w ne dikarin gez bikin, ne ji dikarİn 
biewtin. Tu imkan tune ku ew xwe ji goka qetrane (asfalt) bi
filitinin." 

" ... Hernil din ya dizane ku Kurd nezan in, zalim in, heyf
gir in ii eşiren rebir fı wehş in. Ev beşek ji qerextera wan e. 
Le gelek helen Kurda yen baş ji hene. E w bi ber xwe didin fı 
ji azadiye hez dikin. Kurd, di mala xwe de ji Tatar ii Farisan 
baştiıin maziivan e, kubar e ii hevale li ser şora xwe ye. Kord 
ji bela adet fı tore ve ji ji gelen li jor binavkiri bilindtir in. 

Bejn ii bala Kurdan tiji ye. Rfıye wan xweşik ii tam ji ye 
meran e. Le di nav çar salan de, di nav ew Kurden min dili de, 
mer ji jinan sewexttir biin. Jinen Kurda qet ji ne xweşik in. 
Mer ji kincen delal pir hez dikin. Kincen wan yen netewi ji 
gelek xweş in. Le jin gelek biha ne. Ji ber ku jin bi ziv fı ze
ran xemilandine, wek xişren ji heywanen qalix hişk (kirec), 
keviren bi qimet, mirari (parla) ve ew wek xezineke ne. 

Kurd ya hevwelatiye dewleta Farisan an ji ye dewleta Tir
kan in. Le hesa azadiye li ba wan ewqas mezine ku ew nax
wazin sere xwe li ber wan xwar bikin. Gelek caran ew diçin 
rebiriya Farisan, Tataran, yan ji ye Sfıriyan. Kurd keriyen 
wan yen pez wek male ku di şer de zept kiri digirin ii linin 
seri çi ya yen xwe yen bilind." 

Ev herdu beşen jorin li gor niviskar L. E. Högberg di sala 
1889'an de hatine nivisine. Niviskar li gor wxe rewşa Kurden 
l889'an peşkeşi me dike. 

Ev bire jerin ji ji ansiklopediyek tspani ye fı di sala 
1986'an de hatiye arnade kirin. Di navbera ev herdu 
çavkaniyan de berna berna sed sal derhas biiye. Le, gelo qet 
Kurd nebatine guhartine? Ma Kurd hin rebir in? Nave we 
ansilopediya tspani "Diccionario Enciclopedico Grijalbo" ye. 
Her wiha çi mixabin dibejin ji aliye grubeki peşverfı ve hatiye 
nivisin. Dema ku meriv li tipa "K" dinhere fı tel ba peyva 
"Kord", ev rezen jerin dixwine: 

Kurdlan: 

Peyv ku keseki ji geleki İndo-Ewrfıpi, ji gruba 
İrani ô li Kurdistane rôdine nişan dide. Ola Kurda 
ya İslami ye. Delengaziye ô bi rasti koçeri ô 
xwedi pez-dewar bôyine, ew bini şer ô rebirine 
kirine. 

Keseki lspani, yan ji ku bi tspani dizane, di sala I 986'an 
de Kurda bi vi awayi nas dike. Yan ji gora ve informasyone de 
nas bike. Çar neçar meriv dixwaze bizane ku ji ber çi amadek
aren ve ansiklopediye Kurda bi vi awayi didin nasandine. 

Belengazbiine, Kurd belengaz in. Hoyen we ji ew in ku, 
Kurd bi nikarln dewlemendiya welwte xwe bi xwe bixwin. 
Koçeri ji edi li Kordisıane pir kem biiye fı tişteki berbiçav e. 
E w ji rast e. Kurd ji bo Kurdistanek serbixwe ii azad ji şer di
kin. E w ji rast e. U rebirin? Gelo ma Kurd iro ji rebirin? Ma 
Kurd hin li sere çiyan dijin? Her çiqas ku em di paş de hatine 
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Kürtler 
L.EHögberg, "Bland Persiens Muhammedaner" 

Stockholm 1920 

hiştin ji; sennayedari ji bo qezenca xwe hat Kurdistane ji. 
Sedi sed tişten ku li Ewriipa hene, le sedi de heşti-nod ji wan 
her li Kurdistane ji bi dest dikevin. Ü rebiren Kurdistan ii Er
menistane, duyine ji iro ji her leşjkere Tirkan yen xwinxwar 
e. Yen li Asfir kevir li ser kevir nahelin her serkaren dewleta 
Tirk bi xwe ne. E ger iro bi dehan hezar Asfiri, bi sed bezaran 

Kurd ii bi milyonan Enneni ne li ser erde welare xwe ne; gu
nehkare ve dewleta Tirkarebir e. Yen ku sed sal beri ve Kurd 
kirbiin rebir, her ew dewleren ku Kurdistan xistibiin ben pey
en xwe, disa her ew in. 

Rasti ev e ku di dawiya sedsala bistem de he neteweye 
Kurd bi rebiri ve tearif kirin, ne ji bo Kurda, her ji bo ama

dekaren ve ansiklopediye nişane nezani ii şennizariye ye. 

Çavkani: 

1. L.E. Högberg, "Bland Persiens Muhammedaner", Stock
holm 1920, 256 rfıpel. 

2. "Diccionario Enciclopedico Grijalbo", Espana 1986. 
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R. T.HULMANİ 

ÇAV 

Çav, ew wek deziav 
Dezi bend tezi tav 
Digre dide hergav. 

Ew ronakkeş, ditçav. 

Cihyeki digere 
wek eleziya bende 

Tev xeyal ıl xemde. 
Tede tet ı1 tere. 

Car hevketiye ew 
Cida ditin helqe 
Car tüpeki telpe 

Wek ling paş hev dikev. 

Kur qet le nagere, 
Şaş wer navhev keti 
Wek teyre perşkesti 
Baş, xweş na.fire. 

Carearan wek tire 
Menzil gtrti, zılrev 
Zor tere diçe ew. 
Kılr dike tede tere. 

Carearan tevkeşe 
Miknatis, mekandiz 
digtre tine wek diz. 

Ser xwe de bervkeşe. 

Seyata çavan 
Wek tir tirreje 

Ditinan tev dikeşe 
Nine wek rev gavan. 

Çav hawer diçere 
derdoran digeri 

Btrçi, wer serseri 
Qet carek ne tere. 

Xwendina du çavan 
Nahen devzimanan. 
Ne ji guh guhmanan 
Tfm mane işaran. 
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A.BALI 

•• • • •• • 
KURT DIU VE TURKIYE'DE ONU YOKETME 

ÇABALARI 

Türkiye'de ve ülke dışında birkaç yıldan beri daha da geli
şerek süren Kürt dili ve edebiyatı üzerindeki çalşnalar, or
taya çıkan yüzlerce degerli ürün Türk egemen sınıflannın 
içine dii§tükleri korkuyu daha da arttırdı. Kürt, Kürdistan, 
kavramlanın ve Kürtçe'yi yasaklamakla umduklan sonucu 
elde edemeıni§ olmamn düşkırıklıgı içinde hala bO§una çırpı
myorlar. Şimdilerde adlannın önünde bilimadanılıgı unvan
lan bulunan sözümona bazı "dilbilimciler" öne itilerek 
"böl-parçala-yönet" taktigi bu kez de Kürt dili konusunda uy
gulanmak isteniyor. Bu giri§imin eregi Kürtlerin konU§tugu 
lehçeleri, ayrı ayrı diller ya da Türkçenin degi§ik kollan ola
rak göstermek ve yine Kürt diye bir ulusun varolmadıgım ka
mtlamak... Dil bir ulusu meydana getiren en önemli 
ögelerden bir tanesidir. Her dilde çeşitli diyalektler ve aga
lar var ve bu dogaldır. Kürtler gibi yüzyıllardan beri ülkesi i§
gal edilmi§, dilini ve kültürünü geli§tirip kaynaştıracak bir 
merkezi otoriteden yoksun bırakılmııj; üstelik de tüm tarihi ve 
ulusal degerieri inkar edilmi§ bir halkın dilinde de farklılıkla
rın görülmesi son derece dogaldır. Hatta böylesine agır ko
şullarla yüzyüze kalan birçok ulus, dilleriyle birlikte silinip 
kaybolmU§tur. 

Türk egemen sımflannın özellikle Cumhuriyet dönemin
den bu yana Kürt halkım inkara kalkışması bO§una degildir. 
KurtulU§ savaşı yıllarında, Kürt halkının destegini alabilmek 
için çokça çırpınan, onun adım sık sık anan Türk önderleri 
amaçlarına erdikten sonra, bu kez onun varlıgını her bakım
dan inkara kalkıştılar. Kürt halkımn ulusal istem ve özlemle
rini kanla bastırma yolunu seçtiler. T.C.'nin kuruldugu ilk 
dönemlerde, Mustafa Kemal'in direktifi altında Türklerin 
kökenini araştıran bazı Türk tarihçileri, dünya tarihinden ve 
tarihçilerinden habersiz görünerek Tüm dünyadaki ırkların 

Türklerden türedigini ilerisüren "Güne§ Tarih Teorisi"ni ve 
buna paralel olarak da "GÜne§ Dil Teorisi"ni icat edip savun
dular. Bu ırkçı-şoven safsatalar tüm dünyada alay konusu ol
makla kalmadı, bazı Türk bilimadamlannın da tepkisine 
neden oldu. Görünen odur ki sömürgeciler hala bu safsata
lardan medet bekliyor, bulandıracak kafa bulabileceklerini 
umuyorlar. Profesör, Doçent, Doktor etiketti bir kısım insan
lar, resmi ve yan-resmi görünümdeki kurulU§lar kullamlarak 
eski oyun yeni bir kılık altında sunulmaya çalışılıyor. 

Türk devletinin belirtilen amaca yönelik olarak sergiledigi 
bu tür çalşnalar, politik saçmalıkların yamsıra bilimsel bak
ımdan da her hangi bir deger taşımıyorlar. Üzerinde yaşa
dıgımız yerkürenin her yam yüzyıllar önce ke§fedilıni§, 

insanlık şimdilerde uzaym araştırılması sürecini yaşıyor. Dü
nyadaki ırklar, diller ve bunların sımflandırılması, bundan ya
rım yüzyıl önce ve bilimadamlarınca tamamen bilimsel bir 
biçimde bir çözüme baglandı. Çözüme baglanmış konulan 
görmezlikten gelerek yeniden ırkçı tezler icat etme modası 
ise İkıncı Dünya Savaşı sonunda Hitler faşizmiyle birlikte bir 
kez daha dirilmemek üzere gereken yere gömüldü. Ancak ça
resizlik, sömürgecileri hala bu paslı silahı kullanmaya itiyor. 

Dünya tarih ve dilbilimcilerinin heınfıkir olduklan kon
ulardan biri, dünyada yaşayan yüzlerce halkın yamsıra Tür
klerin ve Kürtlerin de var olduklandır. Bir halk var olunca, 
kU§kusuz onun konU§tugu bir dili de olacaktır. O halka ve dile 
akraba halklar ve diller de olacaktır. Bu akrabalık dahi bir 
halkı ve dilini inkar etme hakkım kimseye tanımaz. Üstelik 
Türklerle Kürtlerin ne ırk ne de dil olarak akrabalıklan var
dır. Türkler Turani, Kürtler ise Ari' dirler. Türklerin konU§tu
klan dil olan Türkçe, Ural-Altay Dilleri Ailesi içinde yeralır. 
Mogolca, Azerice, Macarca, Tunguzca ve Çeremisce Türk-
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çe ile yakın akrabadır lar. Ari kökenli olan Kürtlerin konuştu
klan dil Kürtçe, bir Hint-Avrupa (İndo-Cermen) Dil Aile
si'nin koludur. Kısaca, dünyamn tamnllll§ dilbilimcileri bu 
konuda ayın görüşte birle§lllektedirler. 

Bu görüşler neden Türkiye'de benimsenmiyor? Türkiye 
Cumhuriyeti, etnik bakımdan son derece renkli bir mozayigi 
andıran bir alam kapsıyor. Ancak demokratik ve insani ol
mayan bir anlaYJ§tan yola çıkılarak bu yapı "Türk ulusu" kav
ramı içinde zorla eritilip yokedilmeye çalı§ıldı. Bu tutum, 
daha baştan Türk devletini ırkçı bir ç®a sürükledi. Ulusal 
baskı ve inkar politikasıyla en başta Kürt ulusu ve Türk ol
mayan herkes zorla Türk sayıldı ya da öyle gösterildi. Peki mi
lyonlarca nüfusu bulunan ve ulusal haklan için aralıksız 
sav3§Uil yürüten koca bir ulus ka§la-göz arasmda nasıl yoke
dilebilirdi? Hem sonra İrak, İran ve Suriye devlet sımrlan içi
ne kapatılan, tek kelime Türkçe bilmeyen milyonlarca Kürdü, 
Türk sayınayı nasıl ba§aracaklar? Kısacası dünyada eşine en
der rastlanan bu insanlıkdışı uygulamayı kimseye kabul ettir
ıneleri mümkün degildi ve ba§aramadılar. Dünyamn ve 
aklıbaşında herkesin gözünde küçük dii§mek ve alay konusu 
olmaksa cabası. Demokrat olan her Türkün, bu politik ma
skara.Iıga kaT§J. çıkıp Kürt halkımn ulusal ve demokratik hak
larından yana çıkması tüm Türkiye halklannın yaranna ve 
insani bir görev olarak kendisini dayatıyor. 

Yoksayma ya da yoketme politikası resmi ve yan-resmi 
degişik kanallardan yürütülüyor. Belirli dönemlerde, özelli
kle askeri yönetimlerinişbaşına geldikleri koşullarda varlıgı
m hemen hissettiren sivil görünümlü kuruluşlardan biri de 
TKAE (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü)'dür. Bu kuru
luş denebilir ki tüm oklarını Kürt halkına ve onun kültür kay
naklanna yöneltmiş bulunuyor. Türk kültürünü araştırmak 
yerine Kürt kültürünü Türk kültürünün bir kesiti olarak gös
terme, Kürtleri Türk sayma ve kısaca bu halkı belki haritadan 
silebilirim diye olmadık maskaralıklara başvurmaktan ve ye
gane sermayesi olan yalan savlar yaymaktan geri kalmıyor. 
Özellikle 1980 askeri darbesinden sonra TKAE peşpeşe bir 
dizi kitap yayınladı. Biz bunlardan sadece birkaçına kısaca 
deginmekle yetinecegiz. 

TKAE yayınlan arasmda çıkan ve Prof.Dr.Aydm Taneri 
imzalı, Ankara 1983 basım tarihli "Türkistanlı Bir Türk Boyu 
Kürtler" adlı yayın, artık alay konusu olan "Güneş Tarih Teo
risi"ni yeniden diriitme çabası niteliğindedir. Isınarlama ola
rak yazdınldıgı anlaşılan bu kitapta Kürtler Türk olarak 
gösterilmeye çalışılllU§ ve alışılageldiği gibi gerçekler tersyüz 
edilerek sunulmuştur. "Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı" ög
retim üyesi oldugu belirtilen yazar, Kürtleri soy olarak Tür
kleştirirken; diger bir Türk yazan Doç.Dr.T.Gülensoy da 
ayın kurum tarafından 1983'te yayınlanan "Kurmanci ve Zaza 
Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabıyla ayın kerva
na katılıyor. Yazar, tek sözcük Kürtçe bilmeden böylesine 
uzmanlık isteyen bir konuda öneatılmaktan kendisini alamıy
or. Yazann tüm sermayesi "Önsöz"de belirtilcliğine göre, 
"Kurmanci Türkü ögrencim .... ile Zaza Türkü ögrencim ... .'in 
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verdikleri ham malzeme işlenerek ortaya konulabilmiştir." ol
maktan ibarettir. Dilbilim alamnda araştırma yapan bir kişi
nin bu kadarcık "ham malzeme" ile bu denli büyük iddialarda 
bulunması mümkün müdür? Ancak Kürtçe'nin Türkçe'nin 
bir bölümü oldugunu iddia etmek için Türkiye'de bu kadan 
bile fazladır. Çünkü amaçlan gerçekten bilimsel araştırma 
yapmak degil, yaftalı propagandistler aracılıgıyla yalana cid
diyet kazandırmak ve inamlırlık dereesini bir parça daha art
tırmaktır. Yazar, Kürtçe sözcüklerin Türkçe olduklarını 
kamtlamak amacıyla, sözcüklerin Kürtçe asıllan yerine kasıt
lı olarak Türkçe sözcüklerin degişik yörelerdeki bozuk kulla
rumiarını örnek vermeyi tercih etmiştir. Adıgeçen bu kitaptan 
birkaç örnek verelim: 

Türkçe ................ Kurmanci (!) 
bilezik ................ bılezik 
yılan .................. ilan 
orman ................ ormiyan 
avrat .................. arvat 
altın .................. altun 
hacı .................. hacı 
balta .................. balte 
baykuş ................ bayekuş 
ana ................... ana 
bütün ................. bıtun 
bayrak ................ beyrek 
olmak, bolmak ......... bo,bo 
diş ................... diş 
geri ................... geri 
nokta ................. nuhte 
tabak ................. tebek 
yeni .................. yeni 

Yazar, yukanda görülen türden 877 adet sözcük derlemiş. 
Dogrusu, bir Türkçe sözlüge bakıp örnekleme alarnın Türk
çe'nin vokabüleri kadar genişletebilirdi. Dil ve dilbilimciliğiy
le uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan bir kimse bile 
Gülensoy'un içine sürüklendiği kötü durumu görmekte ge
cikmez. Türkçe sözcükleri, daha dogrusu Türkçe'de de kul
lamlan sözcükleri birbir seçecek ve sonra onların bozuk 
telafuzlarını sıralayacak, ortaya çıkan ucubeye de "Kürtçe" 
diyeceksin! Bir dilbilimci kendisini böylesine komik bir duru
ma dii§ürmez; bundan da öte dilde kalpazanlıgı meslek edi
nerek bir halka kacy bu denli saygısızca bir tutumu 
benimsemez. Ne var ki Türkiye'de "bilimadamı" postuna 
oturmuş, ama bilime zerre kadar saygısı olmayan bu türden 
insaniann sayısı hiç de az degil. Yukanda önce Türkçe'si, 
sonra da Kürtçe'si (!) verilen tabloda bir tek Kürtçe sözcük 
yoktur. Ancak bu tabloda Türkçe olarak gösterilen sözcükler 
arasmda Arapça, Farsça ve hatta Çince kökenli olanlannın 
bulundugunu da hemen belirtelim. Sözgelimi; "avrat" Arap
ça "avret"ten, "bayrak" Farsça "beyrak"tan, "nokta" ve "tabak" 
Arapça'dan, "yılan" Çince "lung"dan gelmedir. "Ana" sözcü-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



günün ise Türkçe kökenli olmadıgı, Hitit dilinden geldigi 
önesürülüyor. Yukandaki tabloda, sayılan bu dillerden çeşit
li sözcükler yeraldıgı halde tek bir Kürtçe sözcüge rastlan
mıyar. Peki Türk kültürünü ara§tırmak savıyla ortaya çıkan 
bu kurum nereye varmak, neyi kamtlamak istiyor bu saçma
lıklarla? Yamlmıyorsak yazar küçük bir kalpazanlıkla 25 mi
lyonluk koca bir ulusun ve onun dilinin varolmadıgına 
birilerini inandırmaya çabalıyor! Böyle birinin Kürtler arasın
da, hatta hatta aklıbaşında Türkler arasmda da artık buluna
bilecegini sanmıyoruz. Belki sözkonusu propagandistlerin 
kendileri de yazdıklan bu şeylere inanmıyor, ama "ba§ka gö
revler" ugruna bu kötü duruma sürüklenmekten kendilerini 
alamıyorları 

Sözkonusu yazarın oluşturdugu uydurma sözcüklerin 
Kürtçe asıllan ise sırasıyla §Öyledir: 

b azın 
mar 
danstan 
jm 
zer 
XWI§k 
bıvır 
kund 
da! de 
gışti/hemu 
al 
biln 
dıdan!dıran 

Pa§ 
mqıt 

fıraq/fere 
nu 

Bu Kürtçe sözcüklerden hangisinin Türkçe ile en küçük bir 
yakınlıgı var? Kaldı ki diller, tarihsel ve toplumsal çeşitli ne
denlerle birbirlerinden sözcük alıp-verirler; ama bundan ha
reketle alanın ya da verenin aynı dil olduklan iddiasım 
önesürmek bir dilbilimcinin aklından geçmez. T. Gülensoy'un 
ba§vurdugu bu yöntem Türkçe'ye uygutanırsa ne olur? Türk
çe sözlüge bakıldıgında en kalabalık sözcük topluingunun 
"m" harfi altmda dizildigi görülür. Oysa "mutlu" ve türevleri 
dışında bu harf altmda yeralan bir tek Türkçe sözcüge rast
lamak olası değil. Yani bu dizindeki sözcüklerin tümü ba§ka 
dillerden Türkçe'ye girmiştir. Yine "n" harfmin serüveni de 
"m"ninkine benziyor: "ne?" ve "ne"den türeyen sözcüklerin 
dışındaki sözcükler yabancı kökenlidir. Daha açık bir deyiş
le Türkçe alfabenin 13 harfinin altında ancak ba§ka dillerden 
gelen sözcüklerle karşılaşılır. Anatürkçe'nin ses kadrosunda 
bu harflerle başlayan kelimeler yoktur. Yazarın kullandıgı 
yöntemle soruna yaklaşılırsa Türkçe'nin hali ne olur? Türkçe 
diye bir dilin varlıgından sözedilebilir mi? Bereket ki sagduyu 
sahibi hiç kimse Gülensoy'un niyetiyle soruna bakmıyor ve 

Türklerin bir anadilden yoksun olduklarını önesürme koru
ikligine dii§müyor. Türkçede eldeki kalem, yazı k8gıdı, kitap 
ve defter sözcükleri bile yabancı kökenlidir. Bu olgu Türk
çe'nin tıpkı Osmanlı ca gibi yapay bir dil oldugunu mu kamt
lar? Elbette hayır! 

Yine TKAE yayınlan arasmda yeralan ve ısınarlama yaza
n "Hayri Başbug" olan "Göktürk-Zaza-Kurmanc Lehçeleri" 
adlı kitap ise adından da anl3§1lacagı gibi Kürtçeyi ve lehçe
lerini Türkçenin lehçeleri olarak sunmaktadır. Yazar, Kürt
lerin bir bölümünün konuştugu Zazaki {Dımıli) lehçesini 
Türkçenin bir lehçesi ve Dımıli konuşan Kürtleri de "Zaza 
Türkleri" diye adlandırmaktadır. Yazar bir dilbilimci olma
dıgı halde Kürtçe hakkında rahatlıkla yargıda bulunabiliyor. 
Örneğin Farsçadan Türkçe'ye girnıi§ olan "şeker" sözetigünü 
Türkçe kökenli göstererek, bunun Kürtçenin tüm lehçelerin
deki benzer kullammından hareketle bu lehçeterin Türkçe
nin birer lehçesi oldugu sonucuna vanyor. Yazar önüne 
koydugu bu yöntemle Türkçeyi de Farsçanın bir lehçesi ola
rak gösterme hatasına dii§ttigünün farkmda değilOÜ§ gibi gö
rünüyor. Oysa Türkçe ne Farsçanın bir lehçesi ve ne de 
onunla akraba bir dildir. Yazar, Kürtçe'nin Dımıli lehçesin
den aldıgı "sond" sözetigünü Türkçe'nin "yemin, and" sözcük
lerine benzetrnek istiyor. Sahibolduklan ortak anlam dışında 
bu sözcükler arasmda başka herhangi bir benzerligin bulun
dugunu sanmıyoruz. "Sond" sözcüğü, Kürtçe'nin diger lehçe
lerinde de aynı sesiere ve aynı anlama sahiptir. Buna ragmen 
yazar, neden diger Kürt lehçelerini değil de özellikle Zaza
cayı bir Türk lehçesi olarak göstermeye çabalıyor? 

Yine TKAE 1983'te yaymladıgı "Dogu-Anadolu Dil-Ono
mastik İlişkileri Üzerine" Edip Yavuz imzalı bir diger kitap
ta da benzer iddialar önesürülüyor. Dilbilimle ilgisi 
bulunmayan ve sadece Kürdistan'ın bazı illerinde valilik yap
tıgı bilinen yazar, Ziya Gökalp'ten esinlenerek Kürtlerin 
Türk ırkından geldiklerini karndamaya çalışıyor. Aslen Diy
arbakır lı bir Kürt olan Ziya Gökalp, başlangıçta Kürt a§İret
lerinin sosyolojik yapısını incelemekle, dil ve gramer 
çalı§malanyla tamnır. Adıgeçen kitabın yazan Edip Yavuz 
hiç bir belge ve kamt göstermeksizin sadece "Kürtler Orta 
Asya'dan gelen bir Türk kavimi ve dilleri de Türkçe'nin bo
zulmuş bir şeklinden ibarettir." hükmüne kolaylıkla varabili
yarı "Bozulmuş Türkçe"ye, sözkonusu kitabın 34.sayfasmda 
gösterilen örnekler şunlardır: 

TürkçeFarsçaKuzey Lehçesi Süleymaniye Lehçesi 
(Kurmanci) (Sorani) su av ab av 

kar vefr berf befer 
ipek bori beri bori 
kagıt kakez kakit kakez 
diş dan dedan/deran dan 
kız keç lıı7Jkız keç 

Yazar, "Kuzey Lehçesi" ve "Süleymaniye Lehçesi" diye ad
landırdıgı telıçelerin Kürttçeye ait olduklarını belirtmekten 
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özenle kaçınıyor. Verdigi örnekler ise hemen hemen tümüy
le yanlış yerde ve yanlış biçimde gösterilmi§. Dille uğraşan ya 
da bu alanda iddiası olan herhangi bir kimsenin bu denli ace
mice bir çalışmayı yayınlamaya kalkışması ender karşılaşılan 
olaylardandır. "Su" sözcügünün Farsçadaki karşılıgı "av" ola
rak gösterilmiş, oysa dogrusu "ab"dır. Kürtçe'nin Sorani ve 
Dımıli lehçelerinde "aw", Kurmanci lehçesinde de "av"dır. 
Farsça sözcüklerin tümü yanlış olarak sunulmuştur: Türk
çe'deki "kar"m karşılıgı olarak Farsça'da "vefr" diye gösteri
lenin aslı "berf', "ipeğin" karşılıgı "bori" degil "ebri§em", 
"kağıt"m karşılıgı "kakez" degil "kağez", "di§"in karşılıgı "dan" 
degil "dendan", "kız"m kacylıgı "keç" degil-Türkçe seslendi
rilişiyle- "togter"dir. "Keç" ise Türkçe'deki "kız" anlammda 
olup Kürt dilinin bütün lehçelerinde de aynı biçimde kulla
nılmakla birlikte, "qiz" olarak söylendigi de görülür. 

Bilimsel çalışmayla ilgisi bulunmayan böyle basit bir derle
rneyi herhangi bir kimse yaplll1§ olsaydı ciddiye almadan geç
mek mümkündü. Ne var ki başında Prof. unvanlı kişilerin 
bulundugıt akademik bir kurum tarafından ve de denetimden 
geçirilerek yayınlanan bir eseri ciddiye alma geleneği ve alış
kaıılıgı olan kimseler için sorunun önemi küçümsenemez. 
Peki adıgeçen Enstitü bir kurum olarak sözkonusu ciddiyete 
sahip midir? Varlıgım ağırlıkla askeri cuntalar döneminde 
duyuran TKAE özellikle Kürtler konusunda yapt:ıgı bu yay
mlarta basit bir propaganda merkezi olmaktan öte herhangi 
bir saygınlıga sahip görünmüyor. 

Kürt ulusunu, onun dilini ve kültürünü yoksayan yukanda
ki türden çokça yayın var. Bunlar çogunlukla Türk devletinin 
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resmi ve yan-resmi k~mlan ve propaganda merkezleri ta
rafından hazırlarup piyasaya sürülüyor. Bu sayfa kalabalıgı
nm bilimle, bilimsel çalışma anlayışı ve sorumluluguyla 
uzak-yakmen küçük bir ilişkisi olmamakla beraber, birçok in
samn kafası bu propagandatarla karıştınlmaya çalışılıyor. 
Uzun yıllardan beri süregelen Kürt gerçeğini inkar etme ve 
bu halkı Türk gösterme çabalan, acımasızca uygulanan asi
milasyon politikası bekledikleri sonucu vermeyince, bu kez 
Kürt lehçeleri ve Kürt toplumunun çeşitli kesimleri üzerinde 
yogunlaşarak yeni olanaklar yaratmayı deniyorlar. Kürtlerin 
bir bölümünü digerine kai'§t çıkarmak için ter döküyorlar. 
"Zaza Türkleri" olarak adlandırdıklan Kürtler, Kürt halkımn 
kurtuluş mücadelesinde çogu kez öncülük etmişler, bu ugur
da son derece ağır kayıplar vermiş ama özgürlük bayrağım 
daima yükseklerde tutmayı başarlll1§lar. Gerçekten özgür ve 
demokratik bir Kürdistan uğruna bugün de yine önsaflarda · 
yürüyorlar. Degil Kürtlerin, Kürdistan'daki çeşitli ulusal 
azınlıklarm da serbestçe ve kardeşçe yaşayabilecekleri, dil ve 
kültürlerini özgürce geliştirebilecekleri bir toplumun oluştur
ulması için tüm Kürtler özverili bir savaşını yürütüyorlar. Ta
rihin bu evresinde artık biç kimse ne Kürtleri yok sayabilir, 
ne de Türk, Farsya da Arap göstermeyi başarabilir. 

Türk hükümetlerinin Kürtlere ilişkin olarak sergiledikleri 
saçmalıklarm tümünü bu kısa yazıda dilegetirdigimiz iddia
smda değiliz. Binlerce sayfa tutan sözkonusu yayınlarm bir
kaçım ele§tirmekle yetiniyoruz şimdilik.Belki bu kadan bile 
fazla! 
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SELÇUK-NAME'DEN 

MALAZGİRT SAVAŞI 
NASIL KAZANlLDI? 

Malazgirt Savaşı, Türkler'e Anadolu kapı 
lannın açılışını saglayan bir büyük başlangıç 
olarak tanımlanır. Türk ırkçılan, o tarihten 
önceki Anadolu'nun ve Anadolu uygarlıklannın 
"kendilerine ait" olmadıf}mı. hele hele burada 
yaşamış ve yaşamakta olan halklarlu en küçük 
bir yakınlıklannın bulunmadıgmı sık sık dile
getirerek duyduklan derin rahatsızl@ı açıkça be
lirtmekten çekinmezler. Son dönemlerde Kürt 
sorununun agırlıkla öneçıkması nedeniyle Ma
lazgirt Savaşı'nın kimlerce ve nasıl kazanıld@ı 
sorulan da yeniden tariışılmaya başlandL 

Okuyuculanmızm bu tartışmalara gösterdi 
kleri ilgiyi düşünerek, Ahmed Bin Mahmud 
tarafından 16. yüzyılda yazılmış olan SELÇUK
NAME adlı eserden konuyla dogrudan ilgili 
bölümleri aktarmanın yararlı olaca{Jını düş 
ündük. Şunu hemen belirtelim ki sözkonusu eser 
"bölücüler'' ve solcular tarafından degil, Tercü 
man gazetesince1977 yılmda ve 1001 TEMEL 
ESER serisinde yayımlanmıştır. 

Tıpkı Türk ulusal kurtuluş savaşı gibi, Malaz
girt'in de Kürtler'in yardımıyla kazanılmış 
olmasında şaşılacak birşey yoktur/ Yorum okuy
uculanmızmdır. BERHEM 

"Sultcin'ın yanında Kürtler'den onbin seçkin 
asker ve reisler de toplandL Ancak Sultcinm daha 

çok itimadı yanında olan diJrtbin kula idi." 

Sultan Alp Arslan hicretin 462. (1069/1070) 
yılında Hemedan salırasİndan hareket ederek, 
Kafirlerin ülkesine yürüdü. Ahlat vilayetinden 
Erciş ve Malazgirt demek ile meşhur şehirlere 
ulaştı. O şehirlerin ikisini de kısa zamanda feth 
edip, halkının kimisini katı ve kimisini esir etti. 

Sultan'ın beylerinden Er-Basgan (1) adında bir 
emir! vardı, Sultan'ın kız kardeşini (2) almış, bu 
suretle Sultan ile akraba olmuştu. Bir hususdan 
Sultan ile Er-Basgan'ın arası açılmıştı. Er
Basgan Sultan'dan korkarak, Yavekiyye fırka 
sından bir grup asker ile Bizans İmpara toro'na 
sıgınmak için kaçıp, Bizans ülkesine gitti. Sultan 
da Er-Basgan'ın hıyanetin ve Bizans ülkesine 
gittigini ögrendi. Afşin demek ile anılan ve pehli
vanlıgı ile meşhur bir emir vardı. Bu emir Bizans 
ülkelerini ayagı altİna almış ve o vilayetlere akın 
yapmış ve yagmada bulunmuştu. Bizans impar~
torları içinde meşhur olup, adı ve sam(şöhretı) 
vardı. Sultan Alp Aslan o seçkin Emir'i bir grup 
asker ile, Er-Basgan'ı tutup, getirmesi için, onun 
ardından gönderdi. 

Sultan, Afşin'i gönderdikten sonra, kendisi de 
oradan Meyyafarıkin tarafına göçüp gitdi. 
Meyyafankin hududuna ulaştıgı zaman, Tell
Bagdad adındaki mevzide konakladı. Meyya 
farıkin Meliki Nasr b. Mervln (3) gelip Sultan ile 
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buluşdu. Hizmetine vasıl oldugu zaman, Sultan 
saygı gösterip, hil'at giydirdi. Askerin işlerine 
sarf olunmak için Nasr b. Mervln'a yüzbin dinar 
saldı (vergi tarhetmek, koymak). O da halkdan 
devşirip (toplayıp), bir kaç gün içinde tamamlay
arak Sultan'a ulaştırdı. Sultan malın halkdan 
alındıgını ögrendi, kabul etmeyerek, yine Nasr b. 
Mervan'a gönderdi, "Bizim çiftçilerin malına ih
tiyacımız ve halkın malını almaga iznimiz 
yokdur" dedi.Emr eyledi, o malı nasıl topla 
dılarsa, yine hepsini eski sahibierlerine verdiler. 
Hatta bir çiftçiden ancak bir yumurta alınmışdı, 
yine çiftçiye vermek istedikleri zaman, "Bu ka 
dar az nesnede ne var?" deyip, almakdan çekindi. 
Sultan'ın kullan "emir padişahındır" diyerek yu
murtasını güçlükle eline verdiler. Sonra Nasr b. 
Mervan kendisine salınan o yüzbin dinarı 
haslanndan ve hazinesinden hazırlayıp, Sultan 
'ın hizmetine ulaştırdı. Sultan oradan gitdi, 
Süveyda (4) kalesine vardı, kısa zamanda Sü 
veyda kalesini ve o yörelerde olan hisarlan feth 
etdi. Sultan'ın kullanndan bir grup asker ve 
yigitler Harran'ın etrafının üzerine vardılar, 
oralan yagmalayıp, zarar verdiler. Harran ve 
etrafının halkı kaçıp saglam bir hiscin ve suru 
bulunan Rafika (5) kalesine kapandı ve bir 
müddet orada oturdu. Sonra Harran halkı bir 
mikdar mal üzerine Sultan ile sulh yapıp, 
savaşdan vazgeçtiler. Sultan, hicretin 463. 
yılının Saferayının altıncı Salı günü (13 Kasım 
1 070), bir tarih yazarının rivayeti üzerine 
Rebi'ü'l-evvel ayının ikinci, Perşembe günü (8 
Aralık 1070) Ruha kalesine (Urfa) vasıl olup, 
orada konakladı. Urfa halkı Sultan'a itaat 
göstermeyip, hisara girmesine izin vermedi. Bur
clar üzerine mancınıklar, zenburekler (5) ve diger 
savaş aletleri kurup, her tarafını saglamlaştınp, 
oturdular. Rahatlık ve sulhu aradan götürdüler, 
savaş ve kavgayı ortaya getirdiler. Alp Aslan'In 
askeri hisann hendeğ;ini toprak ve taşlarla dol
durup, kalenin üzerine hücum ettiler. Kaleden 
Alp Aslan'ın askeri üzerine ateş yagdınp, taş 
attılar. Büyük bir savaş oldu. Meger Alp Aslan'a 
Bizans imparatoru Romanos mektub ve elçi 
gönderip, o elçi Sultan'a Urfa kalesinde vasıl 
olmuştu. Sonra o elçi Urfa Ham ile Alp Aslan'ın 
arasını bir mikdar mal üzerine düzeltip, ellibin 
dinar üzerine anlaşma olmuştu. Sultan da razı 
olup iki taraf uyuşduklan sırada, kale halkı 
"Bizim ile arasının bozulmadıgını ve anlaş 
tıgımızi bilmemiz için, savaşmak üzere 
hazırladıgı gerekli vasıtaları bozup, o hendeğ;i 
doldurup agaçlan yaksın. Biz de söz verilen malı 
ulaştıralım, iki tarafın dilegi yerini bulsun." de
diler. Alp Aslan da sözlerine itimad eyledi, asker 
o hendek içinde olan agaçlan yakıp, bütün büyük 
taşlan dagıttılar. Hisann hendegi açılıp, giriş 
yolu kesilince, kale halkı sözlerinde durmadılar, 
o söz konusu malı vermediler. Alp Aslan "Bozu-
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klugun sebebi İstanbul'dan gelen elçidir" deyip 
elçiyi öldürmak istedi.Vezir Nizamü'l-Mülk, 
"Adalet ve hükümdarlar arasında elçi öldürmek 
adet degildir." diyerek, bırakmadı. Sonra elçinin 
mektubuna cevab yazıp, oradan döndürdüler, yine 
İstanbul'a gönderdiler. Elçi gittikten sonra Sultan 
kaleyi almakdan ve savaşdan vazgeçip, göçmeye 
ve Fırat suyuna dogru gitmeye niyet etti. 

Bu tarafdan Bizans imparatoru Romanos, 
Efrenc, Rus, Ermeni,Rum, Farslar ve guzlar 
(Oguzlar)'dan altıyüzbin asker ve savaşçı yiğ;itler 
toplayıp, ikibindörtyüz araba hazır eyledi. O ara
balan dörtbinsekizyüz manda çeker ve yanında 
hizmet edennice bin er bulunurdu. Bu arabaların 
üstünde mancınıklar, silahlar ve diger savaş alet
leri vardı. Aynca bir mancınık vardı ki, onu bini
kiyüz er ancak çekerdi. O mancınık on kantir taş 
atardı. Hazinesinde 1.000.000 dinar para, yüzbin 
eşi bulunmayan ipekli elbise, çok fazla ve sayısız 
altın ve gümüş oyan (gemi ile beraber at başlıgı, 
dizginler ve takımlar), eyer ve diger gereçler vardı. 
Romanos ile beraber otuzbeşbin bıtrlk bulunuyor
du İslam ülkesini kendi sanı ve düşüncesi üzerine 
her birine dagıttı. Kimine Mısır'ı, kimine Şam'ı, 
kimine Horasan'ı, kimine Rey'i, kimine Irak'ı ve 
kimine Isfahan'ı verdi, Bagdad'ı alıkoydu. 

Bu tarafdan Alp Aslan'a Romanos'un çok asker 
ile üstüne geldigi ve İslam halkının vilayetine 
girdigi haberi geldi. Sonra Sultan düsünceye 
dalıp, şaşakaldı. Çünkü askerin çogu zayif ve 
hasta oldugundan izin vermişti. Bu bakımdan 
yanında gayet az asker vardı. Önceki askerden 
kimse kalmamış ve tekrar dinç asker de gelme
mişti. Ancak kendi kullanndan işe yarar dörtbin 
asker kalmış dı. Tekrar asker toplamak için 
dönüp gitmeyi uygun görmedi. Çünkü memleket 
boş kalacagından Bizanshlar fırsat bulur, 
yabancı ve kafirler eliyle İslam vilayetine 
düzensizlik gelirdi. Sultan "Daha uygun olanı, 
durur ve başımıza ne yazıldı ise görürüz" dedi. 
Sabn kendine dost edip durmayı tercih etti. Ken
disi ile seferde olan Hatunu'nu (6) agırlıklar ve 
Vezir Nizamü'l-Mülk'le Hemedan'a gönderdi. 
Nizamü'l-Mülk'e, acele dinç asker toplayıp, 

arkasından kendisine göndermesini emr etti. 
Kendisi hemen birer yedek atlan ile o dörtbin 
kulunu alıp gitti ve dönüp onlara "Ben bu gazada 
nefsime zor ve her ne bela gelir ise sabr ederim, 
nihayet mücahidler ve gaziler sevabını elde 
ederim. Eger sag kalırsam, ganimet alıp, saadet ve 
devlet görürüm. Eger ölürsem, şehitlige ve 
Allah 'ın yanında yakınlıga ulaşayım. Ancak 
andım, benden sonra oglum Melikşah'ı tahtımda 
sultan ve yeriiDe han yapmanızdır. Eger öyle ya
parsanız her yerde fetih ve zafer üzerine olursu
nuz.Eger sözüme muhalefet ederseniz, işiniz 
dagılır, düşmanlannızdan size zarar gelir." dedi. 
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Hepsi itaat gösterip "Baş üstüne" dediler. 
Sultan'ın yanında Kürtler'den onbin seçkin 
asker ve reisler de toplandı. Ancak Sultan'ın 
daha çok itimadı yanında olan dörtbin kula idi. 
Sonra Sultan o ondörtbin seçkin asker ve reisieri 
ile, Efrenc, Rus ve İmparator Romanos'la 
savaşmak için ilerledi. 

B·~··t_~~~d~~··a~~~~··imparatoru Malazgirt'e 
ulaştı, orada Sultan'ın adamlarından kimi buldu 
ise aman verdi. "Bu memleketler hep bizimdir, 
kendi memleketimizi incidip ne yapalım. 
Yürüyün ileri Alp Arslan'ın üzerine gidelim, 
onun işini bitirelim." dedi. Sultan Alp Aslan da 
hicretin 463. yılının Zilkade ayının onbeşinci, 
Çarşamba günü (14 Agustos 1071), bazı tarih ya
zarlarının sözü üzerine Zilkade'nin yirmibeşinci 
günü (24 Agustos 1071), Ahlat ile Malazgirt 
arasındaki Rahve adlı yere vasıl olup, orada kon
akladı. Sultan'ın askerinin azlıgı ve Bizans aske
rinin çoklugu, Sultan'ın ordusunun içinde duyui
muş ve Müslümanlar'ın kalbine korku girmişti. 
Sonra Sultan kendi askerinde cesaretsizlik 
müşahade edip, Bizans imparatoru'na elçi 
gönderip, "Onun ile bizim aramızda Halife'nin 
yaptıgı sulha saygı göstersin. Onun memleket! 
ona, bizim memleketimiz bize kalsın, bir birimi
ze taaruz etmeyelim. Savaş olmadan İslam hal 
kının ülkesinden dönüp, memleketine gitsin." 
dedi. Bizans imparatoru 'na Sultan'ın bu haberi 
vardıgı zaman, cevab gönderip, "Başşehri olan 
Rey'i almadıkça ve bizim ülkemize yaptıgını 
onun memleketine yapmadıkça dönmek müm 
kün degildir ve onun ile sulh ihtimali yoktur. 
Benim merkezim bundan sonra Isfahan ve Irak' 
dır .... 

ı. Er-Basgan'ın ismi tarihçiler tarafından muhtelif 
şekillerde okunmaktadır, söz gelişi; Erbasgan-oglu, 
Erbasan, Kurtçu, El-Basan gibi. 

2. Sultan Alp Arslan'ın kız kardeşinin ismi Gevher 
Hatfın'dur. bk. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 120 

3. Meyyafankin Meliki , Mervanilerden Niza mü'l
Devle Nasr (1061-1079) idi. 

4. Bugfınkü Siverek'tlr. bk. Honigmann, s. 135 
5. Raftka, Halife Mansur tarafından 772 yılında el

Rakka'nın y~nında kurulmuş yeni bir şehir. bk. 
Rakka, mad. lA 

Zenburek (veya Zenberek), muharrik kuvvetle 
kullanılan çelik veya pirinçten yapılan bir ok adıdır. 
Bu okun dört yüzü vardı ve isabet ettıgi yeri delerdi. 
Aynı zamanda hayvan ile taşınan eski küçük toplara 
verilen isim, bk. M.Z.Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri Sözlülfi. m, lstanbul1946, s. 552, me
tinde ok manasma kullanılmıştır. 

A. MEDYAU 

ANADİLİNDE KONUŞMALI 
ÇOCUK 

Tümümüz yeryüzünün ortak konukları 
Ve yaşad@ımız gerçeklerin tanıklarıyız 

Sen ~ anlatmalrsın 
Kültürünün tüm şiirselli{Jiyle 

Köy dügünlerinde cirit oynamasını 
Hormekli Bertal A{Ja'nın 

Yada 
Sılvas Da{Jı'nın keskin mavi doruklarında 

Yeryüzündeki tüm güzellikler ve sevgiler u{Jruna 
Adak adayanları 

Yurdunda vatansız yaşamasını insanın 
Karanlık göçünü bilinmeyene 

Ölmesini boynubükük 
Ve 

Çözülmeyen direnişini 
Yine aynı ölünesi topraklar üzerinde 

Bilmem ki 
Hatıraları andıkça 

Munzur'un sertrıli{Jini yalayan 
Karlaşmış bıça{Jın gibi 

Senin de yüre{Jin cız eder mi 

Sahi anıayabilir misin 
Korkunçlu{Junu çocuklu{Jumun 

Kıstırılmışlı{Jını, ba{Jlanmışlı{Jını 
Birşeyleri yitik konuşmalanını annemle 

Anadilimde de{Jil 
Ö{Jretmenimin llsanında 

Anasıyla anadilinde konuşmalı çocuk 
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Kur Alb .Reşat HALL/ 

SASON AY AKLANMALARI 
VE 

B AS TIRILMALARI 
(1925- 1937) 

Siirt ilinin bir ilçesi olan Sason'un doğu sınınnı teşkil eden yüksek, 
pek sarp ve anzalı dağlar ve vadiler içinde sıkışmış yol ve her türlü ula
şundan yoksun bir arazi parçası üzerinde oturan bir kısım halk, pek ilkel 
hayat koşullan içinde bambaşka bir dunıın arz ediyordu. Vahşet haliyle, 
istibdat devrinden meşrutiyete kadaı; intikal eden itaatsizlikleri sürüp git
tikçe bu devirlerin idare-i ınasl8.hatçıhğı, bu halkı büsbütün şımartmıştı. 

Bu devirlerde esaslı ve belli başlı bir hareket-yapıldığına rastlanma· 
malda beraber, yapılan mahalli ve mevzii hareketlerin yetersizliği bu §1· 
ınank ve itaatsiz halkı cumhuriyet devrine kadar aynı halde getirmişti. 

Birinci Hareket: 
Birkaç sergerdeDin elinde oyuncak olan ve arazinin sarplığına daya

narak çevresine etkili bir dunıın alan b'u halk, 1925 yılında Şeyh Sait isya. 
m ile beraber ayaklanmış ve fakat yapılan genel tedip hareketleri altında 
ezilmiş ve idareten yasak bölge olarak kabul edilmiş olan Asi, Kiisküt, 
Heriik bölgeleri o zaman boşaltılmış iıie de, daha sonralan yapıldığı gibi 
etkili bir tedbir alınmamıştır. 

Şeyh Sait'in tedibi hareketinden, öteye beriye dağılan ve sinen Sason' 
!unun sükiinet hali; ayaklanma dolayısıyle, batıya nakle~ olan a.şiret 
reisierinin Kovuşturmalan Erteleme Kanununun yayınlanması üzerine tek· 
rar yerlerine dönmelerine kadar sürmüş ise de, bundan sonra burada ya
vaş yavaş itaatsizlikler ve saidınşlar baş göstererek öteye beriye dağılan 
bu asi sergerdeler ve aveneleri, yasak bölgede yeni baştan toplanmaya baş
lamış ve bu bölge civarında suç işleyen cürüm erbabına sığıDacak yer ha· 
!ini almış ve artık bu bölgeye hükümet kuvvetleri giremez bir hale gelıiıişti. 

1930 yılında Ağrı harekatının t>aşL'liilası üzeriD.e, bu dunıınu· fırs<!: 
bilen Sasoniunun yeni baştan başlayan itaatsizlikleri uzayıp gitmiş ve dev
let yükümlülüklerini ödemekten tamamen çekinmişlerdi. 

İkinci Hareket: 
Sasonlunun devam eden bu itaatsizlik dıırumu hükümetin dikkıtini 

çekerek 1932 ~iki alay ve iki seyyar. jandarma taburu ile bir hare
ket yapilmasına karar verilmiş ve harekete eylül ayında başlanmıştı. Böl. 
genin taranınasında 200 den fazla silah toplanmış ve varılabilen köy ve ev. 
ler tahrip edilmiş ve kışın bastırmış olması nedeniyle harekat durduruı. 
muştu. 

1933 yılının temmuıunda Muş'ta bulunan 7 nci Seyyar Jandarma Ta
burundan bir bölüğün hinıayesinde tütün imhasına giden tekel memurlan 
Halikan ve Harbak bölgelerinde Sasonlunun fiilen engel o!J~Şuna uğramış 
ve buna karşı MuŞ ilinin 7 nci Seyyar Jandarma Taburu ile yapmış olduğu 
:'llevzü hareket de neticesiz kalınca bu hareketi zaaf sayan Sasonlu bun. 
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dan sonra büsbütün itaatsizliği ele alınıştı. Bu itaatsizlik 1935 nisan a:-:ın. 
da hayvan sayımına çıkan devlet memurlannı kovmak, öğüt vermeye gi· 
den heyet içinde ilçe kaymakam vekilini öldürmek ve müftüyiı Y'!ralamak 
ııureti ile fiiliyata intikal ederek ayaklanma niteliğini almış ve tedibe giden 
mahalli kuvvetiere silahla karşı koyacak derecede ileri götüriilmüştü. 

Üçüncü Hareket: 

1935 yılında devlet nüfuz ve otoritesine tecavüz niteliğini alan bu 
dunıın üzerine 2 nci Tümen birlikleri (ikişer tııbU'rlu üç alay), 7 nci. 10 ncu, 
ll nci Seyyar Jandarma Taburlan ve 8 nci Seyyar Jandarma Taburunun 
Süvari Bölüğü tarafından bu bölgede hemen bir hareketin yapılması karar· 
Iıu;tırılmışsa da, ordu birliklerinin almış olduğu·acemi erierin henüz yetiş· 
memiş olması nedeniyle bu hareket ancak 16 ekim 1935'te b2.şla.yabilmiş 
ve bu hareketler sırasında eşkıya mağaralara ve bölge dışına dağılmış ve 
hiç bir yerde toplu bir direnme göstermemişti. Harekatın devanu sırasın· 
da önemsiz bir iki çarpışma olmuş: nihayet mesele de bastırılmış olduğun· 
dan birliklerin garnizonlanna döİınıelerine emir verilmişti. Ancak. tekrar 
bu bölge içine girmek isteyen şakilerin yurt kurmalanna engel olmak mak· 
sadı ile Sason'da bırakılan 7 nci Seyyar Jandarma Tabıııilna. sonradan 
10 ncu Seyyar Jandarma Taburunun da katılması ile her iki tabur tara· 
fındsn kışın dahi bölgenin belli başlı yerlerine baskınlar yapılmı§ ise de. 
bö}gede kış durumunun şiddetli olması ve yolsuzluk sebebiyle bu baskınlar 
nihayet bölgenin çevresine yakın olan sahalara münhasır kalmış ve içeri· 
lere nüfuz edilmemişti. Bu yıl yapılan harekatta birliklerden bir jandarma 
yaralı, dört sivil sehit verilmiş, eşkıyaya da 23 ölü, üç yaralı ver~. 
58'i yakalanmış, 870'i kendiliğinden tesilm olmuş ve bu arada 57 tüfek top· 
lanmıştı. 

1936 Yılı Harekatı: 

1935 yılı harekatının devamı sayılan bu harekata, 7 nci,, 8 nci, 10 ncu 
Seyyar Jandarma Taburlan ile 2 nci Tümenden mürettep bir bölükten mü· 
rekkep kUvvetle 10 tenımuz 1936'da tekrar başlandı. 

Genelkurmay Başkanlığına göre, bu bölgede asayişin bir an önce sağ
Ianması için yasak bölgeden Beşiri'ye, ve sair bölgelere nakledilmiş olan 
baikm göçmen muanıelesine tabi tutulmak sureti ile iskan ve iaşelerinin 

süratle sağlanması gerekti. Böyle yapılmadığı takdirde hem memeleketin 
asayişi zarar görecek, hem nüfus kaybedilecek ve aynı zamanda tenkil ve 
nakil işlerinin zihinlerde bırakacağı aykın düşünceler sürüp gidecPkti. Ke
za, Sason meselesinin senelerce devamı, içeride ve dışandaki fena akislerin 
devam ettirilmesi demek olacağından buna bir an önce son verilmesi mem
leket savunması bakımından gerekliydi. 
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TÜRKiYE CUMHURIYETiNDE AYAKLANMALAR 

1924- 1938 
Gnkur. 

Harp T•rihi Stk· 
11171 

Günıeno 

Harekata Katılan Sirt ikter i n 

30 Ey!üt 1937 Sabah Durumu 

oGarzan 

(Kroki:I5J 

Hik)'U 1/172.000 •• oZivaret 

İçişleri Bakanlığının Sason meselesinin hal tarzı üzerindeki düşüncesi 
ise; Sason askeri harekatı sonucu bu bölgeden çıkanlarak Beşiri, Silvan 
ve Garzan ilçelerine geçici olarak yerleştirilmiş bulunan bu çevre halkının 
eski köylerinin yakınlığı dolayısıyle tekrar yasak bölgedeki yerlerine yer· 
Ieşebilecekleri kanısında olduklan dikkate alınmalı idi. Bu dilruma meydan· 
vermemenin çaresi, Sason yasak bölgesi halkının Batı Anadolu'ya veya 
Trakya'ya nakilleri idi. B'ıt suretle ikinci bir tedip harekatına yol açılma· 
mış ve seyyar jandarma taburlannın bu bölgeye bağlanınalannın önüne 
geçilmiş olurdu. Yalnız bu mesele, bir kanun mevzuu olduğu için Bakanlar 
Kurulunun bu bölgeyi yasak bölge olarak uan etmesi gerekirdi. Bu bakım. 
dan İçişleri Bakanlığına göre; yasak bölge olması istenen saha sınırlan 
şöyle idi: 

Malato dağından itibaren Sason dağlannın güneybatıya doğru te
peler hattını takip ve Sason'un Güneno köyünün 2 km. doğusundan güney· 
batıya doğru yönelmek suretiyle Çalkış dağından geçen tepeler hattını 
takiben Gov, Harbak, Yukan ve Aşağı Şat köylerini yasak bölge içinde 
bırakanık, Hazo bucak merkezinin 2 km. kuzeyinden doğuya yönelerek 
Norşin köyünün kuzeyine ve oradan Garzan suyunu takiben Rezi dağı ile 
Kerho arasından Yanık dağına ve oradan batıya yönelmek suretiyle Şinas 
dağı üzerinden Malato dağına uzanan hattın teşkil ettiği çerçeve iÇinde 

kalan kısım olarak düşünülmekte idi. 

İçişleri. Bakanlığı bu sınır üzerinde Genelkunnay Başkanlığının da 
düşüneesini sonnuş ve bu bölgeden batıya nakli gerekenler için çıkanla
cak Bakanlar Kurulu kararına hazırlık olmak üzere Eskişehir, Kocaeü, 
Zonguldak. Bolu, Çankırı, Bursa, Bilecik. Kütahya, Afyon, Balıkesir, Ma.. 
nisa, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta· ve Muğla illerinin dikkate alınarak 
lüzumıu hazırlığın yapılmasını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından is
temi~ti. 

Genelkunnay Başkanlığı bu göriişü benimsemiş yalnız; sınır dışmda 
bulunan ve Melefan kuzey bölgesindeki saha içinde kalan köyler halkı; 
Yasak bölge uan edilecek olan smır dışmda kalacaklan için kanunen yerle
rinden kaldınlanık herhangi bir bölgeye nakillerine olanak bulunmaya. 
eaktı. Oysa, sınırlan çizilen bu sahada, bu defaki harekat alanı içerisine gir. 
miş ve taranmıştı. Bura halkı da. Beşiri ve aair bölgelere kaldınlmışsa da, 
kendi köylerinin hükiimetin yasak bölge diye ilan edeceği sınırlar dışııı. 
da kaldığını gördükleri zaman pek haklı olarak gene yerlerine dönmek is. 
teyecekler ve hemen bunlan önlemeye inıkan bulurunayaeaktı. Mesele bıı 
şekle girince, bura halkı, kendi geçimleri, yayılmalan ve sair ihtiyaçlan içiıı 
yasak bölge dahilindeki dağ, vadi ve yayialardan faydalanmak maksadı 
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ile sının geçerler ve bu suretle yine bir gaile çıkanrlar. BU nedenle çizilen 
ııımr uygun olmakla beraber 1JU hususun da dikkate alınması gerekecekti: 

Yasak bölge ııımrlarına civar olan ve özellikle Melefan kuzeyinden 
Arziyo dağı güneyi arasındaki köyler halkının da, yasak bölge içinde ka. 
lan ve miktarlan pek mahdut olan köyler halkı gibi batı illerine nakilleri; 

Bu suretle boşalscak olan bura köylerine batıdan göçmen getirerek 

yerleştirmek suretiyle yasak bölge çevresini birer Türk köyU haline geti. 

rerek herhangi bir suç işleyerek suçluların yasak bölgedeki dağlara s~ 

ğuıınalannın önüne geçilmesi; 

Yasak bölge ilin edilecek olan sahanın dışında kalacak köyler halkının 
batıya nakillerine kanunen imkan olmadığı takdirde çizilen sınınn özellik· 
le güneydoğu ve doğu kısunlannın biraz daha genişletilmek suretiyle 
Berki deresi ile Arziyo dağı arasındaki saha halkınuı da batı illerine na· 
killerini göz önünde bulunduracak şekilde çizilen sının düzeltmek zorun· 
luğu vardı. 

Bu mütalaalar üzerine ortaya çıkan durum, 6 ekim 1936'da Bakan· 
lar Kurulunda görüşüldü ve karara bağlandı. Gerekli hazırlıklar yapılmak 
suretiyle de yasak bölge halkından olan 2 400 kişinin batı illerine nakli 
başladı. Uzunca süren bu arneliyede Sason yasak bölgesi halkından arta 
kalanların kısmen bu bölgeye sığınmış olmalan ihtimali üzer'.ne 23 kasım 
1936'dan itibaren takip müfrezesi ile Harpak, Kozik, Norşin, Melefan ku· 
zeyi Silent ve Kerho bölgelerinde tarama yapılmış ve asi halktan 32'si iınlı& 
edilmişti. Sason etrafında yapılan askeri harekat kış ve kar mevsimi g-el· 
mesi dolayısıyle durd'urıılmuş ve 8 nci Seyyar Jandarma Taburu Mardin'c. 
7 nci Seyyar Jandarma Taburu Silvan'a alınmış, 10 ncu Jandanna Tabunı 
ise vasak bölgenin korunması ve bask! altında bulundurulması için Hazo 
ve Melefan'da bırakılmıştı. Bundan sonra takip harekatı hakkında çeşitli 
görüşler ileri sürüldü. Siirt V aliliğine göre: 

Halen yasak bölgeye civar Hazo'da bir tabur, Melefan'a da bu tabu· 

ru:iı. süvari bölüğü bırakılmış olmasma rağmen kışın bütün şiddeti ile hü· 

küm sürmesi ve arazinin çok dağlık ve sarp bulunması da dikkate alınır· 
sa askeri bir harekat olanağı kalmaır.ıştı. Fakat bunun dışmda jandarma. 
ve milis müfrezelerin yapabilecekleri takip hareketine lilz'um vardı ... Zira, 
eşkıya, yasak bölge dahilinde sığınmış, dağların mağa.ra ·te iDierine girmiş
ti Kışı burada geçirecekler ve yazın ele geçmez bir durum alaı-ak muhtf>.lif 
bölgelere dağılaca.klardı. Bu itibarla kışın sığındıkları yerlerde bastırdına
sı mümkün olan bu eşkıyanm, önümüzdeki üç aylık kış mevsiminde tama
men imha edilebilmeleri. etkisiz bir askeri hareket yapmaktan ziyade çete 
takibatı şeklinde muhtelif kollardan hareket edebilecek jandarma yaya 
müfrezeleri ile mümkündü. Zira, buulann yataklannda ve sığındıklan çe
şitli yerlerde hastınlması ancak seri hareket kabiliyeili çok çevik, muhte
lif takip müfrezeleri ile mümkün olabilirdi. Bunun için de teşkil euUecek 
20'şer 30'zar meveutlu jandarma müfrezelerini. Bitlis sınırında.'! başlaya
rak Hazo'ya ve Hazo'dan Sason kuzeyine kadar devam eden yııı:ak bölge 
boyunca gereken yerlere yerleştirerek. oralardan yapılacak lr.ı"vetli istih
barat teşkilituıın verimli çalışınasma göre yasak bölge dahilioıe baskınlar 

yapmak suretiyle eşkıyayı imha etmek mümkün olurdu. 

1 nci Genel Müfettişlik ise: Siirt Valisinin bu göriişilıı.ı tamamen ka
tılmakta, sadece müfrezeterin yapacağı hareketlerin yasak bölge sınırında
ki başlangıç merkezlerine aynı günde dönmelerinin dikkate alınmasını ve 
büyük ihtilatlar doğ'Uracak hareketlerden çekinilrıesini istemekte idi. 
İçişleri Bakanlığı da. bu mütalaayı aynen onamış sadece. Hazo ve 
Melefan'da bulunan 10 ncu Seyyar Jandarma Taburu ile sabit jandarma 
gruplan arasmda sıkı bir irtibat ve işbirliğini düzenlemek ve emir ve ko
muta birliğini sağlamak için 1 nci Genel Müfettişliğin 7 nci Kolordu Komu
tanlığı ile müşterek ve uygun bir plan hazırlamalannı ve buna göre Sürt 
ve Bitlis illerine yön verilmesini istemişti. Bütün bu hususlar GeneüruF
may Başkanlığınca da uygun göriilmüş ve gereği 7 nci Kolordu Komutan
lığına emredilmişti. Bu esaslar dahilinde gerekli takip hareketleri yapıldı 
ve olumlu sonuçlar alındı. 

Bu yıl yapılan harekatta jandarmadan 14 yaralı. nizarniye birliklerin

den 21 şehit, iki yaralı, halktan iki şehit, beş yaralı verilmiş, bir hayvan öl

müş, iki hayvan yaralanmıştı. Eşkıyaya da 155 ölü, 24 yaralı verdirilmiş, 

39 kişi yakalanmış, 879 kişi de kendiliğinden tealim olmuş, bu arada 52 de 

tüfek toplanmıştı. 

1937 Yılmda Yapılan Tedip Harekatı: 

Nisan 1937 sonlannda 1 nci Genel Müfettişlik, İçi~leri Bakanlığına. 

sunduğu mütala.asında; Sason'da yapılan işin memleket içm hayırlı oldu-
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ğunu, ötedenberi bir şekavet yuvası ve doğuda bir çıban olan bu bölgenin 

müteaddit seri hareketlerle temizlenemeyeceğinin tecrübe ile sabit oldu

ğ'ıtrıu, bununla. beraber 1.5 senedir ara ara takip!erle iyi son.ıçlar alındı-. 
ğmı belirtiyordu. 

1 nci Genel M'üfettiş Abidin Özınen'e göre: 1935 senesi Sason'a karşı. 
harekata başlandığı zaman, yasak bölge halkı 3 000 - 3 500, silah ıniktan 
da 350 kadardı. tki senedir yapılan takip ve baskınlar sonucu halk mevcu
du 500'e, silih miktan da 200'e düşmü.ştü. Abidin özmen bu başanyı, ya
sak bölgeye karşı iki senedir devam eden harekata ve dolayısıyle bu işlerdeo. 
seyyar jandarma taburlannın mevcudiyet ve kullanılmasına. bağlam~ 
idi 

7 nci Kolordu Komutanlığının emir ve direktiflerine göre 10 ncu 'le' 

7 nci Seyyar Jandarma Taburlan ile mayıs 1937 başmda başlayan lıareo 

katta asilere çok sayıda ölü ve yaralı verdirilmekte, mallan müsadere. ev.i. 
leri tahrip edilmekte ve bu arada kabank sayıda dehaletler olmakta idi. 

tki jandarma taburundan müteşekkil müfrezenin büyük bir gayret vıiı 
fedaki.r!ıkla yapmakta olduğu takip, kesin ve seri bir sonuç vaat etmiyoı
dli. Sason bölgesini dört taraftan kavrayıcı bir şekilde tarayarak. harekalll 
daha seri ve kolay sona erdirmek için müfrezeye daha bir tabur verilm• 
ve bu taburun Mutki üzerinden güneye doğru sevlti gerekiyordu. Aksi JıııW 
de yasak bö1gede mevcut iki taburla sadece güneyden itici bir şekilde yıwo 
pı1aca1ı: harekatın, çok zaman ve masrafı gerektireceği gibi kesin bir sonut 
vaat etmeyeceği de tabü idi Bu nedenle Erciş'teki Seyyar Jandarma Taıt 
bunınun piyade bölüklerinin Mutki'ye getirilerek müfreze emrine verilmeti 
si, jandarma süvari bölüğünün de güvenlik ve asayiş için Erciş'te bırakıli 
ması uygun olacaktı. ll nci Seyyar Jandarma. Taburunun da katıımasııııi 
dan sonra takip müfrezesinin 12 temm'UZ 1937 durumu şöyle idi: 

7 nci Seyyar Jandarma Taburu, Mükedar, Hov, Küsküt bölgesinde;' 

10 ncu Seyyar Jandarma Taburu, Rezi, Çirto, Silent bölgesinde; 

ll nci Seyyar Jandarma Taburu, Kerho bölgesinde, tenkil ve tahrili 
görevlerine devam etmekte idiler. 

ll nci Seyyar Jandarma Taburunun yasak bölgede tenkil harekatınit 
katılmasından sonra en anzalı ve sarp yerlere sıkıştınlan eşkıyanm ~ 
kısımlarının da imha edilmesi maksadi ile tenkil hareketine azami şiddelf 
ve hız verilmişti. Gördükleri fazla baskıdan umutsuz olarak mukaveme~ 
ri kınlan eşioya karşısında tenkil işinin bir an önce sona erdiriiınesi Vf# 

harekatın bundan sonraki oluş tarzı üzerinde yerinde ineeleme yapmalıf 

üzere 2 nci Tümen Komutanı Hazo'ya gönderildi. 

Genelkurmay Başkanlığı da harekatın en kısa zamanda bitirilmesi iBıo 
teğinde idi Bu maksatla müfrezenin iki havaula takviy~ini ve Diyarbae 
kır'daki hava birliklerinin de harekata katılmasını uyg'U'n bulmuştu. 

Seyyar jandarma taburlannın son derece aziın ve fedakarlıkla yiirüt
tükleri takip ve tenkil harekatındıı, çeşitli istikametlerde eşioya pusuya dü-· 
şürülmekte, yer yer oldukça zayiata mal olan çarpışinalar yapılmakta ve 
bazen de küçük müfrezeler eşkıyanm baskınma uğramakta idiler. 

Bütün gayretiere rağmen yapılan işten sonuç almamamasmın pek ta
bü ki. nedenleri vardı. Şöyle ki: 

Harekata katılan ve tüfek mevcutlan 200 kadar olan jandarma tabur
laruun yolsuz. geriden ulaştırması dar ve uçurumlu patikaya münhasır 
en sarp araziden müteşekkil bu geniş bölgede birbirinden uzak muhtelif 
gruplar halinde bul'unan eşkıyayı tamamen kuşatarak bir arada sıkıştır
mak ve imha etmek olanağı yoktu. Herhangi bir gruba yöneltildiği za
man diğer eşioya gruplannın yanlardan ve açıklardan teeaviizlerini men
edecek tertipleri alınak, ekseriya 15 - 20 km. uzunluğunda olan iaşe mer
kezleri ile kıta arasındaki ikma1 yol'Unu eşkıyanm pusu ve baskıulanna karşı 
korumak için kuvvet ayırdıktan sonra f'ıilen harekete geçilecek çok az kuv
vet kalmakta idi. Buna rağmen müfrezenin taarruzlan ve birbiri ardı sara 
uğradıklan darbeler ve tahribat karşısında cesaret ve moralleri kınlan 

eşkıya, mukavemet etmeyerek derhal dağılıp yalçın dağlara gizlenmekte 
idiler. Mevcut kuvvet. daha geniş bir bölgede ve geniş ölçüde kuşatına ha
reketine elverişli olmadığı için toptan imhaları mümkün olmadığına göre, 
muhtelif çarpışmalarla üçer beşer imhalanna çalışılmakta idi. Böyle olmak
la beraber her ölenin yanmda silihBIZ bir iki ilıtiyat bulunduğu için de si
lahlı miktarlan ekailmemiş oluyordu. 

Son günlerde müfrezenin uğradığı zayiat, her varlığını yitirmiş, umut
suzluktan ean havliyle direnmeye karar vermiş ve aç kalmış durumda olan 
eşkıyanm, ikmal yollan üzerinde kuvvetli güvenlik tertibatına rağmen er

zak kafileİerine saldımıasından ve en ilerdeki emniyet kademelerine yap-
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tıklan ani ateşler üzerine, gerideki kadernelerin yetişmesi halinde hemen 
savuşmalanndan ileri gelmiştir. 

Bu nedenle; acele olarak, önce seyyar jandarma taburlannın 400 tü· 
feğe çıkanlması ve bir bölükte en az iki olacak şekilde subay ikmaline zo. 
runl'ıık vardı. Aynca. bu bölgede öteden beri yapılııuş olan büyük ve küçük · 
hareketlerde daima nizamiye kıtalannın bulunması, gerek eşkıya ve ge
rekse taraftarlan ile halk üzerinde yıldıncı bir etki yapmış, Lüyükçe bir 
tenkil işi yalnız jandarmaya bırakıldığı zaman, eşkıya takibi ve sonuçlan
dırılınası hususunda bir kesinlik olmadığı his ve kanısı, bu asiler üzerinde 
de yer etmişti. Bu itibarla Sason bölgesinde bulunan jandarma kuvvetleri
nin bölgenin önem ve genişliği ile orantılı olmaması ve yukanda belirtiiP-n 
nedenler dolayısıyle bu i~in kısa zamanda bitinimesi için bir nizarniye al<l· 
Yinın bu harekata katılması faydalı olacaktı. Bu bakımdan 7 nci Kolordu; 
ağustos sonunda eğitimini tamamlayarak muharebe kudret ve yeteneğini 
kazanacak olan 18 nci Piyade Alayını bu işe memur ederek 1 eylül 1937'deıı 
1 ekim 1937 sonuna kadar yapılacak tenkil harekatı ile bölgeyi asilerden 
temizlerneyi uygun mütalaa etmekte idi. Keza, Kolordu Komutanlığı. bu 
harekatın 2 nci Tümene verilmesini ve enerjik bir tugay komutanının ve~·a 

Van Hudut Komutanı emrinde sevk ve idaresini düşünmiiştü. Bu fikir Ge
nelkurmay Başkanlığınca da benimsenmiş olduğu için, seyyar jandarma 
taburlannın mevcutlan artınlarak yalnız bu taburlarla veya bu taburla
nn 18 nci Piyade Alayı ile takviyesi sureti ile yapılacak harekatın cereyar. 
tarzı hakkındaki soruya, 7 nci Kolordu Komutanlığının hazırladığı plan 
şöyle idi: 

Yalnız seyyar taburlarla yapılacak harekat kesin sonuç vaat ederne
yeceği için 18 nci Piyade Ala yı ile takviyesi sureti ile yapılacak harekatta: 

7 nci ve 10 ncu Seyyar Jandarma Taburlan (süvari bölükleri hariç), 
Asi bölgesinde toplanarak Arziyo dağı tepeler hatının iki tarafından do

ğu istikametinde ilerleyecek; 

ll nci Seyyar Jandarma Taburu, Herük, Sirtut bölgesinden ve Gar
zan deresini, doğu ve batıdan ilerleteceği kuvvetlerle ahenkli olmak üzere 

kuzeye geçerek Arziyo dağına ilerleyecek; 

18 nci Alay, bir tabuıiıyle şakilerin doğu ve güneydoğu istikametlerin
de sık ormanlık bölgeye sıvışınalannı menetmek ve bu civan baskı altın

da tutmak üzere Silent, Kerho bölgesinde toplanacak, büyük kısmı ile Ar
ziyo dağının kuzey ve güney yamaçlan ile batı yamaçlarından ilerleyecek: 

Siirt Piyade Alayından tertip edilecek iki küçük müfreze, yasak bölge
ye giriş çıkışlan önlemek üzere Hazo ve Melefan'da bulundurulacak; 

7 nci Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü, taburunun geri yolu· 
nu emniyete almak ve gereğinde Harbak, Halilan bölgesini baskılamak 

üzere Hov bölgesinde toplanacak; 

10 ncu Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü de, Kerho - Melefan 
yolunun emniyetine ve bir kısmı ile de seyyar jandarma taburlan ile 18 nci 
Alay arasında irtibat kurmaya ve aradaki boşluğu kapamaya tahsis edile· 
cek. 

Bu plan, eşkıyanın o günkü durunıuna göre yapılmıştı. Sonradan 7 nci 
Kolordu planda bazı değişiklik yapmış ve Genelkurmay Başkanlığına da 
arz etmişti. 

Yapılan değişikliğe göre: 

• Seyyar Jandanna Taburlanndan biri Arziyo dağının batısından doğu 
istikametinde taarruz ederken, diğer bir seyyar tabur. emrinde bulundu
racağı tek top ve havanla lı'u: harekatı Asi bölgesinden destekleyecek; 

Seyyar Jandarma Taburlanndan üçüncüsü Hov bölgesinden ilerleyip 
Küsküt bölgesinde bulunarak şakilerin Arziyo'dan Küsküt deresi boyıınca 
kuzeye kaçmalannı menetmek için gereken tıkama tertiplerini alacak; 

Siirt Piyade Alayından alınacak ve birer ağır makineli tüfekle tak· 
viyeli iki müfreze, bir süvari bölüğü ve bir havanla daha takvıye edilerek 
Dilbi ve Herük bölgesinden eŞkıyanın Malaşeref bölgesine sıvışması ön
lenecek; 

18 nci Alay bir taburu ile Arziyo dağı doğusundan batı doğrultusunda 
taamız ederken, alayın diğer taburu b'U taamızu top ve makineli tüfek ateşi 
ile Rezi dağı • Silent hattından himaye edecek. Alayın üçüncü taburu Bit· 
lls'ten verilecek tek topla takviyeli olarak Şinas dağı tepeler hattından .ve 
Kerho deresi batısından güney ve güneybatıya doğnı yöneltilerek Arziyo 

dağından kuzeye kaçması muhtemel eşkıyayı, tepeler hattını ve Altır de
resini geriden tıkamak suretiyle önleyecek ; 

Süvari bölükleri, Hov'dan ilerleyecek, seyyar jandarma taburunun geri 
irtibatını da göz önünde tutmak· şartı ile tümence istenildiği şekilde kuila
nılacaktı. 

Harekatın asıl hedefi, Abdurrahman Yunus'un bulunduğu Arziyo da· 
ğı idi. Bu doğrultuda ve batıdan bu bölgeye giriş harekatının 20/21 eylül 
1937 gecesi saat 20 OO'de başlaması kararlaştınlmıştı. Kararlaştınlan gün· 
de başlayan harekatta, 18 nci Alaydan mürekkep Kuzey Grubunun 3 ncü 
Taburu, Çirto, Altır; 1 nci Taburu, Kerho civannı: seyyar jandarma tabur
lanndan milrekkep Batı Grubu, Asi ve Küsküt civannı ele geçirdiler. 18 nci 
Alayın 2 nci Taburu Rezi dağı, Selaş dağı hattında bulunmakta idi. 

Harekata katılan birliklerin 30 eylül 1937 sabah durumu şöyle idi 
(Kroki: 15) : 

Kuzey Grubu: 

18 nci Alayın 3 ncü Taburu ile 7 nci Seyyar Jandanna Taburu: Kara
meliç dağında. 

18 nci Alayın 2 nci Taburu: Arziyo dağının doğıı kısmının güney ya
maçlannda. 

18 nci Alayın 1 nci Taburu: Rezi dağı, Selaş dağı kuzey ve doğu yü-
zü hattında 

13 ncü Seyyar Jandarma Bölüğü: 1944 rakımlı Küçük Selaş dağında 

Güney Grubu: Büyük Selaş dağı - Sirtut hattında 

Batı Grubu: 
10 ncu Seyyar Jandarma Taburu: Arziyo'nun batı kısmının güney ya. 

maçlannda 

U nci Seyyar Taburu: Arziyo dağının batı kısmının kuzey yamaçla
nnda 

7 nci Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü: Küsküt bölgesinde 
11 nci Seyyar Jandarma Taburu Süvari Bölüğü: Hazo ve Melefan böl

gesinde, yasak bölgenin dış kenarında müteaddit karakollar halinde 
Takip Komutanlığı muharebe idare yeri: Büyük ve Küçük Selaş dağ

lan boyıın noktasında 

Karargahı: Melefan'da 
Birlikler, bölgelerinde yaptıklan tarama ve baskınlarda eşkıyaya hay

li zayiat verdirdiler. 7 nci Kolordu Komutanlığı 5 ekim 1937'de üst kade
rnelere verdiği raporda: 

"1. Kış mevsiminin Sason bölgesinde erken başlaması dolayısıyle 

büyük zorluk ve hastalıklar baş göstermesi bakımından Kolordnca Sason 
tedip hareketine zaruri olarak en geç ekim ayı içinde son verilecektir. 

2. Esasen harekat başlıyalı beri asi bölge halkından 135 kişi inıha 
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ve 83 kişi diri olarak elde edilmek suretiyle cem'an 218 kişi bölgeden kal
dırılmış ve Kolordunun ta.lıminine göre bir kısım eşkıya ve halk, Arziyo ve 
Ka.rameliç dağlannda gizlenmiş ve kısmen de muhtemelen Malato dağın
dan güneye inen derelere çekilmiştir. 

3. Asi bölge halkı geri kalanının da en kısa bir zamanda ele geçiril
mesi maksadı ile bundan sonraki harekatın şu şekilde tertip ve uygulan
ması tümen e bildirilmiştir: 

a.. 18 nci Alay, Arziyo ve Karameliç dağlannı ta.ramaya devam ede
rek, bu bölge temizliğini tamamlayacak ve 1 nci Alayın 3 ncü Taburu Ma
luşeref bölgesini ta.rayacaktır. 

b. Seyyar jandarma taburları Asi, Küsküt, Hov bölgesi ile Malata 
dağından güneye inen dereleri ve bundan sonra Harbak - Halilan bölgesini 
tarayarak Ha.zo bö!geaine gelecektir. 

c. Seyyar taburlardan bir veya iki süvari bölüğü bir komuta altında 
birleştirilerek Şigo bölgesine kaçması muhtemel şa.kileri yakalamak üzere 
sevk edilecektir. 

4. Bu harekat en kısa bir zamanda ilanal edilerek. kıtaların kış ordu
glhı.na cektimeleri emri aynca verilecektir" denmekte idi. 

Bu yeni tertibi alan birlikler Kolordunun isteğine uygun şekilde yap
tıklan tarama harekatında, eşkıyaya yeniden çok sayıda ölü ve yaralı 

verdinniş, keza çok sayıda erkek. kadın ve çocuk esir almış ve yer yer ya
pilan çarpışmalarda kendilerinden de bir miktar şehit ve yaralı vermişlerdi. 

Kasım 1937 haşına kadar devam eden bu çetin mücadelede kesin so
nuç alınmanıış olmakla beraber mevsimin elverişsizliği ve birliklerin yorgun 
düşmüş olmalan nedeniyle harekata son verilmesi gerekiyordu. Bu mak
satla birliklere. garnizonlanna dönme emri verildi. Bu yıl ekim ayına ka
dar yapıJan harekatta; jandarmadan 38 şehit. 57 yaralı, nizanıiye birlikle
rinden üç şehit, beş yaralı, halktan yedi şehit, 10 yaralı verilmiş, 17 hay
van ölmüş. yedi hayvan yaralanmış, sekiz tüfek ve 40 menni kaybolmuştu. 
Eşioyadan da: 273 ölü, 52 yaralı verdirilıni.ş, 283 kişi yakalanmış, 748 kişi 
kendiliğinden teslim olmuş ve bu arada 39 tüfek ve 140 mermi toplanmıştı. 

Sonuç olarak, Sason bölgesinde üç yildan beri muhtelif kuvvet ve ter
tiplerle yapıJmış olan ve henüz kesin bir sonuca bağlanamanıış bulunan ha
rekat, devlete oldukça pahalıya mal olmuş bulunmakta idi. 

Sason'un Isiahat Programı: 

tçişleri Bakanlığının 27 ekim 1937'de 7 nci Kolordu ile 1 nci Genel 
Müfettişliğin de teklif ve mütalaalannı almak suretiyle Başbakanlığa sun
duğu raporda özetle şöyle denilmekte idi: 

"Askeri Tedbirler: 

Yasak bölgenin iç ve dılıında 15 karako.lı1n açılması ve bu suretle ge
nel kadroya 300 kişilik bir jandarma kadrosunun ilavesi gerekir. Aynca. 
gerek yasak bölgeyi baskı altında bulundurmak ve gerek Siirt, Bitlis ve 
Diyarbakır'daki ordu birlikleri arasında bir nevi garnizon iTtibatı yapmak 
ve özeilikle Siirt ilinin şekavet ve asayiş durumu göz önüne alınarak bu il
de şekavetleri devam eden Suffumıhi, Abdülkuddüs. Arınçlı .Maze, Ba
kıtlı Reşo, Zivikli Hacı tbrahim ve bunlara benzer çetelerin hareket ve 
faaliyetlerinde, vilayetlerin jandarma kuvvetlerine gereğinde yardımda 
bulunmak gayesi ile Sason bölgesindeki seyyar jandarma taburlanndan bir 
tabunın Hazo'da, diğer bir tabunın da Ziyaret mevkiinde bulundumlması 
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faydalıdır. Bu taburlar yaz ve kış, yasak bölgede takip ve baskın hareket
lerine muktedir olabilecekleri gibi Bitlis. Siirt ve Diyarbakır ana yollann
da güvenliğin kurnlması ve herhangi bir şekavet olayında sabit jandarma

nın çabuk takviyesi bakımından da etklli olacaktır. 

Erciş mıntıkasımn Zeylan bölgesine komşu olması ve bu bölgede baş
ka ordu birliklerinin de mevcut olmaması nedeniyle, ll nci Seyyar J andar

ma Tabunınun asıJ garnizonu olan Erciş'e iadesi gerekir. 

İdari Tedbirler: 

Sason ilçesi dahilinde hükümet otoritesini yakından tanıtmak ve hü. 
kiimeti temsil işini yetkili idare amirlerine verntiş olmak için Hazo ve Zi. 
yaret'te birer ilçe ve Sason bölgesinde Timok, Celali mevkilecinde ve ya. 
sak bölge halkını kuzeyde Muş'abağlayan Kanbirim dağı bölgesinde, Mut
kinin Merment mevkiinde birer de bucak teşkili suretiyle alınacak idari 
tedbirlerin bu bölge için etkili ve faydalı olacağı şüphesizdir. Bunlardan 
başka, bölgede bırakılacak kuvvet için garnizon yapılması, ulaşım ve gü. 
venliği sağlamak için bazı yoUann ve köpriilerin yapılması ve onanmı da 
zorunludur. 

Sonuç: 

Sason yasak bölgesi halkının tekrar canlanmalarma, etrafa saldırma
larına, ülkenin içinden ve dışından gelecek her türlü zararlı kişiler ve· 
propogandalann bu bölgede yer bulmasına meydan vermemek ve esaslı bir 
güvenlik durumu elde etınek için, şimdiye kadar yapıJan harekatın ve alı
nan tedbirlerin verdiği tecrübelere göre. Jüzum gösterilen askeri ve idari 
tedbirlerin alınması gerekir. Bıi tedbirlerin alınması geciktiği takdirde 
Sason dunıınunu hedef güden Şeyh Sait'in kardeşi Şeyh Abdurrahim ida· 
resindeki çetenin ülke içine girişine benzer olayiann vukuunu beklemek Ib. 
zımdır. Nitekim bu serir, güneyden aldığı talimat ile Kulp ve Sason bölge· 
lerine girmek ve buralarda bulacağı yardım ve kuvvetle daha geniş ölçü. 
de bir harekete girişrnek gayesi ile hududu aşmış ve fakat jandarmanm 
uyanıklığı sayesinde hareketi gelişmeden çete imha edilmiştir. 

Bu itibarladır ki. bu gün için yasak bölgede nihayet 100 silihlı şaki 
vardır diye bu kadar fa.zla masraf neden ihtiyar edilmiş mütalaasına, ller· 
de karşıJaşılması mUhtemel değil, muhakkak olan durum dolayısı ile dr 
yer verilemez. 

Bu gün alınması düşünülen tedbirler günün durumuna gör<> değil, ger· 
mişteki benzerierine göre büyümesi muhtemel ve önlenmesi bizi daha çok 
uğraştıracak olan kötü durumlann doğmasına olanak vermemek içindır 

Bu bakımdan gerekli tahsisatın 1 nci Genel Müfettişlik emrine verii· 
mesi hususunu yüksek takdirlerine arz ederim··. 

Başbakanlık da bu mütalaaya katıldı ve gereği buna göre yapıldı. 

Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924-1938), 
Genelkurmay Harp Tarihi Başkanltğt Yaym/art 
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Kur.Alb. Reşat HALL/ 

MUTKİ A YAKLANMASI 
VE 

B AS TIRILMASI 
(26 Mayıs - 25 Ağustos 1 927) 

A. MUTK! AYAKLANMASI: 

ı. Aya.klanınanm Sebebi: 

Bundan önce Sason'da yapılan Mehmet Ali Yunus tedibab sırasında, 
bunlara yardımda bulunan Hersan ve Silent eşkıyasının Sason hareki.tı ııo
nunda silAhlarınm top.laııması gerektiği halde bu iş yapılmaınış,. ayrıca 

Mutki ilçesi içinde kimlerde silih olduğu ihbar edilmiş olmasuıa rağmeıı 
bunlar da toplanmamışb. Bu arada; Bitlis Valiliği Mutki'deki 35 köyün nak
lini lüzumlu görerek bu hususu 2 nci Tilmene önerdiği halde, Tümen bu 
konuyu Kolorduya ve dolayısıyle 3 ncü Ordu MUfettişliğine duyunııadığı 
gibi vilayeti de cevapaız bırakmıştı. 

Bu konu üzerine yeteri kadar eğilinmediğini gören Bitlis Val.iliğinin. 
· 2 nci Tümene yapbğı öneri ile yetinerek Tilmenin cevabını <ıeklemeksizin 
35 köyün naklini emretmeai üzerine, bu köyler halkı ayakiandılar ve bu 
suretle Silent ve Mutki olaylan başlamış oldu. 

2. Ayaldamna Bölgesi: 

Selaş dağı - Kalmas dağı - Kampirim dağı - Kannelih dağı - Arziyo da.
ğı hatb ile çevrilmişti. Bu çevre içerainde, sekiz aşiret olup ııüfu'au yakJa.o 
şık olarak 6 242 kadardı. Bunlardan başka Mutki'nin kuzeybab kısmında
ki Hüvit bölgeainde henüz ayaklanmayan dört aşiretin nüfusu ise, 8 758 
kadardı ve bütün Mutki aşiretlerinde 1 880 kadar silih bulunduğu tahmin 

edilmekte idi. 

B. TED1P HAREKAT!: 

ı. llareki\t öncesi: 

a. Mehmet .'Ili Yunusu Tenkil Harekdtı :' 
Geçen seneki Saaon ayaklanmasını tertipliyenlerden, firar edenlerle 

liazo kuzeyinde Asi ve Küsküt bölgesinde bulunan ve son zamanlarda hal
kı hükümet aleyhine kışkırtmaya kalkışan Mehmet Ali Yunus ve avenele-

rine karşı, mayıs 1927 başmda muhtelif istikametlerden yöneltilen takip 
kuvvetleri ile asiler arasmda yer yer çarpışmalar devam etmiş ve eşkıya 
genişce bir kuşatma çemberi içine alınmışb. Harek&bn başmdan bu yana. 
kıta komutanlarmm harcadıklan çaba memnunluk verici idi. 

26 mayıs 1927'de tenkile memur kıtalarm emir ve kamutası 2 nci Tü
men Tugay Komutanma verildi ve tertlbatta bir değişiklik yapılmadı. 

Tenkil Kuvvetlerinin 26 Mayıs 1927 Durumu Şöyle ldi: 
Yarbay Ruşen emrindeki 18 nci Alay (ll nci Bölük hariç, bir kudretli 

batarya ve bir süvari bölüğü dahil) ; Karmelih dağı kuzeybabamdaki va. 
di genel istikametinin doğu yamaçlan (dahil), Kopega'nm güneyindeki 

1931 rakımlı tepe (dahil) bölgede; 

Binbaşı Zekeriya komutasmdaki 2 nci Seyyar Jandarma Alayı; süvari 
takımı yaya erieri (hariç), 18 nci Alaym ll nci Bölüğü (dahil), 1931 ra
kımlı tepe (hariç), Kannelih dağınm kuzey ve kuzeybabamdaki vadinin 
tabanı (dahil) bölgede bulunmakta idi. 

Tugay komutanma göre meselenin hal tarzı şöyle mümkündü: 

Arazinin son derece anzalı oluşu ve şimdiye kadar buralarda yapılan 
harekattaki başarısızlık, aşiretlerin moralini yükseltmiş olduğımdan ve bu 
harekat başlangıçta baskın tarzında yapılamadığından asilerin, bundan 
aonraki taarruza karşı yapbklan tahkimata dayanarak inatla savunacak
lan ışüpheaizdir. Aynca, bu gün başan ile yapılan kıışatma çemberi 4 km. 
kadardır ve mevcut kuvvet, her tarafı tıkayamamaktadır. Bazı cepheleri 
zayıf bırakarak sıklet merkezi yapmak suretiyle yapılacak taarruzda, ba
l&" beklenebilirse de çok zayiat verileceği tabiidir ve zayiatla elde edilecek 
bqan oransız olacakbr. Asi mevcudu kıtalarm mevcuduna göre azsa da, 
arazinin sarp oluşu dolayısıyle 3 - 4 eşkıya, 5 - 10 misli kuvveti durdura
eak durumdadır. Bundan ötürii, bu meaeleyi kısa zamanda ve az zayiatla 
bitirmek için; 18 nci Alaym Hazo'da bir bölük bırakıp geri kalanı ile Alay 
Komutanı emrinde olarak tugay kararg&hınııı bulunduğu yerde toplanmak 
ınıreti ile önce, Arziyo dağı batıdan doğuya doğru yapılacak taarrıD!a, 

sonra da Kannelih dağı, doğudan batıya doğru yöneltilecek taarruz1a el
de edilir ve bu mesele de Küsküt ve Asi vadisinde bitmiş olur. 

Tugay Komutanmm bu görüşü 2 nci Tümen kanalı ile 7 nci Kolorduya 
intikal ettiği ve üzerinde henüz fikir alıp vermesi yapıldığı sırada idi ki. 
Tugay Komutanı 29 mayıs 1927'de planm tatbikabna hazırlık olmak üzere 
lll emri verdi: 

''Bugün 7 nci ve ll nci Bölüklerin cepheleri ile 2 nci Seyyar Jandar
ma Alayınm cephesini gördüm. Kuşatma hatb pek büyüktür. 2 nci Alay 
Komutanı bir iki gün içinde arazi üzerinde gösterdiğim yerlere bölükleri 
aevk edecek ve kıışatma çemberi daralblacaktır. 

ll nci BölUk cepheaini kısmen 2 nci Seyyar Jandarma Alayı ve kııı
ınen de 7 nci Bölük alacaktır. Bu takdirde 2 nci Seyyar Jandarma Alayı 
cepheai; Kannelih vadisi yamaçlan (dahil), Çıyaraş tepesi (dahil) bölgesi 
oJacakbr. Geriye kalan kUşatma hatb 18 nci Alaya. aittir. ll nci Bölük, 
ıs nci Alay emrine girecektir. 7 nci Bölük, 2 nci Seyyar Jandarma Alayı 
emrinde bulunacakbr. 

Yarbay Bahir 31 mayıs 1927'de 3 ncü ve 2 nci Bölük ile Mürettep Sü
vari Bölüğü ve iki topla cepheaine rastlayan Kannelih dağınm bu kısmına 
ıaarruz ederek kuşatma hatbm küçültecek, sonradan Karmelih dağına 
yapılacalı: taarruz için gerekli noktalan tutacaktır. 2 nci Seyyar Jandarma 
Alay Komutanı bizzat sol yanı ile bu taarruza yardım edecektir. 

31 mayıs 1927 taarruzundan sonra Mürettep Süvari Bölüğü, 2 nci 
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Seyyar Jandarma Alayı emrine verilecek ve bu alay Karıııelih vadisinin 
iki tarafını eınniyete alacak ve buradan eşkıyanın kaçmasına zinhar mey
dan vermeyecektir. Alay komutanı Mürettep Süvari Bölüğüne güvenme
diği takdirde, alayının bir bölüğünü sağ yana memur etmesi ve MUrettep 
Silvari Bölüğünü de diğer bir yerde kullanması kendi takdirine bırakılmış
tır. 

Harekitın bir an önce sonuçlanması için Hazo'da bulunan 9 nCU' Bö

lilğün mensup olduğu tabur ile bir batarya gönderilmesini tümene rica et
miştim. Katiul edildiği takdirde, tabur tugay emrine girecek, 18 nci Alay 
önce 2 nci Taburu ve kısmen 3 ncü Taburu ile Arziyo dağına batıdan doğu
ya doğru taarruz ederek bu dağı elde edecek ve sonradan 18 nci Alay Kar

melih dağına taarruz edecektir. Aai ve Küsküt vadilerinde her iki alayın 
yapacağı karşılıklı harekatla mesele sonuçlanacaktır. Gelecek bataryamn 
bir takımı Herük'e, bir takımı da Kopega'ya mevzilendirilecektir. 

Tümenden istediğim tabur ve batarya gönderilmediği takdirde yine 

aynı plan, mevcut kuvvetlerle uygulanacak ve m:esele 8- 10 gün zarfm

da bitmiş olacaktır". 

Bu emrin gereği yapılmış ve Tugay Komutanı 3 haziran 1927'de ya

Pılacak taarruzun tertip ve icra tarzını 1 haziranda verdiği Tugay emriyle 
açıklaııuştı. ' 

Birlikler aldıkları taarruz hazırlığı emrinin gereğini yapmışlar ve bu 
arada 18 nci Alay, 1 haziran 1927 saat 03 30'da başladığı taarruzla, asi

lerin direnmesine rağıııen Karıııelih dağının doğu kısıınlarındaki bütün ha
kim tepeleri ele geçirııılş ve bu taarruzda Mürettep Süvari Bölüğünden 
bir şehit, 18 nci Alaydan üç yaralı verilmiş, asiler de hayli zayiata uğramış, 
ailelerini ve hayvan sürülerini nıağaraJara ve Küsküt vadisine ka.çırıııış
lardı. 

Tugayın taarruz emrine göre yapılan harekatta, 18 nci Alay, Zorik'( 

Aai köylerini, Arziyo ve Karmelih dağlarırun en yüksek doruklarını işgal 
etti. 2 nci Seyyar Jandarma Alayımn taarrıızu biraz ağır gelişmekle bera. 
ber, Müşkedar köyünün güneyindeki taşlıkta direnen asi grubunu tenkil 
ederek bu köyü kimıilen yaktı ve tamamen işgal etti. Küsküt köyünü de 
tamamen işgal etti ve bu suretle k11§8.tma çemberi daha da küçülmüş oldu. 

Tugay Komutaıılıg'ı 4 haziran 1927'de verdiği emirde: 

Memleketin refah ve saadetine ve asayişin teminine matuf Karmelih 

asilerinin tenkilinde kıtalardaki üst subay ve subayların yaptıklan hizmet. 

lere takdir ve teşekkürlerini bildirerek bu harekat sırasında şehit düşen 

erieri rahmetle yad, yarahiara iadeyi afi:vet temenni etmekte ve artık asi. 
!erin, verilen emirler gereğince bahndıkian inierde bir iki gün zarfmda ten

killerini...... istemekte idi. 

Alaylar kendilerine verilen görev smırlan içinde temizleme anıeliyesine 

devam ettiler. Bu arada en önemli hedeflerden biri de asi elebaşılannın di· 

ri veya ölü ele geçirilmesi idi. Mağaralarda yapılan temizleme sırasında 
yapılan çarpışmalarda, asi reisierinden Şeyh Abdurrshman'm çene kemi
ğinden, Muhittin'in de hacağından yaralandığı, Mehmet Ali Yunus'la Zo

rik'li Selim'in Zorik ile lnler arasındaki onnanhkta olduklan öğrenildi 

BUnlann kaçmamalan için gerekli tertibat almarak tasarruf edilt>n kuv
vetlerle ikinci" bir kıışatma çemberi teşkil edilmek sureti ile aranıa ve te
mizleme ameliyeaine devam edildi. 

Karargilıı Siirt'te bulunan 2 nci Tümen Komutanhğınm 9 haziran 

1927'de verdiği enıre göre: 

Fillen ayaklanmaya katılan-ve askere silih kııllanarak bir çokiannın 

şehit düşmesine sebep olan asilerin dehalet etseler bile, aflarınm doğru ol· 

mayacağı; esasen bunlann debaletleri gönülden olmayıp askerin baskısı 
dolayısıyle başka çare bulanıadıkianndan ileri geldiği; bu sebeple bunla· 

rm ilerde de zararlı olmalarmı önlemek için eli silih tutanların kamilen 
yok edilmelerinin zorunlu olduğu; zira hepsinin silii.hh diremneleri sıra· 

sında askerlerimize birçok yaralı ve şehit verdirmiş olduklan; ancak, şu 

sıra dehalet etmekte olaniann dehaletlerine engel olurunamak üzere teslim 
almaniann 18 nci Alaya teslimi ve barekatın sonunda sevkleri sırasında 

kaçmaya yeltenenlerin yok edilmeleri gerektiği ..... bildirilmekte idi. 

Birlikler, bU emir esasianna ve eşkıya muharebeleri taktiğine uygıır 

bir tarzda tarama ve temizleme faaliyetlerini büyük bir çaba ve fedakar 

lıkla günlerce devam ettirmek suretiyle çok sayıda asiyi tenkil, hayvanla 

nm müsadere, köylerini ve sığındıkian mağaraları tahrip ettiler. Bu arad; 

Mehmet Ali Yunus'un aile ve akrabalan sığındıklan maiııralarda vaka 
ıanmış ve başlıca eşkıya reisierinden Şeyh Abdurrahman ve Zorik'li Se-
!iıD. Muhittin. Mato, ömer ve diğer bazıları öldürülmüş, ancak Mehmet 
Ali Yunus'u ölü veya diri yakalamak mümkün olamamıŞtı. Bununla be-
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ra.ber ele geçirilmesine önem verildiği içindir ki, 2 nci Tümen Komutan
lığı 16 haziran 1927'de Tugay Komutanlığına verdiği emirde: Bölüklerin 

boŞa.lttıkları sırtlarda bir iki silii.hlı erkek ve kadın bulunmuş olmasının 
henüz oralarda ele geçmeyen ve saklanan asi bulunduğuna delalet ettiğine 
ve Mehmet Ali Yunus'un da bunlarm arasında bulunması ihtimaline işa
retle, bu bölgenin gerekirse bir daha aranmasım istemekte idi. 

b. Halil Semi'yi Tenkil Harekatı : 

Bir yandan Mehmet Ali Yunus ve ortaklannın açtığı gaile, tenkil kııv
vetleri komutanlığımn çok isabetli plan ve emirleri çerçevesinde birliklerin 

büyük beceriklik ve cesaretle yaptıklı!n çarpışmalar sonunda geneilikle 

bertaraf edildiği bir sırada idi ki, Alikin Aşireti Reisi Halil Seıni'nin, Beşiri 
bölgesinde yeni bir gaile açması ihtimalinin belirmesi üzerine 2 nci Tü· 
men Komutanlığı Hazo'da bulunan Tugay Komutanlığına 17 haziran 1927' 
de verdiği emirde: 

Uzun zamandanberi hükümeti aldatmaya ve silii.hh olarak zor duruma 
sokmaya çalışan Halil Seıni'nin Ali Osman'la anlaşarak Beşiri'deki çocuk
lanm ve ailelerini kurtannak üzere Beşiri'ye taarruz edeceklerinin ve sonra 
da güneye geçeceklerinin anlaşıldığııla işaretle devamlı olarak nüfuzunu 
artıran Halil Semi ve Ali Osman'nın yok edilmelerine karar verildiğini ve 
bundan ötürü bu aşiretlerin Dicle nehrini geçerek güneye kaı:malanna en
gel olmak üzere 8 nci Seyyar Jandarma Ala yı, 62 nci Alay ve Midyat, Ger
çaris jandarnıalanmn Batmansuyıı menbamdan Til'e kadar Dicle nehri ge
çitlerini 19 haziran 1927 akşamma kadar kapatınış olmalannı, keza, Ra· 
manlı Emin'in de Diclenin kuzeyine geçmesinemani olunmasım belirtmek 
sureti ile 18 nci Alaydan bir bölük ve Siirt'ten getirilecek bir batarys ile 
takviyeli 1 nci Alay 3 ncü Taburunun yapacağı bir harekatın. 18 nci Alay 
Komutanı tarafından idaresi ve Melefan Jandarma Müfrezesiyle Rahvan' 

daki mangalan emrine alması ve Vilayet Jandarma Komutanının da, 18 
nci Alay Komutanı refakatinde bulunması liizUınuna değinerek harekatın 
icra tarzını etraflı olarak açıklanııştı. 

Bu emre göre gerekli tertip ve tedbirler alınmak suretiyle bölgedeki 

tarama ve temizleme anıeliyesi büyük bir fedakirlık ve çaba harcamak su

retiyle yapılmakta ve asilerle yer yer yapılan çarpışmalarda bir çoklan 

iıııha, köyleri tahrip, koyun sürüleri ve eşyaları müsadere edilmeye devam 

edildiği sırada Mutki bölgesinde de aym şekilde silii.h toplamak ve yaka

lanmaları gereken şahısların ele geçirilmesi için bir kısmı birlikler Buban 

aşiretinin bulunduğu Hersan, Silent, Kersu bölgesine gönderUerek, yaka 

lananlar jandarmaya teslim edilmiş, bu köylerden kaçmayanlara da Ova~ 
inmeleri bildirilınişti. 

Jandarma subayı tesiim aldığı kaf"ıleyi ve hayvanları Mutki'ye göttı1 
riirken, kaf"ıledekilerin akrabalan önlerine çıkarak çarpışınaya b~~ 

için kafilenin kaçmasına engel olanıayan jandarma subayı Mutki'ye dön4 
mek zorunda kalmıştı. Bu olay dolayısıyle Siirt Valiliğinin isteği üze~ 

Tugay, 18 nci Alay 3 ncü TabUr Komutanı Binbaşı Zeki komutasında, dört 

makineli tüfekle takviyeli 9 ncu ve 10 ncu Bölüklerden müteşekkil bir müft 
rezeyi olay mahalline sevk etmişti. 

19/20 haziran gecesi Silent'e gelen Binbaşı Zeki, köyde bir iki ihti~ 
dan başka kimseyi göremeyince, yaptığı soruşturmada, halkın üç gün önllfl' 

Mutki'ye gönderildiğini öğrennıl.ş ve müfrezenin 20/21 .haziran gecesi H~ 
ment istikanıetinde hareketini kararlaştınnıştı. Ancak, dsha önceleri e1c1t 
ettikleri başarıların verdiği neşe içinde yeteri kadar emniyet tedbiri ııım. 
dıkları içindir ki, müfreze baskina uğradı ve Binbaşı Zeki şehit edildi. MU& 
rezedeki kıdemli subay da komutayı ele almayı becerememiş ve başsız 1a11 
lan müfreze büyük bir şaşkınlık içinde asi kuvvet tarafından kuşa~ 

tı. Durumu öğrenen 18 nci Alay Komutanı; Karargahı, 7 nci, 3 ncü B1J 
lükler, bir makineli tüfek ve bir toptan müteşekkil kuvvetıeierhal Mellf 
fan üzerinden Silent'e giderek gerekenicraata başladı. 

Durumdan haberdar olan 2 nci Tümen Komutanlığı, olayın önemi il:t 
bariyle 23 haziran 1927'de Tugay Komutanlığına verdiği emirde: 

"Binbaşı Zeki'nin şehit olmasına çok üzüldüm. Bütün bu hareka4 

genellikle kansız denecek kadar az za yiatla kazanılan başarı, bu andan itlf 
baren değerini kaybetmiştir. Arkadaşımızın kaybı büyük bir olaydır .• 

sebeple, 18 nci Alay süratla ve şiddetle hareket ederek Silent'te halen eti 
kıyamn tehdidi altında olanların bir felikete uğrarnalanna meydan bırall 

manıalı ve sebep olanlardan büyük ölçüde öç almnıalıdır ... " denmekte idilll 

Tümen Komutanlığı aym gün verdiği diğer bir emirde de: 

18 nci Alay 3 ncü Tabur Komutanı şehit Binbaşı Zeki'nin Garzııill 

da bulunan ailesine Tümen adına başsağlığında bulunulduğımu biidirmeltt 
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te ve naşının Garzan'a getirilmesini, hatta olanak bulun\ll'sa diğer şelılt 
erierin cenazelerinin de Sason, Melefan ve Garzan gibi hükümet merk.
lerinde özel şehitliklere defnini ve Binbaşı Zeki'ye Garzan'da büyük !it 
cenaze töreni yapılmasını Tugay Komutanlığından istemişti. 

Bir yandan şehitlere gereken son hizmet yapılırken diğer yandan di 
18 nci Alay bu olayın öcünü almak üzere faaliyete geçirilmiş bulu~ 
1 nci Alay 3 ncü Tabur ise, Halil Semi ve Ali Osman vönetimindeki aailell 
tenkil ile uğraşmalrta idi. Süre gelen bu çetin mücadeleler sıraaında Halil 
Semi ve Ali Osman'm bir kısım aveneleri ile Dicle'yi geçerek güneye kaç

tıklan anlaşıldı. 

N eticede tenkil ve bu ınaksatla yapılan takip hareketleri istenilen so
nucu vermedi ve fakat bunların yakalanan aileleri ile Mehmet Ali Yunus' 
un ailesi 2 nci Tilmen Komutanlığı emri ile Siirt'e gönderildi. Böylelikle 
iki subayın, bir çok erierin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan bu 
harekat, elebaşlannın bir kısım kuvvetleri ile kaçmış olmalarmdan ötüiii 
önemini kaybetmiş ve göriinürde sona ermiş oldu. 

2. Mutld Harekatı: 

Hazo bölgesindeki asi artıklannın temizlenmesi ve ele geçirilenlerin 
akibetleri ile uğraşıldığı bir sırada, ;Mutlti havalisinde Buban aşiretinden 
ayaklanma halinde olanların da yok edilmesine karar verilmişti. Bu neden
le 2 nci Tilmen Komutanlığı, 5 temmuz 1927'de yapılacak harekatın genel 
ilkelerini kapsayan şu emri verdi: 

"1. Tedip harekatı verilen emir ve plan dahilinde yapılacaktır. Tedi
bat sırasında şu hususlar göz önünde tutulacaktır: 

a. Askere sil3.h atanlar bu işi köyce yapmışlarsa, bunlarm köyleri 
yakılır ve hayvanlan müsadere edilir. 

b. Bunlar, köyden bir kısım halk ise, bu işlem sadece bunlara uy
gulanır ve diğerlerine çok iyi muamele edilir. 

·c. Askeri kuvvet karşısında silahlı olarak çekilen ve kaçanlar ta
kip, edilir, yakalanır ve yok edilirler. 

d. Bunları koruyanlarla gizleyenler, yakalanarak Harp Divanına 
yollanır ve evraklan sonradan Tümene gönderilir. 

e. Kıtalar, ı:n:t tedip harekatı dışında sil3.h aramak, hükümetçe is
tenilen kişileri yakalamak, dağlı köylülerin ovaya nakli gibi hususlarla 
meşgul olmaz. Bu işleri, uygun gördüğü zamanda sivil idareler kendi jan
darmalan ile yaparlar. 

f. Ancak, Hersan, Silent, Kerho, Torh gibi fillen ayaklanıp sil3.h 
kullanan köylüler, yakalandıklarmda sil8.lılan almır ve köylerinde sil3.h 
aranır. Silah arama işinde yine iyi muamele etmek esas olmalıdır. Maksat
lı olarak sil3.h sakladığı anlaşılanlar yakalanır ve evraklan Tümene gön
derilir. Bu arada, köylülerin birbirlerine ittiraya eğilimli ve alışık oluıılan 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

g. Bütün harekat ve faaliyette esas adalettir. Ayaklanma sahası
nın büyümesine ve asi kitlesinin çoğalmasına meydan bırakmamalıdır. Hü
kümet ve askere karşı, ınaksatlı olmayıp, kandırılmak veya zor yüzünden, 
ayııklamnaya katıldığı anla!Jllanların ve böyle hareketi huy etmemiş olan
ıarın iyi muamele ile affa tabi tutulmalan uygun bir idare tarzıdır. 

h. Yakalananlardan zorunluk görülenierin gönderilmelen ve korun. 
maları yeter kuvvetle ve gündüz yapılmalıdır. 

2. Gerek 18 nci Alay ve gerekse kuzeyden hareket eden kuvvet (1 nci 
Tabur ı , Bitlis V aliliğinin talimatıDa göre, beraberlerinde bulunacak sivil 
ınemurlara danışarak hareket etmelidirler. 

3. Bütün yapılacak işler esaalı olarak bitmedikçe kıtalar görev ye
rinden ayrılmamalıdır. 

4. Harekatta, soğukkanlılık, güvenlilik, idari ve askeri tedbir, göre
ve yeter kuvvet ayırma hususlarını bütün subay ve memurlar unutmama
lıdırlar. 

5. Gereği için Tugay Komutanlığına yazılmış, bilgi için Bitlis Vila
yetine ve 7 nci Kolordu Komutanlığına arz edilmiştir". 

2 nci Tümen Komutanlığı aynı gün (5 temmuz 1927ı Tugay Komutan
lığına verdiği emirde (özetle ı : 

"1. Binbaşı Zeki olayını meydana getiren ve silihlı olarak direnen 
Buban aşireti ile fiilen bağlaşıklan olan Velo ve Mahmut aşiretlerinin si

lih sayısı 500 - 600 kadar olduğu haber alınmış ve tünıence en zararlı ihti
mal olarak asilerin bu miktar sil3.ha malik bulunduklan kabul edilmiş

tir. 

2. Bitlis Viiiyetinin 3 temmuz ı927 tarihli şifreainde (Hoyt buca
ğında altı köyden ibaret olan Sikolularla, güney bölgesinde diğer 13 köy
de 500'e yakm sil3.h bulunduğu ve daha önce istek üzerine isimleri Tugay 
Komutanlığına bildirilen bu köylerin Sıçan, Silent, lgık, Koruyan, Hersan, 
Dilk, Torh, Kerho, Tmhi, Zinde, Ziyaret, Herpi, Zenizan, Peniç köyleri olup 
sil3.hlılardan çoğımun Kerho, Süent, Hersan, Torh bölgesinde bulunduğu 
bildirilmektedir. 

3. Pinavutlti sırtlarında 18 nci Alayın 3 ncü Taburuna karşı asilerin 
yaptığı muamelenin öcünü ve hükümete karşı ayaklananların sonunu al
mak için görüşülerek kararlaştırıldığı üzere, bir an önce hareket ederek 
ayaklanma sahasınm genişlemesine meydan bırakılmayacaktır. Asilere, 
bunlardan ayrılacaklara, köylerine ve saireye karşı hareket tarzı önceki ta· 
limatla bildirilmişti. 

Bu harekata, harekat alanındaki mevcut kuvvetten başka, 2 nci Sey
yar Jandarma Alayı ııekiz subay, 170 erle katılacak ve Sürt'ten de iki piya· 
de bölüğü aynlacak ve gönderilecektir. 

2 nci Alayın ikişer makineli ttlfekli iki piyade bölüğü ile takviyesi ve
Kabilcevaz' daki silah toplama hUSUsunun takibi için Kabilcevaz sahit jan
ds,rmalannın ayrıca takviyesi Kolorduya arz edilmiştir, 

4. Harekat iki safhada yapılacaktır. 

a. Birinci Safha: Halen Cemi ve Melefan'daki kuvvetler ve Gar
zan'dan alınacak iki top ile, 8 temmuz ı927'de harekete geçerek Silent'e 
yaklaşılacak ve 9 temmuz 1927'de asilerin dayandıkları Torh, Hersan, 
Pinavutki kuzey sırtiarı, Kersu giiney sırtlan elde edilecek ve hakim nok
talar ele geçirilmiş olacaktır. Atılır ve Arziyo yönlerinde bulunması düşü
nülen çetelere karşı yanlarm temini ve gerilerdeki harekatın düzenlenmesi 
unutıılmayacaktır. Bu maksatla. lüzum görülen yerlerde tahkinıat yapıl
.ması, ihtiyatlar bulundurulması ve kademeli tertihat almması tabiidir 
(1 nci Alay 3 ncü Tabur'Un GarZan'daki bölüğilnün taburuna katılması ve 
Hazo'dalti bölükten orada bir takım bırakılarak kalanın Garzan'a getiril
mesi gibi). 

Hazo'dalti Mustafa Çeto'ya, görüşülen tertipte 10 kadar sil3.h ve
rilmesi ve Çermililerden yararlanılması ve askerden Kürtçe bilen 5 - 10 ere 
Kürt elbisesi giydirilerek Atılır ve Arziyo kısmındaki çetelerden Tatar gi
bi paralı bir iki azıimm ve hatta orada olduğu anlaşılırsa Mehmet Ali Yu
nus'un da bunlar vasıtasıyla yok edilmesi dikkate alınacaktır. 

b. Bu hat elde edildikten sonra ağızdan açıklandığı ve ayrıca yazı
lan talimat ile de belirtildiği üzere bütün asi köylerine gönderilccek bildir
gelere, birkaç kışinrtıemın kandırmasına kapılmayarak dainıa refahlan
nı, siikfuıet ve güvenle çalışarak zengin olmalannı isteyen, hükümete ve 
askere karşı silah kullanmaktan sakınmalan ve bunun sonucunun feci ola
cağı ve bundan dolayı kandırılarak veya zorla birkaç kışkırtıcıya uymllŞ 

olanlarm, derhal köylerine dönerek iş ve güçleri ile meşgul olmalan, aksi 
halde fena muamele görecekleri, sil3.h atanlarm yok edilecekleri, köylerinin 
yakılacağı, eşya ve hayvanlannın ellerinden alınacağı, aile ve çoeuklan
nın, malül ihtiyarlannın yerlerinden atılacağı ilh .... açık bir dille yazılma
lıdır ve bu iş için 12 temmuz 1927'ye kadar mühlet verilmelidir. ll temmuz 
1927'de birkaç uçağımızın ayaklanma bölgesinde alçaktan uçurulmalan 
kolorduya arz edilmiştir. 

c. 18 nci Alay, ı nci Taburu ve Garzan'dan verilecek topçu takımı 
ile 12 temmuz ı927'de Bitlis'te bulunacak ve 14 temmuz 1927'de Bitlis'ten 

Merment, Mis doğrultusunda hareket edecek şekilde gönderilmeli ve kendi
disine lüzum kalmadığından garnizonuna iade edildiğini herkes bilmeli ve 
biidirmelidir. Siirt'ten iki piyade bölüğü vaktinde Bitlis'te bullılıdurulacak
tır. 

d. 2 nci Seyyar Jandarma Alayının 14 temmuz 1927 öğle vaktine 
kadar Herpi - Şinasi hattında bulunacak surette hareketinin düzenlenıne
si ve ayrıca emir almadıkça buna göre hareket edilmesi yazılmış ve bir su. 
reti Tugaya verilmiştir. 2 nci Seyyar Jandarma Alayının, lüzum görürse 
ve zorunluk hasıl olursa daha önce bilinen hatta bulunmasının bildirilme
si Tugay Komutanı taratmdan düşünülmelidir. Yalnız bu Ala;rin hare. 
kat bölgesine gelişinde ilkin Tugay ile muhaberesi güç olacağından, Bitlis' 
te bl:ıılınle muhabere tS!eceklerdir. 18 nci Alayın ı nci Taburu da, Bitlis'e 
gelişinden itibaren aynı şekilde hareket edecektir. 

18 nci Alay: 2 nci Alay ve ıs nci Alay 1 nci Taburu ile, 

2 nci Alay: 18 nci Alay ve 18 nci Alay ı nci Taburu ile, keza 

18 nci Alay ı nci Taburu: 2 nci Alay ve ilk fırsatta 18 nci Alay ile 
irtibat ve muhabere tesis etmeyi unutmayacakiardır. Ben bu iki kıtadan 
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Mutki telgrafhanesi aracılığı ile alacağım raporlan Tugaya bildireceğim. 
Tugay Komutanının bu iki kıta ile doğruca muhabere ve irtibat tesisine 
kadar emir ve isteklerinin bildirilmesine de vasıta olacağım. Gerektiği tak
dirde bu iki kıtaya emir vereceğim ve Tugaya da büdireceğim. 

e. ı5 temmuz ı927'den itibaren, 2 nci Seyyar Jandarma Alayı do
ğuya ve güneye, 18 nci Alay 1 nci Tabur ı4 temmuz 1927'den itibaren, gü
neye doğru hareket ederek kuşatma çemberini daraltaeaklar ve 18 nci 
Alay da vakti gelince sağ yan ekseni üzerinde doğuya doğru hareketle bu 
daralmayı çabuklaştırmak, asilerin Kalmasi dağının güneyine kaçmasına · 
engel olmak ve 18 nci Alay 1 nci Taburunun da Merment - Mis hattma 
geldikten sonra Mis'e doğru yoğunlaşarak Tırkanalt doğusunda Gürruı -
Mis- Dolivir dağı istikametlerini kapamak ve 2 nci Seyyar Jandarma Ala
yının bir kısmını Merment - .Tırkilnak hattına yanaştırmak, keza, 18 nci 
Alayın güney yanını da buna göre 2 nci Seyyar Jandarma Alayının sağ 
yanına yaklaştırmak, özet olarak asileri Kalmasi dağı - Dolivir dağı - Ko
lanis - Merment Mezris.lan - Pinavutki arasında boğmak olanaklannm sağ
Ianınasını göz önünde lntlundurmak gerekir. Buna göre, şimdiden 2 nci 
Seyyar Jandarma Alayına direktifler vermek doğru olur. 

5. ı8 nci Alay ı nci Tabur Komutanına açık emirler ve talimat veril· 
mesi ve harekat bölgesinde bu emirde ve diğer talimatta yazıldığı gibi ya!· 

nız suçlu olanlar yola getirilmeli, olayın büyümesine meydan bırakılmaına
lı, ildüilne hareket suretiyle olaylarm göstereceği asilere ve köylerine ya· 

pılacak şiddet yerinde yapılmalıdır" demekte idi. 

Tugay Komutanlığı tümenin bu emir ve talinıatını, gereği yapılmak 
üzere 7 temmuz ı927'de kıtalara bildirmiş ve sonraki günlerde de, verdiği 
eınirlerle yapılış tarzını düzenlemişti. Silent'in 2.5 km. güneyinde bulunan 
Tugay Komutanhğımn, ıo temmuz ı927'de tümene verdiği raporda, ıs nci 
Alay bölgesinde durum şöyledir: 

Avispi'nin kuzeyinde 18 nci Alay 3 ncü Taliu'run bulunduğu iki tepeye 
saat 20 OO'den itibaren yaklaşmak isteyen 50 kadar süilhlı iki asi grubuna 
ateş açıldı ve asiler araziden yararlanarak kıtalarm bulunduğu yere ka
dar yaklaştılaras da, bomba ve şiddetli makineli tüfek ateşi karşısında za
yiat vererek çekilmek zorunda kaldılar. 

ı8 nci Alayın 2 nci Taburu, verilen emir gereğince Silent köyünün he
men güneyindeki sırtı ve bunun batısındaki kayalık tepeleri, buralarda bu
lunan asileri tart ederek işgal etti, çarpışma devam etmekte, 2 nci ve 3 ncü 
Tabur arasında irtibat kurulmuş buhaımakta. 

Teğmen Kemal kamutasında bulunan iki toptan biri, 3 ncü Taburun 
bulunduğu tepeye çıkarıldı. diğer top, ateşe mani hali göriildüğünden ihti
yata alındı ve ayrıca dört top, Silent gediğinde mevziye sokuldu. 

2 nci Seyyar Jandarma Alayı emrine girmek üzere ı8 nci Alay 2 nci 
Taburdan bir makineli tüfek takımı. yeteri kadar cephanesi ile ve bir man
ga koruyuculu:ğunda Hazo'ya gönderildi ve ll temmuz akşamı Kabilce
vaz'a varması enıredildi. 

ıs nci Alay ı nci Tabur da, saat 20 OO'de Ziyaret' e gönderilecekti. 

Asilerle yer yer çarpışmalar olmakla beraber birlikler, tümenin hare
kat emri esaslarına uygun şekilde hareket ederek yerlerini almakta ve TU· 
men Komutanı da harekatın sevk ve idaresini yakından izlemek için Siirt' 
ten Bitlis'e gelmiş bulunmakta idi. 

Tugay Komutanlığının ı5 temmuz ı927'de 2 nci Tümen Komutanlığı
nın da onamasını aldığı harekat planı özetle şöyle idi: 

"Ayaklanma halinde bulunan Bubanlılarm tedip ve tenkilleri için ya
pılacak harekatın şu plan dahilinde olması düşünülmüştür: 

ı. 2 nci Seyyar Jandarma Alayı, 15 temmuz öğle vakti Herpi'de 
bulunan ve Şinasi dağı üzerinden güneye ilerleyecek asilerin Karmelih'e 
kaçmalarma engel olmak için sağ yanı ile ı8 nci Alay, sol yanı ile ıs nci 

Alay ı nci Talı'ıılıı ile irtibat kurarak 17 temmuzda Kersu'nun kuzey ve ku· 
zeybatı tepelerini, Burak dağının güney eteklerini tutacak şekilde hareket 

edecektir. 

2. ı8 nci Alay ı nci Tabur, ı5 temmuzda Bitlis'ten hareketle ı 7 tem
muzda Hersan Mezriaları civarında bulunacak ve ı6 temmuzdan itibaren 

2 nci Alay ile Kalmas'ın güneyindeki ı nci Alayın bölüğü ile irtibat kura

caktır. 
3. ı8 nci Alay 3 ncü Tabur, ı nci Alaydan bir bölük, bir top takımı 

ı8 nci Alay Komutan Muavini Bahir Bey'in emrinde olarak ı8 nci Alay 
ı nci Tabur Hersan Mezrialanna geldiği vakit Kalmasi dağı eteklerinde bu. 
lunan asileri Torh üzerine tart ve Kepo tepesini elde edecektir. Kalmas'ın 
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güneyindeki ı nci Alayın bölüğü ile irtibat kurulmasına çal.ışacaktır. 

ı8 nci Alay 2 nci Tabur ve 1 nci Alay 3 ncü Taburdan bir bölük ve 
bir top, Yarbay Ruşen emrinde bulunacak ve ı8 nci Alay ı nci Tabur, Sey
yar ı nci Alay bilinen noktalan 7 temmuzda tuttuktan sonra. asilelin 
Karmelih ve Arziyo yönlerine kaçmalan önlenecek ve Silent'in doğu ve 
kuzeydoğusunda toplanacak olan asileri yok etmek için tedbir alınacaktır. 

4. 16 temmuzda iki makineli tüfekle takviye edilen ı nci Alay bölüğü. 
Kalo aşireti köylülerinden yararlanarak Kalmas dağının geçit yerlerini ve 
Çiri köylerinden olan Terinç. ve Çırak köylülerinden de yararlanarak bu 
yöndeki geçit yerlerini temin edecek, sağdan ı nci Alay 1 nci Tabur, soldan 
Bahir Bey Müfrezesi emrine girecektir. 

5. ı nci Alay 3 ncü Taburdan bir bölük ve bir top takımı, Tugay em
rinde, Tugay Ka.rargilhı. civarında bulunacaktır. 

6. Hazolu Mustafa Çeto, kendi milisieri ve Çirilüerden 15 kişi kadar 
bir müfreze ile Arziyo sivrisini tutacak ve gerekirse Yarbay Ruşen bura
sını bir bölükle takviye edecektir. 

7. Kıtalar ı7 temmıttda ayaklanma bölgesini kuşatacak, tedricen 
daraltacak ve 18 temmuzda bütün asiler bu çember içinde süratle yok edi· 
lecektir. 

8. Tenkil sırasında ele geçirilebilen erkeklere, çocuk ve kadınlara 
ııi1ilh kullanılmayacak, tümen emri gereğince muhafaza altında bildirilen 

·yerlere gönderileceklerdir. ' 

9. Kuşatma çemberi kurulduktan sonra, kıtalar birbirlerinin ateşin
den müteessir olmayacak şekilde ateş inzibatına uyacaklardır. 

ıo. ı8 nci Alay 3 ncü Tabur Müfrezesinden zorla alınan harp gereçle
rinin harekat ve araştırma sırasında yakalanacak asilerden soruşturularak 
elde edilmesine çaba hareanaeaktır. 

lstihkilm Müfrezesi Tugay emrinde bulunacaktır. Birlikler bulundUi<· 
lan yerlerde ateş yakacak ve şu işaretlerle birbirlerini haberdar edecekler· 
dir: 

Bir beyaz işaret fişeği, kıtanın bulunduğu yer 
lki beyaz işaret fişeği, irtibat kurulduğu 
Bir kırmızı işaret fişeği. asilerle temas hasıl olduğu 
lki kırmızı işaret fişeği, asilerin taarruz ettiği ve yardım isteği 

Bir yeşil işaret fişeği, irtibat aranması 

!ki yeşil işaret fişeği, karşısındaki kıtanın ateşinden müteessir oldu
ğu anlamınadır. 

Bu arada, 2 nci Tümen Kom'ıttanlığı ıoo - ı50 kadar asinin Mutki ilçe 
merkezine taarruz ettiğini ve olay dolayısıyle yaptığı müdaheleyi Tugay 
Komutanına bildirmişti. Plana göre hareketi göz önünde bulunduran Tugay 
Komutanlığı, ı5 temmuzda ı8 nci Alay Komutanlığına verdiği emirde: 

Asilerin Torh köyü batısında, Hersan, Çeçan hanesi- Pinavutki. Ker
ho köyü ve batısına kadar olan mevzide bulunduğunu; halen emrinde bu
lunan birliklerin talimat gereğince hazırlığı müteakıp taarruza başlamala
rını; Yarbay Bahir'in Silent gediği dahil sağ yandau, Yarbay Rıışen'in Si
lent gediği hariç sol yandan ilerlemelerini; bir topçu grubunun 3 ncü Tabur 
mevziine, bir kudretli topun da Yarbay Ruşen emrinde Taşlı sırta çıkma
sını..... istemekte idi. 

Tugay Komutanlığı ı6 temmuz ı927'de 2 nci Tümen Kmnutanhğına 
verdiği raporda: 

Torh etrafındaki bilkim tepelerin elde edildiğini, Hersan'ın doğusun
daki tepeye yapılan taarruzun başarı ile sonuçlandığı ve Torh, Hersan 
köylerindeki evlerin yakılmaya başlandığı, keza, Arziyo'daki taarruzun 
devam ettiğini... bildirmişti. 

ı7 temmuz ı927 de 2 nci Tümen Komutanlığından alınan emirde: 

Herpi'ye gelen 2 nci Seyyar Jandarma Alayuun asiler taratmdan ku
şatıldığı ve ı8 nci Alay ı nci Taburun derhal Herpi'ye hareketinin emre
dildiği.... bildiriliyordu. 

Tugayın ı7 temmuzda verdiği yürüyüş emrine göre, birlikler harekete 
geçtiler. Artçı görevinde olan Yarbay Ruşen. Arziyo'da kuşatılmış bulu
nan 6 ncı Bölükten üç manganın bölüğiine katılmaması nedeni ile hareket 
etmedi ve kuşatılmış olanları kurtarmak için, Yarbay Bahir Müfrezesinin 

· emrine verilmesine dair isteği Tugayca reddedildi ve kendisine emrindeki 
kuvvetleri ı nci Alay 3 ncü Taburundan iki bölükle takviye ederek kuşa
tılmış kuvvetin kurtanlması emri verildi. Bu nedenle Tugay, Yarbay Ru
şen kuvvetleri yürüyüş emrinde belirtilen hatta gelmedikçe, az kuvvetle 
taarruzu, arızalı oluşu dolayısıyle tehlikeli bulmakta idi. Bu sebeple Bahir 
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Bey Müfrezesine bir süre sonra taamıza devam etmek üzere yerinde kal
masıemredilınişti. 

2 nci Tümen Komutanlığı, 18 temmuz 1927'de verdiği emirde: 
62 nci ve 63 ncü Alaylardan ikişer taburun Garzan'a geleceği bildiıil

mekte ve Melefan, Hazo bölgesinde verilecek görev hakkında Tugay Komu
tanlığının düşüncesini sormakta idi. 

Tugay Komutanlığı ı9 temmuz ı927'de verdiği emirde: 

Asilerin tiUlunduklan yerleri belirtmek sureti ile, 2 nci Seyyar Jan. 
darma Alayının Herpi ve Kabücevaz yönüne hareket ettiğini; ı8 nci Alay 
1 nci Taburun Meydan civarında bulunduğunu ve 63 ncü Alaydan bir mÜf
rezenin Yarbay Nuri emrinde Hazo'ya geldiğini ve emrindeki birlikleri 
20 temmuzda Torh, Hersan civarında ve Kepo tepesinde bulunan asilere 
taamız ederek Sıçan - Döllük • Kulanis yolu ile Mis - Merment hattma 
ilerleyeceğini bildirmekte ve harekatın şu suretle yapılmasını istemekte idi: 

"ı8 nci Alay 3 ncü Tabur, saat 03 OO'ten itibaren bir bölüğiinü Kal
mas'ın kuzeydoğu eteklerinden hareket ettirmek suretiyle Kepo'ya hakim 
tepeleri tutacak, diğer iki bölüğii ile de Torh'a taamız ederek köyü tara
yacak ve köyü yaktıktan sonra Kepo'yu işgal edecek. 

ı nci Alay 3 ncü Taburdan bir bölük, akşamdan Tarh'un kuzeybatısm
daki tepede bulunan ı8 nci Alayın ll nci Bölüğiinü değiştirecek ve kuzey
den gelecek asilere karşı tertibat alacaktır. Taburun diğer bölüğii Taşlı te
pedeki top mevzii civarında bulunacak ve diğer bölüğii ile de ordugahın gü
venliğini sağlayacak. Kepo ve Tarh'un işga!i üzerine ağırlıklardan sonra 
yürüyüşe geçecek ve ı8 nci Alayın 2 nci Taburu, bu taburu takip edecektir. 
Bir krup ve bir kudretli top Taşlıtepede, diğer bir krup ve kudretli top or
duga.h civarında mevzie girecek. ı8 nci Alayın 3 ncü Taburu Yarbay Ba
hir emrinde, diğer birlikler Yarbay Ruşen emrinde bulunacaklardır". 

Aynı giin (ı9 haziran ı927) Arziyo'daki kuşatılan kuvvet, bir çıkış 
hareketi yaparak parça parça birliklerine katılmaya başladılar. 

20 temmuz ı927'de verilen emirler gereğince hareket edildi ve Torh · 
Hersan - Kepo tepesinde bulunan asiler tart edilerek evleri yakıldı. Müf· 
rezenin, 2ı temmuz ı927 saat 04 OO'te bildiiilen yol ile Mis - Merment hat
tını tutması Tugayca tekrar emredildi ve bu iş için yürüyüş sırası bildiril· 
di. Münferit emirlerle hareket eden birlikler her türlü güçlüğii yenerek ve
rilen hedeflere doğru ilerlemekte idiler. 2 nci Tümen Komutanının gördü· 
ğii lüzum üzerine harekat bölgesindeki bütün kıtalar, 24 temmuz 1927'de 
Tugay Komutanının emrine verilmişti. Aynı giin (24 temmuz ı927) 2 nci 
Tümen Komutanlığı birkaç giindür gelişen durum bakımından bundan 
sonraki harekat için verdiği emirde: 

Asilerin Sela.ş kuzeyi, Yorak, Mazikan, Arziyo, Karmelih dağıanna 

kaçmalan nedeni ile, bu dağlık bölgeye yapılacak harekat için ha.!en iş· 

gal edilmiş olan bölgede toplanmanın zorunlu olduğunu, bunun için de bir· 
liklerin şu yerlerde bulunmalarını ,istenen h'ususlan mahalli hükümetle bir· 
likte yapmalannı .... istemekte idi: 

ı8 nci Alay üç taburu ile Mis, Kolanis bölgesinde Alay Komutanı em
rinde; ı nci Alay 3 ncü Tabur Meydan bölgesinde, 2 nci Tabur Merkuh ve 
Salansor'da. ı8 nci Alay Komutan Muavini emrinde; Seyyar 2 nci Jandar
maAlayı Hoyt bucağmm merkezi olan Tab' da; Hor'daki müfreze aynı yer
de bulunacaklar ve birlikler bu bölgelerde silah toplama, ayaklanmayı ya
panlar ve kışiortanlar ile ayaklaıımaya katılanlan ve bunlara önemli şe
kilde yardım edenleri tutuklayacaklar ve bu işler beş gün içinde bitirilmiş 
olacaktı. 

Bu emir ve talimat dahilinde hareket edilmesi düzenlendiği sırada 
25 temm'ıtz ı927'de, Tümen Komutanlığı özetle aynı görüşü tamamlayan 
şu emri verdi: 

"ı. Hükümet merkezince büyük bir ilgi ile izlenen tenkil harekatının 
süratle ve iyi bir şekilde sonuçlanması yüksek makamlarca kesinlikle is
tendiğinden, Mutki dahilinde emir gereğince silah toplamada isyan çıka
ranlardan ,teşvik ve önemli derecede yardım edenlerden kaçmayarıların 
yakalanmasından sonra, şu suretle hareket olunacaktır: 

a. Şinasi. Yorak. Mıızikan- Arziyo- Karmelih bölgesinde coğalan 
asiler, aşağıda açıklandığı üzere taamız edilerek önce dört yanından ku
şatılacak ve kuşatma çemberi daraltılmak suretiyle tamamen yok edilecek
tir. 

b. 63 ncü Alay bir taburu ile Sela.ş dağı - Silent bölgesinde buluna
cak ve bunun için önce yapılmış olan yollardan, top mevzilerinden ve hakim 
sırtlardan yararlanılacaktır. Bu taburdan bir müfreze, Herlik'te bulunarak 

Arziyo dağındaki düşmanı gözetleyecek ve özellikle Tehnis geçiti civarın
da ve asiler için önemli olan mağaralarda ve Arziyo dağında görillecek ve 
haber almacak asilerden piyade menzili dışmda olaniann topçu ile yok edil
ınelerini taburu vasıtasıyle sağlayacaktır. 

63 ncü Alayın diğer taburu Avispi batısında ve Tarh'un hakim sırt
lannda bulunacaktır. Sağ yanın Kalmasi dağına karşı temini ve bu dağın 
gözetlenmesi önemlidir. Bu taburun Kepo tepesine gelecek olan 18 nci Alay 
birlikleri ile sıkı ve güvenli bir şekilde irtibat sağlamış olması şarttır. 

63 ncü Alayın asıl görevi, asilerin kaçmasım önlemek ve bölgeye gire
bilenleri yok etmektir. Bu görev her ne kadar savunma ile yapılacaksa da, 
kıızey ve doğıı gruplarının taamız harekatı sırasında Tugay Komutanlığı
nın emri ile gösteriş tarzında taamız1ar yapmak lüzumu her zaman göz 
önünde bulundurulacaktır. 

c. Hazo Müfrezeleri Komutanlığı, emrindeki kuvvetlerle Garzan
suyu vadisini emniyete almak şartiyle Cinis - Asi güneyi hattını işgal ede
cek ve asilerin kaçmalanna engel olacaktır. Yasak bölgede hiç bir şahsın 
bulunmasına izin verilmeyecek, tarlalar yeniden ekilmiş ise tahrip edile
cektir. 

Yasak bölge: Malata giineyi- Kerho- Çuro- Arziyo dağı- Herpi (ha
riç) Pcnik - Ra bi - Kozik - Kopega - Mişikedar hattı ile çevrili kıBIDldır. 

Müfreze Komutanlığı sağ yanı ile 63 ncü Alay, sol yanı ile de 2 nci 
Seyyar Jandarma Alayı ile irtibat sağlamalıdır. 

d. 2 nci Seyyar Jandarma Alayından evvelce Küsküt, Mişikedar ci
varında bulunmuş olan bir bölük ile bir top Mişikedar • Kopega hattını tu
tacaktır. Halen Kabilcevaz'da bulunan müfreze, bu bölük emrine girecek
tir. 

e. Şiko Müfrezesi ve bl! civardan tedarik edilecek silahlı milisler, 
halen Kabilcevaz'da bulunan bir hafif makineli tüfek mangası ile takviye 
edilerek Mala to dağını işgal edecektir. 

f. ı nci Alay 2 nci, 3 ncü Taburlan ile ı8 nci Alayın ı nci Taburu 
ve 2 nci Seyyar Jandarma Alayı (bir bölük noksan), ilkin Herpi giineyba
tısmdaki tepe ile Şinasi dağı - Hayır hattma ilerleyecek ve 18 nci Alay Ko
mutanı emrindeki taburlardan biri de Merment sırtlannda bulunacaktır. 

g. ı8 nci Alayın diğer taburu Döllük'te bulunarak Kepo tepesini 
de tutacak ve özellikle sol yandaki 63 ncü Alav birlikleri ile sıkı irtibat kur-
muş olacaktır. · 

h. Kuzeyden giineye doğru taamız eden kıtaların ilerlemesi sıra
sında, 18 nci Alayın Döllük'teki taburu: ile batıya ve Merment'teki taburu ile 
de güneye doğru, keza, 63 ncü Alay ve Hazo Müfrezesinden Mişikedar'daki 
kıtaların ilerlemesi suretiyle yapılacak gösteriş taamızları, Tugay Kornu
tam tarafından enıredilecektir. 

ı . Harekat 2 ağustos ı927 sabahı başlayacak, Tugay Karargahı il· 
kin Hor'da, daha sonra Meydan'da bulunacaktır". 

Hareka tm bir an önce başlaması istendiği halde arazinin arızalı oluşu 
dolayısıyle, Tümen emri gereğince yapılacak hazırlığın güçlüğii dikkate alı· 
narak tasrruza ancak bir giin önce (1 ağustos ı927)'de başianması karar· 
laştınlmıştı. 

Birlikler aldıklan görevlere göre hazırlıklanru her türlü güçlüğe rağ· 
men büyük çaba harcayarak yapmakta idiler. Harekatı fiilen sevk ve idare 
edecek olan Tugay Komutanlığı da 28 temmuz ı927'de Tümen emri esasla· 
nna uygun olarak birliklerine gerekli harekat emrini verdi ve daha sonra· 
ki münferit emirlerle de birliklerin hareketlerini kontrolünde bulundur· 
ınakta idi. 

ı ağustos ı927'ye kadar almabilen raporlardan: 
2 nci Seyyar Jandaı-Aa Alayı ı nci Taburunun Horamur tepesine, ı nci 

Alay 3 ncü Taburunv.::ı. Şinik giineyindeki tepeye geldiği; 

ı nci Alay ?. nci Taburu ile 25 nci Alay piyade bölüğiinün Şinik köyü
nün taranııııı.<ana ve asi evlerinin yakılmasına memur edildiği; 

18 nci Alay Komutanı emrindeki birliklerin Kolanis kuzeyıncieki boyun 
nokt:-.sına geldiği ve üç ağır makineli tüfekle takviyeli 5 nci Bölüğiin bo. 
vun noktasının batısındaki tepede olduğu, 3 ncü Taburdan bir bölüğiin Ko
lanis güneyindeki geçitleri kapattığı .... anlaşılmakta idi. 

Göriildüğii üzere harekat planının uygulanmasında bazı aksaklıklar 
dolayısıyledir ki, 2 ağustos 1927'de gerçek durum şöyle idi: 

2 nci Seyyar Jandarma Alayı saat ıs 30'da Herpi'nin giineybatısını 
tutmuş; ı nci Alay 3 ncü Tabur saat 17 OO'de Herpi'yi kuzeyden sarmış; 
18 nci Alay ı nci Tabur saat ı4 OO'te Herpi köyü doğusundaki himaye mev-
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ziini tutmuş; 1 nci Alay 2 nci Tabur ve 25 nci Alay M"üfrezesi Şinik'i tara.
mış ve lüzumlu gördüğü evleri yakarak 1 nci Alay 3 ncü Taburun yanına 
gelmiş. ..... bulunmaktalar. 

Birliklerin aldığı dıtruma göre bundan sonraki harekıi.t şöyle olacaktı: 

1 nci Alay birlikleri 3 ağustos 1927'de Mennent'e gönderilecek; 18 nci 
Alay 1 nci Tabur, 2 ağustos 1927'de Şinasi dağına taarruz edecek; 1 nci 
Alay 3 ncü Tabur iki bölük hintayesinde Herpi'yi yakacak ve bu iki tabur 
Şinasi dağına çıkacak. 25 nci Alay Müfrezesi, ağırlıklan koruyacak ve Her
pi'de 2 nci Tabura yardım edecek. 

18 nci Alay Komutanı, emrindeki birliklerle Döllük civanna giderek 
18 nci Alay 3 ncü Taburdan iki bölük ve bir topçu takımım Döllük kuze
yindeki tepeye göndermek suretiyle mevzi aldıracak. tabunın diğer iki bö
lüğü ile Kolanis vadisi dalıil, güneye doğru olan geçitleri tıkayacak ve 2 nci 
Taburdan Alay emrinde kalan üç ağır makineli tüfeği de Kolanis kuyezinde 
bul'u'nduraeaktı. 

Plan dahilinde münferit emirlerle yiirütülen harekatta 4 ağustos 1927 
durumu şöyle idi: 

18 nci Alay 1 nci Tabur Şinasi dağında; taburdan bir böliik Hovamur 
boyun noktasının batısındaki Kerho deresinin kuzey uzarnındaki tepeye 
kadar olan sahayı, 1 nci Alay bu tepeden Yora)ı: dağının doğusundaki taş. 
lıklara kadar olan bölgeyi işgal etmekte; 18 nci Alay, mevzii, 1 nci Alay 
3 ncü Taburdan teslim almış ve bu tabur daYorak dağı boyun noktasm
da karşılaştığı asilerin inatla diremnesine rağmen burayı, keza. 25 nci Alay 
Müfrezesi ile 1 nci Alay 2 nci Tabur Yorak dağım işgal etmis bulunmakta; 
Karmelih civanndaki kaya oyuklanna sığınan tahminen 15 kadar asi, 
üzerlerine açılan topçu ateşi ile bir kısmı öldürülmüş diğerleri Kerho - Si

lent doğrultusunda kaçmış; ayı'ıca, 18 nci Alay 3 ncü Tabur Komutanı. 
emrinde iki bölük, üç ağır makineli tüfek ve bir topla Kepo istikametine 
gönderilmiş ve 63 ncü Alay ile irtibat sağlaması emrediinıiş; Kolanis ku
zeybatısmdaki sırta üç manga, iki makineli tüfek gönderilmiş ve Mer
ment sırtıanna karşı hinıaye mevzii aldınlmış; 2 nci Tabur makineli tü
fekle takviye ettiği 7 nci Bölüğünil Rohonik batısında Merment'in kuze. 
yine ve Herbilir'in t!tığusuna, 5 nci Bölükten bir müfrezeyi de Merment'in 
doğıısundaki hil.kinı tepeye yerleştinniş ve bu suretle harekat iyi bir saf. 
haya girmiş bulunmakta. 

5 ağustos 1927'de kUzeydeki kıtalar Şinasi, Yorak dağlan ile Kerho' 
nun kuzeybatısındaki tepelerde bulunan asileri tart ve tenkil ederek Mazi
kan ve Kersu civanna yakiaşıruştı. 

Asi kuvvetler Karmelih sırtlannda, Mazikan ve Zeri dağlannda ve 
Heraan Mezriasmda bulunduğuna göre, Tugay Komutanlığı harekatın 
bundan sonra nasıl yürütüintesi gerektiğini bütün aynntılan ile kıtalara 
bildinnişti. 

Birlikler, geçtikleri sahalan asilerden temizlemek, asilere ait evleri 
yakmak ve ekilmiş tarlalannı çiğnemek suretiyle harekatı adım adım iler
ıetmekte idiler. 

8 ağustos 1927'de Mazikan, Zeri dağlan taranmış ve asilerden temiı
lenmişti. Aynı gün (8 ağustos 1927) Kepo tepesinde bulunan Tugay Ko
m'ıttanı birliklerine verdiği emirde : 

18 nci Alay Komutanmın, emrindeki iki taburla Rohonik'in iki tara
fını tarayarak Mennent, Hersan Mezrialan üzerinden Kepo tepesine gel
mesini ve 63 ncü Alayın Torh civanndaki birliklerinin bulunduğu yeri tut
masını; 63 ncü Ala yın, Torh civanndaki taburunu yanına getinorek Arziyo. 
Tehnisi, Asi vadilerine sığınan eşkıyayı inıha ve tenkil etmesini; 1 nci Alay 
Komutanmın, Mazikan ve Zeri dağlannda taranmaınış yer kalmadığına 
kanaat ettikten sonra Karme!ih, Atılır ve Kersu deresini tarayarak yan
mamış evleri yakmasmı. .. istemişti. 

Şartlar çok ağır olmasma rağmen birlikler, her türlü güçlüğü yenerek 
aldıklan görevleri başarma çabası içinde idiler. 

14 ağustos 1927'de Tümen Komutanlığı, Kolordu Komutanlığımn gö
rüşünü belirten şu emri verdi: 

"1. Mehmet Ali Yunus ile avenesinin ve Mutki ayaklanmasını ya
pan asi reisierinin yok edildiklerine dair bir bilgi alımnadığına göre, birlik
ler çekildikten sonra b'Unlarm tekrar ortaya çıkmaları beklenir. Aynca, 
başlangıçta asilerin mevcudu 700 kadar ve ellerindeki silah miktan da 500 
kadar olduğuna göre, şinidiye kadar tepelenen asiler ve ele geçirilen siiRh 
miktan dikkate alınırsa bölgede daha pek çok asi bulunduğunu kabul et
mek !3.zıındır. Bundan ötüıii civardaki sadık köylere saklananlarm herhalde 
yakalanmalarına ve yok edilmelerine özellikle önem vermek gerekir. 
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Harekat bölgesi içinde ve dışındaki asilerle. bunlara ait eşya ve hay
vauların bir yandan mahalli jandarmalarla soruşturulması ve ele geçiril
mesi için Kolorduca vilayetlere yazılmıştır. 

2. Halen devam eden çarpışma ve araştırma, 3 - 4 güne kadar sona 

ereceğine göre, bu görevin bitmesinden sonra: 

a. 1 nci, 18 nci ve 63 ncü .Uaylann harekat bölgesinde toplu bu-
Junduııılınası ve 63 ncü Alayın bulunduğu bölgede kalması 

b. 6 ncı Alaya ait bölüğün alayına iadesi 

c. 63 ncü Alaya ait Hazo l\1üfrezelerinin alayına katılması 

d. 25 nci Alay Müfrezesinin Silvan'a iadesi 

e. 40 ncı Süvari Alayından bir bölük ile Alay Komutan Muavininin 
Diyarbakır'a gönderilmesi ve Tümen Kararg8.1ıının Sürt'e avdeti 

f. İstihkam ve muhabere müfrezelerinin şinidilik tümen emrinde 
kalmalan 

g. Tugay Komutanının araştırma ve si1&h toplama görevinin sonu
na kadar birliklerin peşinde kalması 

h. Silah araştırmasının sona ermesi ile beraber birliklerde insan, 
hayvan, gereç kayıplan ile beraber eşioyanın ölü, yaralı ve yakalananlan 
ile toplanan silah nıiktan, hayvan cins ve miktarlannın Kolorduya bildi
rilmesi ve bundan sonra birliklerin yerlerine gönderilmeleri için aynca 
emir verileceği bildirilmektedir. 

3. Devam eden çarpışmalann ve araştırmalann son'unda silah topla

ma işi daha önce verilen Tümen emrine göre yapılacak ve birlikler şu 

yerlerde bulunacaklardır: 

a. 63 ncü Alay ve Hazo Müfrezeleri, Hazo'da 

b. 1 nci Alayın üç taburu, Hor'da 

c. 18 nci Alayın 1 nci Taburu, Mutki bölgesinde, 2 nci ve 3 ncü Ta
burlan Melefan'da; Tugay Karargıi.lıı iikin Hor'da, soura da Bitlis'te 

d. 2 nci Seyyar Jandarma Alayının 1 nci Bölüğü Kabilcevaz'a gi
decek, Kabilcevaz'da bulunan müfreze Hazo Müfrezesi emrine iade edile
cektir. 

Hazo, Torh, Silent, Selliş dağı \'e Herük bölgelerinde bulunacak birlik
ler, asilerin durumunu esaslı olarak inceleyecek (b) maddesindeki birlik

ler, Döllük -Meydan - Kolanis- Merment ve Hoyt kuzeyi bölgesinde bu
l'u'narak silah toplayacaktır. 

4. Seyyar Jandarma Alayı büyük kısmımn, Hoyt ve Şiko bölgelerin
de siiRh toplamak üzere gönderilmesini Kolordu Tümenin isteğine bırak. 
mıştır. Şu halde, 2 nci Seyyar Jandarma Alayının 1 nci Bölüğüne, Mala to -
Mişikedar - Kopega hattının araştınıması ve alay büyük kısmına da Ho. 
vannu kuzeyinde bulunarak asilerin batıya k~malarına engel olma ve kıs
men si1&h toplama görevi verilebilir. 

5. Birliklerin, araştırma sonunda belirtilen yerlere harekE'tleri ile be
raber, vanncaya kadar geçecek zamandan da yararlanarak ne kadar silah 
toplanacağımn il8.n edilmesi ve 4 - 6 gün mühlet verilmesi uygun olur. 

6. Mühlet günleri içinde birliklerin haber alma sureti ile bölgelerin
de avaklanmayı teşvik, tahrik ve ayaklaruna ile ilgililerin durunıiannı ince
leye~k bu işleri yapanların yakalanması; asi ailelerini ve hayvanlannı 
saklayanların evraklan ile Tümene gönderilmesi ve hayvanlanmn ellennden 

alınması. 

7. Yukanda belirtilen maksada göre, 18 nci Alayın daha doğuda bu

lunması ve 63 ncü Alaydan Melefan'da bir kıta bulundurulması ve Tümen
ce bildirilen tertibatta değişiklik gerekirse, Şinasi ve Karmelih dağlan böl
gelerinde, Mutki'de silah araştırması sonuna kadar asi artıklannı takip et
mek üzere bir topla takviyeliyeteri kadar kuvvette bir müfrezenin bir haf· 

talık erzakla hazır bulundurulması". 

Birliklerin bu emir esaslan dahilinde ve eşkıya muharebeleri taktiği· 
ne uygun yaptıklan harekatta asiler kısmen k~ıruş. çoğu yok ediinıiş ve 
bir kısmı da yakalanmış ve ayakla.ıılna bölgesinde taranmamış yer kalma· 

ıruştı. 

Harekat bu suretle 25 ağustos 1927'de sona erdi ve birlikler yerlerine 

döndüler. 

Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924-1938), 
Genelkurmay Harp Tarihi Başkanfiği Yaytn/art 
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Weşanen HA YKURD 
c/o CANTEKIN, Stenbygr. 5, 6tr. 163 70 Spdnga, SWEDEN 

Pirtôken Derse ô X wendine * Şan o * Kaseten Çirokan * Memory * Afiş 

Ahmet CANTEKIN, Penc Sehkaren Me 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
ll 

" 

" Bihizire, Bigere il Bibine 
" Em Hin Dibin 
" Reng-Me w e-Matematik 
" Kurdi Şirine-KOLIK 
" Heval 
" Panda 
" Hirç il Daristan 
ll Qeşmer 

ş.B. soREKil, Mehkemekirina Selahiddine Eyfi bi (Şano) 
Cantekin,A.I Soreklf, B.Ş. Gule il N aze (Kaseta Çirokan) 

Afiş: 

Mem il Zin 
77 x llOcm 

Memory-bi Kurdi 
64 kart 

Weşanen S1Le: 

CANTEKIN, Ahmet, Zernan 

" " ABC Kurdi 

" " Perbuna Zimane Kurdi 
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BERHEM 
Box 470 123 04 Farsta-Stockholm SWEDEN 
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