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XELETENi KERDA 

BERHEM'e amor 3 de haval 
Malmisanij'i bine name Bazı Yörelerde 
Dımıli ve Kurmanci Lehçelerinin Köy 
Zere Göre Dagılımı de, ebe zanayena 
mina rinde, tene xelereni kerda. Bine de, 
raşrena dinane ke rind zanena ken ser
rast. 

Gimgim (Varto) 

1. Zaçexe 

2. Xelefa 

6. Qilçixe 

7. Çarbur, Çeçence/D 

8. Kemerehemgeni 

13. Gunde Mira/Dewa Mira 

15. Gestemerde 

17. Segire 

18. Qurçike 

20. Doda 

27. Gome Zili 

30. Kovike 

33. Dapak (Dapage) 

35. Keça 

37. Taçi, K/D 
39. Tepe, Çeçence/D/K 

41. Goskar 

42. Muzira, D/K(senik) 

Uskirane Pila 

2. Tazige 

3. Muska 

4. Xarike 

5. Canesera 

6.Sofiya 

7. Xaşxaşe 

8. Kozike 

10. Tata 

ll. Raqasa 

12. Civareke 
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13. Qasima 

15.Em~ra 

17. Şema 

18. Badina (?) 1 Bada 

19.Sorike 

20. Uskirane Qica 

Keranlix 1 Kiranlix 

2. Serçuge 

3. Dirba 

6.Ayna 

17. Viringe 

Ebe silame birateni. Wes u war bi
mane. 

Eli BlRA 

Almanya Federal 

KlTAPBAGIŞ KAMPANYASI 

lnsanlarımız dünyanın bir çok 
ülkesinde olduğu gibi, Avustralya'da da 

· bir etnik grup olarak yaşamaktalar. 
Avustralya'nın Victoria eyaletinde faa
liyet gösteren Kürdistanlı göçmenlerin 
oluşturduğu bir örgütüz. Burada bulu
nan Kürdistanlı göçmenlerin büyük bir 
çoğunluğu halen geldikleri ülkelerin 
(özellikle Türkiye yönetimlerinin) Kürt 
halkına karşı sistemli olarak uygu
ladıkları asimilasyon politikasının etki
sinde olup ulusal kimliklerinin bilin
cinde değildirler. 

Halkımızın içerisinde bulunduğu zor 
koşulların ve sömürgeci ülkelerin diğer 
baskılarının yanısıra dilimize, folkloru
muza, sanatımıza, bir bütün olarak 
kültürüroüze koyduğu yasakların bilin
cinde olan derneğimiz, zorunlu olarak 
aktivitesinin merkezine kültürel ve 
eğitsel çalışmaları almıştır. Bilinçli bir 
şekilde tarihini ve kültürünü kendi top 
lumu arasında yaygınlaştırıp gelişmesi 

ni savunmayan ve bu konuda in
andırıcı çaba harcamayan bir örgüt, uzun 
ömürlü ve kalıcı bir çalışma yapamaz. 

Derneğimiz, halkoyunları, Kürt mü 
ziği, Kürtçe dil eğitimi, kilim ve 
elişleri, Newroz kutlamaları vb. çalış 
malarına bir yenisini ekleyerek örgüt 
bünyesinde bir kitaplık kurmayı karar
laştırdı. Ancak, içerisinde bulunduğu 
muz koşullar ve maddi zorluklar gerekli 
kitapları satınalma yoluyla temin etme
mizi olanaklı kılınıyor. 

Bu gerçekleri göz önünde bulunduran 
derneğimiz, uluslararası bir kitap bağış 
kampanyası başlatmış bulunuyor. Katkı 
nız olur düşüncesiyle sizleri kitap kam
panyamıza destek vermeye çalışıyoruz. 
lstenilen kitap, dergi vb. yayınlar; Kürt 
tarihi, dili, kültürü ve mücadelesiyle il
gili konuları kapsamalıdır. Ayrıca temel 
klasik roman, bilimsel kitaplar ve araş 
tırmalar da uygundur. Kitaplar Kürtçe, 
Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce dille 
rinde olabilir. Şimdiden bağışlayacağınız 
kitaplardan dolayı sizlere teşekkür eder, 
uğraşlarınızda başarılar dileriz. 

Hasan Bagdaş 
(tdllı AIIOCiııdoD ~ vıceon. 
POBai215~VIc:~ 

Auuılla 

ŞAHEMARAN ... 

Min çirokaApe Fariz xwend fı ez ge
lek pe qayil bfım. U qasi ku ez pe diza
nim di hela Dersime de we re dibCjin 
Şahe M aran. W er dixfıye ku ev nava ji 
bira berhevkare we çfıye u wek qehrema
neki sereke Ape F ariz ketiye dewsa Şahe 
M aran fı her wiha nave xwe ji dayeve 
çiroke. 

W ek Şahe Maran çendin çiroken me 
yen geleri hene. Dive em binek zehmete 
bidin xwe, wan yek fı yek berhevkin fı 
binivisinin. 

Bi silaven biratiye. 

H use n 
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Navnişana kovare ya dan u stendine hate guhartin. Tika 

ye' ji vir peve xwendevanen heja ve navnişana nuh bi kar 

bfnfn: BERHEM Kotkagatan 15, 6 tr. 164 75 

Kista 1 Stockholm - Sweden. Telefon her wek bere ye: 

08-750 48 28. 

Wek te zanfn zanaye navdar /smail Beşikçi cardin hate 

girtin. Li gor qewle rejima Tirkfye, Beşikçi di kiteba xwe ya 

nuh Kurdistan Kolonfya Navdewletan de propaxanda 

Kurdinfye kiriye. Çi di nav welet de çi di derveye welet de 

be, ji bo azad kirina 1. Beşikçi hinek kar u hewldanan dest 

pekir. Federasyona Komelen Kurdistan Li Swede jf

wek di rupelekl Berheme de hatiye weşandin- karteki taybeti 

arnade kir u tika ji giş kesen mirovhez u heqnasan kir ku ji 

bo serokkornar Turgut Ozal bi rekin. Wek xebatkaren 

Berheme em jf bi giş hez u hewldanen xwe ve piştgfrfya azad

kirina mamoste Beşikçi dikin. 

Di ve hejmare de em nivfsarekf mamoste Beşikçi 

diweşfnin. Ev ji kitebeke wl ya nuh hatiye girtin u di derheqa 

]enosfda Ermen de ye. Ve nivfsare de edfya u propaxanden 

dewleta Tirkan hatine şirove kirin a hiçupuçi ya wan hatiye 

eşkera kirin. 

Nivfskare me A. Bali, di ve lekolina xwe de li ser jfyan 

f1 hflnere şaire hevdemi Cfgerxwfn disekine.Şexsiyeta wi 

ya heja u xebaıe wf yen serbilind ıine zimen u tilfya xwe 

daıine liserevina wi ya azadiye, serbixweyiye u aşitfye. 

Li ser derketina rojnama heri peşin a Kurdf Kurdistan de 

92 sal derbas bUn. Di ve dema bihuri de bi de han rojname u 

kovaren Kurdf derketin u her derdikevin. Beguman ev ne 

bilyereki sivik u piçuk e. Niviskar M. Lewendi di ve nivisara 

xwe de li ser naverok u rewşa weşani ya we disekine, rolq ku 

we di diroka Kurdi de leyistiye wedide diyar kirin. 

Ukolfnvane heja Malmisanij, pişti Dflwa f1 Nifiren 

Dimilf, vega di ve nivisara xwe de Gotinen Peşinan e 

Zazi peşkeş dike. W ek her xebatek xwe ye bere bi ve lekolfna 

xwe ve jf Malmisanij dfsan valahfyek mezin a çanda me tiji 

dike. 

Welate Tori bi tekolfnen xwe yen Kurdistana kevnare ve 

te te nasin u her di ve nivfsara xwe de ji li ser Jiyana Civaki 

di Xflrrfyan de disekine. 

Her wiha lekolina M.Sykes a ku di derheqa AşfrenKurd 

Berhem'in yazışma adresi değişti. Bundan böyle şu adresin 

kullanılmasını rica ediyoruz: BERHEM, Kotkagatan 15, 

6 tr. 164 75 Kista 1 Stockholm - Sweden. Telefon 

numarası eskiden olduğu gibi 08-750 48 28'dir. 

Ünlü bilimadamı tsrnail Beşikçi, Devletlerarası 

Sömürge Kürdistan adlı yeni kitabında "bölücülük" yap 

uğı iddiasıyla yeniden tutuklandı ve dergimizin baskıya 

girdiği ana kadar tutukluluk hali devam ediyordu. İsmail 

Beşikçi'nin düşünce ve inançlarından ötürü uğradığı ağır 

haksızlıklara son verilerek derhal serbest bırakılması istemiy

le içerde ve yurtdışında çok yönlü çalışmalar başlatıldı. İsveç 

Kürdistan Dernekleri Federasyonu da, bir yüzünde 1. 
Beşikçi'nin bir portresinin diğer yüzünde ise Cumhurbaşkanı 

Turgut Özal'a hitaben yazılan bir metnin yeraldığı özel bir 

kartın yaygın bir biçimde postalanması çalışmalarını başlatu. 

Berhem çalışanları olarak bizler de bu saygın çabaları tüm 

gücümüzle destekliyor, Türkiye'li aydınların yüzakı, düşün ve 

kavga adamı 1. Beşikçi'nin özgürlüğü üzerindeki yasağın 

derhal kaldınlınasını istiyoruz. 

Bu sayıda, 1. Beşikçi'nin yeni yayınlanan eserlerinden bi

rinde yeralan, Ermeni Soykırımı konusundaki Türk 

görüşlerinin neden inandıncı alamadığını irdeleyen bir yazıyı 

zevk ve ilgiyle okuyacağınızı sanıyoruz. 

Yazarımız A. Bali:, çağdaş Kürt şairi Cigerxwin'in ya 

şam• ve sanatını inceliyor bu yazısında. Şairimizin 

özgürlük, bağımsızlık ve barışa olan tutkusunu, kararlı ve di

rengen kişiliğini vurguluyor. 

lik Kürtçe gazete olan Kürdistan'ın yayın yaşamına 

ayak bastığı tarihin üzerinden 92 yıl geçti. Aradan geçen bu 

sürede, tüm baskı ve yasaklarnalara rağmen basın alanında 

küçümsenmeyecek gelişmeler oldu ve günümüzde onlarca 

dergi ve gazete yayımlanıyor. Yazar M.Lewend'i, bu sürecin 

öncüsü Kürdistan gazetesinin içeriğini, yayın serüvenini 

ve Kürdistan tarihinde oynadığı rolü değerlendiriyor. 

Değerli yazar Malffiısanij Zazaca Dua ve Bedduaların 

ardından bu kez de Atasözleri'ni içeren uzun ve yorucu bir 

araştırmanın değerli ürünüyle karşılaşacaksınız. Her adımda 

önemli bir gereksinmeyi gidermeyi başaran yazar, bu 

çalışmasıyla da yeni ve daha kapsamlı çabalara öncülük et

mektedir. Okuyucularımız, antik Kürdistan konusundaki araş 
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de ye u ji aliye hevaıe me ye Redaksiyone M.Pfro ve wer
gerandiye li ser Tirki, bi ve bire seyem ve diqede. 

Wek di hejmaren bere de ji me gotibu, bir u baweriya 
Zerdeşt himeke bingehfn e di çanda me de. li ber ve yeke 
em cih u giringiyeke me zin didin danasin u je agahdarbuna 
we ku bikaribin bi ve pegava çanda xwe ya iro bigihen. Di vi 
wari de gele lekolinenjireh u heja di Ewrupe de hatine kirin. 
Heval B.Baran,ji teologen Swedf niv'isareke dur" direj wer
gerande li ser Tirk'i u hun de ve hejmara Berheme de 
bixwfnin. Pişti ve agahdari u zanfyariyen gişti, ku lmkanen 
me peyda bun,di hejmaren web€ de em e rasterası dest bi 
weşandina niv'isaren A vestaye bikin. 

M.Duzgin di ve beşe Adet tı Toreyen Dersime de 
behsa adeten Zewace dike. 

Niv'iskar /.Aksoy di ve çfroka xwe de, HADO tı GİSK 
de, xorteki şoreşger dike. Hado he ku li lstenbole ye hişyar 
dibe u ji bo kare şoreşgeri di çe welate xwe u dest bi xebate 
dike. Le bi gele astengan ve rubiru dimine. Niviskar di ve 
çiroka xwe de him me bi k en dixe u him jf dersekf xweş 
dideme. 

Heval A.Cantekin li gel danasina romana Ararate, bi 
desenen xwe yen xweşik ve ji her rupelen Berheme dixe
milfne. Ararat ji aliye misyonereki ve hatiye nivfsin. 

Kovara Berhem Ci di ware dewlemend bUna naveroke de u 
çi di ware bihez kirina peywendiyen navbera kovare u xwen
devanan de be,ji bere betir peşde çuye. U hin ge/ek kimasi u 
hewcedarfyen we yen madi u manewi mane. He hejmara 
xwendevan u aboneyen we gele nizm e u her wiha piştgiriya 
we ji hin negihiştiye dereceyek bilind. Bi kurti -wek me di 
her hejmarek de bi dileki zelal u vekiri gotibu- bare kovare 
hfn ji sivik bune dur e. 

Li gel evçend pirs u zehmetan, mirov ku her çit betir 
zedebuna hevkariya lekolinvan u nıviskaran dinhere, roz bi 
roj germtir buna peywendiyen navbera kovar u xwendevanen 
we dinhere, ji bo proxram u xebateki tekuztir her hevidar 
dibe. 

Bi daxwaza havinek ligordile we, birninin xweşiye de. 

REDAKSİYON 
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brmalanyla tanınan Welat Tari'nin Hurrilerde To
plumsal Yaşam konulu kısa bir incelemesini bulacaklar 
bu sayıda. Yazı, onun hazırlamakta olduğu kapsamlı bir 
eserin bölümlerinden birini oluşturuyor. 

Redaksiyonumuzdan M.P"'ıro'nun çevirdiği M.Sykes'ın 
Kürt Aşiretleri konusundaki incelemesi bu sayıda son bu
luyor. 

Kültürümüzün oluşumunda başlıca köşetaşlanndan biri 
olan Zerdüşt öğretisine ilişkin çeşitli çokça araştırma 
yapılmış Avrupa'da. Bu sayıda, arkadaşımız B.Baran'ın 
lsveç'li teologlann çalışmalarından Türkçe'ye çevirdiği özlü 
bir incelerneyi yayınlıyoruz. Olanak bulunabilirse gelecek 
sayılarda doğrudan bir kısım A vesta teksllerini aktaran yazı 
ve yorumlara yervermeyi düşünüyoruz. 

M.Duzgın, Dersim Adet ve Töreleri serisinin bu 
bölümünde Evleome ile ilgili töreleri sunuyor. 

Yazar l.Aksoy'un HADO u GlSK öyküsünde İstanbul'da 
belirli bir devrimci bilinç aldıktan sonra kasabasına dönen 
Hado'nun karşılaştığı zorlukların serüvenini katıla katıla 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Dostumuz A.Cantekin, bir misyonerin yazdığı Ararat 
romanını tanıtıcı yazısının yanısıra güzel ve anlamlı desen
leriyle de Berhem'e renk katıyor. 

Romanın yazarı bizzat tanık olduğu olayları, gelışıneleri 
çarpıcı bir biçimde aktarıyor. 

Berhem gerek içeriği gerek okuyucularıyla kurduğu bağlar 
bakımından küçümsenmeyecek kadar önemli bir mesafe ka
tetmiş bulunuyor. Ancak henüz çokça eksiği var ve birçok 
şeye hala gereksinme duyuyor. Bir kez okuyucu sayısı 
olması gerekenin birhayli altında. Kendisini ayakta tutabile
cek düzeyde yeterli maddi ve manevi desteğe henüz ulaşmış 
değil... Hemen her sayıda okuyucularımıza büyük bir 
içtenlikle duyurduğumuz sorunlar ağırlığını korumaya devam 
ediyor. 

Tüm bu sıkıntılara rağmen giderek artan sayıda aydın ve 
araştırmacı kadrolann dergimize omuz vermeye başlaması, 
okuyucularımızın yükselen sıcak desteği daha iyi ve daha 
ileri bir yayın programını gerçekleştirmenin umutlarını 
arttırıyor. 

Gönlünözce bir yaz dileğiyle kalın sağlıcakla. 

REDAKSIYON 
www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



Federasyona Koruelen Kordisıane Li Swede 
Komita Pi§tgiriya Girtiyen Siyasi Li Kurdistane 

1\ırguı Özal 
Preside nı of 1\ırkey 

The scientist Dr.lsmail Beshikchi spenl 13 years in prison not for a reasen but his scientific 

researches. He has always selcctcd Kurdistan and the Kurdish pcoplc as the themes for his 

researches. Thercfor his freedom has always bcen restrlctcd by your authorilics. The la~ıtime 

was on the llth of march 1990 bccausc his book "Kurdistan the Colony". He is dctaincd 

eversince in Sagmacilar prison in Istanbul for this book. 

Your governments measure to detaio Dr. ls mail Bcshikchi is an action againstthe universal 

human rights and. freedoms. We strongly condemn this mcasure and persistantly demand his 

release immediately. 

11ugut (JzıU 
11lridye Cumhutbaılcanı 

Bilimada nu /smail Beşi/eç i salt bilimsel araştınnalanndan dolayı 13 yı/mı zindanlarda geçirdi. 

Katı hiılkını ve Kürdistanı araştımıalanna konu editıdig; için tkvletinizce sürekli özgılriUgü 

kısıt/anan İsmaU Beşikçi, son olarak da ll mart 1990 tarihinde "Sömürge Kürdistan" adlı 

arQllınnasuıdan dolayi tutuklandı ~·e halen İstnbul sagnuıcılar ı.: ezaevinde bulwmıaktudır. 

HQkümetinizin bu uygulanıalan evrensel insan h~k ve öıgılrlüklerine aykm olun bir d~vram~·tır. 

814 dDvram.fınızışiddetle kımyornz ve bilimadamı /smail Be~·ikçitıitı derlıul serbcJt blfakılnıasıtu 

istiyoruz. 

DoWtıırih: ••••. Name/isim: .........•.......•........ 

PnılessloD/meslek: •••••.•.••....• Clty/tehlr: ......................... .. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Çankaya/Ankara 

TURKEY 

İSMAİL BEŞİKÇİ 
DERHAL 
SERBEST 

BIRAKlLSIN 

Ünlü bilimadamı İsmail Beşikçi, 
Devletlerarası Sömürge Kürdistan adlı 
kitabında "bölücülük" yaptıl!;ı iddiasıyla 
tutuklandı. Bu olay içerde ve dışarda 
yol!;un tepkilere yolaçtı. Ancak Türk 
hükümeti uluslararası antlaşmalara, in
sani ve demokratik geleneklere, ülkenin 
Avrupa Ortak Pazarına girme çabalarına 
aldırmadan tsrnail Beşikçi'yi düşüneele 
rioden ötürü bir kez daha tutuklayıp zin
danakoydu. 

Bu durum karşısında lsveç Kürdistan 
Dernekleri Federasyonu, tsrnail Beşikçi' 
nin derhal serbest bırakılması istemiyle 
bir kampanya açtı. Bir yüzünde onun 
fotografının, diğer yüzünde de Cumhur
başkanı Özal'a hitaben yazılan bir met
nin yeraldığı bir kart hazırlayıp geniş bir 
biçimde dağıttı ve ilgili adrese gönderil 
mesini istedi. Berhem dergisi çalışan 
lan olarak bu kaınpanyayı biz de yürek 
ten destekliyor, tsrnail Beşıkçi'nin derhal 
serbest bırakılınasım talep ediyoruz. 

Herhem Redaksiyonu 
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/smail BEŞIKÇI 

ERMENi SOYKIRIMI 
KONUSUNDA TÜRK GÖRÜŞLERİ 
NEDEN iNANDlRlCI DEÖİLDİR? 

Bu yazı !smail Beşikçi'nin yeni 
yayınlanan eserlerinden biri olan Bi
lim - Resmi İdeoloji Devlet
Demokrasi Ve Kürt Sorunu adlı 
eserinden alındı. Onun içerde bulunduğu 
bir sıradayayına giren dergimiz, bunu 
dayanışma amacıyla yapmayı karar
laştırdı. Ayrıca 24 Nisan 1915'de yapı 
lan Ermeni Soykırımı' nın yı/d 
önümünde değerli bilimadamı !smail 
Beşikçi'nin konuya ilişkin görüşlerini 
okuyucularımıza sunmakta yarar 
gtJrmetteyiz. 

... Türkiye'de Kürt dili ve Kürt 

kültürü uzerinde çok yoğun baskılar 
varken, Kürtçe yazma, konuşma Anaya
sa'yla, yasalarla yasaklanmışken " .. 
Türk milleti büyük bir millet, hiçbir 
milletin diline kültürüne dokunmamış 
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tır." yalanı nasıl söylenebiliyor? 
Kaldı ki Kürtlere karşı sürdürülen bu 
politika Bulgaristan'ın Kürtlere karşı 
sürdürdüğü politikadan çok daha ağır, 
çok daha gericidir. O halde şu konu 
üzerinde durmak büyük bir gereksinim 
olarak ortaya çıkmaktadır: Ermeni So
runu konusunda veya benzer sorunlar 
konusunda, gerek Türkiye'de gerek yurt 
dışında, Türk görüşünü benimseyen 
profesörler, gazeteciler, diplomatlar, 
"tarihin tanıkları", "otorite tanıklan", 
"devlet tanıkları" vs. Türk devlet ve hü 
kümet yöneticilerinin, tartışmadan ka 
çan, fakat sürekli inkarcı olan tutumları 
üzerinde dikkatle durmak zorundadırlar. 
Bu titizlik gösterilmeden, sorunun bu 
boyutlan hiç dikkate alınmadan, böyle 
bir sorun yokmuşçasına Türk görüşleri 
yanında yer almanın inandıncı bir nite
liği olmayacaktır. 

19.yüzyıldaki ve 20. yüzyıl başla 
nndaki Osmanlı toplumuna baktı 

ğımız zaman sanayinin çok büyük 
bir kesiminin Rumlar ve Ermeniler ta
rafından kontrol edildiğini görüyo ruz. 
İstanbul'da, Ege'de Rum sermayesi, 
Çukurova'da, Antep, Maraş, Urfa yöre 
lerinde, Sivas, Erzurum, Kars tara 
flarında Ermeni sermayesi yoğunlaş 
mıştır. İttihat ve Terakki'nin "ekonomi
nin millileştirilmesi" politikasını "eko
nominin Türkleştirilmesi" politikası ol
arak anlamak gerekir. Yani Rumların, 
Ermenilerin sahip olduklan zenginlikle
rin, özellikle toprak,atelye, fabrika, 
mandra, zeytinlik ... gibi taşınmaz mal
ları onların elinden almak ve Müslüman 
Türk eşrafa vermek bu politikanın özü 
ve amacıdır. Osmanlı yöneticileri bu po
litikayı uygulayabilmek, başarıya ulaş 
tırabiirnek için Ermeni-Kürt, Hıristiyan
Müslüman çatışmasını da körüklemiştir. 
tki halkı da birbirini boğazlamaya kış 
kırtrnış, sonunda ikisi üzerinde de efen
dilik sürdürme olanağını bulmuştur. 
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Rum ve Ermeni mal
lannın Müs lüman Türk 
eşrafın eline geçmesi için 
çeşitli politikalar uygu
lanmıştır. Bu politikanın 
başta gelenlerinden biri 
sürgünlerdir. Sürgünler, Bi 
rinci Dünya Savaşı'nın baş 
lamasından hemen sonra, 
Ege'de Rumiara karşı uy
gulanmıştır. Ermeniler ise 
1915 yılının Nisan ayında 
sürgüne gönderilmişlerdir. 
Ermeni nfusu sürgünlerde 
ve katliamlarla çürütülmüş 
tür. Ermeni sürgününün da 
ha kanlı ve daha talancı ol
ması çok do~aldır. Çün kü 
Rumlar sürgün edildikleri 
zaman, Yunanistan'a, Ege 
adalarına gitmişlerdir. O 
zaman Yunanistan Devle
ti, Rumiara mümkün oldu 
~ kadar arka çıkmaya, on
lann ma~duriyetlerini önle 
meye ç;ılışmıştır. İttihat 

veTerakki yöneticileri, 
Yunanistan Devleti'nin var 
lı~ını bildikleri için Rum
Iann sürgünü katliamlara, 
ola~anüstü talantara vara
mamıştır. Ermeniler bu 
olanaklardan kuşkusuz yok 
sundular. 

Şunları çok iyi biliyoruz. 1. 

20.yüzyılın ilk çey re~inde Ermeni ser

mayesi çok yo~un. 2. 1915 yılın da Er

menilere karşı sürdürülen politikanın 

çok önemli yönlerinden biri de 
sürgündür. Sürgüne gönderilen Erme
niterin malianna çevredeki Müslüman 

Türk ve Kürt eşraf tarafından el konul

muştür. Zaten Ermenileri bölgeden 
kaçışa zorlamak için her türlü önlem 

alınmıştır. Kışkırtmalarla huzursuzluk 

arttırılmış, kaçış için ortam hazırlan 
mıştır. 3. Sürgün kanlı olmuştur. Pek 

çok katliam, soygun yaşanmıştır. Sür 
güne gönderilen Ermenilerin beraberle
rinde götürdökleri altın, bilezik gibi pa

hada a~ır yükte hafıf mallara el koyabil

mek için insanlar yollarda öldürül 
müşlerdir. Açlık, so~uk. hastalık, bera

berlerinde taşıdıklan altınlar, ziynet 

EriTIL!ni çocukları 
L.E.Högberg, Bland Persiens Muhammeda

ner, Stockholm 1920 

eşyalan Ermenilerin tükenmelerine, 
cürümelerine neden olmuştur. 4. Savaş 

tan sonra sürgüne gönderilen Ermenile

rio tekrar yurtlanna dönmeleri yasak
lanmıştır. Ekim 1918'de imzalanan 

Mondros Mütarekesi'nden sonra, sür 

güne gönderilen Ermeniterin ve Rum

Iann bir kısmı tekrar yurtlanna dönerek 

mailanna ve mülklerine sahip olmaya 
başlamışlardır. Rumlardan ve Ermeni

lerden ya~malanmış bu mailann tekrar 
onlann ellerine geçmesini engellemek 

için Kuvva-i Milliye Teşkilatı kurul

muştur. Veya Kuvva-i Milliye'nin tem

elindeki en önemli sınıfsal etkenlerden 

biri budur. Rumların 
ve Ermeniterin tekrar 
gelmelerine ve mal
Ianna sahip olmalarına 
engel olmak. Onları 

Ege 'den, Antep'ten, 
Çukurova'dan vs. uzak 
tutmak. O halde sor
mak gerekir: Ermeni 
mailanna ne oldu? 

Ermeni Sorunu'yla 
ilgili Türk tezleri bu 
konuda bir şey söyle 
miyor. Böyle bir konu 
yokmuş gibi davranı 
yor. Bu konunun aydın 
lı~a kavuşmasını iste
ıniyor. Aslında bu ko 
nu, bütün ayrıntılany 
la, mekan ve zaman 
içiildeki bütün gelişme 
ieriyle yakından bilini 
yor. 

Birinci Dünya Sava 
şı sonunda Osman lı 

Devleti yenildi. Ve 
Mondros Mütarekesi 
imzalandı. İttihat ve 
Terakki Hükümeti düş 
tü. Devletin önde ge
len üç yöneticisi Enver 
Paşa, Talat Paşa, Ce

ınal Paşa, 7-8 Kasım 1918 gecesi 5 ar
kadaşlanyla birlikte bir gemiyle Alman

ya'ya kaçtılar. Beş kişi, Beyrut Valisi 

Azmi Bey, Polis Müdürü Bedri Bey, Dr. 
Nazım, Bahattin Şakir ve Cemal Azmi 

idi. Bu yöne ticiler kaçmalanndan önce, 
devlet arşivini, kendi yönetimlerine 

ilişkin önemli belgeleri günlerce 

yaktılar. Yakılan bu belgeler pek çoktu. 
Acaba, yakılması, yok edilmesi için 

büyük bir çaba gösterilen bu belgelerin 
içinde neler vardı? (1). 

Ermenilerin soykırım iddialanyla il

gili olarak Türk yöneticileri şöyle de
mektedirler: Soykırıma ilişkin hiçbir 

belge yoktur. Sadrazamlıktan vilayetlere 

gönderilmiş, "Ermenileri soykırıma u~a 

tın, biçiminde bir telgrafın var oldu~u 

saptanamamıştır." 

Arşivde böyle bir belge aramak, bu

lunmadı~ı zaman da, "soykırım yoktur" 
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demek mantıklı degildir. Şu bakımdan: 
ömegin 1980 yılianna ilişkin işkence 
olaylannı habrlayalım. Dıyrbakır Aske
ri Cezaevi'ni, Metris'i, Çanakkale'yi, 
Bar bn'ı... polis ve jandarma merkezle
rinde, tutukevlerinde ve cezaevlerinde 
yapılan işkenceleri habrlayalım. Diye
lim ki 2040 yıllarında yaşıyoruz. 
2040'lı yıllarda toplumun bir kesimi 
şöyle bir sorunla ugraşıyor: 1980'li 
yıllarda, cezaevlerinde, polis ve jandar
ma merkezlerinde, tutuklutara ve 
hükümlülere işkence yapıldı mı? 2040 
yıllarında yapılacak böyle bir inceleme
nin yöntemi ne olmalıdır? Acaba şöyle 
bir yöntem izlense, cezaevlerindeki ev
rak, İçişleri Bakanlıgı'nın, Genelkur
may Başkanlıgı'nın, Milli Savunma 
Bakanlıgı'nın evrakı incelense, "Ce
zaevlerine, polis merkezlerine 
işkenceyle ilgili telgraf gönderilmiş 
mi" diye araştırılsa saglıklı sonuçlar 
çıkanlabilir mi? "Gerek cezaevlerinde 
ve tutukevlerinde, gerek İçişleri Ba
kanlıgı, Adalet Bakanlıgı, Milli Savun
ma Bakanlıgı, Genelkurmay Başkanlıgı 
gibi kurumlarda incelemeler yaptık. 
Sanıkiara ve mahkfimlara, bazı 
yaptırımlan kabul ettirmek için gere
kiyorsa işkence de yapın ... " kaydını 
içerir bir telgrafa veya yazıya rast
layamadık. Bu incelemenin de 
kanıtladıgı gibi 1980'Ii yıllarda 
cezaevlerinde, polis ve jandarma 
merkezlerinde işkence 
yapılmamıştır ... " ifadesi ve h ük 
mü ne kadar saglıklıdır? 

1980'Ii yıllarda işkence ce
zaevlerinde ve benzeri kurumlarda 
yoğun olarak yaşanmışbr. Fakat 
cezaevleriyle cezaevlerinin bağlı 
olduğu üst kurumlar arasındaki 
yazışmalarda böyle bir kayıt bu
Iunmayabilir. Varsa bile kısa bir 
süre yok edilmiş olabilir. Hangi 
mekanda, hangi zamanda işkence 
yapılacağı kurumlar arasında bir 
şifreyle de kararlaştırılmış olabi
lir. Öyleyse 2040'lı yıllarda, 
1980'Ii yıllara ilişkin olarak yapı 
lan işkence incelemelerinde "iş 
kence yapın" biçiminde bir emir 

aranması gerekir. Bu yöntem lerin 
başında, kuşkusuz, olayı yaşamış 
kişilerle, sanıklarla, mahkfimlarla, gar
diyanlarla, öte ki görevlilerle, mahkum 
aileleriyle, avukatlarla... uzun uzun 
yapılan görüşmeler yer alıyor. O zama
na ilişkin olarak yazılmış anılar, ha
berler, mektuplar vs. incelenir. 

Bütün bunlann ötesinde Ermeni So
runu, Kürt Sorunu gibi sorunlar, 
bölünmüşlük ve paylaşılmışlık süreci 
içinde ele alınması gereken sorunlardır. 
Ermeni Sorunu'nun temelinde de bir 
böl-yönetpolitikası vardır. Burada, top
lumun iç dinamiklerinin ve dışarıdan 
gelen etkenierin ayrı ayrı incelenmesi 
önemli olmaktadır. Toplumun iç dina
mikleri nedir, dışandan gelen etkenler, 
toplumun iç dinamiklerini ne yönde 
değiştirmiştir? Toplum, ulus, bölün 
dügüne, parçalandıgına ve paylaşıl 
dıgına göre iç dinamikler böyle bir dar
benin, bölünmenin, parçalanmanın ve 
paylaşılmanın önüne neden geçememiş? 
Sorusunun cevabı elbette aranmalıdır. 
Ulus hangi zaafları gOstermiştir ki 
böyle bir böl-yönet politikasının hedefi 
olmuş? Türkiye'deki Ermeni incelemel
erindeyse bu olgu üzerinde hiç dorulma 

maktadır. Hatta bu olgu dikkatlerden 
uzak tutolmaya çalışılmaktadır. 

Ermeni Sorunu ancak böyle bir 
çerçevede ele alındıgı zaman üretilen bil
giler inandırıcı olabilir. Ancak böyle bir 
tavır ve davranış sorunun çeşitli boyut
lannı kavrayabilir. Bu düşünce biçimini 
yasaklayan, ancak kendi görüşlerini em
poze eden resmi ideolojinin ileri sürdüğü 
düşünceler bu bakımdan inanılır ve 
güvenilir değildir. Halbuki, Türkiye'de, 
resmi ideolojinin istemediği görüş ve 
düşünceleri ileri sürenler üzerinde sürekli 
ceza tehdidi vardır. 

Ermeni sorunu ile ilgili olarak 
günümüzdeki bir düşünceyi, tavır ve 
davranışı dairdelemek gerekir. 1989 yılı 
yaz aylannda, Kürt gerillalarının eylem
lerinin çok geliştıği ve yoğunluk ka
zandıgı bir dönemde, Hakkari Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Altay Tokat şöyle 
demiştir: "Devlet İstanbul'da uyguladığı 
kanunu burada da vatandaşa aynen uygu
luyor. Kendi sistemim uygulandığı tak
tirde, değil insan ot bile bit
mez.Güneydeki komşumuz 50 yıl 
kendilerine karşı savaşan insanları bir 
harekatla hepsini yok etti. Biz istesek 
onları aynı şekilde yok edebiliriz." (Mil 

ararnakla saglıklı bir sonuca ula Ermeni Soy/aruru'nı simgeleyen bu tablo Ahmed Cantekin tarafindan yapılmıştır. şıiamaz.O zaman başka yöntem lerin 
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liyet, 13 Ağustos 1989). 

Görüldüğü gibi Tuğgeneral Altay 
Tokat, halkı, kimyasal silahlar kullan
ınakla tehdit etmektedir. Düşünelim ki 
bölgede devlet terörü zaten en yoğun bir 
biçimde uygulanmaktadır. İnsanlara bok 
yedirilmektedir. Masum köylüler, işin 
de gücünde olan insanlar öldürül mekte, 
suç delillerininin ortadan kaldı nlması 
için de cesetler yakılmaktadır. Köylü le
rin hayvanlarını otlatmasına, bağına 
bahçesine gitmesine yasak konulmak
tadır. Sık sık köy aramalan yapılmak

tadır. Toplu dayaklar, toplu işkenceler 
gündeme gelmektedir. Yani bölgede za
ten "İstanbul kanunları" uygulanma
maktadır. Fakat bütün bunlar Kürt ge
rillalarının faaliyetlerini engelleyeme 
mektedir. Kürt gerillalar, geniş halk 
yığınlan içinde geniş destekler bulmak
tadır. O halde gerillaların kökünü ku
rutmak için, onların, içinde yaşa dığı 
halkı yok etmek gerekir. Bunun en et
kili ve en kestirme yolu da kimyasal si
lahlardır. İşte kimyasal silahlar kullan
ma isteğini bu çerçevede ele almak 
gerekir. 

Hakkari Tugay Komutanı Tuğgene 
ral Altay Tokat tarafından bu isteğin 
ifade edildiği günlerde, basını ineele 

diğimiz zaman şunu görüyoruz. Ga
zetelerde sık stk orduyu ve hükümeti 
kışkır tan yazılar yer alıyor. Güneş, 
Günaydın, Milliyet, Tercüman, Hürri 
yet gibi gazeteler bütün hazırlıkların 
yapıldığı nı, eşkıyanın kökünü kazı 
yacak ğunle rin yakın olduğunu bildi
riyorlar. "Nihai opertasyonun başlaması 
an meselesi" gibi manşetler gazetelerd
en eksik olmuyor. "Kuvvet komutan
lanDiyarbakır'da toplandı", "Genelkur
may Başkanı da Diyarbakır'da" gibi 
haberler hiç eksik olmuyor. Temmuz, 
Ağustos, Eylül aylarında gerginlik 
sürüp gitti. Gazeteler her gün etkili si
lahın, nihai silahın yani kimyasal si
lahların kullanılacağı anı bekliyorlardı. 

1989 yılı yaz aylarında Cudi Dağı 
çevresinde yaşanan bu durumun Ermeni 
soykınını sorunuyla ilişkisi çok açık 
tır. Türk basını 1989 yılında bile 
soykınm düşünebiliyor. Soykırım için, 
Kürt soykınını için orduyu ve yönetici 

leri kışkırtabiliyor. Demokrasiye ve 
insan haklarına bağlı bir ülkede, ordu
nun, hükümetin, kendi halkına karşı 
böyle bir silahı kullanması olağan 

mıdır? Ordu, hükümet böyle bir 
düşüncede olsa bile, basının onları böyle 
bir silahı kullanmaktan caydırması ge
rekmez mi? 1989 yılında bile, Kürtlere 
soykırım uygulaması konusunda 
hükümeti ve orduyu kışkırtan Türk 
basınının, Ermeni soykınını ile ilgili 
olarak ileri sürülen gerçekleri ısrarla 
inkara kalkışması inandırıcı olabilir 

"? mı. ... 

(/smail Beşikçi, Bilim-Resmi İde 
oloji Devlet-Demokrasi ve Kürt 
Sorunu, 1990, Alan Yayıncılık, lstan 
bul, s. 112-116) 

İsmail Beşikçi 

DEVLETLERARASI 
SÖMÜRGE 

KÜRDiSTAN 
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KURTEJIYAN 
A u 

XEBATA CIGERXWIN 

Şaire navdar Cigerxwin di sala 1903 
an de li navça Merdine li gunde Hesare 
hatiye dinyaye. Ji yanzdeh xwişk fı bi
rayan bes se kes paşde mabfın. Ji wana 
yek ji Şexmfıs Hesen bfı. Di helbesten 
xwe de wi nave xwe Cigerxwin dani. 
Seydaye mezin Cigerxwin pişti emreki 
ter fı pir di roja 22 e Çiriya Peşin a sala 
1984'an li Swed, li bajare Stockholme 
jiyana xwe ya 81 sali qedand. 

Şexmfıs Hesen bin zarok bfı, bave 
xwe; salek şfınde ji dayika xwe winda 
kir fı sewi ma. Ji miroven dewlemend 
re şivanti fı gavanti kir, bfı cotkar u 
berdeste wan. Di ve serdema jiyana xwe 
de zordari u sitema axa u began baş nas 
kir. 

Zaroktiya wi di rewşeki şepirzeyi de 
derhas bfı. X wendin ji bo wi gelek dij
var bfı. Hinek hevalen wi diçfın xwen
degehan. Wi ji bi dil fı can ve dixwest 
ku bi wan re biçe dibistane u bixwine. 
Le bele rewşa ku ew tede bfı, re nedida 
wi fı nedihişt ve daxwaziya xwe bine 
cih. Carna ji ber pez u naxir direviya u 
bi hevalen xwe yen xwendekar ve diçu 
xwendegehe fı bi xwendin u nivisandine 
bin dibU. 

Paşe dest bi xwendina o li (dini) kir 
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fı qasi deh sal paşe bfı melaye miz
gefte. 

Le kare wi ye melatiye pir nekişand 
fı dev je berda. Bo ku melati fı ramaneo 
wi bi hev re nameşiyan. 

Diji axa fı begen zordar derket fı 
neçar ma ku dest ji melatiye bikişine. 
Melati berda fı dest bi reneberiye kir. 
Le tu erd fı zeviye wi tune bfın. Cotk
ariya wi tere zike wi nedikir. Qezenca 
wi dest nedida ku ji xwe re kiteban bi
kire u zanatiya xwe peşda bibe. 

Di deme ciwaniya xwe de hemfı par
cen Kurdistane geriya. Welate xwe pir 
baş pe nasiya. Bi gund fı bajaren şirin, 
deşt u dolen rengin, çiya u zozanen bi
lind, çem u kaniyen zelal fı pak en Kur
distane ve dile wi geş fı heviya wi bi
lind dibe. Her wiha di van gerinen xwe 
de xelke Kurdistane u rewşa Kurdistane 
ji ji nezikayi ve meze kir. 

Di sala 1924'an de, di 24 saliya xwe 
de dizewice. Di we demi de rewşa we
let, parçe buna Kurdan, zilm u zor
dariya began u hevalbendiya wan li gel 
neyaran, dile wi nexweş dike. Nezani, 
perişani, neçari fı şepirzeti giş bi hevra 
kar li jiyan fı pekhatina tewr u din
yabini ya wi dikin. Edi xew li wi di te 

wire, dile wi diperite dibe xwin! Bi 
gotina xwe: 

Beri sala rehmeti bi çar salen dil
birin, 

Di şi're da nave xwe min daıani Ci
gerxwin. 

Nşketina Kar ı2 Xebate 

Edi ew Cigerxwin e. Di salen nuh 
zewici de ew di nav birndaren rexistina 
bi nav u deng a Kurdistane Xoybfın de 
bU. Ji bo kovara Hawar helbestan di
nivisine fı alikariya we dike. Nav u den
ge wi di nav gele Kord de te bihistin. Bi 
Celadet Ali fı Kamuran Bedirxan u hev
reyen wan re dibin heval. Berxwe didin 
ku kovara Haware betir xurt bikin u bi
din nasandin. 

Ji destpeke heya roja dawi Ci
gerxwin, wek welatparezeki mezin xwe 
u şexsiyete xwe parast. Di helbesren wi 
yen peşin de tesiren dini fı yen ramaneo 
nijadi xwe betir didin xfıya kirin. Her 
çiqas diji zordaran bu ji bin çina karker u 
baweriya we ya navneteweyi baş diyar 
nedikir. Mirov dikare bibeje ku di wi 
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Paşe ilme Marksi u Leniniye xwend. 

Çina karkeren cihane nas kir. Dews u 

ro la karleeren Kurdistanedi nav karkeren 

cihane de çi bu, baş kifş kir. 

Seyda Cigerxwin bi xwe dibeje 

"Min 1924'an de dest bi nivisandina 
helbestan Idr. Ew sala bu destpeka sala 
min ya niştimanperweriye. Li peş ve 

sale helbesten min nivisandi de girani li 
ser xwestekin netewi u niştimanperweri 
bu." Disan bi gotina wi bi xwe "Di van 
salen 1945-1946'an de di helbesten min 

de girani derbasi fikri şoreşgeri u 
çinayeti bu." 

Cigerxwin tu zaningeheki de nex

wendibii; le şexsiyeteki gele tegihişti 

bii. Li ser diroka Kurdan u li ser 

edebiyat u zimane Kurdi gelek herhe

men giranbiha ji me re hiştın. Li gel 

ew tişten çandi di qada siyasi de ji cihe 

xwe girt u xebiti. Wi baş zaniyabu ku 

gele Kord be rekupeki u be or

ganizasyoni nikare azad be. Her di sala 

1927'an dekete nev Xoybune u bi vi 

awayi jiyana wi ya rexistini u siyasi 

dest pekir. Di sala 1958'an de çu Baxda

de. Bo ku li Kordisıane u Iraqe guharti

nen nuh u berbipeş pek hatibun. Di ew 

şoreşa destpekiri de ji bo malen çandi u 

civaki yen Kurdan ji hinek tişt derke

tibiin hole. Cigerxwin li wir se sal ma. 

Di zaningehe de ji bo keç u xorten Kurd 

mamosteti kir. Di wi demi de bi nave 

Destflra Zimane Kurdi rezimana Kurdi 

weşand.Her wiha bi tipen A-B-C Fe

rhenga Kurdi benda yekem dinivisi. Ev 

karen destpekiri u heja hin xilas ne

kiribiin ku rewşa siyasi ya Iraqe bere 

xwe da xirabiye u Cigerxwin disan veg

eriya Kurdistana Suriye. Li bajare 

Qamişlo ciwar bii. Dema ku li Iraqe bı1, 

hin li peş we, danfistandina Wl bi 

Partiya Demoqrat re bı1. Mela Mistafa 

Barzani ji helbesten wi gelek hez dikir 

ı1 qimet ı1 rı1meteki mezin dida şex 

siyeta wi. 

Seydaye Cigerxwin di derheqa kar ı1 

xebata Mela Mistefa de gele şareza bii, 

ji destpeka şoreşe heya tekçuna we. Di 

rereva siyasete de navbera Partiya De

moqrat ı1 Seyda de ramaneo cihe derke

tin hole u ew ji partiye veqetiya. Pişti 

ve biiyere, Cigerxwin u hinek hevalen 

xwe bi hevra Parti ya Demokrata Kur

den Peşveru pek anin u Cigerxwin heya 

roja dawi di ve partiye de ma. 

Di dile Seyda de Kurdistan u gele 

Kord, ango gele wi bi xwe, xwedi 

kursiyeki beri bilind bii. Le dile wi ne 

tene ji bo gele wi, her wiha ji bo giş 

gelen bindest en dinyaye diavet u bi 

wan ji dişewiti. Ew şervane azadi u 

aşitiye, daxwazkare biranya gelan bı1. 

Di helbestek xwe de di derheqa 

Mihricana (Festival) 195 ı 'an a Bedine 

de wilo gazi xortan dike: 

H erin mihrican, mihricana xweş, 

Deste hev bigirin ciwan, Çini, Ereb 
uHebeş, 

Hemibibin yek çi gewr u çi re ş. 

Di serdema iro de hemu gelen 

cihane, bi hez u xevkariye ve nirx u 

qiringiyeki mezin didin aşitiye. Di wi 

demi Cigerxwin rolu giringiya aşitiye 

dinase ı1 dide nasandin. Li diji şer u 

şerxwaziye radiweste u piştgiriya aşitiye 

dike. Helbesta xwe ya bi nave Keçen 

Demoqrat de li diji şer derdikeve u dawa 
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xebate ji keçen Kurdan dike: 

Keçen demoqrat bikin qir u deng, 

Em nan dixwazin, naxwazin tifeng, 

Aşiti dixwazin, em naxwazin ceng. 

Seyda, şere diji zordar u kolon
yalistan wek berxwedanek bi heq 
dihesibine u piştgiriya wi dike. Şere 
wisan ne mina şerxwaziye, wek xwe 
parastine u di sethe stratejik de wek 
hewldanek ser bi aşitiye dibine u di
nirxine. 

Her çiqas Cigerxwin di medreseyen 
dini de xwendiye ji, di bin tesira din u 
diyanete de pir nemaye. U hele bi 
tesira wi ya li ser cimaete baş pehesiya 
bu. Di ware zaniste dini de ji gele 
şareza bU. 

Ji destpeka xebate heya dawi, di nav 
mer u jinan de tu ferq ciheyiyek nedi u 
nekir. Mer u jin her wek hev in. Di 
jiyana civaki de dewsa mer u jina nikare 
ji hev biqete, çi jin çi mer bin, xwedi 
berpirsiyarek hevbeş u giringtirin. Yek 
ya din ternam dike. Cigerxwin direje: 

Şer şer e u 

Çi jin e, çi mer e. 

Seyda Cigerxwin evindare welate 
xwe u milete xwe bU. Dixwest u hevi 
dikir ku di xweşiya xwe de Kurdistana 
azad u sosyalist bibine. Agire dile wi 
ev bU; zilm u zordariya kolonyalistan, 
zindan u şikence wan nekari ve agire 
piroz bitemirine. Pir caran kete zinda
neo kolonyalistan. Teda u zilm le hate 
kirin. Her ketin u derketine de agire dile 
wi retir gur u geştir bU; denge wi retir 
bilind derdiket 

Li gor gotina Seyda bi xwe -ku di 
xweşiya xwe de ji min re diyar kiribu
qasi 40 kiteb xwedi nivis u destnivisan 
bu. Heya iro 7 diwanen wi çap bôn. 
Diwana wi ya Tan Hevi he di xweşiya 
wi de çap bU. Diwanen wi ev in: 

1. Diwana Yekem, Prisk u Peti, 
1945 

2. Diwana Duwemin, Sewra Azadi, 
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1957 

3. Diwana Seyemin, Kime Ez, 
1973 

4. Diwana Çarem, Ronak, Swed, 
1980 

5. Diwana 5'an, Zend Avista, Swed, 
1981 

6. Diwana 6'an, Şefaq, Swed, 1983 
7. Diwana 7'an, Hevi, Swed, 1984 
8. Diwana 8'an, S wed, 1986 
Naveroka helbesten van Diwan'an 

bi pirani li ser ew baren jerin in: 

a. Rewşa Kurdistan ô Kurdan. 
b. Gundi, karker ô zehmet-

keşen cihane. 

c. Jinen Kord ô pesna wan. 
d. Evin ô dildari. 

e. Merani, şervani ô berxwed-
anen Kurdan. 

f. Çin ô tebexeyen ciwaki. 
g. Wekhevi, demoqrasi, aşiti. 

h. Marksizm ô Leninizm. 
ı. Din ô netewayeti {di helbes

ten peşin de). 

i. Pirsen navnetewi (interna
tionalism). 

Seyda Cigerxwin ne tene helbest, 
her wiha bi nave Cim u Gulperi 
(1947), Reşoye Dare (1956) kiteben 
çiroki ji nivisine. Bi tarixa Kurdistane 
ve mijôl bıiye u bi nave Tarixa Kurdi
stan xwedi afırandinen tarixe ye (Wek 
du cild ji ali weşanxana Roja Nu hatiye 
çap kirin). 

Arırandinen wi yen din en çapbuyi: 

Gotinen Peşiyan, 1957 

Destura Zimane Kurdi, 1961 

Ferheng,1962 

Midya u Salar,1973 

Giraniya arırandinen wi li ser Kurd 
u Kurdistane ye. Seyda dibine ku Kur
distan heye u li ser ve axe Kurd dijin. 
Le hele Kord ne xwediye we 
ne.Kurdistan, dijminan di nav xwe de 
perçe perçe kiriye. Dibine ku axa, beg 

u mıren Kurd yen zordar u kedxwar ji bi 
dijminan ve bOne ye k u x wina Kurdan 
dimijin. Zilm u zordesoya li ser Kurdan 
heyi her çu zedetir dikin. Di vi hali de 
dibine ku Kurdistan ne Kurdistan a Kur
dan e; Kord li ser erde bav u kale xwe de 
xwedi ked fı dewlemendiyen xwe nine. 
Bes welat li ser nave wan e. 

Bi reng u xemilandina Cigerxwin 
Kurdistan wisa ye: 

"Kurdistan sertaca Selhedine Kurd e. 
Eniya we roj e di birca asmani da ye. 
Her du biruye we mina kevane Rosteme 
Zal in. Her du zulfen we tiren qehremani 
ne. Ruyen we agire Zerdeşt u Mazdek e. 
Her du çaven we mina dare Hurmize ne. 
Her du leven we mina kitebe Heci Qadir 
in. Zimane we mina bendeke afirandinen 
Ehmede Xani ye. Çena we Çiyaye Cude 
ye. Ew bU/c e, bukeke ru bi xeti ye." 

Li gor Seyda Cigerxwin, ev e Kurdi
stan! Wi dixwest we bfike di rewşeki 
azad u serbixwe de bibine. Le di ve 
rewşa bindestiye de cimaete me paşda 
mayi bu, bir u zihniyeten kevn u feo
daliye nedihişt ku gel demek zu qalike 
ve nexweşiye bişkine u xwe rizgar bike. 

Giş welatparez u şoreşgeren Kord, di 
pekhatin u geşbıina bir u baweriyen xwe 
yen welatpareziye de zede an kem deyn
daren Cigerxwin e mezin in. Hiş u hiş 
yariya netewi di sa ya xelbesten wi de be
tir geş u bilind bıiye. 

Begfıman mirov u hfınermenden 
mina Seyda Cigerxwin di nav rupelen 
tarixa gele xwe de wek sterek wenemiri 
tim u tim dibiriqin. Ronahiya wi dikeve 
li ser hest u hişe gel u mirovayiye. Her 
tişt retir xweş u geş dibe. 
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MahmUd LEWENDf 

KÜRT GAZETECİLiGi 92 YAŞlNDA 

İLK KÜRT GAZETESi 
KÜRDiSTAN 

(1892-1902) 

Bundan 92 yıl Önce, yani 22 Nisan 1898'de 

Kürdistan adıyla ilk Kürt gazetesi yayımıandı ve 75 yıl 

sonra da, 1973'te Irak'ta bu günün Kürt Gazete-cilik 

Bayramı olarak kutlanması kararlaşunldı. Her 22 Nisan'da 

Irak Küidistanı'nda bu gün Kürt Gazetecilik Bayramı olarak 

kutlanıyor. Bu vesileyle Kürdistan gazetesi hakkında genel 

bir degerlendirme yapmakta yarar görüyoruz. 

ilk Kürt gazetesi olan Kürdistan 22 Nisan 1898 (1) de 

Kahire'de, daha sonra sırasıyla Cenevre, Kahire, Londra, 

Folkstone (İngiltere) ve Cenevre'de çıktı (2). 

Toplam 31 sayı çıkan bu gazetenin ilk beş sayısının sahi

bi ve sorumlusu Mikdad Midhat Bedirhan Bey'dir (3). 

Aluncı sayıda ise onun ölümünden ötürü boşalan bu görevi 

kardeşi Abdurrahman Bedirhan Bey üstleniyor (4) vega

zetenin son sayısı olan 31. sayıya kadar bu görevini 

yürütüyor. 

tki dilde (Kürtçe-Türkçe) çıkan bu gazetenin her sayısı 

dört sayfa olup ebadı 25,5x32,5 cm dir (5). 23. sayıya kadar 

gazetenin adının alunda "Onbeş günde bir çıkar, Kürtçe gazet

edir"; 24. sayıda "Ayda bir çıkar, Kürtçe gazetedir" ve 25. 

sayıda ise "Ayda bir çıkar Kürtçe-Türkçe gazetedir" şözleri ye

ralmakta ve bu, gazetenin son sayısı olan 31. sayıya kadar 

hep bu biçimde sürmektedir. 

Bu gazete her nekadar Kürdistan dışında çıkıyorduysa da, 

tüm yazılan Osmanlı yönetimi alundaki Kürtlere yönelikti. 

Aynı zamanda dönemin Osmanlı padişahı olan Abdülhamid 

yönetimine karşı da propaganda yaptıgı yine içindeki 

yazılardan anlaşılmaktadır. llk sa-yılannda Abdülhamid'in 

çevresindeki yöneti-cileri eleştirmekte, daha sonraki sayıla 

rında ise Sultan Abdülhamid'i de hedef almakta, eleştir

mektedir. 

Gazeteyi niçin çıkardıgını Mikdad Midhat Bedirhan Bey 

ilk sayıda özetle şöyle belirtiyor (sözkonusu yazı kürtçedir): 

" ..... Günümüzde artık dünyada meydana gelen her türlü 

olayları gazeteler yazmakla. Birçok şeyi gazetelerden 

ögreniyoruz. Fakat ne yazık ki o kadar cesur, yigit ve akıllı 

olan Kürtler böyle bir şeyden mahrumdur lar. Dünyadaki olay

lardan habersiz olarak yaşamak-tadırlar ... 

Ben de, siz Kürtleri dünyadaki her türlü gelişmelerden ha

berdar etmek, ilim ve marifetin yollarını göstermek, Kürtçe 

okuma yazmaya teşvik etmek için bu gazeteyi 

çıkarıyorum .... "(6) 

Kürdistan gazetesinin Mısır ve Avrupa'nın yanısıra 

Kürdistan'da da geniş bir şekilde dagıumının yapıldıgı gaz

eteye gelen mektuplardan ve yine gazetenin ilk sayısının bi

rinci sayfasında yeralan, Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in Kürt 

lere çagnda bulunan şu sözlerinden anlaşılıyor: 

"Her defasında Kürdistan gazetesinden iki bin adet, parasız 

olarakKürdistan'a gönderecegim,siz de o'nu halka dagıtın."(7) 

Gazeteye gelen mektuplardan, özellikle de Diyarbakır'dan 

gelen mektuptan öyle anlaşılıyor ki dönemin yöneticileri 

(vali, müdür, polis v.b) gazetenin dagıtımını ve okunmasını 

yasaklamışlar. Mektubun sahibi olan Diyarbekir eşraf 

larından Ş.M. mektubunda özetle şöyle demekte: 

" ..... Kürdistan gazetesinin buraya ulaşması bizi çok se

vindirdi.... Fakat burada Sultan Abdülhamid'in yöne-ticileri 

olan vali, müdür, memur ve polisler bırakmıyorlar bu gaze

teyi okuyalım ... Yasaklıyorlar. Gazeteyi kimde görse/er onu 

hapsediyorlar, işkenceye tabi tutuyor/ar ... Bu konuda Sultan 

Abdülhamid'e yazsanız da bu zulümden kurtulup serbestçe 

Kürdistan gazetesini okuyabilelim ... " (8) 

Gazetenin sahibi Abdurrahman Bedirhan da bu mektubu 
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Türkçe'ye çevirerek "Abdül-hamid'e" başlıgıyla gazete
nin sözkonusu sayısının ilk sayfasında ve Kürtçe'sini de yine 
aynı sayının ikinci sayfasında yayınlıyor. 

Kürdistan gazetesinin ilk beş sayısını Kahi-re'de çıkaran 
Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in etkinlikleri daha sonra Sultan 
Abdülhaınid yönetimince engellenir ve artık Mısır'da ikaınet 
etmesine izin verilmez. Mikdad Midhat Bedirhan Bey de zo
runlu olarak lstanbul'a döner, Kürdistan gazetesinin yayınını 
İstanbul'da sürdürmek ister. Ancak onun bu çabaları Abdülha 
mid yönetimince engellenir ve gazeteyi çıkaramaz. 

Bu konuda kardeşi Abdurrahman Bedirhan Bey gazetenin 
6. sayısında (9) şöyle yazıyor (söz-konusu yazı kürtçedir): 

"Bu gazeteyi şimdiye kadar kardeşim Mikdad Bey 
çıkarıyordu. Fakat ne yazıkki hünkar (Abdülhamidi kastediy
or) artık onun Mısır'da kalmasına izin vermedi. Kendisi de 
mecburenlstanbula döndü. Gazeteyi lstanbulda çıkarmayı de
nedi fakat çıkaramadı, çünkü hünkarın etrafındaki cahil, hain 
ve soysuz yöneticiler buna engel oldular, özellikle o cahil
lerden biri olan Ebu Hidaye buna engel oldu, çünkü kendisi 
(Ebu Hidaye) çingene soyundan oldugu için daha da soysuzdur 
ve digerlerinden daha çok Bedirhaniara düşmandır, Kürtlere 
düşmandır ... "(JO) 

Kürdistan gazetesinde çıkan tüm yazıları genel olarak kon-
ularına göre şöyle bir sırala-maya koyabiliriz: 

1-Tarih 

2-Edebiyat 

3-Siyasi 

4-Din 

S-Haberler 

6-0kuyucu Mektupları 

TARİH 

Tarihle ilgili yazılar gazetenin 8. sayısından itibaren 
başlıyor. Gazetenin sahibi Abdurrahman Bedirhan Bey bu ko
nuda şöyle demekte: 
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"Kürtlerin Kürdistan tarihi hakkında herhangi bir bilgiye 
sahip olmadıklarını biliyorum. Bu yüzdendir ki ben de bundan 
böyle kısaca ecdadımızın tarihinden bahsedecegim ... " (ll) 

Kürt tarihi olarak "Ceziret üi-İbn ül- 'Ümer" hane
danları işleniyor. Bu hanedanlar sırasıyla anlatılmış ve daha 
sonraki sayılarda da Bedirhani ailesi tanıtılmıştır (12). 

15. sayıda da Selahaddin-i Eyyübi üzerine bir yazı 
(13) yer almakta, 24. sayıda ise "Kürdistan ve Kürtler" 
adlı bir yazı bulunmakta(14). 

Ayrıca gazetenin 28. sayısında Hamidiye Süvari Alayları 
konusunda da Türkçe ve Kürtçe olarak uzunca bir yazıya yer 
verilmiştir (15). 

Yukarıda sıraladığİmız tarih konuları dışında, aynca birçok 
makale ve yazılarında yer yer eski tarihi olaylara de 
ğinmektedir. Çünkü bazen döneme göre güncel olan bir konu 
anla-tılırken bir çok tarihlere ve olaylara da değiniliyor. 

EDEBİYAT 

Ehmede Xani'nin "Mem u Zin" adlı ünlü edebi eseri, 
gazetenin 2. sayısından itibaren toplam 21 sayısında tefrika
lar halinde yayınlanmıştır (16). 

Gazetenin 3. sayısında büyük Kürt şairi Haci Qadiri 
Koyi'nin Kürtçenin Güney Lehçesi olan Soranca yazılmış bir 
şiiri var. Bu şiirin elde edilişini Mikdad Midhat Bedirhan Bey 
"Bu şiirini Haci Qadiri Koyi kendi elyazısıyla Ehmede 
Xani'nin bizde bulunan el yazma Mem u Zin adlı eserinin arka 
kapagına yazmıştı" (17) sözleriyle belirtmektedir. Sözkonusu 
şiirde Ehmede Xani ve Mem u Zin adlı eseri övülmekte ve 
şair Kürtlere seslenerek bu esere sahip çıkmalarını, dört elle 
ona sarılmalarını istemekte. 

Yine üçüncü sayıda Şam'dan gönderilmiş bir şiir 
görmekteyiz. Şiiri yazan Lawe Şex A. Fettah (18). 
Sözkonusu şiir Kürdistan gazetesine bir methiye biçiminde 
yazılmış. Şair Lawe Şex A. Fettah, Celadet ve Kamuran 
Bedirhan'ın babası Emin Ali Bedirhan'ın takma adıdır, 
bilindiği gibi Emin Ali Bedirhan, Kürdistan gazetesinin ilk 
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sorumlusu ve sahibi olan Mikdad Midhat Bedirhan Bey'in 

kardeşidir (bu konuda daha geniş bilgi için bak; Roja Nu, 

no:3/1943, Beyrut, s.l ) 

Aynca önemli diyebilecegimiz edebi konu-lan işleyen her 

hangi bir makale veya yazı gaze-tede yok. Fakat şunu da un

utmamak gerekir ki haber, yorum veya makale niteliginde 

olan bir çok yazı özellikle Kürtçe yazıldıklanndan bizim için 

aynca edebi bir deger de taşırlar. 

SİY ASİ Y AZILAR 

Siyasi konular gazetenin en agırlıklı yanını oluşturuyor. 

İlk sayılannda, özellikle Sultan Abdülha-mid'in çevresindeki 

kişiler ve Kürdistan'daki Osmanlı yöneticileri eleştirilmekte. 

Fakat sonraki sayılarda Abdülhamid'in de hedef alınıp 

eleştirildigi, hatta yerildigi görülür. Abdülhamid ve çevresi 

nin Kürdistan'da uyguladıklan zulüm ve baskılara, hemen 

her sayının çeşitli yazılannda sık sık yerveriliyor. 

Gazetenin birçok sayısında "Abdülhamid'e açık 

mektup" (19) adı altında yazılmış mek-tuplar da rast

lanılıyor. Bu mektuplarda Kürdis-tan'da yapılan zulüm ve 

baskılar anlatılmakta, Kürdistan gazetesinin Kürdistan'daki 

yöneticiler tarafından dagttımının engellendiği, yasaklandıgt 

belirtilmekte. Daha sonraki "açık mektup"larda ise sözkonusu 

baskılar· an-latıhrken Abdülhamid'in bizzat kendisi de 

eleştirilmekte. 

Aynca Kürt-Ermeni ilişkileri konusuna da yer verilmiş. 

Özellikle o dönemde Abdülhamid'in Ermenilere karşı uygu

ladıgı siyasete karşı çıkmakta ve bu konuda Kürtleri uyar

makta. Kürtlerin Abdülhamid siyasetine alet olmamalan 

istemekte, Ermenilerin günahsız olduklan belirtilmekte, on

lara kanşmamalan ve onlan öldürmemeleri uyansında bulu

nulmakta. 

Diger bir konu da "Hamidiye Süvari Alay-ları". Bu 

konu da Kürtçe ve Türkçe olarak gazetenin 28. sayısında 

elealınıyor (20). 

Bunlann dışında, yine şu önemli makale ve yazılan da 

görmekteyiz: 

-Kürtlerin birleşmeleri üzerine bir yazı (no:7, s:3) 

- Kürt aga ve emirlerine hitaben bir yazı; bu yazıda bir 

leşmeleri, devletin oyununa gelme-meleri, Ermenileri öldür 

memeleri belirtilmekte (no:8, s:l-2) ' 

-Vatan sevgisi üzerine bir yazı (no:9, s:l) 

- Kürt Ulemalanna Hi tab adlı bir yazı (no: 13, s:2) 

- Yine Kürt ulemalanna hitaben, zulme karşı çıkmalannın 

gerktigini vurguluyan bir yazı (no: lS, s:2) 

- Abdülhamid'in yapugı zulümle ilgili bir yazı (no:l6, 

s:l-2) 

- Mithat Paşa Olayı (Kürtçe-Türkçe), (no:23, s: 1) 

- Kürdistan ve Kürtler (no:24, s:3) 

Mikdad Midhat Bedirhan Bey 

-Kürtlere (bir hitab), (no:25, s:2-4) 

-Kürtler ve Ermeniler (no:26, s:3-4) 

- Şimdiki Durumumuz ve Kürdistanın Gelecegi (Kürtçe-

Türkçe), (no:29, s: I) 

- Kürdistan'da Esas Nifak (Kürtçe-Türkçe), (no:30, s: 1-3) 

DİN 

Gazetede tekbaşına dinsel konulan işleyen herhangi bir 

özel makale veya yazıyla karşılaşılmıyor. Ancak bazı 

yazılann başında bir ayet veya hadisle konuya girildigi, hadis 

ve ayetler örnek gösterilerek konunun pekiştirildigi görülür. 
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min ilanı (no:28,s:4). 

-İshak Sükôti (1862-1902)'nin ölüm haberi (no:30, 
s:4). 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Okuyucu mektupları olarak tebrik ve kutla-malar dışında 
özellikle en önemli olanı "Diyarbekir Eşrafından Ş. 
M." imzalı ve 13. sayıda yayımlanan Kürtçe bir mektuptur. 
Gazetenin sahibi bu mektubu türkçeye de çevirip "Sultan 
Abdülhamid'e" başlığıyla yine aynı sayının birinci say
fasında yayımlamış. Mektupta Abdülhamid yöneticilerinin 
halka zulüm ve baskı yaptığı , Kürdistan gazetesini okuyanla
ra işkence yapıldığı ve zindanlara atıldıkları anlatılmakta. 

Emin Ali Bedirhan Gazeteye gelen diğer önemli diyebileceğimiz mektuplar da 

Kısaca, zulme ve baskıya karşı çıkm3k, cehaletten kur
tulmak, öğrenmek ve ilerlemek amacıyla dinden yararlanıldığı 
söylenebilir. 

HABERLER 

Gazetede genel olarak dünya ve Osmanlı yönetimine 
ilişkın çeşitli haberlere yerverilmiş. Ayrıca çeşitli konular 
işienirken Kürdistan'daki zulüm ve baskıları dilegetiren ha
berlerin öneçıkarıldığı görülür. 

Haberler sohbet havasında sunulmuş, kışa ve özlü bir yo
rumla bağlanmış. Yorumlarda genellikle Osmanlı yönetimi 
eleştirilmekte, genel birçok haberin yorumlannda ise cehalet 
eleştirilmekte ve konu Kürtlerin cahil ve geribırakılmışlığı 
na bağlanarak bu halden kurtul-malan gerektiği vurgulanmak
ta. 

Gazetede çıkan önemli bazı haber konulan şunlardır: 
Sudan-Mısır savaşı (no:1, s:4) 

-Geçen yılki(1897) Osmanlı-Yunan savaşı (no:l, s:4) 
- Girit adası ile ilgili bir haber (no: 1, s:4) 
-Kürt ve Ermenilerle iligili bir haber (no:3, s:3) 
- Amerika-İspanya Savaşı (no:3, s:3) 
- Rus sınınnda rus askerlerince dört Kürdün yakalanması 

haberi(no:14, s: I 

- Abdülhamid'in sarayından bir İngiliz'in Müslüman bir 
kızı kaçırınası (no: 14, s:4) 

-İstanbulda halka yapılan zulüm ve baskı (no:21, s: 1) 
- İstanbulda bir olay (no:22, s:4) 
- Kürdistan'da katliamlar, Sason ve yöresinde sıkıyöneti 
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şunlar: 

- N.H., Şam (no:3,s:3) 
- Seyid Tahir Bori, Adana (no: S, s:3) 
- Ali bin Hüseyin el Amedi, Mardin (no:8, s:3) 
- Meta Salıhe Cıziri, Mardin (no: 14, s:2) 
- Musul'dan bir mektup (no: 15, s:2) 
-Şeyh Hüseyin, Trablus (no: 16, s:3) 

KÜRDISTAN GAZETESİNİN DİLİ 

Kürdistan gazetesinin Kürtçe ve Türkçe olarak 
yayınlandığını yazımızın başında da belirtmiştik. Türkçe 
yazılann tümü Osmanlıcadır. 

Bu arada konumuz gereği şunu da be-lirtmekte yarar var: 
Dr. Celile Celil Kürdistan gazetesinin bazı sayılarında 
(kendisi dipnot olarak 1. ve 2. sayı diye yazmış) Mikdad 
Midhat Bedirhan Bey tarafından Fransızca yazılmış bir yazıdan 
sözediyor (21). Kürdistan gazetesinin her hangi bir sayısında 
sözkonusu Fransızca yazıya rastamadık (bak: Kürdistan, no:l-
31 ). Yalnız Kürt edebiyatı profesörlerinden Dr. Maruf 
Xeznedar'ın dediğine göre, Kürdistan gazetesinin ilk 
sayısının içine ek olarak yabancı siyasilere ve bilim adamlarıa 
hitabeden Fransızca olarak yazılmış açık bir mektup konul
muştur (22). Ola ki Dr. Celile Celil'in değindiği yazı bu mek
tuptur. 

KÜRTÇE KlSMI 

Kürtçe kısmı genellikle Kurmancca lehçesinin Botan 
şivesiyle yazılmış ve yer yer Güney Kürtçesi (Soranca) ile 
yazılmış şiiriere de yer verilmiş. 

Gazetenin anlatım tarzı berrak ve akıcıdır. Özellikle o 
dönemi göz önünde bulundurursak, ifadeler çok net ve herke-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sin anlayabileceği bir dil kullanılmış. 

Dil sade olmakla birlikte, yer yer zorunlu olarak Arapça 

sözcüklerin de kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bu sözcüklerin 

bir çoğunun günümüz yazı dilinde de varlığını hala korudu

duğunu belirtmeliyiz. 

Gazetede geçen Arapça sözcüklerin bir kısmı şunlardır: 

eşir, cemiyet, ilm u irfan, sen'et, maarif, sebeb, 

wefat, ceride, hıfz kırın, hafıza, aqıl, elımin, 

alım, u lema, ictimaiye, fıkır, mahiyet, meth, 

me tb k ırın, el esas, mesele, misal v .b ... 

Gazetede Kürt dilinin yapısı, grameri vb. konıılarla ilgili 

hiç bir yazıya rastlanmıyor. Yalnız 3. sayıda Yusuf Ziy

aeddin Paşa'nın El Hediyye el Demidiye fi'l Lügat 

el Kürdiyye (23) adlı Kürtçe-Arapça sözlüğü hakkında kısa 

bir yazı var. Gazetenin sahibi Mikdad Midhat bu konuda Kürt 

ulemalarına seslenerek bu kitabı elde etmelerini ve halka 

akutmalarını tavsiye etmekte ve bu kitabın Kürt dilinin 

sözlüğü ve grameri olduğunu vurgulamaktadır ( bak: 

Kürdistan, no;3,s:3 ). 

Alfabe olarak Arap harfli Osmanlı alfabesine yakın bir al

fabe kullanmış ve Kürtçeye özgü bazı sesleri verebilmek için 

birkaç harf eklenmiş veya Fars alfabesinden almıştır. 

Osmanlıcada bazen N yerine kullanılan .... (kaf) harfi 

hep K olarak kullanılmış. 

Eklenen harfler şunlar (bu harflerin bir kısmı o dönemde 

Osmanlıca alfabesinde pek kullanılmayan veya olmayan ses

lerdir): 

V harfi (ve) ile, yer yer (fe) ile, 

w harfi (waw) ile, 

J harfi (je) ile, 

Gharfi (gaf-ge) ile, yer yer (kaf) ile, 

z harfi (ze) ile, yer yer (zeyn) ile, 

D harfi (dal) ile, yer yer (te) ile. 

U,O,u harfleri (waw) ile gösterilmiş. 

SONUÇ 

Kuşkusuz Kürdistan gazetesi hakkında daha detaylı yaz

mak, incelemek başlı başına bir araştırma konusudur. 

Kürdistan ilk Kürt gazetesi olması nedeniyle Kürt ulusu ve 

tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Yakın tarihin be

lirli bir kesitini içermesi bakımından da ciddi bir belge nite

liğindedir. 

NOTLAR 
(1)- Kürdistan , no:l (30 Zülkaade 1315=9 Nisan 1314 

Rumi=22 Nisan 1898), ayrıca Kürdistan gazetesinin tüm sayıları 

için bak: Kurdistan, Yekemin Rojnarney Kurdi, 1898-1902, 
kokırdınewe w pe§eki: Dr. Kemal Fuad, 1972, Bağdat. 

(2)- No: 1-5 (Kahire), 6-19 (Cenevre), 20-23 (Kahire), 24 (Lon-
dra), 25-29 (Folkstone), 30-31 (Cenevre). 

(3)- bak Kürdistan gazetesi, no:1-5(1898), s:1 

(4)- bak » » , no: 6-31 (1898-1902),s:1 

(5)- bak » » tüm sayılar. 

(6)- bak » » , iıo:1, s:l (sözkonusu yazı 
kürtçedir). 

(7)- bak » » , no:l, s:l (bu çağrı gazetenin her 
sayısında birinci sayfanın sağ üst kö§esinde yer almakta). 

(8)- bak Kürdistan gazetesi, no:13, s:1-2, ayrıca diğer mektu
plar için bak no:2, 3, 8, 13, 14, 15. 

(9)- Bu sayıdan itibaren Abdürrahman Bedirhan Bey'in kendisi 
artık gazetenin sahibi ve sorumlusudur. 

(10)- bak Kürdistan gazetesi, no:6, s:2 (yazı kürtçe olarak 
yazılmı§). 

(ll)- bak 

(12)- bak 

(13)- bak 

(14)- bak 

(15)- bak 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

, no:8, s:3 

, no:8,9,11,13,14 

, no:15,.s:3 

, no:24, s:3 

, no:28, s:1-3 

(16)- "Mem u Zin" için bak Kürdistan no: 2,3, 5,6,7,8, 
9,1 1,13,15,16,20-30. 

(17)- bak Kürdistan gazetesi no:3, s:3-4 

(18)- bak » » no:3, s:4 

(19)- "Abdülhamid'e Açık Mektuplar" için bak Kürdistan no:4-
7, 13, 20,26 

(20)- bak Kürdistan gazetesi, no:28: s:l-3 

(21)- Dr. Celile Celil, Jiyana Rewşenbiri u Siyasi ya Kur
dan, Jina Nu Yayınları, werger: Elişer, Uppsala, 1985, s:36 

(22)- 31. 8. 1986'da Paris'te Dr. Maruf Xeznedar ile yaptığım 
görü§meden. 

(23)- Yusuf Ziyaeddin Paşa; "El Hediyye el Demidiye fi'l 
Lüğat el Kürdiyye", birinci baskı 1310(1894), Şirket-i 

Mürettebiye Matbaası, İstanbul. 

Sözkonusu kitabın ikinci baskısı için bak: Yusuf Ziyaeddin 

Paşa, Kürtçe-Türkçe Sözlük, yenide düzenleyen ve Türkçeye 
çeviren: Mehmet Emin Bozarslan, Çıra Yayınları, 1978, 
ls tan bul. 

Ayrıca no:13, s:4'de Abdürrahman Bedirhan Bey, Kürt dili 
üzerine de ara§tırmalar yapmı§ olan Martin Bartman'dan bahset
mekte, kendisiyle tanı§tığını, iyi bir alim olduğunu ve kürtçeyi 

öğrenmeye çalı§tığını yazıyor. 

Bismillahirrehmanirrehim 

Sed hezar şukr ü hemd ji Xude te'ala re em musul

man xulq kirin ü zanina 'ilm ü m'erifetiye re hiş ü zeka da 

me. Der heqa 'elimandina 'ilm ü m'erifetiye re gelek aye
ten celile ü ehadisi şerife henin. 
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Dinyaye de çiqas musulman hebin, gund u bajeren 
hemiya de mekteb ü medrese ü ceride henin. Dinyaya 
de çi dibe çi nabe ceride dinivisin. Heyfa min tet ji Kurda 
re, Kurd ji gelek qewma zadetir xweyi hiş ü zeka ne, di 
binyen xwe de rast ü qewi ne, xurt in ü disa weke qew
men di ne xwenda ne, ne dewlemend in. 

Dinyaya de çi dibe, cirane wan Musqof çawa ye, we 
çi bike, nizanin. Loma riya xude de min ev cerideya ha 
nivisi. Bi izna Xude te'ali paş niho her pazde roja de 
careke eze carideki binivisim. Nave ve min kiriye "Kur
distan". Ve cerideye de eze behsa qenciya 'ilm ü 
me'rifeta bikim, li kudere mirov di'elime, li kudere me
drese ü mekteben qenc hene eze nişa we kurda bikim. 

Li kudere çi şer dibe, dewleten mezin çi dikin, çawa 
şer dikin, ticaret çawa dibe, eze hemiya hikat bikim. Heta 
niho kesicarideki hule nenivisiye, ev cerideya mina ha 
ya 'ewili ye, loma we gelek kemayi hebitin. Ez hividikim 
kemaya cerideye ji min re binivisin. Hemi tişt weki nü çe 
dibin kem in, paşi hineki (?) diçe (?), dikeve re de (*), 
eve edi eze dest meqsede bikim. 

"We min ellah el tewfiq" 

Kurdistan, no:l (1898), s:l'den. 

(*)veya "de ku we re da, eve edi eze dest meqsede bikim". 
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Sol sütundaki tekstin kupürü 

Celadet ve Kamuran Bedirxan'ın babası ve Kürdistan gazetesinin kurucusu Mikdad Midhet Bedirhan'ın büyük 
kardeşi olan Emin Ali Bedirhan'ın Lawe Şex A.Fettah takma adıyla yazmış oldugu sözkonusu şiirinin 
Latin harflerine çevirisidir (aslı için bak Kürdistan, no: 3, 1898, s. 4). 

Piroz ji te re hezar c ara 
Ev deng e niho li nav yara 
Mizgfniya ve cerideya qenc 
Şabaş dibitin çiqas hebit gene 
Ev şuxle mezin te kiriye bid'et 
Cara ewili te kiriye himmet 
Ev rehbera qenc te dani binyad 
K innane hemi te kirine irşad 
Ve ma'r'ifete tu ca(?) nehele 
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Dafmji te ra mu'in resul e 
Roja ku ceride tete bajar 
Her der dibitin misale bazar 
Çiqa hebitin li şehri Ekrad 
Qewle xweşiya te kirine mi'tad 
Ruhaniya bab u kal u ecdad 
Pe ve hurıere te kir niho şad 
Beybilniya dewleta te geş bit 
Qasi tu hebi dile te geş bit. 

Lawe Şex A. Fettah 
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BERHEM'LE 
DAY ANIŞMA GECESi 

Mustafa DÜZGÜN 

Yayınlarımızın bu denli agır sorun
larla karşıkarşıya bulunduklan bir dö 

nemde, bi~t o~~yucuıaı:ın. inisiyatifle
riyle gerçefdeştırılen çeşıtlı dayanışma 
örnekleri kuşkusuz büyük bir önem taşı 
yor. Siyasal devletlerini kurmayı başar 
mış, ekonomik, toplumsal, kültürel her 
bakımdan gerekli kurumlara sahip halk
lar bakımından periyodik yayıniann en 
azından mali yönden ciddi güçlüklerle 
karşılaşmadıklarını söylemek mümkün 
dür. Bizim gibi henüz ölüm-kalım 
aşamasında bulunan halkiann yayın et
kinlikleri belirli zorlukları daha baştan 
gögüslemeyi göze almak zorunda. Ve 
yaşamının, sözkonusu zorluklan aşma 
daki başansına baglı oldugunu hiç mi 
hiç gözardı etmeden işekoyulmak gerek
tigini tıpkı bir farz-ı kebir gibi daha 
baştan hesaba katmak durumunda. 

Gelişmiş ülkelerin basını bizi 
kıskaca alan sıkıntıların pek çoguyla 
karşı karşıya degil. Bu yüzden de bizim 
konumumuzu kavramakta güçlük çeki 
yor, sorunlanmızı anlamakta bir hayli 
zorlanıyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde 
periyodik yayınlar ve yayınevleri ya 
zengin çevreler, ya büyük tekeller, ya 
da bizzat devlet destegine sahip bulu
nuyorlar. Mali bakımdan büyük engeli 

er yok önlerinde. Çok yönlü ve zen 

gin bir aydın kadrolan, üniversite çev 
reteri var. En azından ilk ya da 
ortaögretimin zorunlu oldugu bir 
ülkenin okur-yazar oranı yüksek bir 
kamuoyuna sahipler. En önemlisi de 
kendi ülkelerinde yayımlanıyor, ulaş 

mak istedikleri insalann do!trudan eline 
geçiyor ve bizzat kendi kitlelerinin 
destegini arkalannda bulabiliyorlar .. 

Biz bunlardan hiç birine sahip degiliz. 
Uygun bir deyişle kendi kitlemizden 

fersah fersah uzaklarda, sürgünde 
göçmen basınıyız. Pazan son derece dar 

ve dogaı olarak okuru çok sınırlı, resmi 
hiç bir kimligi ve olanaklan olmayan 
bir dilde yazan bir basın. Bütçesi ise 

çalışanlannın, okuyucu ve dostlannın 
özverilerine bagımlı. Bununla birlikte, 
bir araşurma ve inceleme dergisi bakı 
ınından son derece dar ve yeterli olmak

tan uzak bir' yazar kadrosuyla işin 

üstesinden gelme zorunlugu var. 

Besbelli ki bizim konumumuz ve 
sorunlanmız gelişmiş ülke basımndan 
apayrı bir yönde seyrediyor. Bununla, 
hiç bir bagımız ve benzerligimiz yok 
demek istemiyorum; ama sadece ben
zemeyen çokça yanımızın bulundultunu 
dilegetirmek istiyorum. 

Bununla birlikte insanlanmız günden 
güne zorlukların boyutlannı kavrıyor, 
yurtseverlik görev ve sorumluluklanna 
daha bir sahip çıkıyor. Yayınianna ilgi 
gösteriyor, onlan yakın dan izliyor ve 

yaşamasını istediklerine omuz veriyor. 
Kanımızca bu sevındirici bir gelişmedir 
ve gelecege dönük çiddi umutlar beslern

emize kaynak oluşturuyor. 

17 Şubat'ta Almanya'nın Frankfurt 

Üniversitesi salonunda yapılan Ber 
hem'le Dayanışma Gecesi, dergi okur
larının bizzat inisiyatifleriyle gerçek 
leşti. Geniş bir katılımdan çok, dergiyi 
aydın çevretere tanıtmayı amaçlaınıştı 
düzenleyiciler. Bu bakımdan belirli bir 
başarının sagıandıgı söylenebilir. Ber 
hem'in tanıtılması, yayın çizgisi ve 
önde tuttugu ilke ve amaçların aydın 

çevrelerce bilinmesi yönünden Frank
furt'da yapılan gece kuşkusuz yararlı 
olmuştur. Buna karşılık pek çok eksigin 

buluridugunu da içtenlikle belirtmeliyiz. 

Program ve afişlerde adlan duyuru
lan sanatçılarımızın -haklı bir nedenle 
katılamayan Emekçi dışında- hemen tü 
mü geceye katıldı ve programlarını 
büyük bir başarıyla sundular. Feqiye 
Teyra, A. Baran, Şervan, Renç ber ve 
K.Karagöz'ün Kurmanci ve Zazaca ezgi
leri zevkle ve büyük bir ilgiyle dinlendi. 
Az ama diri ve disiplinli bir dinleyici 

kitlesi gelmişti geceye. Gecenin sunucu
lugunu yapan Hasan Dewran'ın ve As
tare'nin Zazaca şiirleri, giderek ve hızlı 

bir gelişim gösteren edebiyatımızın par
lak gelecegini müjdeliyordu. 

Geceyi düzenleyenler Berhem adına 
benim katılmaını istemiş ve davet 

etmişlerdi. Katıldım ve Türkçe, Kur

mançca ve Zazaca olarak kısa bir konuş 
ma yaptım. Hemen hemen aynı anlamda 

olan bu konuşmanın sadece Zazaca ve 

Kurmançca olanlannı, dergimizin yayın 
çizgisini ve çalışmalarını yansıtması 
bakımından buraya alıyoruz. 

Geceyle dayanışma gösteren tüm sa
natçılanmıza ve bütün izleyicilere Ber 
hem çalışanlan adına tekrar tekrar candan 
teşekkür ederiz. 
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Va u BirayA MinA 
Qedlrglranl, 

Sewa sima xer bo, cem-camata sima 
şen bo! 

Huzire sima de, sermiyanone na 
sewa sayiye re reyna sipas ken; eve can 
u goyil ra canweşiya ino wazen. Zat zat 
berxOdar be ke mara silayiye vata u na 
sewa manedare de ma tede ardima te
lewe. 

Hunermendone ma ye payeberzo 
re, kese ke arnade kerdena na sewe de 
emeg U xizmeta XO Verdara ino re, sima 
tedine re, cumle camati re minatıari me. 
BerxOdar bel 

Mecmua Berheme, naye ra di seri 
aver tam na rozo de dest ve xizmeta xo 
kerd. Ma saretengiye u qalqiro be mane 
u pOç ra dOri vinetime. Teyna mereme 
ma Cı bi ke, tarix u kultire milete Kir
manci, anagore hal u serte na zamani, 
eve usile ilmi tetqik keme, zern u şeme 
na xezina milete xo vejime vere çimone 
dost u dismeno. Ne eve rik u hers u giz
gize, eve fikrode h ira u averşiya, eve raa 
aql u mantiqi. 

Her çi ra aver kok u binyate kultire ma 
sono reseno koti? Emeg u samege ke 
tede este, kami ra mara mende? Gere 
binyate na mesela rind bero tayin kar
dene. Eve na net u merem mecmua Ber 
heme dest ve kare xo kerd. Na game de
fikr u diye na xo niya diyar kerde: 

"Wexte xo yo veren de, xele qome 
kani amey welate Kirmanciye. ino ra 
taye na hardo sera verdi ra şi; tayine 
naza de mekan guret, ware virast, xore 
kerd we/at. Mab8ne çemone Dicle u Fe
rat i de medeniyete kani u tarixi ye mor
demiye virajiyay. Miletone Xati, Hurri, 
Hitit, Mitanni, Aşur, Urattu, Med u taye 
bino na welat de dewlete xo nayro, hu
kum kerd, bi sermiyan u hukim ra kewti. 
Hama eskerawo ke, zu ve zu emeg u hu
nere ino, emeg u zamete ino, qimete 
madi u manewi ye i no her hurendiya xo 
de mendi; roze ve roze bi amime kultire 
Kirmanciye. Zovina, na welat, je Pers, 
Roma, Ereb, Selçuk, Aqqoyin, Qere
qoyin u Osmani kut bine bandira taye 
dewletone beyaxkiyo. Na maben de 
taye xanedanone Kirmanco ki xore hu: 
kim kerd. Ni milete ciya ciyay çi eve xir
abiye u ceng bere, çi eve hureameyis u 
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haştiye bere na we/at; beguman xe/e çi 
xo de ardo, taye çi pa j8de kerdo, sare 
miqerime na welati ra xele çi muse. Çi 
xer çi bexer xele r8ç u xeti ine dima 
mende. Na roza ma de milete Kirmanci 
je sermiyan u qoriker u mesutdare n~ 
kultire honde hewl u rengen pay ra wo u 
wayre heqa xo yo." 

Na çerçewo tarixi, kok u binyate kul
tire ma, reng u gewhere xezina milete 
ma rind ano ra zan. Ewro bine bandira 
dewletone beyaxkiyo der ime; eve zora 
dari ver u peye ma gureto. Name u 
nisane ma, adet u tore ma, i nam u telse
fa ma, şan u şerefe ma tede qedexe 
kerde. Neverdo u her nevardane 
qimete ma ye miletiye u insaniye veji ye 
werte. U isane ma ki je tede miletona na 
dina, eve lawika xo, eve sanik u hekato
ne xo sareberz u zerrewes be. Hama 
onca ki roze ve roze çime milete ma 
bene ra, sara dorme xo de niyadano, 
indi besekeno haydare xo ve kultire xo 
bo. Naye lewe de zanox u munevere 
ma ki her ke so no bene jede. Na rivat ra 
indi icav kardene ke mecmuade hewle 
vejiyo u isone ma dormede top bo; se
weta kultire xo piya bigureyiyo. Rastiye 
perskene mecmuaye ke vejine, jedeye 
ine ya teyna qal u bahse siyasi kene, ya 
ki taye çiye edebi kene vila. Berheme 
na hal de dest ve kar u gure xo kerd u 
raa xo sero wa. 

Tecrube na dina indi zat rind eskara 
keno ke, mordem hata eve zan u kultire 
xo, eve qimetone camata xo pil nebo, 
fikir nekero, besenekeno şexsiyete xo 
bijero, egin u haydar bo, xo ve camata 
xo aver bero. Kolonyalisto na mesela 
ri nd tam karda, coka her çi ra aver zan u 
kultire milete binedesti qedexe kene u 
wazene ke eve kultire xo eyi terviya bi
kere. Çike her iso n eve kultire milete xo 
esto, onca şexsiyete xo kultir u 
qimetone camata xo de vineno. 

Dismen wazeno ke kultire ma werte 
ra wedaro, ma tarixe mara dO ri fiyo. Na 
sewete ra, esere ke pi-kalikone mara 
mende ya rizneno ya bewayir verdana 
poyneno; name dewone ma, ye dest u 
kowOne ma, ye dere u derxOnone ma 
vurnera kerde Tirki. Lawik u şiwar u sa
nik u kay u reqese ma tede çarne Tirki 
ser. Eve na hal na ber u mosile ma, esi u 
koke ra fito dOri, zere ine kerdo tol. Riv
ate zilm u zora dewlete ra roze ve roze 
dewe ma bene toli. Nika ra reqema de
wone tolo eve sedo morino. Beguman 

bine na mesela de dismenayina kultire 
ma ve milete ma esta. 

BlrayAne, 
Wayine, 
Gere virniya na dismenayine bero 

guretene. Milete ma ve kultire ma gere 
na gindeleka şiyaye ra bixeleşiyo. Na 
raye de çi ke kami dest ra yeno gere di
rexiye nekero. Emeg u semege ced u 
kalikone xore wayir bo. Ewro mendana 
ma ve kultire mara her wexti ra jede xe
tere der e. Eke ma lawikone xo, sanik u 
hekatone xo arenekerime; tarix u telsefa 
xo nenOsnime, nekerime kitav u rozna
mo nedime deste pizez u xortone xo, 
çend seri ra tepiya Estemol u lzmir u Mer
sin u taye vilaxatone xerbi de az u üze 
ma beno vindi ; ra u olaxa xo sas keno, 
indi dOye lozina ma birino. Gere ma qi
saweta na derdi boncime, xore u 
şexsiyete milete xore wayir bime. 

Je tede mecmua u reznamone ma ye 
bino, mecmua Berheme ki halode teng 
der a. Heto zu ra seweta gula xo kar 
keme, heto bin ra ki wazeme ke na xiz
meta milete xo biyame hurendi. Helvet 
kar giran o, mesela ki muhima. Naye lewe 
de kar ki eve na hal rind aver nesono u 
hona hedefe ra zat zat düri me. Hem 
hete mali ra dest tengi me, hem ki hete 
peydakerdena çiye kultiri u tarixi de xele 
zamet onceme. Rica ma si ma ra awa ke 
sanikone xo, lawik u şiwarone xo areker~ 
bonce kaseto ya binüsne mara birusne. 
Gaye ra resmoda kan ku no si ma dest ya 
mordemade kokimi ra qale rozone vere
no hesnene ya ki nata-bota taye belgeye 
alaqa ve tarixe ma ku ne sima dest, mava
ze ke tawayre nebeno u merze. Eve 
zamete xo mara birusne. Gegane zu 
qese, meselade girse vezeno rosnayiye; 
resmoda kan vere çimone ma keno ra, 
keno roşti. Tede mileto sara de niya kar 
kerdo, tarixe xo eve hazar u zu zamet 
veto werte. Ma na dinalige de hata nika çi 
b9 kar u be zamet kuto dest? 

Wa u BirayA MinA Delali, 
Dismen mara qewetin o; hama heqe 

hete ma der a u ma seweta heqa xo dam
epero. Make dest da zuvin, poş tiya 
zuvin gurete bar beno senik, rew raye 
cem e. www.a
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Dost ô Birayen Heja, 

Mevanen Birez, 

Li ser nave xwe ô xebatkaren kovara 
Berheme bi dil can ve silav li we di
kim. Hôn bi xer hatine. 

Revalen ku di pekanina ve şeva 
şahiye de xwedi ked ô xizmet in, cardin 
di bizura we de ji wan re sipas dikim. 
Tim bextiyar ô berxôdar bin. 

Hônermenden me yen bi nav ô deng 
en ku fidakari kirine, ji bo piştgiıiya 
Berheme di ve şahiye de beşdar bône, 
yen ku ji bo serketina ve civine xebi 
tine gişka re, we hernuya re bi best ô 
hissiyateki kôr ve pir pir sipas dikim. 

Kovara Berhem ji ve du sal bere, bi 
bejmara xwe ya yekem ve dest bi xeba
te kir. Merem ô mebesta we ew bô ku, 
çanda gele me li gor rewşa vi wexti, li 
gor re ô rebazen zanisti, bi perspektif ô 
lenihennek nôjen ve le bikole, şirove 
bike ô peşkeşe xwendevanen xwe bike. 
Ji niheriiıen teng ô tari dôr sekini, rol ô 
giringiyek mezin da metoden zanisti, re 
neda polemik ô nerehetiyen be ker ô 
pôç. Her wiha ji her tişti peşde diviya 
ku çarçova xebate xwe ô xeta xwe diyar 
bike. Hejmara yekem a ve kovare de, ev 
pirsa giring bi awaye jere hatibô diyar 
kirin: 

Kurdistan, di diroka xwe ya dUr ı2 di
rej de, bu war ı2 welate gele qewmen 
kevnare. Di navbera pergalen Dicle ı2 

Firate de bajarwaniyen qed'im ı2 rengin 
hatin ava kirin. Wek Hatti, Hurri, 
Mitanni, Asur, Urartu, Mad ı2 yen din 

bi dehan dewlet peya bun; hukim kirin 

ı2 tekçun. Diyar e bi her awayi ked 
ı2 herhemen wan en madi ı2 manewi di 
cih de man; bı2n havena pekhatin ı2 ber
bipeşçuna "Çanda Kurdistane". Her 

wiha Kurdistan kete bin bandura Pers ı2 
Rom ı2 Ereb ı2 Selçuki ı2 Moxol ı2 Aq
qoyini ı2 Qereqoyini ı2 Osmaniyan. Li 
gel ve yeke' di serdemen kevn de çend 
dewlet ı2 mirnişinen Kurda ji derketin 
hole ı2 hukim kirin. Ev cure cure gel, 
çi bi dilxwazi u aşiti, çi bi zor u şer 
hatibin vi welati, pir tişt bi xwe re 
anine, gele yen nuh avakirine u -çi 

menfi çi misbet- bi her awayi gele reç 
u berma ji wan paşde mane. /ro nete
weye Kurd xwedi ı2 berpirsiyar u parez
gare vi welati u ye çanda w i ya dewle
mende ... " 

Ev diyardeyen sere kok binyata 
çanda me, reng ô pergalen we, baş didin 
xôyan. Himher evçend zilm ô tedaye, 
qedexekariya çand ô sinet ô nav ô 
nişanen Kurdi, mostava çand ô ferhenga 
mirove Kord roj bi roj her bilind dibe; 
bejmara ronaköır ô zanayen wi ji edi ne 
nizm e. Her wiha kovar ô rojnameyen 
heyi bi pirani cih didin behs ô mesajen 
siyasi ıi herhemen edebi. Di ware leko 
rına jiyana çandi ô civaki de hewcedari 
bi kovareki wek Berheme hebô. Ji bo 
vi kari zMe-kem her lekolinvan ô 
niviskaren me ji hebôn ıi hevidaren 
destpekek wisa bôn. 

Qasi ku em tooighen ceriba dinyaye 
pir xweş didexôyan ku, dive mirov, ji 
her tişti p8şde bi çand ıi zimane civaka 
xwe perwerde bibe; şexsiyet ô hişyariya 
xwe di ve çanda bav ıi kalen xwe de 
bibine ku bikaribe di sa ya vi seriye xe 

milandide,bi nirx ıi oormen kainate 

binase. Bo çi kolanyalist evçend dijmine 
zirnan ıi çanda gelen bindest in? Ew baş 
dizanin ku mirov şexsiyeta xwe taybet ji 
kultira neteweye xwe distine; tama 
jiyane ô dinyaye peşde di zirnan ıi jiyana 
civaka xwe de tam dike. Bona ve yeke 
derwleten dagirker, eser ô avahi yen çand 
ıi tarixa me xera dikin, naven gund ô 

deşt ô geli ô ~iyayen me diguhurinin, 
herhemen folklora me diki şinin li ser 
Tirki ô dikin male xwe. Bi ·reya terora 
dewlete ve xelke mecbur dikin ku dev ji 

erd ô ware bav ô kalan berde ô bere xwe 
bide bajaren rojavaye. 

Dive peşiya ve rereva xera be girtin. 

W ek gelekimezin çi ji deste me te bedi 

rexi be kirin. Ku em bi her awayi jiyan 
ıi xebata xwe peşde nebin, dest ô lepen 
xort ô zarôven xwe bi veşanen çanda 
xwe ve tiji nekin, meji ô exlaxa wan bi 
nirxen xwe yen civaki ve neterinin, em 
nikarin li se peya biminin. 

Wek giş weşanen me Berhem ji di 
rewşeki teng ô giran de ye. Li gel dest
tengiya madi, di ware bi destxistina ber 

hem ô belge ıi zaniyariyen çand ô tarixa 
me de ji gelek mişkileyen we hene. 
Di ve tu car ji bir nekin ku carna gotinek 

meseleyeki giring çareser dike, resmeki 
kevn çave lekolinvaneki vedike. Dive 
hôn di vi wari de ji arikariya me bikin. 

Xwuşk ô Birayen Dilsoz, 

Dijmin bi bez e, le em ji xwedi dawa 
yeki rewa ô insani ne ô her berxwe didin 

ku çand ô gele xwe ji bin ve zilm ô tara
sota giran xilas bikin. 

Her şad ô aza bin! 
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Sir Mark SYKES 
Çev.M.PlRO 

OSMANLI İMPARATORLUÖU'NUN KÜRT 
AŞİRETLERİ 

-III-

KESİM C 

Bagdat Halifeleri lmparatorlugu'nun en eski eyaleti olan 
Cezire'nin kuzey bölgesidir. Bu bölgede yaşayan Kürtler ka
baca şöyle sınıflandırılabilir: 

Sınıf I, no 1 ve baglı harfler. Bu sınıf iki 
altbölüme ayrılabilir: 

1. No l'den No 1 Dx. 

2. No 1 Ex'den No 1 Rx. 

Sınıf II, No 15 ve baglı harfler. 
Sınif III, No 16 ve baglı harfler. 

Sınıf IV, geriye kalan numaralar (18 hariç). 

Sınıf I, Altbölüm 1: 

Bunlar belirgin olarak Sultan Selim zamanında Der
sim'den gelen büyük bir göç sonucu oluşan grup ile Arap, 
Aramiler ve eyaletteki Kürt halkı arasında yapılan evlilikler, 
birçok yerli aşiretleri içinde eriterek kendi ana özelliklerini 
kaybetmişler. Zıraatçılıkta fakir, ancak hayvancılık ve halı 
dokumada ileridirler. 

Yaşayış biçimleri basittir; Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 
aylarını Karaca Dag'ın eteklerinde; Nisan ve Mayıs aylarını 
Mezopotamya ovalarında; Haziran, Temmuz, Agustos ve 
Eylül aylarını Diyarbakır'a dogru yörelerde ; Ekim, Kasım, 
Aralık aylarını tekrar güneyde geçirirler. 

Altbölüm 2: 

Bu aşiretler, Altbölüm no 1 ile aynı kökenden geldiklerini 
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kabul etmektedirler, ancak Fırat Nehri onları ayırmak:tadır. 
Bunların hepsi Dersim tipi Şii ya da pagandırlar. Belirli mev 
simlerde Dersim'den gelen dinadamları bunları ziyaret et me 
kte ve dini ayinler yapmaktadırlar. Bunların giysileri, Anado
lu'nun Türkçe konuşan halkınkilere benzer. Kadınları 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar yanında yüzlerini örterler. Erke
leri belirgin bir özellige sahip degildirler. 

Sımf II: 

Bu sınıfa dahil aşiretleri kesinlikle Kürt saymak güçtür. 
Kanımca bunlar, etrafa dagılmış Arami grupçukları, 
Sömürgeci Roma lmparatorlugu kalıntıları, Kürtler, Farslar, 
Türkler ve Mogollar'ın bir karışımıdır. 

Bazı aşiretler tamamen Müslüman, bazıları Jakobit 
Meshebine baglı Hıristiyan, bazıları Melek Tavuz'a taparlar 
ve bazıları da her üç dinden ögeleri içermektedir. Bunlar bir 
bütün olarak çalışkan, yetenekli, iyi taşyontucu ve taktire 
deger üzüm yetiştiricisi bir halktır. Ancak aynı zamanda zor
ba, kanasusamış, kindar, intİkarncı ve hilekardırlar. Din de 
giştirme olaganüstü bir durum degil ve belirli sayıda kişinin 
Evangelist Protestanlıgı kabul etmiş olmaları umulmadık der
ecede olumlu bir gelişmedir. 

Sınıf III: 

Sincar'ın büyük aşiret konfederasyonu tümüyle Yezidi 
Kürtler'den oluşuyor. Sincar'ın Yezidiler'i fizik olarak Der
sim'li Kürtleri andırmaktadırlar: Küçük kemikli, ince boylu, 
zayıf, açgözlü, ıstıraplı yüzhatlı, asılı küçük burunlu, sivri 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ve 
yüzkemildi, siyah gözlü ve ince yanaklı. 

Bunlar saçlarını altı ya da yedi bölüm ha

linde örerek, yüzün bir tarafından 

sarkıtırlar. 

Sincar aşiretlerinin giysileri diğer 

halklannkine benzemiyor. Sanırım bu, 

uzun zaman ayrı ve ulaşılması güç 

yaşamalarından ileri geliyor. Bu öneçıkık 

kahverengi keçe şapka (cap) boyundan 

kare biçiminde kesilmiş, önü kapalı ve 

pamuktan yapılmış beyaz bir gömlek, 

ceylan derisinden veya kahverengi deriden 

bir gocuk, ham deriden çarık ve deri ke

merden ibarettir. Kendi anlattıklarına 

göre, Timur işgalinden sonra Sincar'a 

göç etmişler. Ancak Yezidiliğin, bundan 

çok daha önceleri Sincar dağlarında mev

cut olduğu kendileri tarafından teyid edi
liyor. 

Sınıf IV: 

Bu Kuzey Mezopotamya Kürtleri, tüm Kürdistan'ın akla 

gelmez ayaktakımıdır. Dolandırıcı, serseri ve zorbadırlar. 

Göründülderi kadarıyla bağış lama erdemine sahip değiller, 

başıboş, korkak ve insafsızdırlar. lrklarıyla pek gurur duy

mazlar ve göründüğü kadarıyla Çingenlerve diğer düşük 

göçebe aşiretlerle evlenmekte ve karışabilmektedirler. Bu 

sınıftan 10 ve 18 nolu olanlar Van Gölü'nün kuzeyindeki ov

alardan buraya göç ettiklerini (eskiden) kabul etmek gerek

mektedir. 

Not: 

Urfa'nın doğusunda, kasıtlı olarak kendilerinin Kürt 

aşiretlerine mensup olduğunu söyleyen büyük bir Çingen to

pluluğu yasamaktadır. Bunlardan bilgi edinmek isteyen bir 

gezginci çok dikkatli olmalı. "Nowar ya da Howek 'den mi 

geliyorsunuz?" sorusuna karşı ya sesiz kalacak ya da kendi 

kökenierini kabul etmek zorunda bırakacaktır. 

1. Milli (Mıli, Mılan): 30 aileden oluşuyor. Bu ad 

garip ve özgün bir gize sahip. Tüm çabalarıma rağmen bu 

konuyu tatmin edici bir biçimde aydınlatamadım. Bazılarına 

göre, çok güçlü bir aşiret olan Milli, 18.yüzyılda Türkler ta

rafından parçalanmıştır. Bugünkü gerçek şudur: 30'dan fazla 

çadıra (aileye) sahip olmayan Milli aşiretinin şefi İbrahim 

Paşa, 2000 aile üzerinde tüm yetkiye sahiptir. tkinci olarak 

onun adı büyük bir saygıyla anılmakta ve kendisinden Mala

tya Kızılbaşı olarak bahsedilmektedir. Ona gösterilen bu 

saygı zenginliğinden değil, Milliler'in reisi olmasından ileri

gelmektedir. Üçüncü olarak Dersim'de muhafızsız olarak sey

ahat edebilecek tek yabancıdır. Dördüncüsü, Kesim A'daki 75 

nolu Şemsiki aşireti de onu kendi başkanları olarak 

görüyorlar. Beşincisi, Erzincan eyaleti ve Anadolu'da tecrit 

Şeyh Sadık'ın askerleri 
M. Sykes'dan 

edilmiş bazı köyler, ondan pederşahi şefleri olarak bahset

mektedirler. En ilginç yanı şudur: Kürtler arasında putperest 

(pagan) ve tasavvufa bağlı Şii Zazalar ile Sünni (Ortodoks 

Müslüman)'ler vardır ve İbrahim Paşa Sünni'dir. Bu ne

denle onun yetkisi ne siyasi ve ne de dinidir. Buna rağmen 

Kürdistan'ın her tarafından gelen Kürtler, aile kavgaları da da

hil her konuda onun fıkrini sormakta ve onun yargısını genel

lilde en son merci olarak kabul etmektedir. 

Bununla birlikte savaşta onunla birlikte davranan fakat 

diğer zamanlarda onun pederşahi makamına saygı duymayan 

bazı aşiretler de vardır. İbrahim'in bu konuya ilişkin görüşü 

şöyledir: 

"Yıllarca önce Kürtler iki kota ayrılmış/ardı, M ılan ve Zi

lan olarak. M ılanlar'ın 1200 aşiretleri vardı; ancak bunlardan 

hoşnut olmayan Allah bunları sağa-sola dağıttı. Bunlardan 

kimi kayboldu ve kimi de yaşamını sürdürdü. Bu kaybolmak

tan kurtulanlar M ılanlar'ın başı olarak bana saygı gösterirler." 

İbrahim'in anlattığı hikaye Muhammed'den çok önce olan 

bir duruma ilişkin. Böylece Milanlar'ın bir kısmı Hıristiyan, 

bir kısmı da Yezidi'dirler. Mılan efsanesine göre, kendileri 

Şem'in çocuklandır ve Arabistan'dan gelmişler. Ancak Zilan

lar, Doğu'dan gelmişler. Şimdi bu muğlak efsane ile Der 
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Paris Kürt Enstitüsü'nün Juızırlattıgı bir kart 

sim'in tüm Kürtleri arasında da karşılaşılır. Bunu burada 
durdurarak, bunun de~işi~i olan di~er bir efsaneye geçelim: 

Arabistan'dan gelen Mılanlar, Dersim'de yerleştiler. Sul
tan Selim Batı Kürdistan'ı fethetti~i zaman, veziri gördü ki 
Kürtler, Dersim'in da~ eteklerinde başıboş gezmekte ve bölge 
göçebelerle dolu. Bundan ötürü vezir, isteyenlerinevler yapıp 
yerleşebilece~ni, çadırda yaşamak isteyenlerin ise çadırlannı 

alıp güneye inmelerini emretti. Bazıları ev yaptılar, 
Türkçe ö~enip kadınlarıma peçe giydirdi; bazıları Dersim'in 
ula şılmaz doruklanna kaçtılar; bazılan da güneye indiler. İşte 
İbrahim Paşa bu güneye inenterin başıdır. 

Mılan hikayelerinden biri de, Zilan'ın adi (base) ve pes
paye bir ırk oldu~udur. İşin garibi, Zilanlı (Kesim D, 6, 9, 
9A ve I 7 numaralar) oldu~nu söyleyen birinin yüzünde he
men bu kötülükleri okuyabilirsiniz. Bu yukarı paragrafdaki 
efsaneyi aylar süren bir sürü sıkıntılar sonucu elde edildi~ini 
söylersem okuyucu şaşırmasın. 

Belirtilen bütün Mılan aşiretleri * ile işaretlenmiştir. 
* A. Danan: 250 aileden oluşuyor. Göçebedir. 
*B. Seidan: 450 aile. Göçebedir. Buna benzer bir adla 

Kesim A'daki 32 ve 73 nolular ile Kesim B'nin 20E nolu 
aşiretlerinde karşılaşmıştık. Kanımca bu aşiretinadı "Seyid" 
ya da "Said" adlı bir liderinadından türemiştir. 

*C. Kiran: 550 aileden oluşuyor. Göçebedir. İbrahim 
Paşa'ya göre bunlar ve Yezidiler aynı aşirete mensupturlar. 
Ancak Kiranlar ortodoks Müslümandırlar (Sünni). 

*D. Dudikanlı (Dudikan): Aile sayısı bilinmiyor. 
Göçebedir. İbrahim Paşa ile birlikte Kuzey Mezopotamya'da 
bulunanlara ek olarak, V arto'nun yakınında bulunan ve Zaza-
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ca konuşan beş köy daha 
vardır. Ve bir bölümünün de 
Dersim'de bulundu~u 
söylenmektedir (Kesim B'ye 
bak). 

*E. Khalajan (Xele
can/Xelacan): 700 aileden 
oluşuyor. Göçebedir. 

*F. Keliş: Göçebedir. 
Aile sayısı bilinmiyor. 

*G. Mendan: Aile sayısı 
bilinmiyor. Göçebedir. 1 nol
unun küçük bir alt grubudur. 
Bunların, Kesim A ve no 
32'de bulunan Herkiler'den 
ayrılarak Karaca Da~'a gittik
leri veya bunun tersi 

hakkında birşey söylemek güçtür. 
*H. Kumnareş: 350 ailedir. Göçebedir. 
*I. Şerkian: 80 aileden oluşuyor. Göçebedir. 
*J. El Kawat: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. 
*K. Dashi (Deşi). 

*L. Meşkenli: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. 
*M. Kalendelan: Aile sayısı bilinmiyor. Dersim'de 

göçebe olarak yaşadıkları bildirilmektedir (Kesim C). 
*N. Haci Bayram: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. 
*0. Hassanekan: 260 aileden oluşuyor. Göçebedir. 

Bunların, Zilanlı olduklan bilinen Hassananlı'larla herhangi 
bir ilişkisi yoktur. 

*P. Khalajari (Xalecari/Xalezari): 700 ailedir. 
Göçebe. 

*Q. Elia: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. 
*R. Isiadat: 85 aileden oluşuyor. Göçebedir. 
*S. Terkan (Terikand?): 700 aileden oluşuyor. 

Göçe bedir. 

*T. Nasrian: 75 ailedir. Göçebe. 
*U. Tchuvan (Çuvan): 210 aileden oluşuyor. 

Göçebedir. 

*V. Sartan: 80 aile kadardır. Ras-ul-ain yakınında 
göçebe olarak yaşamaktadırlar. 

*W. Usbakhan (Usbaxan): 70 aileden oluşuyor ve 
göçebedir. 

*X. Matmieh: 800 aileden oluşuyor. Göçebedir. 
*Y. Chemikan (Çemikan): 250 aileden oluşuyor. 

Göçebedir. 

*Z. Barguhan: 130 aileden oluşuyor. Göçebedir. 
* AX. Hisulieh: 550 aile. Göçebe. www.a
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*BX. Chiaresh (Çiyareş): Aile sayısı bilinmiyor. 

Göçebedir. 

*CX. Zirofkan: 2000 aile. Karaca Da~rda yan-göçebe. 

*DX. Daghbashi (Dagbaş): Aile sayısı bilinmiyor. 

Siverek (Suverek)'in dogusunda büyük bir yarı-göçebe 

aşirettir. 

*EX. Bujak (Bucak): Aile sayısı bilinmiyor. 

Göçebedir. 

*FX. Hoshian (Hoşian): Aile sayısı bilinmiyor. 

Göçebedir. 

*GX. Beski: 800 aileden oluşuyor. Yerleşiktir. Bu 

aşiretin ilginç bir efsanesi var: En eski adı Salargan olan bu 

aşiretin İngiliz veya Frenk soyundan geldigi iddia edilir. Bu 

konuda ihtiyatlı olmak koşuluyla Lusignan adının daha uy

gun olacagı kanısındayım ve açıklaması da şöyle: Lusignan 

ailesinden bazı üyeler ile bu aşiret arasında iltica veya diger 

konularda, zamanında, ilişki kurulmuş olabilir. 

*HX. Hajji Manli (Haci Menli): 500 aileden 

oluşuyor. Göçebedir. Atları yok, eşekleriyle seyahat ederler. 

*IX. Kassiani: 500 aileden oluşuyor. Yerleşiktir. 

*JX. Çakali: ıooo aile. Göçebedir. 

*KX. Merdis: ıooo aile. Sanının yerleşiktirler. 

*LX. Eutergech: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. 

*MX. Janbeg (Canbeg): Aile sayısı bilinmiyor. Ke-

sim F no: ı8'in bir parçası oldugu açık. Yerleşiktir. 

*NX. Beyleyan Porga: 500 aile. Yerleşiktir. 

* Derejan (Direjan): 800 aile. 

Göçebedir. 

*PX. Kao: 500 aile. Göçebe ve 
yerleşiktir. 

*QX. Mulikan: 500 aile. Göçebe 
ya da yerleşik olduklarını bilemiyorum. 

*RX. Derejan (Derecan): Aile 
sayısı bilinmiyor. Olasılıkla bu, Kesim 
C no: lOX'in bir kolu ya da aynı aşiretin 
yazlık bir kolu olabilir. 

2. Karageç: ı 700 aile. Bu, Siverek 
yakınında oturan yarı-göçebe, düşük bir 
aşiretin adıdır. Zalim, vahşi ve an
latılmaz dercede pis ve kirlidirler. Bu 
aşiretin her alanda kotü bir üne sahip 
oldugu bilinmektedir. Bunlar anayol 
üzerinde bulunduklarından gezgincilerin 
edindikleri kötü izienimler Kürtlere mal
edilmiştir. Birçok Karageçi'nin Zazaca 
konuş ması ilginçtir. Ancak Diyar
bakır'la Tur Abidin arasında gö rüldügü 
kadarıyla kendi klanlarından azledil
miş,aşiretsel olmayan çok say;.da Kürt 

vardır. Bunların en kötüsü, görüldügü kadarıyla kendilerini 

Karageçilere(ı) mensup gören "istenmeyenler"dir. 

(1): Bu, Osmanlılar tarafından zorla Batı Anadolu'ya 

sürülen Ziriki, Trikan ve diger Kürt aşiretleri yerine, bölgeyi 

Türk/eştirrnek amacıyla Batı Anadolu'dan getirilip K araca Dag 

eteklerinde yerleşririlen göçebe bir Türkmen aşiretidir. Bu 

Karageç, düşük kökenli aşiret-dışı yerli Kürt aşiretleriyle evli

likler sonucu ve de egitimsiz ( okuma-yazmasız) olmaları 

yüzünden, kısa zamanda dil ve benliklerini kaybederek Kürt 

adet ve törelerine büründü/er. Bu Türkmenlikleri yüzünden 

Osmanlılar tarafından sürekli korundular ve tercih edildiler. 

Zamanla birçok yerli göçebe Kürt ailelerinin de bunlara 

katılmasıyla sayıları artarak tamamen Kürtleşme sürecini ta

mamladılar. 

3. Aşiret-dışı Zazalar: Sayıları için Kesim B, no: 

23'e bak. 

4. Chaikessen (Çaykesen): Aile sayısı bilinmiyor. 

5. Barhan: Aile sayısı bilinmiyor. 

6. Hasseran: Aile sayısı bilinmiyor. 

7. Abu Tahir: Aile sayısı bilinmiyor. Bunların Arap 

kökenli oldukları söylenir, fakat Kurmanci konuşurlar. 

8. Givran: Aile sayısı bilinmiyor. Kesim C'deki no: 

ı 'in bir alt birimidir. 

9. Eimerzan: Aile sayısı bilinmiyor. Bu aşiret konusun

da kuşkuluyum. 

ıo. Chichichieh (Kiki/Kikieh): ı200 aile. tıkbahar 

Birkaç Dersim'li birarada, Foto: Hawar 
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ve yazın erken aylarında Jagh-Jagh (Ca~ca~) nehrinin dolay
Ianna inen, kışın Karaca Da~'ın eteklerinde (köylerinde) 
yaşayan yan-göçebe büyük bir Kürt aşiretidir. Şeflerine göre, 
Abbasi halifeleri tarafından Arap Diyarı'nı yönetmek için 
gönderilen bir emirin soyundan gelmedirler. Halifelik gücünü 
yitirdi~i zaman bu aile burada kaldı~ı halde yönetim Kikieh 
Kürtlerinin eline geçti. Yerli Bedeviler bu şef ailesini soylu 
olarak görmekte ve ona saygı göstermektedirler. Bu şefler 
aşiret halkını çok hakir görmekte, halktan "Kürt köpekler" 
olarak sözetmekte ve halktan kadınlarla evlenmemektedirler. 
Kikiebierin şef a~ası olan Abdurrahman iyi e~itim görmüş 
biri ve eski kentlerin Habur kıyısındaki yerlerini saptamakta 
hayli başarılı işler gerçekleştirmiştir. Tarihi bilgisi var ve 
ona göre Kikiehler Cezire'nin yerleşik halkının son 
kalıntılarıdır. Ve bunlar Şammarlar tarafından Kuzeye 
sürülmüşler; ilerde kuzey Cezire'de açılacak ziraat arazisine 
yerleşmek koşuluyla güneye inmişler. 

11. Dakbori (Daxori): Aile sayısı bilinmiyor. 
Şırnak'dan gelen küçük bir göçmen grubudur. 

12. Bunesi: Aile sayısı bilinmiyor.Sanırım bu aşiret 
mevcut de~il, ancak gezgincilerin bildirdiklerinden hareketle 
bu adı verdim. 

13. Mirsinan: Aile sayısı bilinmiyor. Bunlar hakkında 
herhangi bir bilgi yok. 

14. Surkishli (Surkış): 900 aileden oluşuyor. 
Yerleşiktir. Söylendi~ine göre bu aşiret, Baban Kürtleri 
a~zını kullanıyor. Bu do~ ise, bunlann Kesim A no: 9'daki 

.. 

Bir Kürt kadını, Paris Kürt Enstitüsü 
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Surçilerle bir ilişkisinin olması olasılı~ı var. 
15. Bu numara altında Müslüman, Yezidi ve Hıristiyan 

aşiretlerini Tur Abidin adı altında topladım. 
A. Mizizakh (Mizizax): 390 aileden oluşuyor.Tur 

Abidin'de. Müslüman ve Kürttürler. 
B. Saur: Aile sayısı bilinmiyor. Tut Abidin Aşireti. 

Hıristiyan ve Müslüman kanşımı. Arapça konuşurlar. 
C. Mahalemi: 800 aile. Bu aşiret ilginç bir tarihe sa

hiptir. Bunların söylediklerine göre, bunlar 350 yıl önce 
Hıristiyan imişler. Bir kıtlık esnasında, perhi.z ayında et yiye
bilmek için piskopostan izin istemişler. Piskopos izin 

vermeyince, bunlar da Müslüman olmuşlar. Konuştukları 
Arapça bozuk, kadınlan kırmızı elbise giymekte ve yüzlerini 
örtmektedirler. İbrahim Paşa'ya göre bunlar şimdi Arap-Kürt 
kanşımı bir toplulukturlar. Bazı aileler hala Hıristiyandır. 

D. Haruna: 750 aileden oluşuyor. Yerleşiktir. Bunlardan 
90 aile Jacobit Hıristiyandır. 

E. Del Mamıkan: Aile sayısı bilinmiyor. Tur Abidin 
aşireti. Arapça kirması bir dil kullanmaktadır lar. 

F. Domana: 180 aile. Tur Abidin aşireti. Hıristiyan ve 
Müslümandır lar. 

G. Dorkan: 120 aile. Tur Abidin aşireti. Yezidi ve 
Müslümanlardan oluşurlar. 

H. Moman: 
600 aile. 
Müslümandır lar. 
Kurmanci 
konuşurlar. Üç 
aşiret lideri ile 90 
aile 
Hıristiyandırlar . 

I. Haverka: 
1800 aile. Yarı 
Hıristiyan ve yarı 
Müslümandırlar. 
Kurmanci konu 
şurlar. Kesim A 
no: 48'deki Haweri 
Yezidileriyle bir 
ilişkilerinin 

oldu~unu sanıyo 
rum. 

J. Salahan: 
Aile sayısı bilin
miyar. 

K. Girgiri: 
500 aile. Çadırda 
yaşayan çiftçilerdir. 

Kurmanci konuşurlar. Ancak Arap kökenli oldukları söylenir. 
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L. Dasikan (Dasıkan): 900 aile. Yezidi, Müslüman 

ve Hıristiyanlardan oluşurlar. Kurmanci konuşur ve Tur Abi

din aşiretidirler. 

M. Alian: 1200 aile. Hıristiyan, Müslüman ve Yezidi

lerden oluşurlar. Dillerinin Kurmanci oldugu kanısındayım. 

N. Mizidagh (Mızıda~, Mazı da~): Aile sayısı bi

linmiyor. Sanırım bunlar, no: lSA'nın küçük bir birimidirl

er. 
16.Sincar Ye zidileri: 

A. Bumtey- wit: Aile sayısı bilinmiyor. Sincar Yezidi-

leri'nin buyrugu altında köle gibi yaşayan bir Arap aşireti. 

B.Mirkan: Aile sayısı bilinmiyor. Yerleşiktir. 

C. Samuga: 

Aile sayısı bilinmiyor.Sincar ya kınında çadırda yaşarlar. 

Kanımca bu 

aşiret adını yaşadıgı yöreden almıştır. 

D. Beit-el Khulta: Aile sayısı bilinmiyor. Yerleşiktir. 

E. Hababa: Aile sayısı bilinmiyor. Yerleşiktir. 

F. Kiran: Aile sayısı bilinmiyor. Sincar bölgesinde 

çadırda yaşarlar. Bunların dışında Müslüman olan diger bazı 

Kiranlara da rastlanır (Kesim C, no: 1). 

G. Beled: Aile sayısı bilinmiyor. Sincar'da Beled kasa

bası yakınlarında oturan Bekıran aşiretinin bir bölümü olabi

lir. 

H. Bekıran: Aile sayısı bilinmiyor. Yerleşiktir. Bunlar, 

Diyarbakır yakınlarında oturan Bekıran aşiretinin bir kesimi 

olabilir. 

I. Mendikan (Mendıkan): 300 aile. Beled ve Teli 

Mar arasındaki bOlgede oturan göçebe bir Yezidi aşiretidir. 

Bunların az bir kısmı Müslümandır ve Yezidi Mendikanlarla 

evlenmezler. Bu Müslüman Mendikanların Arap olup sonra

dan Mendikan Yezidilerine baglandıkları savını dogrulayacak 

veriler bulamadım. Ancak bütün alış-verişlerinde kendi yol

daşı aşiret Yezidileriyle iyi anlaşıyorlar. Burada, Baba Cha

mich'in "Ermeni Tarihi"nin sık sık Mandukanian'lardan bah

settigini belirtmekte yarar var. 

17. Alush (Aluş): 200 aile. Bir Kürt şefinin emrinde, 

düşkün (afaroz edilmiş) ve sıgınmacılardan oluşan bir aşiret. 

Dili Arapça' dır. ---. 

18. Berzieh (Berazi, Bırazi): 9000 aileden oluşuxor. 

Bunlar Kuzey Mezopotamya'da bulunan Seruj'a bilinmiyen 

bir tarihte göç etmiş, Berizanlı aşiretinin (Kesim D, no: 6A) 

bir koludur. Bu, aşagıda adları anılan aşiretler konfederasyo

nunun adıdır: 

Adı 

Keytkan 

Şeyxan 

Aile sayısı 

700 

600 

Okian 700 

Shadadan(Şadadan) 700 

Alidin/i 700 

Ma'afan 700 

Zerwan 500 

Pijan BOO 

Karageçan 500 

D inan 1000 

M ir 1000 

Didan (Dıdan) 300 

Bu listede Karageçan adının geçmesi, birligin geri kalan 

aşiretlerinin Sultan Selim zamanında Seruz'da iskan ettirildiği 

anlamına gelmez. Bunlar bir kıtlık yılında Van Gölü 

yöresinden buraya göç etmişler. Ancak şimdi kısmen Ara

plaşmışlar. Çok kişi Arap giysisi giyinmekte ve Arap dilini 

kulianmaktadırlar. Bunların bir kısmı tamamiyle göçmen, bir 

kısmı tamamİyle yerleşik, bir kısmı da yarı-göçebedirler. 

Bunlar korsanlıkları yüzünden kötü bir üne sahip oldukları 

halde çalışkan ve zekidirler. 

KESİM D 

Bu bölgede oturan aşiretlerin örgütsel yapısı son derece 

karmaşık; onları bir düzene koyup sınıflandırmak oldukça 

güç. Görebildigim kadarıyla bunlar, üç sınıfa 

ayrılmaktadır lar. 

Sınıf I. -6, 6A, B,9'dan 13,17,23,24 nolu/ar: 

Bu aşiretler, davranışları gözeçarpan derecede kaba, yüzleri 

sonderece çirkin, iri yapılı ve uzun boyluluklarıyla dikkat 

çeken bir ırka aittirler. Bunları gören birçok yabancı gezginci 

bir genelierne sonucu, bütün Kürtlerin bunlara benzerliklerini 

sandılar. Görüldügü kadarıyla bunlar içgüdüsel olarak gerçek 

göçebedirler; savaş ve ziraatçılıkta yetenekli değiller. Bunların 

ilkbakışta aptal, hilekar, sadakatsiz, açgözlü ve kavgacı ol

dukları görülür. Bununla birlikte bunların görünmeyen bazı 

hasletlere de sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bunlar Bi

zans hükümetinden çok önceleri bu memleketin egemeniydil

er. Bunların atalarından kalma rivayetlere göre, Diyarbakırdan 

gelme olup bir zamanlar Hıristiyan Ermeni ya da ateşetapan 

idiler.Bunlar birçok hallerde 8 nolu Cıbran, 81 nolu Bellikan 

(fiziksel yapı bakımından birbirlerine benzerlikleri kolaylıkla 

gözlemlenebilir) dahil diğer yerli asıretleri de kendilerine 

bağladılar. Süregelen en özgün töreleri, kadınların başlarının 

tepesini traş etmeleridir. Tümü ortodoks Sünnidirler. 

Sınıf II. BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI,9A, 1B ve 

19 nolu/ar: 

Bu aşiretlerin Sınıf I'den önce burada oldukları ve 

bölgenin hayvancılıkla uğraşan yerli aşiretleri olduğu 
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kanısındayım. Gözeçarpan çok belirgin bir özelliğe sahibol
mayan bunlar, genellikle ufak, ince yapılı ve zararsız bir 
halktır. 

Bunlardan en ilginci Mamekanlılardır. 
Sımf III. 

Sanının 7, 16 ve 16A, Erzurum fatibi Sultan Selim ta
rafından buraya sürgün edilmiş yerli aşiretlerin çeşitli kesim
leridir. 

Bir Kürt ailesi, 
Foto: OA.Rygaard, 1935, Kobenhavn 

Sınıf IV 

Bu bölgede varolan diğer aşiretler hakkında herhangi bir 
bilgi veremiyorum. 

1. Penjinan: Aile sayısı bilinmiyor. Göçebedir. Kendil
erini "penjinan" diye adlandınrlar (Kesim B, no: 2). 

2. Silokan (Sılukan/Sıhkan): Aile sayısı bilinmi 
yor. 

3. Çukurlu: Aile sayısı bilinmiyor. 
4. Azlı: Aile sayısı bilinmiyor. 
5. Lolanh (Lolan): 480 aileden oluşuyor. Alevi'dirler. 
6. Hassananh (Hesenan): 3300 aileden oluşuyor. 

Hınıs, Malazgirt ve V arto yörelerinde yaşayan ve ı ı O köyden 
oluşan büyük bir aşirettir. Bu aşiretin bazı üyeleri yarı
göçebedir, ancak son yıllarda göçebe sayısı gittikçe azalmak
tadır. 

6A. Benzanh: 900 aile. Hesenan'lıların bir alt birimi 
olan bu aşiret, tümüyle yerleşiktir. 

7. İsoli (İzoli): Aile sayısı bilinmiyor. Bir kısmının 
Van Gölü yakınlarında yaşadığı bu grup olasılıkla Hisulieh 
(Hizoli ?)'lerin bir parçasıdır (Kesim C, no: lAx). 

8. Jibranh (Cıbran, Cıbri): 2000 aile. Bu, aşağıda 
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adları anılan 8 aşiretten oluşan bir konfederasyonu ad
landırmaktadır: 

A. Mukhel (Muxel): Aile sayısı bilinmiyor. 
B. Arab A~a: Aile sayısı bilinmiyor. 
C. Torini (Tormi): Aile sayısı bilinmiyor. 
D. Aliki (Ahki): Aile sayısı bilinmiyor. 
E. Asdmi (Ezdmi?): Aile sayısı bilinmiyor. 
F. Sheykhekan (Şeyxıkan/Şixıkan): Aile sayısı bi

linmiyor. 

G. Mamagan :Aile sayısı bilinmiyor. Tahminen Mam
akan'lılarla (Kesim D, no: 9A) bağlantılıdırlar. 

H. Shaderli (Şadırlı veya Şadili): Aile sayısı bilin
miyor. Alevi'dirler. Kesim E, no: IC'den aynlmadırlar. 

I. Bellikan (Bellkan): 6000 aile. Zazaca konuşan 
Kürtler ve Sii'dirler. Cıbranlılann bunlar hakkında anlatagel
dikleri rivayet şöyledir: Bunlar 3 ay evlerde ve 9 ay çadırlarda 
olmak üzere Arabistan'da (Bu bir kuzeyli Kürt için Diyar
bakır'dır) yaşadılar. Esat Paşa adında biri, bunların, Muş 
yakınında bulunan Bingöl'e gitmelerini buyurdu.Cıbranlılar 
giderek tümüyle yerleşik bir yaşama geçiyor. Açıkça 
görüldüğü gibi bu aşiret, Cıbranlılar ile diğer aşiretlerden 
ayrılan klanlann birleşmesinden oluşmuştur. Aniayabildiğim 
kadanyla bunlar, Cıbranlılar gelmeden önce dağiann yerli 
halkıydılar. Çünkü bugün bile Cıbranlılar bunlara kötü mua
mele etmekte ve Cıbranhların buyruğunda köle gibi 
yaşamaktadırlar. Beitkanlılar biraz daha bağımsız davranmakta 
ve benliklerini Cıbranlılardan korumaktadırlar. Cıbranh 
kadınlar da erkekleri gibi başlannın tepesini traş etmektedirl
er. Erkeklerin giysileri olağanüstü bir fevkaladelik taşır ve 
Lolanlıların fakir ve kalabalık kesiminden gelen balıkçılann 
modasını izleyen bir halleri vardır: lnci düğmeler, siyah kadif
eden yaka ve kolluklar, çok geniş ve sarkan pantalon (şalvar) 
ve kuşak; durumu iyi olanlarda ise yaka ve kravat, başlannda 
muazzam büyüklükte ve keçeden yapılmış ayı derisi gibi 30 
cm. yukanya fırlamış fes ve bu fesin etrafında da burulmuş 
çok küçük bir ipek sarık. Görebildiğim kadanyla bu biçimde 
giyinen Kürtler yalnız bunlardır. Sanırım fes dışında bu 
kıyafet yeni bir gelişmedir. Cıbranlılann diğer bir özelliği de 
özenle taranmış, uzun tüyleri sarkan kuzu derisinden yapılmış 
külah giyinmeleridir. Bir bütün olarak bu kıyafet, alışılmışın 
çok çok üstünde bir özgünlüğe sahiptir. Buna eklernem gerek
en bir diğer nokta da, görünüşleriyle Haydaranlıları andıran 
Cıbranlılar garip bir çirkinliktedirler. 

9. Sipikanh: 3000 aile. Van Gölü'nün kuzeyinde 
yaşayan, sert davranışlanyla Haydaranlıları andıran temel bir 
aşirettir. 

A. Mamakan: Aile sayısı bilinmiyor. Şimdi Sipi
kanlıların bir alt birimi olarak görülüyor. Bazılarına göre 
bunlar, Ermeni tarihinin en eski Mamagonyalı'larıdırlar. 

10. Zirikan: 6000 aile. Bütün yönleriyle Kesim D no: 
8'de görülen Cıbranlılara benzeyen bir aşirettir. Bildiğim ka-
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danyla belirli bir alt birime sahip olmayan yeknesak bir 

aşiret. Bunların kendilerini Araplar'dan sayıp saymadıklarını 

saptayamadım. Eskiden göçebe olmalarına rağmen son 

yıllarda yerleşik yaşama geçmektedirler. 

ll. Rashwan (Reşwan): 70 aile. Göçebedir. 

12. Bazıki: 70 aile. Göçebe. 

13. Putikanli (Putıkan): Aile sayısı bilinmiyor. Kiğı 

yakınlannda yerleşik olarak yaşar. Kurmanci konuşur. 

14. Girdi (Gırdi): Aile sayısı bilinmiyor. Bilindiği ka

darıyla Kesim A no: 7'den ayrılmadırlar. 

15. Pisianlı (Pisian): 700 aile. Göçebedir. 

16. Sbaykh Bezeini (Şex Bızıni): 450 aile. Erzur

um yakınında 2-3 köyde yerleşik olan bu aşiretin Kesim B 

no: 3'ten ayrıldığı açıktır. 

A. Sbaykh Bezeini (Şex Bızıni):Aile sayısı bilin

miyor. Kesim A ve no: 3'ten ayrılma bir kısım Şeyh 

Bızıniler'in Tortwin (?) yakınlarında yaşadıkları 

söylenmektedir. 

17. Zilanlı: Aile sayısı b ilinmiyor. 

18. Badeli: Aile sayısı bilinmiyor. Eleşgirt'de yaşarlar. 

Şiidirler. 

19. Sbaderli (Şhaderli): Aile sayısı bilinmiyor. Yan

göçebedir. Şiidir. 

20. Bashmanli (Başmanlı, Başman): Aile sayısı 

bilinmiyor. Kesim A no: 56'dakinin aynısı. Bu aşiretten 

birçok kişinin İran'da oldukları, Kesim A ve no: 56'ya benze

rlikleri ve ona bağlandığı söylenmektedir. 

21. Harndikan (Hemdikan): Aile sayısı bilinmiyor. 

22. Manuranli (Manuri, Menuri): Aile sayısı bilin

miyor. 

23. Haideranli (Haydaranlı, Heyderi): 20 000 aile. 

Muş'tan Urmiye'ye kadar uzanan ve bugün karşılaşılan en 

büyük Kürt aşiretidir. Bütünüyle hayvancılık, ziraat ve asker

lik gibi alanlarda herhangi bir meziyete sahip olmayan, sert 

ve düşük ırktan gelen bir halkbr. 

24. Adamanli (Ademan?): 1800 aile. Yan-göçebedir. 

25. Yezidis (Yezidi): Şeytana (Melek Tavuz) tapan bu 

aşiretin adını öğrenemedim. 

KESİM E 

Kızılırmak ile Fırat nehirleri arasında kalan bu bölge, 

Kürdistan'ın diğer bölgelerinden tümüyle farklı bir özellik 

göstermektedir. Bu Kürtler ayrı bir durum göstermekte, bun

ların daha önce görülen Kürtler'le aynı ırktan olduklannı bir 

gözlemci hayal bile edemez. Bununla birlikte konuştuklan 

diyalektler birbirlerine çok yakındır. Ayrıca KesimA'dan bir 

Kürt kendi meramını dilegetirmekte güçlük çekebilir. 

Aşiretleri kolaylıkla dört bölüme ayırabiliriz: 

Sınıf I. No: 1 ve bağlı harfleri içerir. 

Sınıf II. " 2 " 

Sınıf lll. " 3 

Sınıf W. Geriye kalan numaralar. 

Birinci sınıfa dahil Kürtlerin tümü yerleşik, güzel köyler 

kurmuş, çalışkan, zeki , barışçıl ve fakat son derece hi

lekardırlar. Bazı durumlarda da zalim ve merharnetsizdirler. 

Kürt lazları 
Foto: OA.Rygaard, 1935, Kobenhavn 

Açık renkli saçlı ve mavi gözlü olanlar bunlar arasında az 

değil. Erkekleri genellikle kısa, ama yakışıklıdırlar. Kendi 

davranışlarından çok itaatkardırlar. Bu aşiretlerin herbiri kendi 

soyundan gelen bir grup göçebeye sahiptir. Bu göçebelerin 

tümü son derece fakir, koyuderili ve çarpıcı bir biçimde 

çirkindirler. Bu sınıf tümüyle Şiidir, ancak gizli bir dine sahi

bolduklan da kuşkusuzdur. 

tkinci sınıfa ait veriler için kataloga bakınız. 

Üçüncü sınıfı oluşturan Sineminli (Sinaminli)'leri Kesim 

C no: lHx ve lRx'de yeralan Mılan aşiretlerine bağlamak 

eğilimindeyim. Bununla birlikte vardığım sonuç yukarıdaki 

yargıının hatalı olduğunu göstermektedir. Polis ve hükümet 

görevlileri bunları Kızılbaş Kürtleri olarak kabul etmektedir. 

Fakat, kanımca Sineminliler Azerbaycan 'dan gelen mülteci 

lerdir. Bunlar tümüyle Şiidirler, ancak putperestlik ya da 

başka gizli bir dinle ilişkilerinin olmadığı açıkbr. bunlar gay

et iyi, yakışıklı, iyi çiftçi, okur-yazar bir halktır. Evlerinin 

içini süslemekte sanatkardırlar. 

Dördüncü sınıf, genel olarak Diyarbakır veya Van Gölü 

civarından Akdeniz'e doğru Toros eteklerine kaymış göçe be

lerdir. Bunlar zamanla yerleşik hale gelmekte ya da baş ka

larına çobanlık yapmaktadırlar. Çobanlar kışı evlerde, yazı 
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çadırlarda ve sonbabarı çardakta geçirmektedirler. Bunlar 
konukseverlik ve iyiyüreklilikleriyle ünlüdürler. 

ı. Kureshli (Kureşli, Kureşan): 2000 aile. Kur
mancça konuşur; Şii ya da putperesttirler. Kuzeyin Kur
mancça konuşan bu Kürtleri daha önce adıgeçen Kürtlerden ta
mamen farklıdırlar. Bunlar yabancılar karşısında gayet 
ihtiyatlı ve sessizdirler. Ortodoks Sünnilerden nefret eden, sa
kin ve çok yakışıklı bir halktır. Görüldüğü kadarıyla bunlar 
yağmacılık ve göçebe içgüdülerine sahip değiller. Ancak bun
ların sessiz davranışlannın arkasında, diğer Kürtler arasında 
gözlemleyemediğim tuhaf bir vahşilik ruhu mevcuttur. Bun
lar mükemmel birer çiftçi ve felsefi nazariyatçılığa 
yatkındırlar. Bu nokta çok ilginçtir, çünkü bilindiği kadarıyla 
okur-yazar değiller. Diğer Kürtlerden ayrıldıkları bir başka 
özellik de, bunların özgün sakin davranışlara sahip olmaları 
ve nüktedanlıklarıdır. 

A. Balabranh (Küçük): 60 aile. Şiidirler. Fırat'ın 
karşı yakasında yaşarlar. Bunların Kurmanci konuşmaları il
ginçtir. Görüldüğü kadarıyla bunlar dışgörünüşleri 
bakımından Dersimli olmaktan çok Kesim E no: ID ve 
IC'de anılan Badelilere daha yakındırlar. 

B. Balabranh (Büyük): 500 aile. Erzincan'ın biraz 
güneyinde, Zazaca konuşmakta ve ad olarak Şiidirler. 
Göründüğü kadarıyla putperesttirler. 

C. Shaderli (Şadilli/ Şadi): 3000 aile. Şii veya put
peresttir. Kureşiilere benzemekle birlikte yaşam düzeyleri 
daha düşüktür. Yeraltı evlerde yaşamaktadırlar, ziraatçılıkları 
ise çok zayıftır. 

D. Badeli (Badıki/Badi): 700 aile. Yarı-göçebedir. 
Şiidirler. Kurmancça konuşurlar. Bazılarının da Rewandız 
yakınlannda yaşadıkları söylenmektedir. 

2. Koclıkiri (Qoçkiri/Koçkiri): 10 000 aile. Bu 
özgün bir aşirettir: Aslında bir aşiretten çok bunları ayrı bir 
ulus (nation) diye adlandırabiliriz. Erkek ve kadınları, koyu 
ve ince yontulmuş yüzleriyle özgün bir tipi oluştururlar. 
Dığer Kürtleri andırmamaktadırlar. Dilleri Kürtçe'nin bir 
lehçesi olmasına rağmen Zaza veya Baba Kürtleri ya da Diy
arbakır'ın Kurmanciarı bunu anlamakta güçlük çekerler. An
layabildiğim kadarıyla din olarak gelişmiş putperesttirler (ad
vanced pantheists): Bunlar, doğayı ana dişi ve Allahı erkek 
olarak algılamaktadırlar. llerigelen yaşhlarla yaptığım sahbet
ler sonucu bu kanıya vardım(kesin olarak emin değilim). 
Koçkirililer ziraatta geri ve Muş ovasında, Van Gölü'nün ku
zeyinde görüldüğü gibi yarısı yeraltında kurulmuş evlerde 
yaşarlar. llginç olan nokta Koçkirililer yakınında oturan Er
meni ve Müslümanların, kesilmiş taşlardan yapılma evleri 
içeren düzenli köylere sahip olmalarıdır. Anlatıldığına göre 
Koçkirililer, Dersim'de yasıyorlardı. Ancak bugünkü dağlılar 
tarafından buraya sürülmüşlerdir. Koçkirililer savaşçı bir halk 
olmadığı için silah taşımamakta ve son derece itaatkar davran
maktadırlar. Müslümanlara göre bunlar hilekardır ve insan 
yaşamı onlar için pek önem taşımaz. Kanımca pekçok 
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Koçkirili, Sivas-Zara yolunun kuzeyinde az bilinen bölgede 
yaşamaktadırlar. Daha ayrıntılı gözlemlerde bulunmak için za
manım olmadı. 

Koçkiri aşağıda belirtilen birimlere aynlmaktadır: 
A. Sarolar: Karacaran mıntıkasında. 
B. Barlolar: 

C. Garoalar: 

D. İbolar: Hamobad mıntıkasında. 
E. Eski Koçkiri: 400 aile. Koçkirililere göre bu 

aşiretin kendileriyle herhangi bir bağları yoktur. Bu aşiret, 
Kesim E no: 2A, B, C, D kolları tarafından Koçkiri bölge 
sinden bugün bulundukları Erzincan yakınlarına sürü! 
müşlerdir. Bundan, Koçkiri'nin Kesim E no: 2'nin ya daA, 
B,C,D'nin gerçek adı olmadığı yargısına varabiliriz. 

3. Sinaminli (Sineminli): 2500 aile. Bu Malatya ci
varında yerleşmiş gerçek Şiilerin büyük bir aşiretidir. Gerçek 
Şiidirler ve bildiridiğine göre, bunların kullandığı dialekt -
diğer Kürtlerinkiyle karşılaştınldığında- modem Pers diline en 
yakın olanıdır. B unların Avrupa!' h ve yabancılara karşı 
ilişkileri gayet dostçadır. Bu olgu, tüm Şii ve Kızılbaşlar'ın 
insancıl oldukları yargısını doğurmakla birlikte, tam tersine 
ben acı deneyimlere sahibim. 

4. Korejik (Kürecik?): Aile sayısı bilinmiyor. Bunun 
bir ad olduğunu sanmıyorum. 

5. Al Khas (Aixas): 500 aile. Halebin Güneydoğu 
sunda Alxas adında bir dağ var ve bu asiret adını bu dağdan 
almış olabilir. 

6. Koctir Zor: 600 aile. 

7. Kara Hassan: 300 aile. Bu bir Türkmen aşireti olabi
lir. De Guignes'in "Index of Names to the Histoire des Huns" 
adlı eserine bak. 

8. Chughrishanli (Çuğrişanlı): 500 aile. Yerleşik 
olması olasıdır. 

9. Nederli: Aile sayısı bilinmiyor. 
10. Doğanh: 250 aile. Göçebedir. 
11. Dellianli (Delianlı): Aile sayısı bilinmiyor. 

Maraş yakınında küçük bir aşirettir. 
12. Jellikanli (Celikanlı): Aile sayısı bilinmiyor. 

Bazılzn Van, diğerleri Maraş ovasında yerleşmişlerdir. Maraş 
ovasında yerleşenler fakirdirler, hayvancılık ve çobanlıkla 
geçinirler. 

13. Lek Kurdi: Aile sayısı bilinmiyor. Adana 
yakınlarında küçük bir aşiret. Türkçe konuştuğu söyleniyor. 
Bu ad, tran sınırında (bazıları da lran'a bağlı) bulunan Kürtlere 
yabancı değildir. 

14. Delli Kanli (Delikanlı?): 200 aile. Maraş 
ovasında göçebe küçük bir aşirettir. Erkekleri uzun ve iyi 
yapılı, kadınlan ise güzeldir. Bunlar yazları Toros eteklerinde 
olağan Kürt çadınnda, kışlan 30 mil Kilis'in batısında kurulu 
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kamplarda (etrafı taş duvarla çevrili çadır) geçirirler: Kesim 

C'de 10, ll, 12 ve lHx nolular için de aynı şeyleri 

söyleyebiliriz. 

15. Bellikanli (Belıkanlı, Belıkan): 250 aile. 

Tümüyle göçebe. Kurmanci lehçesi konuşur. Maraş vadisi 

boyunca uzamdar ve atları yoktur. 

KESİM F 

Bu bölge Kürdistan'ın oldukça dışındadır ve Sultan Selim 

tarafından Kürdistan'ın çeşitli bölgelerinden zorunlu göçe tabi 

tutulan çeşitli aşiretleri temsil eder.Bunların geliş yerleri kat

alogda takribi olarak belirtilmiştir. 

Tanık oldu~um bir olayı anlatmak istiyorum: Ankara 

çevresinde benzer elbise ve sankiarı (özgün bir biçimde burul

muş) giyinen 15 ve 17 nolu aşiretlerden kişilerle karşılaştım. 

Bu özgün sarı~ı sadece Erzincan yakınlarında bellibaşlı bazı 

Türkler'in kullandı~ıni gözlemledim: "Bu sarık neyi dilegeti

rir?" sorusuna karşılık, kendilerinin Yeniçeri soyundan ol

dukldrını, fetihten sonra Sultan Selim tarafından kendilerine 

arazi (Erzincan'da) verildi~ini söylediler. Yeniçeri Müzesi'ne 

yaptı~ım bir ziyarette, Sultan Selim döneminden kalma bazı 

resim ve çizimierde gördü~üm gibi bu sarı~n şimdi modadan 

düşmüş ama o zamanın genel bir başgiysisi oldu~unu an

ladım. Aynı san~ın bu iki kesim tarafından kullanılmasının 

nedeni gayet açıktır: Dı~er Türklerden tecrit edilmiş bu 

Yeniçeri soyundan gelenler, kendi atalannın giysilerini kul

lanmaya devam ettiler. Anadolu'daki aşiret adamı ise, · 

görüldü~ü kadarıyla yeni sürgün yerine uyum sa~lamak ya da 

zorunlu uyum koşuluyla Türk giysilerini giyindiler. Yine 

benzer tecrit koşulları altında son zamanın modasını izleyem

ediler bu Anadolu Kürtleri. 

1. Ukhchicemi (Uxçicemi): 300 aile. Yerleşiktir. 

2. Urukchili (Urukçili): 400 aile. Bunlar Yürük olab

ilir. 

*3. Milli: 20 aile. Çobanlıkla u~aşan küçük bir grup. 

Osmancık yakınında karşılaştım. Millili olduklarını 

söylediler. Göründü~ü kadarıyla ya Dersim ya da Karaca 

Da~'dan gelmedirler. 

4. Shaykh Bezeini (Şex Bızıni): 120 aile. Anado

lu'da Boiabad (Boyabat?) yakınında yaşayan göçebelerdir. 

Kendilerinin söyledigine göre, bunlar Sultan Selim tarafından 

KesimA'daki no: 3'ten buraya sürülmüşler. Anadolu giysile

rini giyer ve Kurmanci konuşurlar. 

5. Sheveli (Şeveli): Aile sayısı bilinmiyor. Kesim A, 

no: 71E'den zorunlu göç. 

6. Badeli: 200 aile. Yerieşik dalı Yozgat çevresindedir. 

70 yıldan beri Sünnidirler. Sanırım Kesim E, no: lD'den zo

runlu olarak göçetmişler. 

7 .Hajji Banli (Ha ci Benli?): 300 aile. Yan -göçebe. 

Kesim C' de no: l'in bir alt kolu. 

Dersim ya da Karnca Dag'dan zorunlu göç etmişler. 

A. Khatun Oghli (Xatuno~lu): 400 aile. Yarı

göçebe. Kesim C'de no: l'in bir alt aşireti. Karaca Dağ'dan 

gelmişler (Türkmen olması muhtemel). 

B. Makhani (Maxani): 300 aile. Karaca Da~'dan 

gelme. Yan-göçebe. Kesim C'de no:l'in bir alt aşireti. 

C. Omaranli (Ömeranlı, Omeri): 800 aile. Karaca 

Dag'dan gelme. Yan-göçebe. Kesim C' de no: l'in bir alt kol-
udur. · 

8. Bereketli: 1000 aile. 

9. Tabur Oghli (Taburo~lu): 300 aile. Yarı-göçebe 

ve Türkmen olabilir. Ancak böyle olmadıkları konusunda 

ikna ettirildim. 

10. Şex Bızıni: Aile sayısı bilinmiyor. Bazılarının 

Eleşgirt çevresinde oldukları bildirildi. Kesim A, no: 3'ten 

göç. 

ll. Jodi Kanli (Cudikanlı): 200 aile. Olasılıkla 

Şırnak çevresinde bulunan Cebel Cudi'den göçmedirler. 

12. Khalkani (Xalkani): 400 aile. Şimdi mevcut ol

mayan, Rewandız çevresinde yaşamış bir aşiretin adıdır. 

13. Seif Kani (Safkani, Sevkani?): 500 aile. Yarı

göçebe. 

14. Nasurli: 600 aile. 

15. Tirikan (Tırıkan): 400 aile. Ankara'nın takriben 

24 mil batısında, demiryolu hattının kuzeyine serpiştirilmiş 

bir Kürt toplulu~u. Bunların kökeni için Kesim B, no: 9'a 

bak. 

16. Atmanikan: Aile sayısı bilinmiyor. Bildirildigine 

göre, Ankara çevresinde çadırlarda yaşayan ve tahminen Ke

sim A no: 58'den zorunlu göç sonucu ayrılan küçük bir ke

sim. 

17. Zirikanlı: 500 aile. Ankara çevresinde. Kesim D, 

no: lO'dan göç. 

18. Janbekli : 5000 aile. Göçebe, yarı-göçebe ve 

yerleşik grupların bir karışımıdır. Sultan Selim tarafından Ke

sim C, no lMx'den (en uzak Batıda olan Kürtler) buraya 

sürgün edilmişler. 

BITTI 
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M. DUZGIN 

ADET U TüREYE DERSİMİ 
-VI-

ZEWEZ 

DİLBAXİ 
D ENIŞKAR 

DERMAL 

Keso ke domane xo -çi laz çi çena bo- des serro ra verdi ra 
ya indi ameyraxo, vane "Domane fala mordemi mirrodi 
ver der e, azev e." Yane domani eve xo heşiye, indi do
maniye ra xeleşiye u ver ve camerdeni u ciwanikeni sone. 
Çeneyi gere şere merde, lazeki ki gere bizewejiye. Kese ke 
wayre laz u renone azehan e gere na sate ra tepiya haziri ya xo 
bivine, hasav u kitave xo viraze ke mirode domane xo bikere. 
Yane eke lazek o, cire çeneke hivine biyare (bizewezne); eke 
çenek a, qismetode xer ke vejiya, eve usile camati d~neke bide 
merde. 

Vane "Çeneke diiye lozina sari ya", hama "Lazek adire 
piye ver der o." Diyar o ke na qese wexte pisermiyaniye (pa
temel) mendo. Qedr u qimete çeno çime ma u pi de senik 
keno. Çike çeneke sona çe sari u iiza de xo halene xo viraze
na. indi hem eve emeg u semege xo, hem ki je keseni 
(şexsiyet, ferd) ya xo çe merde xo sero say bena. Na hal qedre 
helmeto (yane çeno) çime ma u pide keno kemi. Naye lewe 
de, wexto viren de, yane zamane aşireni de kare teveri ve mid
afa çeyi kurene bara camerdo; qewet u qimete çeyi ve aşire ra 
anagore birnara (reqem) camerdo gurerene çimi ver. Vajime zu 
çe de 5 cameri este, vatene fala kes "Wayre ponz çiiyan o". 
Rama çiqa hewl bene va bi ve cini, je qewereni u qeweta çeyi 
nemordene. Na mesela ki ca u role ciniyo sero tesir kerdo u i 
camerdan ra tepiya verde. Helvet na hal, ciya ciya biyena 
qimete lazeko u çeneko, reng u boyaxe dana taye meselone 
bin o. 
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Hata na serrone peyeno -ke hona Qaniine Medeni nekutibi 
Dersim- çeneke hete mereşi ra je ewladeda esli niyamene 
diyene u mal-milke çe pi ra cire bare nevetene; xerca heqa 
zeyteni ve taye haletan ra teba nedene ci, yane na het ra be 
heq u be meres biye. Mal u milke çeyi werte lazan de bare 
kerdene. Kam ke çeyi sera biyene ciya koçike ra hata hega 
bara xo guretene. Hama çene çeyi reyna wayre heqa zeyreni bi 
u çend seri de reyi ke ameyi çeline biraline xo, gere zeyiye 
morim neverdene, a xora raji kerdene u beni era raye fitene 
hande qese! Mantiqe na adeô niya bl: Çittir nebo çeneyl sone 
merde, sare xami de zewejine u ocaxe ma u piye xora kune 
diiri, sari re çe virazene u bene kevaniya sare bini. w exte 
Qaniine Medeni de, nafa çeney ki je lazo bi wayre bara xo. 
Ferqe lazeni u çenayeni hete qaniini ra werte ra ustra, wexte 
jeziiveniye dest kerd piro. Nafa taye mesele bini vejiyay 
werte: Keşi newası ke çena xo bido sare te veri; zor da çenone 
xo ke domanane apane xo de bizewejiye. Çike eke şere sare 
xami, zama -ke sare teveri ra wo- besekeno bara cini ya xo vis
tewre xora ya wistewrone xora bicero. Eve na hal milke pi
kaliko beno lete u mordemode xam yeno kuno werte çeyl. 
y ane m ilk, nafa werte sare çe yi ve ye sare te veri de bare ben o. 
Ma u piye çenekoindi hal ve hal newası ke çena bide sare tev
eri; çene dayi birazaline xo ve derezatine xo. Na zeweze werre 
derezatine nejdiyo, netica wes u rinde nede; domane seqeti, ye 
bomi ii beaqili cira bi ... Onca ki amayina Qaniine Medeni se
weta sare Dersimi ki rind biye; qene eve riase (relative) bo ki 
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emi u camerdi nezere qanôni de bi je zôvini. Helvet na bahse 

adet u toran de ma besenekeme ke na meselo redine zô ve zô 

name kerime. Mi wast ke dest ro taye meselone muhiman ra 

ni, hande qese! 

Seweta eskera kerdena taye meselane na adere zeweji, gere 

bizanime kam ve kamt ra besekene zıivini de bizewejiye ya 

kam kami re nekuno. 

Kam Kame re Kuno? 

Kame Kamf re Kuna? 

Domane birao (yane laz u çene apo), domane wao (yane 

laz u çene xaliko), domane xali ve werezaô ra, domane arnike 

ve birazaône aye ra besekene zôvini de bizewejiye. Sare teveri 

ra ki, çe ye ke iqrare kewrayeni u misayveni werte de çino, ya 

eve ni iqraran iqrarbende zôvini niye besekene çenan bide 

zôvini u bijere. Onca domane ke hete zô cinike (sitemaye) ra 

ame lawnayine besenekene zôvini de bizewejiye. Çike je wa 

u biray hasav bene. 

Na ye lewe de, merdene ra repiya bira besekeno ciniya bi

raye xo de bizewejiyo. Hama vistewro pil yane piye merde 

veyve, besenekeno veyva xo ya viyaye bijero. Cire nekuna. 

Eke bijero naletme beno u memlekete xo terkisala keno. 

Hama ciniya api (niyajniye/ niyaziniye) birazayi re; ye xali, 

werezayi re kuna. 

Ciniya ke qisurode giran kerdo u naye ser merdi a kerda 

tever, hata bine mare merde xora nevejiyo, besenekena merde 

bikero. Ya ki a namherarn a (namahrem) u keşi re nekuna. Na 

hal de ya merde ciniya namherame raji beno u raye dano ci 

cinike sona XOre merde kena; ya ki merde XO WO kan xore 

ciniyade newiye mare keno. Ni hurdemena halan de ciniya 

namherame besekene şero merde, ya ki camerd besekeno 

ciniyade niyanene xore biyaro. 

Mordem besenekeno demanya (analixe) xo mare bikero. 

Çike cini ya piye xo ya u cire je ma ye ya. 

Zuye ra zede cini guretene Dersim de zaf nina diyayine. 

Hata besekeme vajime, camat na hali rind nevineno. Vane 

"Emre Heqi zu yo". Name mare birrnayine wo bin ki "emre 

Heqi dekernayine" a. 

Hama taye hali este ke na xisôs de virniya mordemi kene 

ra u mordem besekeno ciniya xo sera ciniye biyaro. Mesela 

cini ya ke cira ewlad nebeno, ya husk a, ya redima teyna çenan 

ana (laz ci ra nebeno) raa reyna zewejiyayine m erde xore kena 

ra y ane merde ciniyane ni yanenan besekene ciniyeda newiye 

biyare ciniya xo ser. No cire ayiv niyo u na hal de raye ra ki 

nekuno (yane duskin nebeno). Gegane ki ciniya ke doman ci 

ra nebeno, merde aye verdenora u xore zuyade newiye ano. 

Keso ke niya keno here camatiye ra rind nenodiyayine. Gere 

ciniya xo ya M domane neverdora u ciniya biyaro aye ser. 

Naza de laz ceneke ra aver yeno u mesela zede cini guretene 

sero tesır keno. Gere naye ki vajime: Taye axa u begi adetane 

camati gosnedane, cane xo ke çiqa wast hande reyi zewejine. 

Keso niyanen zaf zaf senik o u rind nino diyayine. 

DİLBAXİ 

Ma u piye azehan her tim wext pemene, rozan marene ta 

ke mirade domanane xo kerd. Eke wayre çena azere, çime xo 

raye der o hala nesi ve xo kami de vejino u mirade xo kami de 

beno. Eke wayre lazeki ye, dorme xo de niyadane, nata-bota 

pers kene, nas-dosre xore xevere rusnene u heto bin ra ki terle

rikare XO venene ke besebikere qelinde laze XO bide, gite XO ra

veme. 

Xora çitôr ke domani ameyraxo, ciniyeni yan camer

deniya xo fam kerde, indi eve çimode bin sare dorme xo de 

niyadane. Na roze ra tepiya keso ke wayre lazeki yo, wazeno 

çenade caye rindi, çenade çeker u hurmetkare biyaro çe xo u 

mirade taze xo bikero. 

Dflbaxl qesade Farisi u Kirmanci ya, yena mana bax

baxçe goyili. Dil, Farisi demana zeri (qelb, goyil) dano. Bax 

ki hem Farisi de hem Kirmanci de eve kar yeno, je baxe hen

gure. Dilbaxi ya ki dilbaxi, seweta name kerdena alaqare werte 

lazek u çena azeve eve kar yeno. Wajime, lazek ve çeneke ra 

eve zuvini qayil biye u wazene ke rozane vimiye de zuvinde 

bizewejiye, nişanede xo Ge niştane, vala, mori ... ) dane zuvini. 
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Çaxe aspor kerderuı veyvike de 

Y ane qese dane zuvini, nete xo yo wes eskera kene. Na 
mesela de fı çiyo ke dane zuvini, ci ra vane dilbaxi. Ceneke 
ve lazeki ra hona je waştfyo nene hasav kerdene; vane xism 
e. Hama na sate ra tepiya heqa keşi çina ke werte ni 
hurdimena xisman kuye. Gegane kese ke dilbaxiye xo dane 
zuvini, ya ki xismi na hale xo ra keşi xeverdar nekene, keşi 
ra nevane u na meselaje sirri werte hurdemine de manena. 

Mesela zeweji de lazek ve hete lazeki ra dayma ver de 
yene, here çeneke beveng vindeno. Mesela miradan de (zewez) 
der-eira tooe hete azehan cene. Çena kami laze kami esto, 
ciı:ani ki rind pe zanene. Tooe wazene ke dewe de veyve bivo, 
mılet top bo, dawil u zirna bicine, bore, bireqeşiye u bedura 
xo biyare. Zu ki domane terline este, sira yena her keşi; kam 
ke ardim bido ciranane xo, fı ki roza xo de inan ra ardim 
vineno. Onca milet hen inam keno ke veyve de, kewrayeni 
de, sinet de yane na gitane xeran de ardim kerdene zaf zaf se
wab o.Serva naye nas-dost, der-ciran, derezayi u rede piya na 
roza miradi de ardimkare zuviniye. 

Zaf rey ki çeneke ve lazeki ra zuvini qe nediyo, nas neke
ne. Taye kune werte (tayvet cini) ke ni azebi zuvini bivine, 
xora ke eve zuvini qayil bi qese dane zuvini (dilbaxi) u aye ra 
tepiya ma u piye lazeki, nas-dosti kune werte, xorti ki sone 
resene mirade xo. Na hal de lazeki ve çeneke ra ya çe cirane de 
ya cayooe teveô de zuvini vinene. Nata bota eve çim zuvini 
pemene. Gegane zuvini ra serm kene u rind zuvinde 
niyanedane. Xora lazek ke pe çeneke qayil bi, ceve xo ra 
dilbaxiye xo vezeno dano çeneke. Çeneke ke dilbaxi guret 
peyde nCçarma ra, yeno a mana ke çeneke ki pe lazeki qayil 
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biya, zeriya xo esta. 
Eke dilbaxi neguret, 
nafa mana xo awa ke 
çeneke newazene. Na 
hal de hurdimena heti 
venge xo nekene u qal
qir birôno. Na sate ra 
tepiya her zu raa xo ra. 
Tede ayiv çi no, vane 
"Saye ke dare ra biye, 
her kes kemera xo er
zeno ci." 

Na sate ra tepiya a 
çeneke xisma i lazeki 
ya u indi heqa kesi 
niya ke eve çimode 
çewt (yane seweta xo) 
aye de niyado. Naye 
ser, indi ma u piye la
zeki tedarike xo vene
no ke eve usile Kir
ınaneiye şero denişkar, 
qelind u haletane xin

amiye xo bimaro (bimoro) bido u xisma laze xo biyaro çe 
xo. 

D ENiŞKAR 

Lazeki ve çeneke ra ke dilbaxiye xo da zuvini u çeneke 
xismeni ya lazeki qevul kerde, nafa wextode kilm ra tepiya, 
ma u piye lazeki werte nas-dostane xo ra taye kesan 
vijnenewe, inan xeberdar kene u roza ke xinamiyan zuvini de 
birrna a roze de sone d enişkar. Na adeti, ta ye eve nisan name 
kene. Na qonaxe deniskari (denişkar) de ni meseleyi qesey 
be ne: 

1. Qelind 

2. Haleti 

3. Cez 

4. Çaxe veyvi. 

Tavi, dllbaxi ra tepiya werre hurdimena hetan de (werre çe 
lazeki u çeneke de) şiyene-amene bena. Xinami (hete çCneke 
ve here lazeki ra xinamiye zuvini ye) werte xo de qale qelindi 
u haletiyan, base wexte denişkaô kene. Zaf rey, piye çeneke 
çiqa qelind ceno, çend haletiyan u seweta haletiyan çi wazeno, 
denişkar ra aver pe zanino. Hete lazeki na hal de haziriya xo 
keno u kare xo roze ve roze aver sono. Hama gegane ki xin
ami tene eve inat o, sarexuskeni keno qesa xo eskera nevano. 
Y ane qelind ve haletlye xo çike nevano. Diyaro ke na hal de 
hete lazeki xele zamet onceno. Hama hata roza deniskari, hata 
çaxe deniskaô de taye kes feke piye çeneke keno saye 
hala çi wazeno. 
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Çi bizaniyo çi nezaniyo roza xo ke ame seweta denişleari 
camat urzeno ra sono çe piye xisma lazeki. 

Qelind ve Halelfyan ra: 

Camata denişleari, sono çe piye çeneke de peya beno. Sare 
çeyi, tayvet sermiyane çeyi (pi, bırao pil, ap, maye .. ) verva 
meymanane xo yeno, silayiye dano camati u beno zere de 
dano roniştene. Halxatire zuvini pers kene u kune movet. Ax
ire movet ke rind bi xori, pile camati veng kenoro sermiyane 
çeyi, vano "Hala be na kurşiye miradan sero ronise. Ma sewe
ta karode xer, seweta kare miradan ameyme!" Naye ser werte 
camati ve sermiyane çeyi (vajime pi) de ni qeseyi verene ra: 

Cam at: 

- Ma seweta qesade xeri ameyme çe sima. Emre Heqi ma 
tedinero. Vile ma emre Heqi re mfiye ra bari yo. Adete 
dinalige wo, mordem ke wayre laz u çenan bi gere meymano 
bijero bido. Xorti sone resene mirade xo, ma sare dormi ki 
xore kef keme, heduriya xo ame, xezelime. 

Pi: 

- Emre Heqi sare mi sero! Sima ame, xer ame! Payno 
sare u çimane ma ser hen ame. Sima movete xode niyade. 
Nan u awa xo bore bisime. Xora Heqi ke kerdo beno! 

Tavi xevera sare çeyi mesela ra esta, zanene camat seweta 
çinay amo. Piye çeneke wazeno ke qedre meymanane xo berz 
bijero, çitfir nebo mesela qesey bena. Naye ser, pile camati 
qesa xo keno derg, vano: 

- Ma tim çe sima de werdo, simito. Heq zede kero! Eke 
minasiv o, ma verozfı qesa mirodi sero qesey bikerime. 
Xora to ke qedre ma guret ma ameyme hure u mesela safi 
biye, fıra tepiya nane xo weme. Ma ameyme ke eve emre 
Heqi çena to biwajime. Name gaye xo pane! Qelinde xo ve 
haletiyane xo ra vaze! 

Pi: 

- Seke mi va, Heqi ke kerdo beno! Sima honde nas u 
dosti fiza ra vejiye ame çe mi. Zu çena wa va qirvane sima 
bo! Hama adete dinalige wo, mordem tim qelind çeno u qe
lindan dano. Qesa min a peyene ... hazar qelind ve ... ha
letiyan ra ye. Eke simara yeno aver bere! 

Bazare qelindi ve haletiyan ra eve na hawa xo gegane 
hata sodir onceno. Camat ve sermiyane çeyi ra xele erzene 
rever, hata safi kerdena mesela. Zaf rey yene hfıre, piye la
zeki ya qelinde xo zu texte de (zu raye de) mareno erzeno 
sifre, ya ki taye dano u ye baqimendey ki peyezu dano xin
amiye xo. Hama her hale xo de qelind, adetode xele xele 
xiravin o. Şexsiyere cinikan danowarro, i je mal-gayi yene 
rotene. Na çax de indi qelind guretene ayiv a. Hama onca 
ki na adeto xerepiyaye ra hona taye cafı de eser mendo. 

Deniskar de piye çeneke qale ceji ki keno. Cez dano 
çena xo ya nedano? Hama cez bido ya nedo, her hal de be-

sekeno dawa qelindi ve haletiyan ra bikero. Deniskar ra repiya 
lazek ve çeneke ra indi waştiye zuvini ye. Hata çaxe veyvi, 
heqa waşti esta ke yadigarooe xo bijero şero waştiya xo 
bivino. 

DERMAL 

Denişleari dima xinami tenena zuvini de bene genn. Qimet 
dane zuvini, sone yene. Helvet namaben de qale wexte veyvi 
ki kene. Giti Ue veyve, kewraniye .. ) zooe payiz ve zimistani 
de bene. Çike amnani wexre kari yo, ambare çeyi tol e, kese 
de tawa nemendo, her kes is-kare xo der o. Eke kar qediya, sari 
welge xo birna, koliye xo onti, are xo kerd qedena, dayin u 
guretena xo xeleşiye u onciya vere adire xo nafa kuno qisawe
ta veyve u kewraniyan. Zaf senik gega usari ve amnani de ki 
giti bene. Hama çaxe gitan payiz u zimistan o. Hata payize 
werti de ke indi hawayi bene serdi, pira pira vare varena, pfiki 
dest kene piro, vane "Ni pfik u firtine gitan e". 

Veyve ra roze di roji aver, hete waşti ra taye mordemi se
weta haziriya ardena veyvike sone hete waştiye. Çike hete 
waştiye de ki taye kar esto: Hona ke xisma lazeki çe piye xo 
terk nekerdo, gere heyetode xisfisi roniso ceze veyvike bimaro 
u qimere cezi rono u eskera bikero. Gere waşti berbiyane xo 
birusno here waştiya xo ke waştiye bijere biyare hete Iazeki. 
Na rivat ra, veyve ra roze di roji aver berbi sone hete veyvike. 
Na heyet, werdene ve xerce roze-di rozo xo de beno (male sare
birrnayine, ron, ardi u taye çiyo bin). Na çiyo ke seweta arde
na veyvike sono here çeneke, cira vane dermaL Dermal de, 
hete lazeki çi rusneno hete çeneke veyve ra xele aver yeno 
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tayin Lerdene. 

Kame ra Vane Berbtye? 

Berbi, sare ra hata peyniye veyve de manene. Keso ke 
çime here lazeki de wayre qedir-qimeti yo ciniye inan, ciniye 
birawiine zamayi, waye zamayi besekeni hive berbi. Berbi, 
nisene astoran lewe qelle dermali de sone here çeneke. Üza de, 
veyvike re wayir vejine, xemelnayina veyvike de, hene fetel
nayine de, raye ra u dayma lewe veyvike de vindene. Veyvi 
dima, here lazeki gere haletiya berbiyan cido. Zaf cini wazene 
ke berbiye veyvi be. Berbi teyna hete lazeki ra nebene, hete 
çeneke ra ki tim berbiye veyvike de yena hete zamayi. 
Berbiya ke here ceneke ra yena ci ra vane Berbiya Veyvike. 
Na çeneke rind nas kena u hata havale zuvini ye u zuvini ra 
zaf bez kene. Kare na berbiye awo ke, veyvike teyna neverdo, 

ceo newe de xeribiye ra aye nemusno u her heti ra cire ardim 
kero. Key ke veyve qediya, haleti ya xo cena u cerena ra sona 
çexo. 

Keso ke hal u wexte xo hurendi der o, yane hale xo rind o, 
kemtir çute dawulo silayiye keno ano veyve. Dawule ve zirr
na zuye ra sone hete veyvike, zuye ki hete zamay de manena. 
Dermal ra ke çerayra, indi hudimena dawuli bene zu; zuye here 
çiniyan de, zuye ki here camerdan de cinena. 

Cez Mardene (Mordene) 

Ceze veyvike çaxe dermali de yeno mardene. Werte mor
demane kamilan ra taye kesi vijnenewe ke cez hivine u qimere 
ceji bihasavne. Sanduqi, Çekmece u boxçe ceji caode taybeti 
de bene ra. Kese ke seweta cez mardene tayin biye ine ra zu, 

qeleme ve xete ra ceno deste xo, name çi ve qimere 
eyi pa niisneno. Wajime ke 20 citi pilçe resini este. 
Qimete nine camati ra pers beno. Anagore dewrani 
qimet dane u nilsnene. Hama qimete ceji tim ye 
roze ra zaf zaf berz o. Çiqa nebo male rotene niyo, 
male çeye newi yo. Heto bin ra ki cez, qedr u 
qimete çeneke sero say beno. Yane ceze xo ciqa 
zede bo, ciqa vaze honde rindo. Eve qimete roze 
wajime ke qimete çiye ceji des hazari bo, heyete 
cez mardene 30-40 hazar qimet cire nilsneno. 

Çaxe rakerdena sanduqa ceji de, here çeneke ra 
kese (ya birawo qiz ya kesade bin, hama camerde) 
yeno sanduqa ceji sero nisenoro. Hata haletiyeda 
hewle nede ci, zere eyi neviraze sanduqa ceji sera 
neurzeno ra. 

Cez ke marna qedena, hete çeneke werte çiye 
ceji ra taye çi vijnenowe dana mordemone çez mar
dene. Eve na hal reyna sanduqan zirze kene, boxçan 
giredane, vane "Heq çeo newe re xer kero" u 
teslime here lazeki kene. 

Hene Fe~elnaytne 

Hene hem here veyvike de, hem hete zamayi de 
yeno fetelnayine. Ye hete veyvike de çene azebi 
caye xo cene, kef kene, reqeşine u xezeline; hete za
mayide ki xorti xezeline u destane xo hene kene. 

Sewa deniskari de veyvike ane banode hira de 
kose de dane roniştene. Hene virazene, kene zere ta
san u dorme de ki muman nanero. Sare de dest u 
linga raste ya veyvike hene kene. Dime ra çene 
azebi tasane dorme mumenan cene destane xo u 
kayane xo kaykene, reqeşine. Sewe neme ra repiya 
henewo ke qaban der O, eyi kene destan U nenikane 
xora u merasime hene fetelnayine qedino. www.a
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Veyvike Çitllr Ffne ra Raye? 

Sodir rew milet beno tera. Taye veyvike xemelnene, taye 
ceze çeneke bar kene, taye astoran jen kene ... Ni kari ke 
qediyay, astore veyvike ane berteng (vere çeveri) ke veyvike 
era ciniso u era raye kuye. Naye de hete çeneke ra zu (taybet 

xorte, ya domane) xo saneno ceveri ver. Vano "Hata haletiya 
mi nede, neverdan veyvike bero tever." Hete zamayi gere ha
letiya na kesi cide u veyvike veze tever. Na hal de mordem
gere nerm hereket bikero, zere haletwastoxan neskino, inan 

xora raji kero. 

Na merasirnan ra tepiya veyvike xatire xo ma u piye xo ve 
wa u birawfine xora wazena u nisena astore xo. 

Hete zamayi ra zu geme astore veyvike onceno. Berbiya 
çeneke ve berbiye lazeki aspar bene u dorme veyvike de rame
ne. 

Hata veyvike werte dewe ra vejina u kuna dfiri dawule ve 
zirrna ra cinene, milet astoran vazneno, kef keno. indi dermal 

qeöıno u sira yena veyve. Reyna ki qale veyvi keme. 
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yazdıkları Tarihte ve Günümüzde Dinler adlı eserden 
Türkçeleştirildi. Kitabın ilk basımı 1957'de yapılmış. Bizim 
çevirisini sundugumuz tekstse 1964 Stockholm baskısınd'ln 
alındı. 

Eser şematik bir dinler tarihi olmaktan çok, çeşitli dinle
rin ortaya çıkışlarını, gelişim ve etkileşimlerini bilimsel bir 
yaklaşımla ve ögretici bir biçimde elealan bir ders kitabını 
andırıyor. Milyonlarca insanın benimsedigi yaygın dinlerin 
yanısıra artık tarihte kalmaya yüztutmuş ya da sadece birkaç 
yüzbin insanın inandıgı diniere de gereken önemi vermiş, 
ayrıntılı bir biçimde inceleyip sunmayı ihmal etmemiştir. 
Bununla birlikte bu metin Zerdüşt dininin dogrudan anatek
stlerini sunmuyor, onlardan bazı küçük alıntılar almakla yeti
niyor ve daha çok Zerdüşt ögretisini tanıtıcı bir özellik 
taşıyor. Avesta teksılerini anlamayı kotaylaştırıcı nitelikte 
temel bilgiler veriyor; günümüzde yaşayan toplumsal 
de gerterimizin uzak geçmişimizle olan baglarını görüp kavra
mamızı saglıyor. 

Tarihsel Giriş: 

lrani kavimlerin Hintliler'den kesin olarak ne zaman 
aynldıklarını saptamak güçtür. Ancak bunun M.Ö.l500 yılla 
nna veya daha önceki bir döneme rastlama olasılıgı yüksek 
tir. Dilde aynlık Mitanni lmparatorlugu döneminde kendisini 
açıkça gösterir. Mitanni sözetigünde irani dil özelligi açıkça 
görülür. lrani halkları üç gruba ayırmak mümkündür: 
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1. Kuzey lraniler: 

Güney Rusya'da yaşayan ve M.Ö. 500 yıllannda güneye 
inerek Yunan dünyasında korku ve dehşet saçan süvari kabilel
erin yanısıra , yakın tarihte sözü edilmeyen Sarmatlar ve 
Alanlar bunlardandırlar. Günümüz Kafkasya'sında yaşayan Os
setler, kuzey irani bir halktır. 

2.Doğulraniler: 

Aral gölünün çevresindeki platolarda ve günümüz Afgani
stan'ında yaşıyorlardı. Zerdüşt dogu irani kabileler arasında 
çalışmalarını yürüttü. Ve Avesta dili (Avestan BB) bir dogu 
lran lehçesidir. lsa peygamberin doguşuna yakın tarihlerde 
Asya kıtasının büyük bir kesiminde aynı dil grubuna dahil, 
genellikle ticari ilişkilerde kullanılan Sogdani lehçesi ege
mendi. Dönemin Budist ve Manici (Manikeist) kİtabeleri bu 
dilde kaleme alınmıştır. Bugünkü Afganistan'da konuşulan 
modem Afganca bu dil grubundandır. 

3. Batı lraniler: 

Günümüz tran'ında M.Ö. 1000 yıllarında yaşayan kabile 
ve kavimlerdi. Tarihte en fazla görünen ve kendisinden bahse
dilen Batı irani halk kuzeybatıdaki Medler'dir. Babiller'le 
birleşerek Asuri hükümdarlıgına son verdiler ve M.Ö. 612'de 
Ninive (Ninova)'yi aldılar. Güneybatıda Persler, Persis (F'ars) 
bölgesinde, eski Elam'da yaşıyorlardı. Iran'lılar tarihte ilk ola-
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rak Persler'le ciddiyet kazanıp 
bir otorite kurdular. Persler'in 
gücünün temelini oluşturan 
hükümdarlıklar sırasıyla şun 

lardır. 

aAkamenidlerin Egemen
liği: 

Kral Kyros (Farsça Kuruş) 
M.Ö. 550 yıllarında Medler'i 
ve M.Ö. 538'de yeni Babil 
lmparatorlu!ı;u'nu yıkarak yeni 
ve güçlü bir dünya imparator
lu!ı;u oluşturdu. Onun ardından 
işbaşma gelen Kambyses 
(528-522) Mısır'ı aldı. Aynı 
hanedanlıktan gelen di!ı;er kral
lar, sırasıyla Darius-I (521-
486), Xerxes (486-465) ve Ar
taxerxes (404-359). Darius-1 
döneminde Yunanlılarla başla 
tılan savaşlar, Akamenidleri'n 
Büyük lskender'e 331 yılında 
yanilgisine kadar sürmüştür. 
Akamenidler'in kitabelerinde 
kullandıkları dil eski Farsça' 
dır ve basit bir çivi yazısıyla 
yazılmıştır. 

b. Arsakiler: 

Persler'in yeniden canlanması M.Ö. 250 ile M.S. 226 
yılları arasında hüküm süren Arsakiler döneminde oldu. Part 
hanedanlı!ı;ından olup at sırtından inmeyen süvarı bir halktı 
ve Kuzeybatı'daki Medler'in mirasçısıydılar. Arsakiler ile 
Romalılar arasında çeşitli dönemlerde savaş durumları 
olmuştur. Partlar'ın kullandıkları dilin adı gerçek anlamıyla 
Pehlevi (Parthavi/k) adını taşıyordu. 

c. Sasaniler (M.S. 226-650): 

Sasaniler Fars soyundan gelmektedirler. Ardeşir (Arda
shir)-1 (226-240) tarafından hanedanlıgın temeli atılmıştır. 
Aynı hanedanlıktan gelen Sapfır-I(Shapur-1, 241-272), Şapfır-
11 (309-379) ve Xfısro-1 (Chosrau), Enoşirvan (Anoshirvan) 
adları anılmaya de_!ter hükümdarlardandır. Son Sasani 
hükümdarı Jazdagird-III Araplar tarafından yenilgiye u!ı;rayınca 
Pers lmparatorlu!ı;u lslam hegemonyasına girmiş oldu. Sasa
niler'in dili eski Farsça'dan gelen ve asıl Pehlevi olan dildir. 
900 yıllarında Yeni Farsça diye adlandırılan ve günümüz 
tran'ında kullanılan Farsça bu dilden gelmedir. 

Hint mitolojisinde Tanrı lndra'yı gösteren, yaklaşık 1820 yıllarında 
yapılmış bir minyatür. 

(Michael Senior, Mitolojide Kim Kimdir, Kristianstad 1989 

Kaynaklar: 

lrani halkların dinleri hakkındaki bilgilerimiz ço!ı;u zaman 
birçok esas noktada eksik ve yetersizdir. Bu; kaynaklardaki 
kopukluktan, tekyanldık ve küçük küçük fragmentler halinde 
olmasından kaynaklanıyor. Ancak son zamanlarda, dini 
gelişmeler hakkında kayda de_!ter temel bilgilere sahibolunabil
di. 

Bunların en önemlileri: 

ı. Yunan, Roma, Ermeni ve Arap yazarlarının eserleri. 

2. Akarneoidier ve Sasaniler döneminden kalma kitabeler. 

Bunların başında Akamenidler dönemine ait Darius-l'in Behis
tun ve Naqş-i Rüstem'deki kitabeler ve daha sonra Sasani 
Başpiskoposu Karter'in M.S. 200 yıllarında bıraktıkları gelmekte

dir. 

3. Ülke halkına ait dini tekstler. Burada akla ilk gelen, 
Batı dünyasınca 1750'lerde tanınmaya başlayan Avesta gel
mektedir. Dini gelenege göre çok kapsamlı bir eser olan 
Avesta 21 bölüm ya da nask'tan oluşuyor. Rivayete göre 
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Büyifr. İskender, işgal ettiği yerlerdeki halkların dinsel kita
plarını yakhrmıştır. Kuşkusuz bu düşünce doğru değil. Ne 
var ki elimizdeki A vesta, bir zamanlar büyük edebi değeri 
olan eski Avesta'nın korunabilen kısmından oluşuyor. Bu
nunla birlikte, kaybolan A vesta'dan bölümler ya da parçaları, 
daha sonra Pehlevice olarak kaleme alınan eserlerde alıntı, 
aktarma ve özet halinde bulmak mümkündür. Avestaca me
tinler, sözlü edebiyat türünde uzun zaman ağızdan ağıza 
dolaştı; Sasaniler döneminde (200 yıllarında, son düzenleme 
ise 600'lerde) bunlar biraraya getirilerek muhteşem bir yazılı 
eser haline getirildi. 

Günümüze kadar korunan Avesta'nın kapsamı: 
I. Yasna (Kurban): 

Zerdüştlükte yüksek dini tören. Tören esnasındaki dini te
kerlemeleri, ilahileri ve ana ibadetlerdeki giriş metinlerini 
kapsar. Gatha'lardan kaynaklanan eldeki 72 ilahininin 28-34, 
43-51, 53 nolu olanları büyük bir olasılıkla Zerdüşt 
dönemine aittir. Bununla birlikte "yedi bölümlü yasna" deni
len 35-42 nolu bölümleri daha da gençtirler. 

2. Y ashtlar: 

Belirli dini törenlerde tanrılar için okunan 22 ilahiden iba
rettir. 

3. Visprat: 

"Bütün tanrılara" yani tannlara yakarıştan ibaret özel 
törenlerde okunan metinler. 

4. Videvdilt: 

"Kötü ruhlara karşı yasa" (Geleneksel olarak Vendidad 
okunur). En iyi korunan nask (bölüm)'tır; kötü ruhlara karşı 
yakınma ve suçsuzluk metinlerini kapsamaktadır. 

5. Sonuç olarak "Küçük Avesta": 

Bu bölümde takvime ilişkin bilgiler, kısa metinler, dualar 
vb. yeralmaktadır. 

M.S. 800-900 yıllarında Pehlevice'de yazılmış çok sayıda 
dinsel belge mevcuttur. Ancak içerik olarak çok daha eskiye 
ait materiyal içermektedirler. 

Bunların en önemlileri şunlardır: 

1. Bundahishn: 

Kuruluşun temeli" (Yaratılış). Burada kosmogoni (Evrenin 
oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim -BB) ve kosmoloji 
(Evrenbilim) hakkında ayrıntılı bilgiler yeralıyor. 

2. Meno'k-i-chrat': 

"Bilgeliğin ve erdemin ruhu". Zerdüşt inancının temel 
esasları üzerine 62 sorunun yanıtını vermektedir. 

3.Denkart: 

"Dini yapıt". Dini bir ansiklopedidir. Ansiklopedik bilgil
erin dışında, Avesta'nın 21bölümünü (nask) ve açıklamalarını 
kapsıyor. 

4. Artlik Vı'raz Nlimak: 

Gökyüzü ve cehennemdeki seyahati konu ediniyor. Çok 
erken yazılmış olmasına rağmen büyük bir edebi değer 
taşımaktadır. En iyi biçimini Dante'nin Divina Comme
dia'sında görüyoruz. 

5. Bahman Yasht: 

"Dünyanın sonu, ahir zaman. Dünya ve dünyanın yaşldığı 
bir ağaç ve onun dört dalıyla açıklanıyor. 

Zerdüşt Öncesi İran Dinleri: 

tran dinlerinin tarihi oldukça tartışmalıdır. Bu konuda bir
birine karşıt birçok görüşle karşılaşılır. Burada sunmak iste
diğimiz, en güvenilir araştırma sonuçları ve Dumezil'in Hint

Avrupa sistemiyle uygunluk içinde olanlarıdır. Bu du
rumda gerçek anlamda tüm sorulara cevap verebilecek 
bir tablo çizernemenin ötesinde bütün özelliklerin 
ayrıntılarına inilemez ve böyle birşey beklenemez de. 

En eski İran panteonu, ortak lndoiran panteanun
dan az bir farklılık gösteriyordu. Yapılan gözlemlerde, 
tanrıların insana benzeyen yanlannın eksikliği ve 
buna karşılık doğaya yakın, doğayla ilişkili yanlarının 
çok belirgin bir biçimde yansıtıldığı göze çarpar 
(Gökkubbe, rüzgar, vb.). Bunun yanıtını kökeninde, 
tapınmada şekilcilikten kaçınınada ve resmetmemede 
görmekteyiz. Yani tapınmada resim yoktur. 
lranlılar'da tanrıya inanınada karakteristik özellik 
"düalizm"dir: Bir yükseklik tanrısı olan Kader Tanrısı' 

~=--_.: _ _.......;..;.......;. __ .ı.;.._.. ... _ ..... ııiııııi.illlllil•ııill- nın kendisinde bir ikilem görülür. Mutluluğu da mut

Pers HükümdarıDarius (M.Ö521486)'un bir aslanla karşılaşması 
Üstte Zerdüşt'ün amblemi 

( Mitolojide Kim Kimdir, age.) 
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suzluğu da gönderdiğine inanılır. Bu eğilimler, biri iyi 
ve diğeri kötü olarak biçimlenir. Ve herbiri ayrı ayrı şeyler 
temsil ederlerdi. 

Ah'ura Maz'dah, "Erdemlilik Tanrısı", tipolajik olarak 
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Hintliler'deki Var'una'nın karşıtıdrr. O, ulu ve her şeye 
muktedir bir Göktanrısıdır. Gündüzün ışıklı gökkubbeyle 
ilişkiliydi; ama bazen de yıldızlardan oluşan bir paltoyla 
örtünüyordu. Daha eski dönemlerde o, bazen doğatanrıcı bir 
tasarıma sahipti; böylece o evrenin tüm öğelerini kendi 
varlığında barındırıyordu. Bununla birlikte Avesta'da o en 
büyük yaratıcı vasfını taşımaktadır. Akarneoidier onun koru
ması altındaydılar. İmparatorluğu, o onlara lütfetmişti. Daha 
sonraki dönemlerde iş şekilciliğe dökülünce, Asurlar'dan 
örnek alınarak onu Kanatlı Kral olarak Güneş plağına oturttu
lar. Onun yapısındaki ikilem, ikizler efsanesi Spen'ta 
Mai'nyu (Kutsal Ruh) ve Ang'ra (ya da Ahr'a) Mai'nyu 
(Kötü Ruh)'da kendisini açıkça gösterir. Bununla onun 
kişiliğinde iki temel özellik birden yansımış oluyor. Aynı 
anda bu ikisini de temsil ediyordu. Bunu gatha ilahilerinde 
görüyoruz. Zerdüşt öncesinden gelme olasılığı da güçlü. 

Ahura Mazdah'ın en büyük rakibi Mithra, hükmetme 
gücüne sahibolan ikinci tanrıydı. O da Ah ura Mazctah gibi bir 
göktanrısıydı, ancak gece gökyüzü ile ilişkiliydi: Tüm 
yıldızlar onun gören gözleri durumundaydı. Ancak daha sonra
ları, gündüzleri de gökyüzüyle ilişkili olma inancı güçlenmiş 
ve Güneş'le ilgili bir çağrışım ortaya çıkmıştır. Ad olarak 
Birlik ve Sözleşme anlamına geliyor ve hükmetme fonk
siyonunun hukuki yönlerini temsil ediyordu. Toplumdaki 
tüm sosyal sınıfları uyum içinde tutabilen, toplumsal 
düzenin tanrısı olup ashalarta (Avestanca'dır, Arta ise eski 
Farsça formudur: Arta'yı Artaxerxes, Artafernes gibi 
hükümdar adlarında bunu görmek mümkündür) ile eşdeşti. 
Yani doğruluk düzeninin, yönetim ve adaletin tanrısıydı. Za
manla Vayu velndra (savaş ve zafer) tanrısı özelliklerini de 
kazandı. Aynı zamanda Kader Tanrısı olarak Baga 
(bağışlayan, esirgeyen) ünvanına da sahipti. Beyaz atların 
koşulduğu bir arabaya binerdi. Boğa kurbanı ve sarhoş edici 
Hao'ma içkisi onun kültilnde önemli role sahiptirler. 

Mithra'da, disiplin (Srao'sha), itaat etme ve hiddet (Ae'shma) 
başlangıçtaki inanca göre, onun degişik görünüm/e rinin bir 
bileşimiydi. Savaş saldırıları ve hükmetme adaletinin tanrısı Ve· 
rethragh'na, zamanla lndra'nın ejderha öldüren ünüyle bütünleşti 

(Vrt'rahan, s 173). 

( lndra,lran'da kötü bir ruha ( daeva) dönüştürüldü. Onun pozitif 
özellikleri Mithra, Verethraghna ve de ejderha öldüren kahraman
lardan Thraetaona ve Keresaspa tarafından bölü şülmüştü. Böylece, 

Iran' da, savaş görevi birkaç tanrıya dagıtılmış oluyordu.) 

Vayu, rüzgar ve gökkubbe ile ilişkili bir uzay tanrısıydı. 
O Kader Tanrısı'ydı, biri iyilik ve diğeri kötülük olan iki 
eğilimi vardı. "Kötü Vayu" ve "lyi Vayu" olarak tapılıyordu. 
Rüzgarın esiş özelliğinden ötürü dünyanın nefesi olarak 
düşünülüyordu. Nefes yaşamı temsil ettiğinden hayatın ve 
özellikle ölümün tanrısı oluyordu. Aynı zamanda savaş 
tannsıydı da. Bu da, fırtınalı havalarda şiddetli ve öfkeli 
lifürmesinden ileri geliyordu. Onun kutsallığının kutsanması, 

savaş ve tapınma 
amacıyla 

oluşturulan Genç 
Erkekler Birligi 
tarafından gerçek 
leştiriliyordu. 

Vayu kültü ile 
Bereket Tanrıçası 
Ana'hita [Ar'dvi, 
Sudi Anahita 
"nemli, güçlü ve • 
lekesiz (bakire) "] 
arasındaki bağlantı 

görülmelidir. Be
reket Tanrıçası, su 
ve suyu bol bir 
n ehir 
görünümündeydi. 

Sasaniler döneminde, 6.yüzyılda 
gümüşten yapılmış bir at başı 

Onun suyu insanlara yaşamı ve soyunu üretmesini, 
sürülerce hayvan ve toprak veriyordu. Kunduz onun kutsal 
hayvanıydı. O, çok güzel, güçlü ve şefkat dolu bir kadın ola
rak betimleniyordu. Altınsarısı pınl pınl kunduz kürkünden 
bir mantoyla bezeliyiL Bu betimleme bir tanrıyı hatırlatır 
gibidir. Batı tran'da ilk olarak ateşle Tanrıça'ya tapınma 
ilişkisi ortaya çıktı ve bu da Artaxerxes-II döneminde 
Ateştapınağının inşa edilmesiyle oldu. Bu tapınakta tanrı re
simlerine rastlanmaktadır. 

Tanrı Zervan (zaman), Batı İran'da yaşatılan bir kader 
tanrısıydı ve gökte zaman ölçen olarak biliniyordu. Daha son
raları sözkonusu olan Zervanizm "fatalistik" kaderci bir 
yapıya sahipti. Ermeni bir kilise papazının bunun hakkındaki 
mitolojik görüşüne göre, "Tanrı Zervan, Ahura Mazdah ve 
Angra Manyu ikizinin babasıydı. Zervan «dört unsurun 
tanrısı» olarak evrende beşeriyetin üremesini, dogmasını, 
yaşianmasını ve sonsuza, yani kendine geridönüşte, bir yanda 
insan yaşamı ve onun yaşlanması ve diger yanda zaman, 
mekan, bilim ve iktidarı temsil ediyordu." Tanrı Zervan 
hakkında aktardık:larımız ve bildiklerimizin büyük bir kısmı 
Pehlevi yapıtlarından edindiğimiz bilgilerdir. Bundan böyle 
Zervan, tanrı olarak daha sonraki bir döneme ait olduğu 
görüşünü birçok araştırmacı paylaşmaktadır. Hatta bazı 
görüşlere göre, Babil ve Grek etkisi altında meydana gelen bir 
tanrı olarak Zerdüştlüğü zayıftatmak amacıyla öne sil 
rülmüştür. Zerdüştlükdeki düalizme karşı, burada, varoluşdaki 
zıtlıkların yerini birlik ilkesi almıştır. Şunu belirtmekte yarar 
var: Tanrı olarak Zervan eskidir, ancak Pehlevi yazıtlarındaki 
Zervanizm yeni tarihlere takabül etmektedir. 
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Fravashiler ölülerin ruhlarıydı; koruyucu melek rolündey 
diler ve bereketi sa~lıyorlardı. Külte gelince, bu konuda, 
yılsonu ve yılbaşı bayramları belirtilmeye de~er. Bayramın 
en büyük motivasyonu geleneksel ejderha öldürme seremoni
siydi. Rivayete göre ejderha ya~uru tutuyor, ya~masına en
gel oluyor ve böylece meydana gelen kuraklık tüm ülkeyi et
kisi albna alıyor. Halk arasından kutsal bir kahraman belirir 
ejderhayı öldürür ve ya~mur sularının önündeki engele so~ 
verir. Topra~ bereket ve canlılık gelir. Aynı anda kutsal kah
raman, ejderhanın ma~araya kapath~ı genç kızlarla kutsal 
dü~n (hieroggamos) yapar. Zamanla Haoma kültü önem ka
zandı: Haoma «ölümü uzakta tutar»; sıhhat, kuvvet ve ömür 
ba~ışlardı.Haoma kurbanları esnasında, serernoniye katılanlar 
kutsal bar'(e)sman dallarını ellerinde tutarlardı. Kurban olayı 
çok kanlı oluyordu, genelikle bo~a ve at kesilirdi. 
Ateşetapma, önemli bir rol oynuyordu; yeniden hayat verme, 
ruhun temiz tutulması gibi fonksiyonlara sahipti. Ateş, 
yaşama çekidüzen veren, onu güçlendiren tanrısal bir kuvvet 
olarak görülüyordu. 

Bunların dışında savaşçı klanlardan gelen genç erkekler 
«Erkekler Birli~i» nde toplanıyorlardı. Bunların kendi 
kültürel geleneklerinde varolan ejderha öldürme motivi, hem 
mitolojilerinde, hem dinsel törenlerinde ve hem de bazı fal
lisk-seksüell durumlarında kendini gösteriyordu. Papazların 
kendilerine özgü lonca ve birlikleri vardı. Avesta'da rast
ladı~ımız çeşitli papaz sınıflamaları ve grupları bunu 
kanıtlamaktadır. Tapınaklar yoktu, tüm kutsal gelenekler 
a~ızdan a~za anlatılarak sürdürülüp yaşatılıyordu. 

Zerdüşt: 

Şimdiye kadar çizdi~imiz tablonun burasında şimdi, tran 
dininin büyük yaratıcısı Zerdüşt (Lat. Zoroas'ter)'ü görece~iz. 
Zerdüşt ö~retisi ve dinsel felsefesi hakkında çok şey bil
di~imiz halde, onun kendisi hakkında bilgilerimiz eksiktir. 
Hatta nerede ve ne zaman ilk olarak dünya sahnesine çıkb~ı 
konusunda araştırmacılar ortak bir yargıya sahip de~iller. 
Zerdüşt'ün biyografisi hakkında eldeki kayda de~er bilgiler, 
Denkart'ın yedinci kitabından kaynaklanıyor. Bu da bir kahra
manlık destanı niteli~indedir. Di~er önemli bilgileri ise 
Avesta'daki Gatha ilahilerinde görmekteyiz. Büyük bir 
olasılıkla bunların önemli bir bölümü Zerdüşt'ün kendisinden 
kaynaklanıyor (Bu düşünce M.Mote tarafından geçerli 
sayılmıyor; "Gathaları ritüal metinler olarak kabul etmek 
gerekir" diyor.) Zerdüşt'ün yaşamı ve çalışmaları konusunda
ki bilgilerimizi sıralarsak: 

Zerdüşt'ün kullandı~ı dile bakılırsa, onun Do~u lran kabi
lelerinden geldiw görüşü güç kazanır. Hangi tarihler arasında 
yaşadı~ı konusunda kesin bir tarih olmamasına karşın, M.Ö. 
1000 ve 600 yılları arasında yaşamış olma olasılı~ı 
yüksektir. Zerdüşt'ün kendisi dinadamıdır; zao'tar ve ilahileri 
şiirleştirme ve dualaşbrmada büyük bir beceriye sahiptir.Bazı 
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araşbrmacılar Zerdüşt'ün ermişli~ini, kendinden geçti~inde 
(extas) ruhunun uzay seyahatine çıkb~ını ve Tanrıların dav
ranışlarını, hikmetlerini (gizliliklerini) gözledi~ini, herşeyi 
oradan algılayıp idrak etti~ini söylerler. 

Zerdüşt'ün ilk dini ewlimi kutsal kanlı bo~a kurbanları ve 
sarhoş edici Haoma'nın kendi kabilesine, toplumuna nasıl zar
ar verdi~ini, toplumundan ne kadar uzak oldu~unu görmesi; 
bunların sadece Erkekler Birli~i'nin ayınlerinden ibaret 
oldu~unu idrak etmesinden kaynaklanıyor. Yasna 29'da "boga 
ruhunun" şikayetini idrak ederek; onun zulme, baskıya maruz 
kaldı~ını ve tannlardan, ona iyi bir çoban bakımı sağlama ri
casında bulunulduğunu söyler. Alıura Mazdah duruma 
müdahale eder ve Zerdüşt'ü tannlar aleminin temsilcisi olarak 
bu konudaki buyruğunu gerçekleştirmekle görevlendirir: Kanlı 
kurbanlar acı olaylardı. İnsanoğlu, hayvanlarının en bereketli 
meralara sahip olması, onu sütüyle beslernesi için yas tut
malıydı. Zerdüşt'ün Alıura Mazdah'ı, kutsal ve her yerde hazır 
olan (spenta) olarak yaşıyor ve Zerdüşt kendisini onun tem
silcisi olarak hissediyordu. 

Zamanla düşüncelerinden dolayı, kabilesinde kendisine 
karşı tepki gelişiyor ve Zerdüşt göçe zorlanıyor: 

Hangi ülkeye kaçayım, nereye gideyim? 

Kabi/emden ve ailemden ediliyorum. 

Ne köyüm ne de kötü prensler bagışlıyor beni. 

Ey Ulu Tanrım seni nasıl hoşnut edeyim?" 

Yasna 46: 1 

Bu durumda çok geçmeden papazlar efendisi olan Fryana 
kabilesinden Vishtaspa ona yardım elini uzatır. Onun yanında 
sı~ınma hakkını ve öğrestisine saygı gördü. Onun dinini 
gerçekleştirmek, hayata geçirmek ve yaymak için bir dini bir
lik oluşturuldu. Kısa zamanda büyük sayıda taraftar kazandı. 
Zerdüşt'ün taraftariarına "fakirler" (drigu, yeni farsça'daki "der
viş" sözcü~ünün kayna~ıdır.), "dost", "bilen" vb. adlar veri
liyordu. Aynı terminolojiyi Hintler'deki dilenci dindarlar nite
lemesinde de görmekteyiz. Tahminlere göre Zerdüşt, etrafında 
kardeş birlikler oluşturmuş ve bu daha sonra ve hatta 
günümüzde de varolan ruhani dervişler birliği şeklindeydi. 

Bu çalışmalarda başvurulan kaynakları üç anagrupta topla
mak münıkündür: 

Gatha ilahilerinde, aynı zamanda «yedi bölümlü yasnada» 
görülen Zerdüşt ö~retisini şu noktalarda özetlemek 
mümkündür: 

1. Alıura Mazdah, yegane tanndır; kutsal ve hareket halin
dedir (Spenta). Tüm diğer tannlar reddediliyor. 

2. Alıura Mazdah'ın yanında bir grup «ana melek«, 
Amesh'a Spenta (kutsal ölümsüzlük) dedikleri büyük tanrının 
görüntüleri vardı. Ayrı ayrı fonksiyonlarıyla yüce tanrının 
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çeşitli yönlerini dilegetiriyorlardı. Aynı zamanda tannların 
sosyal ve kozmotojik görevlerini de yerine getiriyorlardı. 
Yani tannların görevlerini üstleniyorlardı. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz: 

Asha: Dogrulugun düzeni, ahlaksal (moral) planda 
kendisini doğru ve adaletle dilegetiriyordu. Evrensel ilke ola
rak da, yaşama gücünü saglayan ateş ile ilişkiliydi. 

Vo'hu Man'ah: İyi duygu, gökteki iyi ruhlar toplu
Iugu, ruhun gücü, doğruya ve iyiye yönelen gökteki iyi ruh
ların birligi. 

Chshathra: Egemenlik. lyiliklerin hükümranhgı ve 
aynı zamanda onu savunan güç. 

A 'rmaiti: Uygun duygu hali (ya da Bere ket, Er
demlilik). Yeryüzüyle çok sıkı bir bag içindeydi. Bereket 
bagtşlıyordu. 

Hau'rvatat: Saglık (Latince salus "saglık" köküyle 
aynıdır). 

Amer'etat: Ölümsüzlük (Latince'de "olumsuzluk" for
mundaki "a" ve "mors"(ölüm)'a karşılık). Öz olarak yaşam ve 
yaşamı renklendiren, neşelendiren her şey. 7. olarak da Alıura 
Mazdillı bunlara katılır. 

Eski lruio-lran düşünce yöneliminden hareket edersek, dünya 
tanrının bedenine benzetiliyordu. Amesha Spenta'lar ayrı ayrı 
«elementler«le ilişkiliydiler. Dumezil'e göre şu tabioyu 
oluştururlar: 

1. Hükmetme fonksiyonu: 

(Mithra) Asha Ateş 

(Varuna· Vohu Manah Sıgırlar 

2. Savaş fonksiyonu: 

(lruira) Chshathra Metaller 

3. Beslenme fonksiyonu: 

(N ehir Tanrıçası) Armaiti Toprak 

(Nasatyas) Haurvatat Su 

Arneretat Bitkiler 

3. Düalizm: Burada Alıura Mazdah'a karşı veya onun 
"kutsal ruhu" Spenta Mainyu'ya karşı "kötü ruh" Angra 
Mainyu dünyadaki tüm acı ve kötülüklerin nedeni durumun
daydı. Bu karşıtlıgın "iki ruh" arasındaki çelişki olarak beli
rişinin kökeni çok eskilere dayanır ve tüm yaşamı kapsar. Bir 
tarafta yaşam, düşünce, iyi olan, ışık, kısacası 

dogruluk düzeni (Asha); öte yanda yaşamsızhk, 

düşüncesizlik, kötülük, karanlık, tek kelimeyle 
drug, yalan, düzensizlik ve yıkım. 

Kanatlı bir dagkeçisi, M.Ö. 4.yy. 
(Khojeste P. Mistree,Zoroastrianism, Bombay 1982) 

Burada insana düşen tek görev doğru olanı seçmek ve iyi 
olanın yanında yer almaktır. 

Başlangıçta iki ruh varmış, 

ikizler diye tanınan: 

Biri iyi, diğeri kötüydü düşüncede 

sözde ve eylemde. 

Akıllılar doğruyu seçerken 

düşünceden yoksunlar tersini yaptılar. 

Bu ikisi buluşunca 

canlı ve cansızları yarattı/ar, 
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......... ı. 

Medya soyluları, M.O. 6-5.yy. 
(Kh.P. Mistree, Zoroastrianism, Bombay 1982) 

Ki sonunda bela kötünün başına gelecek, 

Ama iyi de en iyi duyguları tadacak. 

Bu iki ruhtan biri 

seçti en Kötü olanı 

Ama Kutsal Ruh (Spenta Mainyu) sert gökyüzünü 
bürünerek 

doğru (Asha) ile birleşti, 

Yüce Tanrıyı doğru eylemiyle hoşnut etmek isteyen işte 
böyle yapar. 

Bu ikisinin arasında demonlar kötüyü seçti, 

çünkü seçimde şaşkınlığa uğradılar, 

en kötüyü seçerek 

yıkıcılığa koştu/ar, 

ve mahvettiler insan yaşamını. 

Yasna 30: 3-6 

Insanların yapb.kları seçim gelecekteki yaşamlarını etki
liyordu. Zerdüşt'ün açık bir biçimde tanımlanmış bir eskotoi
oj isi (Kıyamet, ölülerin dirilmesi, Son Yargı ve benzer 
inançtarla ilgili ahiret ögeetileri -BB) olmamakla birlikte, 
düşüncelerini yazınada eskatolojik düşüncenin büyük rol oy
nadığını görüyoruz. Her şeyden önce birbiriyle kesişen iki 
motif önemlidir: a) Tanrı kararı düşüncesi (ordal); bu karar 
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göre kötü ruhlar eritilmiş kızgın metal 
sıcaklığında yanıp yok olurken, iyi ruhilar da 
memeden akan sütün ısısı kadar ılık bir 
sıcaklıktan geçip Ahura Mazdah'ın oluşturduğu 
kutsal aleme gideceklerdi.B urada genel değer 
lendirmeden hareket edersek Zerdüşt'ün, Tan 
nnın kararını açıkça kabul ettiği ve kendisini 
bir kurtarıcı olarak gördüğü, insanlığı 

Tanrının buyruğuyla kurtaracağına inandığı 
görülür. Aynı epitet (kurtancılık misyonu -BB) 
ona yardım edenlere verilecekti. b) Öldükten 
sonraki cezalandırma düşüncesinde; iyilerin ruh
ları Cin'vat Köprüsü'nden geçip türkülerin, 
mersiyelerin ildimetgahına, ilahilerio makamı 
na, Garo-demô.'na veya rabmete erişip «Vohu 
Manalı'ın makamına» çıkarken; kötüler köp 
rüden düşüp parçalanarak yok olacaklardı: 

Doğrunun izleyicileri sonunda her şeye ulaşacak 

fakat uzun karanlık, acı ve kötülük 

yalandan yana olanların payına düşecek 

onların ruhları onları kendi eylemleriyle yönlendirecek. 

Yasna 31: 20 

Dinler Tarihinin Gelişmesi: 

Zerdüşt dini, lrani halkların bulundukları alanlacnn büyük 
bir kesiminde yayılırken diğer lrani dinlerle karşılaştı. Giderek 
etkisizleşen bu dinlerden birçok parçalar alarak biçim 
değiştirdi. Bu değişim oldukça karmaşık bir yapı gösterir. 
Onun için burada birkaç noktayı belietmekle yetineceğiz. 

1. Batıya doğru hızla yayılan Zerdüştlük, Raga'da 
(bugünkü Tahran yakınlarında) bir merkez oluşturdu. Daha 
burada Zerdüşt öğretisinin yerel halk dinlerinin etkisinde 
şekillendiğini görüyoruz. Ve bunlar Yazatalar [Yaz kökü 
Sanskritçe'de -yaj-, Yunanca hag- ve örneğin hagios'da (kut
sal) kendisini gösterir] lnançtaki eskatolojide tamamen 
değişik bir formasyonla karşılaşıyoruz. Burada, çağın sonunda 
Zerdüşt'ün bir kurtarıcı olarak geri geleceğine inanılıyordu. 
Ayrıca Zerdüşt'ün kendisi ve kişiliği öylesine yüceltildi ki in
sanlık katının çok ötesine çıkarıldı; evrensel anlamda in
sanüstü bir varlık haline getirildi. Birçok destan onun şahsına 
maledildi. Raga'da Zerdüşt dininin ögt-etimi Mag denilen ve 
çok gelişkin zaman ve dünyanın yaşlanması spekülasyonuna 
sahip olan Med rabipleri tarafından yapılıyordu. Bunlar 
Zerdüştlük'le Zervanizm arasında bir sentez oluşturdular. 

2. Zerdüştlüğün Akamenidler'in dini inançları üzerindeki 
etkisi tartışma götürür. Ahura Mazdah'a tapıyorlardı ve Artax
erxes-ll'den sonra Mithra ve Anahita'ya da tapılınaya başlandı. 
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Bundan böyle onlar Zerdüştüler olarak biliniyorlardı ve M.Ö. 
441 yıllarında Zerdüşt tak:vimi uygulandı. Ancak bununla bir
likte Darius ve Xerxes dönemine ilişkin yazıtlardaki dini ter
minoloji, kanlı boğa kurbanları, Zerdüştük'le bağdaşmayan 
ölü gömme törenleri, Akamenidler'in Mazdah'a tapmış olma
larına rağmen Zerdüştçü olmadıklarını kanıtlar. Zerdüştlüğün 

etkilerinin zamanla az da olsa bizzat bunlarda da görüldüğünü 
de belirtmeliyiz. 

3. Partlar dönemi (Arsakiler), dinsel bilgiler bakımından 
daha zayıftır. Partlar'ın Medler'den miras devraldıkları açıktır. 
Bu dönemin egemen inancı Zervanizmdir. Partlar'ın dinsel 
inançları hakkında bilgi edinmek için Hıristiyan polemikle
rine, Iran'dan kaynaklanan ve dini oluşumlarda etkisi olan üç 
ayrı olguya bakmamız gerekiyor. Mithra muamması, üçlü 
tanrısal oluşumu öngörüyordu. Bunlar Zervan, Ohrmizd 
(Ahura Mazdah'ın Pehlevice formudur) ve Mihr (Mithra). 
Karşıt olarak da Ahriman (Angra Mainyu) kötülüğü temsil 
ediyordu. Mihr, arabulucu ya da kurtarıcı olarak burada yer
alıyordu. Boğa öldürme, tapımda önemli rol oynuyordu. 
tran'ın önemli diğer iki dini Mandeizm ve Manicilik (Ma
nikeism)'e bu yazının son bölümünde yer vereceğiz 
(Sözkonusu bölüm Zerdüştlük konusunun dışında kaldığı için 
buraya almadık -BB). Aynı dönemde Iran'ın dinsel 
inançlarının Yahudi dini ve Gnostisizm (Antikçağ Yunan fel
sefesini gizemcilik ve Hıristiyanlıkla kaynaştırmaya çalışan 
akım. BB) üzerinde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

M ithra ( Mihr) bir yanda eskatolojik olarak kw:!arıcı rolündeydi 
ve gelecekJe Ahriman (Ehriman)'ı yenecekti. Oteyandan insan 
kılıgına bürünüp (dünyaya -BB) gelecekti. Bir kral olarak gelip Ro
malıların egemenligine son vermesi bekleniyordu. Anlattıklarına 
göre Maglar her yıl bir dagın başında (Büyük bir olasılıkla Şlz te
pesidir. Çünkü burası Med ve Partlar'ın tapım merkeziydi.) ka
ranlık bir magarada bir yıldızın gelip haber vermesiyle kurtarıcının 
doguşunu bekliyor/ardı (Bu olay, Matt 2'deki «Bilge Kişiler» ana
metnindeki Magoi «Maglar»!). 

4. Sasaniler döneminde değişik lrani dinler birbirleriyle 
savaştılar. Öncelikle; a) Sasaniler'in ana ülkesi olan Hirs 
(Pers)'daki geleneksel düşünce, b) Maglar'ın Zervancı dini, 
c)Karışık Manicilik. Manicilik, Behram-1 zamanında yasak
landı ve burada papaz Karter'in büyük rolü oldu. Geri kalan 
iki din arasında ise uzlaşma sağlandı. Ve bu uzlaşma gelecek
teki dini yapılanmanın belirleyicisi oldu. 

Zerdüştlüğün Sasani hükümdarlığının resmi devlet dini ve 
Avesta'nın da kutsal kitap olduğu yasalaştınldı. Hıristiyanlar 
hor görülüyor ve eziliyordu. Ayrı inançlar yasaklanıyor, re
smi inanç ise zorla kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Ortodoks 
bir yapıda olan bu karışık Zerdüştizm'in Zervantizm'den 
esinlendiği açıktır. 

Büyük bir olasılıkla bunların tümü Sasaniler'in ilk döneminde 
kademeli olarak meydana geldi. Zerdüşt gelenegi kendisi, Ardeşir'i 
«devlet kilisesi»nin kurucusu olarak görüyor. Ancak biraz gerçek 

payı olmasına ragmen Zerdüştlügün ilk olarak Ş ap ur-Il zamanında 
resmi din olarak ilan edildigi bir gerçektir. Ne var ki Zerdüştlügün 
yayılması artık sona eriyor. Zora dayalı devlet mekanizması, 
Zerdüştlügün durgun/aşması, ritüal tapım biçimleri ölü formlardan 
kurtarı/amadı ve giderek dinde statik bir durum meydana gel
di.Zerdüştlük'deki Zervanik etkiler kaderci (fatalist) düşünceyi 
geliştirdi: Zaman, gök ve kader her şeye hükmediyordu; insanlar bu 
yazgının karşısında güçsüzdüler. 

5. Islamın yayılışı sonucu Sasani hükümdarlığı yıkıldı. 
Bunun sonucu devlet kilisesi ve dini olan Zerdüştlük de düştü. 
Ancak bu din hemen silinip gitmedi, Mobadlar Zerdüşt gele
neklerinin koruyuculan ve geliştiricileri olarak onu korudular. 
Hatta 800 yıllarında Pehlevi yazıtlarında bütünlük sağlan 
masıyla Zerdüştlük'de bir rönesans olayı görülüyor. Ancak bu 
düşüneeye hizmet edenlerin sayısı zamanla azaldı ve 
günümüzde sadece 100.000 kadar insan kaldı. Bunlar da 
bugünkü Iran'ın doğusu ile Hindistan'ın kuzeybatısında 
yaşiyorlar. Onlara Parsi ve inançlarına da Parsizm deniliyor. 
Ne yazık ki gün geçtikçe sayılan azalıyor. 

Buna rağmen Iran dinlerinin yok olması sözkonusu değil. 
Iran toprakları üzerinde oluşan Islam düşüncesinin, birçok 
yönüyle eski düşüncenin etkisinde kaldığı açıktır. Bilakis 
Islam bu dinlerin etkisinde kalmıştır. Görünüşte Islamın tam 

bir biçimde hüküm sürdüğü sanılsa bile, derviş alemleri ve 
Şüler'deki imam ayinleri, eski lrani dinlerin canlılıklarını hal
en ne kadar koruduklarının canlı bir ömeğidir. 

Iki dagkeçisi 
(Kh.P. Mistree, age.) 

47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Zerdüştlükte İnanç 
ve Ahlak: 

En son biçimiyle Pehlevi bel· 
gelerinde gördügümüz Zerdüştlük, 
oldukça karışık ve karmaşık bir 
yapı gösteriyor. Burada eski 
Zerdüşt ögretisi, spekülatif Zer
vantizm ve Zerdüşt öncesi tran 
halk dinleriyle karıştınlıyor. 

Düalizm, Zerdüşt'te oldugun 
dan daha sert bir biçim almıştır. 
Mücadele Hürmüz (Ahura Maz 
dalı) ve Ehriman (Angra Mainyu) 
arasındaydı. tki dünyada tüm iyi 
ve kutsal olan her şeyi Amesha 
Spenta ve tanrısal varlıkları (yaza
tas), Güneş'i, Ay'ı, yıldızları, ha 
yatı, havayı, ateşi, topragı, tüm 
yararlı bitkileri, hayvanları, met
alleri ve insanları yarattı. Hür 
müz'ün her iyi yaratıgı karşısında 
Ehriman tam tersini yaratıyordu. 
Her Amesha Spentas'ın karşıtı 
mevcuttu. Y ıldıziarın hayırlı etki
leri karşısında gezegenlerin zehirli 
ve zararlı bitkileri yeralıyordu. Za
rnrlı hayvanlar yaşama zarar veriy
ordu vs. Zervanizm'deki spekü latif görüş, bu katı düalist 
görüşü az da olsa yumuşatıyordu. Bu iki zıt prensibi aynı za
man kapsamında görüyordu. Çünkü iyi ve kötü, zamanın 
kendisinde yani zamanın oluşumunda vardı. Ancak diger taraf
tan da determinist bir tavır ortaya çıkıyordu: Her şey zamana 
baglıydı ve kaderi ona göre tayin edilirdi. 

Hürmüz'ün tarafında -amesha spentalardan başka
gördügümüz gibi Yazatatar dedikleri halk dinlerinden Zerdüşt 
dinine alınan tanrı varlıklar da yeralıyordu. 

Burada, hayat veren, ruhu temizleyen ve kötülükleri ko
van güç olarak ateş'in degişik formlarıyla karşılaşıyoruz. 
Arındıran ve hayat veren suların hükümdarı, tüm gelişmenin 
ve bereketin nedeni Anahita'dır. Mithra, Sraosha ve Rashnu 
üçlüsünün ölülerin ruhları hakkındaki hükümleri verdilerini -
Mithra'nın rolü konusunda daha önce bilgi vermiştik- ; Ve
rethraghna, Tishtrya ve Sirius'un kuraklıga yolaçan kötülük 
ruhunu maglup ettiklerini görüyoruz (Yıldızın çıkışı yagmur 
zamanının geldigini gösteriyordu). 

Ehriman da yalnız degildi. Etrafında birçok kötülük 
melegi, daeva, bulunuyordu. Bunlara eski lndoiran tanrıları 
olan lndra ve Na'haithya da dahildL En aktif olanı ise eski 
lndoiran mitolojisinde su ve yagmurla toplumu cezalandıran 
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Az hi Dahiika'dır. 

Kanatlı bir aslan 
(Kh.P. Mistree, age.) 

İyi ve kötü arasındaki mücadele hayatın her alanını kapsar 
ve insan dünyasında en yüksek noktasına erişir. İnsanın seva
pları iyinin nihayi zaferine yardım ederken, günahları da kötü 
güçlerin kölesi olmasını sağlardı. Burada önemli olan 
Asha"ya göre yaşamı sürmekti; do~ruluk düzeni, adalet
lilik ve burada gereksinim duyulan doğru yaşamak, dürüst 
olmak, fakiriere karşı yardımsever olmak, yardım etmek, ko
nuksever olmak, yabancıları korumak, bulaşıcı her şeyden 
kaçınmak gibi noktalara özen göstermekti. Toprağı işlemek, 
hayvan yetiştirmek ve bakımını yapmak, zararlı hayvan ve 
bitkileri yoketmek de insanlar için farzdı. Temiz hayvanları, 
örmegin kunduz ve köpek öldürmek büyük günahtı. Zina ya
saktı. 

"Bereket dolu bir erkek, kadın ve erkek çocuk hayvanlarıyla 
birlikte bir ocak kurarlarsa; o ev bereket dolar, orada yaşamın en 
güzeli oluşur" deniliyar Videvdat adlı eserde. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Cinsellikle ilgili bazı şeyler ve ölü bir vücuda dokunmak 
insanı kirletirdi; tekrar temizleornek için özel dini ayinler 
(rit), temizlenme kuralları vardı. Suyla yıkanma ya da korin 
(?) yapma temizlenmede önemli bir yer tutardı. 

Zerdüştlükte Kült: 

Eski tran halkının dini tapınaklarının olmadıgı ve aynı za
manda Tanrı resimlerine de rastlanmadıgından sözedilmiyor 
Avesta'da. Ancak daha sonraları Akamenidlerin egemenligi 
döneminde Ateştapınaklarında ve tapınaklarda Ahura 
Mazdah'ın resimlerine rastlanmaktadır. Bu da, Asurlar ve Ba
biller'in etkisinde kalan lranlılara Med Magları vasıtasıyla 
geçmiştir. 

Zerdüşt dini tapınakları çok sade idi, fakat arkeoloji büyük 
yapılar da ortya çıkardi. En belirgin özelligi ateşin 
tutuşturoldugu kesitti (uma) ve ateş, dinadamları tarafından 
sürekli canlı tutulurt, söndürülmezdi. Ateşle yüzyüze gelenin 
ateşi nefesiyle kirletmemesi için yüzünü örtmesi gerekiyordu. 
Bunun yanısıra bazı dini ayinler açık havada, kubbe 
biçiminde, dört tarafı açık ve ortada ateş yeri bulunan 
tapınaklarda oluyordu. 

Ibadetlerde A vesta'dan parçalar okunuyordu. Ibadet eden 
dinadamı, bir elinde Baresma dalını tutuyordu. Kanlı kurban 
eylemleri Zerdüşt tarafından yasaklanmıştı; buna karşılık süt 
ve ekmek 

sunuluyordu. Haoma sunma yasaklandıgı halde yine de 
geçerligini koruyordu; ancak biraz daha yumuşatılmış olarak, 
yani başka bir biçimde. Alkolleştirilmeyen içki tam mayalan
madan kullanılıyordu. Önce ateşe dogru kaldırılır, sonra zao
tar-dingörevlilerince tadı çıkarılarak içilirdi. 

Her gün ve her ay, ayrı ayrı tannların koruması altın 
daydılar. En kutsal bayramları Yeni Yıl bayramı olan Nauroz 
(Newruz/Y eni Gün)'du. Daha çok bir halk bayramı olarak hal
en kutlanmaktadır. Bunun dışında , sonbaharda gece ve 
gündüzün birbirine eşitlendigi bir zamanda Mithra Bayramı 
ve ölülerin ruhlarının tekrar dünyaya döndüklerine inanılan 
Fravaşiler günü kutlanırdı. lik iki bayram, eski tran bayram
lanndan çok şey almışlar. 

Erginlik yaşına gelen gençlere, yetkin birer Zerdüştü ol
duklarının kanıtı olarak özel bir törenle bir sembol verilir ve 
daha sonra da yaşarn boyu taşıması koşuluyla bir kemer veri
lirdi. 

Herhangi birileri ölünce, ölü bedeninin etrafının kirletil
memesine, lekelenmemesine özen gösterilirdi. Aglamak ve 
yas tutmak kesinlikle yasaktı. Itina ve özenle ceset ıssız bir 
yere, dachma denilen «Sessizlik Kulesi»ne götürülüp 
bırakılırdı. Orada ceset yırtcı kuşlar tarafından yenecekti. 
Böylece toprak, su ya da ateşle karşılaşmış olmaktan kurtula
caktı. Bu töre tümüyle Zerdüştlüge aittir. Eski tran dinlerinde 
ceset yakma, mezara gömme veya taşlar arasına saklama 

yöntemleri kullanılırdı. Bu sonuncu usül Akamenidler'de vardı 
ve belirgin bir adetti. 

Dinadamlıgı zamanla iki kesimli bir hal aldı: Mobad 
(mobed)lar, eski Maglann yerini alanlardı ve bunlann yönetici 
pozisyonları vardı. Sınıf olarak yüksektiler. Herbadlar, eski 
ateşpapazlarıydı ve özellikle Anahita'ya tapma ile 
ilişkiliydiler. Bunlar daha alt bir sınıfı oluşturuyorlardı. 
Süryani kaynaklarında yeralan bilgilere göre, bunlar Sasaniler 
döneminde gezginci gruplar oluşturarak bir dini lider etrafında 
toplanıp tüm ülkeyi dolaşırlarmış, tıpkı son zamanların der
vişleri gibi. 

Zerdüştlükte Eskatoloji 
ve 
Apokasliptik: 

Ölüm düşüncesi, Zerdüşt ögrestisinde geliştırilerek 
yaşatılmıştır. Ölünün cesedi «Sessizlik Kulesi»nde yokolma 
ile başbaşa bırakılırken, ruh Cinvat Köprüsü'nde iyi ve kötü 
arasındaki ayrılık yerine geliyor. Kötü ruhlar köprüden 
geçemezken ve pisligin içine düşüp kaybolurken, iyi ruhlar 
cilet keskinligındeki köprüyü rahatlıkla geçip gidiyor. 

Köprünün karşı tarafında her ruh kendi daena'sıyla -bu 
ruh, his, din olarak açıklanmak istenmiştir- çok güzel bir 
kız kıhgına bürünmüş ve insanın iyi davranışlarından 
oluşmuş bir güzelle birleşiyor. Kötü ruhların daena'sı ise çok 
çirkin cadı kadın görünümündedir. 

Iyiler cennete, türküler ülkesine gider ve her şeye nail olur 
altıola bezenirlerdi; kötüler de karanlık ve pis kokulu lagıma 
atılırlardı. Bununla birlikte suçu agır olmayanlar ise belirli bir 
dönem kaldıktan sonra nihayi karar gününü ve beklemeleri, 
Zerdüştlük'te bir aradurum olarak olarak görülmektedir. 

Zerdüşt'ün metal eriyiğindeki tannsallıga ilişkin fikirleri 
daha sonraki Zerdüştlük'te de varlığını koruyor; ama daha bir 
biçimlenmiş ve geliştirilmiş olarak. Zerdüşt'ün tasarladığı 

gibi yakın bir beklenti, beklenildigi zaman. 

Zerdüşt ölümünden sonra, bir göle saklanan spermaları 
vasıtasıyla evrendeki varlıgını koruyor. Bin yıl geçince bun
dan (yani spermadan -BB) bir kurtarıcı olan Hus'hetar 
dogacak; bin yıl daha geçince bir Hushe'tarma'h daha 
dogacak; bin yıl daha geçince sonuncu gerçek kurtarıcı 
Ast'vat-er'eta ya da Sao'shyant (Pehlevice So'shyans) gelecek. 
Tüm ölüler tekrar dirilecek ve kötülerin egemenliğine karşı 
son savaş olacak. Böylece dünya yaşlılıktan, ölümden, 
çürümeden ve kötülükten kurtulacak. Ve evrensel kurtarıcı 
kurtarıcılık gücüyle dolacak, sonsuza kadar yaşayacaktır. 

Bu eskatolojik düşünceler büyük bir zaman ve evren per
spektifine uyarlanmıştı. Ve büyük bir olasılıkla Zerva
nizm'den kaynaklanıyordu. Bundahişn (Bundahishn)'e göre 
dünya 12 000 yaşında olup 3000'er yıllık 4 döneme ay 
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nlıyordu. 

1. Aydınlık dünyada kalan Hünnüz (Ohrmizd), «ruhsal» 
görünüme sahibolmayan şeyleri yaratmaya devam ediyordu. 

2. Yaratılan şeyler «maddi olana» dönüşüyordu. 

3. Ehriman, «ani bir hamleyle» karanlık ve pislikten 
sı yolarak aydınlık dünyaya girer. Böylece iyi ve kötü oluşur: 
Yani bizim tanıdıgtmız dünya. 

4. Kurtarıcılar ortaya çıkar ve böylece dünya zamanla ye
niden arındınlır, karışıklıklar çözülür. Dünya frashkart 
«yapısal bir de~işmeden», «transfigürasiyon» (fiziksel 
dönüşümden)'dan, durum «açıklamasından» geçerek yeniden 
eski durumuna dönecektir 

Bir başka sisteme göre bu proses 3000'er yıllık üç ana 
periyoda bölünüyor. Dört periyod ise (dönem) Zervan'ın dört 
ayrı tanrısından kaynaklanıyor olmalı. Tüm bu spekülatif 
tahminler Hintlilerdeki Tannnın yaşianma düşüncesine kadar 
uzanıyor. Orada yaşlılık, Tannnın bedeninde cereyan eden bir 
olgu olarak görülüyor. Bunu Pehlevice'deki apokaliplik 
(apokalyptisk) edebiyatta, dünyanın evrelerini ve sonunu ha
ber veren düşüncede (bu arada Babman Yasht) görüyoruz. Bu 
aynı zamanda Yahudi ve Hıristiyan apokaliplik düşüncesini 
de etkilemiştir. 

Mit ve Efsaneler: 
Zerdüştlük metinlerinde, dini ibadeti izleyen ya da onu ta

mamlayan herhangi bir efsaneye rastlamak güç. Ancak eski 
efsaneler de@şik biçimlerde bazen eskatolojik sahnelerde, ba
zen de tarihleştirilmiş bir hava içinde görülebilir. örne~in 
büyük tarihçi Firdevsi'nin 900 yıllannda yazdıgt, eski İran ta
rihinin büyük tarihi eposu Şahname'de görüyoruz. 

Daha önce sözünü ettigimiz Yeniyıl Bayramı'nda ejderha 
öldürme olayı, daha sonra Azhi Dahaka'ya karşı verilen son 
mücadelede ve aynı zamanda degişik biçimlerde birkaç kez Iran 
öykü tarihinde işleniyor. Bu, aynı zamanda Zahhak zalimine 
(Arapça formu Dahlıka' dır) karşı kahraman F erldUrı'un (Thraetaona) 
mücadelesini işleyen efsane, Tishtryas efsanesi, yani Sirius 
yıldızının kuraklıga neden olan kötü ruhla savaşımının efsanesi, 
aynı temadan kalmadır. Bunların dışında Thraetaona-Ferldun'un 
kardeşi Kereslıspa'nın mücadele öyküsüdür. Bu Iran'lı Herakles, 
canavar Gandar'eva'yı öldürüyor. Iran'lılardaki Kentaura (insan 
başlı at)'ya bemiyordu ve Yeniyıl Bayramı'nda hayvan kılıgına gi
ren insanların (hayvana bememek için giysiler giyme, maske kul
lanma) mücadele seremonilerinin efsanesi bunun bir başka 
örnegidir. 

Insanlık aleminin var olması hakkında çokça degişik gelenekler 
ve söylenceler var. Zervanizm'e göre Ahura Mazdlıh ilk insanı 
Gayo'mart (Avestan, Gaya mar'etan, ölümlü hayat)'ı, insanlıgın 
prototipini yarattı. Gayomart genç, güzel ve parlalaı. Ancak daha 
sonra Ehriman'a boyun egdi ve bedeninde metaller oluştu. Altın 
(bazı gelenekiere göre onun sperması) uzun bir dönem Armaiti'de
yani toprakta- saklı kaldı; daha sonra iki agacı ya da henüz yeni di
kilmiş iki filiz olan Mashya ve Mashylınak gibi iki insanı yarattı. 

Aynı zamanda Yima, tarihin eski lndoirani insanı, en eski kral 
olarak Gayamart'ın dörtiiincü kıışagı olarak ya§atılıyordu. Efsaneye 
göre Yima'nın dönemi altın yıllardı. Sürekli bahardı, herşey çok 
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boldu, ya§lılık ve ölüm yoktu. Ancak Ehriman, onun yoklugunu is
tiyor ve çok şiddetli bir kışla dünyayı kuşatıyor. Yima uyarıldı ve 
kendi seçkinleriyle birlikte etrafını duvarla ördürdü. -Bir Hint ef 
sanesine göre Yama, kutsal ölülere hükmediyor. Ba§ka bir versiyo
nunda ise Yimas'ın düşmesi kutsallara karşı günahtan ilerigeldi ve 
onıın egemen olma erkini tümden alıp götürdü. Yeni Pers versiyo
nunda da Cemşid (Yima Chshaeta, en güzel Yima) zalim Dahak ta
rafından yıkılıyor. 

Krallık: 

Akamenidler'den Sasaniler'e kadar tüm Pers imparatorlu~u 
dini krallarla yönetiliyordu. Kral, Mithra'nm koruyucu kuvve
ti altındaydı. Kral hükmetme yetkisini ve iznini ondan chvare
nah alıyor. Tanrısal bir yetkeye sahipti; Güneş'in ve Ay'ın 
kardeşi olarak yeryüzüne inişi saygıyla karşılanıyor. Onun 
do~umu, kutsal kurtarıcının do~uşu ve idaresi, aydınlık bir 
dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Tüm dünyanın 
hükümdarı, adaletin ve do~rulu~un temsilcisi, fakir ve kimse
sizlerin koruyucusudur. Kral toplumdaki üç grubu temsil 
ediyordu: Din adamlarını, savaşçıları, köylüleri. Bu 
özelli~inden ötürü belli dönemlerde belli gruplara ait olan 
renkler giyinirdi. Bundan başka yıldızlı bir pelerini vardı ve 
onunla tüm göklerin hükümdarı oldu~unu simgeliyordu. 

Yeniyıl Bayramı'ndaki ejderha öldürme töreninde kralın 
eski mitolojik rolünü görmemek mümkün de~il. Daha sonra
ları kralın dini yönü papazlık yapmasıyla daha da belirgin
leşti: Krallar, Mag'dılar; kurban ve ateşin papazlarıydı (yani 
dinadamı). 
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Malmfsanij 

VATEY VERİNAN 

Ne vatey verinan dormare 
cayane cerinan ra are biye (1): 

(Ç) Çermug (Çermik) 
(Çe) Çewlig, Çebaxçur (Bingöl) 
(D) Dersim (Tunceli) 
(G) Gel (Egil) 
(H) Heni (Hani) 
(L) Lice, Lici (Lice) 
(Ma) Ma'den (M aden) 
(Mo) Modki, Motki(Mutki) 
(P) Piran (Dicle) 
(S) Sewregi (Siverek) 

A 
I-Adir fine gurr bo, herkes vazda

no. (Ç) 
2-Adir fıne gurr bo, pero vazdane. 

(Ç) 
3-Adir kewt koti se, jay (wijay) 

veşneno. (Ç) 
4-Adir ra piren nebeno. (Ç) 
5-Adir vewr ser o veşeno, wel ser o 

neveşeno. (Ç) 
6-Alla (Ella) ke şaş nekero, şaş 

keno 'erd ra kaş nekero (2). (Ç) 
7-Altuni ancax serraf şinasneno 

(şirasneno). (P) 
8-Altun vist serri weli di bimano 

hewna (rayna) altun o. (P) 
9-Amaneti re xiyanetey nebena. (Ç) 
10-Aqil esto aqili ser ra*. (S) 
11-Aqilo sivik, baro giran. (P) 

12-Aqil peran reydi neroşeno. (P) 
13-Aqil, pil ii şeniki neperseno (3). 

(P) 
14-Aqil, qijey ii piley a niyo (4). 
15-Are bi şeytoni (şeytani) nevira

ziyawo. (P) 
16-Armeni (Armini) va "ke çendi 

roji betal bi, ke ehendi (indi) roji zi 
veyşan maneni." (P) 

17-Armeni va "lingi pizzi çameni." 
(P) 

18-'Arsiz çe kerdo ro, fina 'ar neker
do. (Ç) 

19-Aşik (Cingane) herkesi ra vano 
"ruca", berna axaye xo zano. (Ç) 

20-Aşiki ri Bexdad gami ca wo. (P) 
21-Aşik keleba, def diri ya. (P) 
22-Aşiko kelebiyaye, def dirneno. 

(P) 
23-Aşik kelibiyeno, dawula xwi dir-

neno. (G) 
24-Aşik ki kelibe, def dirneno. (P) 
25-Aşiqi ri Bexdad yew gam a. (P) 
26-Awa vinderta ra bitersi (5). (P) 
27-Aw çiqas goli di mendi, ehendi 

(indi) buy dekwena. (P) 
28-Awda tayn a arye negeyreno. 

(Ç) 
29-Awka çengan, k ... keynekan, fi

ringe neheyan; ke ti ra mird nebeni. (P) 

30-Awka şiyaya ra ney, awka vin
derta ra bitersi (6). (P) 

31-Aw ii adir vindeni, dişmen 
{duşmen) nevindenii (7). (P) 

32-Axay re vane "to re imbarik bo". 
feqiıi revane "to re koti ra?" (Ç) 

33-Aya ki çarey ke di nusiyaya (nu
seya), ke veyneno. (P) 

34-Aya ki destan kerda, may ii piy 
nekerda. (G) 

35-Aya ki ke bikero xwi, yewer 
(çew) nişno bikero ke. (P) 

36-Ayo ki rayiron di rakuwo, hew
non zi veyneno. (P) 

37-Ayo ki zafi bigeyro, tani (tayi) 
vini keno. (P) 

38-Ayre (Are) bi newb a. (P) 

B 
1-Bahde sebri selametey a*. (S) 
2-Balli kulinçi ra vecena, vana "qiya 

tii çend hera ya!" (G) 
3-Ballii bişkow ra kewta, bişkow ne

ridyena, vana "ti gijikin a." (Ç) 
4-Banderbiyaye (Bandebeye) kelibiy

ayi -ra- xidarer o. (P) 
5-Banderbiyayi (Bandebeyi) bander 

meki, tu bander kerd xwi vir meki. (P) 
6-Bander (Biinder) bi, meki. (P) 
7-Bane zuray veşawo, yeweri (çi 

kesi) ti ra inan nekerdo. (P) 
8-Bare merdimde sekurıi çewt o. (Ç) 
9-Baro ki ti neşene hewa de, ey me

perr. (Ç) 
lO-Barut ii adir yew ca di {dir) ne-
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beni. (P) 
ll-Bela nevonu "ez ha yenu." (P) 
12-Beli kulçi (qat) ra kewt, va "qey 

ez ina pis ra wo?" (P) 
13-Belli (Bellu) kulçi ra va "qina tu 

hera ya", ay va "la ti hima mi ra kew
ta." (P) 

14-Belu cift ra kewt, va "na qena to 
çi hera ya!", belu va "hera mera, ti zi 
mi ra kewta." (Ç) 

15-Beyntare teresey u camerdey di 
yew muy a. (P) 

16-Be'ar çe kerdo adirimiyan vato 
"koli tem e." (S) (Ç) 

17-Be'ar çeng kerdo adiri miyan, 
vato "izimi tem i". (P) 

18-BeŞıret bemehlifet o. (P) 
19-Bi dor, ne bi zor. (P) 
20-Bi estor beşari ke espar nebeni. 

(P) 
21-Bigurri, mevari. (Ç) 
22-Bi hadire se herkes ta'me feki 

zano. (Ç) 
23-Bi istor beşariketim peye man

eni. (P) 
24-Bi istor be şari ke tim pey' o. 

(G) 
25-Birakey, bi raştey. (P) 
26-Bira rind bo ceniya birari nege

no. (Ç) 
27-Bi ters a kes destan ver nereye

no*. (S) 
28-Bitirey (Qurreyey, Payedarey), 

gay citi ri zi nemanena. (P) 
29-Bixebiti sey (hezey) Armini, 

bori sey miri. (P) 
30-Biza gerrini, çimey eyni ra aw 

wena (8). (P) 
31-Biza kermicin (kermijin), 

serçime ra aw wena (9). (H) 
32-Bizi bi bizey ba xwi, hetana ki 

cay xwi duz neko, nerokwena (10). (P) 
33-Bizi ki biz a, hetana ki cay xwi 

d uz neko, nerokwena (ll). (P) 
34-Bizi ki qina yay keniyay, şona 

nane şiwani (şani) wena. 
35-Bizi wexto ki meli bena, veri 

caye xo virazena (aşanena) (12). (S) 
36-Biz, miyani (miyaniki) yena 

kel, eşkera ziyena. (Ç) 
37-Bina herami timo çina. (P) 
38-Bina heromi timo ricena. (P) 
39-Biro ki tutira aw wardi (werdi), 

kerra medefini. (P) 
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40-Bunder bi, meki. (P) 
41-Buy (Boy) guli ri, paşkil telli ri. 

c 
1-Camerd o yo ki xizmikare kede 

xo, axaye şari bo. (Ç) 
2-Cao ki maşa vinderöı ya deste xo 

meveşni. (Ç) 
3-Cawo ki adir tedir (te de) çinibo, 

duy ti ra neveceno. (P) 
4-Cay benamusi (benomisi) ne cen

net di ne ce'nim di esto . (P) 
5-Cay camerdi yan bine 'ardan o yan 

pey caxan o (13). (P) 
6-Cay darhan weş beno, cay qalan 

weş nebeno. (P) 
7-Caye kengeri va bizano (vay ra 

pers ki) (14). (Ç) 
8-Cay kotek beno weş, cay nenga[n] 

nebeno weş. (Ç) 
9-Cem'eton di ruşi, Iabele bizoni 

beşnawi. (P) 
10-Ceni ke 'eziz zi kena ke rezil zi 

kena. (P) 
11-Ceniya ibna xuy xwi runona, 

ceniya zondergi çi ra (çaray) xuy xwi 
nerunona. (P) 

12-Ceniyi de'wa di dest u puli co
merde (merdey) xwi na. (P) 

13-Cennete (Cinnere) ke, ke dest o 
(dest d' o). (P) 

14-Cennet u ce'nim ha bindi paydi 
may u piydi ke de wo. (P) 

15-Cini (Ceni) -zi- nime bena, mal 
nime nebeno. (Ç) 

16-Ciwalo (Cuwalo) veng xwi ser o 
nevindeno. (P) 

17-Cirano çukis (çukus) ke wayirde 
hacda (hajda) zerreni keno. 

18-Cirano mexenet ke keno wayire 
haca zereni. 

19-Comerd ay o ki rojo tengdi dest 
xwi biko. (P) 

20-Comerd roju teng di beylu benu. 
(P) 

21-Cuwalo veng, pay nevindeno. 
22-Cumerdey qaydi Humay (Allay) 

ri biki. (P) 

ç 
1-Çarey heme çiy esto, e (ey) mergi 

çiniyo. (P) 
2-Çarey merdime raşti tim (timi) 

tokerde wo. (P) 
3-Çarey merdime raşti timo berz o. 

(P) 
4-Çendi (Çindi) aw bir di mendi, 

endi (indi) boyini bena. (P) 

(P) 

bo. 

5-Çew doy (duy) xwi ri nevano tirş. 

6-Çew duöı xwi ri nevunu tirş. (P) 
7-Çew nişno qismere çewi boro. 
8-Çi bida destan, çi bigeyra lingan? 
9-Çi gure (girwe) esto wa -bi- xeyr 

10-Çi ki çarey ke di nusiyawo, ke 
veyneni. (P) 

11-Çila zurkeri heta yasuye veşena. 
(Ç) 

12-Çime veyşani fıraqan d' o (di wo). 
(P) 

13-Çimo pawite, qirş dekweno. (P) 
14-Çindi aw bir di mano, indi bfıyini 

bena. (P) 
15-Çiqa ko berz bo, çipa aroşi ta 

kfına (15). 
16-Çiwa cennet ra hameya. (P) 
17-Çiwa cinnet ra vejiyaya (ve-

ciyaya). (P) 
18-Çiwalo veng, pay nevindeno. (Ç) 
19-Çiyo ki şi, nino. (P) 
20-Çi sey (zey, hezey) çiwa zori 

niyo. (P) 
21-Çi sey peri niyo. (P) 
22-Çiy imbazi, ke çim di xişin kere

no. 
23-Çiy ina dina, ina öına di maneno. 

(P) 
24-Çiy merdimde çikusi şari ri ma

neno. (P) 
25-Çiyo ki şi, dim mekwi. (P) 
26-Çiy teresi, weray ba camerdi 

(cfıriıeröı) yo. (P) 
27-Çow dode xwi ri nevanu (nevonfı) 

tirş. (P) 

D 
I-Da pizey yeweri (ye) ro, va "ay 

paştiya mi!" (P) 
2-Dara be çewl çin ya (nebena). (Ç) 
3-Darba ki ke bidi xwi rô, daruy ya 

çiniyo. (P) 
4-Darba ki ke bidi xwi ro, daruy ja 

(ca) çino. (P) 
5-Dar, bi gilan a gurrena. (Ç) 
6-Dar çend wişki bo, teyr nişena pa. www.a
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7-Daruy heme çiy esto, daruy mergi 
çino. (P) 

8-Dawo merdime yew teni ro, vato 
"ay maney mi!" (P) 

9-Daye kulfetiri veşena. (L) 
ıO-Dayi (Daye) fı bawi yew ray yeni 

dina. (P) 
ı ı-De la ki boça xwi neweşono, ku

tik dimi neşono. 
ı2-Dela ki boça xwi te neşana, ku

tik dim a neşono. (P) 
13-Dela ki poç neşano, kutik dim a 

negeyreno. 
ı4-Delda gurexi ra comerd nekuno. 

(P) 
ı5-Deli ki omey sa, kutik Bexdad 

ra yenu (ı6). (P) 
ı6-Deli sipa bibo, kutik Bexdad ra 

yeno (ı 7). (P) 
17-Deli sipi bo (teleq bo), kutik 

Heleb ra yeno (18). (Ç) 
ı8-Delliy ri heme roj roşan o. (P) 
ı 9-Delluy ri tim o roşan o. (P) 
20-Dest desti ser ra esto. (P) 
2ı-Dest desti ser ra heta asmen. (P) 
22-Dest desti ser ra yo*. (S) (Ç) 
23-Dest desti şiweno, dest ageyreno 

riy şiweno. (Ç) 
24-Dest desti şone, dest ageyreno 

riy şone. 

(P) 

25-Dest esto desti ser ra*. (S) 
26-Deste hukmati derg o. (G) 
27-Deste vengi ra şalpi (şelpi) nina. 

28-Desto betal, pizey veyşani ser o 
yo. (P) 

29-Desto ki birke bitebişo (bi
tewşo), veyşan nemaneno. (P) 

30-Desto sipi (Desto rehet) pizey 
veyşani ser o yo. (P) 

3 ı-Destfi veng ha pizedi veyşoni ser 
u. (P) 

32-De'wa di darbaki ceni weşonu 
giron a. (P) 

33-De'wa ki cuwen (ciwan) di bena, 
wa hega di biba. (P) 

34-Dewa ki ke ra bihasa, ke ri reber 
lazim niyo (ı9). (P) 

35-Dewa ki ke veyno, ke ri reber la
zim niyo (20). (P) 

36-Dewme hukmati derg o. (P) 
37-Deyn huwate ya şino, bermi ya 

yeno. (S) 
38-Deyn, merdey camerdi yo. (P) 

39-Deso raşt nerijyeno. (Ç) 
40-Deza va "ez altunen o", kewndezi 

(kowndezi) va " la ez kura ra yeno?". 
(P) 

41-Deza va "ez zerren a", kewndezi 
va "ez ha tu miyan di". (P) 

42-Deza va "ez zerren a", kewndezi 
va "la ez kura ra yena?". (P) 

43-Deza va "ez zerren o", kewndezi 
va "ez hetani şan tu miyan a geyreno." 
(P) 

44-Deza va "ez zerren o", kewndezi 
va "la ez kura wo?" (P) 

45-Di diki yew siloy ser o neveyn
dani. (P) 

46-Di hebi bindi nedebene binde 
yew çengi (poli). (P) 

(P) 
47-Di bindi bi yew dest netebişeni. 

48-Di bindi yew dest nebeni. (P) 
49-Dinya kesi re mal nebena. 
50-Dinya zey sersida dar a yo, ge 

na kişt a ge a kişt a sersiya ci viryena*. 
(S) 

5ı-Dinya zey sersida dar o, ge na 
kişt a sersi keno ge a kişt a*. (S) 

52-Dişmene ke ke ri dost beno, dos
te dişmende ke ke ri dost nebeno. (P) 

53-Dişmene peran dost, doste peran 
dişmen nebeno (2ı). (P) 

54-Dişmene pirbavan ke ri dost ne
beno. (P) 

55-Dişmeno camerd dosteteresi ra 
başer o (22). (P) 

56-Dişmeno camerd (comerd) hol o 
sey doste teresi (23). 

57-Dişmeno camerd (hewl), ke 
kişeno zi ke wedareno zi. (P) 

58-Dişmeno hewl (hol), doste teresi 
(xayini) ra başer o (24). (P) 

59-Dizd bibo, şewe tari zav i. (P) 
60-Dizd dizdeya xwi, puşt puşteya 

xwi ke ser nano. (P) 
6ı-Dizd dizdey di, puşt puştey di 

şono. (P) 
62-Diko ki bewext veyn dano, dest 

di sereye ci ci beno (25). (S) 
63-Dina çewi (çeweki, çeweri) ri 

mal nebena. (P) 
64-Dina di heme çi beno, erdişa 

(erişa, eyşa) kosi (kfisi) nina. (P) 
65-Dina yewi (yeweki, yeweri, 

çewi) ri nemanena. (P) 

66-Dinsizi re imansiz*. (S) 
67-Dori (Duri) rayirde awki di 

şikiyeno. (P) 
68-Dost dişmen nebeno, dişmen dost 

nebeno. (P) 
69-Doste xwi reydi se keni biki, al

ver meki; be'di to pis beno. (P) 
70-Dostey di zi duşmeney di zi fek

serdeyi nebena. (P) 
7ı-Dosto helal, rojo tengdi ke ri la

zim beno. (P) 
72-Dosto raştiken rojo teng di boyli 

beno (26). (P) 
73-Dosto rind rojdo teng di beli ben o 

(27). 
74-Dosto rind rojdo xirab di beli 

beno (28). 
75-Duri ra temaşe weş o (29). (P) 
76-Duri ra veyve weş o (30). (P) 
77 -Duşmeni tu mijmewli bi bu 

oneina hesabi yey b iki (31 ). (P) 

E 
I-Ebi yew guli wesar nino (32). 

(P) 
2-Ecele bizi ame, şeno nane şuwani 

wereno. (Mo) 
3-Ecele bizi yeno, şina nane şiwani 

wena*. (S) 
4-Ecele mari yeno, şino ray ser o qil

oriki beno*. (S) 
5-Ecele mari yeno, şino ray ser o ra

kewno*. (S) 
6-'Ecele merşi ame, pere nexşini 

neyene pa. 
7-Ecele meysi yeno, kuwena germda 

gawani miyan. (G) 
8-Ecele molceli yeno, pa peri ruwe

ne* (33). (S) 
9-Ecel' morcela bero, peli neyeni ti 

ra (34). (H) 
10-Ecre 'eylan (Ejri 'eylo), may u 

piy ra wazeno. (P) 
11-Eger leyreke miriçikeri halin ra 

bipero, o leyr fina niyageyreno u nino*. 
(S) 

ı2-Ehmeqi dina (dinya) di zav i, pero 
yew ca di niy (35). (P) 

ı3-Ejri keyna, may u piy ra wazenu. 
(P) 

14-Ejri may u piy, ewladi ra wazenu. 
(P) 

15-Ella bid' nevon ti Xelil Meh Mel-
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la y', eıeıney xet ra dono. (H) 
16-Emanet, daro qiyamet. (G) 
17-Embazey, biraştey. (P) 
18-Engur ewnena engur ra bena 

biyayi. (Ç) 
19-Eno wext di feke ke pirr guni bo 

-zi- ke gani (gini) tuf neki (nekeri). 
20-Eno wext di ke dost u dişmeni ce 

ra neşinasneni. (P) 
21-Erişa (Eyşa) ta'mikari, qiyda 

muflisi ra ya. (P) 
22-Erjele bizi ame, şona nane şani 

wena. (P) 
23-Erjele mijlowri (mijlewri) hame, 

perre ja yeni (36). (P) 
24-Estori cana reydi kay medi, ge

dey xwi nu Xerraçi ver pe medi. (P) 
25-Estori ii qantiri (qatiri) dani pe 

ro, beri dekweni bine payane jini (cini). 
(P) 

26-Estori ii qatiri doni pe ro, beri 
binde lingon di şoni. (P) 

27-Estoro hewl lingi (ningi) xwi 
neresneno. (P) 

28-Estoro ki cew newro (newero) 
nehirreno. (P) 

29-Estor u qatiri da pe ro, her bine 
pa yan (bindi payo) di şi. (P) 

30-Ewlado xirab çinebo bina rind o. 
(P) 

31-'Eyel zerdik o, tom {tUm) dendik 
o. (P) 

32-Ez goşte lingda (ningda) xu 
wena, ez minnere qesabi neancena. (P) 

E 
-E bizda kol bizda estiriyin re ne

manena. (Ç) 

F 
1-Feke kutiki reydi dere neherime

no. (P) 
2-Feke luy unguri neresa, va "tirş 

a." (P) 
3-Feke lô tireni neresa, wana "wer

da to naw', çendi solin o!" (G) 
4-Feke pisinger terini neresa (ne-

rast), va "tirş o. n (Ç) 
5-Feke şari nebesreno. (P) 
6-Feke şari nederzeno. (P) 
7-Feke şari netewşCno (netebişCno). 

(P) 
8-Feko weş mari qul ra anceno. (P) 
9-Fekte kutiki reydi dengiz neheri-
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meno (neheremeno). (P) 
10-Fekre kutiki reydi dere neherime-

no. (P) 
11-Fek weno, ri şermayeno. (P) 
12-Feqirey çeka xirab a (37). (P) 
13-Feqirey 'eyb niyo, nezaney 'eyb 

o. (P) 
14-Ferqe kutikre sur ii siyay ce ra 

çinyo. (Ç) 
15-Ferset (Firset) hemezernan mer

dimi dest nekweno. (P) 
16-Fesada~ ra nebiyni, verg ii 

mCşna re reydi çerayni. (P) 
17 -Fesadey u peşanayiş ra kesi xeyr 

nediyo. (Ç) 
18-Fesadi ra nebo verg ii meşna 

piya çereni. (P) 
19-Firset timo ke dest nekweno. (P) 
20-Fııingde niha ra, k .. ande keyna 

[n] ra kes mird nebeno. (Ç) 

G 
1-Ga merd se kardi bene veşi (38). 

(Ç) 
2-Ga mireno, çerme maneno; mer

dim mireno, name maneno. (P) 
3-Gan di camerdey nebena. (P) 
4-Gani (Gerek) ke lingane xwi le

heyfde xwi gore derg ko (39). (P) 
5-Gani merdim gore ba leheyfre xwi 

lingane xwi derg kero (40). (P) 
6-Gawo ki mişane (muşani) bikwo, 

feke jey (ye) nebesteno. (P) 
7-Gede qali xwi vir nekeno. (P) 
8-Gerek (Gani) timii serbere key 

wayirde devi berz bo. (P) 

(G) 

9-Geyraye, dirreye wo. (G) 
10-Geyraye, zanaye wo. (P) 
11-Gez ra cisir (tir) nebeno. (Ç) 
12-Gi, bi vowri nelimiyeno (41). 

13-Gi çiqa tev de, boy ci ra yena. 
(P) 

14-Gi, pey bi vewri (vowri) neni
meno (42). (P) 

15-Girgil (Gilgil) vano "ez cim
batimiyan di leng a, 'erdi miyan di 
reng a, qure serda teng a." (Ç) 

16-Gi, simer a nenimyeno. (Ç) 
17-Gişta ki cemat (cim'et) bipeşo 

nedejena {nedecena). (P) 
18-Gişta ki dirbetin bo, ay re herkes 

derman vineno. (Ç) 

19-Gişta ki zanayey bibimi, gfıni ti 
ra nina. (P) 

20-Golike keyi gade keyi ra neterse
no (43). (Ç) 

21-Golike keyi gay keyi ra neterseno 
(44). (P) 

22-Goni (Guni) awe nebena. (D) 
23-Goşte ... de xwi weno {bori), 

minere qesabi neanena (meanci). (P) 
24-Goşt u nengu ce ra dira nebeni 

(45). (P) 
25-Goşt fı nengu ce ra neaqiteni (46). 

(P) 
26-Goşt u nengu ce ser nekweni 

(47). (P) 

(Ç) 

27-Govendi durira weş a (48). (P) 
28-Goz bi gozer a bo, şar si keno. 

29-Goz gozer a bo, kam vaje çiweye 
xo erzeno ci; kewt kewt, nekewt ne
kewt. (Ç) 

30-Goz gozer ra biy, herkes çiwey 
xo vimeno pi ra. (Ç) 

3 ı -Guda pilli teşto pill ra vecena. 
(P) 

32-Guda xişni teşto xişin ra girena. 
(P) 

33-Guni vini nebena. (Ç) 
34-Gure ki çep şi, erey raşt beno. 

(P) 
35-Gurew' ki ke payibe gedi verda, 

gerek ke newe ra biko. (P) 
36-Gurewo ki ke pabey gedi verda, 

gani ke newe ra biki. (P) 
37-Gurey şani meverdi nimaji. (P) 
38-Gfıni (Goni, Gwini) aw nebena. 

(P) 
39-Gwini (Gfıni) pey -bi- gwini 

neşiwena, gwini gerek pey -bi- aw 
bişiwiya. (P) 

H 
1-Ha 'ezbet ha keye, mişewreye xo 

çinebi (çinyo) se ravey neşine. (Ç) 
2-Hacette xirab ya kar nebeno. (Ç) 
3-Hakte kerg ra zerec nevijyeno. 

(Ç) 
4-Ha kutiko sôr ha siya, tim jew o. 

(Ç) 
5-Hefs cay camerdan o ( camerdi yo). 

(P) 
6-Hekim ay o ki darbipi ro ginaya. 
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7-Hekiın kam o? Ay o ki darbipi ro 
ginaya. (P) 

(P) 

8-Heme çi wexte xo di. (Ç) 
9-Heme gure zori reydi nebeno. (P) 
10-Heqi, key bibo cay xwi veynena. 

11-Heq tim ii tim caye xo vinena*. 
(S) 

12-Heq ii neheq te dest di gaz-gaz a. 
(P) 

13-Her hereyda xo ya fine guneno 
linciro (49). (Ç) 

14-Her hereyda xo ya fine kewno 
(qelibyeno) linci (SO). (Ç) 

IS-Herkes nişenii kilawi keçeldi xwi 
ser o tepeşii. (P) 

ı6-Hermuşik çendi ado, herr çe 
keno xo ser. (Ç) 

17-Hermfişk timo herrri erzeno xwi 
ser. (Ma) 

ı8-Hermfişik çendo k' herri çe kero 
se çe keno xo ser. (S) 

19-Hero ki bare to po çinyo, ey ço 
meki. (Ç) 

20-Hero leng, fine şino sehanda 
(leganda) veng. (Ç) 

2ı-Herra ceni fi merdi yew ca ra ya. 
(P) 

22-Heş çewres camerdi ra neterseno 
labre çuta birayan ra mizi ver xwi dano. 
(P) 

23-Heş çewres comerdi ra neterseno 
Iabele çuta biraro ra mizi ver xwi donfi. 
(P) 

24-Heş ki pir bi, leyire ye (yey) pey 
hakane ye kay keni. (P) 

2S-Heta ke ereqi çari neesteri ke 
wayiri çi nebeni. (P) 

26-Heta kere axay biwazo, gane fi
qari vijyeno. (Ç) 

27-Heta (Heya) necawiyo, neşono 
diwar. (P) 

28-Heta necawiyo, ti ro neşono. (P) 
29-Hewli zi wayire (were) xwi ri ya, 

xirabi zi. (P) 

(P) 

30-Hewn dişmen o. (P) 
31-Hewne merdime veyşani nino. 

32-Hewn fi merg biray ce yi. (P) 
33-Hewn fi merg ya jew e. (Ç) 
34-Hewn fi merg yew i. (P) 
3S-Hewt asnawe beri biy, şiyo roy 

(aw) miyan, heme xwi viri kerdi (SI). 
(P) 

36-Heyana (Hetana) ki lel nebo zeng 
nebena (S2). (P) 

37-Heya necawiyo, neşono war. (P) 
38-Hukmat beno her zi ci meniş', 

nişene ci linga (ninga) xo pa mekuw' 
(S3). (Ç) 

39-Hukmat her bo zi bere (bider) 
mewenişi (S4). (P) 

40-Hfimay derd dawo, daru -zi
dawo. (P) 

41-Hfimay kfiy xwi veyneno, vewri 
pi ro varneno. (P) 

ı 
ı-lmbazde xwi reyra (reydi) se keni 

biki, al-ver meki; be'di to pis beno. (P) 
2-'lmre merdfime camerdi kirr o. (P) 
3-'lmrfi comerd yew roj bibfi zi 

"ey" (e), 'imrii teres se serri bibii zi 
"ney". (P) 

4-lna dina di Allay comerd dawfi 
Iabele xismi yey zi dawii. (P) 

S-tspare istorda şari tim peye o. (Ç) 
6-lstora kihel zengfi xo niyana. (Ç) 
7-lstor (Estor) fi qantiri da pe ro, her 

bine lingan di şi. (P) 

i 
1-lnsanan şito xax werdo*. (S) 
2-İnsan hewt di çi bo se hewtay di 

zi ayo yo. (P) 
3-insan hewt di sene (çi) bi, hewtay 

di zi ayawa wo. (P) 
4-İnsani şito kal wardo (werdo). (P) 
S-Insan teyro beperr o. (P) 
6-İnso[n] ki tengi kewt, yardi dayi 

ra vonfi "baw". (P) 

J 
ı -Jew bi hezar o, hezar bi jew o. (S) 

2-Jew golik nameye jew naxiri xe
ripneno. (Ç) 

3-Ju biz, ju şew herun di bena, he
runa xo kena duz (SS). (Ç) 

K 
1-Kamo ki estorda şari wenişte wo, 

timo peye wo. (P) 
2-Kam pay mizida merdimde xirabi 

no, gerr vejeno. (Ç) 
3-Kare eyro meverdi nimaji (siba). 

(P) 

4-Kare şani meverdi nimaji. (P) 
S-Kare wexti, paşay texti. (P) 
6-Kar fi zirar ya biraye pe ye. (Ç) 
7-Kerga veyşani xwi kari hebi di 

veynena. (P) 
8-Kergi aw wena, xwi ra cor Hfimay 

(Ellay) ra hewnena. (P) 
9-Kerme dar dar ra nebo, dar pfiç neb

ena. (Ç) 
10-Kerra girani cay xu d' a. (P) 
1 ı -Kerra xışni 'elamete pironedayişi 

ya. (P) 
12-Kerri va "heşşi, veng yeno!", kori 

va "ha yeni!", topali va "vazdi, ma 
vazdi!" (P) 

13-Keye qula pirjin a. (P) 
ı4-Key mano heqi cay xwi veynena. 

(P) 
ıS-Key zuray veşawo, çewi inan 

(in o) nekerdo. (P) 
ı6-Ke berz fırray ke nimz kweni. (P) 
17-Ke çi biko (bikero) ke ay veyne

no (vineno) (S6). (P) 
ı8-Ke çina bikero ke adey vineno. 

(P) 
ı9-Ke çindi te da indi zirartira veje

no. (P) 
20-Ke çindi ki te di indi bfiy ti ra ve

cena. (P) 
2ı-Ke dinya di çindi birnanike indi 

'eceban veyneni. (P) 
22-Ke imbaze ('imazi) 'ezizi bi ke 

'eziz beni, ke imbaze rezili bi ke rezil 
beni. (P) 

23-Ke kerd ke veyneno (S7). (P) 
24-Ke merdime be'ari di seri neşoni. 

(P) 
2S-Ke nani geyray lete -zi- ke desti 

(dest ra) şono. (P) 
26-Ke nişni merdime be'ari di seri 

şeri. (P) 
27-Ke qayde guli ri telu xwi pistan 

nani. (P) 
28-K ... de beri ra kebab nepewjeno. 

(P) 
29-K ... de beri ra zima nebena. (Ç) 
30-Kirwas bi kenar bewni, keyna bi 

mari bewni bigiri. (P) 
3ı-Ko çendi berz bo, linga şuwani ta 

kuwena (S8). (G) 
32-Ko çiqas berz bo, ninga (linga) ke 

ta kwena (S9). (P) 
33-Kori ra va "to ri çi?", va "mi ri di 
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he bi çimi." (P) 
34-Kotek cinnet ra vijiyaya. (Ç) 
35-Kulfeto pis çinewo deha hol o. 

(L) 
36-Kutik goşre kutiki neweno. (Ç) 
37-Kutiki ke ki xirab lawa, belayo 

onô beri ver. (P) 
38-Kutiki ke ki xirab lawa, misafıro 

onô beri ver. (P) 
39-Kutiko ki nezano bilawo, mema

nan ano berde were xwi ver. (P) 
40-Kutiko ki nezano bilawo, mema

nan ano beri ver. (P) 
41-Kutiko ki nezono bilawo, me

mono ono berde [berde wayirde] xwi 
ver. (P) 

42-Kutik pay boçta kutiki nenano. 
(P) 

43-Kutik pay kutiki nenano. (P) 
44-Kutik qatqati ra çi fa'm (fahm) 

keno? (P) 

L 
1-Leyreke maribe jahr nebeno (60). 

(Ç) 
2-Linga xo bende (henda) cilda xo 

derg ki (61). (Ç) 
3-Luya geyraya, şerde kewti ra za

nayer a. (G) 
4-Luya geyraya, şere vindertİ ra 

hewler a. (P) 

M 
I-Mal ey rojesiyay o. (P) 
2-Malo helal vin nebeno. (P) 
3-Mal qande rojesiyay o. (Ç) 
4-Manker (Heri) re va "metersi, ti 

biziye bare to beno şenik", manker va " 
ne ne, wexta vane kirri kirri ya, şenik 
bar kire, wa e manker giran bo." (62) 
(Ç) 

5-Mar leyreke xo neweno. (Ç) 
6-Mar -zi- aw ser o ke di nedano 

(nooono). (P) 
7-Maya hewt hebi lacan (lajan) si

loy ser o merda. (P) 
8-Maya ke timo laj neana (lac neo

na). (P) 
9-May dizdi, yew, di, Iabele ey 

birini di bermena. (P) 
10-May ô pi tim o ke dest nekweni. 

(P) 
I 1-Melay ki xwi cem'et di şaş kerd, 

cem'eti ri qeb'et (qebhet) nevajenô. (P) 
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12-Melayô çewt 'imazi şeytani yu. 
(P) 

13-Merdimde be'ari re Heleb game 
ca o. (Ç) 

14-Merdimde fekşolik ya megeyr. 
(Ç) 

15-Merdimde şewlaq (fekşolik) 
ya megeyr. (Ç) 

16-Merdiıno alımax (ahmaq) xo ver 
a çe keno (erzeno) her ser. (Ç) 

17-Merdimo camerd be pisat nebe
no. (P) 

18-Merdimo cilq tim ô tim cilq o. 
(P) 

19-Merdimo geyraye, diryaye o. (Ç) 
20-Merdimo kerfersen (kemfersend) 

kesi koçike aw di xeniqneno. (Ç) 
21-Merdimo rind yeno qisada xo ser. 

(Ç) 
22-Merdômdi be'ari ra ne yewda xwi 

vaji ne zi çewresta yey beşnawi. (P) 
23-Merdumi ke, ke kişeno zi ke 

wedareno zi. (P) 
24-Merdumo fekserd heqli bibo zi 

timi neheq vejeno. (P) 
25-Merdômo nezon duşmeni gondi 

xwi no. (P) 
26-Merdômo qalizaf boouşmiş o. 

(P) 
27-Merdumo teres ay o ki nengon 

çineno. (P) 
28-Meruy awki (aw) rayirde awki di 

(ra) şikeno. (P) 
29-Meruy aw rare aw ra şikeno. (P) 
30-Mey bi lingda (ningda) xo a, biz 

bi lingda xo a dar da bena. (Ç) 
31-Meyney k ... d' xwi bilesi, minet 

mew'. (H) 
32-Meman memane Humay o. (P) 
33-Merde (Camerd) malıney bigey

ro, vano "cenek ti ya mir alawena 
(lalena) qena to lerzena." (Ç) 

34-Merdim çiqas dinya di bimano, 
indi 'eceban veyneno. (P) 

35-Merdim dizd bo, şewe tari zav i. 
(P) 

36-Merdimo neheq mirdi neweno. 
(P) 

37-Merdimo teres ay o ki nengan 
çineno. (P) 

38-Merdimo xayin mirdi neweno. 
(Ç) 

39-Merdimo zura beqiymet o. (P) 

40-Mes çiye niya, zerri qelibnena. 
(Ç) 

41-Meşna erqi ser di perrena, bizi 
vana "qiya ca çindi sipi ya!" (G) 

42-Mird hayi (hagi) veyşani niyo. 
{P) 

43-Mi bi lingda xo ya, bizi bi linga 
da xo ya dar di bena*. (S) 

44-Miçiki xu finena teluy, telu dey 
ri weri keno (63). (P) 

45-Miçiki xu telluy gena, tellu dey 
ri weeri keno (64). (P) 

46-Mire pirdi b' ser ra meşo, qatiri b' 
pey ra meşo. /Mire pirdi b' ser ra meşo; 
qatiri b' pey ra meşo, paşkil dono to ro; 
ver a meşo, gaz dono to ro (65). (H) 

47-Mordemo ke male xo nedano, 
cane xo qe nedano. (D) 

48-Muş se keno keno, peyni di herri 
xwi ser ro keno. {P) 

49-Muş çiqas herri bikeno, xwi ser 
dareno. (P) 

N 
1-Namuste şari ya kay nebeno. (Ç) 
2-Nan bfui bi qana'at, cini biya bi 

kok u binyat. (S) (Ç) 
3-Nan bôri bi qena'at, cini pers ki bi 

kok ô binyat. (S) 
4-Nande xeli re pizeo asinin lazim o. 

(Ç) 
5-Nane to çantede imbazi di bo, ti 

timo veyşan i. (G) 
6-Naşi, ha firra ha zirra. (P) 
7-Nefs, ke fineno hefs. (P) 
8-Nefs, ke dekeno hefs. (P) 
9-Nefs vano" goşt", ti vaji (vaci) 

"oşt!" (P) 
10-Nengi, qala vengi. (P) 
i 1-Ne bere xwi akerde verdi ne zi 

cirane xwi duzd ki. (P) 
12-Ninga xo bende cilda xo derg ki 

(66). (Ç) 
13-Ninga (Linga) xwi gore ba (be) 

cilda xwi derg ki (67). (P) 
14-Nisani, çilki bi kisani. (P) 
15-Nisani şi sere, pele tuyeri bi pere. 

(P) 

o 
1-0xir nevajenô. (P) 
2-0 yo ki kerd xelisya, o yo ki ne

kerd fetisya (68). (Ç) 
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p 
1-Panc (Panj) gişte desti ye, panc 

heme jew nebene. (Ç) 
2-Panj (Panc) gişti yew niyi. (P) 
3-Payedarey (Bitirey) gay citi ri-zi

nemanena. (P) 
4-Pers, pers, ke şoni Qars. (P) 
5-Pey bi yew guli wesar nino (69). 

(P) 
6-Pey di ke pirda padişay nani. (P) 
7-Pey "filankesi" ô "bebankesi" 

paşti nebestena. (P) 
8-Pisinga ki mast birijno dôri ra 

belu wa. (Ç) 
9-Pişko herarn koçikta kesi nekewo. 

(Ç) 
10-Piye kesi axreta kesi yo. (Ç) 
11-Piye to beno xint [zi] şar pey 

(ci) wiyeno, ti pey mewiy'. (Ç) 
12-Piye to beno xoz [zi], şar hilo 

keno, ti hilo meki. (Ç) 
13-Pize veyşan beno, nimçe 

(nimlol) nebeno. (Ç) 
14-Ponc gişti yew nebeni. (P) 
15-Poşmaney pere nekena. (P) 
16-Poşmaney fayde nekena. (P) 

Q 
1-Qala carnerdan yew a (yew ray a). 

(P) 
2-Qala weşi mari quli ra ancena (on

cena). (P) 
3-Qala weşi mari quli ra vejena. (P) 

4-Qale kutiki kene, çiweye xo hadre 
ki. (Ç) 

5-Qali gedi vir neşona. (P) 
6-Qali yew ray weş a. (P) 
7-Qayde guli ri ke telluy xwi pistan 

nano. (P) 
8-Qaz qaz ra, baz baz ra, imbaz im

bazra. (P) 
9-Qina dizdi piznena. (P) 
10-Qisada veng re kes nevano 

"amin." (Ç) 
ı ı -Qisa hiris ô ô bire dindana[n] 

pey ra vijye se kewna hiris ô bire feka 
[n]. (Ç) 

12-Qiseye raşti re çiweyo (çiweo) 
çerxin. (Ç) 

13-Qula ki bine ci niyaseno, deste 
xo a quli miyan mekeri*. (S) 

R 
1-Raşti pere nekena. (P) 
2-Raya ki kes nezano, kes a ray ra 

neşiro*. (S) 
3-Rayeri 'ilmi tô ra hewt serri ô 

hewt aşmi zi duri bo hewna şimi (şo) 
bigiri. (P) 

4-Reşberi (Rencberi) ra reşber, 

qeşmeri ra qeşmer beno. (Ç) 
5-Rim gale di nenimeno. (P) 
6-Ri riy ra şermayeno. (P) 
7-Riy siyay ri teney çi lazim a? (P) 
8-Riy siyay ri teney lazim niya. (P) 
9-Rojo siya -di- yew pey ke di nea-

seno (nehaseno). (P) 
10-Rojo teng -di- çew peykedi ne

haseno. (P) 
11-Rojô siya nevonô "ez ha yenô". 

(P) 
12-Rojô weş serde se'bay (sibay) ra 

beylu wo. (P) 
13-Roj vereno, qeza nevereno. (P) 

s 
1-Sand de iqrar ô iman, sodir toz ô 

duman nebeno. {b) 
2-Saya ki bidereso, herkes çiwey 

xwi verdeno ti ra. (H) 
3-Say ki sayeri ra bi, herkes çuwa 

xwi ver bere dano. (P) 
4-Sela ki haji (haci) virazo, rexi te 

de nevindena. (P) 
5-Sereo ki neteweno, çaput pi ra 

mepeş'. (Ç) 
6-Sereo ki neteweno, destınali pi ra 

mebesti. (Ç) 
7-Serewo re mal wa çinebo. (P) 
8-Serewo ki nedejeno (nedeceno), 

xafi (şaşi, şutiki) pa mebesti. (P) 
9-Setari ki esta narney Hômay o. 

(P) 
10-Seykur şino xirxizey, aşmiya 

pancesi akewna. (Ç) 
11-Sibat a, gi bi hiyat (heyat) a. (P) 
12-Sifrede vengi re du'a nebena. (Ç) 
13-Sifre mordemi gere tim herd de 

vo, meyman Xizir o . (D) 
14-Sida mezel ya paye nebeno. (Ç) 
15-Sindore zori çino. (P) 
16-Siya girana cade xo di. (Ç) 
17-Sôc bine o. (G) 

ş 

I-Şe ki, bira (qe) meki. (P) 
2-Şerba aw, rayirde aw di şikena. (G) 
3-Şeytani ra nebo verg ô mey a piya 

çerene. (Ç) 
4-Şexi rex i. (P) 

T 
1-Tase dişmenira awk mewi. (Çe) 
2-Tas ki fine çiringe se ha zôr ha 

raşt, fine çiringawa. (Ç) 
3-Taynan (Tayan) ra tayni, zavan ra 

zavi. (P) 
4-Teliye xo desre şar ya mevej'. (Ç) 
5-Tembel (Temel) cayeki nedebirenô. 

(P) 
6-Tembeley (Temeley) ke peynida 

şari finena (P) 
7-Tengane ra pey timo herayi ya. (P) 

8-Teresey baro giran (giron) o. (P) 
9-Tem ô wişk ya te di veşene. (Ç) 
10-Towrey (Tewrey) zuray timo qul 

o. (P) 
1 1-To xo desti kerdo, xo mil a (mil 

di) b'anci. (Ç) 

V 
I-Va "ti kure ra yi?". Va "ez hima 

nezewiciyaya ... (P) 
2-Vazdayişe pisingi he tani pey 

kariyan o. (P) 
3-Vazdayişi pisingi hetoni pey lin

donon o. (P) 
4-Venge dawili durira weş yeno. (P) 

5-Venge neqera dôri ra weş o (70). 
(Ç) 

6-Verg şiwaneye meya[n] nebeno. 
(Ç) 

7-Veyve durira -zav- weş o (71). (P) 
8-Veyvek a beziwani, vistiri ya 

reimani. (P) 

w 
1-Wa ciniya (ceniya) kesi [zi] nime 

bo, [ wa] male kesi nime nebo. (Ç) 
2-Wa narney ke nevejiyo, wa estey 

qinda (qida) ke vejiyo. (P) 
3-Wardi-roşi, raşt vaji (72). (P) 
4-Wari kerd [bi] nande xo, verada 

gande xo. (Ç) 
5-Wari kerd, serede xo re. (Ç) 
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6-Wa si'ude ke bibo, wa yew felqey 
qiyda (qinda) ke çinebo. (P) 

7-W eli ra teli, teli ra w eli kwuni 
(kuwni). (P) 

8-Wesar ome, çewres roj b'omari 
şimi sere, gay citi veradi çere. (P) 

X 
1-Xarmuşk çend bikeno, dono xwi 

ser. 
2-Xayin mirdi neweno. (P) 
3-Xeta çewti gaye (gade) pilli het a. 

(P) 
4-Xirab xirabey di şono. (P) 
5-Xirxize xeyari (xiyari), payizi 

belô beno. (Ç) 
6-Xizon o, hali xwi nezon o. (P) 

y 

1-Y arde da yi ra "baw" nevajeno. (P) 

2-Y ardi dayi ra bawk, duşmeni ra 
dost nebeno. (P) 

(P) 
3-Yew doy (duy) xwi ri nevano tirş. 

4-Yewi nedekeDi tirba yewi. (P) 
5-Yew nooebeno tirba yeweri. (P) 
6-Yew nişno qismere yewi (yeweri) 

boro. (P) 
7-Yew rojike bU zi wa merdumdi 

comerdi ri bU. (P) 
8-Yew saya ki sa yer ra bo, herkes 

çuwa xwi ver de dano. (G) 
9-Yew yew o, di ki bi keye wo. (P) 

z 
1-Zanaye ay o ki hewl u xiraba xwi 

zano. (P) 
2-Zanaye ay o ki tecrubey dina diyi. 

(P) 
3-Zan (Zon) di este çino. (P) 
4-Zengini ra vane "bimbareken bo", 

feqiri ra vane "to eno kura ra ardo?" (G) 
5-Zerri ki şikiyay nina ca. (P) 
6-Zinciya merdimde be'ari 

neveşena. (Ç) 
7 -Ziwano weş mari qul ra vejeno 

(anceno). (Ç) 
8-Zori reydi heme gure nebeno. (P) 
9-Zura dişmene (duşmene) Hfimay o 

(73). (P) 
10-Zuriya yew ray taşti (teşti) 

weno. (P) 
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11-Zfira yew hewi taşti weno (74). 
(P) 

1 Tani vatey verinan@ ki Zilfi, 
Usxani, Brılski ıl Koyo Berzi ıl ar@ 
kerde zi mi notan@ bininan (dipnotlar) 
di bi ne herfao nawite: 

(B) Briisk 
(K) Koyo Berz 
(U) Usxan 
(Z) Zilfi 

Bewni: 
-Brusk, "Vatey Verlno", Kurdistan 

Press, Stocklwlm, no: 71, r: 9 
-Koyo Berı, "Çorşmey Siwregi ra V at

ey Verenon", Berbang, Stocklwlm, no: 59, 
r:30 

-Zilfi,"Folklore Kurdi.Ebe Zarava Di
mil/cı"", Hevl, Paris, no:J (llon 1983), r: 83-
106 u no: 2 (Gulan 1984), r: 109-124 

2 Haq isan sas nekero, sas keno kas ne-
kero. Kas keno ki la ı1 las nekero. (D) (Z) 

3 Aqil seru de niyo, sare der o. (D) (Z) 
4 bewni note 3. 
5 Awa bevenge ra biterse. (D) (Z) 

A wa venge ra meterse, awa bevenge 
ra biterse. (D) (U) 

6 bewni note 5. 
7 Awe vindena, disme nevindeno. (D) 

(Z) 
Aw vindena, duşme nevinden'. (H) 

(B) 
8 Biza kermicin, serçimi ra aw wena. 

(H) (B) 
9 bewni note 8. 
10 Bize ke biz a, mexel@ xo kinena, 

hona te de mele bena. (D) (Z) 
Bizi wexto ki kena m@li bo, veror 

caye xo virazena (S)(K) 
11 bewni note 10. 
12 bewni note 10. 
13 Merdene kare cwamerdun a. (D) (Z) 
14 Kenger' ra vato "çe tu koti yo?", 

vato "va zoneno." (D) (U) 
15 Ko çiqas ke berz bo, roze linga mor

demikuna ra ci. (D) (Z) 
16 Dele ke qizvane biye, kutiki Helev 

ra yene. (D) (Z) 
Dele ke biye qizvane, kutik peye 

hot koyı1 ra yene. (D) (U) 
17 bewni note 16. 
18 bewni note 16. 
19 Dewa ke asena qilawı1z newazena. 

(D) (U) 
20 bewni no te 19. 
21 Duşme dost neben', dosti z' duşme 

neben. (H) (B) 
22 Ben' se duşmen' ke wa ciyati b'. (H) 

(B) 
23 bewni note 22. 
24 bewni note 22. 
25 Diko ki bewext veyn dano, ey sere ci 

kene. (S) (K) 

(U) 
26 Hevalo rind, tenge de beli beno. (D) 

27 bewni note 26. 
28 bewni note 26. 
29 Dı1r ra venge dawulı1 wes yeno. (D) 

(U) 
30 bewni note 29. 
31 Duşmen' xo sirf zidey xo bizon, ay 

gore ra z' tedarek xo big'. (H) (B) 
32 Eve zu gule usar nino. (D) (Z) 
33 Ercel' morcela her' se pel niyen' ti ra. 

(H) (B) 
34 bewni note 33. 
35 Heri dina de zaf e, pero zu ca de 

niye. (D) (Z) 
36 bewni note 33. 
37 Feqireni merdene ra zor a. (D) (Z) 
38 Ga ke gina war o, kardi bene zaf. 

(D) (Z) 
39 Lingane xo bende werxande xo dergi 

ki. (S) (K) 
40 bewni note 39. 
41 Ciye bine vore, rew bo herey bo 

vejino. (D) (Z) 
42 bewni note 41. 
43 Guke xape, gae xape ra neterseno. 

(D) (Z) 
44 bewni note 43. 
45 Gost nenik ra nebeno. (D) (Z 
46 bewni note 45. 
47 bewni note 45. 
48 bewni no te 29. 
49 Her ke her o, ju raye gineno çamur 

ro. (D) (U) 

Her ke her o, zu rae kuno çamuri. 
(D) (Z) 

50 bewni note 49. 
51 Her hot azney zone, şiyo vere çem, 

pero xo vir a kerde. (D) (U) 
Howt azne heri biye, şiyo vere çemi, 

pero xo vir a kerde. (D) (Z) 
52 Hata xiravniye nebo ke rindiye nebe

na. (D) (Z) 
53 Ci menişi, hukmat her ji beno; kew

no dı1z, pay çe keno. (S) (K) 
Hukmeti d' ne big' ne z' bid'. (H) (B) 
Hukmet çi ray dost neben. (H) (B) 

54 bewni note 53. 
55 bewni note 10. 
56 Bike bivine, meke mevine. (D) (U) 
57 bewni note 56. 
58 bewni note 15. 
59 bewni note 15. 
60 Leyre mar be axı1 nebeno. (D) (U) 

Leyire mori be axu nebeno. (D) (Z) 
61 bewni note 39. 
62 Here ra vato "mijdania mi bide, 

kuriye to biyo", vato "bare min o ki mi ro 
bo, mi kuri ardi neardi ke bare min o mi ro 
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o." (O) (Z) 
63 Zarance xo erzena dirike, xeleşina. 

(D) (Z) 
64 bewni note 63. 
65 Mire pirdi b' ser a meş', beri b' 

meweyş' de. (H) (B) 
66 bewni note 39. 
67 bewni no te 39. 
68 Kerdox xeleşiyo, nekerdox nex-

eleşiyo. (D) (Z) 

(Z) 

69 bewni note 32. 
70 bewni note 29. 
71 bewni note 29. 
72-Çowt ronise, rast qesey bike. (D) 

73 Zur duşmeney Hiimay a. (H) (B) 
74 Tani vatey verinane ki Zilfi, Usxani 

fı Koyo Berzi are kerde: 

1-Aze ke teme viye beno çowte. (D) 
(U) 

Aze, temeni de yena de. (D) (Z) 
2-Çevere kes mecine, kes ki çevere tu 

mecino. (D) (U) 
Çevere keşi mecine, kesi ki çevere to 

necino. (D) (Z) 
3-Her ra vato "veyve esto, venda tu 

dane", vato "ya aw aya koli ye." (D) (U) 
Herira vato "veyve to wazeno", vato 

"ya uw aya koli ye." (D) (Z) 
4-Kenger koka xo ser royeno. (D) (U) 

Her vas koka xo ser o royeno. (D) 
(Z) 

5-Kor re rost, topal re raye, kirr resane 
çinay re? (D) (U) 

Kori re çi çila, beri re çi wenca, kerri 
re çi dool-zuma? (D) (Z) 

6-Ko koy nereseno, qul reseno quli. 
(D) (Z) 

Ko koy nereseno insan insani reseno. 
(S) (K) 

Ne vatey verinane cerini Zilfi are ker
dC: 

1-Adire çeriku, doye kariku, çe veyvi
ku. 

2-Awe sona, qum maneno. 
3-Begi tim ra gonewer e. 
4-Bebextiye kare cwamerdiye niya. 
5-Biza gerine werte mali de nebena. 
6-Cane beri ke zon da, ostore hewli ra 

zooe voz dano. 
7-Çefe dizdutari de yeno. 
8-Çimo kor ra roşti newajina. 
9-Daro husk demge tem nebeno. 
10-Felek ve çerxe isoni nesano. 
11-Geme ve zu dare k~m nebena. 
12-Hata biyayene biya ke, nebiyayene 

ra sare serpemo. 
13-Her ke kata şCro, semera xo hazir a. 
14-Hewne diyo xo re, qesey kan to re; 

taye cian de, taye bore. 
15-lsan dina neweno, dina isani wena. 
16-İsan hata waro peye neşero, waro 

viren ra xo vir neano. 
17-Kutiki lawene, meymani raa xo ra 

son e. 

wa. 
18-Kutik ke ron boro, sanike ve çim ra 

1'9-Malo beşwane boka vergi yo. 
20-Marifete beri zirayis o. 
21-Mor dime xo de niadano, mordemek 

mezela laze xo de niadano. 
22-Seyid Riza ostina hard fı asmeni yo. 
23-Şer şer o, ne ma o, ne ner o. 
24-Teli tim hurendia teli de peda beno. 

25-Va ke "tiz kami kerd, kami ne
kerd?", va ke ''berna fı bepi kerd". 

26-Voreko hewl, koz de beli yo. 
27-Vosno hewl, vorekeni de beli yo. 

dC: 
Tani vatey verinane ki Usxani are ker-

1-Adiro sfır ra, qatiro htr ra biterse. 
2-Çefe verg roza hewrine de yeno. 
3-Dime kutiki kerdo qaliv, hot ser ra 

tepiya veto, onca çowt o. 
4-Gula be teli nebena. 
5-Hard ke hard O, roze yena lerzeno. 

6-Her ke her o, deva ver sono. 
7-Leyre luye luye dirn a sono, leyre kuzi 

kuzi dirn a sono. 
8-Lozina be dfın a, çewo be wayir, malo 

be şuane nebeno. 
9-Luye ke fış kerd, kergi dirn a vozene. 
10-Çozi metire, çi tirena bitire. 
11-Uwo ki qilawfıze xo qilancik a, poz

n~ xo ci ra nevejino. 
12-Va ke "qeda me so, qusir bero tu 

reso". 
13-Varcfıxe hot ser tij ver ra manena, 

onca royena. 

Tani vatey verinane ki Koyo Berzi -
dormare Sewregi ra- are kerde: 

1-Cor di Ella, cer di milla. 
2-Derzini veri xo di kuwi, goçini bahdo 

şari di bikuwi 
3-Ez werdi biya mi nezana, ez gird biya 

gangiran biya; ez werişta şiya diyarde qebri, 
ez behdo poşman biya. 

4-Veyvi vana mi "mi bide cado dfıri, ez 
xo re bikera bol fı bol zfıri". 

Tani vatey verinane ki Brfıski -dormare 
Heni ra- are kerdC: 

1-Se ken' bik', dizdey fı zuro rnek'. 
2-Sileh nomis a, merdum gerek dest

veng neb'. 

* No vate ne kitabi ra giriyawo: 
Koyo Berz, Na Xumxum a ... , Uppsa-

la, Weşanen Jlna Nu, 1988, r: 49, 52, 62, 
83, 88, 92, 115, 117, 121, 131, 142, 153, 
176, 188 
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lhsan AKSOY 

HADO Ü GISK! .. 

N adoye Eşir kıir bi kur difıkiri. Ew xort bu, xwina wi 

dikeliya u di ciye xwe de nekaribu bisekine. Hişe wi tim u 
tim li ser tişteki bfi, wi xwe zeft nedikir. Zernaneki dıir u direj 
li lstenbole ma ... U ji wir tu tam hilnedida. Wi dixwest here 
welate xwe, tekeve nav xelke xwe. Wi her tim dixwend u 
xwendibfi ku be xelq mirov nikare tişteki bike. Gere denge 
menyan bigihije gele meriyan. Niha li ve lstenbola beseri u 
bebini ka meriv de çawan denge xwe bigihijine gele xwe ... 
Gere fikre menyan bi hale menyan ve yek be. Bi tene wi bere 
xwe dida re bi saetan re diçu u difikiri. Car bi car wi bi heva
len xwe re xeber dida. U tu kesi guh nedida gotinen wi. Tu 
niyeta kesi tunebfi ku bere xwe bide welate xwe ... lstenbol 
xweş bfi. Herkesek ketibu pey tişteki. Herkeseki dixwest kar u 
bare xwe bide hev. Bi gotinen Nado ve tirane dikirin. Je re 
digotin "Tu here, bela binere çi ka çi heye çi tune, erne ji paşe 
werin." Nado öıt kes pe re naye, biryara xwe da u derket çu ... 

Eva gelek sal bun ku Nado nehatibfi welat. Di nav van sa
lan de gelek xorten heja çebubfin. Bi hatina Nado ve e w geleki 
kefxweş bfin. Komela xortan hebfi. Dile gişkan dikirkiri. Ew 
diçun dihatin. Ji Nado dipirsin. Nado digot u dibilya. Ji 
diyalektige heya şere netewi ji hev pirs dikicin u bersiv di
dan ... Bi vi teheri roj u mehan dan pey hev. Gele caran bav u 
deyen binek xortan dihatin ber dere Nado. Nadoye reben jixwe 
mala xizmeki xwe de dima. Edi digotin, Nado gunehkar diki
rin. Digotin "Eva hatiye sere zaroken me texe bele. Em ji tir
san nikarin bi reheti li mala xwe rabin u rfinin. Nado hatiye vi 
emri, ne mal e, ne hal e, ne kozi kulfet e, ne kar e ... Ka wi ji 
xwe re çi kiriye ku e w e ji zaroken me re çi bike! B ila dest ji 
zaroken me berde ... " Nado sor dibfi, mehçup dibfi. Sere xwe 
ber xwe de xwar dikir u difikiri, le tu re nedidit Wi li ber xwe 
dida, ji xwe u xwe re digot "Ev roj de derhas bibin. Ew e her 
tişt baş bibe." 
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U roj ji roje xirabtir dihat. Te le niheri xeberek hat, gotin 
Eli birine. Te le niheri xeber derket ku Memo di işkence de 
ketiye dereca mirine. Te le niheri polezan ser mala Dirso de 
girtine. Nive şeve wan li deri dixistin, xeber dianin ku faşisre 
mehle Ehmo bi gullan ve birindar kirine. Roj nebfi ku xeber 
nebuya ... 

Xizmen Nado ji Nado hiz dikirin. Şiret didane. Pismame 
wi Reco meriveki pir camer bfi, digot: 

"Nado, ez naxwazim dile te bişkinim, le heyfa te ye. Ev 
çi ye, ev zar u zeçana dane pey te. Evana tu hinkufe te ninin. 
Huvdeh, hijdeh sali ne. Zarokne arode ne. Ne kare wan heye, 
ne mekteba xwe pekanine. Ne sineteki wan heye. Ew arode 
arode digerin. E w e ku de herin, derdikevin ten ba te. Xelq ji 
dibe Nado wan dixapine, komunistiye hini wan dike. Tu were 
bi ya min bike: Em te bizewicinin, ez u tu em bi tevayi dest 
bi mitebidiye bikin. Tu qiza ke bixwazi, ez e ji te re dest big
irim ... " 

Xeberdan bi vi awayi derbas direj dibfi. Nado hur bi hur 
belısa weziyete dikir, paşe dihate ser gotina Reco: 

"Pismam", wi digo. "Rast e, welahi ez ji dixwazim bize
wicim. U beri ewlin ji min re karek u malek gerek e. Zewac 
hesan e. Ya dine welahi ez bi xwe ji mitahidiye ne fam dikim 
u ne ji dixwazim. Hela bineki bila kar u bare te li hev werin, 
ji min re rlukaneki yan tişteki weke we de baştir bibe. Ji bo 
min u gotgoten ku ten gotin be qimet in. Qet li ber xwe ne
keve ... " 

Reco dikeniya, le tu caran rfiye xwe li ber Nado tirş nedi
kir. "E welleh Nado tu dizani; Le bi ya min be gere tu ji van 
zaroken arode dest bikişini." Paşe bi tevayi dikeni yan. Nado 
edi bini van gotinan bibfi. 

Rojen Nado di mabeyna komela xortan u ya mamosteyan 
de derbaz dibfin. Tim u tim pirsa şoreşgeriye bfi. Car bi car li 
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komela mamostan kişik dileyistin. Her hefte wan seminar di
dan. Mamosteyen derdararan ji dihatin ii diçiin. Gelek ji van 
mamosteyan ji Nado xuli dibiin. Digotin "Vira koroele ma
mosteyan e, ev kesa te, her tim belısa Kurdan dike. E w e hele 
bine sere me. Çi kare mamostan bi vi kari ketiye!" 

Le Nado guh nedida ser wan, wi bi ya xwe dikir. Rojeki 
ji rojan li her dere faşişteki bombeke teqiyabii. Evara dereng 
polez hatin, Nado ji male birin. Çar roj ii şevan Nado ii bin 
xortan ji polez işkenceke giran ditin. Polezan gotine Nado ku 
ev bomba, te gotiye bavejin; bibeje ka ki avetiye! Li 
işkencexane qarin ii barina xortan li ezmana diket. Li ha pole
zan Nado gunehkar dikirin, digotin "Ji riiye te em anine vir ii 
li me işkence dikin." Wan ji polez re digotin "Her tişti ev 
kesa dike. Komunistiye bini me dike ... " Roja çaran Nado ii 
bine xort birin siide hakim biryara girtina wan da. 

Di girtigehe de ji tu heziira Nado tunebii. Ji xortan gelek 
tamiş nedidan, Nado gunehkar dikirin. Nado ji hevaltiya xwe 
bi girtiyen ne siyasi ve gireda. İcar digotin "Ev kef ii eşqa 
Nado ye, helbet pişta wi mehkem e. Ye sube yan dusube wi 
berdin. Em e birninin hundur de." Nado li her xwe dida. Le 
kare wi tu kar nebii. Pismamen wi li ser wi de dihatin ii 
diçiin. Şiret didane. Du-se caran bav ii deyen bin xortan ji ha
tin. Je re pirsen neçe gotin. Ew gunehkar kirin. Wan digot 
"Ji riiye te zaroken me ketine vi hali." Nado deng nedikir. U 
helbet xorten camer ji hebiin. Ji wan İso, Cefo, Heso ii 
çenden dine tu xwe şiinde nedidan. E w tim ii tim li ha Nado 
biin. Ji bav ii deyen xwe re didan xeberan. Digotin "Nado ji 
riiye me ketKye hundur. Hiin car din werin ii gotgota bikin 
edi em dizanin, hiin dizani n." Nado bi van gotinan ve kefx
weş dibii. 

Bi vi teheri çend meh derbaz biin. Nado ii ji xortan gelek 
hatin berdan. 

Hevaleki Nado got, "Nado were em herin ha reise belediye 
bilakareki bide te. Ew meriveki ne xirab e." Bi van gotinan 
ve herdu tevayi çiine ha reise belediye. Revale Nado mesele 
vekir. Reis pariki fıkiri ii paşe wuha got: 

"Welahi bine, ji min re dibejin reis dijmine çepan e. U 
rasti ji bo min ya beri mezin hemşeriti ye. Ez dizanim hiin 
dizi ye, derewiye, nepakiye nizanin. U re çapki axir ev rojana 
rojen wuha ne. Baş e ez Nadir Bege hildidim kar. Le nebi 
nebi di ciye kar de tişren siyasi xeberde ... " 

Nado her tişt qebill kir. Pişti çend rojan dest bi kar kir. 

Kare Nado di belediye de berpirsiyariya karkeıtn paqijiye 
bii. Odeke biçlik dane Nado. Nado li vir dest bi kare xwe kir. 
Siredor memure belediye hatin xerhatina Nado. Nado ji wan 
binek nasdikirin, bi henekan re ji nasiya xwe didan hev. Paşe 
karker hatin. Piraniya wan Nado dinasi. Hela yek hebii ku 
hevale wi ye mekteba ewlin bii. Nado çawan çav bi wi ket, 
xwe negirt ii keniya. Got: 

"İbo, te ez nas kirim?" 

İbo got: 

"Ere, çawan nas nakim. Me tevayi mekteba ewlin dix
wand." 

Nado je pirsi: 

"Peki ela, İbo te mekteba ewlin qedand an na?" 

İbo ji keniya, go: 

"Na wele başefendi Min neqedand." 

Nado rojen kevn anin bira xwe. İbo tam sezdeh salan di si
nifa yeke de mahfi. Dema Nado ji dixwend, mamostan car bi 
car İbo radikirin texre ii je re digotin "Ka bibeje ii binivise". 
İbo, di her rabiine de se hirf dinivisi: A,B,C. ü paşe disekini ii 
ji mamoste dipirsi, digo: "Üretmenim A yazım, B yazım, C 
yazım daha başqa ne yazım?" Xwendekar ii mamoste pe dik
eniyan. Ev hale İbo bi salan ii salan bi vi qeydi derbaz bibii. 
Niha ji İbo karkere paqijiye bii. U Hado yeki wek dewa bii. 
Her kesek je ditirsiya. Je re digotin "Hadoye dinik". Ji dur ve 
xizme Nado bii. Ew bi emir ji Nado pir mezin bii. Le hat bi 
zor deste wi maçi kir; şewqe xwe derxist ii li quncike deri se
kini,li Nado temaşa kir. 

Metoye Efo gelek pere have xwe xwaribii. Bave wi edi çare 
nedibii, ew anibii di belediye de kiribii karker. Derdare Nado 
tiji bii. Nado seredar kefa karkeran dipirsi. Ji her seriyi dengek 
derdiket Nado ji Meto pirs kir: 

"E Meto tu çawan i, baş i?" 

Meto keniya. Gişk sekinin dena xwe dane Meto. Meto 
got: 

"Başefendi, xwezi ez qet meriv ne biimal" 

Nado got: 
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Meto, bi ken: 

"Welahi ye çima be. Eger ez ne meriv bfuna, ji sube heya 
evare çi kare min di nav toze ô heriye de hebôya? Xwezi ez 
bôbôma mareki ... " 

Gişk keniyan. Hinekan niçande Meto, di guhe wi de tişt 
gotin. U Nado li ber xwe neda ô je pirsi, gote: 

"Meto te xer e, te çima bibyayi mar? Tu bibyayi mar, ka 
te e çi bikira?" 

Meto got: 

"Welahi ez e her şev bişuşilima ô di bin dere nexweşxane 
de bi dizi teketama na va nexweşxane ô ji wir ji disan bi dizi 
bişuşilyama ô teketama oda 
Hemşira Hanifeye ... " 

Li ser ve gotine Hado xwe 
gihande Meto ô du sile lexist. 
Got: 

"Benamus!.. Tu çimali ba 
Başefendi beedeb beedeb xeber 
didi!" 

Çende dine ketin navçitiye 
ô Hado derxistin derve. Bi 
qirin, bi gotin ew roj derbaz 
bô. Nado ji bi memuran ve 
tevayi derkete derve. Li ber 
deri karker kom bibôn. Meto, 
Hado,ibo, Cefo giş li wir bôn. 
Nado kete mile Hado ô Ibo, 
heya sere re tevayi çôn ... Ew 
roja kuta bô. 

Nado bi kef fı eşq subetire 
hate ciye kar. Dergevan hat 
got "Reis ban te dike". 

Nado derkete ba reis, goti- e::-- • , ~ 
nen wi pirsi. Reis ew da 
runiştin. Je re got ku car din 
nebi nebi tu tekevi mile karkeran ô bi wan re bi ken ô gili 
bigeri. Ji ber ku tişten wuha hem li dij qeyde ô biryarane ô 
him ji xwe eyb e. 

Nado deng nekir. Paşe reis xwestina xwe ya din got. Wi 
dixwest ku li belediye sendiqa karkeran damezire. Ji ber ku 
sendiqa ku heyi giredayi bi Türk-lş'e bô. Le reis dixwest ku 
sendiqa bila giredayi bi DlSK'e be. Ev yeka geleki çô xweşa 
Nado ji. Wi ô reis gotinen xwe kirin yek ku çend roj paşe bi 
karkeran ve tevayi civineki çekin ô wan hedi hedi binin ser 
reyaxwe. 

Nado, xwe xweti difıkiri, ewi heya iroyin bajere xwe ji tu 
nasnekinôô. Ev çend roj bôn ku derdikete suke, di nav dika
nan de digeriya, diçô qapane cure cure meriv nas dikir. Bi hale 
qeseban, fırinvanan, manavan dihesiya ... Cure cure meriv di
hatin belediye, ew bi wan ve dibô nas, dena xwe dida ku di 
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bajer de hin tişten dine ji hene. Rast bô heya nôha ji fırina 
nan istandibô, ji qesaba goşt, ji manava emiş ô heşnayi; le ne 
wi ew dinas"ın, ne ji wan e w. 

Kôre kôr wi guhe xwe dida wan. Din ya wan dinyake dine 
bô.Wan behsa tişten din dikirin. Dan ô istandin bô, kirin ô 
fırotan bô, kar ô zirar bô, banqe bô, wali bô, pez ô dewar bô, 
genim bô, giha bô, Tiam pere ô pul bô ... Dinya li ber çaven 
Nado diçô ô dihat. Di belediye de behsa çi nedibô ku! Ki dihat 
ki nedihat! U Nado dena xwe didaye ku tu kesi li wi xirab ne
diniheri. Di ser de gelekan rômet ji didane. Dawet dikirin du
kan, an otelen xwe. Gazi ciye kare xwe dikirin, bi daxwazen 
wi hin dibôn. Nado eceb dima. Ew kes gerek rô nedana wi. U 
gelo ew çi hal e ... Ser ve yeke ew başebaş fıkiri, fam kir ku 

meriv dukeve nav wan edi dibe 
:yek ji wan. Ji ber ve yeke ji ele
qetiye wan wek hev dibe. 

Nado ji kare xwe hizkir fı 

xwe da kare xwe. Nava wi bi 
memuran ve ji gelek baş bfı .. 
Hinekan digotin "Heyran welahi 
me nizanibô tu insaneki wuha 
baş i. Me qey digot tu hati li vir 
nifaqe texi nava xelke. U em 
dinherin tu meriveki am ô tam 
i ... " 

Nado bi wan henek dikir ô te
va yi dikeniyan. Rojeke seroke 
sendiqaye hate ba Nado. Nado je 
re çay got. Pişti kef pirsine, got: 

"Nadir Beg, dibe ku tu min 
nas naki; le ez te fı bav-kale te 
baş nas dikim. Em pismame hev 
in. Bi hatina te ve em gelek 
kefxweş bôn. U tu he baş derdo
re xwe nas naki. Tu zani reise 
belediye her tim diguhirin. Le 

• em her tim li vir in. Min bihist 
reis ketiye bin te, dixwazebi deste te sendiqake teze bide veki
rin. Nebi nebi tu bi gura wi biki. Eger niyeta te bi tişteki 
wuha ve hebe, kerem ke were ez hazir im serakatiye bidim te. 
Ez bi hevalen xwe ji şewirim. Me biryar da ku em ve yeke bi 
te bi din hesandin." 

Nado li gotina Ezo guhdari kir. Paşe bi zirnaneki nerm 
got: 

"Eziz, ez bi gotina kesi na, le bi bir ô baweriya xwe ve 
dixwazim sendiqaki damezirinim. Tu dibeji ku were bibe sero
ke sendiqa me. Ka ev yeka nabe. Ji ber ku ez dixwazim beşeki 
DlSK'e vekim." 

Ezo keniya, got: 

"Xwede mala te ava bike, sendiqa sendiqa ye. Di ser de ji 
DİSK dawa komonistiye jK dike. Le ez bi xwe wusan nabe
jim. Axir were tekeve sendiqa me. Guh nede pirsen reise der-
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ewçi. Bave reis nikaribii ave li deste bav-kale te bike. Ew 
etimeki ser kulilcan bii. İjar niiha hatiye ji min re biiye reis, 
dixwaze li ser me xwe qiloz bike. Tu guh bide pismame xwe, 
reis-meis siktir bike." 

Bi vi teheri Nado ii Ew danaber hev. Axiriye wan li hev 
nekir. Ezo bi hers rabii çii. 

Subetire ji Nado re destiira sendiqaye hat. İcaze dahiine ku 
ew bikaribe beşe sendiqaye dayine. Nado kete nav karkeran. 
Bere çii ba İboye hevale xwe ye mektebe. Je re mesele vekir, 
got "İbo, tuzani em hevale hev in. W ere qeyda xwe hilde ser 
sendiqa me." Wi kir nekir, İbo qebiil nekir. Got "Min pirs 
daye Ezo, pirsa min pirs e!" 

Ji wir çii ba Meto. Meto deve xwe bir-ani, paşe go "Baş e 
ez e qeyda xwe hildim." Heya evare Nado biçil-penci kesi re 
xeber da. Ji xwe qasi sed ii si kesi karker hebiin. Hinekan go
tİn "Ere", binekan gotin "Em e paşe biryara xwe bidin." 
Axiriye de Nado çfı ba Hado. Hado pe ketibfı erd paqij dikir. 
Nado bane kire, le Hado guh nedaye. Got "Bise ez van deran 
xilas bikim, paşe em xeber bidin." Qasi niv saeti şfinde Hado 
pişta xwe rast kir ii ji Nado re go "De kerem ke Başefendi." 

Nado je re mesele vekir. Go "W ere tekeve sendiqa me." 
Hado reng avet, şerm kir. Go: "Başefendi, tu cane min ji bix
wazi ez e bidim. U di mesela sendiqaye de ez tunım. Min bi
bexşine." 

Nado di ser de çii, sebebe we yeke je pirsi. Hado nexwest 
ku beje, le mecbur ma got: 

"W ele Başefendi, GlSK (nizanibii beje DİSK) re Xiide ye. 
Ez nikarim tekevime. Heşa ji te her keseki dibe G1SK be 
Xiideye." 

Nado xwe xweti keniya "Baş e Hado" got, "Bila cane te 
sax be" ii derket çii. 

Rojatira din Cefo hate ba Nado, got: 

"Başefendi, mizginiya min ji te re!" 

Nado got: 

"Xer e Cefo?" 

Cefo keniya, got: 

"Qe nebeje. Em e karkeran gişkan texin sendiqa me. Min 
re dit." 

Nado kefxweş bii, got: 

"De beje, çi ka em e çawan wan binin ser reya me?" 

Cefo deve xwe bire guhe Nado ii bi dengeki niviz gore: 

"Min meleki bi dile te dit. Ye tek ii tek ji bo her karke
reki nivişteki binivise. Em e evare di bin şemika mala wan 
de çal bikin ii subetire gişke revi revi ji teref Xiide de werin 
xwe bavejin dest ii linge te ii qeyda xwe bildin sendiqa me. 
Pere nivişta tu dest nede, em bist kes em e di nav xwe de 
kom bikin." 

Nado xwe bi zor girt, le disan ji dile Cefo neşkand. Sipas
dariya xwe peşkeşi Cefo kir ii got: 

\ 
"\ "Welahi ez hatim ku karkeran bicivinim hev ii wan texim 
Sendiqa peşverfi. U bi vi qirari eger ew min din nekin baş e!" 

Paşe keniya. Memureki ji dur ve li Nado diniheri. Je pirsi, 
got "Nadir Beg xer e tu dikeni!" Nado ji xem ii xeyalen xwe 
hişyar bii, got "W ele qet, wusa ji xwe re keniyam." 

Çend roj paşe reise belediye bi karker ii memuran ve tevayi 
civineki çekir. Her keseki pirs sitand ii derd ii kulen xwe go
tin. Dawiye de Hado rabii got: 

"Reis Beg, par we cil dahiine me. U cakete min ji aliye 
Xiide ve şewiti. Lazim e hfin emir bidin bila caketeki bidin 
min." 

Hinek keniyan, binekan bi mile Hado girtin bi zore dan 
rfıniştın. Reis vegeriya li Nado niheri, got: 

"Nadir Beg, cakere Hado ji teref Xiide ve hatiye şewitandin, 
le cerema wi dive em bikişinin. Ji kerema xwe li ciki not bike 
ii sube ji Hadi re caketeki bistinin." 

Nado keniya, got: 

"Ser seran ii ser çavan Reis Beg!" 

Civat belav bii. Nadir hate male ku li ber deri du polez li 
heviya wi ne. Wan Nado hilda bir. Gelek eziyet, pirs ii siwal 
le kirin. Wan got "Te rojname ii belavoken Kurdi dane dest 
xortan ii wan ji belav kirine." Nado birin sude ii car din girtİn 
avetin girtigehe. Nado çendeki disan di hundir de ma ii derket 
E w, çend roj disan ji bo sendiqaye çii ii hat. U bele ve care 
bere bere herkeseki rfıye xwe ji Nado vedigerand. Memuran, 
esnafan bi sere poz pe re xeber didan. Reis ji be tam bii. 
Sendiqa ji nediçii seri ... 
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Çı;r penc roj şiinde polezan Nado car din birin. lcar ji bo 
kitebeke Kurdi ew girtin avetin girtigehe. Pişti berdanae 
Nado subetire rabil, çukare xwe. U li her derideegevan ew da 
sekinandin. Gote: 

"Li qusure nenihere, Reis gotiye, min ew ji kar avet. Bila 
edi neye." 

Nado deng nekir, çar-neçar vegeriya hat male. Wi mesele 
ji Neco re vekir. Reco keniya, got "Bila cane te sax be. 
Tişren wuha di bin, w ere kefa xwe binhere." 

Nado derkete oda xwe, kete nav nivinan. Ji hatina xwe 
heya iroyin ji her çaven xwe derbaz kirin. Gewriya wi ziha 
bil, rabil taseki av vexwar. Him sendiqa neçubil seri, him hi 
bekar mabô. Wi cakete Hado ji nestandibil. Cefo ji be nivişt 
neanibun ... Axir her tişt di ci de mabil. Bi van xeyalan ve ew 
xew de çu. Subetire bi lexistina deri ve ew rabil. Dergevan di 
nav zerfeki de maaşe wi anibu. Kaxizeki pe da imza kirin. Bi 
qasi du-se bezaran pere ketibil deste Nado. Teri heqe reya 
lstenbole dikir. Ber bi nivro wi biRecore xeber da. Sipasi 
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wi u kevaniya wi kir, ruyen zaroken wi ramist. xatire xwe 
xwest, derket u çô Komela Xortan. Mesele ji wan re vekir, 
got: 

"Hevalno! Hale min wuha bu, edi ji min re re xuya kir. Bi 
xatire we!" 

Hinek ji xortan mede kirin, gotin "Tu direvi. Meri gere 
tekoşine bemede." Hineken din gotin "Xelk e beje Nado ji her 
faşistan revi." Nado got "Wele ki çi dibeje bila beje. Beri nin 
ji hôn li vir bôn. Hôn disan li vir in. Kerem bikin kare xwe 
bidominin." 

U ew yeka neçu xweşa kesi. Axir yek dudu rabôn, hatin 
çav u ruye Nado. Se kes ji pe re heya otobose hatin. Nado bi 
dileki kul, Cefo, Meto, İbo, komele, sendiqa u Hado bi 
belediye ve tevayi li pare hişt u bere xwe da lstenbole. Zernan 
wek xewneki derbaz bibil. Heybere bajere wi para ma. Şorer 
binek tişt xeber dida, paşe kaseteke kilama da ser. Dengeki çir 
li nav otobose belav bil. Nado çaven xwe girtin. Uven wi 
miçiqibôn. U disan ji e w bi xew re çu. Otobos bi dur ket. 

W e ne: Ahmed CANTEKiN 
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LA WİKA XİDİRE 
A 

ALfYE fSME 
De wayi wayi keko bira wayi 
Xidir vano, bira kora ke mare ame 
Ma çeki xo kerdi top berdi 
Nazmiya de teslim kerdi dayi. 
Vano, u sir e de tede jiyar u diyari 

mara herediyay 
W exto ke jiyar u diyare Dersimi 

hona mara hast bi 
Cira amerıe mare destmal u sayi. 
Vano, mi/is qeyd biyo hedele ma nedano 
Ax çevesaye Torne M amed Axayi 
Sanay xo ver berdi tede qir kerdi 
M amed Aliye Qo/i 
Mursaye Belkiji 
W ele Bolebaniji 
Hesene Seydiji, 
Mazra şestmale de 
Çe Ale Areyiji. 
Jiyara Paçikene de 
Çewres xorte Kuresiji. 
Çuxura şestmale de, 
Çe Hesen Axayi, 
Aliye Gaxi. 
Usivone sewtimale de 
Çe Murte Oji. 
Vano, birane zalimoma qir kerdime 
Cendege ma tede kerdi verva tiji 
B ira Xidir vano, na kelepure ma 
Werte aşiro de çiqa honde biyo uciji. 
De wayi wayi keko bira wayi 
Sare Koye Jete bine lingone dismen de 
Kerde duz u rasteyi. 
Pile Dersimizu ke qir kerde nekerde 
Peyde qisle u qereqoliviraste. 

Areker: Hawar Tornecengi 
Ca: Dersim (lawika be wayir 1 anonim a) 

SEYfD 

Damawo Seyido jar o heni va heni varna 
Va na peyde yeno venge cenderma 
Teresane cenderma Tirkiveng da 
Seyid ra wazene vergiye des u di serra 
Damawo Seyido jar o heni va he ni berva. 
Va mo guretime berdime dewa 
Cenderma re noro orxan u doşeg 
Seyid re noro cili/w şiya 
O nderane keka emaniye ro Seyid e feqiri birrna 

Damawo Seyido jar o, uştra çarixane xo feteliya 
Ti nevana çenekide dinawa saş u pesaşe esta 
Çarixe Seyidi berdi este qewara arda. 
Va şodir warway gureto berdo 
Lewe hewşa kaliki mi ra viyarna ra 
Astorede Si/e Hesiyede çurikin bi, uca xore vazna 
Merate astori pey ra payna paşnane Seyidi da 
Goni de paşnane Seyidi ra vaz da 
Zere Seyid.e feqiri jan da 
Va lawo mi dawa to da des u di qedim u ucaxa 
Mi ke heviya xo kerda kaliki xo ra 
Roca şaş u peşaşi de bicero hefe ma 
Ti ta/ kere jen u jenguya. 
Va Si/e H esi astori sera perra gina waro 
Hire cay de herme xo şikiya 
Va ma guretime berdime Qizil Kilise mudefa 
Seyid berdo esto qawuşa cenderma 
Teresane cenderma emaniye ro Seyid efeqiri birrna 
Damawo Seyido jar o heni va heni varna. 
Va mi qayt kerd Gulabi Axa na wo çeverde vejiya 
Va piremi tu yo na ca 
Va mi va talib mi ra wazene vergiye des u di serra 
Kes çino şoro bido cUabe ma 
Va Gulabi Axayi va piro ti meterse 
Ez ke cı2ab bidiri pire xo xelesnena ra. 
Va GulabiAxayi şi da cı2abe ma 
Vergiye min e des u di serra ame be ju mecidiya 
Va mi va Si/e nesediniju mecidiya ki kena axuye Kurese 
Mansur i 
Tu yo eskere Qizil Kilisi ra kena vila 
Va mi va Gulabi A.xa mi ke heviya xo kerde kaliki xo ra 
Bande pe Pirde Siradi de kalike mi bidp sefate çe sima. 
Va ma guretime berdime qewane Tirka 
Delxe Seyid e feqirl biye vila 
N at u dote xo qayt keno darik hawo ha ca 
Va darik guret xore pe venga Heqi da 
Damawo Seyido jar o heni va heni berva. 
Va mi qayt kerd cendermede isane ma nawo cero ame 
Va pire qaymaqami hewn diyo yeno destesima qedim u ucaxa 
Dano to des u di zernane paulka. 
Va qaymaqam ustra ame deste ma 
Va dana to des u di zernane paulka 
Va mi va lawo ez necena des u di zernane paulka 
Mero destema qedfm u ucaxa 
Va ti ke esta kafir u qetra 
Ewro bere mi dest me şte mi de st ra cerena ya 
Va ma piro timira çi wazena? 
Mi va ke ez wazena ti izne bide ra mi ez şor i wete domana 
Va qaymaqami izne de ma, ma xore ameyme werte domana 
Va Yarebbi Heq o sikir to ma xelesnayme ra. 

Vatox: DEWRES BAVA 
Areker: ELi B IRA 

65 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



WelateTORi 

HURRİLERDE TOPLUMSAL 
YAŞAM 

Hurriler, Kürdistan toprakları 

üzerinde yaşadıkları bilinen en eski 
halklardan biridir. Sahibi oldugumuz ta
rihi uygarlıgın temel atıcısı ve ilk us
tası Hurriler'dir. Yazar W. Tori, Nergiza 
Tori ile birlikte hazırladıgı Kürtlerin 
Kökeni Büyük Boylar adlı 

çalışmanın bir bölümünü oluşturan bu 
yazısını, okuyucularımızın ilgiyle iz
leyecekleri kanısıyla yayınlıyoruz. 

Hurriler ari ırkından bir halkbr. 
Anayurtlan olan Kaspi (Hazar) Deni
zi'nin do~u ve güneyindeki bölgelerden 
kabileler halinde Kuzey Mezopotam
ya'ya do~ru yayıldıklan gözlenebilir. 
Hurriler ve onlann birer kolu olan Mi
tanni, Nairi (Nehri) ve Urartular'la bir
likte Kürtler'in kökenini oluşturan 

büyük boylardandır. 

a) Hurri 
Evcimen Komünü 
(Genişletilmiş Aile): 

Düzlüklerde yaşayan Hurriler genel
likle çiftçi idiler. Ayrıca el sanatları 
alanında da ilerlemişlerdi. Çiftçi halk, 
yazıtlarda, bitu (evler) veya dimtu 
{kaleler) olarak adlandınlan soya dayalı 
bir saygınlıkla genişlemiş aileler (Evci
men komün) şeklinde yaşıyorlardı. Her 
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genişlemiş aile evro (mülk) olarak 
adlandırılan, bir patri~in veya evri 
(şef)'in yönetiminde olan kendi to
planmış toprak servetine sahipti. Daha 
önceki dönemlerde bu topraklar müşte 
rek işlenmiş olabilir. Fakat bize ulaşan 
yazıtlardan anlaşıldı~ına göre bu mülk, 
ailenin bireyleri arasında eşit bir biçim 
de parsellere aynlmış. Böyle bir ailenin 
(veya klanın) her üyesi, kabilesinin 
ona gereksinim du yınası halinde gerek
en hizmeti yapmakla yükümlüydü. Bu 
görev zamanla devlet hizmeti biçimine 
dönüştü. Klan topra~nın parsellerinden 
(kaska) birisi klan tanrısının putlanna 
ayrılmışh. Burası evri'nin yönetimi 
altındaydı. 

Patrik'in ölümü üzerine aile komü 
nü kardeşler tarafından yönetilebilirdi. 
Bu kardeşler sadece aynı ana ve babanın 
evlatlanndan de~il, akrabalık ilişkisi 
içinde bulunan patriklerin torunların 
dan, yani birbirlerini kardeş sayan ilk 
kuzen, ikinci kuzen ve buna benzer ki 
şiierden oluşuyordu. Bu genellikle 
üçüncü, dördüncü kuşaktan gelen kim
seler arasında gerçekleşirdi. 

Fakat verimlilik durumu, bu dar ve 
küçük ailelerin ba~ımsız ve ekonomik 
bir birlik olarak kalmasına elvermedi. 
Yaygın ailelerin ortak yardımlanndan 
yoksun kalması sonucu ya silinip yo
kolarak di~er di~er komünal gruplann 
hizmetine girecekti; yada yeni bir 
yaygın aile tipine dönüşecekti. Bu tür 

klanlar arasında karmaşık ve 
karşılıklı bir ilişki sistemi e~emendi. 
Yaygın aile komünal gruplannın büyük 
ölçüde parçalara ayrılıp dağılmasıyla 
oluşan aile komünleri, genel bir put 
etrafında üstünkörü bir biçimde to
planıyordu. Bunlar ihtiyar bir aile ko 
münü evrisinin otoritesini kabul etmek 
zorundaydılar. Belki önceden daha az ol
makla birlikte yine de karşılıklı yardım 
gelenekleriyle akraba aile komünüyle 
ilişki içindeydiler. Bu da zengin ailelere, 
soya dayalı bağlarla bağlantılı olarak fa
kir aileleri sömürme fırsabnı veriyordu. 
Ancak aile komününün üyeleri veya ak
raba koroünleri sadece evri'nin otorite
sine bağlı değillerdi; bazı durumlarda 
kendi hareketlerinden doğan önemli so
rumluluklan da taşırlardı. Fakat yine de 
evri'nin yeri o kadar önemliydi ki zen
gin aileler onun sahip olduğu hakları 
sabnalmaya uğraşı yorlardı. 

b) Hurri 
Bölgesel Komünü: 

Akrabalık bağlan dışında, komşular 

arasında geçerlili~ini koruyan bağlar da 
vardı. Yani bazı aile gruptan, kendi sa
dakalannı daha güçlü komşu bir aile 
komününe (evri) verebilir. Soy akra
balığı eksikliğine rağmen böyle bir 
ilişki sonucu sözkonusu aileler atalan 
bakımından da birbirime bağlanmış 
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an aile grupları örgütsel bir birlik ku
rabilirlerdi. Komşu veya akraba komşu 
olan yaygın aileler arasındaki böyle bir 
komün kendi kendisini yöneten bir 
şehir oluşturuyordu. Aile kalesi (dim
tu) bir şehre hakim olabilirdi. Bazen 
bunlar bir şehir tarzında büyüyebilir ve 
giderek kendi hükümetline sahip bir 
şehir-devletine dönüşebilirlerdi. Bu bi 
çimde istihkam haline getirilmiş olan 
aile malikaneleri (dimtu kaleler) istih
kam haline getirilmemiş olan mesken
lerle şehirde veya köyde gruplaşahilir 
lerdi, Eski Yakın-Dogu terminolojisi 
bu ikisi arasında (köy ve şehir) bir fark 
göstermiyordu. Her ikisi de aynı söz 
cükle dilegetirilirdi. Yani Akadça'daki 
Alu. Alu, yalnız kalan koroünleri veya 
komşu cemiyetleri içermiyordu. Ayrıca 
bir yere baglı olan halkı (örnegin es
naf), hatta kişileri de içeriyordu. Köyler 
veya birkaç merkez etrafında gru
plaşıyorlardı. Ve bunlar genellikle 
"Köy" ya da "Sehir" olarak adiandı 
nlırdı. Bu yerleşmelerde bir tapınak, li 
der veya şefin konutu ve şehir devle
tinde birleşen kabilelerio önderlerinin 
konutları bulunurdu. Yaşlılar kurulu
I_l:UD toplantıları da burada yapılırdı. 
Omegin; Nuzi (Kerkük yakınlarında) 
şehrinde, belediye başkanı (Hazzanu) 
yönetimin başındaydı ve bazen bu, yaş 
lılar kurulunun toplantılarına da katı 
lırdı. Nuzi şehri Arrapkhe bölgesinin 
(ülkesinin) merkezinde oturan bir Ar
rapkha (Kerkük) prensine baglandı. 
Belki de Arrapkha, Mitanni ile mütte 
fıkti ve bir süre bunlara vergi de ödedi. 
Alalach'ın kralı resmi bakımdan bagım 
sızdı, ancak bu da önceleri Yamhad'a 
sonradan da Mitanni'ye vergi ödüyordu. 

c) Geniş Aile Ko mü 
nünün Bölünüp 
Dağılması: 

Jaııkovska'ya göre, tarımın güçlen 
mesi ve ekonominin daha özel tiplerine 
geçiş özendirici bir rol oynamıştır. Bir 
yandan ekonomik verimliligin önemli 
oranda artmasına neden olurken, diger 
yandan dahili bir degişimin oluşmasına 
yolaçtı. Aynı zamanda, özel aile ko 
mönlerinin giderek oluşmasında daha 
etkili farklılıkların belirmesine neden 
oluyordu. Hatta bunlardan spesialize 
olmuş ekonomlar, aile komünü için 
deki özel aile ünitesi tarafından yöneti 
liyordu. Mal merkezi ve para ekono
misinin ilkel gelişimi sonucu aynlan 
ailelerin tek taraflı gelişmesi, degişim 
için gerekli olan sürekli servete duyu
lan gereksinirole birleşerek kredi iste 
gini güclendiriyordu. Bu kredi, komün 
aristokrasisi tarafından yoksul ailelere 
ve başarılı kişilere veriliyordu. 

Kaynaklar: 

1. lgnace J. Geib, Hurrians And Sub
arians, The Oriantal/nstitute OfThe Uni
versity Of Chicago, 1944. 

2. Studies On The Civilization And 
Culture OfNuzi and the Hurrians, vol/. 

/.M. Diakonoff, Vostokovvedenija, 
Leningrad, USSR. 

3. I M.Diakonoff, The Pre-history of 
the Annenian People - Caravan Books
Delmar, New York 1984. 
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Ahmed CANTEKIN 

Romana ARARAT 

ô 

17.000 ZAROKEN SEWİ 
YEN 

ERMEN 

Di ve nivise de dixwazim ku bi je
nosida Ermeniyan a salen 1915'an ve 
mijfil birn. Le min nexwest ku di de
rheqa ve biiyera xwinin de tene bi gotin 
ii nerineo cihe cihe ve sere xwendeva
nan bieşinim; her wiha min xwest ku 
cih bidim biiyeren berbiçav ii çav peke
tin ii serboriyen danox ii şahidan. Ji ber 
ve yeke ez e romana Ararate bidim na 
sin; behs ii biiyeren we peşkeşi xwen 
devanan bikim. Ni viskare romane Elgin 
Groseclose e ii romana xwe bi lngilizi 
nivisiye. Bi nave Josef G. Jonsson ke
seki ew ji Ingilisi wergerandiye li ser 
Şwedi. O Swediya romana Ararate 
1940'an de li Stockholme hatiye çap ki
rio. 

Romana Ararate, romaneke wek 
Çiyaye Ararate bi heybet ii bi mmet e. 
Niviskare ve romane di W ezerata Darayi 
ya Amriki de national ekonom biiye. 
Di navbera salen 1920-1922'an de, Xwe 
ndinxana Missioneriya Presbyteriansk a 
Tebrize de wek mamostayek xebitiye. 
Bi du re tevi grubeke alikariye ya Ame 
riki dibe. Ev gruba bi alikariya Başfire 
Rusyaye ve mijfil dibe. Pişti ve ew diçe 
Aleksandropol -ku avadaniyeke nuh bii
ii li wir bi nave Near Est Telief 
(Alikariya Rohilata Nezik) rexistineke 
Amriki h ebu ii li 17.000 zaroken be 
xwedi ii sewi mayi yen Ermen xwediti 
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dikir. De ii bave wan zarokan ji 
aliye dewleta Tırk ve ya hatibiin kuştin 
yan ji di rewşa sırgun ii rev de bi awaki 

Hayk, Şahe Yekem e Ermenan 

miribiin. Elgin di vegere de Ui bo 
Amrika) ji ali Çekan (KGB'ya niha) ve 

te girtin ii bi sixiirine ve gunehkar dikin 
ii davejin girtigehe, le bi du re berdi din. 

Roman ji çar beşan pek te: 

1. Ermeni 

2. Amos Lyle 

3. Markov 

4. Sirani 

Beşa yekem ji ji neh biran, beşa du
wem ji neh, beşa se yem ji şazdeh fı beşa 
çarem ji duwazdeh biran pek te. 
Niviskar, bingeha romana xwe daniye li 
ser bfıyeren bfıyi. Derd fı belayen ku tay
bet di serdema Ittihad fı Tereqqi de li Er
meniyan qewimine, ew anine zimen. 
Niviskar, bfıyer fı neticeyen ve qetliama 
Ermeniyan wek hfınermendeki hosta dixe 
ber çaven xwendevana. Le tu car ji bfıyer 
fı rfıdayan diir nakeve. E w himen romana 
xwe datine li ser jin fı rewşa gele Er
meni. Her wiha bala xwe dide üıroka ge
len Qefqas ii Qefqasyaye. 

Bi kuru romana Ararat, kurteyek ji 
diroka Ermeniyan e. 

E. Groseclose, ji salen 1895'an dest 
pe dike, li ser bajaroke Diliyane dise
kine. Hemfı kokbirinen ku hatine sere 
gele Ermeni, sedem fı neticen wan 
şirove dike. Ev çawa gel e? geleki 
şerkar e yan ne; diplomasiye dizane yan 
peya ye? Ermeni bi hevfıdu re çawanin, 
xerxwaz an xemexwaz en hev in? ... Di 
derheqa ve rfıye mesele de ji ditin fı 

baweriya xwe dibeje. 

Dewleta Tirk bi Peymana Sewre razi 
dibe, le li ser gotin fı beleniyen xwe na
sekine ii pişti se mehan eriş dibe ser 
bajare Qerse. Ermeniyen ku dikevin ber 
deste wan her dikujin; wek caran pere fı 
pule wan talan dikin; gund fı avahiyan 
ji didin ber agir. 

Hinek roman hene ku xwendevan ni
kare ji deste xwe berde. Dikeve dfı bfıyer 
fı meselan ku dernek zfı bixwine, le 
nexwaze biqedine. Ararat ji wisa ye. 
Niviskar rewş fı waqeyen bire dawiya 
sedsala 1800'e fı yen nive yekem a sed
sala 1900 bi Ararate seri bilind, bi 
Çeme Arakse, bi erd fı zeviyen rengin, 

bi bir ii ramaneo meriven Rohilata Ne-
zik ii Qafqasyaye ve girMide fı listiken 
dewleten dagirker en wek Britanya, Fran-
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sa 
zencirek nebizdi dixe ber çave me. 

Bo ku niviskar meriveki dindar e, 
her dixwaze ku her tişti li gor bir ô 
baweriyen xwe yen dini izeh bike. Di 
dinya wi de tu tişt be pesna Xwede 
nabe ... Le Paul S tepanoviç Markov e 
Rus ne di ve bir ô baweriye de ye. 

Li Bajaroke Diliyane piraniya xelke 
ji Ermeniyan pek te. Bi dô re Tirk, 
Kurd ô yen din ten. Bo ku Ermeni ji bo 
Ermenistaneki serbixwe şer dikin, 
serleşkere Diliyane Faruk Haşim, giş 
meren Ermen li ber deriye xaniye leşker 
kom dike; kaxeza ji Sultan bati -ango 
fermana Sultan- ji wan re dixwine ô bi 
dô re wan gullebaran dike. Pişti ve 
qetliame, esker derdora malen Er
meniyan digirin ô çi heye çi nine talan 
dikin, dibin. Ki ku dikeve ber deste 
eskeran te kuştın ô ser de ji agir berdi
din malen Ermeniyan. Emanuel e meri
ke Miriame te kuştin, le Miriam difi
lite. Dô re keçeke Miriame te dinyaye. 
Nave we Sirani ye. Demek paşe 
Miriam ji dimire, vega Siran li cem 
Amos de mezin dibe. Markov ji li ser 
re du keçiken Ermen dibine ô li wan 
xwedi derte. W antine ba Amos. Li wir 
rasti Sirane te. Markov ji bo xweş kiri
na rewşa zarokan dixebite. Edi Siran 
bist sali ye. Bi nave Bartzan di ciheki 
nezike Qerse de, ew xaniyan ava dikin ô 
4000 zaroken sewi yen Ermen xwedi di
kin. Bi alikariya Markov rewşa gişkan 
baş dibe, ta ku Tirk erişe Qerse dikin ô 
dixin deste xwe. Di ve demi de rewşa 
Markov ô Sirane ji ne baş e ô zarokeki 
wan hatiye dinyaye. 

Wega li Ermenistane Daşnak ô 
liberal li ser hukim bôn. Dewleten He
valbend alikare wan bôn. Wan nedix
west ku Leşkere Sor jor de dakeve Gur
cistan ô Ermenistane. Ji ber ve yeke 
alikariya Sterlinan, ya xwarine dihate 
Ermenistane. Di rewşa şer de tiştek ned
ihat çandin ô dabara xelke çenedibô. 
Leşker, bi fikren cihe cihe belavela 
bibô. Beşeki di bin tesira propaxanda 
Leşkere Sor de bôn ô nedixwestin şer 
bikin. Xwarin tene ji bo leşker hebô. 
Ev rewşa xirab keri Dewleta Tirk hat ô 
bi bezeki mezin ve eriş anin li ser Er-

m enistan 
e. Peşiya 
leşkere 

Tirk ve
kiri bô, 
leşkere Er 
men bi 
we hale 
xwe ned
ikari peşi 
ye li wan 
bigire. 

Mark 
ov, jina 
wi Sira 
ne, Amos 
Lyle ô bi 

Fröken E.Sundvall kimsesiz Ermeni çocuklarla birlikte 
L.EHögberg, Bland Persiens Muharrunedaner, Stockholm 1920 

bezaran zarok ô kargeren din dest ji 
mal ô milke xwe dikişinin ô ji wir dire
vin. Wan bi çi zehmetek mezin ô giran 
ve ew xaniyen xwe çekiribôn!.. Ji bo 
perwerde kirina zarokan gele dezge ô 
karge pek anibôn. Wek necari, koşkari, 
hesingeri, xilik çekirio (kôz çekirin), 
kare cotkirine ô hwd. Le giş di cih de 
hiştin ô reviyan. Haşim Faruk e ku di 
qetliama Diliyane de serleşker bô, pişti 
we xwinxwariye Sultan ew kiribô 
Ataşemilitere Moskova. Le di dema 
erişa Qerse de icar Faruk kiribôn Paşa. 

Ki ku Ermen bikuşta wek Faruk rut
be digirt ô her diçô bilindtir dibô. Suba-

yen din ji di kuştariya Ermeniyan de 
diketin dore ô rikeberi dikirin ku wek 
faruk derecen bilind bistinin. Edi zalimi 
ô barbarti, hari ô hovi ji bo wan bibô 
qeremanti! 

Markov ô Haig nikarin bi çend tifing 
ô piştoyan ve peşiya leşkere Tirk bigi
rin, neçar dibin ji wir bi dôr dikevin ô 
bere xwe didin si ber dolde yen Ararate. 
Yen ku nikarin birevin, dikevin ber sin
guya ordiya Tirkan, di nav agir ô xwine 
de ten gewizandin. 

Bele, ew ne gotinen min in, ew 
ditinen danox ô şahiden bôyere ne. 

Ermeni kadınları 
Henry Binder 
Au Kurdistan 

En Mesopotamie 
et 

EnPerse 
Paris 
1887 
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M.DUZGIN 

. h n nar Mı pya 'ııezelime .. 
---------

Ba zar 

TEXVİME 
MICHAEL U MARİE'YE 

SERO 

-7--

h ol 
;z;----

Qeseye teqvimi, ya ye wexte serre, 
zane tooe mileto de caode hewl cene. 
Çend wexte serre este u name ino çi 
ko? Ni wexte serre karnci asme de dest 
kene piro u karnci asme de qedine? 
Asme çend roji oncena, serre çend roji 
ya? Name rozo çi ko u çitfir tedima 
yene? .. Cabe na perso u cabe taye per
sone bino ki dayma texvim dano. 

Dina de je Hicri, Şemsi, Miladi taye 
teqvime pili este u hata nika hete milet
one dina ra eve kar yene. Michael ve 
Marie ra Taqvime Miladi anagore zane 
ma sererast kerdo. Na texvfme deşf eve 
Kirmanciye Dersimi virajiyo u qapaxi 
sero ki niya nfisno: 1990 Her asme 
dewa made. Eve qesone "Serre-Waxt" 
u "Waxte Serre" ki teqvim zane ma de 
name kerdo. Bine na qeso de, "wusar 1 
arnnon 1 payiz 1 zimuston" yane wexte 
serre nfisne. Naye lewe de, letike asme 
(hefte, roze), ye roze (sodir, peroz, son, 
sate, deqa) u tever-tepiya amayina rozo 
je "vijer 1 ewru 1 meste 1 herroz" i 
nfisne. 

Seke zanino texvime Miladi de 
serre, des-di asmi, pancas-di hefteyi, 
bire sey u şeşt-panc (ponc/ponz) roji, u 
ses sati ya. Michaeli u Marie texvime 
xo na esasone texvime Miladi sero 

70 
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noro. Na rivat ra texvimi de; serre 
eve des-di asmo ra, asme çar (çor) hefto 
ra, hefte ki hawt (hot) rozo ra ama ha
sav kerdene. Tex vim eve qapaxe xo ra 
14 peri yo. Seweta her asme pere naro 
u xususiyete her asme ve ye wexte 
serre pa nfisne u resmede riodek ki 
lewe de virasto ke vendoxi besebikere 
asmo eve hasaniye zuvini ra ciya bi
kere u bizane hala karnci asme der e. 

Virastoxane teqvimi, teqvim de 
feke Mamekiye u ye dewone dormi 
esas gureto. Na sewet ra hete 
nfisnayine ve hete vatene (telafUz) ra 
taye qeseyi tene zuvini ra ciya vindene. 
Vajime ke qesa "son"i di esase xo de 
"san" au hona kilete pile Dersimi de 
menda u eve na hale xo yena vatene. 
Onciya (anciya) "amnon", qesa "am
nani" ra yeno u zaf cafine Dersimi de 
eve na hale xo yena vatene. "Zimus
ton" u "zimistan" ki her niyaro. Hama 
sare Dersimi eve karnci feke Kirmanci 
(Sobe) qesey kene bikere ~uvini ra rind 
fam kene, na bavet de qe zamet neonce
ne. Hama gere bero vatene ke, venge 
"a"yi ve taye vengone bino ra, feke 
Mamekiye de roze ve roze bene vindi 
ya ki caye xo dane "o". Eve na hal zan, 
esle xo ra, kok u binyate xo ra herroz 

Dı s erne Şeseıne V;arseme Poseme Yene Se me 
1 2 3 4 s 6 

zu dıde h ir@ çor po ne ses 
8 9 10 11 17 13 

heşt new des desuzu desudı desuhir~ 
15-16 17 18 19 20 

i 
\ 

: 
vişt desuponc desuses desuhol desun!şl iJesunew 

22 23 24 25 126 27 

! f 
vişludı vişluhir@ vişluçor ivişluııonc 1 viştuses· vışluhol 
-29-- 30 31 ı ı ' 

tenerra ıcuno dfiri. Eve fikre ıni, gere 
nfistoxe ma xo eve feke merkezi gire 
nede; hete Xozati u Puliri (Ovacixe) ra 
ki şere. Çike Kirmanciye fizawo esle xo 
ra tenena nijdi yo. Cao ke Michael ve 
Marie ra nika tede manene, zede sare 
merkezi (Mamekiye) ye. Heke tenena 
hira bifeteliye, kare xo ye dozkariye te
nena xori kere i ye xer u berode rind ma 
re caverde. Seke ma sero ki vativi, 
texvime Michael ve Marie'ye de her 
asme eve xususiyetone xo da nasker
dene. Mesela "Asma Zımustoniya Wer
ti" yane Çile wo Peyen niya do nasker
dene: 

Zof serdo! 

Ma çede niseme ro. 

Cini neqıs vırazene. 

Ma piya xezelime. 

Michael ve Marie ra di kese 
Hamilkani (Amerika) ye. Ame Almanya 
de Kİrmanci (Zazaki, Dimilki) sero 
vanene. Hona nika ra ino na honde xiz
mete zane mare kerda, teqvimode riodek 
mare virasto. Hen inam ken ke faydode 
hewl e ine bireso zane ma. u na hal 
isanemare ki bibo nimfine, racere zan u 
kultire xo ser; wayre xo u şexsiyete xo 
vejlye. 
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RiYt VERİ: 

1. Banaz de Sar Mara 
2. Kervane Nevinderuı 
3 . Uşen'l Ser Şlme 
4. Mewane Bilbil Mewane 
5. Qadl 
6. Serseri Melaı.ye Meydan 
7. Vizerl Hewne Mi de 
8. Gula jl Dostl 

IIWROZ 

RİYt VERİ: 

1. Newroz 
2. Peşmerge (1raq) 
3. Kurdistan ToZan Kerdo 
4. Delala Mi 
5. Çimflne Ho Rake 
6. Dersim 

RiYt PEYİ 

1. Feme (Xelfl) 
2. Xezal 
3. Hawar 
4. LaoLao 
5 . Vlllka Dersimi 
6.Gule 

• ZII .. FI 
<; f F' 1 ı re 1) 1 ... 

ll\ W 110~ 
Pin SULT/\Nj 

HATİ 

RİYt PEYİ: 

1. SeVana 
2. Dewre Hezretl Eli 
3. Kerme Zer me D ari 
4. Hewn de Blme Hesruıyme pe 
5 .Roze To Arney 
6. Dawa Mi Dawa Ulidiwanl Bo 
7. So X iz ir Pasa So 
8. Zu Blme 

Evdale Zeyne 
BRADJE:ııt 

1. Halebçe u Zından 
2. Milete Kurdi 
3. Sahano 
4. Hesreta Wetan 
5. Marşa Xorten Demuqrat 
6. Esrnerim 

A 

1. Helln 
2. E'wdale Zeyne 
3. Militan 
4. Me li Berxweda 

B 

1. Hey Av u Av 
2.NaNa 
3 . Kasemlo 
4. EzMevaneDile Te me 

7. Bawe (Lace Seyid Rizayf) 

BIRE B 

1. Hey Dilbere 
2. Eywax Yare 
3. Lawike Delal 
4. Nubar 
5. mne 
6. H ı2nermend 
7. Eman Ezizim www.a
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BERHEM 
Kotkagatan 15, 6trJJ64 75 Kista 

Stockholm - SWEDEN 

KURDISTAN 1988 

ZiN E 
A 

KURDISTAN 1988 
Kamp. Feqıye Teyra 8.37 
KU DE ÇÜN 
Kamp. Feqiye Teyra , Text~ · Sorekli 6.42 
EM AZADiXWAZIN 
Kamp. Feqıye Teyra, Text Cegerxwin 7.41 

B 

ZiN E 
Kamp. Feqıye Teyra . Text Ş . Sorekli 8.04 
WELAT 
Volkslied. Bearb. Feqiye Teyra 3.03 
SETERO 
Volkslied . Bearb. Feqiye Tey ra . 4.51 
HESiKO 
Volkslied . Bearb. Feqiye Tey ra .. .. ... . .... . 
KENE Ll SER BiRE 
Volkslied . Bearb. Feqiye Teyra. 
Text$ . Sorek li 

TEYRA ll i4Jt 
PRODUKTION 

BERLIN TE....YRA 

3.02 

4.34 
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